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Het gevecht om de organische stof

De hoofdtaak voor een akkerbouwbedrijf is om gewassen te telen, die in de eerste plaats bestemd zijn voor
humaan voedsel. Gewassen telen voor dieren en energie volgt daarop. Als je deze volgorde aanhoudt, dan
heb je de hoogste omzet. Omzet zegt niet alles maar is wel het begin van een hoge toegevoegde waarde.
Daarnaast ben je met deze volgorde ook een soort energieboerderij! Gewassen voor humaan voedsel
worden verwerkt in fabrieken. Hier ontstaan grote reststromen, die weer gebruikt worden om dieren te
voeden en om energie te maken! Hierdoor heb je een mooie kringloop met 3 toepassingen waarbij weinig
verliezen optreden. Een voedergewas heeft 2 toepassingen te weten voer voor de dieren en productie van
energie. Een energiegewas heeft lagere omzetten en heeft maar een eenzijdige toepassing: energie.
Mens, dier en energie hebben allemaal organisch stof (OS) uit de akkerbouw nodig. Daarnaast heeft
akkerbouw ook organische stof nodig om het land vruchtbaar te houden. De vraag naar OS is groot.
Hier ligt een kans voor de akkerbouw. Zorg dat je de juiste organische stof maakt en dat er geen OS
verloren gaat. Regelgeving is hierin regelmatig een sta in de weg. Denk maar aan het bietenblad dat als
afval gezien wordt indien het afgevoerd wordt.
Hoe hou ik het organische stof gehalte in de grond op peil? Volgens mij is dit de grote
vraag van menig akkerbouwer. Het huidige mestbeleid zorgt ervoor dat de mineralen in
de grond komen maar niet de organische stof, waardoor er steeds meer uitspoeling kan
optreden. Hoe lossen we dit op?
Volop kansen maar ook bedreigingen voor de akkerbouwer. Denk in (ruime) moderne
kringlopen. Je voorziet dan de mens, dier en energie van organische stof. De hamvraag is
of er nog organische stof overblijft voor de grond.
Martin Houben, Houbensteyngroep Ysselsteyn

Brandstofverbruik van schatten naar meten

Binnen het project Energieboerderij worden zoveel mogelijk data verzameld over het energieverbruik bij het
uitvoeren van verschillende teelthandelingen en verwerking van de energiegewassen bieten, koolzaad en
maïs. Het verbruik aan (fossiele) brandstof bij verschillende teelthandelingen wordt dan ook verzameld bij
de deelnemers aan de pilotgroepen. Om een goed inzicht te krijgen in het verbruik aan brandstof bij het uitvoeren van teelthandelingen wordt op PPO locatie Vredepeel, Proefboerderij Wijnandsrade en bij loonbedrijf
Jakobs in Geijsteren nauwkeurig het verbruik aan brandstof gemeten.
Op diverse trekkers en zelfrijdende voertuigen zijn
brandstofmeters geplaatst. Deze meters zijn in het
brandstofsysteem gemonteerd. Ze geven door middel
van pulsen het brandstofverbruik door aan een in
de cabine geplaatste laptop voorzien van een
programma ontwikkeld door PRI-WUR. Het systeem is
tevens gekoppeld aan een GPS ontvanger, waardoor
het brandstofverbruik plaatsspecifiek wordt vastgelegd.
De data worden door PRI-WUR uitgelezen en worden in
een kaart weergegeven.
Zie afbeelding: Kaart van brandstofverbruik bij ploegen
gemeten op PPO locatie Vredepeel. Het brandstofverbruik is met GPS plaatsspecifiek vastgelegd.
Afgelopen maanden zijn op verschillende percelen in Noord- en Zuid Limburg metingen uitgevoerd bij het
uitvoeren van bemesting, grondbewerking en zaaiwerkzaamheden. Komende maand worden ook bij diverse
oogst- en transportwerkzaamheden metingen uitgevoerd.
Daarnaast wordt op Proefboerderij Wijnandsrade bij diverse werkzaamheden onderzocht, welke afstellingen (denk aan bandenspanning en gewichtsverdeling) kunnen leiden tot minder brandstofverbruik. Hierbij
is de samenwerking gezocht met het Interregproject BodemBreed, dat in Zuid Limburg wordt uitgevoerd.
Het meten van het brandstofverbruik is wederom een voorbeeld dat het project Energieboerderij werkt aan
een onderbouwde energiebalans voor de verschillende energieteelten: niet schatten maar meten!
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Conclusion

Results

Crop rotations with energy sugar beet, energy rape seed and
energy maize have only little negative or even positive effect on
soil organic matter supply, NH3-emission, nitrate leaching and
pesticide use compared to standard crop rotations.

Soil organic matter. The amount of soil organic material added was
lower in the rotation with energy beet and energy maize than in the control
rotation. The whole crop is harvested in the energy crops whereas only the
beets or grains are harvested in the original crops (Figure 1). However, if
cattle slurry is applied instead of pig slurry, organic matter supply is much
higher.
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Het onderzoek door Energieboerderij naar de duurzaamheid van de
teelt van energiegewassen is gepresenteerd tijdens het 19th
European Biomass Conference and Exhibition in Berlijn.
Op het congres, dat een week duurde, waren mensen uit de
gehele wereld aanwezig. De studie die uitgevoerd werd in het kader
van Energieboerderij betreft het doorrekenen van de gevolgen van
een stijging van energiegewassen in het bouwplan voor het milieu.
De conclusie is dat het effect ervan beperkt is.
Op het congres is kennis uitgewisseld met betrekking tot rekenmethodes voor energieteelten. Ook werd er veel discussie gevoerd
over het effect van ‘indirect land use change’. Dat is het energieverbruik wat veroorzaakt wordt door de teelt van gewassen voor
voedsel elders welke ter vervanging dienen van teelten voor energie
in Nederland.
Een onderzoeker uit Australië was geïnteresseerd in het verschil
in duurzaamheid tussen de energieketen van vergisting waarbij
digestaat geproduceerd wordt en de energieketen van verbranding
(pyrolyse) waarbij biochar geproduceerd wordt. Biochar is een
koolstof dat overblijft na verbranding van een gewas voor energie.
Het wordt toegediend aan de bodem als bodemverbeteraar.
De Europese commissie was geïnteresseerd in het rendement van
de teelt van energiegewassen en noemde tevens de teelt van
wilgenbomen voor energie als interessant toekomstscenario.
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Sustainability of biomass production for energy has been debated. In this
paper environmental parameters as mentioned above are calculated in a
case study with bio-energy crop rotations and standard crop rotations.

Material and methods
A typical rotation for the South East of the Netherlands was drawn up. Then
alternative rotations with energy crops were set up (Table 1). Data for crop
management were based on common practice. Environmental parameters
were calculated. Additionally, an extra scenario was taken into account by
replacing the pig slurry that was used in rotations 0-4 with cattle slurry.
Pig slurry is most common in the region, whereas organic matter supply is
higher through application of cattle slurry.
Table 1. A typical rotation for the South East of the Netherlands and alternative
rotations with energy crops. Numbers represent the share of a crop in the rotation in
(%) (green manures excluded).
No

1

2

3

4

Control Energy beet Rape seed A Rape seed B
Potato
Ware potato
Beet
Sugar beet
Energy sugar beet
Cereal
Spring barley
Corne maize
Winter rape seed
Energy maize
Vegetables
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NH3 emission. NH3 is emitted during application of nitrogen, especially
organic manure. Energy crops demand higher nitrogen levels than
substituted spring barley. More NH3 is therefore emitted in rotations with
energy crops than in the control rotation.
Nitrate leaching. Crops differ in N-input and N-harvested and therefore in
N-surplus. For energy maize and energy beet the whole crop is harvested
resulting in an increased N-offtake and a lower NO3 concentration in ground
water.
Table 2. NH3 emission and NO3 concentration in ground water of all rotations.
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Figure 1. Soil organic matter course based on the model by Yang (2000) of the
reference rotation (control) in the South East of the Netherlands and alternative
rotations with energy crops.
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Rotation
Control
Energy beet
Rape seed A
Rape seed B
Energy maize
Control but cattle instead of pig slurry

NO3
concentration
NH3 emission in ground water
(mg NO3/l)
(kg N/ha)
4.4
92.3
4.5
76.8
4.5
94.1
4.7
98.0
4.9
82.0
5.1
121.0

Pesticide use. (Energy) maize requires low pesticide control. Substitution
of energy maize for other crops was beneficial for lowering pesticide use.
Other alternative rotations were similar to the control rotation.
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Demonstratie biomassa en/of inhoudstofgewassen

Op een perceel in Noord Limburg zijn diverse gewassen uitgezaaid, die potentie hebben om als energie
gewas of als gewas met bijzondere inhoudstof geteeld kunnen worden.
Het betreft de gewassen: Landschapsmaïs, Mariadistel, Tagetes minuta, Tagetes patula, Milkweed, Reed
Canary Grass, Switchgrass en Pennycress. De teelt wordt gevolgd en aan het einde van de teelt worden
diverse bepalingen en analyses verricht om een uitspraak te kunnen doen over de potenties van deze
alternatieve gewassen. Daarbij valt te denken aan o.a.: verse en droge opbrengst (gehele massa en zaad),
oliegehalte, vetzuursamenstelling, vezelgehalte, verbrandingsenergie, vergistingsmogelijkheden.
Het betreft zowel éénjarige als meerjarige gewassen.
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Duurzame Energie Technieken en Agro Fuels			
Ook Energieboerderij is te vinden op dé vakbeurs voor de euregionale bio-energie 		
wereld én de totale duurzaamheidsbranche. Energieboerderij zal samen met de LLTB
het Openingssymposium verzorgen op 22 november.
De DETAF wordt gehouden in de evenementenHAL in Venray.
www. evenementenhal.nl/venray/beurzen			

Wie is Energieboerderij?

Energieboerderij is een initiatief van Vereninging Innovatief Platteland
De uitvoering is in handen van PPO-WUR (projectleiding), IRS en Cultus
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:
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