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Ditrapport beschrijft hetaanbod,devraagendemarktstructuurvanorganische,droge reststromen uit de landbouw en devoedings- en genotmiddelenindustrie. Eerst
wordt geïnventariseerd hoeveel reststromenvrijkomen envervolgenswordt gekeken
welke bestemmingdezehebben.Daarbijwordt aandacht besteedaande marktstructuur -welke partijen hebbenwelke functie? -ende marktprijs. Dezestudie isuitgevoerdinhetkadervanhetonderzoeksprogramma "Energieuit biomassa",waaronder
anderede reststromen in beschouwing genomen worden alspotentieel interessante
energiebron.
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WOORD VOORAF

Deoverheid streeft ernaar om in hetjaar 2020 10%van de energie duurzaam te produceren. Een van de mogelijkheden daartoe is de inzet van biomassa. Echter, energie uit geteelde biomassa isvooralsnog te duur. Daarom
zijn energiemaatschappijen geïnteresseerd ingoedkopere stromen uit de landbouw, zoals reststromen. De energiemaatschappijen zijn weinig bekend met
de landbouwsector. Deze rapportage wil een eerste brug slaan om de aanbieder van en de vrager naar reststromen dichter bij elkaar te brengen. De verwachting isdat door deze informatiestroom de productie van energie uit biomassa gemakkelijker op gang kan komen.
Het onderzoek isuitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma
"Energie uit biomassa", gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij. Het Landbouw-Economisch Instituut dankt het Ministerie voor de mogelijkheid om deze rapportage t o t stand te brengen.

Deidirecteur,

Den Haag, maart 1998

L.C. Zachariasse

SAMENVATTING

Bio-energieopbasisvangeteeldeagrarischegrondstoffen isopdit momentnogteduur.DeDerdeEnergienotavraagtwelaandeenergiemaatschappijen om24PJ energie uit biomassategenereren in hetjaar 2000,oplopend
naar75PJ inhetjaar2020.Vandaardatdeelektriciteitsmaatschappijengeïnteresseerdzijn in de biomassa die als(goedkopere) reststroomvrijkomt uit de
landbouwendevoedings-engenotmiddelenindustrie.Ditbiedthendemogelijkheden ombinnenderandvoorwaarden vanmarktprijste kunnen voldoen
aandeoverheidsdoelstelling zoalsindeDerdeEnergienotaneergelegd.Deinteressevoorreststromenuitdelandbouwkomtoverigensnietalleenvanuitde
energiewereld.Ook andereagrificatieprojecten hebbente kampen met een
relatief hoge kostprijs van agrarische grondstoffen die moeten concurreren
metdeveellagereprijsvandeteverdringengrondstof uitfossiele brandstoffen.
Erisdusbelangstellingvoordereststromen uitdelandbouwendevoedings-engenotmiddelenindustrie vanuitdenon-foodtoepassingen.Echter,de
(potentiële) vrager ende(potentiële) aanbieder zijn nogweinig bekend met
elkaar. Dewerelden zijnweinigvertrouwd met elkaar. Eenoverzicht vande
marktvandezereststromenkaneenbouwsteenzijnindetebouwenbrugtussendetweewerelden.Dit rapportgeeft eenoverzichtvandemarkt, waarbij
hetaanbod,devraagevenalsdemarktprijsendemarktstructuur aandeorde
komen.
Inhetrapport ligt hetaccentopdedroge,organischereststromen uit de
landbouw envoedings-engenotmiddelenindustrie. Deredenvoordezeafbakening isdatdeelektriciteitsmaatschappijen vooralgeïnteresseerdzijn inverbrandingenvergassingalstechniek omenergieoptewekken.Dezetechnieken vragen om eendroog product met een laagvochtgehalte. Dit criterium
heeft deaandachtgeconcentreerdopdevolgende reststromen:
1) strovangranen,peulvruchten,handelsgewassenenlandbouwzaden;
2) hout uit de fruitsector;
3) hout uit deboomkwekerij;
4) reststromen uit de bloembollensector; en
5) reststromen uit devoedings-en genotmiddelenindustrie.
Voor debovenstaande reststromen isdeproductie geïnventariseerd en
tabel 1 en2brengtdit inbeeld.
Waargaandezereststromen naartoe? Eendeelvande geproduceerde
reststromenkomtopdemarkt;eenanderdeelblijft op heteigenbedrijf achter. Infiguur 1 isdit inbeeldgebracht. Erblijkt ruim340kton reststromen op
hetbedrijf zelftewordengebruikt,vooralalsmeststof.Hetgaatdanom stro
van granen, vanpeulvruchtenenvanhandelsgewassen;snoeihoutuitfruitop-

Tabel 1 Productie vanreststromen uit delandbouw, in 1.000 ton
Reststroom
Strovan granen
Strovan peulvruchten
Strovan handelsgewassen
Hooi van landbouwzaden
Hout uit defruitsector
Hout uit de boomkwekerij
Reststromen uit de bloembollensector
Totaal

Absoluut

753
13
6
117
250
24
95
.258

Relatief (%)

60
1
<1
9
20
2
7
100

Tabel2 Productievanreststromen uit de voedings-engenotmiddelenindustrie, in 1.000 ton
Reststroom
Slachterijen en vleeswarenindustrie
Zuivel- en melkproductenindustrie
Visbewerkingsinrichtingen
Meelfabrieken,gort- en rijstpellerijen
Suikerindustrie
Margarine-,olie-en vettenindustrie
Groente-enfruitverwerkende industrie
Zetmeel- enzetmeelderivatenindustrie
Alcoholfabrieken en distilleerderijen
Bierbrouwerijen en mouterijen
Overige voedingsmiddelindustrie
Totaal

Absoluut
1.368

286
167
417
2.431
3.286

164
702
189
215
339
9.564

Relatief (%)

14
3
2
4
25
34
2
7
2
2
3
100

standen ensnoeihout uit de boomkwekerijen evenalsde reststromen uit de
bloembollensector. Eenanderdeel-ruim830kton-wordtindemarktafgezet.
Stro van granen en hooi van graszaad zijn de belangrijkste reststromen die
wordenafgezet:alsveevoerof alsafdeklaagindebloembollensector. Dereststromenuitdevoedingsmiddelenindustrie worden bijnavoor 100%verkocht
aanderden:alsveevoer (85%)of alsvulgrondof meststof (15%).
Bijdeverwaarding enverwijdering vandereststromen ishetvolgende
mechanismewaarte nemen.Wanneer ergeenmarktvoor hetrestproductis,
wordtgezochtnaarmogelijkhedenomdereststromenopheteigenbedrijf tot
waardetebrengen.Wanneerookdiemogelijkheid nietaanwezigis,komt het
restproductopdestortterecht.Erisdusduidelijk eenprioriteringwaartenemen:
1) verkoopaanderden,alsnuttigetoepassing;
2) verwaarding op heteigen bedrijf;en
3) stort (of verbranding).

compost/
meststof/vulgrond/
afdeklaag

andere toepassingen

consument

1.740

7.417

f~T
veilingen

voedings- en
genotmiddelenindustrie

315

hoofdproducten
342"

435

82'

reststromen

832

57-117"

landbouw

Figuur1

Stroomschemavoorreststromenuitdelandbouwendevoedings-engenotmiddelenindustrie, in 1.000ton
1)Reststromendiewordengestort:reststromenuitdebloembollensector enhet ondergrondse
rooihoutuitdefruitsector;2)Reststromendieopheteigenbedrijf wordengebruikt:strovan
graan,peulvruchtenenhandelsgewassen,snoeihoutenreststromen uitde bloembollensector;
3)Bovengrondserooihoutdatalshaardhoutwordtverkocht;4)Hooienstrovangranen;5)Stro
vangranen;6)Bijdeberekeningisalleengekekennaarhetjaar 1996voordegewassentarwe,
gerstenrogge.Voor anderejaren kandeverhouding anderszijn.

Deverkoop aanderdenvanreststromen uit zowel de landbouw alsdie
uit de voedings- en genotmiddelenindustrie isvooral aande veevoersector.
Vooraldereststromenuitdevoedings-engenotmiddelenindustrievindendaar
een eindbestemming. Ook voor stro isdit een belangrijk afzetkanaal. Deze
marktisgoedontwikkeld.Afnemerskennendekwaliteitvande reststromen
enwetendezeeengoedeplaatsindemarkttegeven.Datgeldt minder voor
derelatiefjonge marktvanmeststoffen.Dezemarktisweliswaar groot inpotentie,maarmoetnogverregaandontwikkeldworden.Demarktheefttemakenmeteennegatief imagoenkinderziektes indeverwerkingstechnieken en
bedrijfsontwikkeling.Nietteminwordterhardgewerktomdezemarkt goed
optezetten,waarbij-evenalsindeveevoersector-ook keurmerkenencertificatieeenrolspelen.Voor beideafzetkanalen geldtoverheidsinvloed.Vooral
deverplichtingomeenmineralenaangiftesysteem bijte houden,heeftconsequentiesindezemarkt.Hetleidtertoedatdereststromen niet alleenop hun
primairefunctie (energieleverenofverbeteringvandebodemstructuur) wordenbeoordeeld,maarookop hunmineralengehalteendegevolgenvoor de
mineralenbalans.
Erbestaatduseenmarktvooreengroot deelvandereststromen uitde
landbouwendevoedings-engenotmiddelenindustrie.Daarinspeeltde(foura-

ge)handeleenbelangrijke rol.Zijheeftvooraleenlogistiekefunctie enverzameltderelatief kleine partijentot grotere partijen.Voortsontwikkelt zijzich
steedsverderinderichtingvanverwerking,teneindedereststromenverder tot
waardete brengen.
Reststromenuitdelandbouwendevoedings-engenotmiddelenindustrie
worden dusvoor eengroot deelhergebruikt op heteigen bedrijf of afgezet
bijanderebedrijven.Slechtseenkleindeelkanals"afval"wordenbeschouwd.
Eenenanderbetekentdatreststromenweliswaartegeneenlagereprijsinvergelijkingmethoofdproductenkunnenwordenverkregen,maardezeprijsiszekernietnegatief.Non-foodtoepassingen,zoalsbio-energie,moetenconcurrerentegen andere bestemmingen,zoalsveevoer enmeststoffen.
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1. INLEIDING

1.1

Aanleiding

In de Derde Energienota wordt de doelstelling voor de productie van
duurzame energie neergelegd. Daarvan moet een deel op basis van biomassa
gegenereerd worden. In hetjaar 2000dient 24 PJuit biomassa te komen oplopend naar 45 PJin het jaar 2007 en 75 PJin het jaar 2020. Dit komt overeen
met 25 t o t 30% van de totale hoeveelheid duurzame energie.
Energie uit geteelde biomassa isechter vooralsnog te duur. Elektriciteitsmaatschappijen zijn daarom geïnteresseerd in mogelijkheden om goedkopere
grondstoffen inte zetten om bio-energie te produceren. Het gebruik van relatief laaggeprijsde reststromen biedt de elektriciteitssector de mogelijkheid om
binnen de marktgrenzen te voldoen aan de eisen van de overheid om duurzame energie voort te brengen. Bovendien zijn er aan de aanbodkant ontwikkelingen om de reststromen tot verdere waarde te brengen. Immersde mogelijkheden van storten worden allengs ingeperkt en alternatieve bestemmingen
zijn interessant. Erontstaat dus een win-win-situatie, waarin de elektriciteitsproducenten evenals de leveranciers van reststromen allebei baat hebben bij
het gebruik van reststromen alsgrondstof voor bio-energie. Echter, de partijen
zijn weinig bekend met elkaar. Deelektriciteitssector heeft weinig inzicht in de
aard van deze stromen en de markt ervan. Dit isde aanleiding voor het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) om binnen het onderzoeksprogramma
rondom bio-energie "Energie uit biomassa" van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij een overzicht te geven van de markt van alle reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het gaat
daarbij om devolgende aspecten:vraag,aanbod en marktstructuur. Bovendien
geven we voor ieder van de onderscheiden reststromen aan welke factoren invloed hebben op de markt en welke richting deze invloed heeft.
De eerste doelstelling is het bieden van een overzicht van de huidige
markt van reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Deze doelstelling wordt zoveel mogelijk op verschillende niveaus uitgewerkt. Indeeerste plaatsop landelijk niveau enwaar mogelijk uitgesplitst naar
provincie of regio. De reden voor deze nadere detaillering isdat activiteiten
rondom bio-energie veelal op regionale schaal plaatshebben. Grootschalige
transportbewegingen zijn uit economisch - en milieu-oogpunt - niet te verwachten. Bovendien kan een energiecentrale die plaatselijk beschikbare reststromengebruikt uit marketingoverwegingeneenvoorkeur hebben:de omwonenden en afnemersvan "groene stroom", "natuurstroom" endergelijke her-
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kennen degrondstoffen eneventueletwijfel over de milieuvriendelijk karakter
van de grondstoffen kan worden weggenomen.
Detweede doelstelling isom de marktinformatie enbeschikbare informatiebronnen zoveel mogelijk op regionaal niveau uit te werken.
Het aanbod van informatie over de markt van reststromen uit de landbouw en de landbouwverwerkende industrie is gespreid en divers van oorsprong. Eenoverzicht van databronnen ontbreekt. Gegeven het feit dat de actoren in de nieuw te ontwikkelen bio-energie ketens ook in de toekomst inzicht willen hebben in de markt van reststromen,geven we hier ook een overzicht van de aanwezige databronnen voor de markt van reststromen. Dit overzicht isals bijlage bijgevoegd.
De derde doelstelling ishet geven van inzicht in de beschikbare informatiebronnen omtrent technische en markttechnische gegevens van reststromen
uit de landbouw en voedings- en genotmiddelenindustrie. Bovendien dient de
notitie hiaten in kennis te signaleren.

1.2 Doelstelling
Deze studie heeft t o t doel:
1)
het geven van een overzicht van de huidige markt, uitgesplitst naar
vraag, aanbod en marktstructuur van de droge, organische reststromen
uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie en daarbij
de factoren die invloed hebben op de markt;
2)
daarbij wordt zoveel als mogelijk een uitsplitsing naar regionaal niveau
gemaakt;
3)
het geven van een overzicht van relevante databronnen waarin informatie over (ontwikkelingen in) de markt en hun kenmerken, waarbij met
name de regionale invalshoek wordt gekozen.

1.3 Opbouw van het rapport
Het rapport beschrijft de markt van de belangrijkste droge, organische
reststromen uit de landbouw en devoedings- en genotmiddelenindustrie. Het
tweede hoofdstuk beschrijft het aanbod, terwijl het derde hoofdstuk ingaat
op de vraag.Beide hoofdstukken sluiten af met een overzicht van toekomstige
ontwikkelingen eneensamenvatting. Hetvierde hoofdstuk geeft een beschrijving van de marktstructuur, de marktorganisatie en marktpartijen.
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2. AANBOD VAN RESTSTROMEN UITDE
LANDBOUW ENDEVOEDINGS-EN
GENOTMIDDELENINDUSTRIE
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de hoeveelheden geproduceerde reststromen
beschreven.Welke reststromen nemenwe inbeschouwing? Indit rapport komt
het accentop de reststromen met een laagvochtgehalte. De reden hiervoor is
dat de elektriciteitsmaatschappijen op dit moment vooral geïnteresseerd zijn
in vergassings- en verbrandingstechnieken om energie op te wekken en dat
vooral droge reststromen hiervoor het meest geschikt zijn. De Inventarisatie
van agrarische afvalstoffen ten behoeve van de Energiekaart NEOM (Rijkens
enTimmers, 1984)wordt als basis gebruikt. Deze inventarisatie heeft de reststromen uit de landbouw envoedings-engenotmiddelenindustrie in beeld gebracht en kan nog steedsalsuitgangspunt dienenvoor een inventarisatie anno
1997. Echter, uiteraard iser op een aantal punten aanvulling en moeten kengetallen geactualiseerd worden.Ten tweede wordt de term "reststroom" gedefinieerd, omdat erverwarring isrondom determen bij-en afvalstromen. Wij
hanteren hier de volgende definitie voor reststroom:destroom producten, die
niet als hoofdproduct beschouwd worden.
Om welke reststromen gaat het? Enwelke stromen worden behandeld
in deze notitie? Een onderscheid wordt gemaakt in reststromen uit de landbouwsector en die uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Reststromen uit de landbouwsector
Erkomtvanuitdiversebedrijfstakken indelandbouw organisch materiaal
vrij. We kunnen vier hoofdstromen onderscheiden:
1)
stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden;
2)
snoei-en rooihout uit de fruitsector en uit de boomkwekerij; en
3)
reststromen uit de bloembollen- en bolbloemensector.
Daarnaast isergecomposteerd materiaal uit de landbouwsector. Plantenresten uit de tuinbouw worden deels gecomposteerd, er is champost uit de
champignonteelt en er komt compost van druivepitten vrij (COFUMA: een bacteriepreparaat, met druivepittencompost als substraat voor bacteriën). Deze
compost kent al een volgroeide markt in de glastuinbouw en boomteelt en
wordt daarom niet beschouwd als zijnde beschikbaar voor de opwekking t o t
energie.
Verder zijn er ook landbouwbedrijven die naast landbouwproductie in
enge zin natuur- en landschapsbeheer uitoefenen. Bij dit natuur- en landschapsbeheer komt ook hout en andere groene reststromen vrij. Echter, het is
moeilijk vast te stellen:
13

1)
2)
3)

hoe groot het areaal aan natuur- en landschapselementen is;
hoe groot het aandeel isdat beheerd wordt door landbouwers; en
hoeveel materiaal er vrijkomt bij het beheer.

Eengrove indicatie:er blijkt ruim 3.300 kilometer aan houtwallen in Nederland te bestaan (Hinssen en Daamen, 1990),die met name in de oostelijke
provinciesvoorkomen. Dit komt ruwweg overeen met 165t o t 330 ha, waarvan
het houtvolume jaarlijks -ruw geschat -zo'n 15m3perjaar per hectare in omvang toeneemt. Dat betekent dat er jaarlijks tussen 2.500 t o t 5.000 m 3 snoeihout vrijkomt. Echter,we moeten daarbijwel aantekenen dat de infrastructuur
voor de afzet, zowel in fysieke, logistieke zin als in markttechnische zin, niet
ontwikkeld is.
Ten slotte iser nog een groep die bestaat uit loof, bladeren en stengels
vantuinbouwgewassen. Echter, deze groep wordt gekenmerkt door een hoog
vochtgehalte (80-90%) en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Reststromen uit de voedings- en

genotmiddelenindustrie

Bij de verwerking van landbouwproducten komen reststromen vrij, die
eveneens alsgrondstof voor bio-energie zou kunnen worden ingezet. Het gaat
daarbij om een aantal hoofdstromen:
1)
groente en fruitafval uit veilingen;
2)
slib van de voedings- en genotmiddelenindustrie;
3)
andere natte reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie;
en
4)
droge reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Deeerste drie stromen zijn nat; het vochtgehalte is80-90% en dus hoog.
We laten deze stromen daarom buiten beschouwing en beperken ons t o t de
reststromen met een hoger drogestofgehalte dat vrijkomt bij de voedings- en
genotmiddelenindustrie.
Dezeoverwegingen leiden ertoe dat de volgende stromen in dit hoofdstuk aan de orde komen:
1) stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden;
2)
hout uit de fruitsector;
3)
hout uit de boomkwekerij;
4)
reststromen uit de bloembollensector; en
5)
droge reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
ledereparagraaf geeft de hoeveelheidvandegeproduceerde reststroom,
ontwikkelingen daarinendeverdeling over regio's.Erwordt aandacht besteed
aan de afzetkanalen en de toepassingen van de geproduceerde reststromen,
waardoor een beeld ontstaat van het aanbod op de markt. Voor dat deel van
de reststromen dat op de markt komt, w o r d t tevens een marktprijs gegeven.
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2.2

Stro

2.2.1

Marktomvang

Stro iseen reststroom die vrijkomt bij de teelt van granen, peulvruchten,
oliehoudende gewassen en landbouwzaden. Het aanbod wordt bepaald door
het areaal dat jaarlijks w o r d t gezaaid aan voornoemde gewassen en de hoeveelheid stro die per hectare vrijkomt. Voor 1996zijn de hoeveelheden en arealen in tabel 2.1 gegeven.

Tabel2.1

Hoeveelheid stro naargewasin 1996, in 1.000tonper jaar
Hoeveelheid
(ton a.z./ha a))

Granen
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Mengsel/granen
Totaal
Peulvruchten
Groene erwten en schokkers
Capucijners
Bruine enwitte bonen
Veldbonen
Totaal
Handelsgewassen
Koolzaad
Karwijzaad
Blauwmaanzaad
Kanariezaad
Totaal
Landbouwzaden
Graszaad
Klaverzaad
Totaal
Totaal

Areaal
(1.000 ha)

Beschikbare
hoeveelheid
stro (1.000ton)

4,2
3,7
3,2
3,1
4,5
3,9
4,1

134,1
7,5
2,7
32,8
6,9
1,9
3,3
189,2

563,2
27,7
8,6
101,7
31,0
7,4
13,5
753,1

2,0
3.300
1.700
4.300

0,8
0,8
2,9
0,9
5,4

1,6
2,6
4,9
3,9
13,0

2.500
4.300
2.500
4.300

0,9
0,6
0,3

2,2
2,6
0,8

1,8

5,6

21,3

117,1

21,3

117,1
888,8

5.500
2.500

a)a.Z.:alszodanig: inclusief hetaanwezige vocht
Bron: Opbrengst stro uitgraan: LEI-DLO/CBS,1997;Opbrengst stro uitgroene erwten, KWIN
1995; Overige opbrengsten stro perhectare: RijkensenTimmers, 1984;Areaal: LEI-DLO/CBS,
1997.

Uit tabel 2.1 blijkt dat er bijna 0,9 miljoen ton stro uit diverse landbouwgewassen vrijkomt.
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Stro komt hoofdzakelijk in geperste balen vrij. Het drogestofgehalte bedraagt rond 85% en het asgehalte is4-4,5%.
Gegevens over de beschikbare hoeveelheden zijn ook op regionaal niveau beschikbaar. De belangrijkste regio's voor stro uit wintertarwe zijn in tabel 2.2 gegeven. Detabel isvooral bedoeld alsillustratie voor de mate van detail waarop gegevens bekend zijn. Daarvoor isgebruikgemaakt vanverschillende bronnen. Het areaal wintertarwe isuit de Meitelling gehaald,terwijl de opbrengstgegevens uit een tweetal bronnen zijn gehaald. Op regionaal niveau
kan gebruikgemaakt worden van de KWIN,terwijl op gemeentelijk niveau de
CBS-Oogstraming de belangrijkste bron van informatie is.Combinatie van deze
databronnen geven het gevraagde resultaat.

Tabel2.2

Opbrengst vanstro enareaal vanwintertarwe opregionaal niveau in 1995/96, in
1.000ton

Regio

Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Veenkoloniën enOldambt
Noordelijk weidegebied
Oostelijk veehouderijgebied
Centraal veehouderijgebied
Westelijk Holland
Waterland enDroogmakerijen
Hollands en Utrechts weidegebied
Rivierengebied
Zuidwestelijk akkerbouwgebied
Zuidwest-Brabant
Zuidelijk veehouderijgebied
Zuid-Limburg
IJsselmeerpolders
Waarvan gemeente
Almere
Zeewolde
Noordoostpolder
Urk
Dronten
Lelystad
Wieringen
Wieringermeer

Areaal (ha)
(1995) a)

Opbrengst
b)stro
(kg/ha)

Totaal
beschikbaar
(1.000ton)

125.602

4.800

604.835

12.136
18.783
3.449
2.865
128
7.729
879
165
3.445
48.147
1.584
4.666
5.134
16.492

4.900
4.700
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.600
4.900
4.500
4.400
4.500
5.300

59.466
88.280
15.521
12.893
1
34.781
3.956
1
15.847
235.920
7.128
20.530
23.103
87.408

72
3.329
4.160
0
4.625
1.450
87
2769

4.200
4.200
4.000
0
4.200
4.200
4.500
4.500

0
13.982
16.640
19.425
6.090
0
12.461

a)Bron:Meitelling;b)Bron: 1)Regionaal niveau:KWIN(PAGV, 1995),voor regio's Noordelijk
weidegebied,Oostelijk enCentraalveehouderijgebied,Westelijk Holland,Waterland enDroogmakerijen, HollandsenUtrechtsweidegebied,Zuidwest-Brabant enZuid-Limburg isdestro-opbrengst/ha eengeschatop4.500kg/ha;2) Gemeentelijk niveau:CBS oogstraming 1996;
c)LEI-DLO-gebiedsindelingvan1991.
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1)
2)

De stroproductie wordt bepaald door:
het in te zaaien areaal graan, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden; en
de hectareopbrengst aan stro.
Beide factoren worden afzonderlijk toegelicht.

Ad 1)

Het in te zaaien areaal graan, peulvruchten, handelsgewassen en
landbouwzaden

Het in te zaaien areaal ismet name afhankelijk van de marktverwachtingen van het hoofdproduct. We zien vooral voor de gewassen die sterk aan
marktwerking onderhevig zijn een schommeling in het areaal: peulvruchten
evenals - in mindere mate - handelsgewassen en graszaad.
Hetareaalgranen iswat stabieler. Daarspelen immersook overwegingen
van vruchtwisseling een rol. Granen hebben een belangrijke plaats in het
bouwplan om bouwplantechnische redenen. Deeisenvanuit vruchtwisselingsoogpunt verengen de ruimte om heel drastisch graan te vervangen door andere gewassen en geven een zekere continuïteit in het aanbod van graan. Wel
treden er binnen de groep van granen verschuivingen op.
Tabel 2.3 geeft een overzicht vande arealen aan gewassen die stro leveren voor de periode 1985t o t en met 1996.

Tabel2.3

Areaal akkerbouwgewassen in deperiode 1985tot enmet 1996, in 1.000ha

Granen
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Overig
Peulvruchten
Groene erwten,droog te oogsten en
schokkers
Kapucijners engrauwe erwten
Bruine bonen
Veldbonen
Handelsgewassen
Koolzaad
Karwijzaad
Blauwmaanzaad
Graszaad

1985

1990

1994

1995

1996

182,9
121,4
6,7
6,8
32,1
4,6
11,3

193,0
135,1
5,5
9,9
30,4
8,6
3,4

25,3

18,6

178,0
98,6
23,0
2,5
41,2
5,6
5,5
1,6
5,1

184,7
125,6
9,8
3,1
32,5
2,9
2,9
2,6
3,8

189,2
134,1
7,5
2,7
32,8
1,9
1,9
3,3
5,1

18,8
1,1
3,2
2,3

10,9
0,8
3,7
3,2

1,4
0,9
2,0
0,8

0,7
0,4
2,2
0,5

0,8
0,8
2,9
0,7

10,1
2,2
0,7
15,6

8,4
0,3
0,3
26,3

1,4
0,3
3,4
19,8

1,5
1,2
1,4
21,9

0,9
0,6
0,3
21,3

Bron: LEI-DLO/CBS,1997.
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Ad 2)

De hectareopbrengst aan stro

Op kortetermijn zijnvooral factoren die algemeen gelden voor productiviteit van betekenisvoor het aanbod per hectare: het weer, de grondsoort en
dergelijke. Op lange termijn speelt ook deveredeling een rol. De laatste jaren
hebben we eenverschuiving in deverhouding stro ten opzichte van graan gezienten faveure van het graan. Het stro iskorter zodat het gewas minder gevoelig isvoor legering en de risico's van de graanteelt zijn verkleind: Minder
stro om een hogere korrelopbrengst te verkrijgen. Daartegenover iser ook de
tendens om een hogere korrelopbrengst teverkrijgen door juist meer aren per
plant te kweken.Dussamen met het streven naar een hogere korrelopbrengst
neemt ook de opbrengst aan stro per hectare toe.
Van destroproductie komt slechtseendeel op de markt terecht. Hetoverige deel wordt gehakselden ondergeploegd ten behoeve van de organische
stof balans in de bodem. In de keuze onderploegen/op de markt brengen
speelt vooral dete verwachten marktprijs van stro een rol.
Voor 1996 is uitgerekend welk deel van het stro op de markt gebracht
wordt. Tabel 2.4 brengt dit in beeld.

Tabel2.4

Aanbod vanstro op demarkt in relatie tot de totale stroproductie (in procenten)
a)
Tarwe

Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Veenkoloniën en Oldambt
Noordelijk Weidegebied
Oostelijk veehouderijgebied
Centraal veehouderijgebied
IJsselmeerpolders
Westelijk Holland
Waterland en Droogmakerijen
Hollands en Utrechts weidegebied
Rivierengebied
Zuidwestelijk akkerbouwgebied
Zuidwest-Brabant
Zuidelijk veehouderijgebied
Zuid-Limburg

Gerst

Rogge

86

85

91

62
78
62
100
100
85
96
100
100
100
94
100
95
80

84
71
87
100
100
99
100
100
100
100
100
100
84
100

100
79
100
100
100
100
100

100
94
72
100
98
100

a)Berekend alshet areaal geoogste stro gedeeld door het areaal geoogste graankorrels.
Bron: CBSOogstraming 1996.

Detabel laat zien dat er relatief veel op de markt wordt gebracht. Dit is
aanzienlijk meer dan deschattingen van de Dienst Landbouw Voorlichting, die
de indruk haddat erzo'n 50%op de markt kwam en de overige 50%werd ondergeploegd. Voor tarwe lijken de cijfers overigens inderdaad aan de hoge
kant. Het verschil tussen enerzijds de schattingen en anderzijds de gevonden

18

resultaten ismoeilijk te verklaren.Wellicht dat het gekozenjaar (1996) een van
de oorzaken is;andere jaren geven misschien een andere verdeling.
Een tweede opmerking isdat er regionale verschillen zijn. In het algemeen geldt dat er op de kleigronden relatief meer stro wordt ondergeploegd
dan op de zand- en veenkoloniale gronden omdat op laatstgenoemde gronden de vertering van stro langzamer verloopt en men daarvan bij volgende
teelten hinder kan ondervinden. Eentweede oorzaak van de verschillen tussen
regio's zou kunnen zijndat indie regio'swaar zowel aanbieders alsvragers van
stro voorkomen een hogere prijs gerealiseerd kan worden door de uitschakeling van de tussenhandel.
Van invloed op de keuze van ofwel onderploegen ofwel verkopen isongetwijfeld de prijsvan stro. Hoe hoger de marktprijs hoe hoger het aanbod zal
zijn.
De afnemers van stro zijn vooral de veehouderij en de tuinbouw. In de
veehouderij wordt kwalitatief goed stro gebruikt voor strooisel en vervoedering. In de tuinbouw wordt stro gebruikt voor afdekking (aardbeien, bollen)
envoor compostering(bijvoorbeeldvoor champignonteelt).Vooral de mindere
kwaliteit stro wordt ingezet voor composteringsdoeleinden. Naar schatting
wordt ruwweg zo'n 50%van het totale beschikbare stro afgezet in deveehouderij en 50% indetuinbouw. Demarkt voor de bloembollensector kan grof ingeschat worden op bijna 100.000ton. Intabel 2.5 ishet areaal en de behoefte
aan stro(dek) weergegeven.Wanneer we uitgaan van een 50-50% verhouding
en er dus 50% van het geproduceerde stro op de markt komt, waarvan weer
50% naar detuinbouw gaat, dan komt dit aardig overeen met onderstaande
tabel.

Tabel2.5
Gewas
Tulpen
Narcissen
Hyacinten
Irissen
Totaal

Schatting vande vraagnaarstro in debloembollensector in 1996, in ton
Areaal (ha)
8.747
1.473
1.067
677

Behoefte stro (ton/ha)
7
4
20
14

Vraag naar stro (ton)
61.229
5.892
21.340
9.478
97.939

Naar: LEI-DLO/CBS,1997enStoop, 1992.

Naastde hier genoemde strosoorten,zoustrovankorrelmaïsenCorn Cob
Mix (CCM) in detoekomst wellicht vrij kunnen komen. Uit gesprekken met Cebeco Ruwvoeders, Cehave en het Proefstation De Marke komt het volgende
beeld naar voren.
Teelt van korrelmaïs en CCM levert eentweetal producten:de korrel met
een hoge voederwaarde en het stro. De korrel concurreert met andere eiwiten zetmeelhoudende grondstoffen, terwijl het stro op dit moment vooral ondergeploegd en als meststof t o t waarde komt. Echter, een alternatieve optie
isom het stro voor andere doeleinden ter beschikking te stellen. Men is daar
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al mee bezig enontwikkelt eenoogstmachine waarmee zowel de korrel als het
stro in één gang kunnen worden geoogst, waarbij het stro ingekuild wordt en
- later -alsruwvoer kandienen.Dit stro zouook alsgrondstof voor andere toepassingen kunnen dienen. Om welke hoeveelheden gaat het? Uitgaande van
een totaal areaal van 14.000 ha (9.000 ha korrelmaïs en 5.000 ha CCM) en een
stro-opbrengst van 5tot 7ton droge stof (15-21ton versmateriaal) per hectare
iser in 1996210.000t o t 294.000 ton vers materiaal aan maïs-stro.
Detoekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen. Het areaal
korrelmaïsenCCMhangtsterk afvandeontwikkelingen inde mengvoerindustrie en de prijzen van de (concurrerende) grondstoffen voor mengvoer. Echter,
een toename wordt niet verwacht. Eentweede factor die sterk bepaalt of en
in hoeverre er maïs-strovrijkomt voor alternatieve toepassingen isde mestwetgeving, die verregaande invloed heeft op het gebruik van de verschillende
soorten voeders.
2.2.2

Marktprijs

De marktprijs van het stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen
en landbouwzaden worden jaarlijks gepubliceerd in Landbouwcijfers. In de
Landbouwcij'fers wordt een uitgebreide tabel gepubliceerd over de prijzen van
de te onderscheiden soorten hooi en stro. Het gaat hier om de prijzen die de
akkerbouwers voor het product krijgen.Dezeprijzen zijn een gemiddelde voor
het helejaar, voor alle verhandelde hooi en stro.Tabel 2.6 geeft een overzicht
van de prijzen gedurende de afgelopen vijfjaar.

Tabel2.6

Telersprijzenvanhooi enstro, in guldensper ton af-boerderij, inclusiefBTW
1990

Hooi
Weidehooi
Luzernehooi
Hooivan veldbeemd
Hooi van zwenkrassen
Hooi van engels raai
Stro (geperst)
Tarwestro
Roggestro
Gerstestro
Haverstro
Groene erwtenstro
Ander erwtenstro
Bruine bonenstro

1992

1993

1994

1995

245
290
115
90
90

275

260

256

225

160
130
125

170
140
135

160
130
125

140
115
115

95
100
105
90
100

140
145
155
130
150

190
185
190
160
160

130
130
130
115
155

85
90
100
80
125

Bron: LEI-DLO/CBS,1996;LEI-DLO/CBS,1997.

Naast deze jaarlijkse algemene prijsoverzichten bestaat er een actueel
wekelijks overzicht in hetAgrarisch l/l/ee/coverz/crJt(LEI-DLO) waarin de regio20

nale noteringen op de beursvan Goes, Emmeloord en Middenmeer zijn gegeven. Het gaat hier om een beperkter overzicht. Uit dit wekelijkse overzicht
blijkt dat de prijzen per seizoen en per regio sterk verschillen. In bijlage 3 is de
opzet van de gegevens uit het Agrarische Weekoverzicht gegeven.

2.3 Hout uit de fruitsector
2.3.1

Marktomvang

Defruitsector iseen belangrijke bron van houtresten. Inde fruitteelt komen houtreststromen vrijtijdens het onderhoud vande bomen en bij het rooien van de percelen. Daarbij iser onderscheid tussen:
1) snoei-en rooihout uit de fruitopstanden; en
2)
snoei-en rooihout uit de windsingels.
Achtereenvolgens komen de stromen aan de orde.
Ad 1) Hout uit fruitopstanden
Defruitsector wordt opgesplitst in de volgende deelsectoren;appel-, peren-, kersen-en pruimenbestanden. De belangrijkste deelsectoren zijn de appel- en perensector. Deze nemen bijna 92%vandetotale oppervlakte aan fruit
voor hun rekening.Kersen-en pruimenbestanden vallen onder de groep "overig" fruit. Deze groep isrelatief klein van oppervlakte. Het beslaat ongeveer
0,5% van het totaal. Bovendien komt er per hectare weinig biomassa vrij, omdat de plantdichtheid laag isen de bomen een lange levensduur hebben.
De hoeveelheid hout diejaarlijks vrijkomt voor het areaal appels en peren staat in de tabellen 2.7 en 2.8. Onder de tabellen istelkens aangegeven
hoe de cijfers t o t stand zijn gekomen.

Tabel2.7

Hoeveelheidsnoei-en rooihout uit appelopstanden in 1996, in 1.000ton per jaar
Hoeveelheid
(ton a.z./ha)
a)

Snoeihout
Rooihout-bovengronds
Rooihout-ondergronds
Totaal

7,5
4,1
2,0
13,6

Areaal appels
(ha)

15.137
15.137
15.137
15.137

Beschikbare
hoeveelheid hout
(1.000 ton/jaar)
113,5
62,0
30,3
205,8

a)a.Z.:alszodanig: inclusief het aanwezige vocht.
Bron: Nederlandse Fruittelers Organisatie, 1997en LEI-DLO/CBS,1997.

Deze cijfers komen t o t stand door bij de berekening de volgende uitgangspunten te hanteren:

21

op een hectare appelopstand staan 2.500 appelbomen. Per boom komt
3 kg snoeiresten vrij, aan het einde van de levensduur van de appelopstand komen vrij 20 kg rooihout bovengronds en 10 kg rooihout ondergronds;
de levensduur van een appelboom is 12 jaar.

Tabel2.8

Hoeveelheidsnoei-enrooihout uit perenopstanden in 1996, in 1.000ton per jaar
Hoeveelheid
(tona.z/ha)
a)

Snoeihout
Rooihout-bovengronds
Rooihout-ondergronds
Totaal

4,5
2,4
1,2
8,1

Areaal peren
(ha)

5.934
5.934
5.934
5.934

Beschikbare
hoeveelheid hout
(1.000ton/jaar)
26,7
14,2
7,1
48,0

a)a.Z.:alszodanig:inclusief het aanwezige vocht.
Bron: Nederlandse Fruittelers Organisatie, 1997en LEI-DLO/CBS,1997.

Deze cijfers komen t o t stand door bij de berekening de volgende uitgangspunten te hanteren:
op een hectare perenopstand staan 1.500perebomen. Per boom komen
3 kg snoeirestenvrij en aan het einde van de levensduur van de perenopstand komen nog eens 40 kg rooihout bovengronds en 20 kg rooihout
ondergronds vrij;
de levensduur van een pereboom is25 jaar.
Uit beide tabellen samen blijkt dat er ruim 250.000t o n houtjaarlijks vrijkomt uit de fruitsector.
Overigens verschillen de uitgangspunten die de Nederlandse Fruittelers
Organisatie (NFO) hanteert van de uitgangspunten die de Nederlandse Bond
van Boomkwekers (1993) heeft opgesteld. De NFO gaat uit van de tendens
naar kleinere boomvormen, waarvan er meer per hectare staan en die ieder
minder houtresten geven. In dit rapport zijn de uitgangspunten van NFO gebruikt.
Ad 2)

Hout uit windsingels

Snoeihout uit de windsingels is een niet te verwaarlozen houtstroom
naast het snoei-en rooihout uit de boomgaarden. Detotale lengte van windsingels aan de randen van boomgaarden in Nederland wordt door de Nederlandse Fruittelers Organisatie geschat op 650t o t 850 kilometer.
Uit tabel 2.9 blijkt dat erjaarlijks circa 13.500 ton resthout uit de windsingels komt. Dit isongeveer 5% van de totale stroom uit de boomgaarden.
De houtstroom uit de fruitsector kan worden opgedeeld in: snoeihout,
rooihout-bovengronds enrooihout-ondergronds. Snoeihout bestaatvooral uit
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Tabel2.9

Hoeveelheid snoei-enrooihout uit
Hoeveelheid
(kilogram/
meter)

Snoeihout
Rooihout
Totaal

10
200

windsingels, in 7.000 ton per jaar
Lengte
(kilometer)

Beschikbare
hoeveelheid hout
(1.000 ton/jaar)

650-850
650-850
650-850

7,5
6,0
13,5

Naar: NFO,1997.
Uitgangspunt: er staantwee bomen per meter ende levensduur vande singel is25jaar.

dunne takken,die veelal worden versnipperd en verpulverd. Het verpulverde
materiaal blijft achter en verteert. Overigens kost dat wel stikstof; het verteringsprocesvraagt stikstof vande bodem. Het rooihout -de stam en de (dikkere) zijtakken - is dikker en van hogere kwaliteit; met name het hout van de
windsingels. Het bovengrondse rooihout wordt veelal als haardhout verkocht
tegen prijzen die van regio t o t regio verschillen,afhankelijk van vraag en aanbod. Slechts een klein, verwaarloosbaar deel wordt versnipperd. Het ondergrondse rooihout levert meer problemen. Het isvaak te dik voor de versnipperaar en is-vanwege de omvang - niet goed geschikt als haardhout. Daarom
wordt dit materiaal veelal aan de loonwerker aangeboden en afgevoerd. Hout
uit windsingels is lang (4-5 meter) en stevig en daarmee goed geschikt als
haardhout.
Het hout uit fruitopstanden en hout uit de windsingels bevat ongeveer
40% vocht en 5% as.

Tabel2.10 Regionaleproductie vanpit- ensteenvruchten in1991
Provincie
Gelderland
Zeeland
Limburg
Flevoland
Utrecht
Restvan Nederland
Totaal

Oppervlakte (hectare)
6.868
4.178
2.539
2.353
2.347
5.051
23.336

Bron:Jansen,1994:15.

Defruitteelt kent een aantal concentratiegebieden. De belangrijkste regio's staanvermeld intabel 2.10.Detotale oppervlakte aan pit- en steenvruchten bedroeg in 199123.336 ha. Het voordeel van deze concentratie isdat het
hout ook geconcentreerd vrijkomt. Dit geldt evenzo voor het resthout uit de
windsingels. Dit resthout komt vooral vrij in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland
en Utrecht.
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2.3.2

Marktprijs

Er isweinig t o t geen handel in snoei- en rooihout. Hierdoor bestaat er
geen concrete marktprijs.Wel kunnen we refereren aan de kosten van versnippering. Bij integrale afvoer van detakken worden de kosten van versnippering
bespaard (indien in loonwerk uitgevoerd) zietabel 2.11. Daar staat tegenover
dat defruitteler het hout moet inzamelen wanneer het alsgrondstof voor bioenergie wordt benut.

Tabel2.11 Kosten vanversnipperen, in guldensper ton hout
Nieuwwaarde versnipperaar
Afschrijvingskosten
Rentekosten
Onderhoudskosten
Totaal perjaar
Totaal per hectare
Totaal perton hout

6.500,650,227,5
260,1.137,5
114,30-40

Bron: KWIN94/95.

Uitgangspunten:
afschrijvingstermijn van tien jaar;
rente berekend over de gemiddelde boekwaarde met restwaarde 0;
onderhoudskosten: 4 % van de aanschafwaarde;
4 ton snoeihout/ha bij appelboomgaarden en 3ton snoeihout/ha bij perenboomgaarden.

2.4 Hout uit de boomkwekerij
2.4.1

1)
2)

Marktomvang
Bijde boomkwekerijen komt eentweetal houtreststromen vrij,te weten:
snoeihout, jaarlijks vrijkomend bij de snoei; en
rooihout, vrijkomend aan het einde van de levensduur.

Inde boomkwekerij komen windsingels weinig voor. De bijdrage van het
resthout uit de windsingels rondom vollegrondsboomkwekerijen iszeer klein
en te verwaarlozen.
Naastde houtige reststromen uit met namede vollegrondsboomkwekerij
iser ook potgrond die uit de containerteelt vrijkomt. Deze stroom isechter te
verwaarlozen vanwege haar beperkte hoeveelheid en grote spreiding onder
de relatief kleine producenten. Immers het grootste deel van de potgrond
komt -via de pot - bij de consument terecht. Alleen in geval van missers in de
oogst komt er op het bedrijf potgrond vrij. Deverwerking daarvan op het eigen bedrijf is lastig vanwege de beperkte ruimte; de bedrijven zijn over het
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algemeen te klein (2-9 ha) om zelf te kunnen composteren. Daarom wordt de
potgrond -samen met de planteresten -afgevoerd. Hetvolume daarvan wordt
geschat op 300 ton per jaar (mondelinge mededeling Proefstation voor de
Boomkwekerij, 1997). Naarverwachting neemt deze hoeveelheid niet of nauwelijks toe in de toekomst.
Ter bepaling vande hoeveelheid reststromendievrijkomen iseen onderscheid van de bedrijven op een tweetal punten van belang:
1)
naar gewasgroep; en
2)
naar type bedrijf.
Deze indeling staat centraal intabel 2.12 waar de hoeveelheid snoei- en
rooihout uit de boomkwekerij is berekend.
Ad 1) Onderscheid naar gewasgroepen
De boomkwekerij onderscheidt een aantal gewasgroepen, waaruit verschillende stromen van resthout vrijkomen. De bedrijven die bos-en haaggewassen,laanbomenen/ofvruchtbomentelen,produceren meer houtachtig materiaal, terwijl het resthout van bedrijven die rozestruiken,sierconiferen enandere siergewassen kweken veel meer groenresten bevat (Nederlandse Bond
van Boomkwekers, 1993).
Ad 2) Onderscheid naar type bedrijf
Eentweede onderscheid isdat in bedrijven die vollegronds telen en bedrijven die bomen in potten en containers kweken. Bij de eerste groep komt
jaarlijks circa 2,5 ton resthout per hectare vrij,terwijl bij de tweede groep jaarlijks bijna het dubbele, te weten 5ton resthout per hectare, vrijkomt (Nederlandse Bond van Boomkwekers, 1993).
De hoeveelheid snoei-en rooihout (ruim 24.000 ton) ligt in de orde van
grootte zoalsde Nederlandse Bondvan Boomkwekers heeft berekendvoor begin jaren negentig. Het gaat hierbij om schattingen; de cijfers zijn niet gebaseerdop uitgebreid onderzoek.Tenopzichtevanbeginjaren negentig iser iets
meer materiaal omdat er in 1996zo'n 10%meer areaal was invergelijking met
eerdere jaren (LEI-DLO/CBS, 1997).
Er iseen aantal concentratiecentra van boomkwekerijen in Nederland.
Boskoopenomstreken,West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant, Opheusden en omstreken, Oost-Groningen en Noord-Limburg zijn de belangrijkste
productiegebieden. Zeverschillen qua gewasgroep en bedrijfsgrootte. Zo kent
Boskoop en omstreken vooral de kleinere boomkwekerijen, terwijl de grotere
boomkwekerijen met een oppervlakte van 6 t o t 9 ha vooral in Opheusden,
Midden-Noord-Brabant en Oost-Groningen gevestigd zijn.
Erzijn op dit moment vooral kosten om het hout te verwijderen en af te
voeren: deversnipperkosten. Hetsnoei-en rooihout wordt veelal versnipperd,
nu het verbranden aan (gemeentelijke) banden isgelegd.
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Tabel2.12 Geschattehoeveelheid snoei-enrooihout uit deboomkwekerij in open grond in
1996, in ton per jaar

0,01tot 0,5 ha
0,5tot 1 ha
1tot 2ha
2tot 3ha
3tot 5 ha
5 tot 10 ha
Meer dan 10ha
Totaal

Hoeveelheida)
(ton a.z./
bedrijf)
d)

Aantal
bedrijven
ingroep1
b)

Beschikbarehoeveelheid
hout (ton/
jaar)

Aantal
bedrijven
in groep2
c)

Beschikbare hoeveelheid
hout (ton/
jaar

0,625
1,875
3,75
6,25
10
18,75
37,5

788
308
386
202
220
200
118

492,5
577,5
1.447
1.262
2.200
3.750
4.425
14.154

2.314
954
633
223
131
62
11

1.446
1.788
2.373
1.393
1.310
1.162
412,5
9.884

a) Kolom 1:hoeveelheid vrijkomend materiaal (2,5ton per hectare) vermenigvuldigd met de
gemiddelde bedrijfsoppervlakte; b)Groep 1:bos-enhaagplanten,laan-enparkbomen,vruchtbomenwaarbij vooral houtig materiaalvrijkomt; c)Groep2:rozestruiken,sierconiferen enoverigesierheesters enklimplanten waarbijvooral groenig materiaal (bladeren,naalden) vrijkomt;
d) a.Z.:alszodanig: inclusief het afwezige vocht.
Naar: LEI-DLO/CBS,1997.

Het versnipperde materiaal heeft een beperkte bemestingswaarde. Vanwege het lagegehalte aanstikstof (laageiwitgehalte) zal bij het verteringsprocesstikstof aan de bodem worden onttrokken.
Hethout kentdusgeenmarktbestemming enalternatieve, concurrerende
bestemmingen zijn dus niet of nauwelijks aan de orde.

2.5 Reststromen uit de bloembollensector
In bloembollenteelt komt tijdens de teelt en het pellen en sorteren een
aantal reststromen vrij. We onderscheiden: stro voor vorstdek, zieke planten,
koppen bij het koppen enafmaaien,onkruidresten bij hetwieden, oogstresten
bij het rooien, pel-en sorteerafval bij het pellen en pluizen,sorteren en plantgoed uitzoeken (pel-en sorteerafval) en tenslotte broeiresten bij de broeierij.
Tabel 2.13 geeft eenoverzichtvande beschikbare hoeveelheden stro, broeiresten evenalsteeltafval, waarbij het niet geheel duidelijk iswelke van de bovengenoemde reststromen wel en niet meegenomen worden.
Uit tabel 2.13 blijkt dat er in totaal circa 50.000 t o t 100.000 t o n organische reststromen uit de bollensector komt. 11t o t 64.000 ton komt via teeltafval,waarbij het pel-en sorteerafval de grootste post is.Ruim 30.000ton isstroafval en 11t o t 17.000ton komt van de broeierijen.
Een inventarisatie uit 1995 leert dat er 95.000 ton organische afvalstromen uit de bloembollensector komt, waarvan 75.000 bij teeltbedrijven en
20.000 bij de broeierij. Ook hier ishet niet helemaal duidelijk welke stromen
wel enwelke niet zijn meegenomen.Wél zijn ervuistregels ontwikkeld: bij de
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Tabel2.13 Hoeveelheid reststromenuit debloembollensector in 1989, in 1.000 ton

Tulp
Lelie
Gladiool
Iris
Narcis
Hyacint
Overig
Totaal

Teeltafval a)

Stro

5,6-30,2
2,1-14,4
0,8-3,2
0,3-2,0
1,0-4,8
0,4-2,9
1,0-6,5
10,6-64

0
0
0
11,3
0
19,6
0
30,9

Broeierij b)

Totaal

0
5,6-30,2
8,8-13,2
10,9-27,6
0
0,8-3,2
0
11,6-13,3
2,3-3,4
3,3-8,2
0,2-0,3
20,2-22,8
0
1,0-6,5
11,3-16,9
53,2-111,8

a)Ervanuitgaande dat 1m3overeenkomt met200tot 600kg(Stoop, 1992);b)Ervan uitgaande
dat 1m3overeenkomt met400tot 600kg (Stoop, 1992).
Naar: Stoop,1992.

teelt komt gemiddeld 5.000 kg organische stof per hectare per jaar vrij en bij
de broei gemiddeld 10.000 kg aan potgrond per bedrijf (Doelgroepenoverleg
Bloembollenteelt, 1995).
Deteelt isgeconcentreerd invooral de kustgebieden van Noord-en ZuidHolland.Verder komt bollenteelt voor op de zwaardere (klei)gronden in Flevoland, Zuidwest- en Noord-Nederland en ook West-Friesland en op de zandgronden in Oost-Nederland, Noord-Brabant en Limburg.
Inde bloembollensector ishet beleid erop gericht om het organisch materiaal zoveel mogelijk op het eigen bedrijf te houden en daar t o t waarde te
brengen. De op het eigen bedrijf gecomposteerde organsiche materiaal kan
worden ingezet voor deverhoging van het organische stof gehalte. Eenenander isin de Overeenkomst Uitvoering Milieubeleid Bloembollensector neergelegd. Aan het composteringsproces zijn wel wettelijke eisen gesteld. Een belangrijk aspect is,dat geen percolaatwater op het oppervlakte water mag worden geloosd.Compostering op het eigen bedrijf isdus in principe goed mogelijk, mitser mogelijkheden zijn om aandewettelijke regelste kunnen voldoen.
Uiteraard iscentrale compostering bij een daartoe gespecialiseerd bedrijf altijd
mogelijk.

2.6 Reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
Devoedings-en genotmiddelenindustrie waarbij reststromen vrijkomen
kan worden opgedeeld in twee groepen:
1)
de eerste groep betreft de industrie waar momenteel al reststromen vrijkomt en die deze producten ook in de markt zet;
2)
de tweede groep isnog weinig in beeld. Het gaat dan om vooral de industriële non-food sector. Daar is een groeiende tendens naar het gebruik van agrarische grondstoffen. Verschillende argumenten -waaronder milieu-argumenten -vormen de aanleiding om agrarische grondstoffen inte zetten. Daarbij gaat het veelal om een of meerdere hoogwaar27

dige componenten die uit het plantaardige materiaal worden gehaald via destillatie of extractie. Deze reststroom zou in principe in aanmerking
kunnen komen alsgrondstof voor energie, maar ook voor andere industriële doeleinden. De interesse hiervoor groeit. Echter, er isweinig overzicht van hoeveelheden, prijzen en marktontwikkeling van de reststromen uit deze groep bedrijven.
We concentreren dit hoofdstuk daarom op wat momenteel wél bekend
is:reststromen uit voedings-en genotmiddelenindustrie. Tabel 2.14 brengt de
productie van die reststromen in beeld.

Tabel2.14 Dehoeveelheid organischereststromen die vrijkomen in de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland in 1994, in 1.000 ton
Industriesector

Hoeveelheid

Slachterijen envleeswarenindustrie
Zuivel- en melkproductenindustrie
Visbewerkingsinrichtingen
Meelfabrieken, gort- en rijstpellerijen
Suikerindustrie
Margarine-, olie-envettenindustrie
Groente-enfruitverwerkende industrie
Brood-, beschuit-, banket-, koek- en biscuitfabrieken
Cacao-,chocolade-ensuikerverwerkende industrie
Zetmeel- enzetmeelderivatenindustrie
Overige voedingsmiddelenindustrie
Alcoholfabrieken endistilleerderijen
Bierbrouwerijen en mouterijen
Frisdrankenindustrie
Tabakverwerkende industrie
Totaal

1.367,8
286,5
167,2
417,0
2.432,4
3.285,8
163,9
15,0
48,1
701,6
254,0
189,0
214,6
7,3
23,5
9.564

Bron: Elzenga et al., 1996.

Uittabel 2.14blijkt datvooral de bedrijven diede landbouwgrondstoffen
t o t halffabrikaat verwerken,veel reststromen produceren. De bedrijven die de
halffabrikaten verder verwerken, produceren veel minder reststromen.
Bij detabel moet worden aangetekend dat de reststromen een heel uiteenlopend vochtgehalte hebben. Erzijn heel droge stromen, zoals diermeel,
schroot en schilfers, maar ook heel natte, zoalsde perspulp uit de suikerindustrie. De heel natte reststromen, uit bijvoorbeeld de veilingen, zijn hier buiten
beschouwing gebleven.
Er is een aantal bronnen dat informatie geeft over reststromen uit de
voedings-engenotmiddelenindustrie. Eenvergelijking vandetwee belangrijkste, namelijk het CBSen het RIVM,geeft een groot verschil tussen de resultaten. De oorzaak is veelal inde moeilijk te definiëren term "reststroom". Wat
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de een alsafval bestempelt, beschouwt de ander als bijproduct. Daarmee ontstaat verwarring.
Ontwikkelingen die leidentot minder reststromen uitdevoedings-engenotmiddelen industrie zijn:
1)
het hergebruik van recallproducten. Recallproducten zijn producten die
niet voldoen aan de gestelde eisen. Deze producten zijn niet geschikt
voor consumptie enworden daarom niet in de markt gezet. Hergebruik
vermindert de afvalstroom. Toch moeten de mogelijkheden van hergebruik niet worden overschat omdat de kosten van het uitpakken hoog
zijn en er een risico van negatieve publiciteit aan verbonden is;
2)
procesverbetering in devoedings-en genotmiddelenindustrie. Effectieve
procesbeheersing, kwaliteitszorg, ISO-9000zijn maar enkele van de veelgehoorde en inopmarszijndetermen binnen de(voedings-en genotmiddelenindustrie. Daarmee ishet risico van het productieproces verkleind
en ontstaat minder restproduct.
Daarnaast isereentoenemend kwaliteitsbewustzijn onder de consumenten. Dit leidt t o t het stellen van hogere kwaliteitseisen en deze ontwikkeling
leidtjuist t o t een grotere hoeveelheid restproduct (de Agrarische Hogeschool
Den Bosch, 1996).

2.7

Samenvatting

Indit hoofdstuk zijn de reststromen uit de landbouw en de voedings- en
genotmiddelenindustrie geïnventariseerd. Daarbij zijn de volgende stromen
aan de orde komen:
1)
stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden;
2)
hout uit de fruitsector;
3)
hout uit de boomkwekerij;
4)
reststromen uit de bloembollensector; en
5)
droge reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Tabel 2.15 en 2.16 geven het resultaat.

Tabel2.15 Productie vanreststromen uit delandbouw, in 1.000ton
Reststroom
Strovan granen
Strovan peulvruchten
Strovan handelsgewassen
Hooi van landbouwzaden
Hout uit de fruitsector
Hout uit de boomkwekerij
Reststromen uit de bloembollensector
Totaal

Absoluut

753
13
6
117
250
24
95
1.258

Relatief (%)

60
1
<1
9
20
2
7
100
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Tabel2.16 Productievanreststromenuit de voedings-engenotmiddelenindustrie, 1.000 ton
Reststroom
Slachterijen en vleeswarenindustrie
Zuivel- en melkproductenindustrie
Visbewerkingsinrichtingen
Meelfabrieken, gort- en rijstpellerijen
Suikerindustrie
Margarine-,olie-en vettenindustrie
Groente-enfruitverwerkende industrie
Zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie
Alcoholfabrieken en distilleerderijen
Bierbrouwerijen en mouterijen
Overige voedingsmiddelindustrie
Totaal

Absoluut

Relatief (%)

1.368

14
3
2
4
25
34
2
7
2
2
3
100

286
167
417
2.431
3.286

164
702
189
215
339
9.564

Devraag is:wat isde marktpositie van de geproduceerde reststromen: is
het afval of bestaan er goede toepassingen voor die bovendien een marktprijs
hebben? Dit isbepalend voor devraag of entegen welke prijs de reststromen
beschikbaar zijnvoor anderetoepassingen -zoalsgrondstof voor (bio-)energie.
We hebben reststroom gedefinieerd alszijnde "geen hoofdproduct". Om
de (marktpositie van de geproduceerde reststromen in beeld te brengen is de
"ladder van Lansink" een handige kapstok voor het prioriteren van maatregelen.
Hoewerkt deze "ladder"? Erwordenvijf mogelijkheden vanomgaan met
reststromen onderscheiden:
1)
preventie;
2)
hergebruik;
3)
nuttige toepassing;
4)
verbranding met energieproductie; en
5)
storten.
Preventie,verbranding enstorten spreken voor zich. Detweede en derde
"verwerkingswijze" vragen om toelichting. Hergebruik betekent dat de reststroom opnieuw wordt gebruikt in defunctie waarvoor het isafgedankt (glas,
kleding,schoeisel,blik).Nuttigetoepassing behelsteennieuwe,andere toepassing van de reststroom (hoogwaardig plastic alsgrondstof voor bermpaaltjes).
In figuur 2.1 is het stroomschema van de reststromen gegeven. Uit dit
schema blijkt dat slechtseenfractie vande reststromen wordt gestort. Het gaat
daarbijvooral om de reststromen uit de bloembollensector en het ondergrondserooihout uit de fruitsector. Het overige deel wordt gebruikt als nuttige toepassing bij andere bedrijven of op het eigen bedrijf. Dat betreft vooral compost of meststof en veevoer. Zoalsfiguur 2.1 laat zien komt er 832.000 t o n uit
de landbouw vrij die in de veevoersector en meststofmarkt terechtkomt. Een
kleiner deel komt alshaardhout op de markt. Opgemerkt moet worden dat bij
de verdeling over de verschillende markten alleen het jaar 1996 in beschouwing is genomen. Wellicht dat anderejaren een ander beeld geven.Wat be30

compost/
meststof/vulgrond/
afdeklaag
f—z
-f—f

anderetoepassingen

1.740

7.417

n
veilingen

voedings-en
genotmiddelenindustrie

315

435'

82'

hoofdproducten
342'

832

57-117"

landbouw

Figuur 2.1 Stroomschema vanorganischereststromenuit delandbouw envoedings-engenotmiddelenindustrie, in 1.000ton
1)Reststromen dieworden gestort: reststromen uitdebloembollensector en het ondergrondse
rooihout uit defruitsector; 2)Reststromen die op het eigen bedrijf worden gebruikt: stro van
graan, peulvruchten enhandelsgewassen,snoeihouten reststromen uit de bloembollensector;
3)Bovengrondse rooihout datalshaardhoutwordtverkocht;4)Hooienstrovangranen;5)Stro
vangranen;6)Bijdeberekening isalleen gekeken naar hetjaar 1996voor degewassentarwe,
gerst en rogge.Voor anderejaren kandeverhouding anders zijn.

treft de reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie: vrijwel alles
wordt hergebruikt. Vijfentachtig procent daarvan gaat als veevoer weg en de
overige 15% wordt als meststof of compost gebruikt.
Wanneer dit stroomschema wordt gekoppeld aan de ladder van Lansink
blijkt dat vooral de derde trede op de ladder "nuttige toepassing" druk bezet
is:het grootste deel van de reststromen komen als nuttige toepassing op het
eigen bedrijf of in andere bedrijven t o t waarde. Preventie heeft weinig aandacht in de landbouwsector. In het verleden zijn er alverregaande veranderingen geweest. Bijvoorbeeld in de graansector iser een ontwikkeling geweest
waarbij de hoeveelheid bijproduct (stro) veel isverminderd ten opzichte van
het hoofdproduct (graan).Devoedings-engenotmiddelenindustrie heeft meer
aandacht voor het voorkomen van reststromen door gerichte procesverbetering en - beheersing.Hergebruik isuit de aard van de reststroom weinig relevant; alleen bij de zogenoemde recallproducten uit devoedings-en genotmiddelenindustrie is dit item relevant. Tenslotte laat de tabel zien dat er nog
slechtsweinig op de stort terecht komt. Alleen in de fruitsector, de boomkwekerijen en de bloembollensector wordt nog steeds een deel gestort. Echter, de
ontwikkelingen gaan steeds meer in de richting van eigen gebruik.
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De algehele conclusie uit bovenstaande figuur isdat reststromen uit de
landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie worden beschouwd als
volwaardige grondstof voor weer andere toepassingen en/of als nuttige toepassing op het eigen bedrijf. In het algemeen verdienen deze reststromen zeker niet (meer) het stempel "afvalstroom, waarvoor een oplossing gezocht
moet w o r d e n " . Dat laatste geldt (nog) wel voor enkele deelstromen uit de
fruitsector, boomkwekerijen en bloembollensector.
In de categorie "nuttige toepassing" isonderscheid gemaakt tussen toepassing in de markt, waarbij veelal een marktprijs geldt en toepassing op het
eigen bedrijf, als "second best" optie. Bedrijven waar reststromen vrijkomen
zoeken eerst naar mogelijkheden t o t verwaarding in de markt. Wanneer er
geen vraag isnaar de producten,wordt gekeken naar mogelijkheden op het
eigen bedrijf. De aard van de reststromen leent zich daar ook toe: veelal kan
het dienen als meststof, als grondverbeteraar. Uit hoofdstuk drie zal blijken
welke waarde de meststof heeft.
Zoals gezegd, de reststromen uit de landbouw zijn uit de categorie van
"stort en afval" gegroeid of zijn daar mee bezig (deelstromen uit de fruitsector, boomkwekerijen en bloembollensector). Het aanbod van deze stromen
wordt dan ook in beperkte mate gestuurd door het afvalbeleid.Veel belangrijker zijn de teelttechnische maatregelen, het areaal en de marktprijs van de
reststromen. Dat geldt met name voor het aanbod van stro. Dit alles betekent
dat erweliswaar een groot potentieel aan relatief laag geprijsde reststromen
is,maardezeproducten bewegen zichopeenmarkt,waar marktprijzen gelden
enwaar non-foodtoepassingen moeten concurreren metanderetoepassingen.
Voor eenaantal reststromen isersprakevaneensterke regionale concentratie.We noemen defruitsector, de boomkwekerijen ende bloembollensector
alssprekende voorbeelden.
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3. VRAAG NAAR RESTSTROMENUITDE
LANDBOUW ENDEVOEDINGS- EN
GENOTMIDDELENINDUSTRIE
3.1

Inleiding

Uit hoofdstuk twee blijkt dat reststromen bij voorkeur worden gebruikt
alswaardevolle grondstof in de landbouw zelf of in andere sectoren. Dit verdient niet alleen vanuit milieukundig oogpunt de voorkeur, het isook in economische zin het meest aantrekkelijk: afvalproducten die geld kosten om te
worden verwijderd kunnen wellicht geld opbrengen als grondstof bij andere
bedrijven. Biomassa alsgrondstof voor energieproductie moet dus concurreren
met andere bestemmingen die financieel voordeel kunnen genereren voor de
leverancier van restproducten.
Erzijntwee belangrijke afzetgebieden voor de reststromen die in hoofdstuk twee zijn geïnventariseerd:alsveevoer en als meststof of bodemverbeteraar. Dit geldt zowel voor de reststromen uit de landbouw als die uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Voor de laatste groep isdit cijfermatig onderbouwd door het RIVM.Het RIVM heeft een inventarisatie gemaakt van de
hoeveelheid organische reststromen uit devoedings- en genotmiddelenindustrie (tabel 2.14). Intabel 3.1 zijn de belangrijkste bestemmingen van deze reststromen gegeven.

Tabel3.1

Belangrijkste bestemmingen vandroge, organischereststromen die vrijkomen in
de voedings-engenotmiddelenindustrie in 1994, in 1.000 ton

Industriesector
Slachterijen envleeswarenindustrie
Zuivel- en melkproductenindustrie
Visbewerkingsinrichtingen
Meelfabrieken, gort- en rijstpellerijen
Suikerindustrie
Margarine-, olie- en vettenindustrie
Groente-enfruitverwerkende industrie
Brood-, beschuit-, banket-, koek- en biscuitfabrieken
Cacao-,chocolade- ensuikerverwerkende industrie
Zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie
Overige voedingsmiddelenindustrie
Alcoholfabrieken en distilleerderijen
Bierbrouwerijen en mouterijen
Frisdrankenindustrie
Tabakverwerkende industrie
Totaal

Veevoer
1.315,8
262,0
138,7
417,0
942,8
3.273,0
131,9
15,0
0
479,8
217,0
7,0
211,3
0
0
7.417

Overig
42,6
0
5,7
0
1.234,6
12,8
4,6
0
48,1
200,0
23,9
161,0
1,8
0
2,4
1.740

Bron: Elzenga et al.,1996.
NB:Decijfers zijn gebaseerd opCBS-gegevensvan 1992.
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Dehoeveelheid droge organische reststromen uit devoedings-en genotmiddelen bedraagt 9.564.000 ton (tabel 2.14). Decombinatie met de gegevens
uit tabel 3.1 laat zien dat veruit het meeste (77%) van deze reststromen als
veevoer wordt gebruikt; daarnaast wordt 18% als "overig" herbruikt. Slechts
een fractie wordt gestort (4%) of verbrand (<1%).
Wat is"overig" hergebruik?Tabel 3.2geeft eenoverzicht vande stromen
die op een "overige" manier worden hergebruikt. Het blijkt dan vooral om
meststof of vulgrond te gaan.

Tabel3.2

Hergebruik vandroge, organischereststromen die vrijkomen in de voedings- en
genotmiddelenindustrie, in 1.000 ton

Industriesector

Reststroom

Bestemming

Slachterijen en vleeswarenindustrie
Visbewerkingsinrichtingen
Suikerindustrie
Margarine-, olie-en vettenindustrie
Groente- enfruitverwerkende industrie
Cacao-,chocolade- en suikerverwerkende
industrie
Zetmeel- enzetmeelderivatenindustrie

ongeboren/ruige mest
schelpen
grondtarra
bleekaarde
zandrestenrtarra

meststof
o.a. drainage
vulgrond
vulgrond
vulgrond

schaaldelencacao
grondtarra
aardappelen
grondtarra
vinasse
k.iezelgoer
tabaksafval

meststof
vulgrond

Overige voedingsmiddelenindustrie
Alcoholfabrieken en distilleerderijen
Bierbrouwerijen en mouterijen
Tabakverwerkende industrie

vulgrond
meststof
meststof
o.a. compost

Bron:Agrarische Hogeschool Den Bosch,1996.

Uit bovenstaande blijkt dat de belangrijkste alternatieve afzetmogelijkheden voor de reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn:
1)
het gebruik alsveevoer; en
2)
het gebruik als meststof.
Daarnaast zijn er onderzoeken naar de mogelijkheden om plantaardige
stromen te gebruiken voor non-food toepassingen. In het kader van het streven naar een duurzame landbouwproductie wordt steeds meer gezocht naar
mogelijkheden om de planten zo efficiënt mogelijk inte zetten. Het concept
"Geïntegreerde Plantconversie" doet opgang. Dit concept behelst het benuttenvanzoveel mogelijk componenten diede plantvoortbrengt. Defocus isdus
niet alleen meer op een enkel hoofdproduct. Het concept "Geïntegreerde
Plantconversie" wil dezebeperktefocusverbredenenzoeken naar mogelijkheden om het totale potentieel aan (complexe) chemische verbindingen in een
plant te benutten voor zoveel mogelijk hoogwaardige toepassingen. Echter,
dit concept bevindt zich nog maar in het stadium van (fundamenteel) onder34

zoek en commerciële toepassingen met merkbare invloed op de markt is- tenminste op korte termijn - niet te verwachten.
Aangezien de grootste vraag naar reststromen ligt bij de veevoer- en
meststoffenmarkt richten we dit hoofdstuk op deze twee markten.

3.2

Veevoer

Ongeveer driekwart van de reststromen uit devoedings-en genotmiddelenindustrie gaat richtingveevoer zo blijkt uittabellen 2.14en 3.1. Deverwachting isdat dit percentage verder groeit. Eennadere toelichting op deze afzetmarkt en de ontwikkelingen daarin isonderwerp van deze paragraaf.
Het veemenu bestaat uit krachtvoer, ruwvoer en vochtrijke diervoeders.
Ruwvoer bestaat uit vers gras, ingekuild gras en hooi, terwijl de andere twee
voedersveelal bestaan uit restproducten uit devoedings-en genotmiddelenindustrie.
Reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelindustrie
komen in drie varianten in het voer terecht:
1)
alsonbewerkt restproduct dat rechtstreeksvande landbouwer of verwerkende industrie aan de veehouder wordt geleverd. Het gaat dan vooral
om de restproducten als stro of reststromen die in grote hoeveelheden
vrijkomen en vrij constant van kwaliteit zijn, zoals bierbostel (eerste generatie). Dezeproducten worden vooral alsvochtrijk diervoeder aangeleverd.
2)
alsbewerkt restproduct. Hierbij gaat hetvooral om mengselsvanverschillende restproducten die ieder op zichte kleinvan omvang en onvoldoende geschikt zijn om als veevoer te dienen. Gemengd zijn ze beter geschikt. Ook deze groep gaat vooral alsvochtrijk diervoeder de markt op.
3)
alsmengvoer.Vanouds wordt een groot aantal droge reststromen uit de
voedings- en genotmiddelenindustrie in de mengvoersector afgezet.
Mengvoer wordt vooral aangekocht en industriematig geproduceerd uit
tal van grondstoffen. Het iseen mix van grondstoffen die op basis van
prijsensamenstelling wordt gekozen zodanig dat zepast bij de behoefte
van de diersoort. Daarbij zijn verschillende groepen van grondstoffen te
onderscheiden: graan, graanvervangende producten, oliehoudende zaden en reststromen van de oliebereiding en dierlijke producten. In de
groep van graanvervangende producten evenals de reststromen van de
oliebereiding wordenveel reststromenvandevoedings-en genotsmiddelenindustrie gebruikt.
Afzet van reststromen uit de landbouw envoedings- en genotmiddelenindustrie in de veevoersector isgebonden aan regelgeving, die door het Produktschap vanVeevoer wordt opgesteld en uitgevoerd. De regelingen hebben
betrekking op de productie vanveevoer, de handel inveevoer en op de kwaliteit vanveevoer. Dat laatste omvat verordeningen en regelgeving die betrekking hebben op de samenstelling van deveevoeders. Deze bepalen in belangrijke mate of en in hoeverre reststromen kunnen worden gebruikt als veevoer.
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Met name de Verordening W R ongewenste stoffen en producten (1988) is in
dit kader relevant. Hierin zijn voorschriften opgenomen betreffende het maximale gehalte aan ongewenste stoffen en schadelijke stoffen, evenals een lijst
met grondstoffen dieverboden zijn. Daarnaast iser het niet-wettelijke zorgsysteem Good Manufacturing Practice (GMP),waarin eisen aan de kwaliteit van
het veevoer worden gesteld. Het isniet verplicht om aan het GMP deel te nemen, maar de afnemers stellen dit steeds vaker alsvoorwaarde. Wanneer de
kwaliteit van de reststroom niet aansluit bij de eisen vanuit de wet isde reststroom niet geschikt alsveevoer en wordt het als meststof verkocht.
Naastdewet- en regelgeving die betrekking heeft op de kwaliteit van de
reststromen, isook de regelgeving rondom de mineralenbalans op het veebedrijf van belang. Landbouwbedrijven die mineralen produceren en landbouwbedrijven die mineralen gebruiken krijgen vanaf 1998te maken met het zogeheten Mineralenaangiftesysteem (MINAS).Inzo'nsysteemwordt zowel de aanvoer alsde afvoer van fosfaat en stikstof vastgelegd,van waaruit een eventueel mineralenoverschot of -verlies kanworden berekend. Het iseen instrument
in het kader van het mineralenmanagement, gericht op het terugbrengen van
de mineralenoverschotten. De overheid legt de doelstelling vast: hoeveel er
maximaal per hectare "verloren" mag gaan. Intabel 3.3 isdit overheidsbeleid
vastgelegd.

Tabel3.3

Verliesnormen, in kilogram per hectare

Fosfaat
Stikstof grasland
Stikstof bouw- en braakland
Fosfaat natuurterrein
Stikstof natuurterrein

1998

2000

2002

2005

40
300
175
10
50

35
275
150
10
50

30
250
125
10
50

25
200
110
10
50

2008/'10
20
180
100
10
50

Bron: Brochure Mineralenaangiftesysteem, april 1997.

Ruw- en krachtvoer zijn posten die aan de aanvoerkant van de balans tevoorschijn komen. De ontvanger van de voeders zal dus mede rekening moeten houden met het fosfor- en stikstofgehalte van de voeders om binnen de
gestelde verliesnormen te blijven.
Eriseen aantal ontwikkelingen inde veevoermarkt. Ten eerste isdeveeen vleessector sterk in beweging. Met name de herstructurering van de varkenshouderij zalingrijpende gevolgen hebbenvoor niet alleen deveehouderijsector zelf, maar ook voor de toeleverende industrie (veevoer) en de verwerkende industrie (slachterijen). Detoekomstige marktomvang van de veevoer
isdus onzeker.
Tentweede, er iseen groeiende vraag naar niet alleen droge maar ook
natte restproducten. Derestproducten zijn goedkoper dan de mengvoeders en
daarmee aantrekkelijk. Daarmee kunnen de voerkosten worden verlaagd.
Vooral in de varkenssector isdit menu populair. Talvan grotere varkensbedrij36

ven investeren in brijvoerinstaliaties waarmee de restproducten kunnen worden gevoederd.Voor kleinere varkensbedrijven iszo'n investering al gauw te
hoog. Vandaar dat steeds meer fouragehandelaren de mogelijkheden om zelf
natte brijvoeders te maken onderzoeken om daarmee al een eindproduct aan
de varkenshouder te kunnen leveren (zie verder onder hoofdstuk vier).
Detoenemende vraag naar reststromen, de daarop aansluitende reactie
vandefouragehandelaren,desteedsverdergaande ontwikkeling envermarketing van de natte reststromen leiden tot de verwachting dat binnen enkele jaren 85 t o t 90% van alle restproducten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie indeveevoersector afgezet kanworden (deAgrarische Hogeschool Den
Bosch, 1996).
Toch moeten we ook een enkele kanttekening plaatsen. De productietechnieken van de voedings- en genotmiddelenindustrie verfijnen zich steeds
verder en maken het mogelijk om steeds meer waardevolle componenten uit
de plantemassa te halen.Daarmee resteert een restproduct met steeds minder
waarde. Endus ook een minder waardevol veevoer. Aan de andere kant nemen de eisenten aanzien vanverontreiniging enzovoort steeds verder toe (de
Agrarische Hogeschool Den Bosch, 1996).
De marktprijzen van droge producten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie worden vooral bepaald door haar samenstelling. Daarbij wordt
grofweg eentweedeling gemaakt in zetmeelrijke en eiwitrijke grondstoffen.
Voor zowel zetmeel- als eiwitrijke grondstoffen bestaan meerdere bronnen.
Een afnemer van eiwitrijke grondstoffen zal aan de grondstoffen kant altijd
op basisvan beschikbaarheid en prijsschakelentussenonderling substitueerbare eiwitbronnen. Dit geldt ook voor de zetmeelrijke bronnen.
Mengvoerfabrikanten werken metlineaireprogrammering omhet mengvoer zo samen te stellen dat het voldoet aan de kwaliteitseisen en tevens zo
goedkoop mogelijk is.

Tabel3.4

Prijzenvanenkelereststromenuit devoedings-engenotmiddelenindustrie dat in
krachtvoer wordt afgezet in deperiode 1985-1997, in guldens per ton

Grondstof
Tarwegries
Bietenpulp
Melasse
Lijnschroot en -schilfers
Raapzaadschroot en -schilfers
Diermeel
Verenmeel
Vismeel

Minimum

Maximum

Gemiddeld

214
274
146
396
224
9
6
11

384
367
229
563
319
14
9
16

300
310
175
476
270
11
7
14

Bron: LEI-DLO,1997.

Deverbruikersprijzen vanstro en hooivoor veevoer zijn intabel 3.5 gegeven. In vergelijking met de telersprijzen zijn deze ongeveer honderd gulden
per ton hoger.
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Tabel3.5

Verbruikersprijzen vanhooi enstro, in guldensper ton franco-boerderij inclusief
BTW

1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996

Tarwestro

Gerstestro

190
220
260
210
165

210
230
265
220
185

Haverstro

195
230
230
210
175

Bron: LEI-DLO/CBS,1997.

3.3

Meststof en bodemverbeteraar

Hoofdstuk twee liet zien dat reststromen uit met name de landbouw als
meststof op het eigen bedrijf wordt gebruikt wanneer erweinig afzetmogelijkheden zijn die een marktprijs opleveren.Onderploegen of versnipperen is dan
een aantrekkelijk alternatief. Reststromen kunnen dus in onverwerkte vorm
dienen als meststof. Daarnaast zouden reststromen gecomposteerd kunnen
worden en alszodanig alsmeststof dienen. Indeze paragraaf wordt de markt
van meststof nader beschreven en wordt een inschatting gemaakt van een
(toekomstige) koopkrachtige vraag naar meststof op basis van verwerkte of
niet-verwerkte reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Overigens isdeze laatste groep van reststromen als meststof van
minder groot belang.
Eersteen kortetoelichting over dewaarde vanorganische stof en humus.
Humus iseenwaardevol product voor de bodem, vanwege de volgende functies:
1)
het vochthoudend vermogen;
2)
het structuurverbeterend vermogen;
3)
het positieve effect op de bewortelbaarheid van de bodem; en
4)
het voedselhoudend vermogen.
Het isdusvan belang het humusgehalteop peilte houden.Daartoe moet
er jaarlijks een hoeveelheid organische stof aan de bodem worden toegevoegd.
De markt van organische meststoffen wordt door een aantal factoren
bepaald, te weten:
1)
de behoefte aanorganische stof ende daaruit voortvloeiende vraag naar
organische meststoffen;
2)
de ontwikkelingen van (concurrerende) organische stof stromen; en
3)
het overheidsbeleid inzake mineralen en meststoffen.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de genoemde ontwikkelingen.
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Ad 1) De behoefte aan organische stof
lederjaar wordt 2tot 4 %vandeorganische stof die inde bouwvoor aanwezig is,afgebroken.Ditverlieswordt deelsgecompenseerd doordat er gewasresten en dierlijke mest van het eigen bedrijf in de bouwvoor wordt opgebracht. Echter, daarmee wordt niet het gehele verlies aan organische stof aangevuld. Er isveelal nog organische stof van buiten het bedrijf nodig.Voor de
zand-, loss- en zavelgronden gaat het dan om gemiddeld 2.100 kg effectieve
organische stof per hectare en bij kleigrond gaat het zelfsom 2.500 kg effectieveorganische stof per hectare. Hiervan uitgaande isereentotale behoefte van
ongeveer 1miljoen ton effectieve organische stof nodig,van buiten het bedrijf
(Miedema, 1994).Overigens:effectieve organische stof isdat deel van de organische stof dat na eenjaar nog aanwezig is in de bouwvoor.
Hetjaarlijks opbrengen van organische stof isechter nog geen praktijk.
De landbouwer heeft meer oog voor het nutriëntentekort, dat immers direct op korte termijn - invloed heeft op zijn opbrengst. Eentekort aan humus en
organische stof kan veelal nog worden opgevangen door tijdelijke, andere
(teelt)maatregelen (beregening bijvoorbeeld). Het op peil houden ervan heeft
een meer langetermijnkarakter en isgeenjaarlijks terugkerende teeltmaatregel. Een uitzondering vormen enkele gebieden in Nederland waar het tekort
van organische stof een acuut probleem is.
A d 2)

De ontwikkelingen van organische stofstromen

Het organisch gehalte vande bodem kan op peil gehouden worden door
het opbrengen van dierlijke mest of (GFT-)compost of het onderploegen van
gewasresten.Gegeven het streven naar minimale kosten ishet onderploegen
van gewasresten de eerst in aanmerking komende optie. Dierlijke mest en
kunstmest moeten voorzien in de nutriëntenbehoefte. Dierlijke mest levert
daarbij tegelijkertijd een deel van de benodigde organische stof. Het overige
deel komt vaak via (goedkope) compost van GFTen andere groene (afvalstromen. Reststromenuitde landbouw endevoedings-en genotmiddelenindustrie
moeten vooral concurreren met compost van GFTen andere groen (afvalstromen. Hoe isde ontwikkeling in deze markt?
Compost van GFTen andere groene (afval)stromen kunnen goedkoop
worden aangeboden omdat het gaat om de verwerking van een afvalstroom,
waarvan dealternatieven veel duurder zijn.Aanbieders van GFT (gemeenten)
moeten betalen voor de verwerking van de GFT;de tarieven lopen uiteen van
ƒ 68,-t o t ƒ 147,-per ton GFT,met een gewogen gemiddelde van ƒ99,-per ton
(WerkgroepAvalregistratie, 1997).Hetfeit dat decomposteerder zo goedkoop
aan haar grondstof kan komen, maakt de marktprijs voor compost relatief
laag. Die lage marktprijs maakt de aankoop van GFT-compost aantrekkelijk
voor de landbouwer en zoude verdere ontwikkeling van de markt kunnen stimuleren. Deze mogelijkheden hebben een concurrentievoordeel ten opzichte
van compost uit reststromen, waarvoor moet worden betaald.
Wanneer eenteler zijn organische stof gehalte nogverder wil opkrikken,
zal hij kiezen voor de relatief goedkope compost van GFTen andere groene
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(afval)stromen.Kortom,het isopkorte termijn nietteverwachten datereen
grote, koopkrachtige vraagontstaat naar (compostvan) organische reststromenuitdelandbouwendevoedings-engenotmiddelenindustrie alsmeststof.
Devraagisofeninhoeverredeconcurrentie metcompostuitGFTenanderegroenafvalstromen gaattoenemen.Dit isonder andereeenkwestievan
prijs.Opdit momentzijner23installatiesdiebijna 1,5miljoenton GFTverwerkentot ruim500.000toncompost(WerkgroepAfvalregistratie,1997).Decapaciteit vandie installaties isde laatstejaren gegroeidvanbijna 900.000ton in
1993tot bijna 1,5 miljoenton in 1996.Delaatstejarenisredelijkstabielgebleven.Deverwachting isooknietdathetGFT-aanbodveelverder gaatgroeien.
Eenprognose uit Deelprogramma VerwerkingGFT-Afval 1994-1996 leert dat
hetaanboduiteen kanlopenvan755tot 1.585 kiloton perjaar (Afval Overleg
Orgaan, 1993).Het isdusnietteverwachten datdemarktverder overspoeld
raakt met GFT-compost.Wél ishet mogelijk dat de geproduceerde compost
eengroter marktaandeel indelandbouwzoekt.In1996washet marktaandeel
nog beperkttot 30% (zietabel3.6).
Tabel3.6

Afzet compost naarsectorin 1996, in 1.000ton

Sector
Land-entuinbouw, bloembollenteelt,
boomkwekerijen, fruitbomenteelt
Recreatie/groenvoorziening
Particuliere sector, tuincentra
Tussenhandel
Gemeente
Export, afwerking, stortplaats, overig
Totaal (17verwerkers (capaciteit: 85%))

Hoeveelheid

148
54
43
160
11
63
479

30
10
10
35
<5
15
100

Bron:Werkgroep Afvalregistratie, 1997.

DeprijswerktinhetvoordeelvancompostuitGFTenanderegroene (afvalstromen.Echter,het imagovandecompost isnietonverdeeld gunstig.De
bedrijfstak isnogjong,detechniekenomGFTte composterenzijnnogsteeds
inontwikkeling enbovendienvoelt het product "compost" nogde naweeën
vanhetslechteimagovancompostopbasisvan hetongescheiden huisvuil.Al
metalheeftcompostnogeenlangewegtegaanwaarhetgaatomverovering
vandemarkt op basisvankwaliteit (VandenBrand,1997).
Hetvoorgaande leertdatdeconcurrentievancompostuitGFTenandere
groene (afval)stromenstevigisenblijft. Hetisdaardoorvoor reststromen uit
de landbouw endevoedings-engenotmiddelenindustrie moeilijk om uit de
meststoffenmarkt eenredelijke opbrengstprijstegenereren.
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Ad 3)

Het overheidsbeleid inzake mineralen en meststoffen

Zoals ook in paragraaf 3.2 aan de orde isgeweest: de overheid verplicht
de landbouwbedrijven die mineralen gebruiken om een mineralenaangiftesysteem bij te houden, die de basis moet vormen voor het mineralenmanagement. Aankoop en gebruik van organische meststoffen worden zoveel mogelijk in samenhang met die van de mineralen gedaan om een optimaal evenwicht inorganische stof en mineralenmanagementte bewerkstelligen. De concurrentiepositie vancompostvanreststromen uitde landbouw wordt dus mede
bepaald door het gehalte aan mineralen.
Naast het MINAS is er ook het Besluit Overige Organische Meststoffen
(BOOM) waarin eisen zijn gesteld aan het gehalte van zware metalen en arseen. Ook zijn er regels ten aanzien van de dosering - de hoeveelheid op te
brengen organische stof per hectare.
Deze drie ontwikkelingen samen geven het volgende beeld voor de toekomst.We kunnen grofweg twee groepen afnemersonderscheiden.Ten eerste
de agrariërsdie hun bemesting primair afstemmen op het nutriëntentekort. Zij
zullen vooral dierlijke mest gebruiken en weinig compost aankopen. De tweede groep agrariërs neemt nadrukkelijk wel de organische stofbalans in overweging en zal vooral kiezen voor meststoffen die per eenheid stikstof of fosfor
zoveel mogelijk organische stof bevat. Deze groep zal vooral compost gebruiken. Daarbij zalvooral compost uit GFTen andere groene (afval)stromen een
grote plaats hebben vanwege de lage prijs.

3.4

Samenvatting

Op dit moment zijn er twee belangrijke markten voor de reststromen uit
de landbouw endevoedings-engenotmiddelenindustrie: deveevoer- en meststoffenmarkt. Detoekomstige ontwikkelingen wijzen ook inde richting van de
non-food-toepassingen. Op dit moment vormt de (te) hoge prijsvande agrarischegrondstoffen vaak een belemmering bij de ontwikkeling van agrificatieprojecten. Dezebarrière kanworden geslecht door meeraandachtte schenken
aan de reststromen. Door alle componenten van de plant (optimaal) te gebruikenzoude kostprijsvandeagrarische grondstoffen wellicht kunnen dalen.Dezeontwikkeling betekent een toenemende aandacht voor de reststromen uit
de landbouw.
Zowel de veevoer- alsde meststoffenmarkt worden gekenmerkt door de
dynamiek die de mineralenwetgeving teweeg brengt. Deoverheid stelt producenten en gebruikers van mineralen (zoals veevoer en meststoffen) verplicht
om een mineralenaangiftesysteem bij te houden, waarin aan- en afvoer van
mineralen worden gekwantificeerd op basiswaarvan een netto-afvoer of aanvoer kan worden berekend. Dat betekent dat beide producten niet alleen op
hun primairefunctie (het leverenvanenergieenvoedingsmiddelen danwei het
leverenvanorganische stof)worden beoordeeld.Deproducten worden in relatie tot hun mineralengehalte beoordeeld. Deverhouding tussenenerzijds voedingswaarde (veevoer) en organisch gehalte (meststof) en anderzijds de gevol41

genvoor de mineralenbalans isvangroot belang in deconcurrentiepositie van
de producten.
De vraag naar reststromen uit hoofde van veevoer isgoed ontwikkeld.
Deveevoersector isgoed in staat gebruik te maken van de sterke eigenschappen van reststromen om deze -samen met andere grondstoffen -een plaats te
geven in hetgrondstoffenpakket vanveevoer. Deontwikkeling iszelfsdat men
daar steeds beter toe in staat is. De mogelijkheden van reststromen worden
steeds beter uitgebaat.
Devraag naar organische meststoffen isminder goed ontwikkeld. In de
landbouw iserweliswaar het besefdat organische stof essentieel isvoor de bodemgesteldheid; de praktijk leert dat het op peil houden van de organische
stof geenjaarlijks terugkerend onderwerp van besluitvorming en teeltmaatregelen is.Slechtswanneer er accute problemen zijn iser aandacht voor het organische stof gehalte. Het op peil houden van het organische stof gehalte
vindt vooral plaats binnen de kaders van de mineralenhuishouding.
Depotentiële markt voor organische meststoffen isgroot. Uitgaande van
de advies hoeveelheid isde markt ruim één miljoen ton effectieve organische
stof. Deze kanworden opgevuld door reststromen die geen opbrengstprijs in
de markt genereren en dus eerder op het eigen bedrijf t o t waarde gebracht
worden.Wenoemen dan (gehakseld)stro,versnipperde houtresten en reststromen uit de bloembollensector. Daarnaast iser een groeiend aanbod van compost uit GFTen andere groene reststromen,die als relatief goedkope meststof
in de landbouw afzet zoeken.
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4. MARKTSTRUCTUUR

Uit eerdere hoofdstukken blijkt dat ereen groot aantal aanbieders isvan
organische restproducten,die iedervoorzichkleinere partijen aanbieden.Deze
aanbieders geven de afzet van de restproducten veelal uit handen aan de fouragehandel. Defouragehandel heeft een belangrijke positie in deafzet van organische restproducten naar de mengvoerproducenten en veehouderij als belangrijkste afnemers. Figuur 4.1 geeft een overzicht van de marktpartijen.

veevoerindustrie
i

.

land-entuinbouwbedrijven

.

i k

L

foeragehandel
i L

i i

,.

composteringsbedrijven
i i

landbouwbedrijven envoedings-en genotmiddelenindustrie

Figuur4.1 Organisatiesindemarktvan droge, organischereststromen uitdelandbouwen de
voedings-en genotmiddelenindustrie

Deaanbod- en vraagkant en ontwikkelingen daarin zijn in voorgaande
hoofdstukken beschreven. In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de
marktstructuur van de verschillende marktpartijen, evenals aan de organisatie
van de markt: de plaats van kwaliteitssystemen en certificaten en de rol van
contracten.
Veevoersector
Erzijn249ondernemingen inde mengvoerproductie. Daarvan zijn er 222
particulier en 27 zijn coöperatieve ondernemingen. Het merendeel van de bedrijven (180 stuks) heeft een productiecapaciteit van minder dan 25.000 t o n .
Samen hebben zij een beperkt marktaandeel: 6,4%. Daartegenover staat een
groot marktaandeel (bijna 62%) van dertien bedrijven in de categorie "meer
dan 250.000 ton productie per jaar". De sector wordt dus gekenmerkt door
grootschaligheid (Produktschap voor Veevoeder, 1997).
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Composteringsbedrijven
Anno 1997 zijn er 23 ondernemingen die compost maken. Daarvan zijn
er twintig in eigendom van de overheid; de overige drie zijn in particuliere
handen (Van den Brand, 1997)
Decomposteringssector isnog eenjonge bedrijfstak. Ze heeft een groei
gekend sinds begin jaren negentig, toen de gescheiden inzameling van GFT
van de grond kwam. Sindsdien iseen verder professionalisering gaande (Van
den Brand, 1997).
De sector kampt met aanloopproblemen. Deze betreffen kinderziektes
in detechniek van composteren, maar ook infinancieel opzicht zijn er problemen. Veel van de bedrijven hebben contracten met gemeenten die weinig
marktconform zijn. Detarieven voor de verwerking -vastgelegd in de contracten - zijn te laag, lager dan de kostprijs van de verwerking.
(Fourage)handel
De (fourage)handel isvooral actief in stro en de reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Zoals uit hoofdstuk twee isgebleken ismet name stro een reststroom die
op de markt wordt afgezet; de andere reststromen uit de landbouw blijven
veelal op het eigen bedrijf of worden rechtstreeks aan consumenten (haardhout) verkocht. Voor stro bestaat dus een markt.
Het voor de markt beschikbare strowordt vaak direct van het land afgevoerd van het bedrijf: direct naar de afnemer of naar de handel. Voorraden
zijn er nauwelijks op het primaire bedrij;wel bij de handelaren. Inhet noorden
van Nederland wordt wel stro bewaard op het bedrijf uit prijsspeculatieve
overwegingen.
Veel strowordt via de handel afgezet, slechtseen klein deel wordt rechtstreeksaande gebruiker (veehouderij,tuinbouw) verkocht. Eengroot deel van
de productie van stro geschiedt in die gebieden waar veel akkerbouw is. Daar
isgeen/minder contact tussen de producent en gebruiker van stro. De (fourage)handel vormt dan een belangrijke schakel tussen de aanbieders en de afnemers in stro. In die gebieden waar akkerbouw en veehouderij beide voorkomen zal de handel in stro meer rechtstreeks verlopen en speelt de (fourage)handel een beperkte rol.
Daarbijzijndeveehouderijsector endemengvoerbedrijven de belangrijkste afnemers. Overigens worden de mengvoerbedrijven ook vaakt o t de fouragehandel gerekend, met namewanneer de mengvoerbedrijven transportcapaciteit over hebben om de reststromen bijeen te zamelen.
De(fourage)handel heeft van oudsher vooral een logistieke functie. Echter, ze ontwikkelt zich steeds meer in de verdere verwerking en verwaarding
van de reststromen.Erwordt veelal onderscheid gemaakt in devolgende groepen:
1)
de "eerste generatie"-producten, zoals bierbostel, aardappelstoomschillen, bietenpulp en zetmeelproducten. Deze producten kenmerken zich
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door een constante kwaliteit, die geen verdere bewerking behoeven en
in grote hoeveelheden vrijkomen;
2)
de "tweede en derde generatie"-producten zijn de nieuwe producten
geen constante kwaliteit kennen,die veelal nog verdere bewerking vragen en die in kleinere partijen vrijkomen. Het betreft bijvoorbeeld producten waarvan de houdbaarheidsdatum isverstreken. Overigens is het
verschil tussen tweede en derde generatie producten gering.
Defouragehandel isnudruk bezigomook detweede enderde generatie
producten verder te ontwikkelen.Zezoekt actief naar nieuwe reststromen om
daarmeete voldoen aandestijgendevraagvandeveevoersector. Zoals gezegd
vragen dezesomsverdereverwerking voordat zeaande afnemer kunnen worden aangeboden en de grotere fouragehandelaren investeren daarom in onderzoek naar de bruikbaarheid vanverschillende restproducten;erwordt geïnvesteerd in nieuwe installaties en inde bouw vanverwerkingsinstallaties waarmeede restproducten kunnen wordenverwerkt tot veevoer. Met de ontwikkeling van de "tweede en derde generatie" producten breidt de fouragehandel
haar traditionele activiteitenpakket - logistiek - uit naar ook marketing, ontwikkeling van nieuwe producten en verdere bereiding t o t veevoer.
Erzijn 225 fouragehandelaren, waarvan 50-60 mengvoerbedrijven. Het
grootste deelvan de (fourage)handelaren "doet instro" (naast andere producten) handelt. Dit zijn met name de professionele handelaren. Daarnaast wordt
ook door loonwerkers, producenten en eindgebruikers gehandeld in stro.
In het algemeen geldt dat de professionele handelaren het grootste deel
vande markt in handen hebben enook stro importeren. Deimport van stro bedraagt ongeveer evenveel als de hoeveelheid stro die inlands op de markt
w o r d t gebracht, alhoewel dit vanjaar tot jaar verschillend kan zijn. De loonwerkers, producenten en eindgebruikers van stro opereren vooral op lokale
schaal.
Contracten
De handel in stro kan getypeerd worden als "vrije" handel. Er worden
nauwelijks contracten afgesloten tussen producenten en handelaren danwei
handelaren engebruikers. Dit integensteling t o t de zogenaamde eerste generatie producten (reststromen vanuit de voedings- en genotsmiddelenindustrie)
die veelal wél onder contract staan.
Keurmerken en certificaten
Inde keten "reststromen -veevoer" wordt intoenemende mate gewerkt
met keurmerken encertificaten.Deafnemersvan deeindproducten uit deveehouderij stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het product.
Zoals in hoofdstuk 3.2 isbeschreven, bestaan erwettelijke regels met betrekking t o t de kwaliteit van diervoeders. Iedereen moet zichdaaraan houden.
Echter, voor degenen die een stapje verder willen is er de Good Manufacturing/Managing Practice (GMP).GMP iseen onderdeel van de Integrale KetenBeheersing (1KB),waarin de verschillende actoren onderling afspraken maken
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die betrekking hebben op de kwaliteitvan de voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong.Veehouders die aan het IKB-systeemdeelnemen, zijn verplicht hun
diervoeders te kopen van GMP-erkende leveranciers. Dit geldt ook voor de
melkveehouders in het kader van het Kwaliteitsproject Zuivel.De producenten
en handelaren van diervoeders die naar GMP-richtlijnen werken zijn op hun
beurt weer verplicht om de grondstoffen te betrekken van andere GMP-erkende leveranciers.
ledervande GMP-bedrijven dient een handboek op te stellen met daarin
procedures, instructies enzovoort. Eenen ander wordt gecontroleerd door de
KeuringsDienst Diervoedersector. Zij beoordeelt ook of het bedrijf GMP-waardig is(voor de periode van twee jaar). Deze GMP-regeling sluit nauw aan bij
de ISO9001-norm en het HACCP-concept (Produktschap Diervoeder en Keuringsdienst Diervoedersector, z.j.).
Op dit moment hebben vrijwel alle grotere (mengvoer)bedrijven een
GMP-certificaat, terwijl ongeveer de helft van de overige (fourage)handelaren
(dus zo'n tachtig bedrijven) GMP-gecertificeerd zijn.
Overigens bestaat er slechts een globaal classificeringssysteem voor stro,
waarbij "het o o g " de belangrijkste kwaliteitsmeter is.Erwordt gewerkt met
drie klassen:klasse 1,2en 3.
Ook inde meststoffenmarkt iseen keurmerk ontwikkeld. Desector heeft
te maken met een getekend verleden,waarin compost uit niet-gescheiden afvalstromen een negatiefstempel en imago heeft gedrukt. De sector probeert
dat verleden van zich af te schudden en middels keurmerken en certificaten
aantetonen dat hetcompostproductvanvandaag voldoet aande hedendaagseeisen.Met dit zogeheten "Keurcompost" wil de compostsector het gebruik
van de bodemverbeteraar verder stimuleren. Met name in de gespecialiseerde
sectoren alsdetuinbouw ende boomkwekerijen. Ook hier geldt geenverplichting t o t deelname aaneen keurmerk. Dedeelnemende bedrijven kunnen rekenen op een meermalig bezoek van een keuringsinstantie die beoordeelt of
menzichhoudt aandeopgestelde Beoordelingsrichtlijn (Vanden Brand, 1997).
DezeBeoordelingsrichtlijnomvatverschillendestadia inhet productieproces. Erwordt gestart bij de grondstof voor de compost.
Organisatiegraad
Bijde Nederlandse Vereniging van Handelaren InStro, Fourage en Aanverwante producten (HISFA) isongeveer de helft van alle fouragehandelaren
aangesloten. DeVereniging telt 130leden. Het gaat dan vooral om de professionele handelaren. Andere handelaren (loonwerkers of gebruikers die ook
handelen in stro) zijn zelden aangesloten bij de Vereniging.
DeOverleggroep Producenten NatteVeevoeders(OPNV) iseen belangenbehartigingsorganisatie die staat voor de belangen van de ontdoeners van de
grote stromen restproducten en die van de fouragehandel.
Binnen de compostmarktspeelt de Belangenvereniging Verwerkingsbedrijven voor Organische Reststoffen een belangrijke rol in de belangenbehartiging. Er zijn 42 bedrijven aangesloten, die ongeveer de helft van het aantal
46

groenafvalverwerkende bedrijven vormen en ongeveer 25% van het Nederlandse groenafval verwerken. De leden van BVOR zijn vooral composterende
bedrijven, die groenafval composteren.Andere bedrijven en/of andere organische reststoffen zijn nog niet zo bij de BVOR betrokken.
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Bijlage 1 Informatiebronnen over de reststromen

Informatie over reststromenwordt uit gesplitst naarde landbouw envoedingsen genotmiddelenindustrie.
Informatie overreststromenuit de landbouw
Landbouwtelling
leder (voor)jaar houdt het CBSde zogenaamde landbouwtelling. Deze wordt
gehouden onder alle land-entuinbouwbedrijven, exclusief dezeer kleine bedrijven.
Totaalzijn indetelling ongeveer 115.000bedrijven opgenomen. De landbouwtelling
heeft twee doelen,namelijk statistiek en administratie.
Statistiek:Tenbehoevevanonderzoek enbeleidwordt door hetCBSeenzovolledig mogelijk overzicht samengesteld vandeoppervlakte en hetgebruik van
de grond,degeteelde gewassen,degrootte vandeveestapel ende inzet van
arbeidskrachten.
Administratie:Tenbehoevevandeuitvoeringvanhetlandbouwbeleid ishetvan
belangdatcorrecte gegevens per landbouwbedrijf beschikbaar zijn bij het Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer enVisserij.
DegegevenszijnbijLEI-DLObeschikbaaraanhetbeginvanhetjaardaarna.De
areaalgegevenskunnenwordengepubliceerd pergemeente.Individuele bedrijfsgegevens mogen nietworden verstrekt.
Land- en tuinbouwcijfers
Dezejaarlijkse publicatie wordt uitgegeven door CBS en LEI-DLO.Vanaf 1997
zijnde land-entuinbouwgegevens ineen boekwerk gebundeld terwijl voorheen zoweleenlandbouw-alseentuinbouwcijfersverscheen.Depublicatiebevatruim300pagina'smet land-entuinbouwgegevens inhistorischperspectief. Degegevens hebben
betrekking op productie, kostenopbouw, afzet eninkomsten.
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO
NaastdeLandbouwtelling beschikt LEI-DLOovereendatabank Bedrijven-lnformatienetvanLEI-DLO(BIN).InditBedrijven-lnformatienetwordentechnischeenfinanciële gegevensverzameld van 1.500 land- entuinbouwbedrijven. Het maakt deel uit
van het internationale EU-boekhoudnet.
HetBedrijven-lnformatienet werkt op basisvanstreekproeven.Niet alle inNederland geregistreerde bedrijven,die inde Meitelling worden opgenomen, worden
technisch-financieel zouitgebreid gevolgd.Ditwordt "slechts" voor een beperkt aantal bedrijven gedaanwaarbijdiebedrijven zoworden gekozendatereen representatief beeldvoor deNederlandse agrarischesector ontstaat.
HetBedrijven-lnformatienet beschrijft86%vanalleindemeitelling geregistreerdeproductie encirca60%vanalle inde meitelling geregistreerde bedrijven.HetBedrijven-lnformatienet isrepresentatief voordeNederlandse agrarische productie. Dat
betekent dat bepaalde kleineregroepen niet goed in beeld komen.Hetgaat dan om
dekleine bedrijven dievooral door nevenberoepers en/of rustende agrariërs worden
geleid.
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Het BIN isminder geschikt als informatiebron van marktprijzen voor stro, omdat
alleen de waarde (prijs * fysieke opbrengst) daarin isondergebracht. Hieruit zijn niet
direct de prijzen af te leiden omdat defysieke hoeveelheden onbekend zijn. Combinatie van andere data bronnen over de fysieke opbrengst enerzijds en het BIN over de
waarde van het bijproduct anderzijds om van daaruit de prijs te berekenen kan t o t
f o u t e resultaten leiden.We noemen een tweetal argumenten:
[1]
de fysieke opbrengst isspecifiek voor een bedrijf en een regionaal gemiddelde
voldoet niet goed;
[2]
bovendien isniet bekend van welk areaal het stro isverkocht en van welk deel
het stro isonder gewerkt en dus niet op de markt isgebracht. Dit verschilt van
regio t o t regio. Zo werd in 1996 in de Noordoostpolder van 80% van het areaal
wintertarwe het stro verkocht, hetgeen aanzienlijk minder isdan in de Wieringermeer (100%) (bron:CBSoogstraming, 1996). Deveronderstelling dat alle stro
w o r d t verkocht kan t o t een onderschatting van de prijs leiden.
CBS-Oogstraming
Deoogstraming iseen gedetailleerde schatting van opbrengsten van land- (en
tuin)bouwgewassen per landbouwgebied (66indeling) uitgevoerd door regionale oogstramingscommissies (groep van handelaren, fabrikanten en telers). De voorlopige raming isin de zomeren de definitieve raming in najaar aan het eind van de oogst. Het
doel van de raming isenerzijds informatieverstrekking voor het EU-landbouwbeleid
en anderzijds input voor onderzoek. Na korte tijd (een week) isde informatie beschikbaar voor LEI-DLO, die het gebruikt voor onder andere de prognoses.
Kwantitatieve Informatie voor deAkkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond (KWIN)
Het KWIN is een periodiek verschijnende publicatie over een bepaalde landbouwsector. Erbestaat een KWIN voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (KWIN-agv), voor de fruitteelt enzovoort. In dit handboek staat veel informatie
over technische en economische aspecten van een teelt, uitgesplitst naar regio. Veel
informatie sluit aan bij informatie die LEI-DLO verzamelt; op andere punten iser een
verschil. Het belangrijkste verschil isdat KWIN uitgaat van normen en adviezen w a n neer het gaat om de inzet van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en dergelijke.
De praktijk leert dat dewerkelijke inzet van dergelijke productiemiddelen vaak afwijkt
van datgene wat er w o r d t geadviseerd. Het BIN geeft de praktijkcijfers, datgene w a t
er werkelijk ingezet w o r d t .
Agrarisch

Weekoverzicht

Belangrijke bron van informatie voor de wekelijkse stroprijzen is het Agrarisch
Weekoverzicht (LEI-DLO). Dit overzicht bevat een groot aantal markt-, groothandels-,
en verbruikersprijzen en beursnoteringen van plantaardige en dierlijke producten als
granen, veevoeders, vee en vlees en zuivel. Degegevens worden verzameld van externe berichtgevers (handel en industrie) en van markt- en beursnoteringen met worden
naast publicatie, ook gebruikt voor statistische doeleinden en analyses.
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TabelB1.1 Beursnoteringen in gld per 1.000kg af-boerderij exclusiefBTW
Goes

Emmeloord

Middenmeer

Weidehooi
Dijkhooi
Engels raaigras
Roodzwenk
Veldbeemd
Tarwestro
Gerstestro
Haverstro
Groene erwtenstro
Ander erwtenstro
Bron:Agrarisch Weekoverzicht, LEI-DLO.

Informatie over reststromen uit de voedings- en

genotmiddelenindustrie

We baseren ons op de ervaring van de Agrarische Hogeschool Den Bosch, die
een inventarisatie heeft gemaakt naar de hoeveelheid reststromen uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie.
[a]
Bij de product- en bedrijfschappen blijkt vrijwel geen informatie aanwezig te
zijn over de hoeveelheid restproducten.
[b]
Ook de Provinciale Milieuverordening geeft weinig inzicht in de hoeveelheid
restproducten, omdat deze Verordening alleen de afvalstromen registreert, terw i j l veel restproducten als veevoer of meststof elders hergebruikt worden en
daarom niet als afvalstroom te boek staan.
[c]
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt eens in de twee jaar een enquête onder bedrijven met meer dan tien werknemers uit onder andere de voedings- en genotmiddelenindustrie. Erwordt in deze (schriftelijke) enquête geïnventariseerd hoeveel bedrijfsafval erjaarlijks vrijkomt. Detweejaarlijkse publicatie geeft de volgende informatie:
- de hoeveelheid bedrijfsafval, uitgesplitst naarafvalcategorie en samenstelling.
Een van de categorieën is: organisch afval. Daarnaast is er een categorie
brandbaar afval; deze categorie kan weliswaar goed dienen als grondstof
voor energie, maar valt buiten het kader van dit onderzoek omdat het geen
organisch materiaal betreft;
- de hoeveelheid bedrijfsafval, uitgesplitst naar verwerkingsmethode, in het
eigen bedrijf en bij derden: hergebruik exclusief intern hergebruik, verbranding, storten en overig (afvoer naar een composteer- en afvalscheidingsinstallatie en verwerking in (eigen) ONO-installatie);
- de hoeveelheid bedrijfsafval die voor hergebruik in aanmerking komt;
- de hoeveelheid bedrijfsafval, uitgesplitst naar bedrijfsklasse, waaronder de
voedings- en genotmiddelenindustrie;
- de hoeveelheid bedrijfsafval per provincie.
Decombinatie van informatie -de hoeveelheid organisch afval dat per provincie
vrijkomt - is niet direct uit de publicatie te halen; daartoe moet een aanvullend verzoek aan het CBSworden gericht, [d] Een aanvulling vanuit het RIVM geeft een meer
volledig beeld van de hoeveelheid reststromen. Het RIVM,namelijk, corrigeert, vult
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