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HEEfT KOOlzAADTEElT
MOGElIJKHEDEN?
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Enkele jaren geleden leek koolzaad hét gewas van de toekomst. De opkomst van de
biobrandstoffen zou er op korte termijn een plantaardige goudmijn van maken en
iedere akkerbouwer zou er minstens een deel van zijn oppervlakte mee moeten
inzaaien. – Bart Vleeschouwers, stafmedewerker biomassateelten
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oolzaad is in Vlaanderen nog altijd
niet geworden wat men ervan
verwacht had. Hoe komt het dat in
Vlaanderen niet lukt wat elders, in de ons
omringende landen en zelfs wereldwijd,
wel lukt?

Koolzaad in Vlaanderen
Koolzaad wordt in de Belgische en de
Vlaamse landbouwstatistieken ondergebracht bij de industrieteelten zoals suikerbieten, vlas en cichorei. Buiten een
opstoot in oppervlakte, een tiental jaar
geleden, is de oppervlakte koolzaad in
Vlaanderen nooit meer dan enkele honderden ha geweest. Tabel 1 toont de
situatie in 2009 en 2010. Doordat er geen
landbouwtelling meer gebeurt, wordt het
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steeds moeilijker om serieuze cijfers te
bekomen van de landbouwproductie in
ons land. Dat maakt het bijna onmogelijk
om recentere gegevens te gebruiken.
Er lijkt groei te zitten in de teelt van
koolzaad, maar het gaat erg traag en van
jaar tot jaar kan de oppervlakte zeer sterk
variëren. De koolzaadoppervlakte in
Vlaanderen bedraagt 5,8% van de totale
oppervlakte koolzaad in België. Dat
betekent dat ongeveer 95% van het koolzaad in Wallonië staat. Het is opmerkelijk
dat 45% van het Belgische graanareaal
(inclusief korrelmaïs) zich in Vlaanderen
situeert. Graan is een teelt waarbij koolzaad goed past in de vruchtafwisseling.
hoe komt het dat de Vlaamse akkerbouwer minder geneigd is om koolzaad in zijn

teeltschema op te nemen dan zijn Waalse
collega? Zoals meestal kunnen een aantal
redenen een stukje van de verklaring
bieden.

het ligt niet aan prijsvorming
of rendement
Koolzaad brengt gemiddeld genomen
ongeveer de helft op in kilo’s tegenover
tarwe. Aangezien de productiekosten
voor beide gewassen bijna gelijk zijn,
moet koolzaad dubbel zo duur zijn als
tarwe om concurrentieel te zijn. Als we
de prijzen op de wereldmarkt bekijken,
zien we dat koolzaad aan 473 euro/ton
genoteerd staat tegen 241,50 euro/ton
voor tarwe (bron: prijzen Matif). Op
enkele euro’s na is dat prijsverschil dus
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Evolutie

11.279

16,70%

Vlaanderen
2009
450

2010
652

Evolutie
45,00%

Wallonië
2009

2010

Evolutie

9.212

10.627

15,40%

Het grootste bezwaar tegen de teelt van
koolzaad in Vlaanderen is waarschijnlijk
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Als de helft van de planten zou
uitvallen, kan de rest genoeg
uitstoelen om het verlies op te
vangen.

Wat is dan wel een probleem?

© BArT VlEESchOUWErS
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2010

9.662

bo

2009

en

België

van de houtduif zo aangenaam maakt.
Bovendien zijn de natuurlijke vijanden van
deze vogels, de grotere roofvogels, in
Vlaanderen nog steeds zeldzaam. Bejagen
buiten de wettelijke jachttermijnen is
bovendien een administratieve en praktische lijdensweg. Het is duidelijk dat de
Vlaamse boer het moeilijk zal blijven
hebben met de houtduif. Koolzaad is
trouwens niet de enige teelt die te lijden
heeft van deze opportunisten.
Daarnaast zijn er nog wel een aantal
andere praktische redenen aan te voeren
om geen koolzaad in het vruchtplan op te
nemen. Zo is bekend dat koolzaad een
gastplant kan zijn voor het bietencystenaaltje, waardoor de vruchtafwisseling voor
de teelt van suikerbieten kan verstoord
worden. De invoering van aaltjesresistente bieten kan hier wellicht een oplossing bieden, maar op bedrijven met een
scherp rotatieschema voor suikerbieten is

er

Tabel 1 Oppervlakte koolzaad in België in 2009
en 2010 (ha) - Bron: Statbel

ren vaak beter dan wintergranen. Koolzaad is trouwens een gewas dat zeer goed
kan recupereren. Zelfs als de helft van de
planten zou uitvallen, kan de rest genoeg
uitstoelen om dit verlies toch nog op te
vangen. Ook inzake bemesting zijn er
geen uitgesproken verschillen met granen.
Een probleem zou nog kunnen zijn dat er
iets meer plagen kunnen opduiken die
schade opleveren, zoals slakken, allerhande keversoorten en enkele lastige
schimmels. Koolzaad is voor de bestrijdingsmiddelenindustrie echter een erg
belangrijke sector en daardoor worden er
steeds nieuwe middelen op de markt
gebracht die deze problemen kunnen
aanpakken.

Bo

gerealiseerd. Voor de duidelijkheid: dit
zijn groothandelsprijzen en is niet de
prijs aan de boer. Die ligt meestal wat
lager, omdat de handelaars hier hun
marge op moeten nemen.
Voor leveringen later op het jaar zien we
prijzen die bijna perfect op het dubbele
uitkomen. Graangewassen zijn misschien
niet de best renderende gewassen per ha,
maar gelet op de beperkte arbeidsbe-

rig

hoefte is de opbrengst per uur wel zeer
goed. Ook koolzaad past perfect in dit
stramien.

het ligt ook niet (meer) aan
technische risico’s
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Twintig jaar geleden kon je als boer nog
zeggen dat koolzaad een riskante teelt
was. De uitval van zaden door een late
onweersbui kon een belangrijk deel van
de opbrengst verloren doen gaan. Met de
moderne variëteiten is dat zeker geen
probleem meer, omdat het zaad veel
vaster zit dan bij de vroegere rassen. Dit
denkbeeld leeft nog steeds bij veel telers,
maar de realiteit spreekt dit toch wel
tegen.
Ook wat teelttechniek betreft, zijn er geen
verrassingen meer te verwachten. De
meeste loonwerkers kennen het gewas
intussen en ze zijn er niet meer bang voor.
De wintervastheid is ook geen probleem,
het is nooit een probleem geweest. De
moderne rassen kunnen behoorlijk
strenge winters perfect aan, ze overwinte-

Doordat bij de nieuwere rassen het zaad veel vaster aan de plant zit, is het risico op belangrijke
verliezen voor of tijdens het oogsten sterk verminderd.

de duivenproblematiek. De houtduif, die in
sommige streken van Vlaanderen trouwens koolduif (!) wordt genoemd, is
namelijk verzot op het jonge koolzaadgewas, zeker in de winter als er weinig
ander groen te vinden is. in een versnipperde regio als Vlaanderen waar de
houtduif ideale levensomstandigheden
vindt, is de van oorsprong schuwe bosvogel van weleer voor de landbouw een pest
van het zuiverste gehalte geworden.
Het is net de afwisseling van akkerland en
kleine landschapselementen die het leven
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het misschien veiliger om geen koolzaad
te telen.
Ten slotte blijft het oude gezegde ‘Wat de
boer niet kent, lust hij niet’ nog steeds van
toepassing. Informatie over teelt en
mogelijkheden is weliswaar ruim voorhanden, maar wordt blijkbaar door veel
boeren niet gevonden. projecten zoals het
leader+project in de Westhoek kunnen
daarom een bijdrage leveren om deze
teelt toch de kans te geven die ze verdient.
Waarom zou koolzaad dan toch interessant kunnen zijn? Koolzaad is een gewas
dossier • 41
41
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VARKENS VOEDEREN
MET BIJPRODUCTEN
VAN KOOlzAAD
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dat op verschillende types van bedrijven interessante perspectieven kan
bieden. Het biedt de mogelijkheid om
zelf te gaan persen en de olie te gebruiken om de auto of de tractor te
laten rijden of om ermee te koken.
Eerlijkheidshalve moeten we hier
vermelden dat het momenteel een juridisch probleem is om eigen olie te
gebruiken als brandstof voor voertuigen, zonder accijnzen te betalen. De
overheid is namelijk een beetje bang
geworden van biobrandstoffen doordat
sommige organisaties zo hard hebben
geroepen dat deze er de oorzaak van
zijn dat het regenwoud gekapt wordt
dat ze het zelf begonnen te geloven. Op
deze problematiek komen we later nog
eens terug.
Wat veel meer voor de hand ligt, is het
gebruik van de eigen perskoek in de
veevoeding. Dit is niet echt nieuw, want
sinds de jaren 90 werd er al heel wat
onderzoek naar gedaan. Wat wel
steeds belangrijker wordt, is het feit
dat koolzaadkoek een ggo-vrije eiwitbron is in een wereld waar ggo-vrije
soja moeilijk te vinden, en nog minder
betaalbaar is.
Een recente ontwikkeling zien we in de
melkveehouderij. Daar begint men
koolzaadstro toe te voegen aan het
rantsoen om de penswerking te stimuleren. Op die manier begint het stro
van koolzaad ook een interessant
product te worden. Misschien kan dit
een ideetje zijn voor melkveehouders
die vragen hebben bij de verplichte
vruchtafwisseling die door het nieuwe
GlB wordt ingevoerd.
En voor wie het wat ruimer ziet en op
iets langere termijn: de vraag naar
bepaalde moleculen van natuurlijke
oorsprong, die vanuit de chemiesector
bestaat, neemt steeds meer toe. Ook
koolzaad kan hier een interessante
bijdrage leveren. Waarom zou jij ook
niet een bijdrage leveren aan de groei
van de biobased economy? n

© AnnE VAnDEnBOSch
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het leader+project ‘Koolzaad, het
zwarte goud van de Westhoek’ wil de
teelt en het gebruik van koolzaad in de
regio stimuleren en telers en gebruikers samenbrengen. Meer info vind je
via www.koolzaadwesthoek.be. Het
project wordt ondersteund met middelen van de Europese Unie in het kader
van leader+programma

42
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Wie in Vlaanderen vragen heeft in verband met
varkensvoeding komt wellicht vroeg of laat bij Dirk
fremaut terecht. We hadden met hem een gesprek
over zijn proeven met koolzaadkoek in varkens
voeder. – Patrick Dieleman

D

irk Fremaut is docent dierlijke
productie aan de faculteit Toegepaste bio-ingenieurswetenschappen van de hogeschool Gent. hij vertelt
dat de Vlaamse overheid al meer dan
10 jaar inspanningen doet om meer eigen
gewonnen eiwitrijke grondstoffen te
introduceren in de veevoeding. “We
hebben in dat kader al ruim 10 jaar

onderzoek gedaan. Het gebruik van
koolzaadkoek was één van de aspecten
daarin. Andere geteste producten waren
protasil, een combinatie van erwten en
gerst, lupine en DDGS afkomstig van de
bio-ethanolproductie. Momenteel loopt
een onderzoeksproject met al die middelen waarbij we precisievoeding en fasevoeding combineren.”
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Dirk een kort lesje. ik verneem dat koolzaad 40 tot 45% olie bevat. Door dat koud
te persen kan men er slechts een deel
van de olie uit winnen. Het restant wordt
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Doordat koolzaadolie
verwerkt wordt tot biodiesel
wordt er in Europa enorm
veel koolzaadschroot
geproduceerd.

stoffen gedefinieerd die in Europa geteeld
kunnen worden, dus ook bijvoorbeeld
zonnebloempitten. Tien jaar geleden heb
ik in een praktijkproef bewezen dat een

er

“ik heb fasevoeding al geïntroduceerd in
1990, in mijn doctoraatsonderzoek, maar
nu begint dat pas echt door te dringen in
de praktijk. In veel gevallen wordt de
voeding van vleesvarkens nog opgedeeld
in twee fasen (zie ook artikel p. 26). Het
traject van 20 naar 45 kg is een wettelijke
fase. De dieren zijn dan 16 weken oud. Dit
heeft nu minder belang, maar destijds
mocht in die fase dubbel zo veel antibiotica en koper worden toegediend. De
tweede fase was dan 16 weken tot slachtrijpheid. Dit systeem wordt nog altijd
toegepast door veel varkenshouders.
in de driefasenvoeding wordt er vanaf 70
tot 80 kg nog een ander voeder toegediend.
Een varken eet meer naarmate het groter
wordt. Toch stijgt de groeicapaciteit niet,
het blijft dagelijks 700 tot 800 g groeien.
Dat betekent dat het voeder in de laatste
fase minder rijk mag zijn. Een voordeel van
die werkwijze is dat er minder stikstof in
de mest en vooral ook in de urine komt.
Maar dit is niet voor iedereen even belangrijk, gezien de varkenshouders vandaag
ofwel genoeg grond hebben, ofwel aan
mestverwerking doen. het is wel belang-
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Fasevoeding
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rijk voor iedereen dat dergelijke voeders
iets goedkoper zijn. Vroeger bracht fasevoeding technische problemen met zich
mee, want je had dan verschillende silo’s
nodig, elk met een eigen voederlijn, en de
veevoederfirma moet die verschillende
mengsels willen leveren. Met de computergestuurde voederinstallaties van vandaag is dat sterk vereenvoudigd.”

Zelf eiwitrijk voeder telen
in het eerder genoemde onderzoeksproject wordt precisievoeding gecombineerd met eigen geteelde, eiwitrijke
grondstoffen. “We hadden vooropgesteld
om varkens te kweken zonder soja, en de
eerste resultaten bewijzen dat dit bijzonder goed blijkt te lukken. We hebben als
eigen geteelde voedermiddelen, grond-

2

1 Afhankelijk van de gebruikte techniek hou je na het persen van koolzaadolie koolzaadkoek,
-schilfers of -schroot over. 2 Koude persing komt vooral voor bij kleinschaliger initiatieven. Daarom
is koolzaadkoek zo goed als niet te vinden in de handel.

mengsel van koolzaadkoek en erwten
zonder nadelige gevolgen soja kan vervangen (zie Landbouw&Techniek 4, 2004).
Omdat ik geen koolzaadkoek kon kopen,
heb ik toen koolzaadschroot aangerijkt
met koolzaadolie, om het effect van
koolzaadkoek na te bootsen.”

Koek, schroot en schilfers
Omdat blijkt dat ik het verschil niet ken
tussen schroot en schilfers krijg ik van
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koolzaadkoek genoemd. Dat bevat 15 tot
20% olie. Bij de warme persing wordt de
koolzaadmassa gewrongen, zodat men er
meer olie uit kan halen. het gevolg daarvan is dat de overblijvende koolzaadschilfers minder olie bevatten dan koolzaadkoek. Koolzaadschroot ontstaat door er na
de warme persing bijna al de resterende
olie uit te halen met etherextractie. in
koolzaadschroot zit daardoor nog slechts
een heel beperkt percentage vet.
dossier • 43
43
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hebben we proeven gedaan met koolzaadkoek in varkensvoeder. Daaruit kwam
naar voren dat 7% bijmengen geen enkel
probleem opleverde. Wanneer je het
bekeek over de totale cyclus waren de
prestaties even goed als die van de controlegroep. We zagen wel dat de prestaties tijdens de eerste 6 weken, dus in de
groep tot 45 kg, achteruitgingen van zodra
er enige koolzaadkoek in het rantsoen
zat. De dieren hebben die achterstand
achteraf wel ingehaald. We hebben die
proef niet herhaald, maar ik heb toen in
mijn voordrachten geadviseerd om ofwel
slechts vanaf 45 kg koolzaadkoek bij te
mengen in het rantsoen, ofwel er de helft
minder in te doen. In die eerste fase zijn
de dieren te gevoelig voor de antinutritionele factoren. Daarom hebben we het
idee van fasevoeding opgenomen in ons
nieuwe project. Daar hebben we alleen in
de startvoeders nog soja gebruikt. Nadien
gebruikten we koolzaadschroot, aardappeleiwit, erwten, zonnebloempitschroot
en DDGS, en dat liep perfect.” Dirk vertelt
nog dat dit aardappeleiwit heel rijk is aan
aminozuren, en die aanvulling is nodig in
het rantsoen, ondanks de dure prijs in
verhouding tot de rest. “Koolzaadproducten zijn zeer rijk aan methionine, dat zijn
zwavelhoudende aminozuren. Erwten zijn
rijk aan lysine en arm aan methionine,
waardoor koolzaadproducten en erwten
samen een waardevolle combinatie
vormen. Die komt een beetje in de buurt
van sojaschroot, maar doordat het eiwitgehalte lager is, moet dat aangevuld
worden.” n
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de interesse voor koolzaad sterk verminderd. In Duitsland liggen de zaken anders.
Ze halen daar een hogere opbrengst en
die wordt industrieel verwerkt tot biodiesel. Daardoor wordt er enorm veel kool-
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“Aangezien het meeste koolzaad industrieel verwerkt wordt, is het aandeel koolzaadschroot in de markt van koolzaadbijproducten voor veevoeding meer dan
95%. Omdat het over een industrieel

zaadschroot geproduceerd in Europa, en
zit er vandaag 8 tot 10% koolzaadschroot
in alle veevoeders.”

ht

proces gaat, kan men het koolzaadschroot ook nog een hittebehandeling
geven, waardoor het gehalte aan antinutritionele factoren vermindert. Koolzaadkoeken vind je alleen bij een boer die
zelf koolzaad perst. Die worden doorgaans op het bedrijf zelf gebruikt, en
komen bijgevolg zo goed als niet op de
markt. Met koeken moet men dus voorzichtiger zijn, maar omdat de productie op
boerderijniveau doorgaans niet heel hoog
is, kunnen die zonder problemen worden
verwerkt in dierenvoeders.
Een vuistregel is dat je dubbel zo veel
oppervlakte zou nodig hebben om het
voeder te telen voor je varkens, als waar
je moet over beschikken om hun mest af
te zetten. Het is dus een utopie om te
denken dat we met dergelijke teelten al
onze varkens kunnen voederen. Daarom
hebben we in ons project de definitie voor
eigen teelt verruimd tot Europa. het
onderzoek van 10 jaar geleden werd
opgezet in een tijd dat er interesse
ontstond voor koolzaadteelt. Toen was
het de bedoeling om een oplossing te
ontwikkelen voor het restproduct waarmee de boeren geconfronteerd zouden
worden. Toen de graanprijzen stegen is

Bo

Dirk Fremaut ondervond in zijn proeven dat koolzaadproducten en erwten samen een waardevolle
combinatie vormen.

Voederproef
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Dirk Fremaut vindt dat koolzaadkoek een
mooi product is. “het heeft een hoog
energiegehalte en behoorlijk wat eiwit.
Het leent zich overigens ook heel goed
voor rundvee. in het pVl in Bocholt
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AnTinuTRiTiOnELE FA

Veel alternatieve voede
rmiddelen
zijn bijproducten van de
menselijke
voeding. Veel van die bijp
roducten
bevatten stoffen die he
t dier dat het
voeder eet belasten. Bij
sojaschroot
is dit antitrypsine, dat
de spijsverte
ring stillegt. Door dat
schroot te
verhitten, te toasten, wo
rdt dit
vernietigd. Ook in veldb
onen,
erwten, koolzaad en lup
ine zitten
dergelijke antinutritione
le factoren.

CTOREn

Omdat een landbouwe
r
niet uitgerust is om
dergelijke industriële
bewerkingen uit te voe
ren,
moet hij het aandeel van
die producten in het voe
der
beperken. Ook in de vee
voeder
nijverheid werkt men me
t maximale
percentages, afhankel
ijk van de
diersoort en de levensfa
se waar
voor het voeder bestemd
is.
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EUROPA VERSUS
BIOBRANDSTOffEN
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Enkele jaren geleden was zowat iedereen enthousiast over de mogelijkheden voor
biobrandstoffen. Het leek een ideale manier om de afhankelijkheid van klassieke
petroleum uit de Arabische landen of het aardgas uit Rusland te verminderen. Tege
lijk zou de landbouw ervan kunnen profiteren, want de verplichte braaklegging kon
zo worden vermeden. Beter nog: boeren konden zelfs een bijkomende premie krij
gen als ze energiegewassen verbouwden. – Bart Vleeschouwers, stafmedewerker biomassateelten

H

et kan verkeren. in 2008 was er een
serieuze opstoot van de brandstofprijs, waardoor ook de graanprijzen
mee omhoog schoten. Granen kopen en
verkopen werd ineens een nieuwe vorm
van speculeren voor mensen met veel
geld. De bankencrisis die toen uitbrak
heeft deze ontwikkeling vrij snel afgebroken. Maar bij de beleidsmakers was er
blijkbaar iets gebroken, want ineens waren
biobrandstoffen (biodiesel en bio-ethanol)

niet langer de producten van de toekomst,
maar de oorzaak van alle ellende. Als er
ergens in de wereld honger werd geleden,
was het de schuld van de rijke westerlingen die hun auto’s lieten rijden met het
eten van de arme sukkelaars uit het
Zuiden. Allerhande organisaties begonnen
toen een actie tegen de biobrandstoffen en
ze kregen daarvoor een gewillig oor bij
heel wat politici en ambtenaren van de
Europese commissie. het resultaat is

Boerenbond • Management&Techniek 12 • 21 juni 2013

intussen bekend: het hele beleid op Europees vlak wordt omgegooid, enkele jaren
nadat het gelanceerd werd. Dat daarmee
een hele industrietak die pas was ontstaan
in zijn voortbestaan werd bedreigd, leek
ineens niet zo belangrijk voor de verantwoordelijken. De definitieve beslissing over
de bijsturingen moet binnenkort worden
genomen in het Europees parlement,
maar het ziet er niet goed uit voor de
toekomst van de biobrandstoffen.
dossier • 45
45
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king van de biobrandstoffen uit primaire
grondstoffen. Wie is er eigenlijk baas in
België, de staatssecretaris of zijn ambtenaren? Onlangs stuurde Boerenbondvoorzitter Vanthemsche nog een brief aan
de staatssecretaris om de bemerkingen
van de landbouwsector aan te kaarten,
maar die trekt zich blijkbaar niet veel aan
van de vragen die vanuit de sector worden
gesteld.
En laten we hier even duidelijk zijn: als
morgen de biobrandstoffen niet meer van
graan of koolzaad mogen worden ge-

ht

plots waren biobrandstoffen
niet langer de producten van
de toekomst, maar de oorzaak
van alle ellende.

worden ontgonnen, met alle gevolgen van
dien.
In deze redenering vergeet men dat het
rendement van de landbouwteelten
wereldwijd nog steeds blijft toenemen en
dat er alleen in al Europa nog heel wat
landbouwgronden braak liggen die men
terug in gebruik kan nemen. Daarnaast
mag de Europese commissie niet vergeten dat de restproducten van de biobrandstofproductie interessante eiwitbronnen
zijn, die onze afhankelijkheid van soja uit
latijns-Amerika sterk kunnen reduceren.
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Eerst en vooral wil de Europese commissie de hoeveelheid verplicht in te mengen
biobrandstoffen uit primaire grondstoffen
(granen, koolzaad, palmolie …) beperken
tot 5% in plaats van de 4 jaar geleden
opgelegde 10%. Verschillende landen,
waaronder België, zitten intussen aan
inmengingspercentages die hoger zijn
dan die 5%, dus daar komen de leveranciers in de problemen. Voor bedrijven als
Biowanze (Tiense Suiker), Alco Biofuel
(onder meer van Aveve), Oleon, Bioro en
enkele andere ziet de toekomst er somber
uit als deze maatregel onverkort wordt
uitgevoerd.
Wat de gevolgen zullen zijn voor de graanmarkten is nog onzeker. Een verminderde
vraag vanuit de biobrandstoffenindustrie
zou de prijs van granen en oliehoudende
gewassen naar beneden kunnen drukken,
maar dat is lang niet zeker. De biobrandstoffen verbruiken slechts enkele procenten van de granen en de oliehoudende
gewassen die wereldwijd geproduceerd
worden. De steeds groeiende vleescon-
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Wat ligt er op tafel?
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Wanneer Europa het percentage verplicht in te mengen biobrandstof zou verlagen, komen zowel de
producenten van biodiesel als hun leveranciers, dus de landbouwers, in de problemen.

py

sumptie in de wereld heeft een veel
grotere invloed op de graanprijzen dan de
biobrandstoffen. Omdat dit nu eenmaal
moeilijker uit te leggen valt, schiet men
dus maar vrolijk op de autorijdende
burger.

co

indirecte wijziging van het
landgebruik

De Indirect Land Use Change (ilUc) is een
ander argument dat door de Europese
commissie wordt gebruikt om de biobrandstoffen in de ban te slaan. De redenering achter deze ‘Indirecte wijziging van
het landgebruik’ is dat als in Europa
graan of koolzaad wordt gebruikt om
biobrandstoffen te maken, er elders in de
wereld nieuwe landbouwgronden in
gebruik moeten worden genomen om dit
te compenseren. Aangezien er geen grond
over is, zullen daarvoor dan tropisch
oerwoud of natuurgebieden moeten
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DDGS uit de bio-ethanolproductie en koolzaadschroot of koolzaadkoeken worden
trouwens steeds meer verwerkt in veevoeders.
Daarenboven is het eigenlijk onmogelijk
om de echte impact van ilUc te berekenen. De commissie baseert zich daarvoor
op allerlei theoretische computermodellen die zeer tegenstrijdige cijfers opleveren en waarvan de ontwerpers zelf toegeven dat ze eigenlijk niet betrouwbaar
zijn … Waar zijn we toch mee bezig?

En onze Belgische overheid?
De Belgische overheid speelt in dit dossier rare spelletjes. Als men contact
neemt met het kabinet van staatssecretaris Wathelet, krijgt men te horen dat het
voorstel van de commissie niet aanvaardbaar is. Maar als er dan een Belgisch
standpunt in Europa naar voren wordt
gebracht, is dat helemaal voor de beper-

maakt, zal de dag nadien hoogstwaarschijnlijk de hele biobased economy (de
economie die werkt met biologische
grondstoffen) in het vizier komen. Het
gevolg: alles blijft bij het oude, het klimaat
warmt verder op en de fossiele grondstoffen blijven het enige alternatief.
Voor de afzet van landbouwproducten kan
een dergelijke ontwikkeling een serieuze
hypotheek leggen op de toekomst. Dat kan
alleen slecht zijn voor de prijszekerheid
voor de akkerbouw. Boerenbond is uiteraard voorstander van het duurzaam
produceren en gebruiken van grondstoffen, maar dat mag geen reden zijn om elke
interessante ontwikkeling af te wijzen.
Soms kan men zich de vraag stellen voor
wie sommige groene verenigingen of
ontwikkelingsorganisaties werken: voor
hun doelpubliek of voor de petroleumlobby, want die laatste is uiteindelijk de
grote winnaar in dit hele debat. n
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