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Energieverbruik en energieproduktie op griendbedrijÍ Y 66 .

/

W. Boxsem
R.lJ.P., Lelystad

Inleiiling
Eén van de mogelijkheden om onafhankelijk te worden van fossiele energiedragers zoals olie, steenkool en aardgas, is het benutten van de chemische energie die is opgeslagen in biomassa.
Op griendbedijÍ Y 66 in Oostelijk Flevoland, gesticht aan het
eind van de jaren 60 door de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders voor de produktie van rijshoutbossen ten behoeve van
dijkenbouw, produceren de grienden in een 2- tot 3-jarige produktiecyclus een niet onaanzienlijke biomassa (figuur 1). Deze
biomassa kan worden omgezet in houtchips, welke daarna kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.

Voor griendbedrijf Y66 is nu rLagega n hoe de energiebalans er
voor de oogstseizoenen 1978/L979 tor en met L980/1981 er
uitziet. Aan de €ne kant is bepaald war her totale energieverbruik is; aan de andere kant is vastgesteld hoeveel energie in de

-

bossen rijshout

-

aanwezig is. Heel globaal
wordt daarna nog enige aandachr geschonken aan de bedrijfsekonomische aspekten van deze vorm van energieproduktie.
geoogste biomassa

Energieverbruik
Energie in afueià
De energie die de mens verbruikt kan worden verdeeld in:
a de energie nodig voor her verrichten van de levensfunkties;
b de energie beschikbaar voor inspanning i.c. arbeid.

Voor zware handarbeid wordt gerekend met 8 MJ,/uur, voor
lichte handarbeid met 4 MJ/u,u en voor machinale arbeid met
2 MJ/wt (Aardema, 1979). Op griendbedrijf Y66 bestaat het
merendeel van de werkzaamheden uit machinale arbeid.
de reden dat gerekend is met het geral van 2 MJ/uar.
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Energy use and energy production in the willow coppice
proiect Y 66
Sum,mary
The uillou coppice field. in the ruillotu-coppice project Y 66, esablisbed
at tbe end of tbe sixties for the prodtction of btndles of osi.ert, prod*ce
a biglt quantitlt of biomass (figilre 1),
The energy-ase and energyprod.*ctioo on thfu utillout-coppice project
Y 66 it calcalated. for 3 seasons (table 3, 4 and. 5).
Conidered from energy stanàpoint tbe energyprod*ction of tbe uillotu
copp-ice f;eld. is *sefd, The energyratio E, is calcilated. on appr. 10
(table 6).
Tbe energyprodacrion on the raillora-coppice project Y 66 is no, taseÍll
consid.ered. front economic ttand.point (table 7). The caJc*la.ted cosrprice
is macb bigber thao ,be cons*mer price of Groninger nataral gas.

Energie in nzachines

Voor de machines op griendbedijf Y 66 is berekend war het
indirekte en direkte energieverbruik is.
Het indirekte energieverbruik is enerzijds gekoppeld aan het
gewicht van de machine. Als normgetal is hiervoor aangehouden 90 MJ/kS (Leach, 1975). Anderzijds is er indirekt energieverbruik in de vorm van reparatie en onderhoud. Dit is berekend als percentage van de energie, die is besteed aan de produktie en verkoop. De percentages zijn zo goed mogelijk geschar
aan de hand van het bestede aantal manuren voor reparatie en
onderhoud. De totale indirekte energie wordt afgeschreven over
de ekonomische levensduur van de machines.
Het direkte energieverbruik wordt bepaald door het brandstofverbruik. Dit brandstofverbruik is afhankelijk voor het motorvermogen, het deel van het mororvermogen dat wordt verbruikt
en het specifieke brandstofverbruik.

Geproduceerde biomassa op griendbedrijÍ Y 66 tildens de 2- resp. 3-jarige produktiecyclus.
Prodaced biomar oo the ailllout-coppice froiect Y 66 d.uring tbe 2- anà. j-yea.r prod.tctiancycle.
BIOMASSA IN TONNEN OVENDROGE STOFIHA/JMR
BIOMASS IN OVENDRY TON MATTER/HA/YEAR
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Voor de bepaling van het totale energieverbruik op griendbedrijf Y 66 is gerekend met de volgende getallen:
trekkers
300 MJldraai'uur
griendoogstmachine 100 MJ/draai-uur

in

u er b rui È smidd el

de lJsselmeerpolders aan Rijkswaterstaat, Dienst Zuíderzee'

en

De bilangrijkste verbruiksmaterialen op griendbedtiif. Y 66 zijn
kunstmest (kalkammonsalpeter met 26 7o zuivere stikstof) en
besuijdingsmiddelen, met name voor de onkruidbestrijding. De

energetische waarde van N-meststoffen is hoog, hoewel de stikstofmeststoffenindustrie tegenwoordig N-meststof fen produceert
met een aanzienlijk lagere energetische waarde ' It 1975 werden
nog getallen genoemd van 85 À.dJ/kS zuivere stikstof, thans
*o.dèn ook gètailen genoemd van 52 MJ/kS. In de energiebeis echter nog gerekend met het getal van 85 MI/kS
rekeningen
-stikstof.
Voor 1 kg kalkammonsalpeter komt dit dan
zuivere
neer op een energetische waarde van22 MI/kS.
De energetische waarde van bestrijdingsmiddelen loopt enorm
uiteen en hangt nauw samen met de fabrikagewijze. k zíin
slechts enkele onderzoekers die gedetailleerde informatie geven
op dit gebied (Green, l9'/9 en Nalewaja, i980)- De getallen-die
no.-..t lopen uiteen van 80 MI/kS tot 460 MJ/!<g effe\1
"ij
tiáve stof. Vór de besrijdingsmiddelen op griendbedtiif.Y 66
is gerekend met hff getal van 100 MJ/kg.

Enagie in loonwerk

Een áeel van de oogstwerkzaamheden op griendbedrijf Y66 is
uitbesteed aan loonwerkers. Helaas bestaat er geeo eenvoudige
rekenregel die aangeeft met hoeveel MJ per gulden loonwerk
moet wórden berekend. De beste benadering die thans mogelijk

is is schatten hoeveel manuren, trekkeruren en werktuiguren

nodig zouden ziin als het werk zelf zou zijn uitgevoerd en deze
geschatte uien vermenigvuldigen met de energetische getallen,
die al bepaald zijn.
Energie in ut-erkzaambed'en op yind'bed'riif Y 66

Uitgangspunt voor de bepaling vq let enelgieverbruik vormt
het gewerkte aantal uren op griendbedrijf. Y 66 (Boxsem, 1980)
(tabel 1).
Hierbij is korrektie doorgevoerd, namelijk in plaats van transPort
van rijshout van griendbedriif Y 66 naar Lelystad-Haven is aangenomen dat bij de doelstelling energieproduktie de bossen
iilshoot worden verspaand tot houtchips met behulp van eeo
chipper.
Tabel
Tabte

I
1

1!81 vergeleken met de voorgaande seizoenen hangt samen met:
a andere oogstorganisatie, waardoor minder mannen nodig
waren;
b de overdracht van het griendbeddjf van de Rijksdienst voor

1950 MJldraaiuur
chipper
ovgrige machines 30 MJ/draai'uur

En er gie

De aanzienlijke daling van het gewerkte aantal uren in 1980/

werken. Veel werkzaamheden zijn uitbesteed en het toezicht kon
daardoor aanzienlijk worden verminderd.
Het hoge a4ntal man- en machine-uren voor het onderhoud van
de ontwatering in het seizoen 1979/1980 hangt nauw samen
met het noodzakelijke herstel van de drainage, waarin een groot
aantal man- en machine-uren is gaan zitten.
Tijdens het onderhoud zíin aanzíenliike hoeveelheden kunst'
mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt (tabel 2).
Tabel 2 Gebruikte hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen
in kg op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen.
Table 2 used qaantity of lertilizers and' pesticides in kg in tbe
willotu-coppice Proiect Y 66 for 3 rcasom,

t978/1979 1979/1980 r98o/r98t

Seizoer-/ season

Kunsrmest / f er t il iz er s
Bestri j di ngsmiddelen/

petticidet

16.02t

13.270

rJ.r)8

3.181

2.2t8

4.t5r

Door vermenigvuldiging van het gewerkte aantal man- en ma'
chine-uren en de gebruikte hoeveelheden verbruiksmiddelen
met de eerder bepaalde energetische waarden ontstaat inzicht in

het energieverbruik van de werkzaamheden op griendbedrijf
Bij de berekening is toeslag opgevoerd van 10 Vo voor
algemeen transport en mogelijk niet in rekening gebracht ener'

Y 66.

gieverbruik van werkzaamheden (tabel 3).
Uit de berekeningen blijkt dat het enetgieverbruik van de pro'
duktiefaktor arbeid te verwaadozen is vergeleken met de overige
produktiefaktoren. Een en ander is nog eens grafisch weergegeven in figuur 2, waarbij tevens een onderscheid is gemaakt in
indirekt en direkt energieverbruik bij de trekkers en chipper.
Uit figuur 2 valt ook op te maken dat het direkte energieverbruik van de uekkers en chipper ca. 40 /o uitmaakt van het
totale energieverbruik in een seizoen. De verbruiksmiddelen
namen eveneens ca. 40 7o van het totale energieverbruik.
Van de werkzaamheden op griendbedrijf Y 66 neemt de griendoogst tussen de 45 en 50 7o van het totale energieverbruik in
een oogstseizoen voor zijn rekening (figuur 3).

Gewerkte ulen op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen.
Vorked bous in the taillout-coppice proiect Y 66 Íot 3 seatons

r98o/198r

r979/1980

r978/1979

Seizoen/ seaton

Omschriiving
Description

Oogst Onderhoud Álgemeen werk Oogst Onderhoud
Harae$ Mainlenance Genera| u,ot6

Álgemeen werk
Harttest Maintenance GeneralutorA

Arbeid,/labou
Trckkers/tactors

12.429

1.130

t.649

12.848

1.811

249

135

913

812

921

Chipper/chiPPer
Oogstmachine/
haraesting ncacbine
Overige machines/
other machinet

1.689

tt2

Oogst Onderhoud

Algemeen werk
Hdn)est Maintenance General urorh

7.n2

t)7

78t

1.18 1

198

t1

1.029 r7 j

66

130

r4t

205

466

4t0

640

866

249

7t9

1.796

797

86

Geoogste oppervlakte

in

in

ha/baroested. area

ba

maintenance

t4

53

Oppervlakte in onderhoud in ln/area in

ia

ba

124

70

124

124

57
Tabel
Table

3

3

Energieverbruik op griendbedriiÍ Y 66 gedurende 3 seizoenen in GJ
E*ergy-*se in lhe tuillou-coppice project Y 66 fot 3 teasons in Gl'

Seizoen/teason

r978/r979

Omschrijving

Oogst Onclerhoud

Description

Haraest Mainte- General Total

mítnce

Álgemeen Totaal

werk

r979/1980

r98o/1981.

Oogst Onderhoud

Oogst Onderhoud

Algemeen Totaal
werk
Hfi1)er, Mainle- General Total

,utnce

urorÈ

27

)

4

33

Írckkets/ tractors

104

82

4,

43r

Chipper/ chiPPer
Oogstmachine/

279

279

)rt
jrl

51

tl

45

42

40

Arbeid/labo*r

baraestmacbine

Overige machines/
other macbines
Ktnstmest/f ertiJizer
Bestrii dingsmiddelen/

29

8

2
2

44
268

37

26)

j6

t6

1

2

19

620

190

65

17

3tr

440

LO12
440

45

70

70

69

34

388

328

328

3t0

3r0

244

244

4>t

4t7

1.573 739 86t

L646 9r0 8r7

44

t6a6 GJ

1.828

1BLO GJ
42,6oh

%,c%

45,"7o

'rTt4/rc?o

4s18 /1s19

A
B
C
D
E

3
3

2t

Energieverbruik produktiemiddelen op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen'
Energy t+te prod.action factor in the uillout-coppice project Y 66 Íor 3 seasons.
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Álgemeen Totaal
werk
Haraest Mainte- General Total

ARBEID

/

t6&o/<4&r

T-A.BOUR

TREKKIRS EN CHIPPER(INDIR, VERBR.) / TRACTORS AND CHIPPER (INDIR. USE)
TREKKERS EN CHIPPER(DIR' VERBR.) / TRÀCTORS AND CHÍPPER (DIR. USE)

ovERrcE I'tAcHrNEs

/ ortlER IíACHTNES
/ MÀTBRIALS

VERBRUIKSMIDDELEN

Energieverbruik werkzaamheden op griendbedriif Y 66 gedurende 3 seizoenen.
Energy *se operationr in the tuillou-coppice proiect Y 66 for 3 seatons'

t4;t
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-t2,P7.
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s,í7"
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/
/

RrJsllour

VERSPANEN

HARVEST
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/

CHTPPTNG

DTVERSE oocsrwERKzAÁMHEDEN
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/

FERTILIZING

/

orHER BÀRVESTTNG oPEMTToNS

lqeo

4S?9/4geo

<g?ohq"g
F
G
H
1

BESTRIJDEN

/

COTIBA,IÏING DISEASES

oNDERHoUD ONTWATERING / MAIMENANGE
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4

Totaal energieverbruik

in GJ/ha tijdens de 2- en

3-jarige

produktiecyclus op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 oogstseizoenen.

Table 4 Total energy-tse in GJ/ha d.*ring tbe 2- and, j-year prodactioncycle in the raillont-coppice projeet Y 66 Íor 3 seasons.

1978/1979 1979/1980 1980/1981
2jaar )jaar 2jaar
2 jaar
2 year j yeu 2 year
2 lear

Seizaen/searon

Produktiecyclus

Prcdrctioncycle
Omschrijving

13

O nderhoud. / m ain t e n dn c e

t3

r3

rj

19

t4

t4

1

27

Totaal/total

Energyprodaction

in tbe

teasorts.

1978/1979 t979/1980 t980/r98t
2 jaar 3 jaar 2 taat
2 jaar
2 year 3 year 2 !etfi
2 yar

Produktiecyclus
Prod.actioncycle

33

28

/ha/ enersyprodtrc300

329

)40

17r

33

28

28

10,0

t2,t

r3,3

Energieverbruik in
GJ/ha/energ11-ase
GI /ba

1

in

Energieratio Er/

28

enefgttforio Er

1

1,1

Produktiecyclus

2 jaar

Prod.*ctionqcle

2 year

Geoogste oppervlakte
in ha/ bantesled area
in ha
Geoogste aantal bossen/ baraesteà bmdles

5

1980/1981

voor energieproduktie op
gtiendbedrijf Y 66 gedurende 3 seizoenen. Prijspeil janu&i L982.
Table 7 Economic cotrprice for energyprod*ction on tbe utillotttco?P;ce fuoject Y 66 for 3 seasons. Priceletel lanury 1982.

Seizoen/rcaton

1978/1979

Produktiecyclus
Prodttctioncycle

2 jaar

uillout-coppice lroiect Y 66

1978/1979 1979/1980

Seizoen/ season

3 jaar

2 jaar

2 jaar

ltear

2 year

2 year

j

for

3L

22

54

70

3.100

42.840

106.380

t49.940

3

of

b*nd.les

t.73t 1.906 1.965

2.149

Enetgieproduktie in

/ha/ energyprod.*c-

tion in GJ/ha

300 329

340

37t

Bij het onderhoud wordt her grootsre energieverbruik opgesouPeerd door de bemesting en bestrijding, samen ca. 40 7o van her
totale energieverbruik.

Voor een zinvolle energie-analyse en her opstellen van een redelijk betrouwbare energiebalans is het noodzakelijk te kijken
naar het rorale energieverbruik per ha gedurende de 2- c.q.
3-jaige produktiecyclus op her griendbedrijf (tabel 4).
Energie-opbrqrgs, op griend,beà,rijf Y 66

De energie-opbrengst van de geoogste bossen rijshout is bepaald
met de volgende formule:

E-ÁXGX
Hierin is: E :
A:
G_
DSv'$7

DS

X VSr

energyprodttction

het drogestoÍgehalte van rijshout (bepaald op

de verbrandingswaarde (energiewaarde) van
ovendroge houtchips (bepaald op 18,7 GJ/ton
ovendroge stof).

in

Kostprijs per ha/

costprice per hd
Kostprijs energie
per GJ / costprice

energll per

3

j

yar

jaar
year

2 jaar

2 jaar

yar

2 ltear

2

27i

296

)12

343

Í 13.500,- Í t3.500,- f 73.500,- Í t3.tO},-

f

Gl

48,10

í

44,71

Í

42,41

f

38,60

De oogstresultaten op griendbedrijf Y 66 en de berekende enerin tabel 5.

gerische waarde zijn samengevat
Energiebal.ans

Een maatstaf voor de energiebalans op griendbedrijf Y 66 vormt
de energieratio E,, die als volgt wordt gedefinieerd:

, _

totale energieproduktie in GJ/ha

"'-@
Indien E.

) 1

E,

<1

de energie-opbrengst in GJ/ha

19.7 kg/bos)

2

r979/1980 t980/1981

Netto energieproduktie in GI/ha/nett

het geoogste aantal hssen rijshout per ha
het gewicht van 1 bos rijshout (bepaald op
46,9 %o van het vers gewicht)

-

Tabel..7 . Bedlij{s-ekonomische kostprijs

Gl/ba

Áantal bossen per ha/

GJ

for J seasou.

Energieproduktie op griendbedrijf Y 66 gedurende 3 oogst-

5

seizoenen.

msmber

Erergyario E, Íor the 2- and. 3-ltear prodactioncycle in the

tion in GI/ba

I

Álgemene s'erkzaamheden/general uork

per lta

6

Seizoen/season

GJ

r1

Oogst/ haruest

Table 5

Table

utilloru-coppice project Y 66

Energieproduktie in

Desuiption

Tabel

Tabel 6 Energieratio E. voor de 2- en 3-jaige produktiecyclus op
gtiendbedrijf Y 66 voor 3 seizoenen.

E.

: 1

is de energiebalans positief, d.w.z. de energieproduktie is hoger dan het energieverbruik van
de produktiefaktoren arbeid, machines en verbruiksmiddelen.
is de energiebalans negatief, d.w.z. de energie-

produktie is lager dan het energieverbruik van
de produktiefaktoren arbeid, machin€s en verbruiksmiddelen.
is de energiebalans in evenwichr.

Voor de 3 beschouwde oogsrseizoeoen
berekend (tabel 6).

Uit de berekening

is deze energierario

Er

van de energierario's blijkr dat het vanuit
energetisch standpunr bezien zner lonend is de bossen rijshout

59

om te zetten in houtchips, welke kunnen worden gebruikt voor
verwarmingsdoeleinden.
Energie en ekononzie
Bedrijfsekonomische berekeningen hebben geleerd dat de kostprijs van de geoogste bossen rijshout ca. f 15.000,- per ha bedraagt op kommerciële basis inklusief tansport over een afstand
van 35 km. Deze rransportkosren bedragen ca. f 25A0,-/ha
(Boxsem, 1980).

Gebracht op prijspeil 1982 betekent dit een kostprijs van ca.
13.500,- per ha. eksklusief rransport. Met behulp van dit
globale getal en de netto energieproduktie (- energieproduktie
- energiegebruik) is zeer globaal te benaderen, war de kostprijs
van de geproduceerde energie in de vorm van houtchips is op
griendbedrijf Y 66 (tabel 7).

Í

De prijs van het Groningse aardgas bedraagt thans 10,55 per
m3. De energetische waarde van 1.000 m3 bedraagt ca. 32 Gl,
zodat de konsumentenprijs voor het Groningse aardgas dan
neerkomt op f 17,20 pèr GJ. Bedrijfsekonomiih geziei is het
daarom niet zinvol de bossen rijshout van het griendbedrijf om

te zetten in houtchips voor

verwarmingsdoeleinden.

Het

is

overigens zeer de vraag of. de huidige bedrijfsvoering van het
griendbedrijf de meest geschikte is voor het doel: energie-

produktie.

Zo is het ook de vraag of de gebruikte wilgenklonen (Salix alba,
kat 7-4 en Salix alba, grauw 128) de meest geschikte houtsoorten zijn. Nader onderzoek naar de gewenste bedrijfsvoering en
oogstorganisatie, alsmede naar geschikte houtsoorten is dringend
gewenst. InZweden en Canada gebeurt al her een en ander op

dit gebied (Mattson[rlilson, 1p81) en ook in Nederland (Van

der Meiden/Kolster, 1980).
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Samenvattend kan worden gekonkludeerd:

- Uit energetisch standpunt bezien is de omzetting van het geoogste rijshout van griendbedrijf Y 66 zinvol. Tegenover een
globale energieproduktie van ca. 3i0 GJ/ha sraar een energieverbruik van ca. 28,5 GJ,/ha. Van het totale energieverbruik
nemen de trekkers en de verbruiksmiddelen samen meer dan
90 Vo voor hun rekening.
De produktiefakror arbeid is te verwaarlozen.
- Uit bedrijfsekonomisch standpunt bezien is de omzetting van
het geoogste rijshout van griendbedrijf Y 66 niet zinvol. De
kostprijs bedraagr globaal genomen ca. f 43,- per GJ, terwijl
de konsumentenprijs van het Groningse aardgas f 17,20 per GJ
bedraagt. Het is echter de vraag of de huidige bedrijfsvoering
en oogstorganisatie de meest geëigende is voor het doel: energieproduktie via biomassa. Hetzelfde moet worden afgevraagd voor
de gebruikte wilgenklonen.
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