SPECIAL MECHANISATIE

Machinepark op
melkveebedrijven
steeds meer elektrisch

In het grondverzet zijn ze er al volop: elektrisch aangedreven
werktuigen. Voor melkveehouders is er nog een slag te maken.
Maar de transitie naar een fossielvrije landbouw is wel steeds
realistischer. Binnen de stalmuren kan het al volop en ook buiten de
stal staat de techniek niet stil.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN
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et perspectief voor elektrisch aangedreven techniek is beter dan ooit: bij veel boeren liggen de
daken vol met zonnepanelen en de prijzen voor
fossiele energie gaan door het dak. Bovendien telt dieselgebruik mee in de duurzaamheidsprogramma’s van veel
zuivelfabrieken. Toch loopt de landbouw niet voorop in
de transitie naar elektrisch aangedreven machines en
werktuigen. Erik van Eekelen, energiespecialist bij DLV
Advies, ziet dat aannemers in de grond-, weg- en waterbouw verder zijn met investeren in emissiearme apparatuur. Die werken steeds vaker met elektrische trilplaatjes,
shoveltjes en graafmachines. En voor elektrische tractoren bestaat een toenemende interesse. Van Eekelen: ‘In de
stal zijn melkveebedrijven verder met het elektrisch aandrijven van apparatuur dan op het land. Er bestaan goede
elektrisch aangedreven technieken voor voeren, mest
schuiven, boxen instrooien en mest mixen. Buiten de stal
loopt de landbouw achter, vergeleken met de bedrijven in
het grondverzet is er nog een slag te maken.’

n

Dertig tot vijftig procent duurder
De oorzaak van deze voorsprong is de manier waarop
aannemers in het grondverzet aan hun werk komen. Bij
aanbestedingen van overheidsprojecten hebben ondernemingen die duurzamer werken, een streepje voor. Steeds
vaker is duurzaam werken zelfs een harde voorwaarde.
Daardoor hebben deze ondernemers hun investering in
elektrisch aangedreven machines eerder terugverdiend
dan een melkveehouder die nog steeds dezelfde melkprijs
blijft ontvangen na zijn investering.
‘De aanschafprijs van elektrische voertuigen en installaties is al snel 30 tot 50 procent hoger dan van brandstofaangedreven alternatieven’, zegt Van Eekelen. ‘Daar komt
bij dat er een mismatch is tussen het moment van opwekken en verbruiken van energie. Doorgaans gebruik je trekkers en werktuigen overdag. Die uren kunnen ze niet aan
de oplader liggen. Zeker als de salderingsregeling is afgeschaft, wordt het duur laden tijdens de uren dat de zon
niet schijnt.’ De salderingsregeling geeft veehouders de
mogelijkheid het surplus aan overdag geproduceerde elektriciteit te verrekenen met de stroom die ’s nachts wordt
afgenomen. Maar de overheid wil deze regeling schrappen.

Actieradius en laadtijd
Uit onderzoek aan de Wageningen Universiteit blijkt dat
een meerderheid van de agrariërs de komende tien jaar
nog niet van plan is om te investeren in een elektrische
trekker. Voor zijn bachelorscriptie onderzocht Jort
Hoestra bij 246 boeren de bereidheid om over te stappen
op een elektrische trekker. De beperkte actieradius werd
samen met de lange laadtijd gezien als de grootste barrière om een elektrische trekker aan te schaffen. ‘De actieradius van de huidige modellen is afhankelijk van het
gebruik ongeveer 5 uur. Opladen kan binnen 3 uur, maar
dit wordt bepaald door de capaciteit van de laadpaal en
het accupakket. Voor sommige agrariërs zou dat kunnen
zorgen voor een onderbreking van het werk.’
In de illustratie op de volgende pagina staat een overzicht
van de belangrijkste motieven en barrières om te investeren in een elektrische trekker. Zo is de hoge aanschafprijs
een belangrijke barrière. Voor de operationele kosten valt
er echter wel een voordeel te verwachten (tabel 1) door de

lagere kosten voor brandstof en onderhoud. De onzekere
levensduur is ook een belangrijk element.
Ronald van Hattem herkent de uitkomsten van het onderzoek. De directeur van MF-importeur Mechangroep merkt
dat de vraag naar elektrisch aangedreven tractoren vanuit
de veehouderij nog beperkt is. ‘Daar staat tegenover dat
je de vraag ook creëert als er een compleet CO2-neutrale
trekker beschikbaar is. En het klopt dat ik uit de aannemerswereld, uit de groenvoorziening en het grondverzet,
bijna dagelijks telefoontjes krijg hoe ver we ermee zijn.’
Het moment waarop MF zijn eerste elektrische trekker in
productie neemt, is niet ver weg, stelt Van Hattem. Eind
van dit jaar kan hij meer zeggen. Waarschijnlijk wordt de
productie in een Nederlandse fabriek opgestart. Waarom
het zo lang heeft geduurd? ‘De markt was niet bereid om
concessies te doen aan actieradius en laadtijd. Iedereen
kan een elektrische trekker maken, maar als die vier ton
kost en je er maar één uur mee kunt werken en vervolgens weer vier uur moet laden, is de animo snel weg.’
Indien haalbaar, wordt het een betaalbare trekker met
een acceptabele actieradius. Het model zal uitkomen op
100 pk en is geschikt voor melkveebedrijven. En Van Hattem is eerlijk: een dag lang ploegen is nog een brug te ver
voor elektrisch aangedreven tractoren. Maar de techniek
staat niet stil. ‘Een jaar geleden dacht ik nog dat er geen
markt was voor elektrische trekkers. Nu ben ik hoopvol,
maar voorzichtig. En wie weet waar we over een jaar
staan. Er zijn in elk geval voldoende klanten om een trekker winstgevend in de markt te zetten.’

Primeur voor John Deere
John Deere was in 2016 het eerste merk dat een elektrische trekker demonstreerde, gevoed door een aggregaat.
Later volgde een studiemodel met een kabel en in 2019
lanceerde het merk op de beurs in Valencia de eerste trekker zonder verbrandingsmotor, nog steeds een demo.
Voor een echte opmars in de markt is het vermogen dat
op de grond kan worden afgegeven nog te beperkt, relativeert Henry Tieben het optimisme. De medewerker van
John Deere ziet vooral voor het kleinere segment tractoren (tot 100 pk) goede kansen voor elektrische aandrijving. ‘De actieradius zakt bij zware arbeid nog te snel in
elkaar, maar de techniek staat niet stil. Ik denk dat we er
met de producenten van de accu’s wel uit komen’, stelt
Tieben. Hij verwacht op korte termijn een voor de melkveehouderij geschikt model te presenteren. ‘We staan aan
de vooravond van grote veranderingen op het gebied van
het gemotoriseerd aandrijven van tractoren. Maar brandstof zal voorlopig niet verdwijnen. Ook de industrie zet
grote stappen, zoals in de emissie van stikstof en roet.’

Alternatieven op biogas en waterstof
DLV’er Erik van Eekelen ziet ook perspectief voor door
biogas aangedreven tractoren. Dat schept kansen voor
Tabel 1 – Kostenvergelijking van tractoren (bron: WUR)

tractor met elektrische
verbrandingsmotor
tractor

kosten
vaste kosten per jaar (€)
operationele kosten per jaar (€)
totale jaarlijkse kosten (€)

13.692
24.408
38.100

19.208
11.370
30.578
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minder onderhoud

+

kleine draaicirkel

intensievere bedrijven om de kringloop op het bedrijf te
sluiten. Door mest te vergisten reduceert een veehouder
de uitstoot van methaan en hij produceert meteen zijn
eigen brandstof. Zo ontstaat een gesloten systeem. De
warmte die vrijkomt bij het vergisten, kan dienen als
warmtebron voor de boerderij. ‘Ik verwacht dat de landbouw de tussenstap van elektrisch aangedreven trekkers
zal overslaan als deze manier van brandstof produceren
betaalbaar en praktijkrijp is. Insiders voorzien dat ook
waterstof een alternatief is voor fossiele brandstof, maar
de techniek is nog niet klaar en het ontbreekt nog aan de
benodigde infrastructuur om te kunnen tanken.’
Tractorfabrikant New Holland is het verst met tractoren
die draaien op biogas en waterstof. De ontwikkeling van
elektrische tractoren staat bij New Holland zelfs op een
laag pitje, omdat de hogere pk-klasses onvoldoende actieradius hebben om een dag op het land te kunnen werken.
De focus ligt op waterstof en biogas. Tomas Lekens van
New Holland Benelux heeft al Belgische veehouders die
zo werken. ‘Een grote Waalse veehouder vergist de mest
op zijn bedrijf en waardeert het gas op tot biomethaan.
Hij heeft in een eigen tankstation geïnvesteerd, een forse
investering, deels gesubsidieerd door de overheid.’
New Holland werkt al twaalf jaar aan tractoren op biogas.
In oktober won het merk met de T6.180 Methan Powerserie de titel ‘duurzame trekker van het jaar 2022’. Vanwege de grote investeringen zijn biogasmodellen nog
schaars. Volgens Lekens rijden er momenteel meer waterstoftrekkers, de zogenaamde Dual Powers. De waterstoftrekker werkt als een hybride. Hij kan maximaal 65 procent waterstof verbruiken en schakelt indien nodig over
op volledig diesel. Boeren kunnen zelf de waterstof produceren met energie uit hun eigen zonnepanelen. ‘We hebben al een klant in Nederland die hierin heeft geïnvesteerd. Groene waterstof heeft in onze ogen de toekomst.
De transitie naar vrij zijn van fossiele brandstof zet zeker
door, maar de markt moet er klaar voor zijn.’
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Motieven en drempels om
elektrische tractoren te kopen
Bron: WUR
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Dan het financiële plaatje. Kan een elektrische installatie
of trekker uit? Het antwoord is niet eenduidig. Het hangt
af van de prijs van elektriciteit, de besparing van brandstof en het aanschafbedrag van de apparatuur. Bedrijven
met voldoende zonnepanelen hebben een voordeel in het
terugverdienen van een investering, zeker nu de prijs van
stroom zo fors in opgelopen. Jelmer Sietzema werkt voor
Alfa Accountants en Adviseurs en ziet onderweg weinig
animo om te investeren. ‘De beurs is leeg. Dat is nu simpelweg de grootste belemmering voor het investeren in
elektrische techniek.’
Er zijn wel fiscale voordelen zoals MIA en Vamil, maar
die helpen niets als er geen winst is. Het vaak hoge(re)
investeringsbedrag wordt er ook niet lager van. ‘De meest
bekende voorbeelden waar elektrisch aangedreven apparatuur de fossiele variant vervangt, zijn mestmixers en
beregeningsinstallaties. Vaak ook vanwege andere voordelen, zoals minder onderhoud, vaker mixen en het gemak’,
stelt Sietzema. En soms kan het bij de bouw van een MDVstal net helpen de laatste punten te sprokkelen die nodig
zijn om van fiscaal voordeel te profiteren. Mixers zijn met
tijdklokken prima aan te sturen op momenten dat de zon
schijnt, zodat er altijd gewerkt wordt met eigen energie.
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Jelmer Sietzema kent ook een ondernemer die een elektrische shovel overwoog (zie kader).

Elektrisch voeren
De oplopende brandstofprijzen geven aanleiding om nog
eens goed te rekenen aan het rendement van elektrische
techniek. Bijvoorbeeld als de voermengwagen aan vervanging toe is. Koeien elektrisch voeren maakt nog niet
enorm veel opgang, omdat de investering hoog is. Teus
van der Vlist, verantwoordelijk voor de verkoop van de
Lely-voerrobot, liet voor een bedrijf met 125 melkkoeien
doorrekenen wat voeren met een robot kost ten opzichte
van een getrokken voermengwagen. ‘Als je 20 liter diesel
per uur verbruikt en 600 uur per jaar moet mengen en
laden, dan ben je bij een dieselprijs van één euro jaarlijks
al 12.000 euro kwijt aan brandstof. Bij de huidige prijzen
loopt dat richting de 18.000 euro. Elektrisch voeren kost
bij de actuele energieprijzen 2000 euro per jaar.’
Natuurlijk staat daar tegenover een hoger bedrag voor
afschrijving, rente en mogelijk onderhoud. Maar per saldo
is elektrisch voeren volgens Van der Vlist op lange termijn voordeliger. Toch verdwijnen de voermengwagens
nog niet massaal, ziet hij. ‘Veehouders met een shovel,
mengwagen en zware trekker gaan bij een kapotte mengwagen meestal voor een kortetermijnbeslissing. De shovel
en de trekker staan er toch. Als alleen de mengwagen
wordt vervangen, is de totale investering lager, maar de
gebruikskosten op lange termijn zijn vaak hoger.’
Het is een herkenbaar beeld voor Jeroen Meijerink, prmanager bij Trioliet. Hij wijst behalve op brandstofbesparing ook op besparing op arbeid en de mogelijkheid om
vaker te voeren. Dat geeft met name op bedrijven met een
overbezet voerhek een productiestijging. De hoeveelheid
restvoer neemt ook af volgens Meijerink.

John Deere presenteerde in 2016 de eerste elektrische trekker

Trioliet is naar eigen zeggen de enige fabrikant waarbij de
accu van het voersysteem in de voerkeuken kan opladen
en ondertussen kan mengen, voer laden én verplaatsen.
‘Daarmee win je veel capaciteit’, stelt Meijerink. Het programma is zodanig in te stellen dat boeren met zonnepanelen het grootste deel van de dag kunnen voeren met
eigen energie. Naast automatische voersystemen komen
er op termijn ook elektrisch aangedreven voermengwagens beschikbaar, verwacht Meijerink.

Energieneutrale melkveehouderij
De toekomst is wat Erik van Eekelen betreft een energieneutrale melkveehouderij. De eerste bedrijven waar dat
lukt, zijn er al. ‘Die gebruiken bijvoorbeeld de restwarmte
van de koeltank of vergister om een woning te verwarmen. Ook de opslag van energie neemt toe. Dat soort
oplossingen hebben de toekomst.’ l

Melkveehouder Rik Zeegers: ‘Elektrisch aandrijven van
machines ligt hier voor de hand’
De shovel van Rik Zeegers uit Wellerlooi is
dertien jaar oud. Een leeftijd waarbij grotere
reparaties in het verschiet liggen. Voor ZeeTabel 2 – Terugverdientijd elektrische shovel
versus brandstof aangedreven shovel bij 400
draaiuren (bron: Rik Zeegers)

kosten
afschrijving (€/uur)
2% rente (€/uur)
verbruik* (€/uur)
onderhoud (€/uur)
totaal (€/uur)

shovel op
brandstof

elektrische
shovel

9,60
1,10
7,50
4,10

10,70
1,00
0,40
5,90

22,30

18,00

terugverdientijd excl. subsidie
terugverdientijd incl. subs. JOLA, MIA en Vamil
*brandstofprijs 1,25 euro/liter

26,4 jaar
7,9 jaar

gers is dat aanleiding om zich te oriënteren
op een vervanger. Zijn voorkeur gaat uit naar
een elektrisch model. De vooruitstrevende
melkveehouder wil toekomstgericht boeren
en zoekt daarom naar mogelijkheden om zijn
bedrijf verder te elektrificeren.
‘We wekken sinds twee jaar zelf onze stroom
op. Met zonnepanelen produceren we ongeveer 200.000 kWh per jaar, waarvan we maar
een kwart zelf gebruiken. Dan ligt het elektrisch aandrijven van machines voor de hand.’
De shovel die hij op proef mocht proberen,
beviel hem prima. ‘Technisch gezien is het fijn
werken. Wij gebruiken de machine zo’n 400
uur per jaar, dagelijks ruim een uur, vooral
’s morgens. Dat werkt prima. Tachtig tot honderd procent van de laadtijd kunnen we met
eigen stroom laden’.
De lange terugverdientijd weerhoudt de jonge melkveehouder nog van de daadwerke-

lijke aanschaf. De investering is zonder subsidie ongeveer dubbel zo hoog. Ondanks de
lagere operationele kosten duurt het te lang
voordat de shovel zichzelf heeft terugverdiend (tabel 2). ‘Voor mij hoeft er geen rendement op de investering te zitten, ik wil net
als iedereen een bijdrage leveren aan de
toekomst. Maar het moet geen geld kosten’,
beargumenteert Zeegers zijn besluit.
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