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1
Koolstofeconomie: Sinds de ontdekking
van ruwe olie heeft de mens een veelheid
van toepassingen ontwikkeld op basis van
de benutting van polymeren van
koolwaterstoffen, zoals brandstof,
kunststoffen, kleding en bouwmaterialen.
Deze materialen zijn niet meer weg te
denken uit onze moderne maatschappij,
maar de grondstof, ruwe olie, wordt wel
steeds schaarser.

Samenvatting

In het hart van de biobased economy staat de cascaderings piramide waarin groene grondstoffen
aan de basis staan van de waardevermeerdering via bioraffinage tot biomaterialen. Vanuit het
perspectief van de belangrijkste doelstelling van de biobased economy, namelijk CO2-emisie
reductie, is het belangrijk om zo groot mogelijke volumes fossiele grondstof te vervangen door
hernieuwbare grondstoffen. Alleen door CO2 kort cyclisch te hergebruiken door grondstoffen te
benutten die heel recent vanuit vastlegging van CO 2 zijn ontstaan komt de productie van CO 2 in
evenwicht met de consumptie van CO 2.
Voor de benutting van groene grondstoffen als hernieuwbare resources is van het grootste belang
dat de teelt op een duurzame wijze gebeurt. Alleen als de productie van groene grondstoffen
continu en op een verantwoorde wijze duurzaam plaats kan vinden, bieden zij een serieus
alternatief voor fossiele grondstoffen.
De bovengronds cascaderingspiramide moet dus op een duurzaam fundament gebouwd worden. Op
basis van de uitgangspunten van Good Agricultural Practice, behoud van biodiversiteit en water
kwaliteit en verantwoord ondernemerschap in de plattelandsgebieden is de ondergrondse waarde
piramide ontwikkeld. Daarin worden de volgende aspecten onderscheiden, namelijk:





Sociaal economische meerwaarde;
Stimulans biodiversiteit en bodemleven;
Sequestration van CO2 door opslag in de bodem;






Structuurverbetering van de bodem;
Suppressie van bodempathogenen;
Stikstof, fosfaat en kalium;
Sporenelementen.

De ondergrondse piramide geeft de randvoorwaarden waaronder de productie van groene
grondstoffen, o.a. in relatie tot het behoud van bodemvruchtbaarheid, verantwoord kan
plaatsvinden. Hier liggen ook kansen voor de biobased economy, omdat de productie van groene
grondstoffen daadwerkelijk kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw en economie
(uitgewerkt in waarde proposities).
Door te kiezen voor de teelt van de juiste combinatie van gewassen in de wisselteelt en adequate
technieken voor bioraffinage van groene grondstoffen kan de `koolstofeconomie´ worden voorzien
van bruikbare grondstoffen, vooral in de vorm van cellulose. Stikstof, fosfaat en andere mineralen
zullen samen met een deel van de lignine-fractie terug gebracht moeten worden naar de akkers om
de continuïteit van de productie van grondstoffen, met name cellulose, voor de `koolstofeconomie´
te waarborgen.
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2

Introductie

In het hart van de biobased economy staat de cascaderings piramide waarin groene grondstoffen
aan de basis staan van de waardevermeerdering. Via bioraffinage van deze groene grondstoffen
worden biomaterialen, voedingselementen, fijnchemicaliën en farmaceutische stoffen gewonnen
(figuur 1). Het heeft duidelijk de voorkeur om middels cascadering groene grondstoffen in meerdere
lagen van de piramide te benutten. Voor een goede business case is het belangrijk om
hoogwaardige componenten te kunnen maken uit groene grondstoffen, omdat alleen dan de kosten
voor de duurdere scheidingstechnologieën terug verdiend kunnen worden. Vanuit perspectief van
CO2-emisie reductie is het echter ook belangrijk om zo groot mogelijke volumes fossiele
grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Alleen als het mogelijk is om CO 2 kort
cyclisch te hergebruiken, door alleen grondstoffen te gebruiken die heel recent vanuit vastlegging
van CO2 zijn ontstaan, komt de productie van CO2 in evenwicht met de consumptie van CO 2. In de
onderstaande figuur wordt de CO2-cyclus via de vastlegging door planten en benutting in de
biobased economy weergegeven:
Figuur 1: De waarde piramide van de
biobased economy.
Bron rapport Biomaterialen drijfveer voor
een groene samenleving. Wetenschappelijk
en technologische commissie biobased
economy.

Citaat uit rapport wetenschappelijke
raad BBE
Figuur 2: CO2-cyclus plantaardige productie.
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Voor de benutting van groene grondstoffen als hernieuwbare resources is het van groot belang dat
dit op een duurzame wijze gebeurt. Alleen als de productie continu op een verantwoorde wijze
duurzaam plaats kan vinden, bieden groene grondstoffen een serieus alternatief voor fossiele
grondstoffen.
Het benutten van plantaardige producten buiten de traditionele bestemmingen roept vragen op of
dit geen afbreuk doet aan het ontwikkelen van een duurzaam landbouwsysteem. Om hiervoor een
aanvullend kader te stellen wordt het concept van de ondergrondse waarde piramide
gepresenteerd, gelijk aan de systematiek voor de `bovengrondse´ waarde piramide. De
ondergrondse piramide geeft de randvoorwaarden waaronder de productie van groene grondstoffen
o.a. in relatie tot het behoud van bodemvruchtbaarheid verantwoord kan plaatsvinden.
Hier ligt ook een kans voor de biobased economy, omdat de productie van groene grondstoffen
daadwerkelijk kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw en economie. Bij de evaluatie
van een business case voor de biobased economy zal, naast de CO2-emisie reductie en de
economische meerwaarde, ook de bijdrage aan de waarden van de ondergrondse piramide moeten
worden meegewogen.
Dit is nodig om op de langere termijn de continuïteit van de biobased economie te kunnen
waarborgen en de potentie van de teelt van groene grondstoffen voor de verduurzaming van de
landbouw optimaal te benutten.
Leeswijzer: In hoofdstuk drie wordt de ondergrondse waarde piramide op hoofdlijnen beschreven en
onderbouwd. In hoofdstuk 4 volgend conclusies en aanbevelingen. In de bijlage is een tabel
toegevoegd waarin de waardeproposities van de verschillende aspecten van de ondergrondse
waarde piramide gedetailleerder beschreven worden. Daarnaast staan de belangrijkste bronnen
vermeld en is er een begrippenlijst toegevoegd.
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Good Agricultural Practice:



Reducing erosion by wind and water
through hedging and ditching;



Application of fertilizers at
appropriate moments and in
adequate doses (i.e., when the
plant needs the fertilizer), to avoid
run-off (see nitrogen balance
method);



Maintaining or restoring soil organic
content, by manure application, use
of grazing, crop rotation;



Reduce soil compaction issues (by
avoiding using heavy mechanical
devices);



Maintain soil structure, by limiting
heavy tillage practices and



In situ green manuring by growing
pulse crops like cowpea, horse
gram, sunn hemp etc.

3

Uitgangspunten van de ondergrondse waarde piramide

In dit hoofdstuk worden achter een volgens de introductie en de beschrijving van de ondergrondse
waarde piramide behandeld waarin de volgende elementen uit deze waarde piramide worden
toegelicht:





Sociaal economische meerwaarde
Stimulans biodiversiteit en bodemleven
Sequestration van CO2 door opslag in de bodem






Structuurverbetering bodem
Suppressie bodempathogenen
Stikstof, fosfaat en kalium
Sporenelementen

3.1

Introductie ondergrondse waarde piramide

In de onlangs verschenen `Strategie voor een groene samenleving´ van de Wetenschappelijke en
Technologische Commissie voor de biobased economy staat een productieve en duurzame landbouw
genoemd als eerste grondslag. Hoewel het benutten van hout en reststromen uit ondermeer natuur- en
waterbeheer ook een onderdeel zijn van de biobased economy, zal het grootse gedeelte van de groene
grondstoffen vanuit de huidige landbouw systematiek moeten worden verkregen. Dat betekent dat er
goed gekeken zal moeten worden hoe dit binnen de huidige inrichting van de landbouw kan worden
ingepast. Daarbij zal er rekening gehouden moeten worden met de betekenis van de food/fuel discussie.
De landbouw in Noordwest Europa behoort tot de meest productieve in de wereld, mede gezien de
nauwe relatie tussen veeteelt en akkerbouw, maar ook doordat er veel kennis en kunde is geïnvesteerd
in het optimaliseren van de bodemvruchtbaarheid en structuur.
De strategie in Nederland en omstreken is om per hectare de hoogst mogelijke opbrengst (in euro´s en
kg) te realiseren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika en Afrika waar de verhoging vooral
afhankelijk is van vergroting van het landbouw areaal. Deze laatste strategie is in combinatie met het
gebruik van veel gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest uiteindelijk funest voor de bodem en leidt
onherroepelijk tot verschraling en uitputting van de bodem. Experts geven bijvoorbeeld aan dat de wijze
waarop nu in Brazilië en Argentinië soja geteeld wordt nog slechts enkele jaren goed zal gaan, daarna is
de bodem uitgeput en vervallen de akkers tot woestenij.
In Noordwest Europa wordt vanuit een andere filosofie geteeld, namelijk maximale opbrengst per hectare
(in kg en euro´s). Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan het beheer en verbeteren van de
bodemvruchtbaarheid. Dat maakt het mogelijk om gedurende vele jaren de grond in te zetten voor de
productie van hoge gewasopbrengsten zonder de uitputting van de grond. Het is vanzelf sprekend dat de
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Sociaal economische meerwaarde
Stimulans biodiversiteit / bodemleven

Regionaal

Sequestration van CO2 door opslag in de bodem
Structuurverbetering bodem

Suppressie bodempathogenen
Stikstof, fosfaat en kalium
Sporenelementen

Lokaal

Bedrijf /perceel

Toenemend belangrijk voor de continuïteit

toegevoegde waarde maatschappij en milieu

inpassing van de productie van groene grondstoffen niet mag leidden tot een verstoring in het evenwicht
in bemesting en productie (onttrekking van mineralen) op deze landbouwgronden. Langdurige eenzijdige
teelt van bijvoorbeeld mais voor energieproductie draagt niet bij aan de verduurzaming en optimalisatie
van de benutting van landbouwgrond.
Op basis van de uitgangspunten van Good Agricultural Practice, behoud van biodiversiteit en water
kwaliteit en verantwoord ondernemerschap in de plattelandsgebieden is de ondergrondse waarde
piramide opgebouwd. Daarin zijn de volgende aspecten te onderscheiden, vanuit het toenemende belang
voor de continuïteit van de productie van groene grondstoffen en toegevoegde waarde voor
maatschappij en milieu (figuur 3).

Figuur 3: De ondergrondse waarde piramide

3.1.1

Sociaal economische meerwaarde

In Europa staat een leefbaar platteland hoog op de prioriteiten lijst. Naast het op peil houden van
voorzieningen, zoals zorg en onderwijs, is het belangrijkste knelpunt werkgelegenheid. Door de
schaalvergroting en de mechanisering van de landbouw is het aantal arbeidsplaatsen in de primaire
landbouw fors afgenomen. Elke ontwikkeling die bijdraagt aan het vergroten van de werkgelegenheid,
zowel van hoog geschoolde als laag geschoolde werknemers, draagt bij aan de verbetering van het
leefklimaat in de regio´s. Het produceren en verwerken van groene grondstoffen zal bij voorkeur
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moeten bijdragen aan de regionale werkgelegenheid. Hierbij kan gedacht worden aan:

loonwerk, zoals ploegen, zaaien, oogsten en transport

operators voor de verwerkingsinstallaties

laboranten voor de kwaliteitscontroles

administratie van automatisering voor de vastlegging van data en beheersing van processen

bouw van gebouwen en installaties

toeleveranciers van grondstoffen en hulpstoffen
Door de productie en verwerking van groene grondstoffen regionaal te ontwikkelen en te implementeren
kan de biobased economy een enorme impact hebben op de economische activiteiten in een regio.
Hierbij is het essentieel dat het produceren van groene grondstoffen een additioneel verdienmodel
oplevert voor de boeren in de regio. Aangezien de boeren 80 tot 90% van de grond in de regio in hun
bezit hebben moet de inzet van deze `dure´ grond voor de productie van groene grondstoffen voldoende
lonend zijn om ingepast te kunnen worden in het teeltplan van de boeren. De opbrengsten per hectare
zullen dus gelijk of hoger moeten zijn en de teelt van groene grondstoffen moet structureel bijdrage aan
de rendementsverbetering van de opvolgende landbouwgewassen. Daarnaast moeten ze ook inpasbaar
zijn in de bestaande goed ingerichte agriketens.
Een belangrijke kans ligt in de huidige wisselteelt in de akkerbouw. Om de opbrengsten op peil te houden
en te voorkomen dat de grond uitput, dan wel een te grote opbouw heeft van ziekteverwekkers
(pathogenen) in de grond, wordt er nu regelmatig gewisseld van teelt op een perceel. Dit betekent dat
30 tot 40% van de percelen van een akkerbouwbedrijf ingezet wordt voor de teelt van graangewassen
en de inzet van groenbemesters bijvoorbeeld gele mosterd. Dit om de bodemkwaliteit te bevorderen
doordat de teelt van deze gewassen bijdraagt aan de verhoging van organische stof in de bodem. Deze
lager salderende gewassen leveren op 30 tot 40% van de grond maar een bijdrage van 10 tot 15% aan
het jaarinkomen van de boer. Indien het mogelijk is om de gewassen die vanwege de vruchtwisseling in
het bouwplan zitten, maar relatief weinig bijdragen aan het inkomen van de boer, in te zetten als groene
grondstof voor de biobased economy dan kan het rendement van de opbrengst van de gronden wellicht
omhoog. Dit is goed voor het ondernemerschap van boeren in de regio en het is goed voor de indirecte
werkgelegenheid die met de lokale verwerking van deze grondstoffen wordt gecreëerd. Daarnaast
kunnen ook specifieke gewassen als `vierde gewas´ in het bouwplan worden geïntroduceerd, zoals
bijvoorbeeld lupine, gras en zonnebloemen.
Randvoorwaarde is hierbij natuurlijk wel dat de productie en verwerking van groene grondstoffen geen
verdringing mag van food en feed. Dat kan betekenen dat ze bij voorkeur ook deels voorzien in food of
feed productie. Aangezien er nog veel gewassen geteeld worden die niet in de voedselketen geraken,
zoals bloemen, planten en groenbemesters, en de maximale productiviteit per hectare nog niet overal in
de EU behaald wordt, lijkt het mogelijk om toch minimaal 10 tot 15% van de akkerbouwgronden in de
EU te benutten voor de productie van groene grondstoffen.
Waarde propositie: De productie en toepassing van de groene grondstoffen voor de bioraffinage in de
biobased economie kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van leefbaarheid van de regio door
het scheppen van werkgelegenheid en bij te dragen aan een beter verdienmodel van de boer. De
biobased economy kan bijdragen aan sociaal economische meerwaarde op regionaal niveau.

pag. 10/27

3.1.2

Figuur 2: Ploegen in 1979

Figuur 3: Ploegen 2010 biologische
akkerbouwer

Figuur 4: Ploegen 2011 reguliere akker

Stimulans biodiversiteit/bodemleven

Behoud van de biodiversiteit van het bodemleven (en alles wat daar van afhangt) is van groot belang
voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid en hoge hectare opbrengsten. Voor elke koe boven de
grond is er minimaal een koe aan bodemleven onder de grond in de vorm van biomassa. Deze biomassa
bestaat uit een complexe voedselkringloop, beginnende bij micro-organismen zoals bacteriën en
schimmels, oplopend via eencellige organismen, nematoden tot wormen en insecten. Deze laatste
vormen de top van de voedselpiramide in de grond, waarbij met name de wormen een belangrijke rol
spelen. Zij zijn essentieel in de structuur van de bodem door het maken van gangenstelsels via welke
planten dieper kunnen wortelen en water in de bodem wordt opgeslagen. Daarnaast eten deze wormen
schimmelmycelium en afgestorven plantenresten en zetten deze in hun ingewanden om in stoffen die
later door o.a. de planten benut kunnen worden, zoals aminozuren, korte suikers en nucleotide.
Deze ondergrondse biodiversiteit is een randvoorwaarde voor de bovengrondse diversiteit. Veel vogels,
insecten en kleine zoogdieren leven op de organismen die aan het oppervlak van de grond aanwezig zijn,
zoals wormen, kevers en larven van insecten zoals bijvoorbeeld emelten. Vroeger waren de akkers
minstens zo rijk aan bodemleven als een bos en/of heide grond. Echter vanwege een intensief bouwplan
met veel rooivruchten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zware mechanisatie en steeds
minder gebruik van dierlijke mest is het bodemleven op een deel van de percelen in de afgelopen 30-40
jaar aanzienlijk terug gedrongen. Hiernaast een aantal plaatjes (fig. 2 t/m 4) van het ploegen van
landbouwgrond. Linksboven is een plaatje uit eind jaren zeventig. In het midden een plaatje van
biologische tuinder in 2010 en linksonder een plaatje van ploegen in 2011.
Opvallend is het volledig afwezig zijn van de vogels in het laatste plaatje, een teken van een aanzienlijke
terugloop van het bodemleven, met als gevolg weinig insecten en wormen in de toplaag en dus niet
aantrekkelijk voor vogels om te foerageren. De biologische tuinder besteedt goede zorg aan zijn
bodemvruchtbaarheid omdat hij zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen wil telen. Zijn
opbrengst is dus veel meer afhankelijk van de natuurlijke vruchtbaarheid en weerbaarheid van de grond.
Indien het telen van groene grondstoffen kan bijdragen aan het stimuleren van de biodiversiteit in de
bodem en daarmee het bodemleven versterkt, kan het een structurele bijdrage leveren aan de
verduurzaming van de landbouw. Om dit te bereiken zal de teelt dan wel de verwerking van de groene
grondstof een bijdrage moeten leveren door het retourneren van organische stof en mineralen aan de
bodem. Hierbij zijn vooral plantaardige vezels met een hoge humuficatiecoëfficiënt van belang (vooral
lignine) en organisch gebonden fosfaat en stikstof. Deze kunnen terug geleverd worden via de wortels
van de gewassen die achter blijven op het land, door de vezelrijke resten met mineralen die ontstaan bij
de bioraffinage van groene grondstoffen terug te leveren aan de landbouwgronden.
Waarde propositie: De teelt en de verwerking van groene grondstoffen kan een bijdragen leveren aan
het stimuleren ven biodiversiteit/bodemleven om de bodemvruchtbaarheid te behouden/verhogen door
het terugvoeren van met name de lignine vezels van groene grondstoffen naar akkerbouwgronden.
Daarmee kan zij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw. Dit is een meerwaarde op
regionaal niveau als de raffinage en (terug-)levering van reststromen regionaal plaatsvindt.
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3.1.3

Sequestration van CO2 door opslag in de bodem
Een van de belangrijkste doelstellingen van de biobased economy is de emissie van CO2 te beperken.
Door groene grondstoffen te benutten wordt fossiele CO2 vervangen door vernieuwbare CO2. Echter in de
bodem zit veel CO2 opgeslagen in de vorm van organisch stof. Door de intensieve landbouw zijn de
gehaltes van organisch stof in de bodem gedaald, soms wel met meer dan 1,5 %.(absoluut). Dat lijkt
relatief weinig, maar betreft (afhankelijk van de grondsoort) ongeveer een derde van de oorspronkelijke
organische stof hoeveelheid in de bodem (afhankelijk van grondsoort 2,5 tot 4,5 %). Onderzoek heeft
uitgewezen dat het jaren kan duren voor dat je dit weer hebt opgebouwd. Hieronder een grafiek waarin
de geleidelijke daling van het organisch stof gehalte te zien is bij de gebruikelijke vruchtwisselingen op
de landbouwkundige proefbedrijven OBS Nagele en Vredepeel.

De cijfers tot en met 2004 laten een verdere achteruitgang zien van het organisch stof gehalte,
beschreven in twee rapporten van het Nederlands Instituut voor Mineralenmanagement en Alterra (zie
bron 7 en 9). Dit betekent dat bij daling van het organische stof gehalte in de bodem er structureel
sprake is van een CO2 emissie van landbouwgronden.
Scenario studies vanuit het NMI (bron 9) laten zien dat bij het huidige mineralen beleid de kans op
verdere daling van het organisch stof gehalte alleen maar toeneemt. Daarnaast is er ook de positieve
correlatie tussen organische stof in de bodem en een hogere gewasopbrengst onderbouwd. Reden
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genoeg dus om te zorgen dat de productie van groene grondstoffen een positieve bijdrage levert aan
behoud dan wel stijging van het organische stof in de bodem door te zorgen dat vezelrijke (met name
lignine) gewasresten op de akker achterblijven (wortelgestel dat veel lignine bevat) of om deze middels
bijvoorbeeld digestaat en/of compost pellets terug te brengen naar de akkers.
Indien er gewassen geteeld worden die veel lignine aanmaken is het waarschijnlijk zelfs mogelijk om CO 2
uit de atmosfeer weg te vangen. Het afbreken van lignine tot CO 2 via de bodem kost tientallen jaren. Dus
met het verhogen van het organisch stof in de bodem door suppletie van lignine aan de bodem vanuit
geteelde groene grondstoffen kan een extra reductie opleveren (CO 2 opslag in de bodem, zie publicatie
Rothamsted Research bron 6)). Het lijkt mogelijk om 5 tot 15 Mt CO2 equivalenten per hectare in de
vorm van organische stoffen aan de bodem toegevoegd kan worden. Meer aandacht voor deze opslag
capaciteit in beleidspannen en mee te nemen naast CCS is wenselijk.

Figuur 5: Plassen op de akker

Waarde propositie: De teelt en bioraffinage van groene grondstoffen kan extra bijdragen aan de CO 2
balans, door de bodem niet uit te putten met betrekking tot organisch stof, dan wel bij te dragen aan
CO2 sequestration door het meer terug leveren van de lignine component aan de akker (bodem)dan bij
reguliere teelten. Dit levert een meerwaarde op perceels- en lokaal-niveau en kan een bijdragen aan
verbetering van de LCA (Life Cycle Analysis) van de productie van landbouwgewassen en/of groene
grondstoffen.

3.1.4 Structuurverbetering bodem
Voor de groei van de planten, maar ook voor de bewerking van de grond is de structuur van de bodem
erg belangrijk. Eén van de belangrijkste aspecten van de bodemstructuur is een goede verhouding van
lucht, water en bodemdeeltjes (1:1:1), waarbij het watervasthoudend vermogen en de water
doorlaatbaarheid van grote betekenis zijn. Tijdens regenbuien moet het land de hoeveelheid water
makkelijk kunnen absorberen en afvoeren via kleine kanaaltjes in de grond en tijdens droogte moet de
grond zo lang mogelijk vocht kunnen leveren aan de plantenwortels. Zeker gezien de op hand zijnde
wijzigingen in het klimaat die zich de laatste jaren lijken voor te doen, waarin de neerslag in kortere
perioden en in grotere hevigheid komt en de perioden met droogte langer worden.

Figuur 6: Lange gangen door wormen en
wortels.

Organische stof in de bodem is nodig om bij te dragen aan de stabiliteit van de aggregaten van klei- en
zand-deeltjes in de bodem, hierdoor ontstaan poriën van de juiste grootte om voldoende water en lucht
(zuurstof) door te laten in de bodem voor de plantenwortels en het bodemleven. Hierdoor kan de grond
veel water opnemen en afvoeren (er ontstaan geen plassen op de akkers) en blijft er voldoende vocht
voor de planten beschikbaar tijdens langdurige droogte. Dit voorkomt ook winderosie. Daarnaast zorgt
het vocht voor de beheersing van de temperaturen in de bodem. Die worden minder hoog waardoor
afname van bodemleven en verdroging van plantenwortels wordt beperkt. De wortelstelsels van
specifieke groene grondstoffen die achterblijven op het land dragen zowel bij aan het organische stof
gehalte als aan de vorming van wortelkanalen. Dit gebeurt vooral bij de zogenaamde maaigewassen
zoals bijvoorbeeld bepaalde varianten van gras (rietzwenk) en tarwe.
Een bodem met een goede structuur is beter te bewerken en kan ook zwaardere machines verdragen
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zonder dat de bodem te veel verdicht wordt door de druk van de banden. Kortom voor een landbouwer is
een goede structuur van de grond een absolute randvoorwaarde om goede opbrengsten en
bewerkbaarheid te bewerkstelligen. Indien de teelt van groene grondstoffen kan bijdragen aan de
verbetering van de structuur van akkerbouwgrond dan heeft dit een belangrijke meer waarde voor de
duurzame landbouw.

Waarde propositie: De biobased economy kan lokaal bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw
wanneer door het telen van groene grondstoffen de structuur van de bodem verbetert. Bijvoorbeeld door
de wijze waarop de wortelstelsel groeien (voldoende diepte) en een hoog lignine gehalte in de wortels.
Daarnaast kan de bijdrage vergroot worden als ook de lignine houdende vezels na bioraffinage zoveel
mogelijk terug gevoerd worden naar de landbouwgronden.

3.1.5 Suppressie bodem pathogenen
In Nederland (en in zijn algemeenheid in Europa) komen helaas veel plantenziekten voor in de bodem.
Dit betreft dan vooral plant pathogene nematoden en schimmels. Vrijwel alle volle grond teelten hebben
te maken met dit fenomeen. Hoewel de aanwezigheid van deze plantenziekten de teelt van gewassen
niet onmogelijk maken, levert het wel veel opbrengst en kwaliteitsverlies op van het gewas. Het groeit
minder goed, de vruchtvorming is verstoord en de knollen of bollen zijn ernstig aangetast. Dit kan grote
opbrengstverliezen veroorzaken tot wel 100 %.
Hieronder een aantal van de belangrijkste plantenziekten in de bodem en de gevoelige gewassen.
Plantenziekte

Figuur 7: door aaltjes aangetaste plek in
akker met aardappelen (bron:
www.kennisakker.nl)

Stengelaaltjes
Wortelknobbelaaltje
Cystenaaltje
Wortellesieaaltje
Rattenkeutelziekte
Wratziekte
Witrot
Kwadegrond
Rhizomanie
Stengelrot/Koprot
Bodemziekte

Wetenschappelijke
naam
Ditylenchus
Meloidogyne
Globodera / Heterodera
Pratylenchus
Sclerotinia (schimmel)
Synchytrium (schimmel)
Sclerotium (schimmel)
Rizoctonia (schimmel)
BNYVV virus verspreiding
door schimmel
Diverse bacteriën
Phytium en Fusarium
(schimmels)

Gevoelige gewassen
Bollen, mais, bieten, aardappelen, uien
Mais, aardappelen, tuinbouwgewassen
Aardappel, bieten, koolzaad
Bollen, fruitbomen en sierteelten
Aardappel, koolzaad
Aardappel
Uien
Bieten, mais en gras
Bieten
Aardappel, bollen, uien
Mais, granen, bieten

Hoewel met resistente rassen en gewasrotatie veel van bovengenoemde pathogenen goed beheerst
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Figuur 8: Bron Gera van Os, PPO, Lisse
(www.kennisakker.nl)

kunnen worden, lijkt het er wel op dat er de laatste jaren steeds meer problemen ontstaan om voor
bepaalde gewassen geschikte gronden te vinden. Voor de productie van plantuitjes zijn percelen nodig
die vrij zijn van stengelalen en witrot, voor de bloembollenproductie moeten ze vrij zijn van stengelalen
en voor bieten en aardappelen mogen er geen cysten alen en/of wortelknobbelaaltjes in zitten. Dit
maakt dat er in steeds omvangrijkere mate percelen door akkerbouwers worden gehuurd en verhuurd.
Door de goede diagnostiek die in Nederland beschikbaar is kan snel en gevoelig gemeten worden of
bepaalde plantenziekten aanwezig zijn. Hierdoor kunnen akkerbouwers nog steeds een optimaal gebruik
maken van hun grond door tijdig over te stappen op een resistent ras of op een ander gewas of door
naar een ander perceel te gaan.
Toch komen er langzaam maar zeker steeds meer percelen zijn waarop langdurig geen reguliere
landbouwgewassen, zoals aardappelen, uien en suikerbieten, meer verbouwd kunnen worden vanwege
de vele en hoge aantallen plantenziekten die zich in de bodem bevinden (huidige schatting tussen de
20.000 en 30.000 hectare). Deze percelen zouden prima gebruikt kunnen worden voor nieuwe gewassen
zoals de groene grondstoffen voor de biobased economy. Dit geldt nog veel meer voor gewassen die
zorgen voor een extra afnemend effect (suppressie) van specifieke bodempathogenen. Het is bekend dat
indien het aandeel schimmels in de bodem gestimuleerd wordt de groei omstandigheden voor ziekte
verwekkende schimmels slechter wordt. Het is bekend uit het meerjarige onderzoek van Prof. Wietse de
Boer van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) dat een verhoging van met name
lignine vezels in de bodem de groei van schimmels stimuleert (www.kennislink.nl Oorlog in de bodem).
Ook met betrekking tot aantasting van gewassen door aaltjes is er een effect van bodemleven en
organische stof aangetoond. Hoe hoger het organische stof gehalte en hoe meer bodemleven hoe lager
de aantasting van wortels voor plantpathogene aaltjes (figuur 8 hier aan de linkerkant).
Waarde propositie: Door het terugvoeren van de lignine houdende vezels, dan wel door wortelstelsels
van groene grondstoffen bij te laten dragen aan de specifieke groei van schimmels en aan de
ontwikkeling van bodemleven in het algemeen, kunnen pathogene schimmels en aaltjes op een perceel
teruggedrongen worden. Ook kan de teelt van groene grondstoffen waarde creëren voor de teler indien
hij deze kan benutten op percelen die aangetast zijn door pathogene nematoden. Op deze wijze draagt
de teelt van groene grondstoffen bij aan het rendement van het bedrijf en de terugdringen van
bodempathogenen.
3.1.6 Stikstof, fosfaat en kalium.
In de huidige praktijk wordt nog steeds veel kunstmest gebruikt. Ten eerste om gericht te kunnen
doseren en dat is vooral van belang binnen de precisie landbouw zoals die nu wordt ontwikkeld om de
opbrengt over het perceel te optimaliseren. Hierbij kan dus per vierkante meter een verschillende dosis
meststof worden toegediend, afhankelijk van de bodemsamenstelling. Ten tweede omdat de gift van
meststoffen op basis van dierlijke mest beperkt is in het kader van waterkwaliteit en kans op uitspoelen.
Los van het feit dat kunstmest een kostenpost is voor de teler komt er met de productie en transport van
kunstmest veel CO2 in de atmosfeer. Daarnaast is de winning van fosfaat niet duurzaam, de mijnen
zullen een keer uitgeput raken. In de biocascadering van koolwaterstoffen worden stikstof fosfaat en
kalium niet tot nauwelijks benut. De terugwinning van deze mineralen en de omzetting daarvan naar
meststoffen voor de precisie akkerbouw kan een belangrijke waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering
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van de teler. Door deze mineralen op een gecontroleerde wijze terug te voeren naar de
productiepercelen kan de teler zijn kosten voor kunstmest reduceren en/of zijn CO 2footprint verlagen.

Bron:www.gaiabodem.nl

Aandachtpunten hierbij zijn de verhoudingen van stikstof, fosfaat en kalium in de meststof en de wijze
waarop deze kan worden toegediend (vloeibaar of in korrels). Elke grondsoort vraagt in combinatie met
een specifiek gewas om een andere verhouding van deze mineralen. De productie van deze meststoffen
zal dus vraaggestuurd moeten zijn om in de markt ook een goede prijs te verkrijgen. Dus indien tijdens
de bioraffinage van groene grondstoffen de mineralen stikstof, fosfaat en kalium op een adequate wijze
kunnen worden teruggewonnen en in voor de teler bruikbare formulering kunnen worden teruggebracht
op de productiegronden, draagt de biobased economy bij aan de terugdringen van het gebruik van
kunstmest met een verlaging van de CO2footprint van de landbouw tot gevolg.
Waarde propositie: De terugwinning van de mineralen en in het bijzonder stikstof, fosfaat en kalium
(en evt. magnesium) tijdens de bioraffinage op een zodanige wijze dat de teler ze opnieuw in de teelt
van groene grondstoffen en andere gewassen kan toepassen, draagt bij aan de continuïteit van productie
en het verlagen van de CO2-footprint van de landbouw. Bovendien kunnen eventueel de kosten voor
kunstmest worden uitgespaard of de opbrengsten verhoogd door een betere benutting van de vorm
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waarin deze mineralen zich bevinden (bijvoorbeeld organisch gebonden stikstof en fosfaat).

3.1.7

Sporenelementen

Naast de mineralen stikstof fosfaat en kalium zijn ook andere mineralen als magnesium, calcium,
mangaan, ijzer en zwavel van groot belang voor een goede groei van planten. Hieronder enkele
voorbeelden van gebreken die zich kunnen voordoen indien deze sporenelementen niet beschikbaar zijn.
Ook borium en seleen zijn bekende elementen die gebrekziekten in gewassen kunnen veroorzaken
(figuur 9 t/m 11).

Figuur 9:Ijzergebrek in wijnranken

Echter, naast het effect op de groei van gewassen heeft het teruglopen van het gehalte aan elementen in
de bodem ook een effect op de dieren en mensen die zich voeden met deze gewassen. Recent heeft
BLGG AgroXpertus, een gerenommeerd laboratorium in de plantaardige sector de noodklok geluid over
het teruglopen van deze essentiële elementen in de voedingsgewassen, met als gevolg ook een
vermindering van de nutritionele waarde van deze gewassen voor de mens. Dat is gezien onderstaande
tabel een ontwikkeling die al enige tijd aan de gang is.
Groenten en fruit
Mineralen en vitaminen
Inhoud in milligram (per 100 gram)

Figuur 10: Mangaan gebrek in bieten

Figuur 11: Zwavelgebrek in tarwe

1985

1996

Verschil

Broccoli

calcium
foliumzuur
magnesium

103
47
24

33
23
18

- 68%
- 52%
- 25%

Bonen

calcium
foliumzuur
magnesium
vitamine B6

56
39
26
140

34
34
22
55

-

Aardappel

calcium
magnesium
vitamine C

14
27
20

4
18
25

- 70%
- 33%
+ 25%

Wortels

calcium
magnesium

37
21

31
9

- 17%
- 57%

Spinazie

magnesium
vitamine B6
vitamine C

62
200
51

19
82
21

- 68%
- 59%
- 58%

Bananen

calcium
foliumzuur
magnesium
vitamine B6

8
23
31
330

7
3
27
22

-

38%
12%
15%
61%

12%
84%
13%
92%
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Aardbeien

calcium
magnesium

21
13

18
12

- 14%
- 8%

Bron: op basis van getallen van het Schwarzwaldsanatorium Obertal (D)
Het is dus van groot belang dat deze sporenelementen, indien deze niet benut worden voor voedsel voor
mens en dier weer teruggebracht worden naar de bodem. Hierbij is met name de uitputting van calcium,
magnesium en ijzer belangrijk. Mens en dier filteren deze elementen er uit door deze om te zetten tot
botten, spieren en haar. Dit wordt nauwelijks teruggebracht naar de akkers (bijvoorbeeld in de vorm van
mest) en moet dus separaat in de vorm van kalk en gips op de akkers worden aangevoerd. Indien
tijdens de bioraffinage dergelijke elementen teruggewonnen kunnen worden dan levert het een
aanzienlijke meerwaarde op voor de opbrengsten van de percelen. Dat is niet alleen positief voor het
rendement van het perceel/bedrijf, maar komt ook in zijn algemeenheid de voedingswaarde van de
plantaardige producten ten goede. De mineralengehalten ijzer en kobalt van kuilvoeders zijn de
afgelopen jaren gedaald. Er lijkt een parallel te zijn met de invoering van de mestwetgeving.

Figuur 11:Ontwikkeling van de gehalten
ijzer en kobalt in graskuilen.
(bron:www.blggagroxpertus.nl)

Waarde propositie: De biobased economy kan ook bijdragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve
verhoging van de plantaardige productie (belangrijk voor de continuïteit), indien tijdens de bioraffinage
de mineralen en sporenelementen zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden en teruggevoerd worden
naar de akkers. Dit draagt bij aan het rendement van individuele bedrijven, maar ook aan de
verduurzaming van de landbouw, door een tegenwicht te bieden aan de afnemende gehaltes aan
essentiële elementen in voedingsgewassen.
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4 Conclusies en aanbevelingen
Met oog voor de ondergrondse piramide onder de piramide van bioraffinage van groene grondstoffen,
kan geconcludeerd worden dat de biobased economy op een verantwoorde wijze kan bijdragen aan de
continuïteit van ons huidige gebruik van koolwaterstoffen voor brandstof, chemicaliën en andere
gebruiksartikelen (koolstofeconomie). Daar waar het gebruik van fossiele grondstoffen voor de
`koolstofeconomie´ eindig is, met name door de ongewenste verhoging van het CO 2-gehalte in de
atmosfeer, kan de teelt van hernieuwbare groene grondstoffen bijdragen aan de afremming van de
toename van CO2 in de atmosfeer. Echter om dit grootschalig te doen en op een duurzame wijze zullen
de waarden in de ondergrondse piramide gerespecteerd moeten worden. Door te kiezen voor de juiste
combinatie van gewassen en adequate technieken voor bioraffinage van groene grondstoffen kan de
`koolstofeconomie´ gevoed blijven met bruikbare grondstoffen, vooral in de vorm van cellulose. Stikstof,
fosfaat en andere mineralen zullen samen met een deel van de lignine-vezels teruggebracht moeten
worden naar de akkers om de continuïteit van de productie van cellulose voor de koolstofeconomie te
waarborgen.
Dit betekent dat vanuit duurzaamheidsperspectief het volledig verbranden van groene grondstoffen
minder gunstig is dan het alleen benutten van het cellulose deel van de plantaardige vezels voor
bijvoorbeeld de productie van energie. Hoewel het verbranden van afvalhout uit bosbouw, bouw en
beheer natuur wel degelijk bijdraagt aan CO 2-emissie reductie, is het alleen duurzaam indien het met
respect voor het bos ecosysteem gebeurt en het hout weer voldoende terug groeit op locatie. Of te wel
het biologisch evenwicht in de bossen waarin het hout wordt geoogst mag niet verstoord worden. Alleen
dan is er sprake van hernieuwbaarheid.
Zo blijkt het bestaansrecht van de bovengrondse piramide afhankelijk te zijn van de waarden in de
ondergrondse piramide. Deze basis is belangrijk in de ontmoeting van chemie en agrarische sector om te
komen tot de opbouw van duurzame productieketens van groene grondstoffen.
Aanbeveling: Voor de toepassing van geteelde groene grondstoffen kan gesteld worden dat deze het best
via een cascadering kunnen worden benut waarbij de meest waardevolle componenten gebruikt worden
voor voeding en of farma (eiwitten en/of complexe moleculen). Het cellulose deel kan dan benut worden
voor polymeer/ materiaal productie en/of de opwekking van energie. De mineralen en lignine zullen
zoveel mogelijk teruggeleverd moeten worden aan het bodemecosyteem.
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Bijlagen
A. Waarde tabel met beschrijving op drie aspecten de waarde van de ondergrondse piramide zowel kwalitatief als kwantitatief
Waarde propositie
Sociaal economische
meerwaarde

Stimulans biodiversiteit /
bodemleven

Economische waarde
In Nederland en daarbuiten zijn
verschillende regio´s gevormd die
een eigen strategie hebben
ontwikkeld voor de biobased
economy. Zo is binnen de Biobased
Delta Zeeland & Brabant reeds 400
mln. Euro privaat geïnvesteerd in
kennis-infra structuur en bedrijven.
In het vorig jaar verschenen rapport
voor Noordoost Nederland (van
Roland Berger, Strategy Consultant
en de RUG en Universiteit Twente)
wordt voorspelt dat middels vier
ketens, koolhydraten, hout, gras en
reststromen er een bijdrage van
ruim 2 miljard aan de regionale
economie kan plaatsvinden.
Er zijn nog weinig concrete studies
gedaan naar verwachtingen met
betrekking tot werkgelegenheid,
inclusief de effecten op de primaire
bedrijven en dienstverleners in de
landbouw. Wel is duidelijk dat het
regionaal inzetten van biomassa
voor CO2- emissie reductie de
meeste banen oplevert. Dit t.o.v.
wind- en zonne-energie.
De waarde van biodiversiteit voor de
economie middels toerisme,
recreatie en huizenprijzen is reeds
uitvoerig beschreven (zie o.a.
`Natuur is economie´ van Soest en
Blom).
Er zijn echter tot op heden nog geen
goede instrumenten om bepaalde
aspecten van biodiversiteit om te
zetten naar economische waarde.

Effect op CO2 footprint
Hoewel de primaire randvoorwaarde
voor de biobased economy CO2emissie reductie is, zijn er nog
vrijwel geen studies / cases waarin
deze doelstelling centraal staat. Op
regionaal niveau worden niet altijd
concrete doelstellingen geformuleerd
met betrekking tot CO2- emissie
reductie (wel Gelderland en
Overijsel, nl. 30% in 2017). Wel zijn
verschillende regio´s actief om een
bijdrage te leveren aan duurzame
energie. Provincie zeeland
bijvoorbeeld participeerde in een
Europees initiatief Low Carbon
Economy regions. Deels wordt dat
ingevuld met biobased economy
(bijvoorbeeld benutting van biogas)
maar ook andere project voor
bijvoorbeeld benutting restwarmte
en CO2 stromen in kassen.
De biobased economy zou een
prominentere rol moeten spelen in
provinciaal beleid om CO2- emissie
reductie te bewerkstelligen.

Effect op biodiversiteit / ecologie
Naast de directe effecten op sociaal
economische factoren kan de biobased
economy ook een indirect effect hebben,
bijvoorbeeld op de toeristische en
recreatieve sector. Voor beiden is een
aantrekkelijk ingericht platteland van groot
belang. Afwisseling en een veelheid aan
dieren en gewassen stimuleren het
toerisme en recreatieve activiteiten zoals
wandelen en fietsen. Door via de biobased
economy.. bij te dragen aan
agrodiversificatie (de belangrijkste factor in
biodiversiteitsbeleid in de landbouw) wordt
het platteland aantrekkelijker voor
toeristen en recreanten.
(www.biodiversiteit.nl). Introductie van
gewassen als zonnebloem, lupine en rode
klaver hebben de grootste impact op
biodiversiteit, met name op de kwetsbare
groep bestuivers.

Binnen de biobased economy is een
belangrijke voorwaarde voor het
realiseren van CO2- emissie reductie
dat het geen negatieve effecten mag
hebben op de biodiversiteit. Dit is op
dit moment via de REDcertificeringen ook goed geborgd.
Hierin zijn de randvoorwaarde
geformuleerd vanuit de vrees voor
de directe of indirecte verdringing

Door gebruik te maken van specifieke
gewassen (vooral maaigewassen) die een
bijdrage leveren aan het voedselweb in de
bodem en daarboven kan er een
aanzienlijk effect gemeten worden op de
biodiversiteit. Hierbij spelen de reductie
van het gebruik van kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen een
belangrijke rol. Engels onderzoek toont aan
dat in de biologische landbouw een
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Echter het verbeteren van het
bodemleven heeft een directe
economische waarde door verhoging
van de opbrengst van de gewassen
(zie o.a. Kennisakker.nl), vooral
door de ziekte werende werking van
een bodem met voldoende
bodemleven.

van natuur door productie/
benutting van groene grondstoffen.
Het is echter ook zo dat de teelt van
groene grondstoffen juist kan
bijdragen aan de toename van
biodiversiteit. Dit hangt natuurlijk
wel af van het gewas en de wijze
van verwerken en het wel of niet
retourneren van plantaardig
restmateriaal naar de bodem.

toename van wel 30% aan biodiversiteit
gemeten kan worden. Zoals hierboven
vermeld kunnen bepaalde gewassen
(Zonnebloem, lupine en rode klaver) ook
een belangrijke rol spelen in het herstel en
behoud van de populaties van natuurlijke
bestuivers, zoals bijen en hommels.
In dit kader is het ook van groot belang dat
gewassen die vanuit biobased perspectief
interessant zijn en een bewezen positief
effect hebben op de biodiversiteit,
opgenomen worden in de lijst met
gewassen voor vergroening zoals geregeld
in het nieuwe Europese Landbouwbeleid.

Sequestration van CO2 door
opslag in de bodem

De prijs voor CO2- emissie rechten
ligt tussen de 10 en 20 euro per ton
CO2. Het vastleggen van CO2 in de
bodem is dus vanuit economisch
perspectief erg interessant.

Het vastleggen van CO2 in de bodem
middels lignine is ideaal voor het
stimuleren van de biodiversiteit middels
het voedsel web in de bodem. Aan de basis
van het bodemleven staan de schimmels,
waarvan het mycelium weer dienst doet als
voornaamste voedingsbron voor
nematoden en regenwormen. Juist deze
schimmelpopulatie wordt gestimuleerd
door een hoog lignine gehalte in de bodem.

Structuur verbetering bodem

Los van de directe effecten van een
slechte bodemstructuur op de gewas
opbrengst (verliezen van 5 tot 10%
door waterschade, rot en insleep
ziekte) is het water management
een belangrijke indirecte
economische factor. Aangezien
organisch stof ongeveer twintigkeer
zijn eigengewicht aan water kan
vasthouden heeft een bodem met
een hoog organisch stof gehalte een
aanzienlijke wateropslag capaciteit.
Dit betekent dat dit neerslagwater
niet direct stroomt naar het gronden oppervlakte water waar het via

Ten opzichte van reguliere landbouw
blijkt dat duurzame landbouw
(gebruik van stalmest en compost)
20 tot 30% meer CO2 opslaat in de
grond.
In de vorm van lignine kan 150 tot
250 meer CO2 per m3 in de bodem
worden opgeslagen dan in gas vorm.
Met een compost van 40 tot 50%
lignine kan makkelijk twee tot drie
ton CO2 per hectare worden
vastgelegd
In het watermanagement wordt veel
fossiele brandstof verbruikt, o.a.
voor het weg pompen of aanvoeren
van water. Vanuit CO2- emissie
reductie perspectief en economie is
het van belang dat de bodem zoveel
mogelijk is staat is haar eigen
waterhuishouding te reguleren.
Hierbij is het water bufferende
vermogen van organisch stof één
van de belangrijkste factoren.

In de meeste ecosytemen speelt water
vaak een cruciale rol. Zowel te weinig als
te veel heeft geen positief effect op de
biodiversiteit.
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Suppressie bodempathogenen

Stikstof, fosfaat en kalium

sloten en pompen weer afgevoerd
moet worden. Daarnaast is
voorspeld dat de
klimaatveranderingen er voor zorgen
dat de droge periodes langer gaan
duren en dat in de natte periodes
meer neerslag per tijdseenheid zal
gaan vallen. Het water bufferend
vermogen van de bodem wordt nog
meer van belang voor de landbouw.
Opbrengstverliezen door ziekten en
plagen kunnen wel oplopen tot 60%.
Het is dus van groot economisch
belang dat grondgebonden ziekten
en plagen zoveel mogelijk
teruggedrongen worden. Het telen
van gewassen voor groene
grondstoffen die passen in de
wisselteelt en bijdragen aan de
weerbaarheid van de bodem, heeft
een duidelijk positief effect op het
economische rendement van de
akkerbouw in Nederland.
De kosten van kunstmest voor
grasland en akkerbouw liggen
afhankelijk van grondsoort en gewas
tussen de 150 en 300 euro per
hectare. Bij een bedrijf van
gemiddelde omvang (40 tot 60
hectare) betekent dit een kosten
post van 8.000 tot 16.000 euro. Dat
is ongeveer 10% van het netto
inkomen van een gemiddeld
akkerbouwbedrijf. Het kunnen
besparen op deze kosten heeft dus
een direct effect op het rendement
van het bedrijf. Daar mag echter
geen productiedaling tegenover
staan. Dus de aangeboden
alternatieven voor kunstmest
moeten wel zodanig toegepast
kunnen worden dat er optimaal op

Het verhogen van de biodiversiteit in de
bodem heeft een direct effect op het
verlagen van de aantallen
ziekteverwekkers in de bodem.

Bij het maken van kunstmest wordt
veel fossiele brandstof gebruikt en
gebruik van kunstmest draagt dus
bij aan de verhoging van CO2emissie. Er wordt doorgaans
(afhankelijk van de kunstmestsoort)
gerekend met 5 tot 7 kg CO2
equivalent per kg N of P. Alles wat
dus bijdraagt aan de reductie van
het gebruik van kunstmest levert
dus een belangrijke bijdrage aan de
CO2-emmisie reductie.

Veel gebruik van kunstmest heeft risico´s
met betrekking tot te hoge concentraties
cadmium en zink in de bodem. Dit heeft
negatieve effecten op de biodiversiteit.
Het terugvoeren van de mineralenfractie na
bio-raffinage geeft minder risico´s op
ophoping van ongewenste metalen.
Daarnaast levert het terugvoeren van
fosfaat, stikstof en kalium gebonden in de
organische fractie een stuk minder
belasting door uitspoeling naar het
oppervlakte water op. Afhankelijk van de
humunificatiecoëfficiënt komen stikstof,
fosfaat en kalium geleidelijk beschikbaar en
kunnen dan direct in de plant worden
opgenomen, waardoor er minder
uitspoeling is naar het oppervlakte water.
Dat laatste is weer ven belang voor een
gezond ecosysteem met daarbij behorende
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Sporenelementen

opbrengst gestuurd kan blijven
worden.
Na de introductie van
voedingssupplementen in de
veevoederindustrie is de
belangstelling voor sporenelementen
in de bemestingsadviezen sterk
afgenomen. Dat werd ook
veroorzaakt door de hoge kosten die
dit type van bemesting met zich
mee brengt. Nu echter ook de
kosten voor deze supplementen
behoorlijk stijgen, keert men weer
terug naar de basis, nl. de
aanwezigheid van deze elementen in
bodem en gewassen. Uit onderzoek
va BlggAgroXpertus (zie web-site)
blijkt dat sinds de invoering van de
mestwetgeving in combinatie met
prijsstijging van
voedingssupplementen het gehalte
van ruw eiwit en sporenelementen in
de graskuilen in Nederland daalt.
Er is dus behoefte aan betaalbare
meststoffen die rijk zijn aan
sporenelementen.

biodiversiteit in het oppervlakte water.
Weinig informatie beschikbaar over
de effecten van specifieke bemesting
met sporenelementen op de CO2emmissie reductie.

Bekend is dat er in de minerale
componenten van de bodem (klei en zand
deeltjes) meer dan voldoende
sporenelementen beschikbaar zijn, maar
dat deze alleen ontsloten worden indien er
voldoende schimmels aanwezig zijn in de
bodem. Door het bodemmanagement zo in
te richten dat er een goede biodiversiteit
aan bodemleven is in de bodem, wordt
waarschijnlijk ook de beschikbaarheid van
deze elementen verhoogd. Recentelijk
onderzoek met de toepassing van
steenmeel en Mycorrizhea lijkt dit te
onderbouwen (www.arcadis.nl). Gebruik
van gemalen steensoorten in combinatie
met schimmels zorgen voor herstel van de
mineralenhuishouding van de bodem.
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Koolstofeconomie: Sinds de ontdekking van ruwe olie heeft de mens een veelheid van toepassingen

ontwikkeld op basis van de benutting van polymeren van koolwaterstoffen, zoals brandstof,
kunststoffen, kleding en bouwmaterialen. Deze materialen zijn niet meer weg te denken uit onze
moderne maatschappij, maar de grondstof, ruwe olie, wordt wel steeds schaarser.

Groene grondstoffen: grondstoffen afkomstig van plantaardig materiaal (CO 2 kort cyclisch vastgelegd).
Dat kunnen planten zijn die specifiek voor een toepassing in de biobased economy zijn geteeld, maar het
kunnen ook plantaardige reststromen zijn die bij de productie van food en/of feed overblijven. Bovendien
vallen hieronder ook stromen van plantaardig materiaal afkomstig van natuur- en waterbeheer. Al deze
stromen van groene grondstoffen kunnen een bijdrage leveren aan de waarde proposities zoals die
genoemd worden in dit rapport.
Plantaardige vezels: De belangrijkste structuren (vezels) in de celwanden van planten worden gevormd
door specifieke vormen van cellulose, hemi-cellulose en lignine. De eerste twee zijn in meer of mindere
mate afbreekbaar door enzymen en micro-organismen. De meeste micro-organismen zijn niet instaat
lignine af te breken, behalve bepaalde soorten schimmels, die een belangrijk onderdeel zijn van het
bodemleven. Lignine wordt langzaam afgebroken (hoge humuficatiecoëfficiënt) en draagt daarmee het
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meest bij aan de opbouw van organische stof in de bodem.

Afkomstig uit bron 2.
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