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ADEL Krant van Zaken

Zo’n 60 huishoudens en een klei-
ne 15 agrarische bedrijven in het 
buurtschap Armhoede kunnen 
hun klimaatemissies met ruim 
50% terugbrengen. Deze indruk-
wekkende duurzaamheidswinst 
is te behalen met relatief eenvou-
dige maatregelen. Met voor alle 
betrokken partijen ook het nodi-
ge financiële voordeel.

Dit is de voornaamste conclusie 
na twee jaar onderzoek in het ge-
bied. Deze onderzoeken vonden 
plaats in het kader van het pro-

ject Armhoede Duurzaam Ener-
gie Landschap (ADEL) Lochem, 
een initiatief van bewoners en 
ondernemers in het gebied. Het 
oorspronkelijke doel – in 2030 een 
100% klimaatneutraal buurtschap 
– vraagt om revolutionaire oplos-
singen. De onderzoeken tonen 
ook aan dat er veel duurzaam-
heidswinst valt te boeken. En mis-
schien wel de grootste winst is het 
grote enthousiasme en draagvlak 
voor duurzaamheid dat de afgelo-
pen jaren is gegroeid. Kortom, dit 
roept om een vervolg.

Even in een notendop de voor-
geschiedenis: op de dag van de 
duurzaamheid in 2010 ging de 
projectgroep ADEL (Armhoede 
Duurzaam EnergieLandschap) 
officieel van start. Concreet 
luidt het doel: uitstoot van CO2 
en lachgasemissie terugbren-
gen naar nul en uitstoot van 
methaan sterk verminderen. 
In de praktijk betekent dit op 
zoek gaan naar mogelijkheden 
voor het lokaal opwekken van 
duurzame energie, met oog 
voor landschapsontwikkeling, 
een bloeiende landbouw en een 
goede leefbaarheid. Er werden 
vier Themagroepen ingericht: 
Energie (huishoudens); Water; 
Landschap en Verkaveling; en 
Bedrijfsvoering (agrarisch).

Twee jaar onderzoek
De afgelopen twee jaar hebben 
we onderzoek laten doen naar 
het verminderen van schadelijke 
activiteiten voor het klimaat. Al-
lereerst werd hiervoor de totale 
uitstoot van kooldioxide, lach-
gas en methaan in ons gebied in 
kaart gebracht. Vervolgens heb-
ben vier themagroepen onder-
zocht hoe deze uitstoot op een 
economisch rendabele manier 
kan worden beperkt. De resulta-

ten van de afzonderlijke onder-
zoeken vind je in deze krant.

Klimaatneutraal in 2030 
onhaalbaar
De eindconclusie is belangrijk 
en komt erop neer dat er on-
danks alle economisch rendabele 
maatregelen een forse uitstoot 
overblijft. Kortom, zonder ‘re-
volutionaire’ ontwikkelingen is 
klimaatneutraliteit in 2030 voor 
Armhoede volstrekt niet haal-
baar. 

Forse duurzaamheidswinst 
wel haalbaar
Gelukkig blijft er voldoende 
goed nieuws over: we kunnen 
de klimaatemissie met bijna de 
helft terugbrengen (exclusief 
de uitstoot van het stortgas van 
de voormalige vuilstort). Bij de 
agrarische bedrijven is een ren-
dabele energiebesparing van 
ruim 40% mogelijk. Terwijl bij 
de huishoudens een rendabele 
besparing van meer dan 100% 
mogelijk lijkt. Met PV-zonnepa-
nelen op alle bijgebouwen in het 
Armhoedegebied kunnen we nog 
een forse extra CO2-compensatie 
realiseren (600.000 kg CO2 eq. 
per jaar). Daarmee bewijst het 
project ‘ADEL’ haar waarde.  ¢
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Het doel van ADEL is een klimaat-
neutraal gebied. Maar wat bete-
kent dit precies? Klimaatneutraal 
= CO2-neutraal. Dit wil zeggen 
dat het gebied niet bijdraagt aan 
de klmaatverandering. 

CO2 of koolstofdioxide komt bij-
voorbeeld vrij bij de verbranding 
van bijvoorbeeld olie of gas om 
energie te maken. Het veroor-
zaakt het broeikaseffect.

Emissies voorkomen of compen-
seren
Overigens is CO2 niet het enige 
klimaatgas. En ons energiever-
bruik is zeker niet de enige bron 

van klimaatemissies. Ook het 
methaangas dat uit mest vrij-
komt en lachgas dragen bij aan 
opwarming van de aarde. Een 
klimaatneutraal landschap wil 
zeggen, dat we deze emissies 
voorkomen of compenseren. Bij-
voorbeeld door over te schakelen 
op duurzame energiebronnen als 
wind en zonne-energie. Of door 
gericht bosbeheer, want bomen 
zetten CO2 om naar koolstof en 
zuurstof. 

Wat betekent kg CO2 equivalent?
In verschillende artikelen in deze 
krant noemen we een bepaald 
aantal kg CO2 equivalent. Wat is 

dat? Om de verschillende bron-
nen van klimaatgassen en de 
effecten van eventuele maatre-
gelen met elkaar te kunnen ver-
gelijken, rekenen we met kg CO2 
equivalenten (eq.). 
Zo kunnen we de milieubelasting 
van bijvoorbeeld methaangas uit-
drukken in de vergelijkbare CO2-
hoeveelheid. 
Een ander voorbeeld: als we PV-
zonnepanelen plaatsen op alle 
bijgebouwen in het Armhoede-
gebied, realiseren we met el-
kaar een CO2-compensatie van 
600.000 kg CO2 eq./jaar. 
CO2 equivalent is dus een han-
dige rekeneenheid.  ¢

Wat is klimaatneutraal?
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Onderzoek bewijst dat het kán:

Samen klimaatemissies halveren

ADEL-project uniek voor Nederland
ADEL Lochem is een uniek project. Voor het eerst nemen bewoners zelf het 
voortouw om hun gebied klimaatneutraal te maken, met ondersteuning van 
de gemeente. Nooit eerder trokken een gemeente en haar bewoners zo gelijk-
waardig met elkaar op.

ADEL wordt volledig vormgegeven door een projectgroep van zes mensen 
uit het gebied. Zij hebben er enorm veel tijd in gestoken. Veel andere bewo-
ners zijn nauw bij het project betrokken en enthousiast geworden. Ook de 
gemeente verdient dank voor haar bestuurlijke en financiële steun aan dit 
project. Al merken we op uitvoerend niveau dat de gemeente nog moet wen-
nen aan deze vernieuwende manier van werken.

Uitgangspunten
ADEL
Binnen het project Armhoede 
Duurzaam Energie Landschap 
wordt een aantal uitgangspun-
ten geformuleerd, gebaseerd op 
zes belangrijke principes van het 
energielandschap:

1.  Lokaal eigendom van het ener-
gielandschap: alle bewoners en 
bedrijven moeten mee kunnen 
doen en de opbrengst vloeit te-
rug naar de lokale samenleving. 

2.  Versterking van het agrarisch 
familiebedrijf: de betrokken 
boeren gaan meer klimaatge-
richt werken zonder dat dit ten 
koste gaat van rentabiliteit. Zij 
kunnen ook leverancier worden 
van energiegrondstoffen. 

3.  Financiële rentabiliteit: voor de 
bedrijven in het gebied is het de 
uitdaging economische winst 
(‘rentabiliteit’) te combineren 
met duurzaamheid en visie op 
lange termijn.

4.  Biodiversiteit: het gebied wordt 
aantrekkelijker, weerbaarder en 
productiever bij een betere bo-
demgesteldheid en afwisseling 
in het landschap 

5.  Cradle to Cradle: het sluiten van 
kringlopen, waarbij afval als 
grondstof wordt ingezet, duur-
zame energie wordt gebruikt en 
de waarde van het gebied toe-
neemt.

6.  Fotosynthese: planten vangen 
zonne-energie op en leggen deze 
via fotosynthese vast in koolhy-
draten, vetten en eiwitten. Dit 
zijn de bouwstenen voor ons 
voedsel. Fotosynthese dient als 
de basis voor klimaatneutrali-
teit, waarbij CO2 wordt vastge-
legd in biomassa en bodem.  
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Eén van de sterke kanten van 
Armhoede is het afwisselende 
landschap. Hoe ziet het ideale 
‘Dynamisch Landschap Armhoe-
de’ er straks uit? Over deze vraag 
hebben alle betrokkenen in het 
gebied zich gebogen.

Het landschap nu
Armhoede vormt de overgang 
van open broekgronden naar 
het landgoedachtige landschap 
rond Landgoed Ampsen. Naast 
15 agrarische bedrijven telt het 
buurtschap tientallen huishou-
dens. De voormalige vuilstort in 
het gebied is inmiddels afgedekt. 
Vooral het bosgebied en een deel 
van de landbouwgrond hebben 
last van verdroging. 

Wat willen we bereiken?
We willen het authentieke karak-
ter, cultuurhistorie en natuur in 
Armhoede bewaren en verster-
ken. En tegelijk voldoende ruim-
te bieden voor recreatie, waterbe-
heer en efficiënte, moderne land-
bouw. Dit vraagt om een concreet 
ontwerp voor een nieuw land-
schapsmodel: Dynamisch Land-
schap Armhoede. Zo’n dynamisch 
landschap bestaat uit een aantal 
zones waarin deze verschillende 

aspecten aan bod komen. En als 
dit dynamische landschap bij-
draagt aan het doel van klimaat-
neutraliteit: graag!

Wat hebben we gedaan?
Het ontwerp van het landschap is 
belangrijk genoeg om grondeige-
naren, gebiedsbewoners, de land-
goedeigenaar, de gemeente Lo-
chem en het waterschap Rijn en 
IJssel erbij te betrekken. Zij heb-
ben dan ook actief meegedacht.
Door middel van interviews en 
verschillende werkbijeenkom-
sten leverden zij hun bijdrage 
aan het ontwerp. Iedereen kon 
z’n wensen kenbaar maken. Deze 
hebben we gebundeld rondom de 
thema’s water, landschap en ver-
kaveling. Vervolgens hebben we 
de overeenkomsten en verschil-
len in kaart gebracht. Om op ba-
sis hiervan te komen tot een land-
schapsontwerp.

Geen concreet ontwerp, wel gro-
te lijnen
De uitgangspunten en wensen 
van verschillende betrokkenen 
bleken soms ver uit elkaar te lig-
gen. De aanwezigheid van het 
landgoed en een aantal gezonde 
melkveebedrijven in het zuiden 

van het gebied beperken de ont-
werpvrijheid. Dit alles maakt 
het lastig een concreet ontwerp 
te schetsen voor een Dynamisch 
Landschap Armhoede.

Toch hebben we met elkaar veel 
bereikt. De wensen van verschil-
lende groepen zijn in kaart ge-
bracht en vertaald in verschillen-
de inrichtingsschetsen. Dat be-
woners en agrariërs gaandeweg 
meer tot elkaar zijn gekomen, is 
de grootste winst van dit proces.

Concrete stappen
Wat gaan we in ieder geval wel 

uitvoeren?
•  Met het waterschap overleggen 

over maatregelen om de verdro-
ging in het gebied tegen te gaan.

•  De niet-rendabele banen aan de 
rand van maisvelden in te zaai-

en met bermbloemen. 
•  Een pilotproject met zogenaam-

de 3-pads wegen: verouderde 
asfaltwegen vervangen door 3 
betonpaden voor recreanten én 
zwaar verkeer.  ¢

Stappen naar een 
Dynamisch Landschap Armhoede

colofon.
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Als dit  
dynamische land-
schap bijdraagt 
aan het doel van 

klimaatneutraliteit:
graag!

Met een speciale aanpak van na-
tuurbeheer kunnen we een aan-
zienlijke klimaatwinst boeken. 
Dit blijkt uit het onderzoek naar 
de mogelijkheden van klimaat-
neutraal bosbeheer op landgoed 
Ampsen.

Wat is een energieneutraal land-
schap?
Bomen en planten nemen kool-
stof uit de lucht op en helpen zo 
de CO2-uitstoot te reduceren. De 
hoeveelheid CO2 die een bos vast-
legt, hangt af van de groeiplaats, 
de boomsoorten en de manier van 
beheren. In een energieneutraal 
landschap wordt de natuur zo 
beheerd, dat er meer koolstof bin-
nen het gebied wordt ‘vastgelegd’, 
in de vorm van bos en humus. Zo 
wordt dus ook meer CO2-uitstoot 
gecompenseerd. 

Hoe is het nu?
De bossen op Landgoed Ampsen 
vervullen verschillende rollen. Na-

tuur, recreatie, cultuurhistorie en 
houtproductie gaan hier hand in 
hand. De laatste tijd is de natuur-
kwaliteit op verschillende plaat-
sen afgenomen. Dit komt vooral 
door verdroging, vermesting en 
verzuring.
Toch leveren de bossen op het 
landgoed nu al een aanzienlijke 
positieve bijdrage aan het klimaat. 

Als de landgoedeigenaar het bosbeheer 
op de huidige manier voortzet, levert 
dit een positieve bijdrage aan de kool-
stofkringloop. Er wordt dan ieder jaar 
zo’n 440 ton koolstof vastgelegd. Dit 
komt overeen met ongeveer 800.000 
kg CO2 per jaar. 

Wat willen we bereiken?
Met ADEL willen we een klimaat-
neutraal en natuurvriendelijk 
Armhoede bereiken. Dit betekent 
dat we de natuurwaarde willen 
versterken, maar ook bijdragen 
aan een energieneutraal land-
schap.

Hoe bereiken we dit?
De bijdrage van het bos aan het 
energieneutraal landschap hangt 
samen met de groei van biomassa 
in het bos en de opslag van kool-
stof in de humus van de bosbo-
dem. We kunnen deze bijdrage 
vergroten als we een houtteelt 
met relatief snelgroeiende naald-
boomsoorten in een korte produc-
tie-omloop toepassen. Hiervoor 
moeten flinke delen van het bos 
worden omgevormd met Doug-
las en in mindere mate Japanse 
lariks. Dit biedt goede kansen 
voor zowel koolstofvastlegging en 
CO2-reductie als voor de exploita-
tie (houtopbrengst) van het land-
goedbos. 

De onderzoekers hebben voor het 
natuurbeheer een scenario ont-
wikkeld waarmee alle verschil-
lende functies worden versterkt. 
Behoud en herstel van natuur-
waarden gaat samen met een ver-
groting van koolstofvastlegging 
en verbetering van de exploitatie 
van het bos. Dit gebeurt in drie 
verschillende zones:
1.  Behoud van kernwaarden in de 

oude parkbossen.
2.  Herstel en ontwikkeling van 

oude natuurwaarden in de bos-
sen rond de beeklopen.

3.  Omvormen van een deel van het 
oude Grovedennenbos naar op-
standen met sneller groeiende 
boomsoorten ten behoeve van 
koolstofvastlegging én houtpro-
ductie.

Wat levert dit op?
Op deze manier kunnen we zo’n 
90 ha omvormen en tóch het 
veelzijdige karakter van het bos 
behouden. In dat geval wordt 
er jaarlijks 220 ton koolstof (ca. 
400.000 kg CO2 eq.) extra vastge-
legd. Dit komt dus boven op de 
440 ton koolstof die nu al wordt 
vastgelegd met het huidige bos-
beheer. Een toename van 50%. De 
houtproductie kan in de toekomst 
jaarlijks € 15.000 - € 25.000 extra 
bijdragen aan de landgoedexploi-
tatie.

Kan het ook anders?
Er bestaat nog een andere manier 
om bij te dragen aan een energie-
neutraal landschap. We zouden 
een deel van het tak- en tophout 
en het hout dat vrijkomt bij het 
eerste uitdunnen kunnen inzet-
ten als biomassa voor energiepro-
ductie. Maar het is de vraag of dit 
rendabel is en wat het (negatieve) 
effect is op de bodemvruchtbaar-
heid.

Hoe verder?
Dat hangt natuurlijk af van de 
landgoedeigenaar. Die staat in ie-
der geval positief tegenover de uit-
komsten van dit onderzoek. Het 
geschetste beheerscenario biedt in 
iedere geval goede aanknopings-
punten om ook CO2-reductie een 
plek te geven in het toekomstige 
beheer van het bos.  ¢

Bos kan 50% extra CO2 compenseren

Energieneutraal natuurbeheer  
biedt perspectief



Tijdlijn

Goed nieuws voor de bewoners 
van Armhoede: met energiebespa-
ringsmaatregelen en het lokaal 
opwekken van duurzame energie 
kunnen onze 60 huishoudens en 
landgoed Ampsen méér dan CO2-
neutraal worden. De bereidwillig-
heid bij de bewoners is groot. Ze-
ker als een ‘ontzorger’ al het bijko-
mende werk in goede banen leidt. 

Uit de nulmeting bij het begin van 
het onderzoek naar het energie-
neutraal maken van de woningen, 
bleek dat het energieverbruik van 
onze huishoudens tot een uitstoot 
leidt van 450.000 kg CO2 eq per 
jaar. 

Wat willen we bereiken? 
Zo’n 60 huishoudens op Armhoede 
klimaatneutraal maken. Door min-
der fossiele energie te gebruiken. 

Hoe bereiken we dit?
Door energiebesparingsmaat-
regelen toe te passen in de wo-
ningen, zoals woningisolatie, en 
tegelijk zelf duurzame energie te 
produceren. 

Wat is er onderzocht?
De onderzoekers hebben voor de 
vijf meest voorkomende woning-
typen in ons gebied een verduur-
zamingsscenario opgesteld. Dit 
is een plan met energiebesparen-
de maatregelen en de overstap 
naar lokaal opgewekte duurzame 
energie. In dit geval gaat het om 
elektriciteit die we met zonnepa-
nelen produceren. 

Wat levert energiebesparing op?
Uit het onderzoek blijkt dat in 
principe alle woningen in ons 
gebied klimaatneutraal of zelfs 
een energieleverancier kunnen 
worden. Wanneer de energiebe-
sparingsmaatregelen stap voor 
stap worden ingevoerd, kunnen 
de kosten al in het eerste jaar 
terugverdiend worden, dank-
zij veel lagere energielasten. Uit 
enquêtes blijkt dan ook dat niet 
iedereen alle besparingsmaat-
regelen wil laten uitvoeren. Er 
bestaat behoefte aan ‘ontzorger’: 
een persoon of organisatie die 
voor bewoners het project in goe-
de banen leidt. We zijn dan ook 

op zoek naar een geschikte ont-
zorger. We hopen daarnaast een 
voorbeeldproject uit te voeren dat 
kan helpen om meer bewoners 
over de streep te trekken. 

Met energiebesparende maatregelen 
in de periode 2012-2030 een vermin-
dering van 230.000 kg CO2 eq. per 
jaar haalbaar. Dit is weliswaar min-
der dan de helft van de maximaal 
haalbaar geachte bijdrage, maar toch 
en forse stap in de goede richting. 

Zelf energie produceren 
Op Armhoede kunnen we met 
PV-zonnepanelen op de daken 
van woningen en bijgebouwen 
ruim 1 miljoen kWh aan stroom 
produceren. Dat is meer dan we 
zelf nodig hebben. Maar ook hier 
werken de onduidelijke spelre-
gels van de overheid nog tegen. 
Omdat we niet alle stroom zelf 
benutten, moeten we deze ook 
aan woningen buiten Armhoede 
kunnen leveren. We onderzoe-

ken hoe we dit het beste kunnen 
doen, waarbij de investering ren-
dabel blijft. 

Wat levert onze energieproductie 
op?
De totaal haalbaar geachte op-
wekcapaciteit komt per jaar neer 
op 1.032.980 kWh. Hiermee voor-
komen we een uitstoot van zo’n 
600.00 kg CO2 eq. per jaar die 
‘normale’ stroomproductie zou 
veroorzaken.  ¢

Ieder jaar voert de gemeente Lo-
chem 4.500 ton GFT-, snoeiafval 
en andere biomassa af. Dit wordt 
in Wilp omgezet in biogas en 
compost. Is het ook mogelijk om 
deze biomassa in het gebied zelf 
te composteren en te gebruiken 
om de bodem te verbeteren? 

Wat willen we bereiken?
Met dit project willen we koolstof 
binden in de bodem en tegelijk de 
bodemkwaliteit voor 50 hectare 
land op Armhoede verbeteren. 

Hoe bereiken we dit?
Biomassa bevat onder andere 
koolstof. Als je het verbrandt, 
komt deze stof in de lucht in de 
vorm van CO2. Maar als je deze 
biomassa in de vorm van humus 
toevoegt aan de bodem, voorkom 
je juist klimaatuitstoot. 
In de regio is jaarlijks 3.000 ton 
berm- en slootmaaisel beschik-
baar die we zelf kunnen compos-
teren. Deze biomassa komt uit de 
hele gemeente Lochem, dus niet 
alleen het gebied Armhoede. Eén 
van onze agrariërs zet deze bio-
massa om in compost en rijdt dit 
uit over het land. Zo komt er meer 
koolstof in de bodem, waar het 

wordt afgebroken en omgezet in 
bijvoorbeeld gras en klaver.

Wat levert dit op?
Het composteren van 3.000 ton 
bermmaaisel levert naar schatting 
287 ton koolstof op. Op een gebied 
van 50 hectare kunnen we dan 5,74 
ton koolstof per hectare binden. 
Welk effect heeft dit op de bodem-
verbetering? Dat wordt pas goed 
zichtbaar op lange termijn. 

Op het bedrijf dat compost maakt 
en op het land verspreidt, gaat de 
bodemkwaliteit omhoog.
-  Het organisch stofgehalte neemt 

jaarlijks met 0,5% toe.
-  Betere vochthuishouding, min-

der beregenen.
-  Betere CO2-opname.
Voor de gemeente heeft dit ook 
voordelen: vroeger bleef het berm-
maaisel liggen, waardoor het om 
de zoveel jaar moest worden afge-
schraapt. Dat is niet meer nodig.

Er is echter geen sprake van CO2-
winst ten opzichte van de huidige 
verwerking van bermmaaisel. 
Daarom hebben we deze ‘bespa-
ring’ niet meegenomen in de to-
tale besparing.  ¢

Binnen Armhoede tonen bewo-
ners veel belangstelling om te 
besparen op het watergebruik. 
Ook willen ze meewerken aan 
andere oplossingen voor hun af-
valwater. Dit enthousiasme ver-
taalt zich in twee interessante 
pilotprojecten.

Ten eerste gaat het om een proef 
met gescheiden inzameling en 
behandeling van afvalwater. Zo 
kunnen stikstof en fosfor uit het 
toiletwater gebruikt worden voor 
grondbemesting.
De tweede proef betreft het inza-
melen en zuiveren van het afval-
water bij de woningen zelf. 
Bij beide proeven maken we ge-
bruik van rietvelden om afvalwa-
ter te zuiveren en van verbeterde 
IBA-voorzieningen (Individuele 
Behandeling Afvalwater) bij de 
woningen zelf.

De komende jaren moet de ge-
meente het drukriool in het bui-
tengebied vervangen. Dit vraagt 
om een enorme investering; geld 
hiervoor is er niet. Het scheiden 
en zuiveren van afvalwater in het 
gebied zelf zou wel eens de oplos-
singen kunnen zijn.

We zijn op dit moment druk in 
gesprek met de gemeente en het 
waterschap om deze waardevolle 
pilots uit te voeren. 
Momenteel wordt binnen Armhoede 
voor zo’n 4.200 kg CO2 eq. per jaar 
uitgestoten aan drinkwaterverbruik. 
Hiervan is 1.500 kg CO2 eq. Per jaar 
van bedrijven, 2.700 kg CO2 eq. per 
jaar van de huishoudens en van het 
landgoed Ampsen afkomstig.
Het geproduceerde afvalwater is ver-
antwoordelijk voor een uitstoot van 
ongeveer 6.000 kg CO2 eq. per jaar. 
Hiervan is 2.300 kg CO2 eq. per jaar 
van de bedrijven en 3.700 kg CO2 eq.
per jaar van de huishoudens en het 
Landgoed Ampsen afkomstig.
Het totaal van de huishoudens en 
Landgoed Ampsen komt daarmee op 
ongeveer 6.400 kg CO2 eq. per jaar.  ¢

Huishoudens kunnen volledig energieneutraal worden

Anders omgaan  
met drink- en afvalwater

Compostering en  
bodembenutting

18% CO2-reductie haalbaar met 
andere manier van boeren
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De 15 agrarische bedrijven stoten 
veruit de meeste klimaatgassen 
uit in het gebied Armhoede. Het 
grootste deel komt uit de mest 
van de 625 melkkoeien en 528 
stuks jongvee die er rondlopen. 
Daarnaast veroorzaken het voer-
gebruik en het kunstmestgebruik 
de nodige emissies. Kunnen onze 
agrarisch ondernemers hun kli-
maatuitstoot verkleinen? En wel-
ke aanpassingen in de bedrijfs-
voering zijn hiervoor nodig?

Wat willen we bereiken?
Vanuit de huidige bedrijfsvoering 
het rendement verbeteren en te-
gelijk de milieudruk verminderen. 
De biodiversiteit en de vrucht-
baarheid van de bodem verbete-
ren. Meer CO2 opnemen in de bo-
dem en minder van het broeikas-
gas methaan produceren.

Hoe bereiken we dit?
Er zijn verschillende maatregelen 
die bijdragen aan een klimaat-
neutrale bedrijfsvoering. In Arm-

hoede hebben we er vier laten on-
derzoeken. 
1.  Mest scheiden
Als we de mest scheiden, ontstaat 
een dunne en een dikke fractie. De 
dunne fractie is een uitstekende 
kunstmestvervanger. De dikke 
fractie kan zaagsel vervangen als 
strooisel in de stal. Het probleem 
is dat de meeste boeren in Arm-
hoede juist tekort komen en dus 
geen kunstmest kunnen vervan-
gen door dunnen fractie. Ook het 
vervangen van zaagsel kan pas 
meer milieuwinst opleveren, als 
meer bedrijven deze opstrooitech-
niek gaan gebruiken.
2. Efficiënter voeren
Door de voerhoeveelheden te me-
ten en de rantsoenen beter af te 
stemmen, kan de boer het voer 
efficiënter gebruiken. Dat scheelt 
niet alleen in de klimaatuitstoot, 
maar ook in de voerkosten.
3. Bodem beter benutten
Meer en beter voer produceren 
met minder kunstmest. Dit is 
mogelijk door wisselteelt. Een 

voorbeeld: wanneer je alleen maar 
maïs verbouwt, zal de bodemkwa-
liteit afnemen en de grond steeds 
minder stikstof afstaan. Door de 
helft van de 96 ha maïsland in te 
zaaien met grasklaver kunnen 
de bedrijven meer stikstof in de 
bodem vastleggen en besparen 
op kunstmest en eiwitrijk kracht-
voer.
4. Minder jongvee
Meer melk vraagt om steeds meer 
krachtvoer en dat leidt tot een ho-
gere klimaatdruk. Gelukkig is een 

optimale melkproductie ook te be-
reiken via een andere weg: minder 
jongvee per melkkoe. Oftewel ou-
dere melkkoeien langer handha-
ven en minder vervanging. Hier-
door kan het aantal melkkoeien 
gelijk blijven, terwijl het aantal 
jongvee zakt met 90 stuks.

Wat levert dit op?
We hebben deze maatregelen la-
ten onderzoeken op drie bedrij-
ven in het gebied. Wat is de kli-
maatwinst?

Besparing in kg CO2 eq. per jaar

Mest scheiden
12.300 vervanging kunstmest

62.015 vervanging zaagsel

Efficiënter voeren 249.563

Bodem beter benutten 384.102

Minder jongvee 85.050

Totale besparing 784.800 kg CO2 eq. per jaar

De totale besparing 
bedraagt 

18% 
van de klimaatuitstoot 

van alle agrarische  
bedrijven van 

4.360.000 kg CO2 
eq. per jaar.

Zo kunnen 
stikstof en fosfor 

uit het toiletwater 
gebruikt 

worden voor 
grondbemesting.

CO2 uitstoot agrarische 
bedrijfsvoering in 2012

Haalbaar: 18% CO2 
besparing in 2030

Opbouw van de
18% CO2 besparing
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CO2 uitstoot  
huishoudens in 2012

Haalbaar: 98% CO2 
besparing in 2030
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Agrarische bedrijven zijn grootgebrui-
kers van energie. Het energieverbruik 
van deze bedrijven veroorzaakt 40% 
van de CO2-uitstoot voor energie in 
het gebied Armhoede. Wij lieten on-
derzoeken welke mogelijkheden onze 
agrarisch ondernemers hebben om 
energie te besparen en klimaatneu-
traal te werken. 

Binnen het gebied Armhoede be-
vinden zich 15 agrarische bedrij-
ven. Hiervan is het merendeel 
melkveehouderijen. Er lopen in 
totaal 625 melkkoeien en 528 stuks 
jongvee rond in Armhoede. Het 
gebied heeft 290 ha grasland, 96 
ha maïs en 18,5 ha overige voeder-
gewassen. 
De methaanemissies uit de mest 
vormen op de melkveebedrijven 
de grootste bron van broeikasgas-
sen. Hierover hebben we een spe-
ciaal onderzoek laten uitvoeren, 
waar u in deze krant meer over 
leest. In dit artikel willen we inzo-
men op het energieverbruik van 
agrarisch ondernemers. Kunnen 
energieneutraal ondernemen? Dit 
wil zeggen dat zij onnodig ener-
gieverbruik voorkomen en alle 
benodigde energie opwekken met 
lokale, duurzame energiebronnen 
als zon, wind en biomassa.  

Opvallend
De onderzoekers hebben twee re-
presentatieve melkveebedrijven 
in ons gebied beoordeeld aan de 
hand van de zogenaamde Campi-
na Energiescan. Daarmee komen 
zij tot opvallende conclusies over 
de mogelijkheden van agrarische 
bedrijven om klimaatneutraal te 
ondernemen. 

Energie én geld besparen
De onderzochte agrarische be-
drijven verbruiken meer energie 
dan zij volgens theoretische mo-
dellen nodig hebben. Er bestaat 
dus ruimte voor energiebespa-
ring. Met maatregelen die zich-
zelf terugverdienen, kunnen onze 
agrarische bedrijven 20-35% op 
hun totale elektriciteitsgebruik 
besparen. Bovendien kunnen zij 
de totale CO2-emissies die met 
het energieverbruik samenhan-
gen met 55-60% verminderen. 
Kortom, energiebesparing en een 
aanzienlijke CO2-reductie op het 
energieverbruik is mogelijk en le-
vert nog geld op ook. 

Zonnestroom
Kunnen agrarisch ondernemers 
meer doen? Jazeker. Vooral zon-

ne-energie biedt de boeren goede 
kansen om volledig energieneu-
traal te ondernemen. Er is op het 
bedrijf immers ruimschoots vol-
doende dakoppervlak voor zonne-
panelen (PV-panelen) aanwezig. 
Met deze zonne-energie kunnen 
zij zelfs andere klimaatemissies 
uit bijvoorbeeld mest compense-
ren, en daarmee volledig klimaat-
neutraal werken. Maar de inves-
tering in zonnepanelen is op dit 
moment nog niet rendabel. Voor 
windenergie zijn er in dit gebied 
geen goede mogelijkheden. Over 
de mogelijke inzet van biomassa 
leest u meer in het artikel over de 
agrarische bedrijfsvoering. 

Klimaatneutraal is toekomstmu-
ziek
Investeren in een klimaatneutraal 
agrarisch bedrijf wordt pas ren-
dabel bij een verdubbeling van de 
elektriciteitsprijs of een verhoging 
van de energiebelasting. Ook de 
kosten van zonnestroomsystemen 
spelen hier een rol. Met de huidige 
ontwikkelingen lijkt rendabel kli-
maatneutraal ondernemen voor 
onze boeren pas haalbaar in 2025. 
Dat is zonde, want er valt hier veel 
duurzaamheidswinst te halen. 
Daarom moeten we nieuwe con-
structies vinden voor extra finan-
ciering, zoals een ‘Asbest eraf, PV 
erop’ regeling.  ¢

Onderzoek:

Agrarische bedrijven  
kunnen ruim 40% energie besparen

CO2 uitstoot in 2012 Haalbaar: 22% CO2 
besparing in 2030
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