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1. Inleiding
1.1 Achtergrond

1.2 Doelstelling

Mondiaal komt de productie van dierlijke eiwitten in
de knel. De vraag naar vlees en zuivel neemt met de
toenemende welvaart in Aziatische landen snel toe.
Anderzijds worden de problemen die met dierlijke
productie gepaard gaan steeds groter. Degradatie
van vruchtbare gronden, afname van biodiversiteit,
vervuiling van grond- en oppervlaktewater en een
forse bijdrage aan het klimaatprobleem. Al deze
problemen hangen voor een groot deel samen met
het gebruik van grond voor de teelt van veevoer en
plaatsing van mest. Kan het ook anders? Stichting
Courage wil dit onderzoeken. In dit rapport worden
de oplossingsrichtingen geïdentificeerd en ideeën
voor de invulling van deze oplossingen verkend. Naast
de genoemde bronnen is daarbij gebruik gemaakt
van het verkennend rapport van studenten van
de Wageningen Universiteit: De ACT-Group 1991:
Towards a landless cycle: Design an animal feed
cultivation system using less land or soil.

De missie van Courage is om te komen tot robuuste
innovatieve oplossingen voor duurzame dierlijke
eiwitproductie in de toekomst waarbij geen of minder
vruchtbare landbouwgrond nodig is. Dit rapport bevat
denkrichtingen om de transitie naar een kringloop
zonder grond te realiseren.
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1.3 Onderzoeksvraag
Welke mogelijkheden zijn er voor productie van
(eiwitrijk) veevoer en benutting van rundveemest
zonder hiervoor landbouwgrond te gebruiken?
Kortgezegd: Hoe kunnen we komen tot een kringloop
zonder grond?

2. Methodiek
2.1 Ontwerpaanpak
Van het huidige grondgebonden veehouderijsysteem
naar een kringloop zonder grond vereist een systeem
innovatie met een nieuwe manier van denken. Om
via een gestructureerde denkwijze te komen tot deze
innovatie, zijn een aantal ontwerpstappen gebruikt uit
de Reflexieve Interactieve Ontwerp (RIO) aanpak, welk
ook wordt toegepast bij het ontwerpen van nieuwe
stalsystemen. Een mooi voorbeeld van een geslaagd
ontwerp is het welbekende Rondeel concept voor
legkippen. De stappen die zijn doorlopen zijn:
• De ontwerpuitdaging (eisen aan de oplossingen)
• Systeemanalyse van de huidige veevoervoorziening
• Uiteenrafeling van huidige grondgebonden
systeem tot haar kernfuncties en identificatie van
alternatieven
• Uitwerking van de oplossingsrichtingen
(Uitgebreide uitwerking in hoofdstuk 3)

2.2 Ontwerpuitdaging
De ontwerpuitdaging stelt een aantal eisen aan de
te bedenken oplossingen. Door Stichting Courage
zijn een aantal aspecten aangedragen. Uiteraard
is het van belang dat de verschillende oplossingen
bijdragen aan een vermindering van het benodigd
landoppervlak voor de teelt van voer en benutting
van de mest. Naast deze randvoorwaarde zijn nog
enkele aspecten benoemd om de duurzaamheid van
de gekozen richtingen te waarborgen. Als eerste is
het van belang dat er geen toename van emissies
richting het milieu is. Open zeewater bemesten voor
een hogere zeewiergroei valt daarmee bijvoorbeeld
af. Daarnaast is het van belang dat de oplossing
daadwerkelijk bijdraagt aan het sluiten van de

Zonlicht

(binnen randvoorwaarden
vocht, CO2 en mineralen)

kringloop zodat er geen afvalproducten ontstaan. Dit
hoeft niet altijd direct in een korte kringloop te zijn.
Het benutten van een reststroom in Nederland kan
voorkomen dat er een alternatieve veevoergrondstof
wordt geïmporteerd. Daarmee draagt het bij aan een
meer gesloten kringloop, zonder dat hiermee direct
afzetruimte voor de mineralen is gecreëerd.
De verschillende oplossingen hebben meerwaarde
als zij kunnen bijdragen aan de oplossing van
(toekomstige) maatschappelijke problemen. Hiermee
kunnen win/win situaties ontstaan. Dit ondersteunt het
maatschappelijk draagvlak en vergroot de financiële
haalbaarheid. De financiële haalbaarheid van de
oplossingsrichtingen is niet direct een beperking op het
creatieve zoekproces naar oplossingen, maar het is wel
criterium voor het beoordelen van de kansrijkheid van
de verschillende oplossingen.

2.3 Systeemanalyse
2.3.1 Het huidige systeem
In de kern is de huidige manier om veevoer te
produceren te vereenvoudigen tot een systeem met
input, een ruimte waar de input wordt benut en
output. Schematisch is dit weergegeven in figuur xx.
Veevoer bestaat uit biomassa. Deze biomassa wordt
gevormd door fotosynthese. Voor fotosynthese is een
energiebron nodig. De zon is een gratis energiebron, die
op het aardoppervlak beschikbaar is. Dit betekent in het
huidige systeem dat het inherent is om aardoppervlak te
gebruiken voor de productie van veevoer. Dus gebruik
van landbouwgrond lijkt onlosmakelijk verbonden met
veevoerproductie. Dit rapport verkent hoe dit systeem te
veranderen is, zodat de landbouwgrond losgekoppeld
kan worden uit het systeem.

Landbouwgrond

Veevoer
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2.3.2 Kernfuncties van het systeem
De hoofdfunctie van het huidig systeem is: Eiwitrijk
veevoer produceren en daarbij mineralen benutten.
Kernfuncties van zonlicht:
• Een juiste temperatuur aanbieden
• Energie aanbieden voor fotosynthese
Kernfuncties van landbouwgrond:
• Mineralen bufferen en aanbieden (humus)
• Water bufferen en aanbieden
• Thermoreguleren (dempen van schommelingen)
• Substraat bieden voor biomassa (bodemleven)
• Structuur bieden aan planten (beworteling)

2.3.3 Alternatieve oplossingsrichtingen
volgend uit de kernfuncties
De kernfuncties van zonlicht kunnen ingevuld
worden door:
• Alternatieve bron van energie voor fotosynthese:
Indoorteelt met behulp van LED-verlichting met
klimatisering.
• Alternatieve bron van energie voor
biomassaproductie: Biomassagroei op basis van
chemosynthese.
Deze alternatieven zijn uitgewerkt in de rode route:
Biomassa productie zonder zonlicht waardoor
grondloos produceren mogelijk is.

Kernfuncties van veevoer:
• De koe van energie en eiwit voorzien
(productiviteit)
• De koe van structuur voorzien (penswerking)
• De koe van vitamines en mineralen voorzien
(gezondheid)

De kernfuncties van landbouwgrond kunnen ingevuld
worden door:
• Alternatieve ruimtes te benutten: Het water
oppervlak van de aarde
• Alternatieve ruimtes te benutten: Onbenutte
(nu ongeschikte) gronden op aarde

De zoektocht naar alternatieve oplossingen, wordt
gefaciliteerd vanuit deze ontleding in kernfuncties.
Hiermee kan verkend worden op welke wijze de
functie op een andere manier te vervullen zijn.

Deze alternatieven zijn uitgewerkt in de blauwe route:
Gebruik van landbouwgrond vervangen door
alternatieve ruimte.
De kernfuncties van veevoer kunnen ingevuld
worden door:
• Direct benutbare (maar nu ongebruikte) biomassa
te gebruiken
• Biomassa te gebruiken die omgezet kan worden
tot benutbare biomassa
• Biomassa efficiënter gebruiken in het dier zelf
Deze alternatieven zijn uitgewerkt in de bruine route:
Gebruik van een alternatieve bron van biomassa
dan direct geproduceerd op landbouwgrond met
bestemming veevoer.
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3. Oplossingsrichtingen
3.1 Rode route: biomassa
produceren met een
andere energiebron
dan zonlicht

Een bijkomende mogelijkheid voor indoorteelt is dat
het waterverbruik extreem gereduceerd kan worden
met de methode waarin de plant in een afgesloten
bak wordt geteeld. Hierbij wordt exact de hoeveelheid
water en voedingsstoffen toegediend voor de groei
van het betreffende product. De omhullende folie
werkt als membraam waarbij gasuitwisseling tussen
CO2 en O2 plaatsvindt maar vocht behouden blijft in
de bak.

Een van de belangrijkste redenen waarom voor
het verbouwen van gewassen zoveel oppervlak
wordt gebruikt, is omdat productie van biomassa
afhankelijk is van een externe energiebron. In
de meeste gevallen is dit zonlicht. Kijkend naar
alternatieve energiebronnen voor zonlicht, zijn er
twee oplossingsrichtingen: Alternatieve fotosynthese
en chemosynthese; een alternatief voor fotosynthese.
Het grote voordeel van deze beide oplossingsrichtingen
is dat ze de mogelijkheid bieden om een sterke
reductie te bereiken van het benodigd oppervlak
omdat 3 dimensionale landbouw mogelijk wordt.

Het tweede grote voordeel hierbij is de hygiëne. Bij
indoorteelt is exploderende schimmelgroei een reëel
risico. Door de hoge luchtvochtigheid en ventilatie
systeem verspreidt microbiologie zich razend snel
door de teeltomgeving. De gesloten bak houdt
eventuele besmetting binnen de gesealde bak waarbij
het probleem lokaal blijft. De luchtvochtigheid
om de bakken heen mag laag blijven waarbij het
microklimaat in de bak geoptimaliseerd blijft voor de
plant.

3.1.1 Indoorteelten met behulp
van LED-licht
De eerste richting is om het licht op een andere
manier te creëren en zo fotosynthese mogelijk te
maken. Op dit moment worden goede teeltresultaten
geboekt met LED-licht.
Door gewassen in een gecontroleerde en
geoptimaliseerde indooromgeving te telen kan het
benodigde oppervlak sterk worden gereduceerd.
Met behulp van nauwkeurige fertigatie, CO2
dosering en belichtingsregime kunnen opbrengsten
worden gehaald die meerdere malen hoger zijn
dan in veldcondities. Ook kan het risico op een
misoogst door extreem weer of ziektes worden
geminimaliseerd. Door met een gesloten systeem te
werken kan de emissie van mineralen naar het milieu
vrijwel geheel worden voorkomen. Dit is mogelijk
met substraatteelt voor traditionele voedergewassen,
maar ook de teelt op of in water is mogelijk. Dit
maakt het mogelijk om zeer simpele planten met een
hoog eiwitgehalte en hoge opbrengst te telen, zoals
bijvoorbeeld eendenkroos.

Het oppervlak kan nog vele malen extra intensief
worden benut als er meerdere teeltlagen boven elkaar
worden gebouwd. Dit concept wordt inmiddels in
veel grote steden toegepast voor het verbouwen van
vooral verse groenten en kruiden. Een inspirerend
voorbeeld is Growing Underground in Londen.
Deze stadsboerderij produceert verschillende verse
(kiem)groenten op meerdere teeltlagen in oude
ondergrondse tunnels uit de Tweede Wereldoorlog
(zie figuur 1).

Figuur 1: Growing Underground London
Foto: Christopher Rudquist
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Een andere manier om tot een hogere productie
van biomassa te komen per vierkante meter is door
de belichtingsperiode te vergroten. Onderzoekers
van verschillende universiteiten hebben de werking
onderzocht van deze ‘speed breeding’ methode. Zij
vonden dat granen zoals tarwe en gerst, maar ook
gewassen als zonnebloemen en linzen veel sneller
groeien wanneer er 22 uur per dag wordt belicht.
Tarwe groeide met dit regime binnen 6 weken uit
tot een volwassen plant met een volle aar. Inclusief 2
weken afrijpen betekent dit dat tot wel 6 oogsten per
jaar mogelijk zijn.
Er is veel vrijheid in de locatiekeuze. De teelt kan
plaatsvinden aan het oppervlak, maar ook in
hoogbouw of juist ondergronds. Oude tunnels of
ongebruikte mijnen kunnen hiermee een nieuwe
functie krijgen.

3.1.2 Biomassateelt zonder licht
De tweede oplossingsrichting is om biomassa te
produceren met organisch materiaal als energiebron
in plaats van met licht als energiebron. Er zijn
verschillende soorten organismen (veelal bacteriën)
die op deze chemotrofe wijze groeien.
Bepaalde organismen gebruiken externe
koolhydraten voor groei. Bijvoorbeeld mensen.
Maar ook melkzuurbacteriën of Rhizobia. De
Rhizobium bacteriën zetten stikstof uit de lucht om
in nitraat door stikstoffixatie. Hierbij gebruiken ze
de door de plant aangemaakte koolhydraten als
organische energiebron. Dit geeft de mogelijkheid
om hoogwaardig microbieel eiwit te produceren uit
relatief laagwaardige koolhydraten.
In het geval van hydrogenotrofe organismen
(bijvoorbeeld Ralstonia bacteriën) wordt waterstof +
zuurstof + kooldioxide door chemosynthese omgezet
in water en koolhydraten. De productie van waterstof
en zuurstof kan middels elektrolyse van water.
Basisbenodigdheden voor biomassaproductie op
deze wijze zijn naast een geschikte temperatuur en
mineralen vooral CO2 en elektriciteit. Dit betekent dat
productie plaats kan vinden in vrijwel elke mogelijke
ruimte waar de omstandigheden beheersbaar zijn.
Te denken valt aan reactoren in tanks, maar ook aan
ondergrondse lege olie of aardgasvelden. Nederland
heeft circa 2500 oude gas en olieputten. Het mooie
is dat CO2 op deze wijze ondergronds kan worden
opgeslagen en benut. Daardoor komt het niet (of pas
later na benutting) in de atmosfeer terecht.
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Er zijn ook bacteriën die methaan als energiebron
gebruiken. Door vergisting van rundveemest in
gesloten systemen kan de emissie van dit broeikasgas
worden voorkomen. Het geproduceerde biogas
bevat veel methaan. Dit kan als energiebron worden
benut (WKK of Groengas), maar het kan ook als
energiebron voor bacteriën worden benut. De
mineralen uit de mest en het methaan vanuit de
organische stof kunnen gecombineerd worden in een
reactor om weer microbieel eiwit te produceren als
voeding voor de koe.
Synergie van deze teelt is mogelijk met bedrijvigheid
waarbij veel CO2 vrijkomt. Te denken valt aan
energieopwekking uit biomassa, veehouderij of
paddenstoelenteelt.

3.1.3 Bronnen voor de rode route
• http://www.vivi.nu/viviverte/
• http://growing-underground.com/
• https://www.nature.com/articles/s41477-0170083-8
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotroof
• https://www.technischweekblad.nl/nieuws/oudegas-en-olieputten-geschikt-voor-geothermie/
item4715

3.2 Blauwe route:
bestaande
(ongebruikte)
oppervlaktes met
zonlicht benutten
Het grootste deel van het aardoppervlak wordt
niet gebruikt voor landbouwproductie. Circa 70%
bestaat uit water en ligt daarmee buiten de focus
van de reguliere landbouw. In deze oplossingsrichting
wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om het
ongebruikte aardoppervlak te benutten

3.2.1 Oogsten van bestaande
maritieme biomassa
Kwallen
Door explosieve groeimogelijkheden en factoren
zoals (over)bevissing en klimaatverandering, komen
kwallenplagen steeds vaker voor in de oceanen. Door
combinaties van gunstige omstandigheden groeien
kwallenpopulaties uit tot enorme drijvende eilanden
die tot overlast kunnen leiden. Door het reeds
verstoorde evenwicht in het ecosysteem zijn kwallen
in overschot aanwezig en is er ecologisch gezien
weinig bezwaar om ze te oogsten en kan er zelfs een
bestaand probleem mee verholpen worden. Diverse
soorten kwallen zijn eetbaar en zeer rijk aan eiwitten.
Deze overvloed aan eiwit is oogstbaar en in te zetten
als voedsel of veevoer. Er zijn nog wel een aantal
belemmeringen om kwallen daadwerkelijk te kunnen
benutten als veevoer. Zo is 95% van het vers gewicht
water. Dat maakt transport over grotere afstanden
al snel te duur. Ook komen kwallenplagen op
wisselende plaatsen en tijdstippen voor, die niet altijd
te voorspellen zijn. De potentie dichtbij Nederland is
beperkt. Ten westen van Ierland is een hotspot waar
met regelmaat een kwallenplaag voorkomt. Tenslotte
vraagt de conservering van het zeer eiwitrijke voer om
aandacht. Voor humane consumptie worden kwallen
veelal volledig gedroogd. Dit is voor veevoer meestal
een te duur proces en het vraagt veel energie.
Plankton
Biomimetica of biomimicry is de wetenschap en
de kunst van het imiteren van de beste biologische
ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit

te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. In
de zoute wateren op aarde komen allerlei soorten
fytoplankton voor, welke vaak aan het begin van
de voedselketen staan. Veel soorten fytoplankton
profiteren van het toegenomen CO2-gehalte in het
water. Daardoor hebben zij een hogere productiviteit.
Het plankton dient onder andere als voedsel voor
kwallen, maar ook walvissen. Om het plankton te
kunnen oogsten kan inspiratie worden verkregen
van walvissen. Deze dieren laten grote hoeveelheden
water door hun bek stromen en hebben speciale
baleintanden (een zeefachtige structuur) waarmee het
plankton uit het water gefilterd wordt. Plankton zou
met een nagebootst baleinfilter uit het water geoogst
kunnen worden en vervolgens worden geconserveerd
en naar de kust getransporteerd.

3.2.2 Teelt van maritieme biomassa
Plantenteelt op zee is een opkomende bedrijfstak.
Deze teelt is los van landbouwgrond, en maakt
gebruikt van (zee)wateren. Zowel algengroei als
zeewierteelt is mogelijk en hier wordt veel onderzoek
naar verricht (zie figuur 2).

Figuur 2: Handmatige oogst van zeewier
Foto: Gregory Rec/Staff Photographer
Zeewierteelt
Met name het telen en oogsten van zeewier heeft
veel potentie. De voedingswaarde van zeewier is hoog
en de opbrengst per hectare groot. Het Nederlandse
zeeklimaat is hiervoor geschikt en Nederland heeft
veel water dicht bij huis waardoor transportafstanden
minder een issue zijn dan bij het oogsten van kwallen.
Het jaarrond relatief constante klimaat op zee
zorgt voor een stabiele en betrouwbare productie.
De verschillende groene en bruine zeewiersoorten
groeien in verschillende maanden en op verschillende
dieptes. Daardoor kan een grote hoeveelheid
biomassa worden geproduceerd.
Voor geschikte locaties op zee kan het meerwaarde
hebben om aansluiting zoeken met bestaande en
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de bescherming die een windmolenpark biedt en
de bevestigingsmogelijkheden voor de drijvende
systemen voor het telen van zeewier. Dit drukt de
kosten van een dergelijk teeltsysteem. De gebieden
kunnen dan voor meerdere functies worden benut
middels zogeheten Multiple Purpose Offshore
Platforms. Duurzame energievoorziening en
duurzame eiwitvoorziening kan op deze manier
worden gecombineerd.

nieuw geplande infrastructuur. Voor Nederland
gaat het dan vooral om windmolenparken (zie
figuur 3). Dit zijn reeds afgebakende oppervlakten
die voor scheepvaart gesloten zijn en waar
komende tijd gebouwd gaat worden. Het gaat om
grote oppervlakten. De windparken Borssele en
Hollandse kust Zuid en Noord (blauwe blokken in
figuur 3) beslaan een oppervlak van ruim 175.000
hectare. Een win-win oplossing is mogelijk door
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Concentratie van zeewierteelt in enkele grote
gebieden heeft als voordeel dat er misschien een
vorm van bemesting plaats kan vinden in de centra
van de teeltgebieden. Het omringende wier kan dan
de mineralen benutten, zodat eutrofiering wordt
voorkomen. Met behulp van een mineralenbalans
kan gegarandeerd worden dat niet meer mineralen
worden toegevoegd dan onttrokken. Het beste
teeltsysteem voor offshore zeewierteelt en het
selecteren van de beste soorten in het Nederlandse
klimaat is wordt op dit moment onderzocht.
Afhankelijk van efficiëntie verbetering in de teelt en
de erkenning en acceptatie die zeewier in Europa
gaat krijgen als voedselbron, kan zeewier een
kosten efficiënt bulkproduct worden. Afhankelijk
hiervan zullen gemechaniseerde oogsttechnieken
en infrastructuur ontstaan die het mogelijk maken
dat zeewier als betaalbare eiwitbron voor humane
voeding en veevoer kan dienen.
Een aantal zeewiersoorten staat bekend om
de positieve neveneffecten. Zo zijn er diverse
gezondheidsclaims van het wier omwille van de
bioactieve stoffen en mineralen. Als veevoeradditief
wordt zeewier ook al in Nederland verkocht. Enkele
soorten rood zeewier bevatten broom-houdende
stoffen. Daardoor geven zij een sterke reductie
van methaanvorming in de pens van de koe. Deze
rode wieren zijn echter ook giftig, waardoor de
toepassingsmogelijkheden beperkt zijn.
Algenteelt
De kracht van algenteelt voor veevoer is de hoge
voedingswaarde van algen en de mogelijkheid
van een teelt zonder grondgebruik. Een drijvend
teeltsysteem kan compleet op water worden
gerealiseerd (zie figuur 4). Afhankelijk van de soort
(er zijn vele duizenden soorten) bevatten algen
veel eiwitten (omega 3), vetten en koolhydraten.
Hiermee is het een waardevol ingrediënt in het
veevoer rantsoen, wat kan dienen ter vervanging
van soja of koolzaadschroot. Ook kan algenteelt
worden gecombineerd met afvalwaterbehandeling
of benutting van dunne fractie van mest en het
vastleggen van CO2. Algenteelt kan ook producten
opleveren voor biobrandstof of bioplastics en voor
de farmaceutische industrie. Een beperking is het
wisselende Nederlandse klimaat en de beperkte
lichtintensiteit ‘s winters. Algenteelt in subtropische
klimaten zou een jaarrondproductie mogelijk moeten
maken en is daarmee meer voor de hand liggend.

Figuur 4: Artist impression van een drijvend
algenteeltsysteem
Of een gesloten productiesysteem met kunstmatige
belichting. De kosten van een algenteeltsysteem staan
op dit moment niet in verhouding tot de opbrengst
voor toepassing in rundveevoer. Interessant is wel de
ontwikkeling dat na een periode dat vooral startups zich met de algenteelt bezighielden, nu ook
grote concerns investeren in de teelt. Zo is recent
aangekondigd dat het bedrijf Veramaris (joint venture
van chemiebedrijf DSM en de Duitse branchegenoot
Evonik) is gestart met de bouw van een algenfabriek
in de Amerikaanse staat Nebraska. Het doel is om
omega-3 vetzuren uit algen te produceren voor
gebruik in diervoeders. In eerste instantie zal dit
vooral richting visvoer en voer voor zeer jonge dieren
afgezet worden. Naarmate de kosten dalen, kan het
echter voor meer markten beschikbaar komen.

3.2.3 Teelt op onproductieve
landoppervlaktes
Wereldwijd zijn er grote landoppervlaktes niet (meer)
geschikt voor traditionele landbouwproductie. Nieuwe
ontwikkelingen en ander management kan een deel
van deze oppervlaktes weer benutbaar maken.
Zilte gronden
Door verschillende oorzaken, waaronder
irrigatie, zijn gronden verzilt geraakt, waardoor
landbouwgewassen hier niet meer groeien.
Schattingen van het oppervlak verzilte grond geven
aan dat het wereldwijd gaat om ruim 1 miljard
hectare. Het Aralmeer in Centraal-Azië is een van de
bekendste voorbeelden van verzilting. In Nederland
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Figuur 5: Proefveld op het Zilt proefbedrijf - Foto: Marc. Foods
is verzilting vooral een probleem in het westen. Zout
zeewater of brak water uit de diepe ondergrond
stroomt naar laaggelegen gebieden. Op Texel ligt het
Zilt proefbedrijf Texel. Op deze proefboerderij gebeurt
al 10 jaar onderzoek naar de zouttolerantie van
gangbare landbouwgewassen (zie figuur 5).
Er wordt getest met gewassen die voor voedsel
kunnen zorgen in verzilte gebieden zoals
aardappelen, wortels en sla. Daarnaast vindt
gerichte veredeling plaats om nieuwe variëteiten te
ontwikkelen die een hogere zouttolerantie hebben.
Sommige graansoorten zoals gerst of quinoa staan
ook bekend om de relatief hoge tolerantie. Sommige
gronden zijn zo sterk verzilt dat er uitgeweken moet
worden naar echte zoutwaterplanten zoals zeekraal
of lamsoor. Tot nog toe zijn in deze categorie nog
geen landbouwgewassen bekend die kosteneffectief
als veevoer geteeld kunnen worden. In een studie
van InnovatieNetwerk uit 2007 zijn verschillende zilte
gewassen geïdentificeerd.
Bruinkoolmijnen
Met name in Duitsland zijn steeds meer
bruinkoolmijnen buiten gebruik geraakt. Deze open
dagbouw-mijnen beslaan grote oppervlaktes. Een van
de grootste dagbouwmijnen bevindt zich net over
de grens in Noordrijn-Westfalen (zie figuur 6). De

verwachting is dat komende decennia ongeveer
100 km2 mijnoppervlak vrijkomt in Duitsland. Er
worden herbestemmingen gezocht voor deze
uitgeputte bruinkoolmijnen.
Omdat deze ruimte op dit moment niet conflicteert
met bestaande natuur of landbouwgronden is
het in potentie een beschikbaar oppervlakte voor
voerproductie. Veelal laat men deze groeves vollopen
met water. Naast vormen van recreatie zijn er weinig
andere toepassingen mogelijk. In de omgeving
van vrijkomende mijnen zijn vaak al meerdere
recreatieplassen vanuit het verleden beschikbaar,
waardoor deze optie weinig toevoegt. Bovendien
is er vaak sprake van eutrofiëring van deze wateren
door mineralenvoorraden in de bodem. Door het
afbouwen van het mijnbouwbedrijf zijn er mogelijk
veel arbeidskrachten beschikbaar in de nabije
omgeving. Intensieve voedselteelt van bijvoorbeeld
aquatische biomassa zoals algen of eendenkroos
op dit nieuwe zoete binnenwater behoort dan tot
de mogelijkheden. Een duurzame herbestemming
die werkgelegenheid biedt, heeft hiermee een
maatschappelijke meerwaarde boven eventuele
andere bestemmingen.

Figuur 6: Duitse bruinkoolmijn in productie - Foto: Martin Röll
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Woestijnen
De grootste woestijn van de wereld is de Sahara. Deze
ligt op redelijke afstand van Nederland. Het oppervlak
van de Sahara is circa 920 miljoen hectare. De Sahara
is daarmee ruim 200 keer zo groot als Nederland en
2x zo groot als de EU. Een groot deel van de gronden
in de Sahara is behoorlijk vruchtbaar, maar door het
hete en droge klimaat is het lastig om landbouw te
bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
slimme zeewaterontzouting kunnen echter perspectief
bieden om een deel de gronden productief te maken.
Een mooi voorbeeld van productie in een woestijn
is het Australische bedrijf Sundrop Farms (zie figuur
7). Dit bedrijf maakt op een slimme manier gebruik
van de overvloedige hoeveelheid zonne-energie
in de woestijn. Het produceert circa 15% van de
Australische tomaten.

3.2.4 Bronnen voor de blauwe route
• https://www.noordzeeboerderij.nl/
• https://www.zeewaar.nl/nl/zeewierboerderij
• https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/
windenergie/viewer-windmolens/@167296/
routekaart-wind-zee-0/
• https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/
windenergie/windenergiegebieden/
• https://www.wur.nl/nl/show/mermaid.htm
• http://veeteelt.nl/nieuws/giftige-rode-zeewierreduceert-methaan
• https://www.wur.nl/nl/show/AlgaePARC-maaktalgenteelt-rendabel.htm
• https://www.dsm.com/corporate/media/
informationcenter-news/2017/03/2017-03-08-dsmand-evonik-establish-joint-venture-for-omega-3fatty-acids-from-natural-marine-algae-for-animalnutrition.html
• http://www.ziltproefbedrijf.nl/zilt-proefbedrijf
• https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterruimte/waterkwantiteit/achteroevers/achteroever
• https://www.wur.nl/web/file?uuid=44ebffc0-6a984788-acb8-6fd715be2256&owner=b66aa3c87b97-4c41-af82-2f2a357f3f81
• https://twitter.com/SundropFarms
• https://www.technischweekblad.nl/nieuws/
bruinkool-inefficient-en-smerig-maar-onmisbaarvoor-duitsland/item835

Figuur 7: Dronebeeld van Sundrop Farms
met een veld vol spiegels gericht op de
zonnecollector
Foto: Sundrop Farms
De potentie van landbouw op woestijnachtige
plaatsen kan verder worden vergroot door
ontwikkelingen van luchtdoorlatende, maar
vochtwerende folies zoals genoemd in hoofdstuk
3.1.1. De impact van toegenomen productiviteit in
droge regio’s kan enorm zijn. Naast een groot extra
beschikbaar areaal voor voedselproductie, kan dit
bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke
problemen zoals armoede en migratie. De potentie
dichtbij Nederland is vanwege onze gunstige
klimatologische omstandigheden gering.
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3.3 Bruine route:
Bestaande biomassa
beter benutten
Een voor de hand liggende bron van veevoer zonder
direct bodemgebruik is het benutten van reeds
bestaande, maar nog niet als zodanig gebruikte
biomassa. In dit hoofdstuk volgt een zoektocht naar
potentiele beschikbare bronnen die we nu links laten
liggen. Aandachtspunt hierbij is dat het niet een
verschuiven van het probleem wordt. Veel materiaal
heeft namelijk al een bestemming. We nemen de
ladder van Lansink (zie figuur 8) als handvat om
bestaande biomassa in elk geval een upcycle te
laten maken. De technologie voor opwaarderen
van biomassa duurzaam te benutten en zo op te
waarderen wordt bio raffinage genoemd.

Prevention
(avoiding food waste)
Use for human food
(e.g. food banks)
Conversion to human food
(processing and reprocessing)
Use in animal feed
Raw materials for industy
(blue economy)
Processing to make fertiliser for cofermentation
(+ energy generation)
Processing to make fertiliser through composting
Use for sustainable energy
(objective is energy generation
Burning as waste
(objective is destruction, with associated possibility of energy generation)
Dumping
(dumping of leftover food is prohibited)

Figuur 8: De ladder van Lansink voor
cascadering van biomassa
Belangrijk hierbij is om op te merken dat ‘veevoer’
enkele stappen hoger wordt gewaardeerd dan
‘energie.’ Dit terwijl economisch en politiek gezien
toepassing veevoer al snel concurrerend tegenover
gesubsidieerde toepassing als energiebron zal staan.
Het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van biomassa
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voor de meest geschikte toepassing heet cascadering.
Deze ingeslagen weg van biobased economie is in
ontwikkeling en de doelstelling is om biomassa zo
hoogwaardig mogelijk in te zetten. Runderen zijn bij
uitstek in staat om relatief laagwaardige biomassa om
te zetten in hoogwaardig voedsel.
Verder zien wij een energietransitie naar
hernieuwbare bronnen plaatsvinden. Op dit
moment speelt biomassa een belangrijke rol in de
energievoorziening. Onze verwachting is dat over
20-50 jaar vrijwel alle energie geproduceerd worden
door zon, wind en water. Dit betekent dat biomassa
van velerlei oorsprong overvloedig beschikbaar zal zijn
voor een upcyle naar veevoerproductie.
Een rundvee rantsoen bestaat voor een aanzienlijk
deel uit ruwe celstof, koolhydraten en eiwitten.
Door de behoefte in het verteringssysteem aan
structuurrijk voer (veel ruwe celstof), kunnen ook
biomassastromen worden benut die niet direct op
zichzelf een geschikte voersoort zijn.

3.3.1 Direct benutbare biomassa
gebruiken
Pluimveemest
Het recyclen van dierlijke uitwerpselen is een
algemeen voorkomend verschijnsel in de natuur.
Kippen, varkens en konijnen zijn voorbeelden van
diersoorten die geregeld (eigen) mest eten. In
intensievere veehouderijsystemen komt dit minder
voor. Pluimveemest, en dan met name de mest van
vleeskuikens (zie figuur 9) is rijk aan voedingsstoffen.
Het bevat veel verteerbare energie, tot wel 30%
eiwit en daarnaast vezels en mineralen als calcium
en fosfor. Een deel van het eiwit (<50%) is reëel
eiwit. Het overige eiwit bestaat uit het zogeheten
NPN-eiwit(non protein nitrogen). Dit is stikstof die
niet in daadwerkelijke aminozuren is gebouwd.
Bijvoorbeeld urinezuren of ammoniak. Het unieke
van herkauwers is dat dit NPN-eiwit in de pens benut
kan worden voor de vorming van microbieel eiwit.
Daardoor heeft het toch een positieve voederwaarde.
In rantsoenberekeningen wordt het NPN-eiwit als
onbestendig eiwit ingerekend.
Er is veel wetenschappelijke informatie beschikbaar
over het voeren van pluimveemest aan dieren. Met
name in de extensieve veehouderij of in de afmestfase
van volwassen dieren kan pluimveemest in een
groot aandeel van de eiwitvoorziening voorzien.
In proeven is tot wel 70% van de eiwitvoorziening
uit vleeskuikenmest gehaald. Voor de Nederlandse

melkveehouderij is een hoog aandeel lastiger te
realiseren omdat de energiedichtheid van het
rantsoen vrij hoog moet zijn. Het is beter om niet
meer dan 10-15% pluimveemest (DS) te voeren (circa
20% van de eiwitbehoefte) om niet in te leveren op
de dierprestaties.
In de EU is het niet toegestaan om mest als
diervoeding te gebruiken. Wereldwijd komt dit echter
op meerdere plaatsen wel voor. Aan het gebruik
van mest zitten risico’s. Zo kan mest pathogenen
zoals Salmonella of E. coli bevatten. Ook kunnen
er medicijnresten of bestrijdingsmiddelen in
voorkomen. Verder moet de mest snel gedroogd
worden om vorming van parasieten en van toxines
te voorkomen. Problemen kunnen door goed
management (bijvoorbeeld hygiënisatie) en extra
veiligheidsmaatregelen worden voorkomen. Het
voeren van mest kan erg omstreden zijn in de
maatschappij en negatief werken voor het imago
van de melkveehouderij. Aan de andere kant is de
potentiele beschikbaarheid en duurzaamheidswinst
groot met ruim 1 miljoen ton pluimveemest
in Nederland. Positief is dat het gebruik van
pluimveemest import van eiwitrijke producten
vermijdt. Daarmee voorkomt het buitenlands
landgebruik en accumulatie van mineralen in de
Nederlandse landbouw.

Figuur 9: Gekorrelde pluimveemest als
koeienvoer
Industrieel afval
In Nederland komen veel bijproducten vrij in
industriële processen. Een aantal van deze biomassa
stromen wordt al jarenlang vermarkt en gewaardeerd
als (rund)veevoer. Bekende voorbeelden zijn
bierbostel, maisgluten, bietenpulp en aardappelvezels
en snippers. Er komen echter ook op meerdere
plaatsen producten vrij die nu meestal als co-product

naar biogasinstallaties gaan. Soms is dat omdat deze
niet geschikt zijn als veevoer door vervuiling. Een deel
van de producten is echter ook geschikt als veevoer.
Het gaat dan vaak om kleine producenten voor wie
het certificeringstraject voor veevoer te complex en
te duur is. Maar het kan ook gaan om producten als
cacaodoppen of fruitresten (overschotspartijen) die
geschikt zijn als veevoer mits het aandeel in het totale
rantsoen beperkt blijft. Het is te prefereren om deze
biogas co-producten hoogwaardiger in te zetten op
de Ladder van Lansink.
Voedsel en slachtafval
Het gebruik van voedselafval en voedselresten
als veevoer (swill) gebeurt wereldwijd al sinds
mensenheugenis. Gebruik in veevoer is na de
uitbraken van BSE en MKZ echter verboden in de
EU. Maatschappelijke bezorgdheid over verspreiding
van prionen heeft ervoor gezorgd dat de overheid
rigoureuze wetgeving heeft geïmplementeerd.
Ziekenhuizen, overheidsinstellingen, bedrijfskantines,
hotels en restaurants gooien nog steeds dagelijks
tonnen (bereid) voedsel weg. Dit voedsel gaat nu
weg als categorie 3 afval. Bestemming is veelal
energieopwekking of compostering. Het kan veel
hoogwaardiger ingezet worden als veevoer. Mits
de juiste eisen aan verwerking (druksterilisatie)
en veilig gebruik worden gesteld, kan dit zonder
noemenswaardige risico’s. Controle is tegenwoordig
betrouwbaar mogelijk door inzet van DNA
analysetechnieken. Veelal is het gekookt voedsel licht
verteerbaar voor dieren. Het kan soms beter ingezet
worden als varkensvoer vanwege de efficiëntere
vertering. De producten die nu aan varkens worden
gevoerd (bijvoorbeeld tarwegistconcentraat), komen
dan meer beschikbaar voor de rundveehouderij.
Bepaalde deelstromen (bijvoorbeeld rauwe
aardappelproducten die over de datum zijn of de
toenemende hoeveelheid sinaasappelschillen uit
supermarkten van de vers persen) zijn wel geschikter
voor rundvee.
Het zou interessant zijn om te onderzoeken of via
het belonen van een gescheiden inzameling van
huishoudelijk voedselafval nog meer voedsel is te
hergebruiken. Gemiddeld gooit een Nederlander zo’n
40 kg voedsel per jaar weg, waarbij voedzame melken broodproducten het grootste aandeel hebben.
Als de helft van dit afval geschikt in te zamelen is,
ontstaat er zo’n 300.000 ton veevoer.
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Ook andere hoogontwikkelde maatschappijen met
een hoge levensverwachting verzamelen voedselafval
en voeren dit terug aan hun dieren. In Japan is sinds
2001 wetgeving van kracht welke ervoor zorgt dat
een fors deel van het voedselafval wordt gerecycled
als veevoer.
Voor slachtafval geldt grotendeels dezelfde situatie. Het
gedroogde afval staat bekend als diermeel. Het gebruik
als diervoer is inmiddels al jarenlang verboden in de EU,
waardoor veel diermeel wordt verbrand of ingezet als
meststof. Er zijn verschillende studies gedaan die laten
zien dat een goed gereguleerde toelating geen risico’s
voor de volksgezondheid oplevert.
De impact van het verbod op voeren van swill en
diermeel op de grondbehoefte van de veehouderij
is groot. Onderzoek laat zien dat er in de EU een
oppervlak gelijk aan het Nederlandse landbouwareaal
bespaard kan worden als swill weer de plaats inneemt
van de huidige vervangende veevoergrondstoffen. De
EU is na China de grootste importeur van soja met
circa 35 miljoen ton. Het grootste deel hiervan komt
uit Brazilië en Argentinië. Opheffen van het verbod
op diermeel kan de soja import van de EU ongeveer
halveren (soja olie kan voor biobrandstof doeleinden
nog wel worden geïmporteerd). Dit betekent dat ook
de mineralen niet meer naar Nederland geïmporteerd
worden en uiteindelijk via vergisters op Nederlandse
grond terecht komen. Daardoor is er meer
plaatsingsruimte beschikbaar voor de eigen mest van
de Nederlandse dieren.

die op het land achterblijven of als strooisel of voor
energiedoeleinden wordt ingezet. Een beperkte
‘bemesting’ met gewasresten is nuttig voor een
actief bodemleven en opbouw van organische stof.
Geregeld is het achterlaten van gewasresten echter
nadelig met het oog op ziekteverspreiding naar de
volgende teelt. Ook vraagt de vertering van ligninerijk
materiaal behoorlijk veel stikstof, die daarmee niet
beschikbaar is voor de gewasteelt. Om deze redenen
wordt in China en andere landen het stro verbrand op
het land. Dit leidt tot een hoge uitstoot van CO2 en
tot luchtvervuiling door de uitstoot van stikstofoxides.
In Europa wordt circa 300 miljoen ton graan geteeld.
Daarbij blijft ruim 200 miljoen ton graanstro over.
Benutting van dit stro zorgt dus bijna voor een
verdubbeling van de voeropbrengst of halvering
van de hoeveelheid benodigde grond. Door het stro
te oogsten worden bovendien meer mineralen van
het land onttrokken, wat een hogere bemesting
rechtvaardigt.

3.3.2 Biomassa die omgezet kan
worden tot benutbare biomassa:
ligninerijke materialen
Bij de productie van voedsel komt vaak ook een
nevenstroom van minder goed verteerbaar materiaal
vrij. Eenmagigen zoals varkens, kippen en mensen
hebben het meest hoogwaardige voedsel nodig.
Herkauwers kunnen ook vezelrijk materiaal benutten,
omdat zij over een eigen voorvertering beschikken.
Biomassa wat veel lignine (houtig materiaal) bevat
is echter ook voor herkauwers slecht benutbaar.
In deze paragraaf volgt een verkenning naar de
mogelijkheden om biomassa te ontsluiten, zodat
het verteerbaar wordt voor runderen.
Beschikbare biomassa
In de huidige landbouw zijn grote hoeveelheden
ligninerijke materialen over. Vaak zijn dit gewasresten
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Figuur 10: Ingezamelde gewasresten bij de
fabriek van Poet-DSM in Iowa
Foto: CSD
Ook bij de teelt van korrelmais en rijst blijven
grote hoeveelheden gewasresten over. Vanuit de
biobrandstof industrie worden daarom initiatieven
ontwikkeld om ook de laagwaardige biomassa
te benutten. Laagwaardige biomassa wordt
in gespecialiseerde fabrieken op grote schaal
hoogtechnologisch voorbewerkt met behulp van
enzymen. Hierdoor wordt de vezelige structuur
verbroken waardoor de biomassa omgezet kan

worden in simpele koolhydraten. Deze kunnen
vervolgens net als eerste generatie biobrandstoffen
vergist worden tot alcoholen, waarmee bio-ethanol
geproduceerd wordt. Een grootschalige fabriek is in
2015 in Iowa geopend door DuPont en ook Poet-DSM
advanced Biofuels produceert vanaf 2016 bio-ethanol
uit gewasresten van de maisteelt (zie figuur 10). Na
het voorbewerkingsproces is de biomassa echter ook
verteerbaar geworden in de pens van de koe en zou
het mogelijk dus als veevoer gebruikt kunnen worden.
In West Europa wordt veel graan geteeld en zou
een soortgelijke fabriek op basis van graanstro
voor extra veevoer kunnen zorgen. Richting de
toekomst is het niet ondenkbaar dat er ook serieuze
verwerkingsmogelijkheden tot veevoer komen voor
de ontsluiting van andere soorten biomassa zoals
bijvoorbeeld: resten bij verwerking van koffie en
cacao of blad en residu van palmen en rubberbomen.
Ook liggen er mogelijkheden voor bladafval van
bomen uit de gebouwde omgeving en de 1.4 miljoen
ton GFT die in Nederland wordt ingezameld.
Bij de omzetting van biomassa naar ethanol
worden gisten gebruikt. De gistcellen worden na
het proces afgescheiden van de ethanol en vormen
een hoogwaardige eiwitbron. Op dit moment
wordt al veel eiwit voor varkens en rundvee uit
dit gistconcentraat gehaald. Extra biobrandstof
uit gewasresten, verhoogt dit aanbod. Daarmee
verzacht het de feed versus fuel discussie. Door
de bijmengverplichting van biobrandstoffen in
transportbrandstoffen (die recent zelfs is verhoogd) is
er komende jaren nog veel vraag naar bio-ethanol.
Een interessante biomassastroom in Nederland is
rundveemest. Er wordt jaarlijks circa 60 miljoen ton
rundveemest geproduceerd met zo’n 7% organisch
materiaal. In totaal ruim 4 miljoen ton biomassa (2,5
ton per koe). De mest bevat nog veel voedingsstoffen
die de koe niet heeft weten te ontsluiten. Het is
denkbaar om de mest te ontsluiten en steriliseren
en daarna via een fermentatie tussenstap weer als
brijvoer te voeren aan koeien. Een onderzoek naar de
toepasbaarheid en veiligheid van deze werkwijze zal
in 2018 door een consortium met Wageningen UR
uitgevoerd worden.
Eenzelfde werkwijze is denkbaar voor champost
(restant van champignonteelt). Hiervan is ongeveer
1 miljoen ton beschikbaar met zo’n 30% droge
stof. In de huidige situatie wordt dit als meststof
toegepast.

3.3.3 Ontsluitingsmethoden voor
ligninerijke biomassa
De sleutel tot succesvol gebruik van laagwaardige
biomassa is een goede ontsluitingsmethode. Er zijn
verschillende methodes denkbaar, ieder met eigen
voor- en nadelen.
Chemisch
De chemische ontsluiting vindt plaats door
stoffen toe te voegen aan de biomassa. Dit kan
bijvoorbeeld een sterk zuur of loog zijn. Daarmee
wordt celwandmateriaal afgebroken en opgelost,
waardoor de inhoud beschikbaar komt voor vertering.
Daarnaast kunnen op chemische wijze in andere
processtappen de condities binnen de juiste range
worden gehouden. Voor de papierproductie is
chemische ontsluiting een gangbaar proces.
Biologisch
De witrotschimmel (oesterzwam) is gespecialiseerd
in de afbraak van lignine. Uit proeven met zaagsel
en stroresten bleek de verteerbaarheid tot wel 250%
toe te nemen als het materiaal werd doorgroeid
met mycelium. Oesterzwammen worden geteeld op
een substraat van voornamelijk stro. Er zijn enkele
gevallen bekend waar het substraat na de teelt op
kleine schaal aan koeien wordt gevoerd zonder enige
vorm van bewerking of opwaardering.
Naast schimmels zijn ook insecten zoals termieten
of Black soldier fly larven in staat om ligninerijke
biomassa te verteren. Met name termieten zijn door
een ingenieus samenspel van mechanische verkleining
en een complex verteringsstelsel echte kunstenaars
die met vrijwel ieder materiaal overweg kunnen.
Voor grootschalige verwerking van ligninerijke
biomassa kan onderzocht worden of de
werkingsmechanismen en enzymen op een
economische manier gebruikt kunnen worden in een
gecontroleerde reactor.
Mechanisch/thermisch
Het ontsluiten van lignine is ook mechanisch mogelijk.
Door biomassa te verkleinen en onder hoge druk
en temperatuur te brengen, worden celwanden
gebroken en komen voedingsstoffen vrij. Ook kan
materiaal met behulp van cavitatie worden ontsloten.
Nadeel van de mechanische route is dat er een fors
energieverbruik is.
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3.3.4 Efficiënter gebruik van de
biomassa in het dier
Naast het gebruik van nieuwe soorten biomassa
en het ontsluiten van biomassa voor de koe, kan
ook onderzocht worden wat er mogelijk is in het
dier zelf. De vertering van biomassa hangt van veel
factoren af en is niet altijd optimaal. Suboptimale
vertering zorgt voor onderbenutting van het voer,
uitscheiding van mineralen en meer benodigd
oppervlak. Voor de eiwitvertering wordt naar drie
soorten eiwit gekeken. Het eerste is NPN eiwit. Dat
is stikstof die zeer snel in de pens beschikbaar is voor
fermentatie. De tweede soort is onbestendig eiwit
(OE). Dit is NPN of daadwerkelijk eiwit wat in de
pens gefermenteerd wordt. Gras is relatief rijk aan
OE. Tegenover het OE moet voldoende energie staan
om de pens evenwichtig te voeden. Het afbreken
van eiwit en vervolgens hieruit weer microbieel eiwit
vormen is een proces wat hoort in de pens maar
wat bij een goede eiwitkwaliteit voor verlies van
efficiëntie zorgt. Tenslotte is er nog eiwit wat in de
pens niet verteert en pas in de zure omgeving van de
darmen wordt verteerd. Dit pens bestendige en darm
verteerbaar eiwit (DVE) is het meest hoogwaardig.
Veel hoogproductieve dieren krijgen aanvullend eiwit
gevoerd uit krachtvoer om voldoende DVE in het
rantsoen te krijgen.
Meer eiwit in de darmen verteren
Veel rantsoenen in Nederland zijn op gras gebaseerd,
waarmee het een van de belangrijkste eiwitbronnen
voor melkproductie is. Met gras wordt meestal
voldoende of teveel OE aan de koe gevoerd. De
hoeveelheid DVE is echter vaak aan de lage kant,
waardoor er dan nog aanvullend eiwitrijk krachtvoer
nodig is, zelfs bij een bedrijfsoverschot aan kuilgras.
Er zijn verschillende management maatregelen
waardoor er toch meer DVE in de koe kan komen.
Vers gras bevat meer DVE dan ingekuild gras. Bij
de kuilfermentatie wordt al een deel van het eiwit
afgebroken. Vanuit het doel om voldoende DVE te
voeren, kan het dus aan te raden zijn om de koeien
te weiden of vers gras in de stal te verstrekken. Als
er wordt ingekuild, is het aan te raden om dit niet
te vochtig te doen. Hoe natter de kuil, hoe minder
DVE er overblijft. Met name het najaarsgras is relatief
rijk aan eiwit en minder rijk aan suikers. Ook zijn de
weersomstandigheden vaak niet meer zo gunstig.
Daardoor kunnen najaarskuilen nogal eens te nat
zijn en te weinig DVE bevatten voor een goede
melkproductie. Een manier om dit te voorkomen is
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om het gras kunstmatig te drogen tot hooi. Er zijn
in Nederland verschillende grasdrogerijen die dit
werk jaarlijks uitvoeren. Nadeel hiervan zijn de forse
energie- en transportkosten. Bovendien komt het
gras vaak met grote hoeveelheden in korte tijd, wat
de capaciteit beperkt. Een voordeel is dat door de
warmte tijdens het drogen, het eiwit bestendiger
wordt. Een alternatief is om op bedrijfsniveau
te drogen. In de Alpen wordt dit vanwege het
wisselvallige weer ook op meerdere plekken
toegepast. Met behulp van een warmtepomp en
condensatie kan het gemaaide gras dan tot een hoge
kwaliteit hooi worden gedroogd.
Veel veevoerbronnen bevatten een mix van OE
en DVE. Met behulp van een hitte of chemische
behandeling is het mogelijk om het aanwezige eiwit
bestendiger te maken tegen afbraak in de pens.
Verschillende voerleveranciers bieden bestendig
gemaakt soja- of raapschroot aan. Er hoeven dan
minder kilo’s eiwitrijk voer te worden gebruikt om
eenzelfde hoeveelheid melk te produceren.
Het is ook mogelijk om de eiwitvertering in de pens te
remmen door tanninerijke stoffen te voeren. Luzerne
is een voorbeeld van een product wat vaak een
positieve werking op de koe heeft. Naast een aantal
andere gezonde eigenschappen bevat het tannines
die de vertering vertragen. Mits met mate gevoerd,
kunnen tanninerijke voerbronnen de eiwitbenutting
verbeteren. Andere bekende bronnen van tannines
zijn cacao, druiven en thee.
NPN eiwit uit ammoniak
In sommige rundveevoeders wordt in beperkte mate
extra ruw eiwit toegevoegd middels feed grade
ureum of ammoniumnitraat. Door op deze manier
de pens van stikstof te voorzien kan er verder met
voer gewerkt worden met een lager eiwitgehalte. Het
ureum wordt in de pens snel omgezet tot ammoniak.
Dit ammoniak kan, mits er voldoende snel verteerbare
energie is (suikerrijk voer), gebruikt worden voor de
vorming van microbieel eiwit in de pens. Dit eiwit
wordt vervolgens in de darmen verteerd.
Een alternatieve NPN bron kan nitraat zijn. Door
nitraat in beperkte mate (1%) bij te voeren in het
rantsoen wordt de vertering in de pens aangepast.
Daardoor ontstaat circa 10% minder methaan bij de
pens fermentatie. Daarnaast kan het nitraat gewoon
als NPN bron in de pens worden benut. Dit is onder

andere op proefbedrijf De Marke getest. Vanuit de
klimaatuitdaging is dit een interessante optie.
Het is interessant om te onderzoeken of de NPN
stikstofbron gehaald kan worden uit andere bronnen.
In de Nederlandse situatie zou het mogelijk zijn om
de eigen ammoniakuitstoot vanuit een koeienstal uit
de lucht te filteren middels een luchtwasser. Normaal
gesproken gebeurt dit met goedkope anorganische
zuren zoals zwavelzuur. Het is echter ook mogelijk om
ammoniak te binden aan citroenzuur. Op die manier
wordt ammoniumcitraat gevormd, wat weer als NPN
bron aan de koe gevoerd kan worden. Voor zover
bekend zijn hier nog geen praktijkvoorbeelden van,
dus het is nog niet bekend of er verontreinigingen
op kunnen treden. Wel is ammoniumcitraat een
toegelaten voedingsmiddel (E380). Een voordeel is
dat er een maatschappelijk probleem wordt opgelost
(ammoniakemissie en depositie), terwijl de kringloop
direct al voor een deel in de stal wordt gesloten.

3.3.5 Bronnen voor de bruine route
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4. Conclusies en
aanbevelingen
In het voorgaande hoofdstuk zijn veel ideeën binnen
de drie oplossingsrichtingen verkend. Concluderend
kan worden gezegd dat er zeker mogelijkheden zijn
om de voer- en mineralenkringloop te sluiten zonder
het gebruik van landbouwgrond. De maritieme
oplossingsrichting stapt helemaal af van het gebruik
van landbouwgrond. Andere oplossingsrichtingen
gebruiken soms nog wel grond op bepaalde plaatsen
in de keten, maar hierbij wordt het areaal verminderd,
wordt grond benut die nu onbruikbaar is en worden
reststromen hoogwaardiger benut. Uiteindelijk zitten
er in alle oplossingsrichtingen mogelijkheden, met
ieder hun eigen uitdagingen.
Een aanbeveling is om bij alle oplossingsrichtingen
de cascadering van biomassa niet te vergeten. Het
dient de positie van de melkveehouderij als servicesector voor de maatschappij te versterken en de
maatschappij meer circulair te maken.

4.1 Concluderende
opmerkingen
Met de indoorteelt van veevoer kan een enorm
gebruik van meststoffen en een enorme opbrengst
van veevoer op een klein oppervlak worden gehaald.
Toch lijkt het weinig perspectief te bieden om
veevoer op deze hoogtechnologische wijze te gaan
telen. Het is de vraag of het milieuvoordeel van
minder landbouwgrond groter is dan het nadeel
van de benodigde technologie en energie. Er
liggen misschien wel kansen voor het benutten van
gewasresten uit indoorteelten.
De teelt van zeewier heeft een enorme potentie
dichtbij Nederland. Het beschikbare oppervlak is groot
en het geeft een sterke reductie van het landgebruik.
De teelt, oogst en verwerking staat echter nog in de
kinderschoenen. De combinatie met windenergie
kan de teelt vergemakkelijken. Zowel voor zeewier
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als voor algen geldt dat ze in eerste instantie voor
hoogwaardiger markten geteeld zullen worden.
Het gebruik als rundveevoer zal zich beperken tot
de bijproducten nadat extractie van waardevolle
inhoudsstoffen heeft plaatsgevonden. Dit is eigenlijk
ook de aangewezen werkwijze, waarbij de koe de
juiste plaats in de keten heeft. Namelijk: Reststromen
upcyclen en daarmee benutbaar maken.
Technisch is de benutting van Swill kansrijk en
haalbaar. Dit heeft grote impact op de eiwitimport en
mineralenimport in Nederland. Door het BSE verleden
kan de maatschappelijke weerstand echter groot zijn
waardoor het de vraag is of deze stroom ingezet kan
worden.
Het ontsluiten van biomassa zoals gewasresten
lijkt binnen handbereik te komen door de
ontwikkelingen vanuit de bio-ethanol sector. De
combinatie van het hoogwaardiger inzetten, weinig
issues rondom voedselveiligheid en de beschikbare
ontsluitingstechniek maken dat de toepassing als
veevoer dichterbij komt. In een later stadium kunnen
ook reststromen zoals mest of GFT benut worden,
maar vanwege de maatschappelijke acceptatie lijkt dit
verder weg.
De ontsluiting van biomassa, elektrolyse van water
of belichting van gewassen middels kunstlicht
vraagt veel elektriciteit. Uitgaande van een volledig
hernieuwbare opwek van elektriciteit hoeft dit
niet direct onoverkomelijk te zijn. Hernieuwbare
energievoorziening wordt gekenmerkt door grote
fluctuaties in energieopwekking als gevolg van
de weersomstandigheden. Door te anticiperen
op deze fluctuaties met een wisselende afname,
kan het proces dit wisselend aanbod corrigeren of
bufferen. De grote behoefte aan energie kan worden
opgevangen met de groei van een smart multi
commodity grid, waarbij alleen met het surplus van
energie uit bijvoorbeeld zon of wind het proces wordt
gevoed. Daarmee vervult het proces naast de functie

van voedselvoorziening ook de steeds belangrijkere
maatschappelijke dienst van netstabilisatie.

4.2 Aanbevelingen voor
verder onderzoek
Voor stichting Courage is het aan te bevelen om te
investeren in de ontwikkeling van oplossingsrichtingen
die het meest aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Het is nieuw;
2. Er is nog geen of weinig aandacht voor in de
veehouderijsector;
3. Het heeft de grootste potentiële impact, zowel qua
volume als qua verbetering footprint;
4. Het versterkt de positie van de rundveehouderij als
upcycler in de maatschappij;
5. Er is zicht op economisch perspectief.
Op basis van deze criteria is het aan te bevelen om de
volgende drie oplossingen nader uit te werken.

4.2.1 Zeewierteelt in maritieme
windmolenparken
De Nederlandse overheid geeft windenergie op zee
een belangrijke plaats in de energietransitie. Grote
oppervlaktes van de Noordzee worden komende
jaren bebouwd met windmolens. Inmiddels is er een
gebied aangewezen ter grootte van zo’n 10% van het
Nederlandse landbouwareaal. Als dit areaal volledig

benut zou worden voor de teelt van zeewier, kan dit
oppervlak een belangrijke bijdrage leveren aan de
eiwitvoorziening voor Nederland. Het telen en eten
van zeewier wordt sterk ondersteund door overheid
en maatschappij.
De teelt zal nog een sterke professionalisering moeten
ondergaan, voordat het economisch interessant
wordt als veevoer. Voor een hoge biomassaproductie
kan gekeken worden naar een vorm van
bemesting. Eutrofiering dient niet te ontstaan, dus
het bijhouden van een goede mineralenbalans
(Maritieme kringloopwijzer) zal in dat geval nodig
zijn. Als supplement is er in de veehouderij ervaring
met het voeren van zeewier. Vervoederen van
grote hoeveelheden zeewier(reststromen) aan
hoogproductieve dieren is echter nog grotendeels
onontgonnen terrein. De markt voor humane
consumptie van zeewier zal zich nog ontwikkelen. De
eventuele reststromen die ontstaan bij de verwerking
van het zeewier, moeten worden onderzocht op
geschiktheid als veevoer.
Te onderzoeken aspecten:
1. Technische teeltmogelijkheden (inclusief
bemesting);
2. Keuze van optimale soorten zeewier en veredeling;
3. Verteerbaarheid en smakelijkheid van zeewier en
zeewierreststromen;
4. Inpassing in het mariene ecosysteem;
5. Kostenbeheersing.
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4.2.2 Hoogwaardiger benutten
van reststromen

4.2.3 Ontsluiting van
ligninerijke biomassa

Biomassa dient in een circulaire maatschappij zo
hoogwaardig mogelijk te worden ingezet. Dat
betekent dat er zo min mogelijk voedsel wordt
verspild. Toch zullen er altijd voedselresten blijven,
die voor de mens niet meer aantrekkelijk zijn. Het
beter en gescheiden inzamelen van voedselresten,
waardoor ze benut mogen worden als veevoer biedt
kansen in Nederland. Naast een aantal wettelijke
belemmeringen, kan er ook worden gewerkt aan
praktische oplossingen die al toegestaan zijn. De
maatschappelijke trend is dat mensen steeds vaker
bereide ‘gemaks’ maaltijden aanschaffen of buiten de
deur eten. Dat betekent dat een steeds groter deel
van de reststromen bij bedrijven vrijkomen in plaats
van in de huishoudens. Dit biedt weer kansen voor
inzameling en toepassing als veevoer.

Als de veehouderij de huidige ligninerijke
biomassastromen (gewasresten zoals stro) weet
te benutten als veevoer, neemt de behoefte aan
landbouwgrond flink af. Het dier kan de cellulose
en hemicellulose in stro benutten als het maar niet
door lignine wordt afgeschermd. De reststromen
zijn voor een relatief lage prijs beschikbaar. Er vindt
veel onderzoek plaats naar de mogelijkheden om
bio-ethanol uit deze reststromen te winnen. Een deel
van de technologie is ook geschikt als de biomassa
omgezet wordt tot veevoer.

Te onderzoeken aspecten:
1. Onderzoeken van het maatschappelijk draagvlak
(imago) voor een meer circulaire inzet van de
beschikbare, maar omstreden biomassa (swill,
diermeel, mest);
2. Verruiming van de wettelijke kaders (inclusief
borging voedselveiligheid);
3. Inventarisatie van beschikbare reststromen die
binnen de huidige regels al benut kunnen worden;
4. Inventarisatie van de mogelijkheden om deze
reststromen op een veilige en betaalbare manier in
te zamelen en als veevoer in te zetten.
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Te onderzoeken aspecten:
1. Afwegen van de voor- en nadelen van de
verschillende mogelijkheden (thermisch,
pneumatisch, chemisch, biologisch) om ligninerijke
materialen te ontsluiten, zonder ongewenste
stoffen in het veevoer te krijgen;
2. Verteerbaarheid en smakelijkheid van de
verschillende producten;
3. Effecten van vervoedering op diergezondheid en
emissie van broeikasgassen;
4. Onderzoeken van de financiële haalbaarheid.

