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INLEIDING 

 

Agrifirm Plant is voorloper op het gebied van ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

technologieën voor duurzame landbouw. Belangrijke thema’s voor duurzaamheid zijn energie en 

water met de parameters  Carbon- en Water 

Footprint. Duurzaam produceren wil Agrifirm 

Plant graag transparant maken. Daarvoor wil 

Agrifirm gebruik maken van praktische tools 

die op basis van eenvoudige teeltregistratie 

(crop recording). 
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1. CARBON FOOTPRINT 

 

De CO2-voetafdruk, of Carbon Footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 als 

gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en lachgas- en 

methaangasemissies. 

 

2. WATER FOOTPRINT 

 

De Water Footprint van een product is het totale volume gebruikt water van de 

productie tot aan consumptie. Het waterverbruik door het gewas (Crop Water 

Footprint) heeft in de meeste gevallen de grootste impact op de Water Footprint 

van voedsel.  

In MasterLink, het bestaande AYM systeem, zal een rapport generator worden ingebouwd voor de 

berekening van beide footprints op zowel gewas- als bedrijfsniveau. 

Een tendens in de markt is dat, bij de toeleveranciers van Agri inputs en de grote verwerkende- en 

teeltbedrijven in de wereld een hoge mate van bewustwording ontstaat betreffende het overmatig 

gebruik van water en de uitstoot van broeikasgassen. Met het toevoegen van een module voor 

Carbon- en Water Footprint aan het bestaande MasterLink, wordt het programma uitgebreid met 

deze duurzaamheidsindicator. Iets dat goed past bij de huidige mondiale ontwikkelingen. In een vorig 

PPL project heeft Dacom een voorstudie gedaan over hoe vorm te geven aan een dergelijke module. 

In dit project heeft Dacom deze module verder ontwikkeld en uitgewerkt, geïmplementeerd en 

getest.  

 

 

3. OPLEVERING 

 Een prototype van praktisch bruikbare modules ten behoeve van de weergaven van de 

Carbon- en Water Footprint voor akkerbouwgewassen.  

 Een uitgebreide presentatie over de werking van het prototype van de modules voor Carbon- 

en Water footprint in het project AYM Brabant.  
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4. BEREIKTE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

Op basis van reeds bestaande kennis van Dacom inzake watermanagement, bodemkunde, 

teeltkennis, bemestingleer en bedrijfseconomie en reeds bestaande Dacom software ( de  Dacom 

irrigatiemodule, bodemscan, bemestingsmodule, teeltregistratie module en gewasbeschermings 

modules), heeft Dacom twee modules binnen MasterLink ontwikkeld, waarmee het mogelijk is een 

Carbon Footprint en een Water Footprint te berekenen voor zowel een teelt als een geheel bedrijf. 

De modules zijn niet alleen toepasbaar in een MasterLink werkomgeving, maar ook in andere 

werkomgevingen waarbij het Dacom systeem de basis is. De data die benodigd is voor de berekening 

van de Carbon- en Water Footprint en afkomstig van andere bedrijfsmanagementsystemen kan via 

standaard berichtenverkeer EDI-Teelt 3.0 (of hoger) in het Dacom systeem worden ingelezen.  

De berekende resultaten (kg CO2 eq ha
-1

 en m
3
 H2O ton

-1
 product) kunnen via standaard 

berichtenverkeer EDI-Teelt 3.0 (of hoger) naar andere dan Dacom systemen worden geëxporteerd, 

waardoor de ontwikkelde modules breed en praktisch toepasbaar zijn. 

Binnen een MasterLink werkomgeving worden beide footprints zichtbaar gemaakt middels heldere 

overviews, die exporteerbaar zijn naar andere werkomgevingen (MS Excel en MS Word). Omdat voor 

beide footprints in de algoritmes internationaal geaccepteerde ‘terms of references’ zijn gehanteerd, 

zijn de resultaten goed bruikbaar voor een brede benchmarking van de CO2 Footprint en H2O 

Footprint van akkerbouwgewassen en zijn de resultaten goed inpasbaar in life cycle analyses van 

diverse producten. 

De werking van het prototype van beide footprints is gedemonstreerd tijdens een AYM Brabant 

telersbijeenkomst op 14 december 2011 te Berkel Enschot. De presentatie is als bijlage toegevoegd.  
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4.1 Voorbeeld overview Carbon Footprint gewas 
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4.2 Voorbeeld overview Carbon Footprint bedrijf 
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4.3 Voorbeeld overview Water Footprint  
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5. GEBRUIKTE METHODEN EN TECHNIEKEN 

 

De berekening van de CO2 Footprint is gebaseerd op de richtlijnen van het PAS2050
1
 protocol. Het 

PAS2050 protocol is ontwikkeld in Groot Brittannië door het BSI 
2
 in samenwerking met Defra

3
 en 

Carbon Trust en zal naar verwachting de komende jaren verder uitgewerkt worden tot een Europees 

protocol en wereldstandaard. Naast het kader van PAS2050 zijn er vanuit aanbevolen best practice 

voor de landbouw richtlijnen voor de onderbouwing van de algoritmes. PAS2050 specificeert voor de 

berekening van broeikasgaseffecten twee verschillende analyses:  

1) wieg tot poort analyse voor business to business doeleinden 

2) wieg tot graf analyse dat de gehele levenscyclus van een product omvat voor communicatie 

naar de consument.  

In de Dacom ontwikkelde CO2 Footprint wordt de wieg tot poort analyse als basis gehanteerd. De 

uitwerking van de analyse is gedaan conform de IPCC
4
 methode voor National greenhouse gas 

inventories (IPPC 2006). De data kwaliteitseisen zijn conform PAS2050 en er wordt gebruik gemaakt 

van zo hoog mogelijke Tier benadering in de IPPC 2006 en NIR 
5
 Nederland (2011). 

Allocatie bij toepassing van dierlijke (organische) mest gebeurt volgens best practice principe: het 

broeikaseffect van aanwending en transport van de aanvoer van de mest wordt toegerekend naar de 

teelt op basis van de wettelijk bepaalde stikstof werkingscoëfficiënt.  

De methode en data voor de berekening van de Water Footprint zijn bepaald en zijn verkregen 

volgens rekenmethode van Hoekstra et al. (2011). Hoekstra onderscheidt in zijn methode om te 

komen tot een Water Footprint drie ‘soorten water’; het groen, blauw en grijs water.  

GROEN   De groene Water Footprint refereert naar de hoeveelheid regenwater dat is gebruikt  

  voor de teelt. 

BLAUW   De blauwe Water Footprint refereert naar de hoeveelheid grond en oppervlakte- 

     water (irrigatie) dat is gebruikt voor de teelt. 

GRIJS   De grijze Water Footprint  geeft aan hoeveel schoon water er benodigd is om de  

   veroorzaakte verontreiniging van oppervlakte- en grondwater op te heffen.  

De Water Footprint van een product  (zg. virtueel waterinhoud) wordt uitgedrukt in m
3
 per ton 

product en is de som van de groene, blauwe water en grijze Water Footprint.  

  

                                                           
1
 Public Available Specification for the Assessment of the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and  

   Services 
2
 British Standard Institute 

3
 Department for Environment Food and Rural Affairs 

4
 Intergovernmental Panel on Climate Change 

5
 Nederlands Informatici Register 
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Voor zowel de groene als blauwe Water Footprint wordt uitgegaan van de bodemvochtbalans en de 

actuele gewas evapotranspiratie (ETc). De berekening van de bodemvochtbalans kan op 2 manieren 

gebeuren:  

1) door gebruik te maken van gemeten bodemvochtsensor data  

2) door gebruik te maken berekende data   

Omdat voor de bepaling van de verontreinigingen door verschillende stoffen van het oppervlakte- en 

grondwater geen eensluidende richtlijnen bestaan en omdat de verontreinigingen door zeer diffuse 

stroombanen niet real-time te meten zijn, zijn er in het model geen algoritmes opgenomen voor de 

berekening van de grijze waterfootprint van een product. 

6. CONCLUSIES 

 

Beide door Dacom ontwikkelde modules geven telers en afnemers stuurbare informatie voor de 

twee belangrijke duurzaamheidthema’s energie en water. Telers krijgen meer inzicht in of irrigeren 

noodzakelijk is en welke bijdrage dit levert aan het waterverbruik van een teelt. Met de tool CO2 

Footprint kan men bij het opstellen van een bemestingplan zien welke verschillen er zijn in de 

broeikasgaseffecten bij het toepassen van verschillende meststoffen. Omdat de data benodigd voor 

de berekeningen verkregen kan worden via veel gebruikte teeltregistratie en de overviews helder en 

prikkelend zijn, zullen telers steeds meer bewust worden van het feit dat duurzame 

landbouwproductie dichtbij kan zijn. 

 

Voor afnemers bieden de berekeningen een mogelijkheid om de life cycle analysis completer te 

maken en kunnen ze in veel opzichten aantonen dat de productie op Nederlandse bedrijven veelal 

duurzaam is.    
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