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Voorwoord 

 
Dit rapport is onderdeel van het afstudeerproject in het vierde jaar van de studie Tuinbouw en 

Akkerbouw aan Hogeschool HAS Den Bosch. De afstudeerrichting waaronder dit afstudeerproject 

valt is Agrotechnology. Het afstudeerproject heeft twintig weken geduurd en omvatte drie 

opdrachten. Één van de opdrachten was het maken van de Carbon Footprint, waarvan dit het 

rapport is. 

 

De gehele opdracht heeft zich voltrokken bij Van den Borne Aardappelen in Reusel. Dit bedrijf 

hebben wij toegewezen gekregen als bedrijf om bij af te studeren. We waren zeer tevreden met dit 

bedrijf als afstudeerbedrijf, omdat we allebei zeer geïnteresseerd zijn in precisielandbouw, een 

ontwikkeling waarop Van den Borne Aardappelen zeer innovatief is. De opdracht om een Carbon 

Footprint te maken zagen we als een zeer uitdagende, maar ook leerzame opdracht. We hebben 

steun gekregen van verschillende personen en bedrijven, die we hier allemaal hartelijk voor willen 

bedanken. 

 

In het bijzonder willen wij Dhr. J. van den Borne bedanken voor de mogelijkheid die hij ons geboden 

heeft om af te komen studeren en alle hulp, tijd en leerzame momenten die hij ons heeft gegeven. 

Via deze weg willen wij ook bedanken: Dhr. D. van Balen van PPO AGV en Dhr. J. van Maldegem van 

Tolsma. Als laatst willen wij graag Dhr. B. van Sonsbeek bedanken voor zijn rol als projectbegeleider 

vanuit Hogeschool HAS Den Bosch. 

 

Mark van Lier 

Tim van Summeren 

 

Juli 2011, Reusel 
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1. Inleiding 
 

In het vierde jaar van de opleiding Tuinbouw- en Akkerbouw aan de Hogeschool HAS Den Bosch 

wordt er in een periode van 20 weken een afstudeeropdracht uitgevoerd bij een bedrijf. Het bedrijf 

waar de afstudeerperiode is uitgevoerd, is akkerbouwbedrijf Van den Borne in het Brabantse Reusel. 

Het bedrijf wordt gerund door de broers Jacob en Jan Van den Borne. De aardappelteelt is de 

hoofdteelt van het bedrijf. 

 

Het bedrijf teelt aardappelen op 140 percelen met een gemiddeld oppervlakte van 3 hectare per 

perceel. De percelen hebben veel hoekpunten waardoor de overlap bij bewerkingen gemiddeld 13 

procent is. In 2007 is er met precisielandbouw begonnen om de overlap te beperken en te besparen 

op bepaalde middelen. Door gebruik van GNNS en toepassing van precisielandbouw zijn er veel 

besparingen gerealiseerd zoals: 

 

• Brandstof: tijdens frezen cultiveren, spitten en poten; 

• Kunstmest: in korrelvorm KAS en Kali, vloeibare toediening van ureum  

en urean met spuit; 

• Gewasbeschermingsmiddelen: gebruik van automatische sectieaansturing en sensoren; 

 

Van den Borne Aardappelen is daarnaast ook binnen het gehele bedrijf op zoek naar besparende 

technieken. In dit rapport is meegenomen: 

 

• Elektriciteit: gebruik van EC ventilatoren. 

Naast dat duurzaamheid een term van deze tijd is, heeft het ook een toegevoegde waarde voor het 

bedrijf omdat het een extra ‘selling point’ is waardoor er een extra meerwaarde gecreëerd wordt 

voor afnemers. Van den Borne wil hier graag op inspelen en ook het publiek kenbaar te maken dat zij 

ook duurzamer willen produceren. Door middel van de bovengenoemde besparingen wil het bedrijf 

erachter komen wat het effect van precisielandbouw op de Carbon Footprint is. Met behulp van een 

Carbon Footprint precisielandbouw en andere besparende technieken wil het bedrijf dit in kaart 

brengen 

 

In dit rapport wordt eerst een korte beschrijving weergegeven van de Carbon Footprint in hoofdstuk 

2, hierin wordt beschreven wat een Carbon Footprint is en wat het doel ervan is. In Hoofdstuk 3 

wordt het verschil aangegeven tussen de Carbon Footprint van Boer & Klimaat en de Carbon 

Footprint precisielandbouw. In hoofdstuk 4 wordt de vergelijking tussen precisielandbouw en 

gangbaar binnen het precisielandbouw kader weergegeven en toegelicht. De bijbehorende tabellen 

zijn terug te vinden in de bijlagen. In hoofdstuk 4.4 worden ook nog de toekomstplannen op het 

gebied van precisielandbouw en andere besparende technieken kort weergegeven. De conclusie 

tussen precisielandbouw en gangbaar is daaropvolgend in hoofdstuk 5 te vinden. 
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2. Carbon Footprint 
 

In paragraaf 2.1 wordt uitgelegd wat een Carbon Footprint is, wat de werkwijzen en normen zijn en 

waarvoor het toepasbaar is. Het doel van de Carbon Footprint wordt beschreven in paragraaf 2.2. 

 

2.1 Wat is een Carbon Footprint? 
 

Een Carbon Footprint ofwel koolstofdioxide voetafdruk is een maatstaaf van 

de invloed van menselijke activiteit op het milieu gemeten in hoeveelheid 

broeikasgassen. In figuur 1 is het symbool van de Carbon Footprint 

afgebeeld. Onder broeikasgassen vallen de volgende gassen: 

 

• Koolstofdioxide CO2 

• Methaan CH4 

• Waterdamp H2O  

• Distikstofoxide N2O  

• Gefluoreerde broeikasgassen waaronder CFK’s etc.  

 

De Carbon Footprint is bedoeld om de invloed die bedrijven hebben op het broeikaseffect te 

visualiseren. In figuur 2 wordt schematisch weergegeven wat het broeikaseffect inhoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Carbon Footprint wordt weergegeven in tonnen koolstofdioxide (CO2) equivalenten. Dit is een 

omrekenfactor voor het omrekenen van een hoeveelheid product naar de hoeveelheid CO2 die voor 

het product nodig was om het te produceren. De CO2 equivalenten zijn onderzocht en vastgelegd 

Figuur 2: Broeikaseffect in schema weergegeven   Bron:milieuloket.nl 

Figuur 1: Carbon Foot Print logo 
Bron: ce.nl 
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door verschillende personen, bedrijven en organisaties zoals Carbon Trust, Blonk, Davis en Hagelund, 

Veugen etc. 

 

2.2 Doel van de Carbon Footprint 
 

Het doel van een Carbon Footprint is om inzicht te geven in de emissie van CO2 van bijvoorbeeld 

bedrijven, organisaties en mensen. De Carbon Footprint is een hulpmiddel om tot een CO2 besparing 

te komen. Het maatschappelijke doel is om de CO2 uitstoot te reduceren. Dit houdt in dat er 

maatregelen genomen moeten worden die de uitstoot van CO2 reduceren waardoor er 

klimaatvriendelijker geproduceerd en gewerkt kan worden. 

  

Om een klimaatneutrale bedrijfsvoering dichterbij te brengen zijn maatregelen op verschillende 

terreinen nodig. Hierbij gaat het niet alleen om zuinig omgaan met energie, maar ook om productie 

van duurzame energie, het verminderen van de emissies van onder andere methaan en lachgas en 

waar mogelijk het werken aan het vergroten van de vastlegging van CO2 op het eigen bedrijf. 
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3. Carbon Footprints bij Van den Borne Aardappelen 
 

Bij Van den Borne worden twee Carbon Footprints uitgevoerd. In paragraaf 3.1 wordt de ‘Carbon 

Footprint van Boer & en Klimaat’ uitgelegd en in paragraaf 3.2 staat de ‘Carbon Footprint 

precisielandbouw en andere besparende technieken’ beschreven. 

3.1 Carbon Footprint (Boer & Klimaat) 
 

Anno 2011 wordt er voor van den Borne Aardappelen gewerkt aan 

een Carbon Footprint van het gehele akkerbouwbedrijf. Dit wordt 

uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EL&I. Het project 

waaronder deze opdracht valt heet ‘Boer & Klimaat’. Boer & 

Klimaat is een netwerk van 16 innovatieve agrariërs, onderzoekers 

en adviseurs van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut. De 

doelstelling van het project is om in beeld te brengen hoe de bedrijven klimaatneutraal kunnen gaan 

produceren. Er wordt samengewerkt op het gebied van energiebesparing, aan het benutten van 

kansen voor duurzame energieproductie en het vastleggen van CO2. Ook het terugdringen van 

broeikasgasemissies uit stallen, mest, bodem en andere bronnen heeft prioriteit. In figuur 2 zijn alle 

deelnemende bedrijven van Boer & Klimaat te zien. 

 

Figuur 3: Boer & Klimaat 
Bron: boerenklimaat.nl 
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3.2 Carbon Footprint Precisielandbouw en andere besparende technieken 
 

Van den Borne Aardappelen is al enkele jaren bezig met het toepassen van precisielandbouw en 

andere besparende technieken op het bedrijf. Een van de voordelen van het toepassen van 

precisielandbouw en andere besparende technieken zijn de lagere milieubelasting en daardoor een 

duurzamere manier van telen. Van den Borne Aardappelen wil dit aantonen in de vorm van een 

Carbon Footprint van het huidige bedrijf. Hiermee wil het bedrijf duidelijkheid krijgen over het 

milieuvoordeel van het toepassen van precisielandbouw en andere besparende technieken ten 

opzichte van de gangbare manier van telen. De gedachte is dat precisielandbouw en andere 

technieken een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot realiseren dan gangbare akkerbouw. Met de Carbon 

Footprint wil het bedrijf aantonen wat de werkelijkheid is en dat het toepassen van 

precisielandbouw en andere besparende technieken meer voordelen heeft dan alleen het 

economische en comfortabele voordeel. Bij een goed resultaat zou Van den Borne Aardappelen dit 

eventueel als ‘selling tool’ kunnen gebruiken om een meerwaarde te creëren voor hun aardappelen. 

 

Voor de totstandkoming van de Carbon Footprint precisielandbouw en andere besparende 

technieken is er onder andere gebruikt gemaakt van de beschikbare gegevens van het in het vorige 

benoemde hoofdstuk Boer & Klimaat. Daarnaast zijn er gegevens uit diverse literatuur gebruikt. 

 

In de Carbon Footprint precisielandbouw en andere besparende technieken wordt het volgende 

meegenomen: 

 

Precisielandbouw:  

 

• Brandstof: tijdens frezen cultiveren, spitten en poten; 

• Kunstmest: in korrelvorm KAS en Kali, vloeibare toediening van ureum met spuit; 

• Gewasbeschermingsmiddelen: gebruik van sectieaansturing en sensoren; 

 

Andere besparende technieken: 

 

• Elektriciteit: gebruik van EC ventilatoren. 

Figuur 4: Deelnemers Boer & Klimaat        Bron: Boerenklimaat.nl  
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4. Vergelijking tussen precisielandbouw en gangbaar 

binnen het precisielandbouw kader 
 

4.1 Inleiding 
Om de berekeningen te maken voor de vergelijking in CO2 verbruik tussen de gangbare situatie en de 

precisielandbouw en andere besparende technieken situatie, verder in dit rapport ‘de 

precisielandbouw situatie genoemd’, is er een model gemaakt en ingevuld met behulp van diverse 

bronnen, waaronder Productschap Tuinbouw en PPO (zie ook hoofdstuk 6 ). In de bijlagen achteraan 

in dit rapport zijn de tabellen uit dit model weergegeven. Om duidelijkheid te maken hoe de getallen 

tot stand zijn gekomen en om de gemaakte keuzes te beargumenteren, is er in paragraaf 4.2 een 

toelichting geschreven, uitgesplitst in subparagrafen per tabel. In deze toelichting wordt er telkens 

verwezen naar de tabellen uit de bijlagen. 

 

4.2 Toelichting model 

4.2.1 Precisielandbouw situatie 2010 (Bijlage I) 

1. Landgebruik 

Van den Borne Aardappelen teelt voornamelijk aardappelen en suikerbieten. In totaal werden er 

in 2010 450 hectare aardappelen en 40 hectare suikerbieten geteeld. Deze getallen zijn gebruikt 

bij de berekening van de hoeveelheid gebruikte brandstof, meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen. 

 

2. Energieverbruik 

Het energieverbruik uit zich in deze Carbon Footprint alleen in het verschil in verbruik van de 

toepasbare ventilatoren in de aardappelbewaring. In de nieuwe schuur van Van den Borne 

Aardappelen zijn in plaats van standaard ventilatoren, 23 EC (Electronically Commutated) 

ventilatoren ingebouwd. Voor meer informatie over EC ventilatoren zie www.tolsma.nl. De EC 

ventilatoren kenmerken zich door een geïntegreerde toerentalregeling. Zo kunnen ze op een 

lager toerental ingesteld worden wanneer dit mogelijk is. Volgens producent Tolsma heeft een 

ventilator in de aardappelbewaring het hoogste rendement bij 80% van het nominale toerental. 

Bij 80% van het nominale toerental daalt het vermogensverbruik van de ventilatoren van 2,2 

kWh naar 1,1 kWh. In 2010 hebben de EC ventilatoren bij Van den Borne Aardappelen 100 

draaiuren op 100% toerental gedraaid en 500 uren op 80% toerental gedraaid. Door de uren te 

vermenigvuldigen met het aantal kWh, is het totale energieverbruik van de 23 EC ventilatoren op 

jaarbasis berekend. 

 

3. Brandstofverbruik 

De bewerkingen waarbij Van den Borne Aardappelen precisielandbouw (in dit geval GNNS 

systemen) toepast zijn frezen, cultiveren, spitten, poten en spuiten, waarvan de laatste niet mee 
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is genomen omdat er bij het spuiten van aardappelen en bieten altijd door de rijen moet worden 

gereden. Er is hierbij geen verschil in brandstofverbruik omdat er niet meer of minder 

werkgangen op een perceel zijn. 

 Het brandstofverbruik per bewerking per hectare is in 2010 of voorgaande jaren geregistreerd 

door Van den Borne Aardappelen. Het gemiddelde brandstofverbruik per bewerking staat in de 

eerste kolom. De tweede kolom geeft de bewerkte oppervlakte per bewerking in 2010 weer. Ook 

deze getallen komen uit de registratie van Van den Borne Aardappelen. Door voorgaande 

getallen met elkaar te vermenigvuldigen is er het totale brandstofverbruik per bewerking over 

2010 berekend. Deze getallen staan in de derde kolom. 

 

4. Vlottende productiemiddelen 

Bij de vlottende productiemiddelen is er onderscheid gemaakt tussen kunstmest en 

gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Kunstmest 

De volgende meststoffen zijn in 2010 gebruikt: Urean, KAS, Kali-60, Bitterzout en Ureum korrels. 

Van iedere meststof is door middel van een vermenigvuldiging van de gemiddelde toegepaste 

hoeveelheid per hectare en het aantal hectares de verbruikte hoeveelheid in 2010 berekend. De 

waarden komen uit de registratie van Van den Borne Aardappelen. De naaste twee kolommen 

geven het verbruik in kilogram stikstof (N) en kilogram kali (K2O) per meststof weer. Deze 

getallen zijn berekend aan de hand van de hoeveelheden stikstof en kali die volgens de 

middelgegevens in de meststof zitten.  

 

Gewasbescherming 

Voor de overzichtelijkheid is er onderscheid gemaakt tussen toegepaste 

gewasbeschermingsmiddelen in de suikerbietenteelt en middelen in de aardappelteelt. In de 

eerste kolom staan de middelen die in deze teelten door Van den Borne Aardappelen in 2010 

gebruikt zijn. In de tweede kolom staat het verbruik per middel in 2010. Dit verbruik is door PPO 

berekend door het aantal hectares te vermenigvuldigen met het aantal kilogram 

gewasbeschermingsmiddel dat per keer gespoten is. Hierbij is rekening gehouden met 

verschillende doseringen per bespuiting. 

 

In de tabel 2 in bijlage I is door PPO de hoeveelheid actieve stof per 

gewasbeschermingsmiddelengroep per gewas berekend. Hierbij zijn de hoeveelheden actieve 

stof aangenomen die op het etiket van ieder middel staan. Eerst is de hoeveelheid actieve stof 

per hectare berekend, waarna door vermenigvuldiging met het totaal aantal hectares, de totale 

hoeveelheid actieve stof is berekend. De totalen zijn vervolgens apart vermeld bij het kopje 

‘gewasbescherming’ in tabel 1 in bijlage I. 

Het middel Reglone is apart vermeld, omdat bij berekeningen verderop in deze Carbon Footprint 

rekening wordt gehouden met een andere manier van besparing van dit middel, namelijk door 

gebruik van gewassensoren. Meer hierover wordt beschreven in hoofdstuk 4.2.2. 
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4.2.2 Gangbare situatie (Bijlage II) 

1. Energieverbruik 

Wanneer Van den Borne Aardappelen niet de mogelijkheid zou hebben om EC ventilatoren in de 

bewaarschuur te kunnen plaatsen, zouden er normale AC (Assist Control) ventilatoren geplaatst 

worden. Deze AC ventilatoren kunnen alleen op 100% of helemaal niet draaien. Dit betekent dat 

de AC ventilatoren bij Van den Borne Aardappelen in 2010 zoals de EC ventilatoren, 600 uren 

hadden moeten draaien. Door deze draaiuren te vermenigvuldigen met het aantal kilowatturen 

(5,5 kWh) dat de AC ventilatoren zouden moeten hebben, is het energieverbruik berekend dat de 

AC ventilatoren in 2010 zouden hebben. 

 

2. Brandstofverbruik 

Bij de uitgekozen bewerkingen (zie ook brandstofverbruik in hoofdstuk 4.2.1) is de overlap 

bepaald die plaatsvindt wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van GNNS systemen. Deze 

waarden zijn in samenwerking met Van den Borne Aardappelen bepaald aan de hand van 

ervaringen en schattingen van het bedrijf. Hierbij is de gemiddelde grootte en vorm van de 

percelen in acht genomen die bij Van den Borne Aardappelen in gebruik zijn. Vanwege de 

gemiddelde perceelsgrootte van 3 hectare met gemiddeld 6 hoekpunten, is het percentage 

overlap bij Van den Borne Aardappelen normaal gesproken bovengemiddeld en bepaald op 13%. 

Het percentage overlap bij het poten van aardappelen zonder GNNS is bepaald op 1%, omdat uit 

ervaring van Van den Borne Aardappelen bij het poten gemiddeld enkele centimeters te krap 

wordt gereden. Dit is dus 1% van de werkbreedte van de poter wat dus overeenkomt met 3 

centimeter op 3 meter. 

 

In de tweede kolom wordt het brandstofverbruik per bewerking uitgedrukt in liter per hectare, 

door het percentage overlap op te tellen bij het brandstofverbruik dat wordt gerealiseerd met 

behulp van precisielandbouw. De derde en laatste kolom laat vervolgens het totaal aantal liters 

brandstof per bewerking in 2010 zien door het brandstofverbruik per hectare te 

vermenigvuldigen met de bewerkte oppervlakte per bewerking in 2010. 

 

3. Vlottende productiemiddelen 

Kunstmest 

Urean en Ureum zijn allebei meststoffen die worden toegepast met de spuit. Bij het spuiten is er 

volgens Van den Borne Aardappelen 13% overlap wanneer er zonder automatische 

sectiecontrole wordt gereden. Daarom geldt dit percentage ook voor de meststoffen Urean en 

Ureum. KAS en Kali-60 worden allebei met een kunstmeststrooier toegepast. De 

kunstmeststrooier kan geen secties aan of uit zetten. Er zit dus in principe geen verschil tussen 

‘normaal’ strooien en strooien met GPS. Er is echter 1% overlap gebruikt bij het poten, dus is er 

ook sprake van deze hoeveelheid overlap bij kunstmeststrooien, omdat er met de 

kunstmeststrooier door vaste rijpaden wordt gereden. Door deze percentages op te tellen bij de 

hoeveelheid meststoffen, stikstof en kali uit tabel 1 in bijlage I zijn de hoeveelheden voor de 

gangbare situatie berekend. 
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Gewasbescherming 

Zoals al vermeld is er bij het spuiten volgens Van den Borne Aardappelen 13% overlap. Dit is ook 

weer terug te zien in de hogere overlap die in een gangbare situatie wordt gerealiseerd. Dit geldt 

echter alleen voor de aardappelteelt en niet voor het middel Reglone. Het middel Reglone is 

namelijk een loofdodingsmiddel dat wordt toegepast met zowel automatische sectiecontrole als 

gewassensoren. De sensoren realiseren volgens de registratie van Van den Borne Aardappelen 

30% gewasbeschermingsmiddel. Door dit te verrekenen met de 13% besparing van automatische 

sectiecontrole komt de totale besparing van Reglone door precisielandbouw uit op 39%. Dit is 

berekend door eerst de besparing door middel van sectiecontrole van het totaal te halen, om 

daarna de besparing door middel van de gewassensoren hierin te verrekenen ((100%-13%)-30%). 

 

In de suikerbietenteelt wordt er gespoten met een lagere snelheid. Wanneer hier op de gangbare 

manier zou worden gespoten zou er al minder overlap zijn, omdat op een lagere snelheid 

nauwkeuriger de aan- en uitschakeling van de spuitboom kan worden bediend. Hierdoor wordt 

er met de toevoeging van automatische sectiecontrole minder besparing gerealiseerd ten 

opzichte van de aardappelteelt. Er zijn geen nauwkeurige getallen bekend, maar de schatting 

kwam uit op 7% besparing door middel van automatische sectiecontrole. 

 

Door de gerealiseerde besparingen met automatische sectiecontrole en gewassensoren op te 

tellen bij het gerealiseerde aantal kilogram gewasbeschermingsmiddel bij gebruik van 

precisielandbouw, is het aantal kilogram middel in een gangbare situatie berekend. De 

kolommen rechts geven het aantal kilogram actieve stof per gewasbeschermingsmiddelengroep 

weer. 

 

4.2.3 Het verschil (Bijlage III) 

1. Energieverbruik 

Door het aantal kilowatturen uit de precisielandbouw situatie van het aantal kilowatturen uit de 

gangbare situatie af te tellen is het verschil tussen beide situaties berekend. Dit verschil in 

kilowatturen is later gebruikt om de besparing in kilogram CO2 equivalenten uit te rekenen. 

 

2. Brandstofverbruik 

Het verschil in brandstofverbruik tussen de precisielandbouw situatie en de gangbare situatie is 

berekend door deze van elkaar af te tellen. Op deze manier is er per bewerking het verschil 

berekend. 

 

3. Vlottende productiemiddelen 

Kunstmest 

Door het aantal kilogram meststof, Stikstof (N) en Kali (K2O) uit de precisielandbouw situatie van 

het aantal kilogram meststof, Stikstof (N) en Kali (K2O) uit de gangbare situatie af te tellen is het 

verschil tussen beide situaties berekend. De verschillen in aantal kilogram Stikstof (N) en Kali 

(K2O) zijn later gebruikt om de besparing in kilogram CO2 equivalenten uit te rekenen. 
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Gewasbescherming 

Door het aantal kilogram gewasbeschermingsmiddel en actieve stof uit de precisielandbouw 

situatie van het aantal kilogram gewasbeschermingsmiddel en actieve stof uit de gangbare 

situatie af te tellen is het verschil tussen beide situaties berekend. De verschillen in aantal 

kilogram actieve stof zijn later gebruikt om de besparing in kilogram CO2 equivalenten uit te 

rekenen. 

 

4.2.4 CO2 equivalenten gangbare situatie (Bijlage IV) 

1. Energieverbruik 

Om het aantal kilogram CO2 equivalenten emissie in de gangbare situatie te berekenen is er een 

CO2 waarde gebruikt van 0,35 kilogram CO2 equivalenten per 1 kWh (Bron: Productschap 

Tuinbouw). Door deze waarde te vermenigvuldigen met het aantal kWh dat in de gangbare 

situatie wordt verbruikt, ontstaat de totale CO2 emissie in kilogram van de ventilatoren in de 

gangbare situatie. 

 

2. Brandstofverbruik 

Om het brandstofverbruik om te rekenen naar het aantal CO2 equivalenten moet eerst de 

soortelijke massa van de brandstof – in dit geval diesel – bepaald worden, omdat het aantal CO2 

equivalenten meestal per kilogram product wordt uitgedrukt. Het gewicht van 1 m3 diesel is 840 

kilogram, dit komt overeen met 0,84 kilogram per liter diesel. (Bron: debinnenvaart.nl). Om de 

omrekening van kilogram diesel naar kilogram CO2 equivalenten te maken is de CO2 waarde van 

0,43 kilogram CO2 equivalenten per kilogram diesel genomen (Bron: Productschap Tuinbouw). 

Let op: dit is de waarde waarbij alleen de uitstoot door de verbranding van diesel wordt 

meegenomen. Het voorgaande proces zoals de productie en transport van de diesel wordt hierbij 

niet meegenomen. 

Uiteindelijk is het aantal liters verbruikte diesel per bewerking vermenigvuldigd met het aantal 

CO2 equivalenten per kilogram diesel waardoor het aantal kilogram CO2 verbruik van de 

bewerkingen in de gangbare situatie is berekend. 

 

3. Vlottende productiemiddelen 

Kunstmest 

Om het totale aantal kilogram CO2 equivalenten (eq.) verbruik van de kunstmeststoffen te 

berekenen is er gebruik gemaakt van de volgende CO2 waarden: 

- 5,67 kg CO2 eq. per kg N uit Urean; 

- 7,48 kg CO2 eq. per kg N uit KAS; 

- 4,00 kg CO2 eq. per kg N uit Ureum korrels; 

- 0,15 kg CO2 eq. per kg K2O uit Kali-60. 

(Bron: Productschap Tuinbouw) 

 

Door bovenstaande CO2 waarden te vermenigvuldigen met het aantal verbruikte kilogram 

stikstof en kali in de gangbare situatie, is de hoeveelheid kilogram CO2 in de gangbare situatie 
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berekend. 

 

Gewasbescherming 

Om het totale aantal kilogram CO2 equivalenten (eq.) verbruik van de 

gewasbeschermingsmiddelen te berekenen is er gebruik gemaakt van de volgende CO2 waarden 

per gewasbeschermingsmiddelengroep: 

- 18,2 kg CO2 eq. per kg actieve stof uit herbiciden; 

- 11,7 kg CO2 eq. per kg actieve stof uit fungiciden; 

- 14,8 kg CO2 eq. per kg actieve stof uit insecticiden. 

(Bron: PPO) 

 

Door bovenstaande CO2 waarden te vermenigvuldigen met het aantal kilogram actieve stof uit de 

herbiciden, fungiciden en insecticiden in de gangbare situatie, is de hoeveelheid kilogram CO2 in 

de gangbare situatie berekend. 

 

4. Totaal 

Om de totale hoeveelheid kilogram CO2 in de gangbare situatie te berekenen, zijn alle 

bovengenoemde onderdelen opgeteld. Hoe groot de totalen per onderdeel zijn, hangt volledig af 

van wat er allemaal in deze Carbon Footprint is meegenomen. In verhouding is bijvoorbeeld het 

aandeel CO2 equivalenten afkomstig van brandstofverbruik relatief laag, maar dit komt voort uit 

de bewerkingen die hierin meegenomen zijn. Zo zijn alleen de bewerkingen meegenomen waarin 

daadwerkelijk precisielandbouw wordt toegepast. Dit is echter maar een deel van de 

bewerkingen die bij Van den Borne Aardappelen worden uitgevoerd. 

Het aandeel CO2 equivalenten afkomstig van zowel de bemesting als de gewasbescherming is in 

verhouding groot, omdat alle kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen bij Van den Borne 

Aardappelen wordt toegepast door middel van precisielandbouw. Hierdoor kan alle kunstmest 

en gewasbeschermingsmiddelen worden toegekend in deze Carbon Footprint. 

 

4.2.5 CO2 equivalenten besparing (Bijlage V) 

1. Energieverbruik 

Om de besparing in kilogram CO2 equivalenten te berekenen is de CO2 waarde gebruikt die ook in 

de vorige paragraaf is vernoemd (0,35 kg CO2 equivalenten per kWh, Bron: Productschap 

Tuinbouw). Door deze CO2 waarde te vermenigvuldigen met het verschil in kWh tussen de 

gangbare situatie en de precisielandbouw situatie, is het aantal kilogram CO2 besparing van de EC 

ventilatoren ten opzichte van ‘normale’ AC ventilatoren bij Van den Borne Aardappelen 

berekend. 

 

2. Brandstofverbruik 

In deze paragraaf wordt dezelfde CO2 waarde gebruikt voor de omrekening van kilogram diesel 

naar kilogram CO2 equivalenten als in de vorige paragraaf (0,43 kg CO2 equivalenten per kg 

diesel, Bron: Productschap Tuinbouw). Door deze CO2 waarde te vermenigvuldigen met het 

verschil in kilogram dieselverbruik tussen de gangbare en de precisielandbouw situatie, is de 



 

Pagina | 16  
 

besparing in kilogram CO2 per bewerking berekend. Deze besparing is ontstaan door het 

toepassen van precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen. 

 

3. Vlottende productiemiddelen 

Kunstmest 

Om de besparing in kilogram CO2 te berekenen zijn ook hier dezelfde CO2 waarden gebruikt als in 

de vorige paragraaf. Hieronder volgen nogmaals de CO2 waarden bij de bijbehorende 

meststoffen: 

- 5,67 kg CO2 eq. per kg N uit Urean; 

- 7,48 kg CO2 eq. per kg N uit KAS; 

- 4,00 kg CO2 eq. per kg N uit Ureum korrels; 

- 0,15 kg CO2 eq. per kg K2O uit Kali-60. 

(Bron: Productschap Tuinbouw) 

 

Door bovenstaande CO2 waarden te vermenigvuldigen met het verschil in kilogram stikstof en 

kali tussen de gangbare en precisielandbouw situatie, is de besparing in kilogram CO2 per 

meststof berekend. Deze besparing komt voort uit het toepassen van precisielandbouw bij Van 

den Borne Aardappelen. 

 

Gewasbescherming 

Wederom zijn hier dezelfde CO2 waarden gebruikt als in de vorige paragraaf. In onderstaande lijst 

volgen nogmaals de CO2 waarden bij de bijbehorende gewasbeschermingsmiddelengroepen: 

- 18,2 kg CO2 eq. per kg actieve stof uit herbiciden; 

- 11,7 kg CO2 eq. per kg actieve stof uit fungiciden; 

- 14,8 kg CO2 eq. per kg actieve stof uit insecticiden. 

(Bron: PPO) 

 

Door bovenstaande CO2 waarden te vermenigvuldigen met het verschil in kilogram actieve stof 

uit de herbiciden, fungiciden en insecticiden tussen de gangbare en precisielandbouw situatie, is 

de besparing in kilogram CO2 per gewasbeschermingsmiddelengroep berekend. Deze besparing 

komt voort uit het toepassen van precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen. 

 

4. Totaal 

Om de totale besparing in kilogram CO2 door middel van precisielandbouw te berekenen, zijn alle 

bovengenoemde onderdelen opgeteld. Hoe groot de totalen per onderdeel zijn, hangt volledig af 

van wat er allemaal in deze Carbon Footprint is meegenomen. Ook de besparing per onderdeel 

hangt onder andere af van welke dingen er in deze Carbon Footprint zijn meegenomen. Door het 

aantal kilogram CO2 besparing te delen door het aantal kilogram CO2 in de gangbare situatie is de 

besparing per onderdeel berekend. Zo is bijvoorbeeld het aandeel kunstmest besparing in 

kilogram CO2 in verhouding groot, maar de besparing in procenten uitgedrukt is in verhouding 

laag omdat er in de gangbare situatie ook veel kilogram CO2 verbruikt wordt (zie ook paragraaf 

4.2.4). 
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4.3 Toekomst aanbevelingen 
 
Van den Borne Aardappelen zal in de toekomst doorgaan met het verder ontwikkelen en toepassen 

van precisielandbouw en andere besparende technieken op het bedrijf. Er zijn op dit moment al 

technieken in ontwikkeling die in de toekomst besparingen kunnen realiseren. Hieronder worden de 

technieken opgesomd die in de nabije toekomst in gebruik kunnen worden genomen.  

 

• Close sensing sensoren: veel gerichter bemesten met behulp van sensoren die de 

benodigde hoeveelheid mineralen van de plant meten en berekenen. Er zal geen daling 

ontstaan in kilogram kunstmest, maar een hogere opbrengst per hectare zal wel de 

efficiëntie van de toegepaste mineralen verhogen; 

• Kunstmeststrooier: minder overlap tijdens het kunstmeststrooien door automatische 

sectieaansturing van de strooier. Hierdoor is er minder kunstmest per hectare nodig; 

• Mineraalconcentraat: dit is geen delfstof zoals KAS en Kali, maar een afgeleide van 

organische mest, waardoor naar alle waarschijnlijkheid minder CO2 emissie aan hoeft te 

worden toegekend. Mineraalconcentraat wordt in de regio geproduceerd dus er zal 

tevens een lagere milieubelasting door transport gerealiseerd worden; 

• Zonnepanelen: door alternatieve energiebronnen toe te passen heeft het bedrijf de 

potentie om volledig CO2 neutraal te worden op het gebied van elektriciteitsgebruik. 

Vanwege de gunstige zuidelijke ligging van de daken, zijn deze geschikt om zonnepanelen 

op te plaatsen. Tevens zijn er door de meerdere aanwezige schuren vele vierkante 

meters dakoppervlakte beschikbaar; 

• Brandstofverbruik: op enkele punten kan er kritischer worden gekeken naar het 

brandstofverbruik. Door bij bepaalde bewerkingen de snelheid te verlagen, de 

bandenspanning te verlagen of met een lagere maximum snelheid over de weg te rijden 

kunnen er besparingen worden gerealiseerd. Uit onderzoek van onder andere De 

Boerderij (zie ook hoofdstuk 6), blijkt dat er ongeveer 25% diesel kan worden bespaard 

wanneer de maximum transportsnelheid wordt verlaagd van 60 km/u naar 40 km/u, 

terwijl de gemiddelde snelheid met slechts 8,6 km/u afneemt. 
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4.4 Discussie 
 
In deze Carbon Footprint is er gebruik gemaakt van diverse bronnen. Ook de CO2 waarden die aan de 
grondstoffen, elektriciteit, etc. toegekend zijn, komen niet allemaal van eenzelfde bron omdat niet 
één bron alle gegevens beschikbaar had. De uitkomsten en conclusie zijn representatief, maar 
uiteraard ook discutabel en zullen anders zijn bij andere gekozen waarden. 
 
Deze Carbon Footprint heeft alleen betrekking tot de toegepaste precisielandbouw en andere 
besparende technieken bij Van den Borne Aardappelen die berekend konden worden. Dit betekent 
dat de uiteindelijke besparing niet representatief is voor een geheel akkerbouwbedrijf en hier ook 
niet mee kan worden vergeleken. Wanneer PPO in het project Boer & Klimaat de Carbon Footprint 
van het gehele akkerbouwbedrijf klaar heeft (zie ook H 3.1), kan wel het effect van precisielandbouw 
en andere besparende technieken op het totale bedrijf bekeken worden. Tevens is de overlap bij de 
werkzaamheden bij Van den Borne Aardappelen uitzonderlijk, vanwege de bijzondere 
perceelsoppervlakten en perceelsvormen. Ook wanneer er een andere keuze wordt gemaakt in de 
werkzaamheden en technieken die in de Carbon Footprint meegenomen worden, zullen de conclusie 
en uitkomsten anders zijn. 
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5. Conclusie 
 
Aan de hand van het opgezette model en de berekeningen is gebleken dat er een verschil in CO2 
emissie bestaat tussen gangbaar en het toepassen van precisielandbouw en andere besparende 
technieken. Door eerst de waarden in de gangbare situatie uit te rekenen zijn de volgende CO2 
emissie waarden in kilogram CO2 equivalenten berekend:  
 
Gangbare situatie     Kg CO2 equivalenten 

• Elektriciteit;      13860,00 

• Diesel      7044,47 

• Kunstmest     279014,16 

• Gewasbeschermingsmiddelen   82165,63 

     Totaal 382084,26 
 

Door de besparingspercentages (overlap, energieverbruik, etc.) door middel van precisielandbouw en 

andere besparende technieken te verrekenen op bovenstaande getallen, is de uiteindelijke CO2 

emissie besparing in kilogram CO2 equivalenten en de besparing in procenten berekend. Deze 

waarden staan hieronder weergegeven. 

 

Besparing      Kg CO2 equivalenten Percentage 

• Elektriciteit     7661,05  55% 

• Diesel      465,21       7% 

• Kunstmest     26198,16    9% 

• Gewasbeschermingsmiddelen   9995,45   12% 

     Totaal: 44320,32      11,60% 
 

In onderstaande figuren zijn de besparingen ook in één oogopslag te zien. De waarden kunnen hier 

boven worden afgelezen. 

 

Ter verduidelijking van hoeveel besparing er wordt gerealiseerd kan er een eenvoudige rekensom 

worden gemaakt: De emissie van één huishouden in Nederland is jaarlijks gemiddeld 9000 kg CO2 

Figuur 5: Grafiek van de besparing in kilogram CO2 Figuur 6: Grafiek van de besparing in procenten 
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(Bron: milieucentraal.nl). Hierin zijn alle activiteiten binnen een gemiddeld huishouden 

meegenomen. De besparing van 44320,21 kg CO2 equivalenten is op jaarbasis dus te vergelijken met 

de CO2 emissie van bijna vijf huishoudens.
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