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Samenvatting 

Het doel van deze masterproef bestaat erin na te gaan hoe de productie van grondstoffen voor bio-

energie en biomaterialen kan ingepast worden op het Vlaamse landbouwbedrijf. Dit probleem wordt 

benaderd vanuit het concept „multifunctionele teelt‟, waarbij eenzelfde teelt op verschillende manieren 

benut kan worden. Door het opstellen van teeltfiches met daarin een kwalitatieve beschrijving van de 

verschillende valorisatiemogelijkheden van een teelt, worden homologieën tussen de teelten 

geïdentificeerd, die vervolgens samengevat zijn in een generiek valorisatieschema. Deze generalisatie 

laat toe om per traject kritieke succesfactoren te duiden die een belangrijke invloed (kunnen) hebben op 

het al dan niet slagen van zo‟n traject. Miscanthus wordt als voorbeeld van een grondstoffenleverancier 

voor bio-energie en biomaterialen grondig kwalitatief en kwantitatief bestudeerd. De kwantitatieve 

benadering, aan de hand van lineaire programmering, gaat na wat de belangrijkste struikelblokken zijn in 

het economisch rendabel maken van deze teelt en welke landbouwstreken hiervoor het meeste potentieel 

bieden. Miscanthus wordt als keuze-optie in het productieplan van vier representatieve bedrijven in 

Vlaanderen overwogen.  

De simulaties maken duidelijk dat de leemstreek het meeste potentieel biedt in Vlaanderen voor de teelt 

van miscanthus, onmiddellijk gevolgd door de zandleemstreek en de polders. De zandstreek is minder 

voor de hand liggend door de lage opbrengst van miscanthus in deze streek en de grotere financiële 

voordelen van de andere teelten. De belangrijkste factoren die contractproductie van miscanthus een 

boost kunnen geven, is, naast een opbrengstverhoging van miscanthus, de waardering van de 

overschotten van het ene valorisatietraject in het andere. De situatie waarbij miscanthus verbrand wordt 

om de warmtevraag op het bedrijf in te vullen, is momenteel enkel haalbaar in de leemstreek, maar een 

daling van de investeringskost voor de verbrandingsketel of een stijgende stookoliekost kan hier snel 

verandering in brengen. Door beide trajecten te koppelen wordt het voordeel van het combineren van 

trajecten duidelijk: de evenwichtsprijs binnen het contract daalt en wordt minder gevoelig aan 

schommelingen van sancties bij tekorten. Deze voordelen van creatief combineren van 

valorisatietrajecten kunnen doorgetrokken worden naar niet-bestudeerde trajecten zoals co-vergisting, 

pelletiseren van de snippers, gebruik als strooisel of inmenging in compost.  
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Inleiding 

De Vlaamse landbouw staat voor een aantal ingrijpende uitdagingen: een toenemende concurrentie, een 

stijgende druk van milieu en klimaat en een toenemende volatiliteit van de omgeving. Deze volatiliteit 

zal leiden tot nog grotere onzekerheid rond opbrengsten en kosten. Verbreding en diversificatie van de 

landbouw door middel van nieuwe valorisatietrajecten moet daarom een belangrijk aandachtspunt 

vormen voor toekomstig landbouwonderzoek. Deze nieuwe valorisatietrajecten bevinden zich vaak in de 

sector van de bio-energie en biobased producten. Deze sectoren koppelen op een vernuftige manier de 

bezorgdheid van de maatschappij om het milieu met de zoektocht van de landbouwer naar nieuwe 

gewassen en afzetmarkten. Volgens de EU 2020-strategie moet België tegen 2020 13% van zijn 

energieverbruik uit hernieuwbare energie halen. Dit cijfer zal grotendeels, en zeker voor de 

transportsector, ingevuld worden door energie uit biomassa. Aangezien het niet wenselijk is om al deze 

biomassa te importeren, is hier mogelijks een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse landbouwer.  

De teelt van biomassa voor de productie van energie is echter controversieel. Door wijzigingen in 

landgebruik, maar ook intensief water-, kunstmest- en pesticidegebruik en negatieve effecten op 

biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid komt de teelt van energiegewassen soms in een minder gunstig 

daglicht te staan. Bovendien stoot het idee van een voedselgewas in een brandstoftank veel mensen tegen 

de borst. Er zijn echter ook nieuwe teelten, zoals miscanthus en korteomloophout, die minder intensieve 

teelttechnieken vereisen en niet als voedselbron dienen. Deze gewassen leggen de bodem echter voor 

meerdere jaren vast en zijn dus niet altijd even populair bij landbouwers. Meer en meer komt ook het 

gebruik van agrarische residuen, residuen van de voedingssector, snoeihout van landschappelijke 

beplantingen, mest en bermmaaisel in beeld ter vervanging of aanvulling van energiegewassen.  

Er zijn reeds heel wat studies verschenen die het potentieel van de productie van biomassa voor bio-

energie nagaan. De meeste komen tot de conclusie dat in Vlaanderen het sop de kool niet waard is. De 

redenering die gevolgd wordt in deze studies is echter te eenzijdig. Biomassa die louter gebruikt wordt 

voor energieproductie kan door schaalvoordelen inderdaad vaak voordeliger in het buitenland worden 

geproduceerd en aangekocht. In dit onderzoek wordt dan ook afgeweken van een te eenzijdige 

benadering met louter nadruk op bio-energie. De doelstelling van dit onderzoek is om vanuit een 

holistisch perspectief naar de traditionele gewassen en naar enkele beloftevolle, nieuwe gewassen te 

kijken. Het gewas wordt ontleed in zijn verschillende componenten en er wordt gekeken naar de 

verschillende afzetmogelijkheden. Het gaat dus om multifunctionele teelten: teelten die tezelfdertijd 

meerdere producten kunnen afleveren. 

De onderzoeksvraag is de volgende: hoe kunnen teelten op het Vlaamse landbouwbedrijf 

multifunctioneel ingezet worden voor diverse valorisaties, waaronder bio-energie en biobased 

producten? Meer bepaald wordt nagegaan hoe valorisatietrajecten voor voeding, voeder, bio-energie en 

biobased producten naast elkaar gestalte kunnen krijgen en van daadwerkelijke betekenis worden voor 

de Vlaamse landbouw.  

De masterproef is als volgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk wordt kort de methodologie besproken, 

alsook het begrippenkader geschetst en meer toelichting gegeven rond „bio-energie‟ en „biobased 

materialen‟. In het tweede hoofdstuk wordt op kwalitatieve wijze beschreven hoe de multifunctionaliteit 

van een gewas kan herkend worden, namelijk met behulp van teeltfiches en een generiek 

valorisatieschema. Het tweede hoofdstuk wordt afgesloten met een kwalitatieve beschrijving van 
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kritische succesfactoren  die geïdentificeerd kunnen worden bij de verschillende valorisatietrajecten. In 

het derde hoofdstuk wordt ingezoomd op miscanthus. De voor- en nadelen van de teelt van miscanthus 

worden in detail besproken, alsook de mogelijke valorisaties. Ook de opbrengsten en kosten van een 

hectare miscanthus worden opgelijst. In het vierde hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van al deze 

informatie om voor enkele toekomstige valorisaties van miscanthus na te gaan wat de economische 

haalbaarheid is en welke parameters hier meest invloed op hebben. In het vijfde hoofdstuk worden de 

conclusies van de masterproef getrokken en in het zesde hoofdstuk volgt een korte discussie. 
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1. Methodiek en duiding bio-energie en biobased producten  

Het doel van deze masterproef is na te gaan hoe teelten op een Vlaams landbouwbedrijf multifunctioneel 

kunnen ingezet worden voor diverse valorisaties, waaronder bio-energie en biobased producten. De 

werkwijze die wordt gevolgd om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren staat beschreven in 

1.1. In de overige paragrafen van dit eerste hoofdstuk worden enkele veelvoorkomende begrippen 

verduidelijkt en worden de concepten „bio-energie‟ en „biobased producten‟ toegelicht. 

1.1. Opbouw van de masterproef 

Over de toekomst van bio-energie in Vlaanderen bestaat heel wat informatie. Zoals reeds vermeld in de 

inleiding ontbrak bij voorgaande studies vooral het aspect multifunctionaliteit en de mogelijkheid tot 

combineren van valorisatietrajecten op het bedrijf. Informatie die kan helpen bij het evalueren van de 

meest geschikte valorisatiecombinaties op het Vlaamse landbouwbedrijf werd dus uit de literatuur 

weerhouden. 

Het onderzoek bestaat uit 3 fasen. Er wordt vertrokken van een algemeen beeld in de eerste fase 

(Hoofdstuk 1 en 2) om dan verder in te zoomen op één bepaald gewas in de tweede fase (Hoofdstuk 3) 

en ten slotte in de derde fase (Hoofdstuk 4) een praktisch voorbeeld te geven van de economische 

haalbaarheid op een Vlaams landbouwbedrijf. 

Het eerste hoofdstuk schetst het begrippenkader, gevolgd door wat meer toelichting rond non-

foodafzetmarkten in Vlaanderen, met name bio-energie en biobased producten. Deze twee sectoren 

vormen onderdeel van de Vlaamse biobased economie. Het eerste hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd 

op literatuurstudie. 

In het tweede hoofdstuk start het eigen onderzoek. Voor elk gewas dat in Vlaanderen een belangrijk 

areaal bezet, wordt een teeltfiche opgesteld. Het doel van deze oefening is op zoek te gaan naar de 

verschillende valorisatiemogelijkheden die in één gewas omvat zitten en deze kort kwalitatief te 

beschrijven. De teeltfiches bestaan uit een korte inleiding met de belangrijkste teeltkenmerken, gevolgd 

door een opsplitsing van het gewas in verschillende componenten. Voor elk van deze componenten 

worden vervolgens alle mogelijke afzettrajecten besproken. Ook voor teelten die op korte tot 

middellange termijn belangrijk kunnen worden in Vlaanderen wordt een teeltfiche opgesteld. Om een 

beter idee te krijgen van hoe zo‟n fiche eruit ziet, wordt de teeltfiche van aardappel en korteomloophout 

als voorbeeld gegeven. 

Om de multifunctionaliteit ten volle in beeld te krijgen, wordt vanuit de verschillende individuele fiches 

een generiek valorisatieschema opgesteld. Dit moet toelaten om voor nieuwe gewassen af te toetsen 

welke trajecten mogelijk zijn. Met behulp van het schema kunnen de gebruiksmogelijkheden van eender 

welke teelt geanalyseerd worden. Om de lezer te overtuigen dat het generiek schema algemeen 

toepasbaar is en voor nieuwe inzichten kan zorgen, wordt het getoetst aan twee zeer verschillende 

gewassen, namelijk hennep en suikerbiet. 

Niet alle gewassen zullen echter even geschikt zijn voor elk traject. Om na te gaan welke gewassen in 

aanmerking komen voor welke trajecten moeten kritische succesfactoren (afgekort als KSF) van deze 

trajecten herkend en beschreven worden. Voorbeelden van KSF staan in 2.5. Deze tabellen geven weer 

aan welke voorwaarden een gewas moet voldoen om geschikt te zijn voor gebruik binnen een bepaalde 
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afzetmarkt. Met behulp van deze tabellen kan de lezer nagaan in welke mate een gewas multifunctioneel 

inzetbaar is.  

De kwalitatieve methode om multifunctionaliteit van gewassen te analyseren bestaat er dus in volgens 

een vast stramien teelten met hun valorisaties in beeld te brengen aan de hand van teeltfiches (zie 2.2 en 

2.3) en vervolgens een generiek valorisatieschema op te stellen waaraan andere teelten kunnen getoetst 

worden (zie 2.4.1 en 2.4.2). Bij deze toetsing verkent men dan de KSF die de haalbaarheid van een 

traject kunnen bepalen. Deze kunnen overzichtelijk weergegeven worden in tabellen (zie 2.5). 

In de tweede fase wordt uitgelegd waarom miscanthus werd gekozen om een gedetailleerde 

kwantitatieve invulling te geven aan de verschillende valorisaties. Miscanthus wordt in detail besproken 

met alle voor- en nadelen, teeltkosten en opbrengsten. Met behulp van de informatie uit de tweede fase 

kan dan in de derde fase een model uitgewerkt worden om de economische haalbaarheid van miscanthus 

na te gaan. In de derde fase wordt geëvalueerd welke prijs een innoverende bedrijfsleider minstens wenst 

te ontvangen voor een ton miscanthussnippers en hoe deze prijs kan beïnvloed worden door 

verschillende parameters. Parameters die hier een sterke invloed op hebben, kunnen geïdentificeerd 

worden als KSF. 

1.2. Toelichting en interpretatie van enkele sleutelbegrippen 

1.2.1. Multifunctionele teelt 

Multifunctionele teelt kan op twee verschillende manieren ingevuld worden: de teelt van meerdere 

producten met behulp van één gewas (multiproduct crops) of de teelt van een energiegewas op een stuk 

grond dat meerdere functies heeft (multiple land-use) (Elbersen & Meeusen-van Onna, 2001).  

1.2.1.1. Multiproduct crops 

Een multiproduct crop is een gewas dat tezelfdertijd voor meerdere toepassingen kan gebruikt worden. 

De ene component van het gewas wordt bv. voor een energietoepassing gebruikt, terwijl de andere 

component voor een andere toepassing wordt gebruikt. De niet-energietoepassingen zijn de meer 

traditionele producten voeding en voeder, maar ook pulp en papier, constructiemateriaal, chemicaliën,... 

De hoofdcomponent van het gewas wordt meestal gebruikt voor deze niet-energietoepassingen. De 

restproducten (o.a. twijgen, stengels, bladeren), die normaal gezien op het land blijven liggen, worden 

dan ingezet voor een bio-energietoepassing, hetzij kleinschalig op het eigen bedrijf, hetzij in 

grootschalige conversie-installaties (Dornburg et al., 2003). 

Door de schaarste aan landbouwgrond biedt het meervoudig gebruik van één enkel gewas veel 

perspectieven in Vlaanderen. Bovendien mikt de Vlaamse landbouw steeds meer op een substantieel 

toegevoegde waarde omdat ze niet kan concurreren met de grote landbouwregio‟s in Europa. Het 

concept van multifunctionele teelt past perfect in dit plaatje. 

1.2.1.2. Multiple land-use 

Multiple land-use is het telen van een gewas op een stuk grond dat naast landbouw ook nog een andere 

functie heeft. De grond wordt dus voor meerdere doeleinden gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

energieteelt op spuitvrije zones rond watergangen of in de omgeving van een waterwingebied. Deze 

zones zijn ideaal voor multifunctioneel geteeld energiehout, dat kan aangevuld worden met snoei- en 
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dunningshout uit de directe omgeving om aan de vraag van een verbrander te voldoen. Ook energieteelt 

als openbaar groen in een woonwijk, als bufferzone rondom een natuurgebied of op verontreinigde zones 

zijn voorbeelden van multiple land-use. Momenteel worden deze bijkomende functies echter niet 

financieel vergoed, tenzij ze deel uitmaken van een beheersovereenkomst (Elbersen en Meeusen-van 

Onna, 2001).  

De „multiple land-use‟-invulling van multifunctionele teelt zal minder aan bod komen in deze 

masterproef. 

1.2.2. Valorisatietraject 

Een valorisatietraject is een afzetmogelijkheid voor het product van de landbouwer waarvoor hij één of 

andere vorm van vergoeding krijgt. Meestal is dit een financiële vergoeding. Indien het product wordt 

gevaloriseerd op het eigen bedrijf als organisch materiaal voor de bodem, als veevoeder of om energie te 

produceren, gaat het om een besparing op de variabele kosten op het bedrijf. De landbouwer moet 

namelijk respectievelijk minder meststof, minder veevoeder of minder brandstof aankopen. 

1.2.3. Creatieve combinaties van valorisatietrajecten 

De relatie tussen het begrip valorisatietraject en het begrip multifunctionele teelt wordt nu duidelijk. Een 

multifunctioneel gewas kan namelijk gevaloriseerd worden via meer dan één traject per oogst. Zo kan de 

ene component naar traject x gaan en de andere naar traject y. Een andere mogelijkheid is dat binnen een 

vast afzetcontract een bepaalde hoeveelheid naar traject x gaat en het „teveel aan productie‟ naar traject y 

gaat. Door meerdere trajecten naast elkaar te plaatsen ontstaan creatieve combinaties van 

valorisatietrajecten. Deze trajecten zijn nog niet algemeen ingeburgerd omdat het om nieuwe 

afzetmarkten gaat zoals bio-energie of omdat ze afzonderlijk niet rendabel leken. Wanneer ze echter 

gecombineerd worden met andere trajecten, lijken ze plots een heel stuk aantrekkelijker. Deze 

masterproef helpt om een kader te schetsen, waarbij het combineren van valorisatietrajecten beter in 

beeld komt en waarbij nieuwe combinaties „creatief‟ ontworpen worden. 

1.2.4. Traditioneel traject en traditionele teelt 

Voorlopig maakt de meerderheid van de Vlaamse landbouwers gebruik van de traditionele 

valorisatietrajecten, zoals afzet aan de voedings- of veevoederindustrie. De meerderheid produceert dan 

ook de traditionele landbouwproducten zoals aardappel, suikerbiet, graan en maïs. Deze 

behoudsgezindheid is typerend voor de sector en vloeit vooral voort uit een gebrek aan informatie over 

innovatieve mogelijkheden in combinatie met een gebrekkige organisatie van nieuwe afzetmarkten. 

Bovendien speelt ook het inkomen dat men via deze trajecten ontvangt een rol.  

1.2.5. Innovatief traject en innovatieve teelt 

Onder innovatieve teelt vallen in dit onderzoek korteomloophout, miscanthus en hennep. Het zijn 

„nieuwe‟ gewassen omdat hun areaal in Vlaanderen momenteel nog te verwaarlozen is. Het gewas zelf is 

echter niet nieuw. Zo werd hennep vroeger veel gebruikt in de textielindustrie en zijn wilg en populier 

zeer gekende bomen in Vlaanderen. Ze zijn veelbelovend om verschillende redenen. Ten eerste zijn ze 

zeer geschikt voor de productie van elektriciteit en warmte en laat het nu net deze twee toepassingen zijn 

die binnen de EU sterk aan belang winnen, ook voor de transportsector. Bovendien kan een teler het 

risico op rampzalige oogstjaren verkleinen door zijn teelten te diversifiëren. Daarnaast hebben ze minder 
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inputs nodig dan de traditionele gewassen. Als laatste is de energieopbrengst van deze gewassen 2-3 keer 

hoger dan de energieopbrengst van gewassen van de eerste generatie en bieden deze teelten de 

mogelijkheid aan de landbouwer zelfvoorzienend te worden in zijn energievraag (Pilzecker, 2010). 

Innovatieve trajecten zijn trajecten die meer en meer in de kijker komen te staan, maar de voorbije eeuw 

nauwelijks van belang zijn geweest. Het gaat vooral om bio-energie, biobased materialen en andere 

biobased producten, bv. groene chemicaliën. 

1.2.6. Industriële symbiose 

Het commercieel valoriseren van de nevenproducten en overschotten van de hoofdactiviteit is een 

concept dat in de industrie “industriële symbiose” genoemd wordt. Het basisidee van industriële 

symbiose is dat men de nevenstromen en overschotten van een bedrijf verhandelt aan een ander bedrijf 

dat deze stromen nuttig kan verwerken. Op die manier worden minder grondstoffen verbruikt en is er 

minder milieubelasting door afvalstromen. De term symbiose duidt op het feit dat beide partijen voordeel 

halen uit de samenwerking. Ook op landbouwschaal is een vorm van industriële symbiose mogelijk, bv. 

indien de landbouwer zijn oogstresten kan verkopen aan de eigenaar van een co-vergistingsinstallatie 

(Industrial Symbiosis). 

1.3. Duiding bij het traject bio-energie 

Bio-energie is een uitgebreid thema dat veel verschillende aspecten beslaat. De aspecten die binnen deze 

masterproef van belang zijn, worden kort belicht in de volgende alinea's, met name de steunmaatregelen 

die bestaan voor de productie van bio-energie en de controverse rond bio-energie. De meest 

gebruikelijke conversietechnieken voor de omzetting van biomassa naar bio-energie en hun betekenis 

voor de landbouw worden in 1.4 kort toegelicht. Eerst en vooral wordt duidelijk gemaakt wat de term 

„bio-energie‟ precies inhoudt. 

1.3.1. Wat is bio-energie? 

Bio-energie is energie die geproduceerd wordt uit biomassa. De Europese commissie hanteert als 

definitie voor biomassa: „de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van 

de landbouw, de bosbouw en de aanverwante bedrijfstakken en de biologisch afbreekbare fractie van 

industrieel en huishoudelijk afval‟ (o.a. in Richtlijn 2001/77/EG). 

Groene energie is een ruimer begrip dat naast bio-energie ook hernieuwbare energie uit windmolens, 

zonnepanelen, getijden, … enzovoort omvat. Een aparte klasse van biomassa voor energie vormen de 

energiegewassen. Deze gewassen worden speciaal geteeld voor de omzetting naar energie, bv. 

energiemaïs, miscanthus, bamboe, riet, korte-omloophout,… De energievorm kan stationair zijn, zoals 

elektriciteit (groene stroom) en warmte (groene warmte), of het kan gaan over biobrandstoffen. In 

Vlaanderen was in 2010 1,65% van de elektriciteitsproductie biobased, 1,6% van de warmteproductie en 

4% van de brandstoffen (Vandermeulen et al., 2010). 

1.3.2. Internationale en Europese stimuli voor bio-energie 

In de 20-20-20 doelstellingen van de EU staat dat tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% 

moet teruggedrongen worden, het energieverbruik met 20% moet dalen en het aandeel hernieuwbare 

energie moet stijgen met 20%, alledrie ten opzichte van het niveau in 1990. In de transportsector zal 
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tegen 2020 10% van de brandstof uit hernieuwbare energie moeten bestaan (Richtlijn 2009/28/EG). 

Deze maatregelen zijn een Europees gemiddelde en zijn nationaal verdeeld volgens het aandeel 

natuurlijke grondstoffen voor hernieuwbare energie waarover het land beschikt. Zo moet België tegen 

2020 13% van zijn energieverbruik uit hernieuwbare energie halen. In Richtlijn 2009/28/EG staat 

bovendien dat de lidstaten verplicht zijn tot het opstellen van een nationaal actieplan (NREAP, National 

Renewable Energy Action Plan) om dit percentage in te vullen.  

Naast het wetgevend kader van de EU is er nog de Kyoto-doelstelling. Voor België houdt dit in dat er in 

de periode 2008-2012 7,5% minder uitstoot van broeikasgassen moet zijn dan in 1990. Meer specifiek 

voor Vlaanderen komt dit neer op 5,2% minder uitstoot (LNE).  

België kan zelf geen aardolie of aardgas ontginnen, waardoor het afhankelijk is van de toeleverende 

landen, die vaak gekenmerkt worden door politieke instabiliteit (Midden-Oosten). Momenteel is de 

transportsector bijna volledig afhankelijk van aardolie. De prijzen vertonen een stijgende trend met 

pieken tot 150 dollar per vat, die zeker nog zullen toenemen naarmate deze eindige energiebron 

schaarser wordt en de vraag stijgt (Pelkmans et al., 2009). 

Momenteel bedraagt het aandeel hernieuwbare energie in de EU ongeveer 10% van de totale 

energieconsumptie. Twee derde van deze hoeveelheid hernieuwbare energie wordt ingevuld door bio-

energie. Waarschijnlijk zal dit aandeel afnemen tot 50-60% in 2020 ten voordele van andere 

hernieuwbare energiebronnen. Energie uit biomassa is momenteel hoofdzakelijk afkomstig van de 

bosbouw. Het aandeel afkomstig van de landbouw groeit echter vrij snel en het potentieel is minder 

gelimiteerd dan bij de bosbouw. Het grootste aandeel van de geteelde gewassen voor energie wordt in de 

EU gebruikt voor de productie van biodiesel, gevolgd door biogas en bio-ethanol. Wat betreft de 

gewassen geteeld voor biobrandstoffen staat koolzaad op nummer 1 in de EU, gevolgd door granen voor 

ethanol. Het aandeel van de granen neemt echter sterker toe dan het aandeel van koolzaad. Verder is één 

derde van de geproduceerde bio-ethanol in de EU afkomstig van suikerbiet (Pilzecker, 2010). 

1.3.3. Nationale stimuli voor bio-energie 

Bio-energie biedt een belangrijke opportuniteit om de tanende ster van de landbouw in Vlaanderen een 

nieuw elan te geven. Zo kan bio-energie een positieve invloed hebben op de tewerkstelling in rurale 

gebieden (Achtergronddocument, 2005). Enkele redenen waarom nu net agrariërs met hernieuwbare 

energie aan de slag kunnen gaan, zijn (Terbijhe et al., 2010): 

 Landbouwers zijn perfect uitgerust om zelf biomassa te oogsten en bio-energie te produceren. 

 Op een landbouwbedrijf zijn het bedrijf en het woonhuis meestal gecombineerd op 1 perceel, 

met als gevolg dat de uitwisseling van warmte en elektriciteit tussen beide zonder grote 

verliezen of juridische problemen gepaard kan gaan. 

 Tijdens zijn dagdagelijkse activiteiten heeft de landbouwer een continue toevoer van energie 

nodig: voor de tractor, voor de verwarming van de stallen, voor de klimatisering van de stal of 

serre, … Om deze continue toevoer te garanderen, is zelfvoorziening een groot voordeel. 

 De boerenstiel wordt gekenmerkt door productie tegen fluctuerende prijzen, wat hoge risico‟s 

en vaak kleine marges met zich meebrengt. Extra inkomsten vanuit duurzame energie kunnen 

zorgen voor een continu en verzekerd inkomen. Anderzijds vormt de energiekost een groot 

aandeel van de totale productiekost. Energieonafhankelijkheid en zelfvoorziening bieden hier 

een extra voordeel. 
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 Vaak bestaat bij de landbouwers veel interesse voor additionele activiteiten of verbreding. 

Deze verbreding kan zich manifesteren in sociaal-toeristische activiteiten, integratie van 

natuur en landschap in het management, uitbesteden van productiefactoren aan derden, maar 

ook in nieuwe afzetmarkten.  

De overheid stimuleert ondernemers om te investeren in nieuwe technologieën die bijdragen tot het 

terugdringen van de CO2-uitstoot in Vlaanderen. Zo is sedert 2006 pure plantaardige olie (PPO) als 

brandstof vrijgesteld van accijnzen, op voorwaarde dat de productie gebeurt door (een coöperatie van) 

landbouwers, Belgisch koolzaad wordt gebruikt en de brandstof onmiddellijk vermarkt wordt naar de 

eindverbruiker zonder tussensector. Verder maakt de overheid gebruik van o.a. groenestroomcertificaten, 

warmtekrachtcertificaten en CO2-bonussen om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen terug te dringen 

(Pelkmans et al., 2009). 

1.3.4. De controverse rond bio-energie 

Het bio-energieverhaal is echter niet altijd even rooskleurig. Door een wijziging in landgebruik (bv. de 

omvorming van tropisch regenwoud naar akkerland) kan zeer veel CO2 vrijkomen die het positieve 

effect van bio-energie op de klimaatsverandering teniet doet. Ook indirect veranderd landgebruik 

betekent extra uitstoot. Een voorbeeld van een indirect effect: wanneer massaal koolzaadolie gebruikt 

wordt als biobrandstof stijgt de vraag naar andere plantaardige oliën voor de voedingsindustrie. Deze 

verhoogde vraag naar bijvoorbeeld palmolie uit Indonesië of Maleisië kan verregaande ontbossing tot 

gevolg hebben. Een ander voorbeeld is de overschakeling van sojateelt naar maïsteelt voor bio-ethanol in 

de VS. Deze overschakeling doet de sojaprijs stijgen en zet Zuid-Amerikaanse boeren aan tot ontginning 

van nieuw land voor de teelt van soja. Op die manier veroorzaakt de productie van bio-ethanol in de VS 

een „indirecte‟ uitstoot van CO2 in Brazilië. 

Bovendien hebben uitgestrekte monoculturen van bv. palmolie of energiemaïs een nadelig effect op de 

biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Ook de introductie van genetisch gewijzigde organismen 

(GGO‟s) kan een risico voor de biodiversiteit betekenen. Hoewel het gebruik van GGO‟s voor non-

foodtoepassingen meer aanvaard is dan voor foodtoepassingen, blijven er gevaren voor besmetting met 

de omgeving bestaan. Zo ontdekten wetenschappers in de VS dat in 2010 83 procent van de wilde 

koolzaadplanten besmet waren met genen uit genetisch gemodificeerd koolzaad resistent aan RoundUp 

(VILT, 2010a).
 

Ten derde is bio-energie niet vanzelfsprekend goed voor het milieu. De intensiteit van de teeltmethode 

bepaalt de invloed op de bodem, het water en de lucht, o.a. door het al dan niet gebruiken van pesticiden. 

In landen met een droog klimaat in het Zuiden is de uitputting van watervoorraden door een intensief 

gebruik van water bij bepaalde teelten reeds een veelvoorkomend probleem. 

Verder heeft de massale productie van bio-energie ook een socio-economische invloed. Veel rapporten 

tonen aan dat de grootschalige teelt van gewassen voor de productie van bio-energie vooral in het Zuiden 

voor sociale problemen zorgt zoals concurrentie met de voedselproductie. Ook de lage lonen voor de 

arbeiders en de slechte arbeidsomstandigheden worden aangestipt in deze studies. Aangezien de 

grootschalige monoculturen vaak in handen zijn van de agro-industrie, dragen zij weinig bij tot de lokale 

welvaart. Kleinschalige activiteiten die investeren in de bestaande landbouwactiviteiten in 

ontwikkelingslanden en deze versterken, vormen hierop een uitzondering. 

De massale productie van eetbare gewassen voor gebruik in de brandstoftank stoot velen tegen de borst 

gezien de hongersnood die nog steeds heerst in ontwikkelingslanden. Internationale organisaties zoals de 



9 

Wereldbank zijn het erover eens dat de toenemende vraag naar biobrandstoffen één van de oorzaken is 

van de prijsstijgingen van landbouwproducten zoals maïs, tarwe en rijst. Deze prijsstijgingen zijn 

dramatisch voor ontwikkelingslanden waar de voedseluitgaven tot 80% van het inkomen bedragen (Van 

Hauwermeiren, 2008). 

Binnen de EU bestaat enige zekerheid over het duurzame karakter van bio-energie door het bestaande 

wettelijke kader rond het duurzame beheer van bos- en landbouw. Buiten de EU ontbreekt vaak deze 

zekerheid. Om de herkomst te garanderen en de gebruikte energie te kunnen certificeren, heeft de EU 

enkele aanbevelingen voor duurzaamheidscriteria uitgevaardigd (Richtlijn 2009/28/EG). 

1.4. Technieken voor de conversie van biomassa tot bio-energie 

Conversietechnieken zijn de technologische processen die biomassa omzetten in een vorm van bio-

energie. Deze energie kan stationair zijn (elektriciteit of warmte, sectie 1.4.1) of niet-stationair 

(transportbrandstof). Binnen de biobrandstoffen voor transport onderscheidt men drie generaties (secties 

1.4.2-1.4.4). 

1.4.1. Omzetting tot stationaire energie 

De onderstaande technieken voor omzetting tot stationaire energie vormen een haalbare kaart voor 

decentrale energieproductie op veel landbouwbedrijven. Verbranding en vergassing zijn geschikte 

conversietechnieken voor houtige biomassa, terwijl anaërobe vergisting meer toegepast wordt voor natte, 

vegetatieve oogstresten en energiemaïs. 

Verbranding 

Lignocellulose-biomassa wordt verbrand in de aanwezigheid van zuurstof in specifieke 

verbrandingsovens of ketels en dit levert warmte. Deze warmte kan gebruikt worden „as such‟ of om 

stoom te produceren die turbines aandrijft die groene stroom produceren. Het restproduct van de 

conversie is as.  

Het vochtgehalte bepaalt of een product al dan niet geschikt is voor verbranding. De meest ideale 

grondstof voor verbranding is hout. Het bevat geen milieuonvriendelijke bestanddelen, zodat de 

asproductie en emissies geen problemen opleveren. Eventueel kan het beheer van houtige 

landschapselementen een winteractiviteit voor akkerbouwbedrijven zijn. Een andere optie is de 

uitwisseling van hout tussen bedrijven. Zo kan een fruitboombedrijf of een boomteler zijn snoeihout 

afzetten bij een bedrijf dat veel verwarmingskosten heeft, zoals in de veehouderij of in de glastuinbouw. 

As zonder zware metalen kan op een gemengd bedrijf gebruikt worden als K-meststof of verkocht 

worden aan de kunstmestindustrie als vervanging van fosfaat en kaligrondstoffen (Harmsen & Bos, 

2010). 

Vergassing 

Vergassing van biomassa kan gebeuren op verschillende drukken en in aanwezigheid van lucht, zuivere 

zuurstof of stoom. De biomassa wordt op hoge temperatuur gebracht (700-1400°C) met een beperkte 

hoeveelheid zuurstof en het organisch materiaal zet zich om tot gasvormige componenten. Dit syngas 

(synthesegas) bestaat voornamelijk uit CO en H2. Na reiniging kan dit gasmengsel gebruikt worden in 

een ketel of WKK, of het kan gebruikt worden voor de synthese van koolwaterstoffen. Vergassing is 

mogelijk op boerderij- en zelfs op huishoudschaal (BTG World). 
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Pyrolyse 

Bij pyrolyse wordt het organisch materiaal verhit in afwezigheid van zuurstof. Hierbij worden 

gasvormige en vloeibare biobrandstoffen gevormd met bijproductie van biochar. Naast biomassa kan 

ook huishoudelijk afval, verontreinigde grond, zuiveringsslib en gemengd afval gepyrolyseerd worden. 

Pyrolyse is nog niet mogelijk op boerderijschaal omdat het een complex proces is met hoge operationele 

en investeringskosten (Vandermeulen et al., 2010). Momenteel loopt veel onderzoek naar de toepassing 

van biochar in de landbouw als koolstoffixator en bodemverbeteraar. 

Anaërobe vergisting 

Het principe van anaërobe vergisting is dat bacteriën nat organisch materiaal afbreken in zuurstofloze 

omstandigheden en omzetten in biogas. De belangrijkste componenten die aanwezig moeten zijn voor 

een optimale vergisting, zijn eiwitten, koolhydraten en vetten. Het ingangsmateriaal moet bovendien een 

stabiele C/N-verhouding hebben. Vergisting met mest alleen leidt tot een beperkte biogasproductie. 

Daarom worden meestal co-substraten toegevoegd, zoals energiegewassen, oogstresten, industriële 

producten uit de voedings- of agro-industrie, afvalwater en intergemeentelijk afval. De mest wordt echter 

nooit volledig weggelaten omdat het een goed substraat vormt voor de bacteriën en op die manier het 

vergistingsproces stabiliseert (Vandermeulen et al., 2010). In het Vlaams Reglement inzake 

Afvalvoorkoming en –beheer (afgekort VLAREA) staat de regelgeving beschreven rond 

milieuverontreinigende stoffen in het ingangsmateriaal. 

Tijdens de vergisting wordt door de micro-organismen biogas geproduceerd, een mengsel van methaan 

(60-70 vol%) , koolstofdioxide (30-40 vol%) en een kleine hoeveelheid H2S. Methaan wordt omgezet 

met behulp van warmtekrachtkoppeling (WKK) in elektriciteit en warmte. Een deel van deze warmte en 

elektriciteit is nodig voor de vergisting zelf. In de toekomst zal biogas ook op commerciële schaal 

opgewerkt kunnen worden tot aardgaskwaliteit of gebruikt worden als groen transportgas. Voor deze 

twee toepassingen is er echter momenteel geen infrastructuur voorhanden in Vlaanderen (Vandermeulen 

et al., 2010). 

Het restproduct van vergisting wordt het digestaat genoemd en bevat vrijgestelde nutriënten (o.a. stikstof 

in de vorm van ammonium) en stabiele organische stof. Digestaat dat men wil gebruiken als secundaire 

grondstof (meststof) moet gecontroleerd en gecertificeerd worden door de Vlaamse Compostorganisatie 

(Biogas-e; ODE, 2006a). Anaërobe vergisting is dankzij de vorming van digestaat de ideale manier om 

de nutriëntenkringloop op het landbouwbedrijf te sluiten (Figuur 1) 
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Figuur 1: De nutriëntenkringloop bij anaërobe vergisting 

1.4.2. Omzetting tot biobrandstof van de eerste generatie 

Biobrandstoffen van de eerste generatie zijn omstreden om verschillende redenen. De CO2-reductie is 

beperkt, omdat vrij veel fossiele brandstoffen nodig zijn voor de productie van de gewassen en voor de 

conversie. Bovendien zijn er ethische bezwaren bij het gebruik van voedselgewassen in brandstoftanks. 

Enkel PPO-productie is mogelijk op kleine schaal. De andere technieken vereisen een grote investering 

en veel technische kennis. 

 PPO-productie 

 Uit oliehoudende zaden, zoals koolzaad of zonnebloempitten, kan plantaardige olie geëxtraheerd 

worden. Bij een fysische extractie wordt de olie uit de zaden geperst. De ruwe olie moet vervolgens 

gereinigd en geraffineerd worden door middel van filtratie, centrifugatie of sedimentatie. Na een koude 

persing en reiniging bekomt men pure plantaardige olie (PPO). Het bijproduct van de koude persing van 

koolzaad is de koolzaadkoek die ingezet kan worden in de veevoederindustrie. In de koek blijft nog     

13-30% vet achter (Govaerts et al., 2006).  

PPO wordt gebruikt als brandstof in speciaal aangepaste dieselmotoren wegens de grotere viscositeit. De 

verbrandingsgassen van PPO zijn vrij van zwavel en zware metalen en de uitstoot van roet is gehalveerd. 

Er is wel een verhoogde NOx-uitstoot. In België kan PPO bij de landbouwer of landbouwcoöperatieve 

accijnsvrij gekocht of getankt worden. PPO kan ook gebruikt worden als brandstof in generatoren en 

warmtekrachtinstallaties (Pelkmans et al., 2009; Wervel, 2007).
 
  

Biodieselproductie 

Door een omesteringsreactie in aanwezigheid van methanol of ethanol en een katalysator (waterig NaOH 

of KOH) worden de glyceriden van plantaardige olie omgezet in glycerol (met toepassingen in 
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farmaceutische industrie, cosmetica,…) en methyl- of ethylesters (biodiesel). Momenteel zijn er vier 

vergunde productenten van biodiesel in België (Vandermeulen et al., 2010).
 

 Bio-ethanolproductie 

Het productieproces voor bio-ethanol bestaat uit twee opeenvolgende stappen: de extractie van 

hexosesuikers en de fermentatie door micro-organismen met de vorming van alcohol. Zetmeelhoudende 

gewassen worden eerst gemalen en de koolhydraten worden gehydrolyseerd, daarna volgt de extractie. 

Bij fermentatie van suikerbieten bekomt men een water-ethanolmengsel waaruit ethanol wordt verkregen 

door destillatie en ontwatering. De restfractie van het fermentatieproces, de pulp, kan afgezet worden in 

de veevoederindustrie. Bij fermentatie van granen bekomt men naast een water-ethanolmengsel zemelen 

en dried distillers grains with solubles (DDGS). Ook deze nevenstromen worden in veevoeders verwerkt. 

Momenteel zijn er drie vergunde producenten van bio-ethanol in België (Vandermeulen et al., 2010). 

1.4.3. Omzetting tot biobrandstof van de tweede generatie 

Biobrandstoffen van de tweede generatie worden geproduceerd uit de (door de mens) oneetbare 

gedeelten van gewassen die rijk zijn aan lignocellulose. Voorbeelden van biobrandstoffen van de tweede 

generatie zijn lignocellulose ethanol, Fischer-Tropsch diesel, bio-methanol, bio-DME, bio-waterstof,… 

Meestal kunnen deze gewassen geproduceerd worden met minder inputs en hebben ze een betere 

broeikasgasbalans (CO2-emissiereductie van om en bij de 90%), maar de teelt is niet de facto 

milieuvriendelijk. Ze worden voornamelijk op landbouwgrond geteeld, maar concurreren niet met de 

voedselproductie. De investering voor een 2
e
 generatiefabriek ligt momenteel 5-10 keer zo hoog als voor 

een 1
e
 generatiefabriek (VILT, 2010b).  

1.4.4. Omzetting tot biobrandstof van de derde generatie 

Biobrandstoffen van de derde generatie worden geproduceerd uit algen. Algen worden reeds gekweekt 

voor hoogwaardige toepassingen, zoals de productie van gezondheidsvoedsel, diervoeder, 

verfbestanddelen en farmaceutische middelen. De grote uitdaging bestaat er echter in om algen rendabel 

te kunnen kweken voor laagwaardige toepassingen zoals biobrandstoffen. Algen leveren biomassa met 

veel oliën die worden omgezet in biodiesel. De eiwit- en koolhydraatrijke pasta die overblijft na deze 

extractie kan gebruikt worden als diervoeder of om ethanol mee te produceren. De valorisatie van deze 

pasta is noodzakelijk om de algenkweek rendabel te maken. 

De grootste troeven van deze 3
de

 generatie biobrandstof zijn de erg hoge opbrengsten per eenheid 

landoppervlakte en de onafhankelijkheid van vruchtbare grond voor de kweek. De grootste knelpunten 

zijn momenteel nog de onzekerheid over de kosten voor productie op grote schaal, de 

kwaliteitsbeheersing, de oogst van de algen en de extractie van de oliën. Dit verklaart de huidige 

zoektocht naar de optimale algensoort voor biobrandstofproductie, inclusief genetisch gemodificeerde 

algen die meer oliën produceren. Het duurt allicht nog zo‟n 20 jaar vooraleer biobrandstoffen van de 

derde generatie op de markt komen (COGEM; Pelkmans et al., 2009; VILT, 2010b). 

1.5. Biobased producten 

Biobased producten zijn geen nieuwe producten. Het zijn gekende producten die vervaardigd worden 

met plantaardige grondstoffen in plaats van petrochemische. Zo vervangen plantaardige oliën de 

minerale oliën in smeermiddelen, vervangen plantaardige vezels synthetische vezels in materialen en 
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vervangen bioplastics de gewone plastics. Het voordeel van deze „groene‟ producten ligt niet in de 

functionele eigenschappen. Deze zijn meestal dezelfde, soms zelfs inferieur en heel zelden superieur aan 

de eigenschappen van de conventionele producten. De reden dat er interesse is in deze groene producten 

is dat ze niet-hernieuwbare grondstoffen vervangen en dat ze het evenwicht in de koolstofcyclus 

herstellen. Bovendien zijn ze minder schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Hieruit volgt dat het 

belang dat in de toekomst zal gehecht worden aan deze groene producten grotendeels zal afhangen van 

het belang dat men hecht aan zaken zoals toxiciteit, het milieu en de toekomst van de landbouw. 

Probleem is dat aan deze zaken moeilijk een financiële waarde kan gegeven worden, wat wel het geval is 

voor functionele eigenschappen. De markt voor biobased producten zal pas betekenisvol worden voor de 

landbouwer wanneer de vraag vanuit de industrie stijgt. Hierin kan de overheid een belangrijke rol 

spelen door reguleringen en subsidies uit te werken om biobased producten te steunen. Momenteel richt 

het beleid zich vooral op het stimuleren van bio-energie en slechts in veel mindere mate op het 

stimuleren van biobased producten (Francis, 2004; Vandermeulen et al., 2010).  

Een overzicht van de verschillende afzetmogelijkheden (food en non-food) per gewas volgt verder in de 

scriptie. Er zijn oneindig veel biobased producten waarvoor gewassen als grondstof kunnen dienen, maar 

niet allemaal worden ze momenteel door de industrie gebruikt en gewaardeerd. Ter illustratie volgen 

hieronder kort enkele voorbeelden. 

1.5.1. Biobased materialen: bouwmaterialen 

Het gebruik van hout als bouwmateriaal is alom bekend. Er zijn echter nog een reeks andere biobased 

bouwmaterialen. In Nederland is een betonsoort ontwikkeld op basis van vezels van C4-planten: Xiriton. 

De gebruikte plantenvezels zijn afkomstig van miscanthus, riet en bamboe. De vezels slaan CO2 op in 

het beton. Door toevoeging van olivijn aan het beton kan extra CO2 worden gebonden (Xiriton). 

Vlaslemen (de bastvezels van het vlas) worden van oudsher gebruikt in bouwplaten en in 

isolatiemateriaal. Vlas wordt echter steeds minder geteeld, waardoor men op zoek moet naar alternatieve 

grondstoffen voor ecologisch verantwoorde bouwmaterialen. Hier kunnen nieuwe gewassen, zoals 

miscanthus of hennep een belangrijke rol spelen. Nog een andere toepassing is het gebruik van 

hennepvezels in isolatiedekens (Bos & van Rees, 2004). Ook houtvezels, cellulosevlokken, schapenwol 

en vlaswol worden als natuurlijke isolatiematerialen gebruikt (VIBE). Strobalen tenslotte worden 

gebruikt als isolatie- en structuurmateriaal voor de bouw van passiefhuizen. Deze techniek wordt 

strobalenbouw genoemd, maar wordt nog niet veelvuldig toegepast (Casa Calida). 

1.5.2. Biobased materialen: composieten 

Composietmaterialen zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Vezelversterkte kunststoffen zijn 

een voorbeeld van composieten. De gebruikte vezels zijn steeds vaker van plantaardige oorsprong. 

Gewassen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere vlas, hennep, hout en katoen. De 

composietmaterialen kunnen gebruikt worden in de automobielindustrie (het maakt de auto‟s lichter en 

bijgevolg zuiniger), de meubelindustrie en andere industriële en consumentenartikelen. 

1.5.3. Biobased chemicaliën 

De sector van de „groene‟ chemie biedt een dubbel voordeel voor het milieu. Enerzijds worden 

hernieuwbare energiebronnen gebruikt en anderzijds zijn de producten biodegradeerbaar wanneer ze in 

het milieu terechtkomen.  
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Plantaardige oliën zijn zeer waardevolle grondstoffen voor biobased chemicaliën. De olie van 

bijvoorbeeld koolzaad wordt omgezet tot vetzuren, vetalcoholen of esters met als bijproduct glycerine. 

Deze componenten kunnen gebruikt worden bij de productie van cosmetica, zepen, stearinekaarsen, enz. 

Verder kan plantaardige olie ingezet worden bij de productie van biopolymeren als additief om de 

fysische eigenschappen te wijzigen. Ook kan plantaardige olie gebruikt worden in 

gewasbeschermingsmiddelen als ballaststof of als smeermiddel voor machines. In deze toepassingen is 

de biodegradeerbaarheid een groot voordeel. Het bijproduct glycerine kan onder meer gebruikt worden 

in voeding, voor tandpasta of handcrèmes (Brochure Koolzaad). 

Uit zetmeel van maïs, tarwe of aardappelen kunnen biopolymeren of bioplastics gemaakt worden. Deze 

zijn biodegradeerbaar en kunnen worden ingezet in  enorm veel toepassingen, bijvoorbeeld als 

verpakkingsmateriaal of voor winkelzakjes in de supermarkt (Bos & van Rees, 2004). 
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2. Teeltfiches, generiek schema en kritische succesfactoren 

In dit hoofdstuk wordt uit de doeken gedaan hoe kwalitatief onderzoek werd verricht naar de 

verschillende afzetmogelijkheden van een gewas. 

2.1. Teeltfiches: methode en motivering 

Om na te gaan hoe teelten multifunctioneel kunnen ingezet worden op het landbouwbedrijf worden voor 

de belangrijkste gewassen in Vlaanderen teeltfiches opgesteld. Als synthese van deze teeltfiches wordt 

een generiek schema opgesteld. Dit schema geeft alle input- en outputstromen met de bijhorende 

valorisaties weer die van toepassing zijn op elk type gewas. Door de verschillende valorisaties op deze 

wijze schematisch naast elkaar te zien staan, wordt het duidelijk hoe deze trajecten eventueel kunnen 

gecombineerd worden. Het is dus een leerrijke tool om creatieve, nieuwe combinaties te identificeren. 

Om tot een generiek schema te komen dat representatief is voor alle gewassen binnen de Vlaamse 

landbouw moet eerst naar de gewassen afzonderlijk worden gekeken. Grosso modo zijn hierin twee 

categorieën te onderscheiden: op de eerste plaats zijn er de eerder traditionele landbouwgewassen die 

goed gekend zijn door de modale landbouwer en een intensieve teelttechniek vereisen. Het gaat hier om 

aardappelen, granen voor de korrel, suiker- en voederbieten, voedermaïs en de groenteteelt. Ook 

koolzaad wordt tot deze categorie gerekend, omdat het een vrij intensieve teelt is die in België al enkele 

jaren, weliswaar op kleine schaal, voorkomt. De tweede categorie beslaat de innovatieve gewassen 

hennep, miscanthus en korteomloophout.  

In de tekst wordt eerst gestart met een algemene beschrijving van het gewas, gevolgd door een ontleding 

van het gewas in zijn verschillende componenten. Vervolgens wordt voor elke component gekeken wat 

de mogelijke valorisatietrajecten zijn. De haalbaarheid van deze trajecten wordt hierin nog niet 

beoordeeld, wel worden bepaalde voordelen en nadelen naar voren gebracht. Bij de tekst hoort een 

schema dat overzichtelijk de verschillende componenten en bijhorende trajecten weergeeft. De 

informatie voor de beschrijving van de gewassen werd gehaald uit de literatuur en uit studiedagen. Elke 

teeltfiche werd nagelezen en verbeterd door een teeltexpert van het ILVO of een ander 

onderzoekscentrum, zoals het POVLT en het INBO.  

De afkorting „HT‟ staat voor hoofdtraject. Dit zijn de trajecten die vertrekken vanuit de hoofdcomponent 

van het gewas. De benaming „hoofdcomponent‟ slaat op het feit dat dit onderdeel van het gewas het 

meest waardevol is naar marktwaarde toe. De afkorting „BT‟ staat voor bijtraject, het traject dat volgt uit 

de nevenproducten van de teelt. De landbouwer heeft als het ware de keuze tussen de verschillende 

hoofdtrajecten, en (meestal) onafhankelijk daarvan de keuze tussen de verschillende bijtrajecten.  

Indien de hoeveelheid die de landbouwer aan de industrie moet afzetten contractueel vastligt, zal hij er 

voor moeten zorgen minstens die hoeveelheid te oogsten. Om dit te garanderen, zal de landbouwer 

telkens meer inzaaien dan nodig, om zich zo in te dekken tegen slechte oogstjaren. In goede en normale 

oogstjaren zal hij dus telkens meer oogsten dan hij kan afzetten binnen het gekozen traject. Voor deze 

overschot kan hij een ander traject kiezen, waar de af te zetten hoeveelheid niet contractueel vastligt, 

bijvoorbeeld een valorisatietraject op het eigen bedrijf. 

Door de verschillende teeltfiches naast elkaar te leggen kunnen bepaalde afzetwijzen die steeds 

terugkomen geïdentificeerd worden en in relatie gebracht worden met steeds dezelfde 

gewascomponenten. Een voorbeeld: de lignocellulose-component van een gewas kan vrijwel altijd benut 
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worden voor verbranding of als biobouwmateriaal. Op deze wijze werd een generiek valorisatieschema 

opgesteld. Dit schema bevat de belangrijkste afzetwijzen van de gewascomponenten die bij elk gewas 

terugkwamen. Het kan gebruikt worden om nieuwe gewassen aan af te toetsen en te testen op 

multifunctionaliteit.  

Naast het feit dat de teeltfiches de bouwstenen vormen voor het generiek schema, vormen zij ook 

praktische voorbeelden van het begrip „multifunctioneel gewas‟, dat op deze manier minder abstract 

wordt. In de eerstvolgende alinea‟s worden teeltfiches van aardappel (2.2) en korteomloophout of KOH 

(2.3) besproken. In Annex I tot VI staan de schematische weergaves van de overige teeltfiches die 

werden opgesteld maar niet in de masterproef werden opgenomen. Door het opstellen van deze 

teeltfiches werd het duidelijk dat er homologieën bestonden tussen de verschillende gewassen. Deze 

homologieën werden samengebracht in het generiek schema. Dit komt aan bod in 2.4. 

2.2. Voorbeeld van een teeltfiche van een traditioneel gewas: aardappel 

2.2.1. Algemeen 

Er zijn 3 types aardappelen (Solanum tuberosum, Solanaceae): pootaardappelen, consumptie-

aardappelen en zetmeelaardappelen. Zetmeelaardappelen gaan naar de zetmeelindustrie, maar worden 

niet of nauwelijks geteeld in België. Het meest geteelde consumptie-aardappelras in België is Bintje. Het 

ras is geschikt zowel voor afzet in de industrie als voor de versmarkt (Francis, 2004). 

In Tabel 1 staat een overzicht van het areaal aardappelen in Vlaanderen en België, de droge 

stofopbrengst en de nutriëntengift. 

Tabel 1: Areaal, opbrengst en nutriëntengift aardappel 

 

Areaal 

Vlaanderen 

(ha)(a) 

Areaal 

België 

(ha)(a) 

Opbrengst 

(ton/ha)(b) 

Stikstofgift 

(kg N/ha)(c) 

Kaliumgift (kg 

K2O/ha)(c) 

Fosforgift     

(kg P2O5/ha)(c) 

Vroege 

aardappelen 
11 052 13 026 30,05 50-250 250-300 80-100 

Bewaar-

aardappelen 
33 404 64 442 41,23 50-250 250-300 80-100 

Bewaar-

aardappelen 

Bintje 

21 236 42 142 44,17 50-250 250-300 80-100 

(a) Nationaal instituut voor statistiek, 2010 
(b) Francis, 2004 
(c) García Cidad et al., 2003 

2.2.2. Aardappel voor voeding: verwerkende industrie en zetmeelindustrie (HT 1) 

Voor de verschillende voedingstoepassingen zijn er verschillende variëteiten van aardappelen. Zo zijn er 

bloemige, vastkokende, puree- of frietaardappelen. In België gaat slechts een zeer klein gedeelte van de 

aardappelen naar de zetmeelindustrie en worden er geen aardappelen specifiek voor dit doeleinde 
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geteeld. Momenteel is er nauwelijks een afzetmarkt binnen België voor zetmeelaardappelen (Francis, 

2004).  

In andere landen wordt het zetmeel geëxtraheerd uit de aardappel en gebruikt als grondstof voor de 

papierindustrie, als hulpstof in de textielindustrie, de diervoedingsindustrie en de kleefstoffenindustrie. 

Bovendien is het een additief in bouwmaterialen. Tegenwoordig wordt zetmeel ook gebruikt in 

bioplastics. 

2.2.3. Aardappel voor energie (HT 2) 

Bio-ethanol 

In België wordt nog geen bio-ethanol louter uit aardappelen gemaakt. Het gebruik blijft momenteel 

beperkt tot een aanvulling bij tarwe en suikerbieten. Wel kunnen aardappelstoomschillen of afgekeurde 

aardappelen (reststromen uit de voedingsindustrie) of aardappelpersvezels (reststroom uit de 

zetmeelindustrie) gebruikt worden voor de productie van bio-ethanol of als co-vergistingsmateriaal. 

Deze reststromen kunnen echter ook ingezet worden als vochtrijke diervoeders (Annevelinck et al., 

2006). 

Co-vergisting 

De gehele plant (knollen en loof) kan gebruikt worden als co-vergistingsgewas samen met mest in een 

anaërobe vergister. Op die manier kunnen eventuele productie-overschotten nuttig verwerkt worden.  

2.2.4. Aardappelloof voor energie: co-vergisting (BT 1) 

Door zijn samenstelling is aardappelloof geschikt om te co-vergisten. Het aardappelloof meeoogsten  

echter vraagt een extra werkgang en dus ook extra kosten. Een belangrijk voordeel van co-vergisting is 

dat de nutriënten uit het loof niet zullen uitspoelen gedurende de winter. Ze worden weer op het veld 

gebracht (in de vorm van digestaat) wanneer ze daadwerkelijk nuttig zijn. Op die manier treedt geen 

verarming van de bodem op door het weghalen van het loof. Nadeel van dit traject is de 

seizoensgebonden beschikbaarheid van de aardappelen en/of het loof. De stabiliteit van het 

vergistingsproces is belangrijk en het afwisselen van co-substraten kan de goede werking van de co-

vergister verhinderen.  

Ook reststromen uit de verwerkende industrie kunnen vergist worden, bijvoorbeeld 

aardappelstoomschillen. Een probleem kan zijn dat de kwaliteit van het digestaat niet gegarandeerd is 

door de onbekende samenstelling van de voedselresten (Devriendt et al., 2004, Terbijhe et al., 2010; van 

der Voort et al., 2006). 

2.2.5. Aardappelloof als organisch materiaal voor de bodem (BT 2) 

Dit (meest gebruikelijke) traject laat het loof gewoon achter op het veld. Het brengt financieel niets op, 

maar kan eventueel wel een besparing betekenen op mest, hetzij dierlijk, hetzij kunstmest, door de 

nutriënten en de organische stof die in de bodem terechtkomen. 
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2.2.6. Schema 
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Figuur 2: Schematisch overzicht afzetmogelijkheden aardappel 
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2.3. Voorbeeld van een teeltfiche van een ‘nieuw’ gewas: korteomloophout 

2.3.1. Algemeen 

Binnen het wetgevend kader wordt korteomloophout (afgekort KOH) gedefinieerd als een snelgroeiende 

boomsoort die minstens om de acht jaar moet geoogst worden. Noch de soort, noch het gebruiksdoel van 

de teelt is dus gespecificeerd. De termijn van acht jaar is belangrijk opdat de aanplanting niet onder het 

Bosdecreet zou vallen. Voor de productie van houtsnippers is een rotatie van acht jaar te lang, maar voor 

de productie van hout voor de vezel- en papierindustrie is acht jaar een goede rotatie. Wat betreft de 

pachtwet zit korteomloophout in een rechtsvacuüm aangezien het niet duidelijk is of het moet aanzien 

worden als een landbouwteelt of een bosbouwteelt. 

De aanplant van korteomloophout gebeurt met stekken. Populier (Populus, Salicaceae) en wilg (Salix, 

Salicaceae) zijn meest geschikt voor deze cultuur omwille van hun snelle groei en goede 

veredelingsmogelijkheden. Indien men houtchips voor energie wenst te produceren, wordt om de twee à 

drie jaar geoogst. Wellicht zijn zeven rotaties mogelijk vooraleer de bomen moeten vervangen worden. 

Korteomloophoutaanplantingen op landbouwbedrijven zijn zeldzaam in België.  

Het planten gebeurt in de winter of vroege lente met een preiplantmachine. De biomassa wordt geoogst 

in de winter met een maïshakselaar met een aangepast voorzetstuk. De aankoop van deze machine is 

voor de loonwerker momenteel een dure aangelegenheid, waardoor het ook voor de landbouwer duur is 

om zijn korteomloophout te laten oogsten. Indien echter het areaal korteomloophout in België op termijn 

sterk zou toenemen, wordt de prijs per geoogste hectare goedkoper. De opbrengst bedraagt 8 tot 15 ton 

droge stof per ha per jaar, afhankelijk van de bodem- en klimaatkarakteristieken. De bladeren zijn bij de 

oogst reeds op de grond gevallen en zorgen voor nutriënten voor het volgende jaar. 

Behalve de dure oogst is er het probleem van de genetisch beperkte variabiliteit tussen de bomen. Alle 

bomen in een korteomloophoutaanplanting zijn klonen van slechts enkele variëteiten en dit vergroot het 

risico op schimmelziektes of insectenplagen. Daarom doet het selectie- en veredelingsonderzoek van het 

INBO grote inspanningen om een groter aanbod aan goed presterende wilgen- en populierenklonen aan 

te bieden in de nabije toekomst.   

Wat betreft bijkomende zorg voor de boompjes is vooral onkruidbestrijding en in mindere mate 

bemesting belangrijk. Vooral in het eerste groei-jaar moet onkruid bestreden worden, zodat het niet 

boven de uitlopende stekken uitgroeit en zo de stekken overschaduwt. Na de oogst moet de 

onkruidbestrijding zo vaak als nodig worden herhaald. De maximale jaarlijkse bemestingsbehoeften van 

zowel wilg als populier bedragen 120-150 kg N per ha, 15-40 kg P2O5 per ha en 40 kg K2O per ha. De 

nutriënten worden telkens na de oogst toegediend. Het gebruik van insecticiden en fungiciden is zelden 

economisch verantwoord (Meiresonne, 2010.; Proclam). 

2.3.2. KOH als grondstof voor biobased products (HT 1) 

2.3.2.1. Plaatmaterialen 

De houtsnippers kunnen verkocht worden om vezelplaten te fabriceren.  
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2.3.2.2. Papier 

Hout voor de productie van papier moet ontschorst zijn, dus snippers komen hiervoor niet in 

aanmerking. Enkel wanneer de boompjes door een „whole stem harvester‟ worden geoogst, kan het hout 

gebruikt worden in de papierproductie (Meiresonne, 2010). 

2.3.2.3. Composieten 

Net als hennepvezels en vlasvezels kunnen ook houtvezels dienen als basisstof voor 

composietmaterialen. Houtcomposieten vervangen tropisch hardhout of chemisch behandeld hout. Op 

die manier kunnen ze de druk op het tropisch regenwoud verlichten en het gebruik van schadelijke 

chemicaliën verminderen. 

2.3.3. KOH voor energie: biobrandstof en verbranding (HT 2) 

2.3.3.1. Biobrandstof 

Houtige biomassa kan vergast of verbrand worden, maar kan ook gebruikt worden voor de productie van 

2
e
 generatiebiobrandstoffen zoals lignocellulose-ethanol en Fischer-Tropsch-diesel (FT-diesel). De 

conversieschema‟s van deze brandstoffen staan in Figuur 3 en Figuur 4 geïllustreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Conversie van hout tot bio-ethanol, naar De Ruyck et al., 2006 
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gevaloriseerd worden. Lignine kent echter nog andere toepassingen. Zo kan het vergast worden tot 

syngas, dat op zijn beurt door katalyse of fermentatie kan omgezet worden in ethanol. Zo stijgt de 

ethanolopbrengst van een volume hout. Andere toepassingen bevinden zich in de groene chemiesector. 

Zo kan lignine gebruikt worden als ecologisch bindmiddel voor de verduurzaming van hout, 

plaatmaterialen en composieten of het kan omgezet worden tot fenolverbindingen en aromaten, die op 

hun beurt basisstoffen vormen voor de productie van medicijnen, herbiciden en synthetische harsen 

(CIMV; De Ruyck et al., 2006; UVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Conversie van hout tot FT-diesel, naar De Ruyck et al., 2006 

Eindproducten zijn, naast FT-diesel, een lichte vloeibare fractie die kan gebruikt worden als kerosine of 

nafta en gasvormige componenten die in een gasturbine elektriciteit en warmte kunnen produceren. (De 

Ruyck et al., 2006; Pelkmans, 2006). 

2.3.3.2. Verbranding 

Verbranding is een beloftevol traject voor bedrijven die de warmte direct kunnen benutten, zoals de 

veehouderij, de glastuinbouw en siertelers. Het grote voordeel is dat het hout lokaal aanwezig is en kan 

aangevuld worden met snoeihout van landschapselementen op het bedrijf. Voorbeelden van 

landschapselementen die voor extra hout kunnen zorgen, zijn knotwilgen langs de weiden, gemengde 

houtkanten en heggen met doorgroeiende bomen. Op die manier kan de landbouwer zelfvoorzienend 

worden wat verwarming betreft. Door het onderhoud van het landschap dat hiermee gepaard gaat, wordt 

bovendien de biodiversiteit op het landbouwbedrijf gestimuleerd. Enkele nadelen van stoken op hout 

zijn: de investering voor de verwarmingsketel, de ruimte die nodig is voor de opslag en het drogen van 

het hout en het werk dat nodig is om de ketel te vullen en te reinigen, en de assen af te voeren.  

Gedroogd hout 

Vergassing 

Verwijderen van teren Katalysator 

Reinigen en conditioneren van 

het gas 

FT-synthese 

FT-diesel 



22 

Na het verhakselen worden de houtspaanders opgeslagen in een loods, waar ze 3-4 maanden moeten 

drogen door middel van natuurlijke convectie. Eventueel kunnen de stammetjes in hun geheel geoogst 

worden met een „whole stem harvester‟ en zo gedroogd worden om op een later tijdstip verhakseld te 

worden. Voordelen van dit systeem zijn dat de stammen stabieler zijn voor bewaring en na hakselen 

onmiddellijk kunnen gebruikt worden. Nadeel is de lange droogtijd (2 jaar), het risico op niet-uniforme 

houtsnippers (dan kan de toevoervijzel blokkeren), het hoger brandstofverbruik van de hakselaar en de 

stofproductie. Bovendien is er meer plaats nodig voor de opslag van stam- en takhout dan voor de opslag 

van houtsnippers. 

Voor een goede verbranding is het belangrijk dat de spaanders een maximum vochtgehalte van 20-25% 

hebben. Hoe droger de houtspaanders, hoe meer calorische energie vrijkomt bij verbranding. Zo kan een 

verbrandingsrendement van 90-95% bekomen worden. Een tweede vereiste voor een goede verbranding 

is de dimensie van de houtspaanders, deze moet vallen binnen de G30 norm (oppervlakte maximaal        

3 cm², lengte maximaal 8,5cm). Hiervoor is een verhakselaar van goede kwaliteit zeer belangrijk. Verder 

moeten de houtspaanders proper zijn. Daarom is het noodzakelijk dat er geen contact is met de grond 

tijdens het oogsten. Na het drogen gaan de houtspaanders naar een bunker vanwaar ze continu met een 

vijzel worden getransporteerd naar de verbrander. Deze laatste corrigeert automatisch het zuurstof-

luchtmengsel, waardoor de verbranding steeds volledig opgaat. Van de oorspronkelijke biomassa blijft 

na verbranding minder dan 1% as over.  

Het extra werk voor de boer is miniem. Hij moet ongeveer 1 keer per week (afhankelijk van hoeveel hij 

wil stoken) de bunker vullen en 1 keer per week de as legen en uitstrooien op het veld (Meiresonne, 

2010.; Proclam). 

KOH is ook geschikt voor fytoremediatie op diffuus verontreinigde gronden. Het grootste voordeel is dat 

deze gronden niet meer braak liggen en ondertussen gesaneerd worden. Hiervoor gebruikt men best goed 

groeiende klonen met een lage concentratie aan zware metalen. Op die manier zijn er minder problemen 

met de naverwerking van de assen en rookgasreiniging (Meiresonne, 2010). 

De grootschalige aanplant van KOH lijkt momenteel niet rendabel wegens de beperkte oppervlakte 

waarover we in Vlaanderen beschikken. Uit een studie van Proclam blijkt dat de houtsnippers nat of 

droog verkopen financieel geen goede optie is. De beste optie is om de houtsnippers te gebruiken voor 

verwarming op het eigen bedrijf. Voor de speciale verwarmingsketel krijgt men dan bovendien VLIF-

steun. Indien de ecosysteemfuncties die KOH levert (C-opslag, fytoremediatie, erosiebestrijding, 

waterzuivering,…) financieel zouden vergoed worden, zou de teelt wellicht aantrekkelijker zijn. Verder 

moeten de klonen nog steeds aangekocht worden in Zweden en is er maar één loonwerker in België met 

de aangepaste oogstmachine (Meiresonne, 2010). 
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2.3.4. Schema 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Schematisch overzicht afzetmogelijkheden KOH 
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2.4. Resultaat van de teeltfiches: het generiek valorisatieschema 

Het generiek valorisatieschema (Figuur 6) is een gecondenseerde weergave van de teeltfiches. Het heeft 

tot doel representatief te zijn voor alle bestaande gewassen, maar het kan ook gebruikt worden om 

nieuwe gewassen aan te toetsen. Reeds bestaande trajecten kunnen kwantitatief ingevuld worden. 

Trajecten die nog geen ingang vinden in de realiteit kunnen onderzocht worden op hun haalbaarheid. 

Bovendien zijn alle input- en outputstromen aangeduid, het is dus mogelijk hiervan een LCA-, 

economische of andere analyse van te maken. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Het generiek valorisatieschema
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Het generiek schema beschrijft de input- en outputstromen van het gewas. Organisch materiaal en/of 

kunstmest is nodig om de vruchtbaarheid van de bodem op peil te houden. Daarnaast zijn ook 

gewasbeschermingsmiddelen en water noodzakelijk om de teelt van planten mogelijk te maken. Energie 

wordt gebruikt onder directe vorm door landbouwwerktuigen voor grondbewerking of zaai- en 

oogstactiviteiten, maar ook onder indirecte vorm, o.a. bij de productie van kunstmest. 

De outputstromen van het productiesysteem zijn de verschillende componenten van het gewas. Dit zijn 

de zetmeel-, suiker- of oliehoudende component, de vegetatieve niet-gelignificeerde component en/of de 

vegetatieve gelignificeerde component. De zetmeel-, suiker- of oliehoudende component kan zijn afzet 

vinden in de groene chemie, de voedingsindustrie, de veevoederindustrie of de bio-energiesector. De 

vegetatieve niet-gelignificeerde component kan gebruikt worden als veevoeder, als organisch materiaal 

voor de bodem of kan omgezet worden tot bio-energie. De vegetatieve gelignificeerde component kan 

door zijn vezelstructuur gebruikt worden als materiaal of omgezet worden tot bio-energie, meestal door 

verbranding. Alles wat achtergelaten wordt op het veld kan dienst doen als organisch materiaal voor de 

bodem. 

Daarnaast zijn er ook een reeks terugkoppelingspijlen. Het residu van de conversie tot bio-energie, bv. 

digestaat of dried distillers grains with solubles (DDGS), keert terug naar de landbouw onder de vorm 

van veevoeder of als organisch materiaal voor de bodem. De bio-energie die geproduceerd wordt met 

producten uit de landbouw kan gebruikt worden als energie-input in het bedrijf. 

Om aan te tonen dat het schema algemeen toepasbaar is, wordt het getoetst aan een gekende teelt (2.4.1) 

en aan een minder gekende, doch beloftevolle teelt (2.4.2). 

2.4.1. Toetsen van suikerbiet en voederbiet aan het generiek schema 

Suikerbieten en voederbieten worden hieronder samen behandeld. Zij hebben elk een suikerhoudende 

component en een vegetatieve niet-gelignificeerde component. Bieten hebben geen gelignificeerde 

component. 

2.4.1.1. De suikerhoudende component: de biet 

Volgens het generiek schema zijn er vier verschillende afzetmarkten voor de suikerhoudende 

component.  

Groene chemie 

Bij de bioraffinage worden uit de suikerbiet naast suiker ook vezels, eiwitten en mineralen gehaald. Van 

deze grondstoffen kunnen diverse waardevolle biobased producten gemaakt worden in de 

voedingsmiddelenindustrie, de veevoedersector en de chemische industrie (Cosun). 

Voedingsindustrie 

De suikerindustrie is traditioneel de belangrijkste afzetmarkt voor de suikerbieten. Nevenproducten van 

de extractie zijn bietenpulp en schuimaarde die beide opnieuw in de landbouwsector terecht komen, 

respectievelijk als veevoeder en organische meststof (Cosun). 
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Veevoederindustrie 

Momenteel wordt eerder perspulp gebruikt in het voederrantsoen van melkvee dan voederbieten. Door 

de sluiting van enkele suikerfabrikanten in België is er echter onzekerheid over de beschikbaarheid en de 

prijs van perspulp. Qua samenstelling en voederwaarde lijken voederbieten en perspulp sterk op elkaar, 

behalve dat voederbieten meer suiker (500-650 g/kg DS) bevatten dan perspulp (30 g/kg DS). Ook het 

ruwe celstofgehalte is verschillend. Dat van bieten (60 g/kg DS) is een pak lager dan dat van perspulp 

(200 g/kg DS) (De Brabander et al., 2008). 

Productie van bio-energie 

Uit suikerbieten kan door fermentatie bio-ethanol geproduceerd worden, een eerste generatie-

biobrandstof. Bij de productie van bio-ethanol uit suikerbiet vormt perspulp een nevenstroom die 

terugkeert naar de landbouw als veevoeder. Daarnaast wordt ook vinasse geproduceerd, een bijproduct 

dat ontstaat na het onttrekken van ethanol aan het ontsuikerde diksap.  Dit kan ingezet worden om 

mengvoeders voor runderen, varkens en gevogelte te verbeteren. Daarnaast kan het gebruikt worden als 

kaliummeststof of vergist worden voor de productie van biogas (KWS Benelux). 

2.4.1.2. De vegetatieve, niet-gelignificeerde component: het loof en de koppen 

Veevoeding 

Het loof kan samen met de koppen gevoederd worden aan het vee, maar dit is tegenwoordig zeer 

ongebruikelijk. 

Productie van bio-energie 

Sedert de opkomst van conversietechnieken om biomassa om te zetten in hernieuwbare energie hebben 

het bietenloof en de koppen een alternatieve bestemming gekregen. De oogstresten en eventueel ook de 

bieten, kunnen co-vergist worden. Bietenloof kan door zijn samenstelling ook omgezet worden tot         

2
e
 generatie bio-ethanol (Annevelinck et al., 2006).  

Organisch materiaal 

Klassiek worden de koppen en het loof achtergelaten op het veld. Het bietenloof bevat vrij veel kalium 

en stikstof. Men rekent dat per 10 ton loof dat achterblijft op het veld 60 kg K2O/ha minder moet bemest 

worden aan de volgteelt. Men moet wel rekening houden met een sterke N-nalevering van de bodem als 

het bietenloof op het veld achterblijft en bijgevolg een hoog risico op uitspoeling gedurende de 

wintermaanden (De Vliegher et al., 2006). 

2.4.2. Toetsen van hennep aan het generiek schema 

Industriële hennepvariëteiten zijn variëteiten die gekweekt worden voor de productie van vezels, scheven 

en zaad en niet voor de productie van drugs. De 20 variëteiten die in België gezaaid mogen worden voor 

de vezel en/of het zaad, bevatten maximaal 0,2% THC (tetrahydrocannabinol), waardoor ze niet als drug 

kunnen gebruikt worden. Wie industriële hennep wenst te telen, kiest voor een dubbeldoelras voor de 

productie van zaad en vezels of voor een vezelras.  
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In tegenstelling tot in andere Europese landen is de afzetmarkt in België nog zeer beperkt. Het Belgische 

bedrijf MolGreen in Eeklo verbouwt en verwerkt zelf hennep en is gespecialiseerd in de koude persing 

van hennepzaden en de verwerking van de vezels. De vzw Chanvre Wallon heeft als doel een Waalse 

hennepketen op poten te zetten (Snauwaert, 2010). 

Hennep beschikt over een oliehoudende component en twee gelignificeerde componenten: de vezels en 

de scheven.  

2.4.2.1. De oliehoudende component: de zaden 

Groene chemie 

De zaden of de (op het bedrijf geperste) plantaardige olie kunnen verkocht worden aan de cosmetica-

industrie, waar het gebruikt wordt voor de productie van shampoo, zeep, lippenbalsem, enz. 

Voedingsindustrie 

In de voedingsindustrie wordt het hennepzaad vermalen tot glutenvrije bloem (voor brood, gebak,  

deegwaren, enz.) of geperst tot olie. De koude persing kan eventueel ook gebeuren op het 

landbouwbedrijf. 

Veevoederindustrie 

Hennepzaad wordt vooral bijgemengd in vogelzaad of gebruikt als aas om te vissen. Het nevenproduct 

van de persing van het hennepzaad is de eiwitrijke hennepkoek. Deze kan in de veehouderij gebruikt 

worden als vervanger voor sojaschroot. 

Productie van bio-energie 

Ofschoon de olie theoretisch bruikbaar is als biobrandstof, blijkt hennepolie minder geschikt voor de 

productie van PPO of biodiesel omdat het een veel lagere opbrengst heeft dan koolzaad 

(Plattelandswijzer). 

2.4.2.2. De vegetatieve gelignificeerde componenten: vezels en scheven 

De hennepvezels zijn te vergelijken met vlasvezels en de scheven zijn te vergelijken met de vlaslemen. 

Ze kunnen beide gebruikt worden als materiaalgrondstof, voor de productie van bio-energie of als 

organisch materiaal voor de bodem. Hennepvezels zijn echter waardevol omwille van hun fysische 

eigenschappen en zullen dus vooral als materiaalgrondstof worden gebruikt. 

Materiaal 

Het areaal hennepvezels dat momenteel geteeld wordt in Europa gaat hoofdzakelijk naar de 

papierindustrie. Deze afzetmarkt slinkt echter zienderogen, omdat houtpulp voor deze toepassing 

goedkoper is. Hennep wordt bijna uitsluitend voor speciaal papier (bankbiljetten, sigarettenvloeitjes, 

bijbelpapier) gebruikt (Snauwaert, 2010). 

Vezels van dubbeldoelrassen (geteeld voor het zaad én de vezels) worden technische vezels genoemd en 

zijn zeer geschikt voor de productie van isolatiedekens en geotextielen. Daarnaast kunnen de vezels 
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gebruikt worden in versterkte kunststoffen, de zogenaamde composietmaterialen. De vezels met de beste 

kwaliteit (dus niet afkomstig van dubbeldoelrassen) kunnen gebruikt worden in de textielindustrie.  

Kalk-hennepbetonmengsels zijn samengesteld uit hennepscheven, kalk en water. Deze spuitbare 

mengsels worden gebruikt voor de constructie van muren, vloeren, dakisolatie en bepleistering.  

Op een gemengd bedrijf kunnen de scheven gebruikt worden als strooisel in de stallen. Dit type 

stalstrooisel wordt vooral gebruikt voor paarden die allergisch zijn aan andere types stro (Danckaert et 

al., 2006; Wervel, 2008). 

Productie van bio-energie 

Door de hoge drogestofproductie kan hennep in zijn geheel als energiegewas gebruikt worden. Reeds na 

3 maanden (mei-juni-juli) bedraagt de totale droge stofopbrengst al meer dan 10 ton per ha. Deze 

biomassa kan verbrand worden of gebruikt voor 2
e
 generatie biobrandstoffen. 

Organisch materiaal 

Hennepvezels kunnen gebruikt worden als mulch voor particulieren of op een landbouwbedrijf. 

2.4.3. Besluit 

Het generiek schema zet de krijtlijnen voor innovatieve toepassingen. Oorspronkelijk werd het loof van 

bieten gebruikt in de veevoeding of als organische bemester. Voortaan past het in een vergister en wordt 

er energie uit gewonnen. Ogenschijnlijk minder evidente pistes kunnen uitdovende trajecten aanvullen of 

vervangen. Zo werden hennepvezels vroeger bijna uitsluitend in de papierindustrie gebruikt, maar is 

vooral hun gebruik in bouwmaterialen tegenwoordig veelbelovend.  

2.5. Kritische succesfactorentabel 

Na het uitpluizen van de verschillende mogelijkheden die er bestaan om een landbouwgewas te 

valoriseren, bestaat de opdracht erin om te bepalen welke gewassen of componenten van gewassen meest 

geschikt zijn om een bepaald traject te volgen. Om dit beslissingsproces te rationaliseren wordt 

geopteerd voor succesfactorentabellen. Als voorbeeld werden tabellen opgesteld voor co-vergisting 

(Tabel 5), voor verbranding (Tabel 6), voor gebruik als veevoeder (Tabel 7) en meer algemene tabellen 

met factoren die het welslagen van een teelt kunnen bepalen (Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4). Een “+” 

betekent “ja”, een “-“ betekent “nee”. Miscanthus komt voor in alle tabellen gezien deze teelt verder in 

Hoofdstuk 3 als case study wordt behandeld. Verder komen ook KOH, bieten, consumptieaardappelen 

en voedermaïs aan bod, om aan te tonen dat deze succesfactoren algemeen toepasbaar zijn op een 

verscheidenheid aan teelten. 

Dit soort tabellen kan gezien worden als hulpmiddel om te beslissen welke gewassen beloftevol zijn voor 

een bepaald traject. Ze zijn een indicatie van welke factoren kunnen meespelen in het beslissingsproces.  

Dergelijke tabellen worden opgesteld aan de hand van in de literatuur beschikbare informatie en 

expertenoordelen. Ze zijn niet limitatief. 
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Tabel 2: Logistieke succesfactoren 

 
Miscanthus-

snippers 

KOH-

pellets 
Suikerbieten 

Consumptie-

aardappelen 

Continue toelevering mogelijk? + + - + 

Liggen oogst- en verwerkingstijdstip 

soms ver uit elkaar? 
+ + - + 

Langdurige bewaring mogelijk zonder 

kwaliteitsverlies? 
+ + -

(*) 
- 

Optimale bewaaromstandigheden 

gekend? 
-
(**) 

+ + + 

Volumineus materiaal? + - - - 

Gevoelig aan kwaliteitsverlies tijdens 

transport? 
+ - - + 

Teelt nabij verwerking? + of – 
(***)

 + of – 
(***) 

- + of - 

Afzetmarktsysteem voorhanden? - + + + 

Afzetmarkt gekend en vertrouwd voor 

landbouwer? 
- - + + 

Afzet verzekerd? - - + + 

(*) Suikerbieten verliezen bij bewaring suiker door respiratie. Het gaat om ongeveer 150g/ton bieten/dag, hetgeen maakt dat ze 

maximaal 3 maand houdbaar zijn (IRS). 
(**) Op experimentele schaal is er wel reeds onderzoek verricht naar de optimale en economisch gunstige bewaaromstandigheden 

(Huisman, 2003; Jones & Walsh, 2001; Smeets et al., 2008), maar in de praktijk is er in België weinig kennis hierover.  

(***) + indien gebruik voor decentrale verbranding, - indien afzet aan fabriek die niet nabij het landbouwbedrijf ligt 



31 

Tabel 3: Teelttechnische succesfactoren 

 Miscanthus KOH Suikerbieten Consumptie-aardappelen 

Teeltkennis aanwezig? - - + + 

Vastleggen bodem op lange termijn? + + - - 

Gangbare machines? + - + + 

Intensieve teelt? - - + + 

Eenvoudig in te passen in rotatie? - - + + 

Opbrengst stabiel? + + - - 

Grondsoortspecifiek? - - + - 

Prijsgevoelig? - - -
(*) 

+ 

Jaarlijkse oogst? + - + + 

Hoge investeringskost bij aanleg? + + - - 

(*)Minder volatiel dan andere akkerbouwteelten door marktondersteuning (bietenquotum en minimumprijs). 

 

Tabel 4: Ecologische succesfactoren 

 Miscanthus KOH Suikerbieten 
Consumptie-

aardappelen 

Veel stikstof-

uitspoeling in de 

winter? 

- - + 
(*)

 + 
(*)

 

Gunstige invloed op 

bio-diversiteit 
+ + - - 

Gevaar op woekering 

en ontwikkeling tot 

exoot? 

-
(**) 

- - - 

(*) Het loof, en bij suikerbieten ook de koppen, blijven achter op het veld 
(**) Dit geldt niet voor alle variëteiten van miscanthus, wel voor M. x giganteus. Deze hybride kan niet tot zaadzetting komen en 

heeft geen woekerend wortelstelsel. M. sinensis kan in onze streken wel tot zaadzetting komen en M. sacchariflorus heeft een 

sterk vermeerderend rhizoomstelsel (Schriftelijke mededeling, Muylle, ILVO). 
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Tabel 5: Succesfactoren voor co-vergisting 

 Miscanthus Maïs Voederbieten 

Hoge methaanopbrengst? - + + 

Hoge kosten voor telen en 

voorbehandeling van het gewas? 
- - +

(*)
 

Laag ligninegehalte? (= gemakkelijk 

afbreekbaar) 
- + + 

Gemakkelijk mengbaar? + + + 

(*) De aarde moet verwijderd worden van de bieten en de bieten moeten verkleind worden. 

 

 

Tabel 6: Succesfactoren voor verbranding 

 Miscanthus Maïs
(*) 

Voldoende droog bij oogst? + - 

Hoge biomassa-opbrengst? + + 

Persen van briketten/pellets mogelijk? + + 

Verhakselbaar voor transport met vijzel? + + 

Hoge asproductie? + + 

Assmeltpunt voldoende hoog tegen slakvorming?
(**) 

- + 

(*) Het gaat hier over de maïsstengels en –bladeren, na oogst van de spil 
(**) Miscanthus: 780°C, Voedermaïs: 1170°C (Xiong et al., 2008) 

Tabel 7: Succesfactoren voor veevoeder 

 Miscanthus Voedermaïs 

Smakelijk voeder? - + 

Productieverhogende samenstelling? - + 

Beperkte inputs? + - 

 

Uit de tabellen kan in eerste instantie afgeleid worden of een teelt geschikt is voor de Vlaamse 

landbouw, met andere woorden of er niet teveel teelttechnische en logistieke hinderpalen zijn en in 

tweede instantie of de teelt geschikt is voor een bepaald afzettraject. Het is belangrijk te beseffen dat 
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deze afweging niet louter een optelling is van het aantal plusjes. Bepaalde factoren zijn belangrijker dan 

andere.  

Uit de tabellen volgt dat miscanthus en korteomloophout teelttechnisch voor enkele uitdagingen staan, 

zoals het gebrek aan kennis bij de landbouwer en de hoge investeringskost bij aanleg. Komt hier voor 

KOH nog eens bij dat er in België nauwelijks oogstmachines zijn en dat er slechts driejaarlijks 

inkomsten zijn. Miscanthus en korteomloophout scoren evenwel beter op ecologisch vlak dan de 

traditionele teelten. Hoewel ecologische succesfactoren in de huidige situatie minder relevant lijken bij 

het keuzeproces, zullen deze naar de toekomst toe belangrijker worden, gezien een duurzame landbouw 

nagestreefd wordt. 

Wat betreft afzettrajecten lijkt miscanthus vooral geschikt voor verbranding en voedermaïs voor 

veevoeder, hetgeen vrij vanzelfsprekend is. Echter, miscanthus kan eventueel ook als structuurmateriaal 

in het veerantsoen gebruikt worden (zie Hoofdstuk 4). Voor voedermaïs geldt dat het ook zeer geschikt is 

voor co-vergisting, dus het traject veevoeder en co-vergisting zijn voor voedermaïs als het ware 

inwisselbaar, de keuze is aan de landbouwers. 

Soms kunnen succesfactoren die op het eerste zicht restrictief lijken, verholpen worden mits een simpele 

ingreep. Zo blijkt hoge asproductie en veel mineralen in de as bij verbranding helemaal niet zo‟n 

probleem meer indien een aangepaste brander wordt gebruikt die slakkenvorming tegengaat of door 

additieven aan de biomassa toe te voegen die het assmeltpunt verhogen. Een ander voorbeeld is 

stikstofuitspoeling in de winter, wat kan verholpen worden door een groenbemester in te zaaien. In de 

toekomst wordt het wellicht ook mogelijk om biomassa met een vrij hoog ligninegehalte te co-vergisten 

door bepaalde voorbehandelingsstappen in het proces te integreren die de lignine afbreken (Schriftelijke 

mededeling, Lemmens, Bio-energie Europa, Xiong et al., 2008). 
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3. Teelt en valorisatie van Miscanthus x giganteus als case-study 

De doelstelling van dit hoofdstuk is een nieuw gewas te toetsen aan het generiek schema en de KSF te 

identificeren. Daarnaast worden de valorisatietrajecten grondig besproken om ze in Hoofdstuk 4 te 

gebruiken in een economische afweging en een creatieve combinatie van trajecten te ontdekken. 

Het gewas dat hiervoor werd gekozen is miscanthus, omdat het nog relatief onbekend is en veel 

potentieel biedt als grondstof voor bio-energie en biobased materialen. Bovendien is er in het ILVO 

reeds vrij veel expertise rond de teelt van miscanthus. De bespreking omvat achtereenvolgens een 

algemene voorstelling van miscanthus met zijn specifieke kenmerken, kwantitatieve informatie over de 

teelt, industriële toepassingsmogelijkheden van miscanthus, en de mogelijkheden voor gebruik op het 

landbouwbedrijf. 

3.1. Miscanthus als multifunctionele teelt 

Miscanthus is een meerjarig gewas van de grassenfamilie met een C4-fotosynthese, oorspronkelijk 

afkomstig uit Oost-Azië waar het wordt gekweekt als sierplant, voedergewas of voor bodemstabilisatie. 

In Europa wordt de steriele hybride M. x giganteus gebruikt voor biomassaproductie. Het is een hybride 

van Miscanthus sacchariflorus (diploid) en Miscanthus sinensis (tetraploid) en is bijgevolg triploid. 

Miscanthus x giganteus heeft een enge genetische basis die veredeling moeilijk maakt. Binnen het ILVO 

wordt onderzoek verricht naar andere genotypen die de kweek van nieuwe cultivars mogelijk moeten 

maken. Het voornaamste doel van de veredeling is de productie van een niet-steriele, maar toch 

hoogproductieve cultivar zodat zaadproductie mogelijk wordt. Zaaigoed zou namelijk de investering 

voor de aanleg van een veld miscanthus sterk kunnen drukken. Wanneer in deze masterproef de term 

„miscanthus‟ wordt gebruikt, wordt Miscanthus x giganteus bedoeld. 

Vandaag de dag wordt miscanthus vegetatief vermeerderd door rhizomen te delen (mechanisch of 

handmatig). Het planten van de rhizomen gebeurt met een aardappelplanter vanaf dat de 

bodemtemperatuur 10-12°C heeft bereikt, in principe dus al vanaf midden maart. In het eerste jaar na 

aanleg is oogsten niet rendabel door de lage biomassa-aanzet en de fijne structuur van het materiaal. In 

het tweede jaar na aanleg bereikt het gewas nog niet zijn totale biomassaproductie maar kan het wel al 

geoogst worden. De daaropvolgende jaren wordt jaarlijks geoogst met een maïshakselaar van februari tot 

begin april (Figuur 7), wanneer de bovengrondse delen afgestorven en volledig ingedroogd zijn. Bij 

oogst in het najaar kan 25% meer biomassa geoogst worden, maar is er meer K, Cl, as en vocht aanwezig 

in de biomassa, hetgeen ongewenst is voor verbranding. De bovengrondse biomassa kan jaarlijks 

geoogst worden gedurende 15-20 jaar (afhankelijk van het genotype en de grondsoort) vooraleer het 

gewas moet vervangen worden.  
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Figuur 7: Jaarlijkse groeicyclus miscanthus, uit www.naturalengland.co.uk 

Door bladval in de winter worden de nutriënten terug in de bodem gebracht. De teelt kan plaatsvinden op 

alle mogelijke bodems. Miscanthus behoeft weinig tot geen bemesting en onkruidbestrijding is enkel 

nodig in het eerste jaar na aanplant. Het gebruik van fungiciden of insecticiden is tot op heden niet 

noodzakelijk, maar bij de aanleg van grotere arealen van miscanthusklonen is waakzaamheid voor 

ziektes en plagen geboden. 

Miscanthus past prima binnen het concept van meervoudig landgebruik. Het kan groeien op vrijwel alle 

gronden en bovendien aan fytoremediatie doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat meerjarige 

energiegewassen een positieve invloed hebben op de inheemse flora en fauna. Dit effect is vooral te 

danken aan de lage bemestingsintensiteit en de onbehandelde wendakkers. Bovendien wordt de grond 

eenmalig bewerkt bij het planten en daarna jarenlang met rust gelaten. Daarnaast is de meeste biomassa 

op het veld aanwezig gedurende de winter, aangezien pas in het voorjaar wordt geoogst. Voor vele 

invertebraten is het gewas dus de ideale overwinteringsplaats. Deze resultaten zijn afkomstig van 

onderzoek dat slechts 3 jaar duurde, het is dus onzeker hoe de biodiversiteit zal evolueren naarmate het 

bladerdek van het gewas zich meer en meer sluit. Pas na 3-5 jaar bereikt het bladerdek van miscanthus 

zijn maximale bedekking (Semere & Slater, 2006a; Semere & Slater, 2006b). 

Miscanthus onder de vorm van snippers kan dienen als grondstof in de industrie, voor de productie van 

biobased materialen of voor conversie tot bio-energie. Miscanthus kan gebruikt worden als substituut 

voor vlaslemen in de productie van vezelplaten of voor de productie van „light natural sandwich 

materials‟ (LNS). In de papierindustrie is het gebruik van cellulosevezels afkomstig van grasachtigen in 

het productieproces een „hot item‟ in de zoektocht naar alternatieven voor hout. Wat betreft de 

industriële conversie tot bio-energie zijn er verschillende mogelijkheden: co-verbranding na pelletiseren, 

omzetting tot 2
e
 generatie biobrandstoffen of co-vergisting op industriële schaal. Een andere 

mogelijkheid is dat de miscanthussnippers gevaloriseerd worden op het landbouwbedrijf zelf. Ze kunnen 

verbrand of vergast worden om de warmtevraag in te vullen of gebruikt worden als stalstrooisel of voor 
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compostering of mulching. Wanneer er een anaërobe vergister aanwezig is op het bedrijf kunnen 

overschotten ook co-vergist worden. 

Miscanthus past dus perfect binnen het generiek schema (Figuur 6). Het heeft bij oogst in het voorjaar 

enkel een vegetatieve gelignificeerde component. Deze kan gebruikt worden voor biobased materialen 

en bio-energie. Het residu van bio-energie verschilt naargelang de conversietechniek. Bij verbranding is 

het residu as, die kan uitgestrooid worden op het veld. Bij co-vergisting is het residu digestaat, dat als 

organisch materiaal voor de bodem kan gebruikt worden. Bij de productie van 2
e
 generatie 

biobrandstoffen is het residu een ligninerijk product, omdat lignine niet kan gefermenteerd worden. Dit 

residu kan verbrand worden om de installatie van energie te voorzien. 

3.2. Basisgegevens van de teelt 

In Tabel 8 staan de teeltkosten van miscanthus. 

Tabel 8: Teeltkosten miscanthus, uitgedrukt per ha (Mondelinge mededeling, Muylle, ILVO) 

Prijs per rhizoom € 0,15 

Rhizomen per ha 15000 

Totale kost voor de rhizomen (1x per 20 jaar) € 2250 

Loonwerk (1x per 20 jaar) € 150 

Onkruidbehandeling (1x per 20 jaar) € 170 

Ontwortelen (1x per 20 jaar) € 500 

Subsidie € 0 

Investerings- en onderhoudskosten uitgedrukt per jaar  

(zonder rente op kapitaal) 

€ 153 

Oogstkost (jaarlijks) € 200 

Totale jaarlijkse kost per ha € 353 

 

Momenteel bestaan er nog geen steunmaatregelen voor de teelt van miscanthus, behalve de 

toeslagrechten. In Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk daarentegen zijn er wel subsidies te 

verkrijgen. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk gaan deze uit van de overheid. In Ierland bedragen 

deze € 1300 per ha miscanthus die wordt aangeplant en in het Verenigd Koninkrijk wordt 40% van de 

kosten bij aanplant terugbetaald. In Frankrijk is er de UCDV (Usines Coopératives de Déshydratation du 

Vexin) die € 1200 per ha subsidieert bij de aanleg van miscanthus. Deze coöperatieve sluit ook 

contracten af met landbouwers om hun oogst aan te kopen aan een vaste prijs per ton droge stof. De 

contracten hebben een termijn van 15 jaar. De aangekochte biomassa wordt gebruikt voor verbranding 

zowel op industriële als particuliere schaal, als mulch in de tuinbouw en als strooisel (BioEnergySite; 

Defra; UCDV).  
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In het eerste jaar na aanplant bedraagt de droge stofopbrengst 5 ton per ha. In dat jaar wordt nog niet 

geoogst. In het tweede jaar verdubbelt de droge stofopbrengst tot 10 ton per ha. Verwacht wordt dat de 

opbrengsten vanaf het derde jaar stabiel zullen blijven. In de polders verwacht men de beste opbrengst, 

22 ton DS/ha. In de leemstreek verwacht men een opbrengst van 20 ton DS/ha. In de zandleemstreek en 

in de zandstreek verwacht men opbrengsten van respectievelijk 18 ton DS/ha en 13 ton DS/ha. Deze 

gegevens zijn afkomstig van extrapolatie van experimenten uit het buitenland en zijn dus vrij onzeker. 

De afwijking rond deze gemiddelden wordt geschat op 3 ton DS/ha (Schriftelijke mededeling, Muylle, 

ILVO). 

3.3. Miscanthus als grondstof voor de industrie 

3.3.1. Biobased materialen 

Miscanthus en vlaslemen kunnen als (gedeeltelijke) vervanging van houtsnippers gebruikt worden bij de 

productie van vezelplaten. Ze bieden als voordeel dat ze lichter zijn dan hout en dat de platen dus 

gebruiksvriendelijker zijn. Het bedrijf Linex Pro-grass uit Koewacht is een producent van 

vlasvezelplaten die gebruikt worden voor lichtgewicht deuren en wanden, maar geen constructieve 

functionaliteit hebben. Doordat er steeds minder vlas wordt gezaaid en de lemen steeds vaker gebruikt 

worden als stalstrooisel is er een nijpend tekort aan lemen ontstaan, waardoor het gebruik van 

miscanthus voor deze ecologische, lichte platen meer en meer in beeld komt (Berkhout, 2011).  

Een ander product vormen de „light natural sandwich materials (LNS)‟, lichte materialen met een goede 

vormstabiliteit. Ze worden gebruikt voor een brede waaier aan toepassingen. LNS kunnen ter vervanging 

dienen van vezelplaten, spaanplaten en isolerende materialen zoals rotswol en schuimplastiek. LNS 

bestaan uit een buitenste en binnenste laag van triplex- of multiplexplaat en in de kern grashalmen. De 

grashalmen worden bij elkaar gehouden door een natuurlijke kleefstof, bv. op basis van gluten. De 

grashalmen kunnen afkomstig zijn van miscanthus, maar kunnen ook een mengeling zijn van 

verschillende grasachtigen (Jones & Walsh, 2001).  

Miscanthusvezels worden in China al vele jaren gebruikt bij de productie van papier. Het 

productieproces dat gebruik maakt van deze vezels heet het Kraft-procédé. Dit procédé kan ook gebruikt 

worden voor vezels afkomstig van stro of KOH. De biomassa wordt gekookt in een alkalische oplossing 

van NaOH om het grootste deel van de ligninefractie op te lossen en te verwijderen. In tegenstelling tot 

bij houtvezels, kunnen de grasvezels voor 81% gedelignificeerd worden beneden de 100°C. Dit houdt 

een belangrijke energiebesparing in (Jones & Walsh, 2001). Ook dichter bij huis is al gezocht naar de 

mogelijkheden van grasachtigen voor de productie van papier en karton. In Nederland is reeds een 

proefoplage van 15.000 verpakkingen Solid Pack geproduceerd, een verpakking op basis van graskarton 

(Ypma, 2009). 

3.3.2. Bio-energie 

De geoogste biomassa kan verkocht worden aan een elektriciteitscentrale waar ze kan co-verbrand 

worden met kolen, net als stro. Gemiddeld kan zo‟n 10 tot 20% biomassa co-verbrand worden. Doordat 

er minder as geproduceerd wordt en de as minder kalium en chloor bevat dan bij stro, zijn er minder 

problemen met verstopping van de ketel. Een zeer geschikte voeding voor co-verbranding zijn 

miscanthuspellets, dankzij hun gebruiksgemak en gestandaardiseerde afmetingen. Pellets van miscanthus 
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hebben een lagere vochtinhoud (15%) en een lager ligninegehalte (17%) dan houtpellets. Goedkopere 

grondstoffen, zoals verhakselde miscanthus of zelfs miscanthusbalen kunnen ook gebruikt worden.  

Miscanthus is als cellulosehoudende grondstof geschikt voor de productie van Fischer-Tropsch diesel, 

bio-olie door pyrolyse, lignocellulose-ethanol en andere tweede generatiebiobrandstoffen. 

Miscanthus kan ook vergist worden. De biogasopbrengst van miscanthus ligt echter lager dan van 

energiemaïs door zijn lignocellulosestructuur. Door een voorbehandeling (mechanisch, thermisch, 

chemisch of biologisch) toe te passen, tracht men de cellulose en hemicellulose beschikbaar te maken 

voor hydrolyse (Hjorth et al., 2010). 

3.4. Miscanthus gevaloriseerd op het landbouwbedrijf 

3.4.1. Verbranding of vergassing 

Miscanthus is een los materiaal dat vrij veel ruimte inneemt, waardoor stockage- en transportkosten snel 

oplopen. Daarom is miscanthus wellicht best geschikt voor verbranding op het landbouwbedrijf zelf. 

Voorwaarde is natuurlijk dat er een warmtevraag is op het bedrijf of op het bijhorende woonerf. 

Bij verbranding produceert miscanthus iets meer as dan hout, doch minder dan stro (Tabel 9). Bovendien 

kunnen de aanwezige alkalimetalen (vooral kalium) en chloor de ketel schaden. Door het lager soortelijk 

gewicht van miscanthus is een grotere opslagcapaciteit nodig dan bij hout. Het assmeltpunt van 

miscanthus ligt bij 780°C. Dit is te wijten aan het relatief hoge gehalte silicium in combinatie met kalium 

en ijzer in de as van miscanthus. Wanneer de as smelt kan dit tot agglomeratie in de ketel leiden. 

Sommige fabrikanten, bv. Hargassner, bieden echter reeds speciale ketels aan die 100% miscanthus 

verdragen. De aankoop vormt wel een grote investering (Tabel 10). De as die resteert, kan gebruikt 

worden als meststof. Op die manier wordt de mineralenkringloop gesloten en worden stortkosten 

bespaard (Ellen et al., 2008; Lewandowski et al., 2000; Muylle, 2010) . 
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Tabel 9: Verbrandingskarakteristieken van houtige biomassa  

 Hout Stro Miscanthus x giganteus 

Calorische inhoud (MJ/kg 

DS)(a) 18,5 17,2 17,6 

Asgehalte (gew%)(a) 0,4 6,0 3,1 

Vochtgehalte (gew%)(a) 10-60 10-20 10-20 

Assmeltpunt (°C)(a) 1220-1440 940-980 780 

Cl (gew%)(a) 50,1 0,35 0,074 

K (gew%)(a) 0,27 0,40 0,49 

Bulkdichtheid (kg/m³)(b) 195-260(*) 70 70 

(a) Muylle, 2010 
(b) FAO 
(*) Afhankelijk van het soort hout 

In Tabel 10 staat de berekening voor de totale investeringskost voor verbranding op het bedrijf. 

Daarnaast is er nog een jaarlijkse kost voor onderhoud en nazicht van de installatie van ongeveer € 300. 

Tabel 10: Totale investeringskost biomassaketel, uit Muylle, 2011 

Verwarmingsketel 100 kW € 40000 

Vlif-steun (28%) € -11200 

Buffervat 5000 l € 6500 

Totale investeringskost € 35300 

 

Vergassing op landbouwschaal is een andere mogelijkheid. Vergassing heeft als voordeel dat er minder 

as wordt geproduceerd. De vergasser is tevens een statische installatie zonder vijzels waardoor er minder 

slijtage optreedt. De toevoervijzel van een verbrander is al na 12 jaar afgesleten en moet dan vervangen 

worden. Bovendien is een vergasser goedkoper. Nadeel is dan weer dat vergassing een batch-proces is. 

De vergasser wordt volgeladen met biomassa en de geleverde warmte wordt opgeslagen in een buffervat. 

Er is dus geen continue aanvoer van materiaal. Bijgevolg is dit proces arbeidsintensiever, gezien de 

vergasser dagelijks moet gevuld worden. Een ander belangrijk verschil is dat een vergasser enkel werkt 

op briketten, die bovendien zeer hard moeten zijn om het proces optimaal te laten verlopen (Coucke, 

2011). 

Naast verbranding op het eigen bedrijf is een andere mogelijkheid voor de landbouwer om zelf briketten 

en pellets te maken van het los gehakselde materiaal en te verkopen aan particulieren of een producent 

van groene stroom. 
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3.4.2. Strooisel, compost of mulch 

Miscanthus kan onder verhakselde vorm gebruikt worden als strooisel voor eender welke diersoort. 

Oogsten in het najaar in plaats van het voorjaar lijkt hier aangewezen, omdat de bladeren dan nog niet 

gevallen zijn en het strooisel bijgevolg luchtiger is. Nadeel van deze methode is de afvoer van nutriënten 

met de bladeren die normaal tijdens de winter de bodem aanrijken. Indien jaar na jaar de bladeren 

meegeoogst worden, kan het zijn dat bemesting noodzakelijk wordt om verarming van de bodem tegen 

te gaan. Miscanthus wordt in Groot-Brittannië reeds gebruikt als stalstrooisel voor paarden 

(MiscanthusPure).  

Miscanthus kan toegevoegd worden aan compost als structuurmateriaal en om de C/N-verhouding te 

verhogen. Ook als mulch om onkruidgroei tegen te gaan, de bodem vochtig te houden en een humuslaag 

te creëren, is miscanthus een geschikte grondstof. 
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4. Modelleren van valorisatiemogelijkheden van miscanthus aan de 

hand van lineaire programmering 

4.1. Rationale en opzet 

Om de potentie van miscanthus als nieuw landbouwgewas in Vlaanderen in te schatten, is het nodig een 

idee te hebben welk valorisatietraject of welke combinatie van valorisatietrajecten meest aangewezen is 

voor de Vlaamse landbouwer. Hiervoor is een gewone „kosten-baten‟-analyse per traject ontoereikend. 

Het is belangrijk dat ook rekening gehouden wordt met de opportuniteitskosten van de gemaakte keuze. 

Met opportuniteitskosten wordt bedoeld: wat betekent de inpassing van een nieuwe teelt in een teeltplan? 

Welke andere teelten moeten de baan ruimen? Met welke grondstoffen moet miscanthus binnen het 

valorisatietraject concurreren? De keuze voor een traject moet dus geïntegreerd worden afgewogen 

tegenover andere teeltkeuzes met andere afzettrajecten. Als geïntegreerd afwegingskader wordt voor 

lineair programmeren gekozen.  

De valorisatietrajecten (vanaf nu afgekort als VT) die worden beschouwd zijn: afzet aan de 

vezelplaatindustrie (VT1) en verbranding op het landbouwbedrijf (VT2). Vervolgens worden beide 

gecombineerd in VT12. De vezelplaatindustrie werd gekozen als afnemer bij VT1 omdat het een 

voorbeeld is van een VT met een contractueel vastgelegde afzet en er bovendien al blijk gegeven is van 

interesse van vezelplaatfabrikanten om miscanthus als grondstof te gaan gebruiken. De geproduceerde 

hoeveelheid zal meestal afwijken van de contractueel vastgelegde hoeveelheid en de wisselende 

overschotten en tekorten bepalen mee het rendement van dit traject. Deze effecten zijn interessant om te 

onderzoeken. Verbranding werd als VT2 gekozen omdat dit traject geen contractueel vastgelegde 

productie vereist, maar wel een nood tot opslag. In dit traject kan dus de mogelijkheid tot opslag en de 

opslagkost van naderbij worden bekeken. Deze aspecten werden reeds als KSF geïdentificeerd in Tabel 

2. Daarnaast stelt VT2 de landbouwer in staat zelfvoorzienend te worden wat betreft zijn warmtevraag. 

De technologie voor de verbranding van miscanthus is ook reeds verkrijgbaar op de markt.  

Vervolgens wordt de combinatie van beide trajecten (VT12) geanalyseerd om het nut van het „creatief 

combineren van trajecten‟ aan te tonen. De overschotten van de productie voor de vezelplaatindustrie 

worden op het landbouwbedrijf gevaloriseerd voor verbranding. Deze combinatie zou ook anders 

ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld met als contractproductie een fabrikant van papier of 

biobrandstoffen en een andere valorisatie van de overschotten zoals gebruik als strooisel. Ook persen van 

briketten of pellets voor verkoop op de particuliere markt is een mogelijkheid. 

Miscanthus wordt als keuzemogelijkheid opgenomen in het lineair programmeringsmodel van enkele 

representatieve bedrijven uit de verschillende landbouwstreken in Vlaanderen. Voor verschillende 

situaties (VT1, VT2 & VT12) wordt gekeken of de landbouwer al dan niet overgaat tot het telen van 

miscanthus. Op deze wijze wordt  de haalbaarheid van miscanthus in de verschillende Vlaamse 

landbouwstreken beoordeeld, evenals de KSF die mee de haalbaarheid bepalen. In 4.3 wordt de situatie 

beschreven en geanalyseerd waarin miscanthus verkocht wordt aan een vezelplaatfabrikant (VT1), in 4.4 

de situatie waarin miscanthus verbrand wordt op het bedrijf (VT2). In 4.5 wordt de situatie geanalyseerd 

waarin de overschotten van VT1 gebruikt worden om te valoriseren in VT2 (VT12). In 4.6 worden nog 

enkele andere afzetwijzen van miscanthus meer kwalitatief besproken, die ook in dergelijk lineair 

programmeringsmodel zouden kunnen afgewogen worden.  
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Eerst wordt de algemene methode besproken (4.2.). In 4.4 en 4.5 worden dan de aanpassingen aan deze 

methode uitgelegd, zodanig dat deze ook kan gebruikt worden voor VT2 en VT12. 

4.2. Algemene methode en data 

Om de haalbaarheid van miscanthus in Vlaanderen na te gaan, zal het louter in beeld brengen van de 

factoren die deze haalbaarheid bepalen niet volstaan. Concrete afwegingen en berekeningen behoeven 

data. Zowel teelt als valorisatie zijn echter té nieuw om voldoende data te hebben. Er blijven grote 

onzekerheden op meerdere vlakken: opbrengsten, prijzen en kosten. De grote uitdaging is om relevante 

informatie uit de schaarse data te halen en tot een robuuste beoordeling van de haalbaarheid te komen. 

In deze masterproef worden daarom volgende stappen uitgevoerd: 

 Eerst wordt de variabiliteit van de productie in beeld gebracht. Onzekerheden omtrent de 

productie worden met probalititeiten, aan de hand van een triangulaire kansdichtheidsfunctie, 

ingeschat. De kansdichtheidsfunctie is gebaseerd op een aanname van de gemiddelde 

opbrengst, de ondergrens en de bovengrens. Daarnaast is ook de vorm van de verdeling een 

assumptie. 

 Vervolgens wordt getoond hoe de productietheoretische optimalisatie gebeurt aan de hand van 

een productiefunctie. Hierbij worden dus nog geen opportuniteitskosten in rekening gebracht. 

Er wordt louter een afweging gemaakt tussen opbrengsten en teeltkosten. Ook op het niveau 

van deze prijzen en kosten bestaan tal van onzekerheden. 

 Tenslotte worden de keuzes ingebed in een bestaand integraal afwegingskader van 

representatieve bedrijven, gesteund op lineaire programmering. Een onderzoekslogica wordt 

opgebouwd waarbij de verschillende onzekerheden via sensitiviteitsanalyse in beeld worden 

gebracht. 

De werkwijze wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld uit de polders. De simulaties gebeuren 

evenwel voor de polders, zandleemstreek, leemstreek en zandstreek. 

4.2.1. Subjectieve probabiliteiten van de opbrengst 

Aangezien miscanthus een nieuwe teelt is, zijn er weinig data beschikbaar. Dit brengt onzekerheid mee 

in de berekeningen. Deze onzekerheden worden met assumpties en probabiliteiten ingeschat. In de 

analyse wordt verondersteld dat de opbrengst van miscanthus normaal verdeeld is rond een gemiddelde 

met een bepaalde standaardafwijking. Zoals reeds vermeld wordt er vanuit gegaan dat de gemiddelde 

opbrengst in de polders 22 ton DS (=droge stof)/ha bedraagt, in de leemstreek 20 ton DS/ha, in de 

zandleemstreek 18 ton DS/ha en in de zandstreek 13 ton DS/ha.  

Om deze normale verdeling te benaderen wordt uitgegaan van een triangulaire verdeling (Figuur 8) die 

geen oneindig lange staarten heeft, maar stopt bij een bepaalde boven- en ondergrens. De verdeling 

wordt geschat aan de hand van deze onder- en bovengrens en de meest waarschijnlijke waarde (modus). 
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Figuur 8: Triangulaire kansdichtheidsfunctie, uit Wikipedia 

De bijhorende vergelijking (Wikipedia): 

 

De parameters van de triangulaire vergelijking staan voor de polders als voorbeeld weergegeven in Tabel 

11. 

Tabel 11: Inputdata triangulaire verdeling polders (Schriftelijke mededeling, Muylle, ILVO) 

Gemiddelde opbrengst 22 ton DS/ha 

Bovengrens = ‘b’ op Figuur 8 25 ton DS/ha 

Ondergrens = ‘a’ op Figuur 8 19 ton DS/ha 

Modus (= meest waarschijnlijke opbrengst) = ‘c’ op 

Figuur 8 

22 ton DS/ha 

Kans modus  

   
  = 0,33 

Helling kansdichtheidscurve (a ≤ x ≤ c)   

           
 = 0,11 

Helling kansdichtheidscurve (c ≤ x ≤ b)    

           
 = 0,11 
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Nu kan de triangulaire kansdichtheidsfunctie rond deze modus uitgezet worden en kan dus voor elke 

opbrengst tussen de beneden- en bovengrens berekend worden wat de kans is op deze uitkomst. Indien 

gesteld wordt dat men een afzetcontract heeft waarin 22 ton DS moet geleverd worden, kan berekend  

worden wat op elk discreet punt in de grafiek de hoeveelheid afzet binnen het contract zal zijn en wat het 

eventuele tekort of overschot zal zijn. Door voor elke opbrengst tussen de beneden- en bovengrens deze 

waarden te vermenigvuldigen met de kans van het segment waarbinnen dit punt valt, kan de verwachte 

contractproductie, het verwachte overschot en het verwachte tekort berekend worden indien 1 hectare 

miscanthus wordt gezet (Tabel 12). 

Aangezien de landbouwer op de hoogte is van het feit dat hij 22 ton DS moet leveren, kan hij er ook voor 

kiezen om meer dan 1 hectare te zetten. Hij kan dit doen omdat hij zeker wil zijn dat hij aan zijn 

afzetquotum kan voldoen. De triangulaire kansdichtheidsfunctie die hoort bij deze beslissing is dan naar 

rechts verschoven in vergelijking met de voorgaande functie. Indien hij pessimistisch is ingesteld en dus 

een opbrengst verwacht die gelijk is aan de ondergrens van de vorige functie, namelijk 19 ton DS/ha, zal 

hij 22/19 = 1,16 ha miscanthus zetten. De nieuwe modus is 22 * 1,16 = 25,47. Opnieuw kan voor deze 

nieuwe functie de verwachte contractproductie, het verwachte overschot en het verwachte tekort 

berekend worden. Indien de landbouwer een optimist is en de bovengrens van de eerste 

kansdichtheidsfunctie verwacht als opbrengst, namelijk 25 ton DS/ha, zal hij slechts 22/25 = 0,88 ha 

miscanthus zetten. De nieuwe modus is dan 22 * 0,88 = 19,36. Ook voor deze functie kan de verwachte 

contractproductie, het verwachte overschot en het verwachte tekort berekend worden. Tussen deze twee 

extremen kunnen er verschillende tussenkeuzes gebeuren. In Tabel 12 worden als voorbeeld 9 discrete 

tussenstappen met de bijhorende contractproductie, tekorten en overschotten weergegeven. 

Tabel 12: Keuzemogelijkheden areaal miscanthus om contractproductie in te vullen (polders) 

Keuzeactiviteit Areaal (ha) 
Productie binnen 

contract (ton) 
Tekortproductie (ton) 

Overschotproductie 

(ton) 

MIS1 0,88 19,39 2,61 0,00 

MIS2 0,91 20,05 1,94 0,01 

MIS3 0,94 20,67 1,33 0,08 

MIS4 0,97 21,17 0,83 0,25 

MIS5 1,00 21,55 0,45 0,56 

MIS6 1,03 21,78 0,21 1,00 

MIS7 1,07 21,92 0,08 1,55 

MIS8 1,10 21,98 0,02 2,17 

MIS9 1,13 22,00 0,00 2,83 

MIS10 1,16 22,00 0,00 3,51 

 

In het voorbeeld is voor de eenvoud gekozen voor 22 ton als afzetquotum, dit komt overeen met de 

gemiddelde productiviteit van een hectare. Hierdoor zijn de cijfers in de tweede kolom te interpreteren 
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als fracties van oppervlaktes, uit te drukken ten opzichte van het aantal ha die nodig worden om op basis 

van gemiddelde productiviteit het quotum vol te produceren. Bijvoorbeeld bij een afzetcontract van    

110 ton, zou 5 ha nodig zijn op basis van de gemiddeldes. Dus: de cijfers in Tabel 12 worden dan met 5 

vermenigvuldigd.   

4.2.2. Productiefuncties 

Een productiefunctie wordt opgesteld om het economisch optimum te bepalen. Dat ligt op het punt waar 

de marginale kost van een extra inputhoeveelheid nog net gecompenseerd wordt door de marginale 

opbrengst ervan. Uitgedrukt in een vergelijking ziet dit er als volgt uit: 

              

Hierin is    de prijs van een ton miscanthus en    de marginale opbrengst van een extra 

inputhoeveelheid. In de rechterterm is    de teeltkost per ha en    de extra inputhoeveelheid. 

In dit geval is    een constante, namelijk € 353,5/ha (zie Tabel 8). Bij de berekening van dit getal werd 

verkeerdelijk geen rekening gehouden met de rente op kapitaal, doch dit doet geen afbreuk aan de 

resultaten in dit hoofdstuk. Het theoretisch optimum wordt bereikt wanneer: 

     

  
     

Zowel    als    kunnen rechtstreeks afgeleid worden uit Tabel 12. Eerst wordt gekeken naar de situatie 

waarin overschot en boete noch bestraft worden, noch gevaloriseerd worden. We nemen hierbij aan dat 

   gelijk is aan € 80/ton DS (Tabel 13).  
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Tabel 13: Productietheoretische optimalisatie (zonder tekort/overschot) 

               

  
 

0,88 - 19,39 - - 

0,91 0,03 20,05 0,66 1760 

0,94 0,03 20,67 0,62 1653 

0,97 0,03 21,17 0,50 1333 

1,00 0,03 21,55 0,38 1013 

1,03 0,03 21,78 0,23 613 

1,07 0,04 21,92 0,14 280 

1,10 0,03 21,98 0,06 160 

1,13 0,03 22,00 0,02 53 

1,16 0,03 22,00 0,00 0 

 

Uit deze tabel blijkt dat het productietheoretisch optimum in deze situatie tussen 1,03 ha en 1,07 ha ligt. 

Indien we nu ook aan de overschotten een prijs toekennen, bv. € 30/ton DS (     en een boete voor 

tekorten in rekening nemen van €-30/ton DS (    , moeten we de vergelijking omzetten tot: 
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Het resultaat staat in Tabel 14. 

Tabel 14: Productietheoretische optimalisatie (met tekort/overschot) 

               
                       

  
 

- - - - - 

0,03 0,66 0,01 -0,67 2440 

0,03 0,62 0,07 -0,61 2333 

0,03 0,50 0,17 -0,5 2003 

0,03 0,38 0,31 -0,38 1703 

0,03 0,23 0,44 -0,24 1293 

0,04 0,14 0,55 -0,13 790 

0,03 0,06 0,62 -0,06 840 

0,03 0,02 0,66 -0,02 733 

0,03 0,00 0,68 0 680 

 

In deze situatie ligt het productietheoretisch optimum dus nog boven 1,16 ha. 

Deze (en andere) situaties kunnen ook op een figuur weergegeven worden. Figuur 9 geeft de 

criteriumbijdrage weer in functie van de hoeveelheid input, in dit geval het areaal, voor verschillende 

combinaties van prijzen (contract/overschot/boete). 

 

Figuur 9: Productiefuncties polders 
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Wanneer de afzetprijs binnen en buiten het contract voldoende hoog is (blauwe lijn) zijn er afnemende 

meeropbrengsten, maar deze nemen slechts traag af en worden niet negatief. Het productietheoretisch 

optimum is nog niet bereikt, zoals reeds duidelijk werd uit Tabel 14. Wanneer er geen rekening 

gehouden wordt met boetes noch overschotten (rode lijn), worden de meeropbrengsten bij toenemende 

inputs negatief. Het theoretisch optimum ligt hier, zoals we reeds berekenden, tussen 1,03 ha en 1,07 ha. 

Wanneer de overschotten niet kunnen gevaloriseerd worden, maar een extra transactiekost opleveren 

(groene lijn) worden de meeropbrengsten sneller negatief. Uit de figuur kan afgeleid worden dat het 

optimum hier wellicht rond 1 ha zal liggen. 

Waar geen rekening mee werd gehouden bij de berekening van de teeltkost is de opportuniteitskost van 

een ha grond op het landbouwbedrijf. Doordat niet granen, aardappelen, groenten,… maar miscanthus op 

dit areaal wordt geteeld, verliest de landbouwer aan inkomen. Meestal bedraagt de opportuniteitskost van 

een ha landbouwgrond ongeveer €1000-1500. Als we dit bijtellen bij    volgt uit Tabel 13 dat het 

productietheoretisch optimum, gegeven een contractprijs van € 80/ton DS, bij minder dan 0,88 ha 

miscanthus zal liggen. Daarom zal de contractprijs in werkelijkheid hoger moeten liggen om de 

landbouwer te overhalen miscanthus te telen.  

4.2.3. Integrale afweging binnen representatieve bedrijven 

Voor de integrale afweging, waarbij wel rekening gehouden wordt met opportuniteitskosten, wordt 

gebruik gemaakt van lineaire programmering. Bij het lineair programmeren zal MIS1 tot MIS10 elk een 

keuzemogelijkheid voorstellen, waarvan de criteriumbijdrage bepaald wordt door de prijs voor afzet 

binnen het contract, de boete voor tekort, de prijs voor overschot, en de variabele teeltkosten.  

De representatieve bedrijven voor de verschillende landbouwstreken waarmee gewerkt wordt in het 

lineair programmeringsmodel staan met hun bijhorende teelten in Tabel 15. Een kruisje (x) betekent de 

aanwezigheid van de teelt, een minteken (-) de afwezigheid. 
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Tabel 15: Gegevens representatieve bedrijven 

 Polders Leemstreek Zandleemstreek Zandstreek 

Gemiddelde opbrengst 

miscanthus 

22 ton DS/ha 20 ton DS/ha 18 ton DS/ha 13 ton DS/ha 

Ondergrens-

Bovengrens opbrengst 

miscanthus 

19-25 ton DS/ha 17-23 ton DS/ha 15-21 ton DS/ha 10-16 ton DS/ha 

Wintertarwe x x x x 

Korrelmaïs x x x x 

Silomaïs - x x x 

Wintergerst - x x x 

Consumptieaardappelen x x x x 

Pootaardappelen x - - x 

Suikerbieten x x x x 

Groene bonen - x x - 

Overige bonen - - - x 

Cichorei - x x - 

Graszaad x - - - 

Spruitkool - - x - 

Zaaiui x - - x 

Vlas x - - - 

Braak - x x - 

Weiland x x x x 

 

Deze teelten hebben elk een eigen criteriumbijdrage (opbrengst in ton/ha * prijs in €/ton =  

criteriumbijdrage in €/ha), die tevens ook specifiek is voor de streek, aangezien de opbrengst van streek 

tot streek verschilt. Zij zullen binnen het lineair programmeringsmodel concurreren met MIS1 tot MIS10 

voor een plaatsje binnen het areaal. Bovendien hangen alle teelten, uitgezonderd weiland en miscanthus, 

ook vast aan een bepaalde vruchtwisseling. De criteriumbijdrages van deze teelten zullen de 

opportuniteitskost van een hectare grond in een bepaalde landbouwstreek bepalen. Deze 

criteriumbijdrages zijn afkomstig van gegevens van de Afdeling Monitoring & Studie, Departement 

Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid uit 2008 (Mondelinge mededeling, Van Meensel, 

ILVO). 

Met behulp van GAMS-software (General Algebraic Modeling System) wordt de oplossing van het 

lineair programmeringsvraagstuk gezocht. Het inkomen van de landbouwer wordt gemaximaliseerd, 
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gegeven bepaalde restricties rond vruchtwisseling en areaal. De vraag die gesteld wordt, is vanaf welke 

contractprijs de landbouwer zal beslissen miscanthus te zetten.  

4.2.4. Sensitiviteitsanalyses 

Bij een sensitiviteitsanalyse wordt de invloed van een bepaalde parameter op de beslissing van de 

landbouwer om al dan niet miscanthus te zetten, onderzocht. Om het resultaat op overzichtelijke wijze 

weer te geven, wordt gebruik gemaakt van figuren. De wijze waarop deze figuren worden gemaakt en 

hoe ze kunnen geïnterpreteerd worden, wordt hier voor alle duidelijkheid kort geïllustreerd. Als 

voorbeeld voor deze illustratie nemen we Figuur 10, waarbij zowel boete als overschotprijs 

geparametriseerd worden en waarbij gekeken wordt naar het effect van deze parametrisatie op de 

contractprijs waarbij het economisch rendabel wordt om miscanthus te telen. 

 

Figuur 10: Duiding methodiek sensitiviteitsanalyses 

Deze figuur illustreert mooi het verschil met de productiefuncties uit 4.2.2. Daar werd gerekend met een 

prijs van € 80/ton DS en in het geval zowel boete als overschotprijs werden verwaarloosd, was dit 

onvoldoende indien ook de opportuniteitskosten in acht werden genomen. Het punt waarbij de drie lijnen 

samenkomen op de figuur, stelt dezelfde situatie voor. In dat geval is er inderdaad een evenwichtsprijs 

van   € 88/ton DS in plaats van € 80/ton DS. 

Er wordt vertrokken van de groene lijn. Daarbij wordt het overschot niet gevaloriseerd. De lijn stijgt 

zoals verwacht naarmate de boete stijgt. Het overschot kan echter zowel een kost als een opbrengst 

vormen. Deze situaties staan weergegeven respectievelijk in de rode en paarse lijnen. Wanneer de 

overschotten een extra kost met zich meebrengen, stijgt de evenwichtsprijs sneller. Wanneer de 

overschotten kunnen gevaloriseerd worden stijgt de evenwichtsprijs nauwelijks. Hierbij wordt reeds een 

belangrijk voordeel van de valorisatie van het overschot geïdentificeerd, namelijk het feit dat de 

minimale benodigde contractprijs minder onderhevig is aan schommelingen. Dit vormt een minder 

risicovolle situatie voor de landbouwer, moesten bijvoorbeeld de sancties bij tekorten stijgen. 
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4.3. VT1: contractproductie voor vezelplaatfabrikant 

4.3.1. Sensitiviteitsanalyse op boete bij tekort en overschotprijs 

 

 

 

Figuur 11:Overzicht parametrisatie boete en overschot 

 

 

 

 

Uit deze figuren kan veel informatie gehaald worden. Ten eerste is het duidelijk dat het startpunt van de 

groene lijn (waar boete en overschot niet in rekening worden gebracht) sterk verschilt naargelang de 

landbouwstreek. In de leemstreek bedraagt de evenwichtsprijs in dit punt € 65/ton DS en in de 

zandstreek € 156/ton DS, meer dan het dubbele dus. De polders en zandleemstreek liggen tussen deze 

twee extremen, met respectievelijk € 88/ton DS en € 87/ton DS.  
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Legende: 

- Evenwichtsprijs binnen contract (€/kg DS) in functie van boete (€/kg DS) 
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Daarnaast is het duidelijk dat naarmate de boete stijgt, de contractprijs ook moet stijgen om de 

landbouwers ertoe te overhalen miscanthus te telen. Ook is het duidelijk dat wanneer de overschotten een 

extra kost vertegenwoordigen (rode lijnen) de evenwichtsprijzen nog sterker gaan stijgen naarmate de 

boete stijgt. In de zandstreek stijgt de evenwichtsprijs zelfs meer dan 10 euro. Echter, wanneer buiten het 

traject een voldoende hoge valorisatie mogelijk is voor de overschotten, worden de evenwichtsprijzen 

minder gevoelig aan schommelingen in de boetes. Boven een bepaalde drempel worden ze zelfs inert aan 

de boete. Enkel in de zandstreek blijft de situatie vrij ongunstig met een weinig stabiele evenwichtsprijs. 

Dit is ook geen comfortabele situatie voor de fabriek, want bij de minste verhoging van de sancties bij 

tekorten, zullen zij een hogere prijs binnen het contract moeten uitbetalen. 

Tot slot is het belangrijk te herhalen dat ook hier duidelijk naar voor komt dat een combinatie van 

trajecten positieve effecten heeft op de evenwichtsprijs. Naarmate de valorisatie van overschotten stijgt, 

worden de evenwichtsprijzen binnen het contract inerter aan schommelingen in de boetes en bij hoge 

valorisaties van het overschot (oranje lijn) ligt de evenwichtsprijs zelfs een stukje lager over de hele lijn. 

Deze conclusies moeten wel met een kritische blik bekeken worden, aangezien de inputdata van 

miscanthus in het lineair programmeringsmodel vrij onzeker zijn. Daarom worden in wat volgt extra 

sensitiviteitsanalyses uitgevoerd op onzekere parameters. 
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4.3.2. Sensitiviteitsanalyse op de rhizoomkost 

Het is nuttig om op de rhizoomkost een sensitiviteitsanalyse door te voeren, aangezien de prijs van de 

rhizomen een zeer wisselende parameter is. Deze kost kan variëren tussen € 0,15 en € 0,40 per stuk, 

naargelang de kwaliteit van de rhizomen. Naar de toekomst toe zal de prijs misschien ook lager worden, 

als er meer expertise is rond de oogst, bewaring en het transport van deze rhizomen. In Figuur 12 staan 

de resultaten van de sensitiviteitsanalyse op deze parameter, gesteld dat de overschotprijs € 0,05/kg DS 

bedraagt. 

 

Figuur 12: Sensitiviteitsanalyse rhizoomkost en boete 

 

 

 

 

Wanneer de rhizoomkost stijgt met € 0,10, verschuiven de evenwichtslijnen met 3 à 4 euro per ton DS in 

de polders, leem- en zandleemstreek. In de zandstreek stijgen ze met 5 à 6 euro per ton DS. Op andere 

aspecten heeft de rhizoomkost geen invloed. 
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4.3.3. Sensitiviteitsanalyse op de opbrengst 

Een andere sensitiviteitsanalyse die kan uitgevoerd worden, is er één op de opbrengst. De opbrengst is 

namelijk net zoals de rhizoomkost een zeer onzekere parameter in ons model. De gemiddelde 

opbrengsten in de verschillende landbouwstreken zijn afkomstig van Hilde Muylle, miscanthusexperte 

bij het ILVO. Het zijn opbrengsten die geëxtrapoleerd zijn uit onderzoek dat gevoerd is in andere landen. 

In België is nog onvoldoende geëxperimenteerd met miscanthus om hierover uitsluitsel te kunnen geven. 

Bovendien wordt volop gewerkt aan de genetische verbetering van miscanthus. Een opbrengststijging 

van zo‟n 10% is dus niet ondenkbaar over de komende 10 jaar. In Figuur 13 staat het resultaat van een 

opbrengststijging van 10% weergegeven voor de verschillende landbouwstreken. Bij het maken van deze 

figuren is een overschotprijs van € 0,05/ton DS verondersteld en een rhizoomkost van € 0,15/stuk. 

 

 

Figuur 13: Sensitiviteitsanalyse opbrengst en boete 

 

 

 

 

In de polders en zandleemstreek daalt het startpunt (boete = € 0) met 8 euro per ton DS bij een 

opbrengststijging van 10%, in de leemstreek met 6 euro en in de zandstreek met 14 euro. 
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4.1.3. Conclusies 

Uit voorgaande contacten tussen het ILVO en de vezelplaatindustrie kan worden afgeleid dat de 

vezelplaatindustrie bereid is om ongeveer € 85/ton DS te geven binnen het contract en al wat overtollig 

wordt geleverd te valoriseren aan € 50/ton DS. Uit Figuur 11 (paarse lijn) volgt dat enkel in de 

leemstreek de teelt van miscanthus in deze situatie haalbaar is.  

Indien de rhizoomkost in de praktijk hoger blijkt te liggen dan € 0,015/stuk, blijft de teelt in de 

leemstreek haalbaar. Uit extrapolatie volgt dat de teelt in de leemstreek wellicht haalbaar blijft tot een 

rhizoomkost van € 0,55/stuk, wat in de praktijk boven de maximumprijs van de rhizomen ligt. 

Indien de opbrengst stijgt met 10% wordt de teelt van miscanthus naast de leemstreek ook haalbaar in de 

zandleemstreek en de polders, hetgeen een krachtig signaal kan betekenen naar veredelaars toe. Op korte 

termijn lijkt meer zekerheid rond een hoge opbrengst dus één van de beste stimulansen voor miscanthus 

in de verschillende landbouwstreken in Vlaanderen. De opbrengst vormt dus een eerste zeer belangrijke 

KSF voor de teelt van miscanthus. 

Het idee van een „boete‟ uit te delen aan diegenen die niet in staat zijn om het contract na te leven, ligt 

niet in de lijn van het denkbeeld van de meeste firma‟s. Eerder zullen zij geneigd zijn om de prijs die 

uitbetaald wordt per geleverde ton te verlagen. Sowieso zijn er voor hen negatieve gevolgen bij het niet 

naleven van het afzetcontract door de landbouwer. Deze negatieve gevolgen uiten zich onder de vorm 

van een soort extra „transactiekosten‟, gezien zij op zoek moeten naar andere grondstoffen en hierbij 

opnieuw tijd en geld moeten uitrekken om contracten te sluiten en te monitoren. Deze extra 

transactiekosten zullen dan meestal doorgerekend worden aan de landbouwer die onvoldoende 

grondstoffen leverde. In de praktijk zal het er dus toch altijd op één of andere manier op neerkomen dat 

er een soort sanctie/boete is bij tekorten. 

Al wat meer geproduceerd wordt dan de hoeveelheid die expliciet door de afnemer werd gevraagd, valt 

onder de noemer „overschotten‟. Deze overschotten kunnen toch nog geleverd worden aan de afnemer, 

weliswaar tegen een lagere prijs dan binnen het contract of ze kunnen op het landbouwbedrijf 

gevaloriseerd worden. 

Mits wijziging van de prijzen binnen het contract en de prijs en boete voor respectievelijk overschotten 

en tekorten, kunnen de analysemethode en het model toegepast worden op alle afzetcontracten met een 

industriële afnemer. Specifiek voor miscanthus kan dit gaan van een producent van ecologische 

bouwmaterialen, over een papierproducent, tot een producent van groene stroom of biobrandstoffen. 

Wanneer geleverd wordt aan een industriële afnemer zal altijd gewerkt worden met een vaste 

afzethoeveelheid over één of meerdere jaren, zodat deze bedrijven ook de toestroom aan andere 

grondstoffen kunnen regelen om hun productie constant te houden. Het concept van boete voor tekort en 

overschotprijs zal dus sowieso ook in andere sectoren van toepassing zijn. 
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4.4. VT 2: verbranding op het landbouwbedrijf 

4.4.1. Warmtevraag op het bedrijf 

Als typebedrijf werd een slabedrijf gekozen. Sla heeft een gemiddelde warmtevraag van 250 MJ/m
2
 

beteelde oppervlakte (Marien, 2006). In België is de gemiddelde grootte van een slaserre 6200 m² 

(Schriftelijke mededeling, Collin-Schots, NIS). Dit komt neer op een jaarlijkse warmtevraag van 

1.550.000 MJ. Aangezien miscanthus een energie-inhoud heeft van 17,6 MJ/kg DS, betekent dit 

praktisch dat er in totaal jaarlijks 88 ton DS miscanthus nodig is (Muylle, 2010). In de polders, waar de 

gemiddelde opbrengst 22 ton DS/ha bedraagt, zou dit betekenen dat 4 “eenheden” miscanthus moeten 

geteeld worden, dus 4 keer MIS1, MIS2, … of MIS10. Uit gegevens van Vermeulen uit 2010 blijkt dat 

50% van de totale jaarlijkse warmtevraag in slaserres zich voordoet van week 4 tot week 13, 13% van 

week 13 tot week 18 en 37% van week 39 tot week 1. Hieruit volgt dat ongeveer 38% van de 

warmtevraag zich voordoet in maart-april-mei (week 9-22) en 62% van de warmtevraag tussen 

september en februari (week 35 – 8). Van die 88 ton DS miscanthus wordt dus 33,4 ton in maart-april-

mei verbrand en 54,6 ton in het najaar. 

4.4.2. Aanpassingen model 

Analoog aan het voorgaande model, waar 3 categorieën voor de valorisatie van miscanthus 

(contractproductie, tekort en overschot) ingebracht werden, zijn opnieuw 3 categorieën gedefinieerd: 

verbranding in het voorjaar, verbranding in het najaar en tekort in het najaar. Voor verbranding in het 

voorjaar werd een „prijs‟ berekend gebaseerd op de uitgiften voor zware stookolie die normaal moeten 

gedaan worden. Voor verbranding in het najaar werd dezelfde berekening uitgevoerd, alleen werden nu 

ook de kosten voor opslag afgetrokken van dit bedrag. Voor tekorten werd gerekend hoeveel kg 

houtsnippers moet aangekocht worden per kg miscanthussnippers die er tekort is om aan de warmtevraag 

te voldoen. Dit is dus een vorm van „boete‟ voor de tekortproductie. Er is ook een categorie „overschot in 

het najaar‟, maar voor de eenvoud van redenering werd verondersteld dat deze overschotten niet 

gevaloriseerd worden. Een ander groot verschil met het voorgaande model is dat er nu vaste kosten 

bijkomen, namelijk de investeringskost voor de biomassaverbrandingsinstallatie en een jaarlijkse 

onderhoudskost.  

De prijs van zware stookolie voor tuinbouwbedrijven bedraagt € 0,39425/l (Schriftelijke mededeling, 

Afdeling Monitoring en Studie, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid). Aangezien 

zware stookolie een energie-inhoud heeft van 40,5 MJ/l komt dit neer op een prijs van € 0,009735 per 

MJ verbrande stookolie (Vlaams Energieagentschap). Voor miscanthus met een energie-inhoud van  

17,6 MJ/kg DS, komt dit neer op een besparing van 0,009735 * 17,6 = € 0,171 per kg DS verbrande 

miscanthus. Dit uitgangspunt gebruiken we zowel voor de verbranding in het voor- als in het najaar. 

Aangezien miscanthus moet worden opgeslaan tot het najaar, moeten extra opslagkosten worden 

afgetrokken. Indien het geoogste materiaal voldoende droog is, is een betonnen ondergrond overbodig 

(Jones & Walsh, 2001). De meest voordelige opslagwijze is dan onder kunststoffolie. De prijs voor 

kunststoffolie bedraagt € 1,6 per ton DS verhakseld materiaal (Smeets et al., 2008). Daar komen nog 

0,11 werkuren/ton DS bij, verrekend aan een uurloon van € 13,18, hetgeen werd vastgelegd door het 

Nationaal Paritair Comité voor de land- en tuinbouw voor ongeschoolde landbouwers van 18-65 jaar. 

Het dieselverbruik bij opslag is verwaarloosbaar. In totaal bedraagt de opslagkost dus € 3/ton DS. 
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De tekorten die kunnen ontstaan, worden opgevangen door aankoop van houtsnippers. Droge 

houtsnippers (80% DS) hebben een energieinhoud van 19 MJ/kg DS (Schriftelijke mededeling, 

Verdonckt, Proclam). Wanneer er 1 kg droge stof miscanthus tekort is, komt dit dus overeen met 17,6/19 

= 0,93 kg droge stof aan houtsnippers die moet aangekocht worden. Dit is hetzelfde als 1,16 kg droge 

houtsnippers. Volgens Argus Biomass Markets bedroeg de prijs voor houtchips in april 2011  € 69,5 per 

ton. Zij verwachten dat de prijs voor het tweede kwartaal van 2011 zal schommelen tussen € 65/ton aan 

de vraagzijde en € 75/ton aan de aanbodzijde. In het model wordt € 70/ton gebruikt. Per kg miscanthus 

die er tekort is, moet er dus wellicht 1,16 * 0,070 = € 0,0812 betaald worden aan houtsnippers. Een 

andere mogelijkheid is dat men eventuele tekorten aanvult met hout uit landschappelijke beplantingen of 

met stro. De energie-inhoud van stro is 17,2 MJ/kg DS, hetgeen de energie-inhoud van miscanthus 

benadert. In het geval dat men met grondstoffen van op het bedrijf werkt, is de extra kostprijs bij tekorten 

minder duidelijk, maar voor de eenvoud houden we de marktprijs van houtsnippers aan. 

Tenslotte is er de investering in de biomassaketel en de jaarlijks terugkerende onderhoudskost. In Tabel 

10 staat de berekening voor de totale investeringskost. In het model wordt een afschrijving over 5 jaar 

verondersteld, zonder rekening te houden met intresten. Elk jaar wordt dus € 7060 afbetaald. Jaarlijks 

komt er ook nog € 300 bij voor onderhoud en nazicht (Muylle, 2011). 

Samenvattend geeft Tabel 16 een overzicht van de data zoals ze toegepast werden in de verschillende 

modellen. 

Tabel 16: Inputgegevens valorisatietraject 2 

 Polders Leemstreek Zandleemstreek Zandstreek 

Verbranding voorjaar totaal (ton DS) 33,4 33,4 33,4 33,4 

Verbranding najaar totaal (ton DS) 54,6 54,6 54,6 54,6 

Te telen eenheden miscanthus 4,0 4,4 4,9 6,8 

Verbranding voorjaar per eenheid (ton DS) 8,3 7,6 6,8 4,9 

Verbranding najaar per eenheid (ton DS) 13,6 12,4 11,1 8,0 

Prijs voorjaar per kg (€) 0,171 0,171 0,171 0,171 

Prijs najaar per kg (€) 0,168 0,168 0,168 0,168 

Kost per kg miscanthus tekort (€) 0,0812 0,0812 0,0812 0,0812 

 

De prijzen en de kosten worden in het lineair programmeringsmodel rechtstreeks in de criteriumbijdrage 

van miscanthus ingebracht. Deze criteriumbijdrage zal dan afgewogen worden ten opzichte van de 

bijdragen van de andere teelten in die bepaalde landbouwstreek om te bepalen welke combinatie van 

teelten het inkomen zal maximaliseren. De investeringsbeslissing wordt als een binaire keuzevariabel 

gemodelleerd. Indien de landbouwer overgaat tot het telen van miscanthus worden de investering en de 

onderhoudskost afgetrokken van het te maximaliseren inkomen, indien de solver het areaal miscanthus 

op nul houdt, worden deze uitgaven niet meegerekend. 
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4.4.3. Resultaten 

Voor de verschillende keuzemogelijkheden MIS1 tot MIS10 staat in Tabel 17 welke hoeveelheden 

worden geproduceerd per “eenheid miscanthus” volgens de triangulaire verdeling. Voor elke keuze staat 

ook nog eens vermeld welke fractie van een hectare hiermee overeenkomt. 

 
Tabel 17: Output triangulaire verdeling polders 

 1 eenheid = x 

ha 

Verbranding 

voorjaar (ton) 

Verbranding najaar 

(ton) 

Tekort najaar 

(ton) 

Overschot 

najaar (ton) 

MIS1 0,88 8,35 11,04 2,61 0,00 

MIS2 0,91 8,35 11,71 1,94 0,01 

MIS3 0,94 8,35 12,32 1,33 0,08 

MIS4 0,97 8,35 12,82 0,83 0,25 

MIS5 1,00 8,35 13,20 0,45 0,56 

MIS6 1,03 8,35 13,44 0,21 1,00 

MIS7 1,07 8,35 13,57 0,08 1,55 

MIS8 1,10 8,35 13,63 0,02 2,17 

MIS9 1,13 8,35 13,65 0,00 2,83 

MIS10 1,16 8,35 13,65 0,00 3,51 

 

Voor elk van de landbouwstreken zijn deze keuzeactiviteiten MIS1-MIS10 ingebracht in het 

representatief bedrijfsmodel, met de nodige regiospecifieke verschillen in parameters.  Na oplossen van 

het lineair programmeringsvraagstuk geeft het model weer dat de landbouwer in de polders, 

zandleemstreek en zandstreek geen miscanthus wenst te telen in dit geval. Dit is wellicht te wijten aan de 

hoge opbrengsten die uit de andere gewassen in het bedrijfsplan zijn te halen. Hij blijft dus verwarmen 

met stookolie en zal de investering voor de biomassaketel niet doen. 

In de leemstreek geeft het model weer dat de landbouwer best 4,4 eenheden MIS6 teelt. Voor de 

landbouwer in de leemstreek zal het dus wel voordelig zijn om de investering voor de biomassaketel te 

doen en zo onafhankelijk te worden in zijn energievoorziening. De reden dat het model kiest voor MIS6 

heeft te maken met de afweging tussen zo laag mogelijke tekorten, want die leiden tot de aankoop van 

houtsnippers, maar tegelijkertijd ook geen al te grote overschotten, want een groter areaal brengt een 

grotere teeltkost met zich mee, terwijl de overschotten na het najaar toch niet meer gevaloriseerd worden. 

4.4.4. Sensitiviteitsanalyse opslagkost 

De tot dusver gebruikte opslagkost was afkomstig uit een Nederlandse studie van Smeets et al. uit 2008. 

In de Belgische situatie kan deze kost verschillen en bovendien zal ze sterk afhankelijk zijn van de wijze 
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waarop gestockeerd wordt. Indien men een loods bouwt voor de opslag, zal de kost een pak hoger liggen 

dan wanneer men gewoon folie aankoopt. 

Voor de sensitiviteitsanalyse schommelt de opslagkost tussen € 3/ton DS en € 30/ton DS voor de 

leemstreek, aangezien enkel daar miscanthus zal geteeld worden onder de basisomstandigheden van dit 

model. De resultaten staan weergegeven in Tabel 18. 

 
Tabel 18: Sensitiviteitsanalyse opslagkost voor de leemstreek 

Opslagkost Areaal leemstreek (ha) 

€ 3/ton DS 4,58 

€ 10/ton DS 4,58 

€ 20/ton DS 4,58 

€30/ton DS 0 

 

In de leemstreek heeft de opslagkost een belangrijke invloed op de beslissing om al dan niet miscanthus 

te telen. Vanaf een opslagkost van € 30/ton DS beslist de landbouwer geen miscanthus meer te telen.  

4.4.5. Sensitiviteitsanalyse investering verbrandingsketel 

Een andere onzekere inputparameter in het model is de investering in een verbrandingsketel die 

miscanthus als grondstof „verdraagt‟. Het zou kunnen dat deze kost een pak lager zal liggen in de 

toekomst, wanneer de technologie verbetert en verschillende bedrijven dit type ketels aanbiedt op de 

markt. 

In de sensitiviteitsanalyse schommelt de jaarlijkse afschrijving tussen € 3000 en € 7000. De opslagkost 

wordt opnieuw op € 3/ton DS geschat. De resultaten staan weergegeven in Tabel 19. Er werd deze keer 

enkel gekeken naar de polders, de zandleemstreek en de zandstreek, omdat in de leemstreek reeds 

overgegaan werd tot het telen van miscanthus bij een afschrijvingskost van € 7060. 

 
Tabel 19: Sensitiviteitsanalyse investering verbrandingsketel voor de polders, zandleemstreek en zandstreek 

Investering Kost ketel Areaal polders (ha) Areaal 

zandleemstreek (ha) 

Areaal zandstreek (ha) 

€ 3000 € 11806 4,01 4,95 0 

€ 4000 € 18750 4,01 4,95 0 

€ 5000 € 25694 4,01 4,95 0 

€ 6000 € 32639 4,01 4,95 0 

€ 7000 € 39583 0 0 0 
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Hieruit blijkt duidelijk dat de afschrijvingskost voor de polders en de zandleemstreek een KSF is in de 

beslissing om al dan niet over te gaan tot het telen van miscanthus. Vanaf dat de afschrijvingskost nog    

€ 6000 per jaar bedraagt, zal de landbouwer overgaan tot het telen van miscanthus. In de zandstreek is 

het dan weer geen doorslaggevende parameter, toch niet binnen de bestudeerde range. Zelfs bij een 

afschrijving van slechts € 3000 per jaar, wordt er in de zandstreek nog niet overgegaan tot het telen van 

miscanthus. 

4.4.6. Sensitiviteitsanalyse stookolieprijs 

Verwacht wordt dat de stookolieprijs de komende jaren verder zal stijgen. Stookolie is namelijk een 

uitputbare energiebron, die steeds schaarser wordt. Daarom schakelen veel tuinbouwbedrijven over op 

aardgas voor hun energievoorziening. In deze paragraaf wordt nagegaan wat het effect zou kunnen zijn 

van een stijgende stookolieprijs op de beslissing van de landbouwer om al dan niet over te schakelen op 

het telen en verbranden van miscanthus om zijn warmtevraag in te vullen. In Tabel 20 staat het resultaat. 

Ook hier werd de leemstreek niet opgenomen omdat daar reeds bij de huidige stookoliekost beslist wordt 

over te schakelen op miscanthus. 

Tabel 20: Sensitiviteitsanalyse stijgende stookolieprijs voor de polders, zandleemstreek en zandstreek 

Stookolieprijs 

(€/l) 

Waarde van een ton DS miscanthus 

(voorjaar)(€) 

Areaal polders 

(ha) 

Areaal zandleemstreek 

(ha) 

Areaal zandstreek 

(ha) 

0,40 0,1738 0 0 0 

0,50 0,2173 4,14 4,95 0 

0,60 0,2607 4,14 5,13 6,63 

0,70 0,3042 4,14 5,13 7,00 

 

Opmerkelijk bij deze sensitiviteitsanalyse is dat ook in de zandstreek de boer beslist om te investeren in 

een biomassaketel en miscanthus te telen vanaf dat de stookolie meer dan € 0,60/l bedraagt. In de 

zandstreek is de stookolieprijs, net als in de polders en de zandleemstreek dus een KSF in het 

beslissingsproces. 

4.4.7. Sensitiviteitsanalyse variabele warmtevraag 

De warmtevraag van sla is niet elk jaar exact 250 MJ/m², maar schommelt afhankelijk van de 

klimaatsomstandigheden. Uit extrapolatie van gegevens over verschillende jaren van gespecialiseerde 

glasgroentebedrijven volgt dat de warmtevraag op een slabedrijf schommelt tussen 214 MJ/m² en       

286 MJ/m² (Schriftelijke mededeling, Afdeling Monitoring en Studie, Departement Landbouw en 

Visserij, Vlaamse Overheid). 

Aangezien de landbouwer niet op voorhand op de hoogte is van de warmtevraag het volgende jaar, 

wijzigt het te telen areaal miscanthus niet. Hetgeen wel wijzigt, zijn de hoeveelheden die in het voor- en 
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najaar verbrand worden, en bijgevolg ook de tekorten en overschotten. Dit alles heeft een belangrijke 

repercussie op het inkomen dat de landbouwer van zijn areaal miscanthus ontvangt.  

In Tabel 21 staat de leemstreek als voorbeeld met de bijhorende berekeningen en wijzigingen in het 

inkomen. Er wordt hier opnieuw verondersteld dat de overschotten na de winter niet meer gevaloriseerd 

worden en dat er 4,4 eenheden MIS6 worden geteeld. 

Tabel 21: Wijzigingen in het inkomen als gevolg van een wijzigende warmtevraag 

 

Inkomen voorjaar 

= verbranding 

(ton)*prijs 

voorjaar (€/ton) 

Inkomen najaar    

= verbranding 

(ton)*prijs najaar 

(€/ton) 

Aankoop 

houtsnippers              

= tekort (ton)*prijs 

houtsnippers (€/ton) 

Overschot 

na najaar 

(ton) 

Totaal inkomen 

uit miscanthus 

(1 eenheid) 

Warmtevraag = 

214 MJ/m² 

(ondergrens) 

6,510*171 10,620*168 0,000*81,2 3,70 
1113 + 1784 – 0 

= € 2897 

Warmtevraag = 

250 MJ/m² 

(standaard) 

7,600*171 12,195*168 0,205*81,2 1,02 
1300 + 2049 – 

17 = € 3332 

Warmtevraag = 

286 MJ/m² 

(bovengrens) 

8,700*171 12,112*168 2,078*81,2 0,02 
1488 + 2035 – 

169 = € 3354 

 

Hieruit blijkt dat het voor de landbouwer voordeliger uitkomt wanneer de warmtevraag groter is, omdat 

er dan meer miscanthus kan verbrand worden en zo meer stookolie wordt uitgespaard. De kosten voor 

houtsnippers die er extra bijkomen kunnen dit voordeel niet teniet doen.  

4.4.7. Conclusies 

Voor het tweede valorisatietraject werd als voorbeeld een slabedrijf gekozen van 6200 m² met een 

gemiddelde jaarlijkse warmtevraag van 1.550.000MJ. De warmteverdeling over het jaar werd berekend 

om na te gaan hoeveel miscanthus moet geproduceerd en bovendien ook gestockeerd worden, hetgeen 

een extra kost betekent. Ook met de extra investering in de biomassaketel werd rekening gehouden. 

Van overschotten die in VT1 werden geproduceerd buiten het contract werd aangenomen dat ze allicht 

nog konden worden afgenomen door de vezelplaatfabrikant, mits een reductie van de afzetprijs. Binnen 

het verbrandingstraject echter zijn overschotten veel meer onvoorspelbaar, met name door de variabiliteit 

van de jaarlijkse warmtevraag. Het wordt dan ook moeilijk om een manier te vinden om deze variabele 

hoeveelheden te valoriseren. Men zou kunnen stellen dat de overschotten kunnen bewaard worden om in 

de volgende koudeperiode te verbranden, samen met de nieuwe oogst van miscanthus, maar het is nog 

niet geweten of de kwaliteit van miscanthus dan nog voldoende zal zijn. Daarom werd in dit model 

aangenomen dat er geen valorisatie is van de overschotten. In 4.6. staan wel enkele mogelijke 

afzetwijzen met de bijhorende prijzen. 

Een ander groot verschil met VT1 is de situatie waarbij tekorten optreden. Wanneer een landbouwer 

onvoldoende kan leveren aan de vezelplaatfabrikant wordt hem een soort „boete‟ doorgerekend, door de 

extra transactiekosten waarmee de fabrikant wordt geconfronteerd om vervangmateriaal te vinden. In 

VT2 echter moeten tekorten onmiddellijk door de landbouwer zelf worden opgevuld, aangezien hij het 
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risico loopt dat hij niet aan de warmtevraag van zijn teelt kan beantwoorden. Daarom koopt hij extern 

houtige biomassa aan of gebruikt hij biomassa die aanwezig is op zijn bedrijf, zoals stro of resthout. 

Uit de resultaten van de lineaire programmering van VT2 kan geconcludeerd worden dat onder de 

huidige omstandigheden (prijs stookolie, prijs houtsnippers, opslagkost, investeringskost en opbrengst 

miscanthus) enkel in de leemstreek zal beslist worden om over te gaan op de teelt van miscanthus. KSF 

in dit traject die kwantitatief werden bestudeerd zijn de opslagkost, de investering in de 

verbrandingsketel en de stookolieprijs. Hieruit bleek dat een te hoge opslagkost (meer dan € 30/ton DS) 

ook in de leemstreek de teelt van miscanthus niet rendabel kan maken. Een dalende investeringskost 

(vanaf € 6000 jaarlijkse afschrijving) voor de verbrandingsketel bleek dan weer in de polders en de 

zandleemstreek een belangrijke incentive om over te schakelen op verbranding van miscanthus. Ook een 

stijgende stookoliekost kan de beslissing om over te stappen op miscanthus stimuleren. Zelfs in de 

zandstreek start men met miscanthus te telen vanaf een stookolieprijs van € 0,60/l. Daarnaast heeft een 

schommelende warmtevraag een belangrijke repercussie op het inkomen dat de landbouwer haalt uit de 

teelt van miscanthus. Dit inkomen daalt bij dalende warmtevraag en stijgt bij stijgende warmtevraag. 

Een traject aansluitend bij VT2, dat ook veel potentieel heeft, is de persing van miscanthus tot pellets en 

briketten om te verkopen op de particuliere markt of aan co-verbrandingsinstallaties. Deze persing kan 

zowel in een centrale installatie als decentraal op het landbouwbedrijf gebeuren. In het ILVO is men 

bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van een rondrijdende pelletiseermachine. In België is er op 

de houtpelletmarkt namelijk een grote vraag naar pellets voor het (bij-)stoken in energiecentrales. 

Daarnaast wordt 13% van de Belgische pelletconsumptie gebruikt voor huishoudelijke verwarming. 

België is met een totale jaarlijkse consumptie van 920.000 ton pellets de derde grootste pelletconsument 

van de EU. De prijs voor een ton houtpellets ligt rond de € 130 in 2011 (Argus Biomass Markets; 

Sikkema et al., 2009). Door het belang dat overschotten binnen VT2 spelen, maar ook rekening 

houdende met hun enorme variabiliteit, is het te overwegen om het centraal pelletiseren van de snippers 

als valorisatietraject creatief met VT2 te koppelen. Een dergelijke centrale unit zou dan naast haar eigen 

basiscapaciteit, eveneens flexibel genoeg moeten zijn om de sterk variabele overschotten van VT2 op te 

nemen.   

4.5. VT12: overschotten van contractproductie valoriseren op het bedrijf 

Dit valorisatietraject vormt een wezenlijke stap naar het verkennen van creatieve 

combinatiemogelijkheden van verschillende valorisatietrajecten. De basisidee is om overschotten van het 

ene valorisatietraject te gebruiken voor het andere. Waar we bij de evaluatie van één valorisatietraject 

rekening moesten houden met de variabiliteit van productie, zal variabiliteit van de input bij de creatieve 

combinaties een nog belangrijkere factor zijn. Immers, de variabiliteit op overschotten wordt meestal 

sterk uitvergroot.   

Het gecombineerde valorisatietraject VT12 koppelt de twee vorige trajecten aan elkaar. De overschotten 

van VT1 worden gebruikt als inputs in VT2. Hetgeen extra wordt geproduceerd, buiten het contract, 

wordt verbrand op het eigen landbouwbedrijf. Hierbij is er opnieuw een onderverdeling in verbranding 

in voor- en najaar en worden tekorten opnieuw aangevuld met houtsnippers (€ 0,0812/kg DS miscanthus 

tekort). Het lineair programmeringsmodel zal nu echter een beslissing moeten maken gebaseerd op de 

rendabiliteit van miscanthus zowel in de eerste valorisatie als in de tweede. 
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De prijs die de landbouwer ontvangt voor een ton miscanthus binnen het verbrandingstraject wordt hier 

anders benaderd dan bij VT2. Er wordt uitgegaan van het feit dat de landbouwer reeds voor zichzelf 

heeft uitgemaakt enkel nog biomassa te verstoken, en reeds alle investeringen hiervoor heeft gedaan. 

Normaal koopt hij biomassa aan om te verbranden, maar wanneer hij zelf overschotten miscanthus heeft, 

kan hij deze aankoop uitsparen. Dit is de zogezegde „prijs‟ die hij ontvangt voor zijn overschot 

miscanthus. 

De landbouwer teelt in eerste instantie voor de vezelplaatindustrie en om aan zijn contract te voldoen. 

Als hier overschotten komen bij kijken, zal hij deze waardevol kunnen benutten in zijn biomassaketel. In 

paragraaf 4.5.1. wordt nagegaan of deze extra opbrengstfactor van miscanthus een positief effect heeft op 

de haalbaarheid van het eerste traject. In paragraaf 4.5.2. wordt nagegaan wat het effect is van de 

biomassaprijs voor verbranding op de contractprijs die de landbouwer van de vezelplaatindustrie wenst 

te verkrijgen. 

4.5.1. Effect van de koppeling van VT1 en VT2 

In Figuur 14 staat de minimum contractprijs weergegeven waarbij de landbouwer in deze situatie beslist 

miscanthus te zetten, in functie van de boete die hij van de industrie mogelijks ontvangt voor tekorten. 

 

Figuur 14: Contractprijs in functie van boete voor de verschillende landbouwstreken 

Hieruit blijkt dat de minimale evenwichtprijs waarbij de landbouwer miscanthus wenst af te zetten in dit 

gekoppelde traject slechts 1 à 5 euro lager ligt dan wanneer hij zijn overschotten zou afzetten aan de 

fabriek aan € 50/ton DS. Het grootste voordeel van de koppeling van de trajecten ligt hem echter in het 

feit dat de evenwichtsprijs veel stabieler wordt ten opzichte van schommelingen in de boete. Dit werd 

reeds vermeld bij de resultaten van VT1, maar het grote verschil is dat de landbouwer hier zelf 

verantwoordelijk is voor de valorisatie van de overschotten en minder afhankelijk is van de industrie. 

Indien de industrie voldoende grondstoffen heeft en alles wat buiten het contract wordt geproduceerd 

niet meer wenst te valoriseren, zelfs niet met een korting, gaat de stabiliteit van de evenwichtsprijs 

volledig teniet. Bij de koppeling van de trajecten beschikt de landbouwer dus over een nóg robuustere 

evenwichtsprijs, die bovendien lager ligt dan bij de overschotvalorisatie door de industrie, waardoor zijn 

competitiviteit sterk verhoogt. 
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Tevens komt uit het model naar voor dat wanneer de afzetprijs binnen het contract lager ligt dan binnen 

het verbrandingstraject (€ 0,0812/kg DS), de landbouwer, ongeacht de contractprijs en de boete, telkens 

beslist het grootst mogelijke areaal miscanthus te telen, om zoveel mogelijk overschot te kunnen 

verbranden. Dit was enkel het geval in de leemstreek. In de andere gevallen werd het areaal aangepast 

aan de contractprijs en de boete. 

4.5.2. Effect van de biomassaprijs voor verbranding op de contractprijs 

In deze paragraaf wordt nagegaan wat er gebeurt met de contractprijs die de landbouwers eisen van de 

vezelplaatindustrie, wanneer de aankoop van biomassa voor de ketel plots duurder of goedkoper wordt. 

De prijs voor een ton droge houtsnippers (80%DS) schommelt in de analyse tussen € 60 en € 100, 

hetgeen in de toekomst geen ondenkbare waarden zijn. Er wordt aangenomen dan de boete € 0,04/kg DS 

bedraagt. 

 

Figuur 15: Contractprijs in functie van de prijs voor houtsnippers voor de verschillende landbouwstreken 

Op Figuur 15 is te zien dat bij een houtsnipperprijs van € 100/ton de minimale contractprijs waaraan de 

landbouwer wenste af te zetten nog € 83/ton DS in de polders bedraagt, € 56/ton DS in de leemstreek,    

€ 80/ton DS in de zandleemstreek en € 158/ton DS in de zandstreek. 

4.5.3. Conclusie 

De koppeling van VT1 en VT2 werd uitgevoerd om de creatieve combinatie van trajecten en het begrip 

„multifunctionele teelt‟ in de praktijk te brengen. Hierbij werd er vanuit gegaan dat de landbouwer reeds 

biomassa verbrandt en door de teelt van miscanthus kan uitsparen op de aankoop van houtsnippers. Het 

gevolg van deze koppeling was dat de evenwichtsprijs binnen VT1 daalde, maar vooral dat deze minder 

gevoelig werd aan schommelingen van boete. Dit is dezelfde conclusie die we in VT1 trokken, wanneer 

de industrie bereid was overschotten aan € 50/ton DS te valoriseren. Bij VT12 echter is het grote 

voordeel dat de landbouwer niet afhankelijk is van de beslissing van de industrie om overschotten al dan 

niet bij aan te kopen, aangezien hij zelf kan instaan voor de valorisatie van zijn overschotten. 

In dit traject werd het kwantitatieve effect van één KSF nagegaan, met name de marktprijs voor 

houtsnippers. Verwacht kan worden dat deze op korte termijn zal stijgen, gezien de toenemende vraag 

naar hout door de subsidiëring van co-verbranding en als gevolg de stijgende vraag naar hout van de 
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elektriciteits- en warmteproducenten. Ook de zaaghout-, houtschilferplaten-, houtvezelplaten-, en 

papierindustrie concurreren voor de afname van hout. Indien er opnieuw van uitgegaan wordt dat de 

vezelplaatindustrie bereid is om € 85/ton DS voor miscanthus te geven, maakt een stijging van de 

houtsnipperprijs de afzet aan deze industrie ook mogelijk in de zandleemstreek en de polders. 

4.6. VT3 & VT4: co-vergisting en strooisel 

De simulaties van twee aparte valorisatietrajecten en één combinatie ervan laten toe om een aantal van 

de bekomen inzichten te extrapoleren naar andere, al of niet gecombineerde, valorisatietrajecten. Eén 

ervan, pelletiseren, is reeds bij VT2 aangehaald. Andere mogelijkheden zijn co-vergisting en gebruik als 

strooisel. Deze twee minder voor de hand liggende afzetwijzen van miscanthus worden tesamen 

behandeld omdat ze gelijkaardige kenmerken vertonen. Alletwee hebben een voldoende basiscapaciteit, 

onafhankelijk van miscanthus, uitgebouwd. Hun rol in het combineren met de hoofdvalorisatie van 

miscanthus is het opvangen van de sterk variabele overschotten. In die zin vertoont ook het pelletiseren 

een gelijkaardige rol.   

In alletwee de trajecten hoeft miscanthus niet (of niet lang) gestockeerd worden en kan het materiaal 

quasi onmiddellijk verwerkt worden. Bovendien zijn schommelingen in de toelevering van miscanthus 

geen probleem, omdat miscanthus binnen het productieproces makkelijk kan gesubstitueerd worden door 

andere vezelrijke biomassa. Theoretisch zijn deze trajecten geschikt als hoofdtraject, maar miscanthus 

zal dan minder opbrengen dan voor verbranding of voor biobased materialen zoals vezelplaten. Daarom 

zullen het vooral overschotten van een ander traject zijn die hierin terecht kunnen.  

Hoe co-vergisting en gebruik als strooisel kunnen gecombineerd worden met de hoofdtrajecten, wordt 

hierna hoofdzakelijk kwalitatief behandeld. 

4.6.1. Co-vergisting 

Het co-vergistingstraject is niet voor de hand liggend omdat gewassen met een relatief hoog 

ligninegehalte niet als geschikt worden aanzien. Lignine breekt namelijk niet af in de vergister. Er wordt 

echter al vrij veel onderzoek gedaan naar een goede voorbereidingsstap die het lignocellulose-complex 

openbreekt zodat de enzymen beter toegang hebben tot het vergistbare materiaal. Bij TNO in Nederland 

verwacht men dat deze voorbereidingsstap binnen één à twee jaar marktklaar zal zijn. Het belangrijkste 

probleem is dat de stoffen die gevormd worden tijdens deze stap (die meestal gepaard gaat met 

verhitting) het vergistingsproces kunnen remmen (Schriftelijke mededeling, van Groenestijn,TNO). Deze 

voorbereiding zal bovendien kostenverhogend zijn. 

In de literatuur werd een voorbeeld gevonden uit Duitsland waar men miscanthus had geanalyseerd op 

biogasopbrengst in de vergister. Men had miscanthus in groene toestand (28,9% DS) vóór de winter 

geoogst, hetgeen het lignine-probleem dat hierboven werd beschreven reeds sterk reduceert. Het 

belangrijkste nadeel aan deze methode is dat de nutriënten niet gerealloceerd worden naar de 

wortelstokken, maar meegeoogst worden, waardoor de bodem na verloop van tijd kan uitgeput raken 

indien niet wordt bijbemest. De verhakselde biomassa werd vervolgens ingekuild, op dezelfde wijze als 

men met kuilmaïs zou doen. Het probleem met deze keuze-optie is dat er moet geanticipeerd worden 

(voor de winter) op te verwachten overschotten. 
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Bij dit experiment bracht een kg miscanthus na inkuiling ongeveer de helft op van wat een kg 

energiemaïs opbrengt. Per ha kwam dit neer op een methaanopbrengst van 3315 m³. Bij maïs is dit meer 

dan 5000 m³ per ha. De hogere drogestofopbrengsten van miscanthus compenseerden dus de lagere 

biogasopbrengst niet. Aangezien de marktprijs voor een ton energiemaïs in mei 2011 ongeveer € 40/ton 

bedroeg, kan men verwachten dat dit voor miscanthus ongeveer de helft zal zijn, wegens de lagere 

methaanopbrengst. Rekening houdend met het droge stofgehalte komt dit neer op ongeveer € 69/ton DS. 

Vergeleken met de afzet aan de vezelplaatindustrie en de verbranding op het eigen bedrijf ligt dit cijfer 

dus vrij laag (Miscanthus Ascheberg; Schriftelijke mededeling, Ghekiere, POVLT). 

4.6.2. Strooisel 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 3.1 wordt miscanthus in Azië gebruikt als voedergewas. Het gaat hier 

echter niet om M. x giganteus maar om een breedbladige variant. Door Norman en Murphy werd in 2005 

aan de universiteit van Illinois onderzoek gedaan naar de verteerbaarheid van M. x giganteus in 

vergelijking met maïsstelen en -bladeren. Hieruit bleek dat de verteerbaarheid van de droge stof van     

M. x giganteus lager is dan van de maïsstelen en -bladeren, te wijten aan het feit dat miscanthus een 

hogere fractie lignine bevat.  

Miscanthus kan echter wel als structuurmateriaal dienen binnen het rantsoen van het vee. Hierbij 

vervangt het wellicht tarwestro, waarvan de huidige marktprijs ongeveer € 85/ton bedraagt (Mondelinge 

mededeling, De Boever, ILVO). Gelet op de berekeningen van VT1 en VT2 en de effecten van 

combinatie , waar gelijkaardige grootteorden van prijzen speelden, kan dit valorisatietraject een 

realistische rol spelen. 
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5. Algemene conclusie 

De onderzoeksvraag waarmee gestart werd, was: „hoe kunnen teelten op het Vlaamse landbouwbedrijf 

multifunctioneel ingezet worden voor diverse valorisaties, waaronder bio-energie en biobased 

producten?‟. Er werd getracht een antwoord te vinden op deze vraag door zowel aan kwalitatief, meer 

conceptueel onderzoek te doen, als aan kwantitatief onderzoek, middels het uitwerken van een case-

study. 

Het resultaat van het kwalitatief onderzoek waren teeltfiches, een generiek schema en kritische 

succesfactorentabellen. Dit zijn drie „tools‟ die men kan gebruiken om zich een weg te banen door het 

overaanbod aan informatie rond gewassen en hun potentieel voor de productie van bio-energie en 

biobased producten, onder welke vorm dan ook. De teeltfiches geven op een overzichtelijke manier weer 

welke gewassen en gewascomponenten in aanmerking kunnen komen voor de verschillende 

afzetmogelijkheden. Het generiek schema dient om mogelijke trajecten snel te identificeren, zowel van 

traditionele als minder traditionele gewassen. Teelttechnische en andere KSF werden overzichtelijk 

weergegeven in een tabel, om aan te geven dat zo‟n tabel een hulpmiddel kan zijn om het 

beslissingsproces bij de keuze van een bepaald gewas en een bepaalde afzetmarkt te rationaliseren. De 

tabel vormt een indicator van de belangrijkste factoren die dit beslissingsproces beïnvloeden.  

Kwantitatief onderzoek is dan nodig om geschikte trajecten verder af te wegen, en bepaalde 

succesfactoren beter te duiden. De teelt en valorisatie van miscanthus werd als case-study gekozen. De 

keuze van deze case laat tevens toe om aan te tonen hoe met schaarse data omgegaan wordt. Voor 

miscanthus werd op kwantitatieve wijze nagegaan wat de haalbaarheid is van de afzet aan de 

vezelplaatindustrie en de verbranding van miscanthus op het landbouwbedrijf. Voor de twee 

afzetmarkten bleek de leemstreek telkens het meeste potentieel te bieden voor de teelt van miscanthus. 

Dit is logisch aangezien bij de vergelijking van de representatieve bedrijven uit de verschillende 

landbouwstreken blijkt dat de andere gewassen in de leemstreek de laagste criteriumbijdragen hebben. 

Daarnaast is de opbrengst van miscanthus in de leemstreek vrij hoog. In de zandstreek is de teelt van 

miscanthus dan weer niet aan te raden, gezien de andere gewassen daar hoge criteriumbijdragen hebben 

en bovendien is de opbrengst van miscanthus in de zandstreek een stuk lager dan in de andere 

landbouwstreken. De polders en de zandleemstreek liggen tussen deze twee extremen. 

Uit de analyse van VT1 bleek dat, wanneer de overschotten niet gevaloriseerd worden, de 

evenwichtsprijs in de leemstreek tussen € 65-70/ton DS ligt, naargelang de boete. In de polders ligt de 

evenwichtsprijs tussen € 88-92/ton DS, in de zandleemstreek tussen € 87-92/ton DS en in de zandstreek 

tussen € 156-167/ton DS. De belangrijkste KSF die geïdentificeerd werden in VT1 zijn de waardering 

van het overschot, de boete voor tekorten en de opbrengst van miscanthus. Een bepaalde succesfactor 

wordt als belangrijk gezien wanneer hij binnen een realistische range een significante invloed heeft op de 

beslissing om al dan niet miscanthus te gaan telen.  

Uit de analyse van de verbranding van miscanthus op het landbouwbedrijf, bleek dat enkel in de 

leemstreek de landbouwer zou overgaan tot het verwarmen van zijn bedrijf middels het verbranden van 

miscanthus in plaats van stookolie. Deze situatie wijzigde echter sterk onder invloed van een dalende 

investeringskost van de verbrandingsketel of een stijgende stookoliekost. Een verbrandingsketel van 

ongeveer € 33000 zou de omschakeling naar miscanthus ook rendabel maken in de polders en 

zandleemstreek. Een stookolieprijs van € 0,50/l maakt de omschakeling rendabel in de polders en 

zandleemstreek en een stookolieprijs van € 0,60/l maakt de teelt zelfs rendabel in de zandstreek. 
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De koppeling van VT1 en VT2 werd uitgevoerd in het teken van de creatieve combinatie van 

valorisatietrajecten. Hierbij werd een ander uitgangspunt genomen dan in VT2. Er werd namelijk van 

uitgegaan dat de landbouwer reeds de beslissing had genomen en de investeringen had gedaan om te 

verwarmen met biomassa en dat miscanthus hem dus enkel een uitsparing op houtsnippers kon 

opleveren. Door de koppeling van de twee trajecten, daalt de evenwichtsprijs in VT1. Bovendien wordt 

deze prijs stabieler en wordt de landbouwer (deels) onafhankelijk van de industrie. De meest significante 

succesfactor in dit traject is de houtsnipperprijs, gezien deze vooral in de zandleemstreek en de polders 

het verschil kan maken tussen een al dan niet rendabele afzet van miscanthus. 

Zowel in VT12 als in VT2 werd er van uitgegaan dat de overschotten die in het najaar niet meer konden 

verbrand worden geen valorisatie meer kenden. Het kan dat de landbouwer hier geen afzet voor vindt en 

extra kosten moet aangaan om dit materiaal van zijn bedrijf te verwijderen.  Maar ook hier kan verdere 

creatieve combinatie soelaas brengen. Mogelijke valorisatiewijzen die hiervoor in beeld komen, zijn 

pelletiseren, co-vergisting, strooisel en eventueel compostering. Op die manier wordt dus een VT123 

traject gevormd. De valorisaties beschreven in 4.6. kunnen eventueel ook het verbrandingstraject 

vervangen en zo nieuwe combinaties vormen, zoals VT13, VT14, VT15,… Aan de hand van enkele 

aanpassingen in het lineair programmeringsmodel kunnen zo enorm veel combinaties geanalyseerd 

worden. 
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6. Discussie 

Vandaag de dag is het areaal energiegewassen in Vlaanderen te verwaarlozen. De biomassa die gebruikt 

wordt in de industrie is veelal afkomstig van het buitenland. Dit zou echter snel kunnen veranderen, 

gezien in de komende jaren en decennia een aantal technologische doorbraken verwacht worden die de 

kosten van het productieproces van bio-energie en biobased producten kunnen doen dalen. Bovendien 

wordt volop onderzoek uitgevoerd naar energiegewassen zoals miscanthus en KOH. Bij de Vlaamse 

landbouwer blijven echter nog veel vragen onbeantwoord. Welke prijzen wenst de industrie uit te betalen 

voor Vlaamse biomassa? Welke gewassen komen het meest in aanmerking voor conversie tot bio-

energie en biobased producten? Door ditzelfde soort lineair programmeringsmodel toe te passen op 

andere landbouwteelten, kan men elke teelt analyseren op zijn nut binnen de biobased economie. 

Daarnaast biedt het model ook de mogelijkheid knelpunten te identificeren, die een rendabele 

vermarkting van het gewas in de weg staan. 

Het valt te verwachten dat de omschakeling naar energiegewassen in de Vlaamse landbouw niet enkel 

positieve gevolgen zal hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond 

voor ruwvoeder onder druk komt te staan en dat daarom de prijzen voor de veehouderij de hoogte in 

gaan. Bovendien hebben energiegewassen vaak een pak minder bemesting nodig dan traditionele 

gewassen, hetgeen dan weer voor problemen met mestafzet kan zorgen. Daarom is het belangrijk dat 

onderzoek in de toekomst zich toelegt op de vraag welk areaal aan gewassen voor bio-energie en 

biobased producten in België wenselijk is en hoe het beleid deze beslissing kan beïnvloeden.  

Een manier om het probleem van de concurrentie voor grond te omzeilen, is de introductie van het 

concept „multiple land-use‟, het tweede luik van multifunctionele teelten. Hoewel in deze masterproef op 

dit aspect minder de nadruk is gelegd, verdient „multiple land-use‟ zeker verder onderzoek. Het telen van 

KOH, miscanthus of een andere teelt op verlaten industrieterreinen biedt een dubbele ecologische 

functie. Naast het produceren van een grondstof voor „groene‟ energie en materialen, wordt een site 

opnieuw gevaloriseerd en worden eventueel zelfs mogelijke verontreinigingen door de planten verdund 

of verwijderd. Meervoudig landgebruik zal evenwel slechts ingang vinden in Vlaanderen mits de nodige 

stimulansen vanuit de overheid, zoals onder andere een financiële compensatie voor de extra functies die 

de teelt vervuld. 

  



70 

7. Referenties 

ACHTERGRONDDOCUMENT biobrandstoffen (2005). Voorbereiding van de Ronde Tafel op 8/3/2005 op initiatief van 

Minister-president Yves Leterme. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AM&S, ALVB en ANRE. 

ANNEVELINCK, E., BAKKER, R.R., MEEUSEN, M.J.G. (2006). Quick scan kansen op het gebied van biobrandstoffen; met 

de nadruk op de agrosector. Agrotechnology & Food Innovations B.V., Wageningen. 

ARGUS BIOMASS MARKETS (2011). Weekly biomass markets, news and analysis. Issue 11-14. Wednesday 6 April 2011. 

www.argusmedia.com 

BERKHOUT, A. (2011). Miscanthus als bouwmateriaal, afzet aan Linex Pro-grass. Voordracht tijdens de infoavond “Warmte 

en nog zoveel meer uit Wilg, Miscanthus en Bamboe: Vlaamse Voorbeelden uit de Praktijk” op 17/03/11, ILVO Plant. 

BIOENERGYSITE. Steunmaatregelen Ierland voor de aanplant van miscanthus. 

www.thebioenergysite.com, geraadpleegd op 27/02/11 

BIOGAS-E. Steunmaatregelen en algemene gegevens anaërobe vergisting. 

www.biogas-e.be, geraadpleegd op 13/08/10 

BOS, H. & VAN REES, B. (2004). Groene grondstoffen in productie. Recente ontwikkelingen op de markt. Agrotechnology & 

Food Innovations, Wageningen UR. 34 pp. 

BROCHURE KOOLZAAD (2005). Van zaad tot olie. Ministerie van Landbouw en Visserij, Brussel. 52 pp. 

BTG WORLD. Vergassen op kleine en grote schaal.  

www.btgworld.com, geraadpleegd op 17/03/10 

CASA CALIDA. Platform voor strobouw in België. 

www.casacalida.be, geraadpleegd op 21/09/10. 

CIMV. Compagnie Industrielle de la Matière Vegetale. Bindmiddelen op basis van lignine. 

www.cimv.fr, geraadpleegd op 24/08/10  

COGEM. Trendanalyse biotechnologie 2009. 

http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/Trendanalyse%202009.pdf, geraadpleegd op 29/04/11 

COSUN. Bioraffinage van suikerbiet. 

www.cosun.nl, geraadpleegd op 02/09/10 

COUCKE, P. (2011). Debat rond de mogelijkheden van miscanthus in Vlaanderen tijdens de infoavond “Warmte en nog zoveel 

meer uit Wilg, Miscanthus en Bamboe: Vlaamse Voorbeelden uit de Praktijk” op 17/03/11, ILVO Plant. 

DANCKAERT, F., VERBEKE, P., DELANOTE, L., DE CUBBER, K. (2006). Inleiding tot de biologische teelt van hennep. 

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt. Rumbeke. 

DE BRABANDER, D., DE CAMPENEERE, S. & DE VLIEGHER, A. (2008). Kunnen voederbieten perspulp vervangen in het 

melkveerantsoen? ILVO, Landbouw & Techniek, 13 (8):11-13. 

DEFRA. Steunmaatregelen Verenigd Koninkrijk voor miscanthus. 

www.defra.gov.uk, geraadpleegd op 27/02/11 

DE RUYCK, J., JOSSART, J.M., PALMERS, G., LAVRIC, D., BRAM, S., NOVAK, A., REMACLE, M.S., DOOMS, G., 

HAMELINCK, C., VAN DEN BROECK, R. (2006). Liquid biofuels in Belgium in a global energy context. Scientific Support 

Plan for a Sustainable Development Policy. Part 1: Sustainable production and consumption patterns. 



71 

DEVRIENDT, N., BRIFFAERTS, K., LEMMENS, B., THEUNIS, J., VEKENMANS, G. (2004). Hernieuwbare warmte uit 

biomassa in Vlaanderen. In opdracht van ANRE door VITO. 

DORNBURG, V., TERMEER, G. & FAAIJ, A.P.C. (2003). Economic and greenhouse gas emission analysis of bioenergy 

production using multi-product crops-case studies for the Netherlands and Poland. Universiteit Utrecht. 

ELBERSEN, H.W. & MEEUSEN-VAN ONNA, M.J.G. (2001). De haalbaarheid van multifunctionele teelt van 

energiegewassen en bio-energieproductie in Hardenberg. Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut, Wageningen UR. 

ELLEN, H., VAN RIJN, D. & SMEETS, H. (2008). Energiebesparing met alternatieve verwarmingssystemen in de 

vleeskuikenhouderij. Animal Sciences Group, Wageningen UR. 

VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP. Verbrandingswaarden 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/energiegegevens_default_verbrandingswaarden.xls, geraadpleegd op 

17/05/11 

FAO. Bulkdichtheid agrarische producten. 

http://www.fao.org/docrep/007/j4504E/j4504e08.htm, geraadpleegd op 24/05/11 

FRANCIS, F. (2004). Interactive European Network for Industrial Crops and their Appplications. Report from Belgium. Faculty 

of Agricultural Sciences, Gembloux 

GARCÍA CIDAD, V., MATHIJS, E., NEVENS, F. EN REHEUL D.(2003). Energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector. 

Publicatie STEDULA. 94 pp. 

GOVAERTS, L., PELKMANS, L., DOOMS, G., HAMELINCK, C., GEURDS, M., DE VLIEGHER, I., SCHROOTEN, L., 

OOMS, ., TIMMERMANS, V.(2006). Potentieelstudie biobrandstoffen in Vlaanderen. In opdracht van ANRE en ALT door 

VITO & 3E 

HARMSEN,P. & BOS, H. (2010). Communicatie biobased economy.  

www.groenegrondstoffen.nl, geraadpleegd op 21/08/10. 

HJORTH, M., GRÄNITZ, K., ADAMSEN, A., MOLLER, H. (2010). Extrusion as a pretreatment to increase biogas production. 

Aarhus University, Denmark. 

HUISMAN, W. (2003). Optimising harvesting and storage systems for energy crops in the Netherlands. Farm Technology 

Group. Department of Agrotechnology and Food Science. Wageningen University. 

INDUSTRIAL SYMBIOSIS. Definitie industrial symbiosis  

www.symbiosis.dk, geraadpleegd op 17/04/11 

IRS. Bewaring suikerbieten. 

www.irs.nl, geraadpleegd op 20/05/11 

JONES, M.B. & WALSH, M. (2001). Miscanthus for energy and fibre. James & James, London, 192 pg.  

KWS BENELUX. Toepassingen vinasse.   

www.kwsbenelux.com, geraadpleegd op 02/09/10  

LEWANDOWSKI, I., CLIFTON-BROWN, J.C., SCURLOCK, J.M.O. & HUISMAN, W. (2000). Miscanthus: European 

experience with a novel energy crop. Biomass and Bioenergy 19 (2000), 209-227. 

LNE. Verandering van het klimaat door het broeikaseffect. Plandoelstelling MINA-plan 3. 

http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning/actualisatie-mina-plan-3/mina3plus/klimaat, geraadpleegd op 07/06/11 

MARIEN, H. (2006). Energie in de glastuinbouw: klare taal rond energieproblematiek. Studiedag Energiekenniscentrum KHK, 

19 april 2006, Geel. 



72 

MEIRESONNE, L. (2010). Korteomloophout: technische en juridische aspecten. Voordracht tijdens de studiedag op 16/12/10 

rond houtige biomassa in de landbouw, Universiteit Antwerpen. 

MESTVERWERKEN. Co-vergisting op het landbouwbedrijf. 

www.mestverwerken.wur.nl, geraadpleegd op 19/05/11 

MISCANTHUS ASCHEBERG. Biogas uit miscanthus.  

http://miscanthus-ascheberg.de, geraadpleegd op 17/05/11 

MISCANTHUS GROWERS LIMITED. Telersorganisatie voor miscanthus in het Verenigd Koninkrijk. 

www.miscanthusgrowers.org, geraadpleegd op 22/02/11 

MISCANTHUSPURE. Stalstrooisel van miscanthus. 

www.miscanthuspure.com, geraadpleegd op 29/04/11 

MOLGREEN. Hennepteler en –verwerker in België. 

www.molgreen.be, geraadpleegd op 23/08/10. 

MUYLLE, H. (2010) Miscanthus: een nieuwe teelt voor de Vlaamse landbouw? Voordracht tijdens de studiedag op 16/12/10 

rond houtige biomassa in de landbouw. Universiteit Antwerpen. 

MUYLLE, H. (2011). Miscanthus. Voordracht tijdens de info-avond op 17/03/11: Warmte en nog zoveel meer uit wilg, 

miscanthus en bamboe. Vlaamse voorbeelden uit de praktijk. ILVO, Merelbeke. 

NATIONAAL INSITUUT VOOR STATISTIEK. Landbouwtelling 2010 

http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/statistieken/economie/recensement_agricole_de_mai_2010.jsp, geraadpleegd op 

20/03/10 

NORMAN, A. & MURPHY, M. (2005). Feed value and in situ dry matter digestibility of Miscanthus x giganteus and corn 

stover. Illinois Livestock Trail. University of Illinois Extension. 

ODE-VLAANDEREN (2006a). Vergisting. Omzetten van biomassa in een energierijk gas. In opdracht van het Vlaams 

ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie en het Vlaams energieagentschap.  

PELKMANS, L. (2006). Tweede-generatie-biobrandstoffen. VITO. 

PELKMANS, L., DOBBELAERE, S., BORGO, E. (2009). Biobrandstoffen van de eerste, tweede en derde generatie. 

Wetenschappelijk eindrapport in opdracht van het Instituut voor Samenleving en Technologie. Vlaams Parlement, Brussel. 

PLATTELANDSWIJZER. Algemeen overzicht gewassen België. 

http://www.plattelandswijzer.be/default.aspx?PageId=117, geraadpleegd op 23/08/10. 

PILZECKER, A. (2010). Biomass from an EU perspective. Voordracht tijdens de studiedag op 16/12/10 rond houtige biomassa 

in de landbouw. Universiteit Antwerpen. 

PROCLAM VZW. Hout, meer dan energie alleen. Parc naturel régional des Caps et Marais d‟Opale, Maison de Bois (Pas de 

Calais). 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/proclam/Documents/Energiehout.pdf, geraadpleegd op 24/08/10 

RICHTLIJN 2001/77/EG,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:283:0033:0040:NL:PDF, geraadpleegd op 27/02/11 

RICHTLIJN 2009/28/EG,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:nl:PDF, geraadpleegd op 27/02/11 

SEMERE, T. & SLATER, F.M. (2006a). Ground flora, small mammal and bird species diversity in miscanthus (Miscanthus x 

giganteus) and reed canary-grass (Phalaris arundinacea) fields. Cardiff University. 



73 

SEMERE, T. & SLATER, F.M. (2006b). Invertebrate populations in miscanthus (Miscanthus x giganteus) and reed canary-grass 

(Phalaris arundinacea) fields. Cardiff University.  

SIKKEMA, R, STEINER, M., JUNGINGER, M. & HIEGL, W. (2009). Final report on producers, traders and consumers of 

wood pellets. Development and promotion of a transparant European Pellets Market ‐ Creation of a European real‐time Pellets 

Atlas. Intelligent Energy Europe. Vienna, Austria, HFA Holzforschung Austria: 91. 

SMEETS, E., LEWANDOWSKI, I. & FAAIJ, A. (2008). The economical and environmental performance of miscanthus and 

switchgrass productivity and supply chains in a European setting. Copernicus Institute for Sustainable Development and 

Innovation, Utrecht University. 

SNAUWAERT, E. (2010). Industriële hennep, State-of-the-art. Project Groene grondstoffen. 

TERBIJHE, A., VAN DER VOORT, M., VAN REEUWIJK, P., VELTMAN, R., LONDO, M., MOZAFFARIAN, H., 

LUXEMBOURG, S. (2010). Verkenning duurzame energieproductie landbouwbedrijven.  ACCRES-Wageningen UR. 

UCDV. Coöperatieve ondersteunt miscanthustelers in Frankrijk. 

www.ucdv.fr, geraadpleegd op 27/02/11 

UVA, Universiteit van Amsterdam en Wageningen Universiteit. Onderzoek naar het gebruik van lignine voor de productie van 

bulkchemicaliën. 

http://www.uva.nl/over_de_uva/duurzaamheid/duurzaamheid.cfm/7B991EBA-1321-B0BE-681B0F6C3BF4C884, geraadpleegd 

op 24/08/10 

VANDERMEULEN, V., NOLTE, S., VAN HUYLENBROECK, G. (2010). Hoe biobased is de Vlaamse economie? 

Universiteit Gent en Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, Afdeling Monitoring en Studie. 133 pp. 

VAN DER VOORT, M., VAN DER KLOOSTER, A., VAN DER WEKKEN, J., KEMP, H., DEKKER, P. (2006). Co-

vergisting van gewasresten. Een verkennende studie naar praktische en economische haalbaarheid. Praktijkonderzoek Plant & 

Omgeving, Wageningen. 

VAN HAUWERMEIREN, S. (2008). Betalen de armen de prijs van een slecht beleid? Biobrandstoffenbeleid, duurzame 

ontwikkeling en eerlijke handel. MO* Paper, n° 25. 

VERMEULEN, P.C.M. (2010). Kwantitatieve informatie voor de Glastuinbouw 2010. Kengetalllen voor Groenten – 

Snijbloemen – Potplanten teelten. Editie21. Rapport GTB-1037. Wageningen UR Glastuinbouw. Wageningen. 

VIBE. Natuurlijke isolatiematerialen. 

www.vibe.be, geraadpleegd op 30/08/10 

VILT, 2010a. Wilde koolzaadplanten in de VS door ggo‟s besmet. Nieuwsbericht 11/08/2010. 

VILT, 2010b. Gerechtvaardigd geloof in 2de-generatiebiobrandstoffen? Nieuwsbericht 12/11/2010. 

WERVEL VZW (2007). Dossier energiegewassen: Europa wil energiegewassen. Onze Vlaamse boeren ook? 

WERVEL VZW (2008). Kemp voor een koel klimaat. 

WIKIPEDIA. Artikel: Triangular distribution. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_distribution, geraadpleegd op 25/05/11 

XIONG, S., BURVALL, J., ÖRBERG, H., KALEN, G., THYREL, M., OHMAN, M. & BOSTROM, D. Slagging 

characteristics during combustion of corn stovers with and without kaolin and calcite. Energy & Fuels, 2008, 22, 3465-3470. 

XIRITON. 

http://www.duurzamedinsdag.nl/index.php?action=printpage&item=10871&initiatief=11823, geraadpleegd op 17/08/10 



74 

YPMA, T. (2009). Gras vindt afzet in de papierindustrie. Boerderij, 94-no. 47 (25 augustus 2009).  



75 

Annex I: Schema bij teeltfiche ‘Groenteteelt’ 
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Annex II: Schema bij teeltfiche ‘Granen voor de korrel’ 
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Annex III: Schema bij teeltfiche ‘Suiker- en voederbieten’ 
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Annex IV: Schema bij teeltfiche ‘Kuilmaïs’ 
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Annex V: Schema bij teeltfiche ‘Koolzaad’ 
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Annex VI: Schema bij teeltfiche ‘Hennep’ 
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