
17 februari 2021 

Masterclass Energie & Materialen 
 
Ontwikkeld vanuit het UP-kennisproject in de gemeente Ede: 
Naar een dialooginstrument voor energie 



 

Programma 
 

14:00 – 14:05 Opening: Bart van der Mark, gemeente Ede 

 

14:05 – 14:15 inleiding Ver-rijkende Landbouw (Peter Sloot) (incl vragen) 

 

14:15 – 14:45 over EROEI en landbeslag (Ronald Rovers) 

 

14:45 – 15:00 vragen en korte pauze 

 

15:00 – 15:45 resultaten en discussie (Ronald Rovers en Joost Iwema) 

 

15:45 – 16:00 afronding 

 



Het programma Verrijkende Landbouw: 

naar een volhoudbaar ‘Systeem B´ 

Gebiedsbenadering 

Systeem A 
NU 

Land 

Waarde 

Mens 

Systeem B 
2050 



Resultaten (maart 2021) 

Beschrijving systeem A (nu) en B (in 2050) 
uitgangspunten, kenmerken 

Gebiedsbenadering 

Transitieagenda tot 2050: systeemaanbevelingen 



Biodiversiteit 

Koolstofvastlegging 

Plantengroei 

Mineralenhuishouding 

Landschap 

Water 

6 bodemfuncties irt voedselproductie 

Energie/Materialen 

Een volhoudbare landbouw raakt ook de energiebalans van een gebied. 
Hoeveel energie en materialen gaan er eigenlijk in de teelt van een gewas, 
in het runnen van een agrarisch bedrijf en in de landbouw in een gebied, 
en hoeveel (energie) levert ons dat op?  

Plus: 



Doel van kennisproject 

• Een overzicht van inputs in de landbouw, en hun impact, in termen van 
energie en landbeslag 

• Een prototype van een ‘dialooginstrument’,  gebaseerd op GIS, die als 
afwegingskader gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van scenario’s en 
het maken van keuzes in gebieden;  

• Kennisverspreiding omtrent het gedachtengoed van energiebalansen en 
landbeslag middels een presentatie aan het UP en/of een Masterclass aan 
een bredere groep. 

 



Het toepassingsgebied in de gemeente Ede 



VRAGEN 



Research Institute Built Environment of Tomorrow 

Ronald Rovers, 
Lectures, workshops, masterclasses, research. 

 
RiBuilt/SBScentre research, owner 
Fellow TUE fac Built Environment 

www.ronaldrovers.nl     www.ribuilt.eu 

 

EROEI in agriculture 
& Embodied Land 



(Gebroken)   

Kringlopen 
 

soon 



What happens when eating a  
Jaffa Orange ? 





With every orange you eat in Holland, 
you deplete water in Israel, that was 
taken from an aquifer in westbank, 
drying wells of palestinians. 



What happens when drinking a 
glass of milk ? 









resources 

people 

adaptable: Health, 
culture, social, 
comfort, etc 

Fixed: Land, sea, 
stocks, bio-growth, 
air,etc 

planet 

Social, 
cultural 
 
 
Physical, 
biological 



People 

Resources 



OUTPUT > INPUT 
ONGEACHT SYSTEEM - GRONDSOORT, 

ACTIVITEIT KLIMAAT ,  
 

EN ONGEACHT BEHOEFTEN, WENSEN OF 
AFSPRAKEN .  

 
 

ZO NIET, IS SYSTEEM EINDIG 
 

En dat kan alleen maar door 
‘tijdelijk’ zonne energie op te 

slaan, de externe bron 

Fysisch…: 



1 ha 

INPUTS OUTPUTS 

food (-energy)  <= 

Plus: 
Transport 

Manufacturing 
buildings 

etc 

The Energy principle in agriculture 
(=onderste laag: het fysisch fundament) 

+ 

chemicals (-energy) <= 
+ 

oil (-energy)  <= 
+ 

Energy & material  <= 
+ 

Energy & material <= 
+ 

food (-energy)  <= 
+ 

INPUTS 
1: natuurlijke groei 
2: + arbeid toevoegen 
3: + hulpmiddelen toevoegen 
4: + mechanisatie 
5: + kunstmest 
6: + pesticiden 
7: + ict 
8: + etc 
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Expressed in energy input – output: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Current agriculture Netherlands:  6 : 1 
 

6 times more energy input as food energy output 
 
 
 

Other examples:  
 

Polyface-meat  USA (Salatin) 2:1 
 

Wheat agriculture Kenya: 1:3 
 

Food Forest NL: ~ 1:25 
 
   

Meino Smit, Wageningen.  



     EROEI ( SOMS EROI) 

 

ENERGY RETURN ON ENERGY INVESTMENT 

LITERATUUR:  
ZOU MINIMAAL 10 MOETEN ZIJN,  

 
MET EEN ABSOLUTE ONDERGRENS VAN 3  

VOOR LANDBOUW SYSTEEM, NA OOGST VOLGT NOG: 
BEWERKING TRANSPORT, OPSLAG, VERKOOP, KOKEN.  

 
ALLEMAAL ENERGIE INPUTS 



Systeem A Systeem B 

http://ronaldrovers.nl/laat-de-natuur-zijn-het-werk-doen-eroi-landbouw/  
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Energie relaties 
&  

materialen 



Raw 
material 

Product/ 
function 

Embodied Energy 

Circular Energy 

Operational 
Energy 



Raw 
material 

Product/ 
function 

Embodied Energy 

Circular Energy 

Operational 
Energy 

EE+(OE)+CE 

(‘Herstel/Regeneratie energie’) 

(‘Maak energie’) 

(‘Gebruiks energie’) 



Take nails for instance… 
Energy 





Energy and materials impacts are always in combination !  



Closing cycles: regenerating metals: 
 

PhD research A.Murray, UK: “If a road sweeper went along a city street 3km long 

for a year we could produce 30g of platinum.” 

 

Recalculated this would provide , with a street 3000 mtr long and an estimated 8 mtr 

wide,  imply 0,00125 gr/m2 each year or , in other words,  

 

it requires 800 m2-year/gram, ( plus operational and embodied energy)  to recover, or 

‘ regenerate’ the diluted molecules.      = Circular energy, expressed in land-time   

 
 



Energie: Fossiel  

Normaal: ‘rendement’ 40-50%  
Dat wil zeggen: van verbranding in centrale. 
 
EROEI: de energie geinvesteerd om 
gas/olie/kolen tot aan centrale te brengen: 
 
Maar vergeten wordt, dat fossiel ook 
hernieuwbare energie is/was. Dus om die te 
vergelijken met bronnen als zon, moet je 
alles terugrekenen naar zon           ->  

Time relation: 

Oil used and stocks: (2005):  336.000 miljard ltr.;  

Earth: : 510.066.000 km2; > 65 million year 

Per day:  ~14.000 ltr (globally) 

 

Space time relation : 

0,0106 ltr oil per km2-year or 

~0,0006 kWh(e)/ha-year  

 

Efficiency/’EROI ‘ 

Efficiency: in % van zon naar  electriciteit: 

 ~0,0000000006  %  (6 x 10    %) 

 

OiL 



Land is the medium 
 

( voor energie èn materiaal!) 

Voor materialen dus ook nog ‘ circulaire energie’ meenemen. 
En voor alle energie is dus ook een land relatie te berekenen. Zelfs voor 
fossiel. Maar dat willen we niet meer, vanwege die verstoorde balans.  

 
 
 

We kunnen dus een energievergelijking maken, EROEI.  
 

Maar dat is ook om te zetten in een ruimte-tijd-zon vergelijking ofwel een 
landbeslag vergelijking, 

 want  







‘ Embodied Land’ 





7 jaar maal 2 m2 = 14 m2-jaar  = ‘Embodied Land’ 



‘ Embodied Land’ 







Stel we doen alles met handarbeid ( als referentie). 
Stel 3 mnd werk ( poten, onderhoud, oogst etc) =0,9 GJ energie input/ha  
Stel 5 ton output aan 4 GJ/ton=20 GJ  
 
EROEI = 22  

  

De moestuin referentie: Land en arbeid. 



10 min. Pauze / 
 

 vragen ? 



Data 
verzameling 



ENERGIE LANDBESLAG 



Energie IN: 
36 GJ  

Energie UIT: 
148 GJ  

EROEI: 
~4,1 

aardappelteelt 



Dit deel impact komt nog na de landbouw 
output!   (Van Land naar Mond) 

Bron: Blonk / Gerekend zonder 2e orde etc 



Energie IN: 
20,1 GJ  

Energie UIT: 
78,3 GJ  

EROEI: 
~3,8 

grasland 



Energie IN: 
20,1 GJ  

Energie UIT: 
7,43 GJ  

Grasland -> Melk 

EROEI: 
~0,37 

Excl. process 
energie 
veehouderij 



Landbeslag 



Voorbeeld rekenen : Koolzaad diesel 
1 diesel uur met een trekker is ongeveer 20 ltr Diesel. 

 
Dat is omgerekend 0,72 GJ energie (OE) 

 
Om het landgebruik te berekenen , en omdat we over moeten naar hernieuwbare 

enegrie, gaan we uit van  biodiesel uit koolzaad.  
 

Opbrengst ca 4 ton per hectare, goed voor ~700 ltr diesel per jaar per hectare.  
(na aftrek van input…!)  

 
1 uur trekker (-en) heeft dan een landbeslag van 0,0285 ha, 

of 285 m2/uur  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciculaire energie/ 
materiaal herstel 

Ter info: de trekker 
uren zitten verdeeld 
over de activiteiten. 

Nemen we het directe landbeslag mee 

in de berekening, dan daalt de 

opbrengst per hectare van 148 naar 99 

GJ/ha en de EROI daalt naar 2,9 .  

 

Als we ook indirect landgebruik 

meenemen, dan daalt de EROI naar 

0,68. Ofwel, er gaat meer energie in als 

er uit komt.  

  

  

 



Mogelijke spinoff van dit onderzoek 
LAND RETURN ON LAND INVESTMENT: 

 

LROLI  

 Max 1 uiteraard. 
 

Voor aardappel-hectare:  
 voor 1 hectare output is 6 hectare input nodig 

 
‘LROLI’ = 0,165  

  
 





Verwerken / 
toepassen 

cijfers 



Resultaten De Valk, gemeente Ede 

 

 



Scenario’s: energie gras 

Zonder irrigatie Met irrigatie 



Scenario’s: landbeslag gras 

Zonder irrigatie Met irrigatie 



Scenario’s: energie gras vs. aardappel 

Gras Aardappel 



Conclusies 

• De tool maakt vergelijking tussen gewassen mbt input van energie en materialen versus 
output aan energie voor de mens op basis van landbeslag mogelijk 

 

• Daarmee zijn op alle schaalniveaus ook scenario’s te vergelijken 

 

• Databeschikbaarheid (en –actualisatie) is belangrijk aandachtspunt 

 

• De EROEI van c-aardappelen is beter dan van grasland omdat het gewas relatief veel 
voor de mens bruikbare energie oplevert 

 

• De energie-input t.b.v. beregenen maakt de teelt van beide gewassen efficiënter omdat 
het de opbrengsten verhoogt (als blijft de  EROI matig) 

 

• Meer onderzoek is nodig om de vergelijkingen uit te breiden (naar meer gewassen, 
meer teelthandelingen, inclusief precisielandbouw) en resultaten te vergelijken (ook 
met andere ruimtegebruikers als wonen, werken en recreatie) 



Vooruitblik 

Milieu 
Prestatie 
Meter* 

* Milieuprestatiemeter: © Circular Landscapes, Huize Almelo en Aequator Groen & Ruimte, 2019 

LANDGOED  
HUIZE ALMELO /  
KASTEEL HORTUS 



C-balans H2O-balans 

P-balans N-balans 

Milieuprestatiemeter: © Circular Landscapes, Huize Almelo en Aequator Groen & Ruimte, 2019 

Milieuprestatiemeter 



Milieuprestatiemeter 

E-balans 

H2O-balans C-balans 

P-balans N-balans 

Milieuprestatiemeter: © Circular Landscapes, Huize Almelo en Aequator Groen & Ruimte, 2019 



Milieuprestatiemeter invoer 

Milieuprestatiemeter: © Circular Landscapes, Huize Almelo en Aequator Groen & Ruimte, 2019 



Ruimtelijke uitvoer 

Milieuprestatiemeter: © Circular Landscapes, Huize Almelo en Aequator Groen & Ruimte, 2019 



Voorbeeld: ruimtelijke analyses 


