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WAT IS KLIMAATOPWARMING? 

Het evenwicht draait om energiestromen: inkomende energie van de zon  versus uitgaande 

straling van de aarde en de atmosfeer. 

 

Broeikasgassen gedragen zich als een isolerend dekentje dat de energiestromen teveel 

binnen de atmosfeer houdt en de aarde opwarmt. 

Zonder broeikaseffect zou de temperatuur op aarde 30°C lager zijn! 

 

Het probleem wordt niet gevormd door de broeikasgassen op zich, wel door de 
anthropogene broeikasgassen – ontstaan door menselijke activiteiten. 
Denk vooral aan het gebruik van fossiele brandstoffen (in allerlei sectoren: industrie, 
energie, mobiliteit, huishoudens, landbouw) , door het ontginnen van veen, ontbossing, enz. 
 
Hierdoor neemt de hoeveelheid BKG sterk toe, en daarmee de stralingsforcering. 
Stralingsforcering is een netto stralingsflux bovenaan de atmosfeer door een externe 
drijfkracht –hier de concentratie aan CO2 of andere BKG door menselijke activiteiten 
(‘anthropogene stralingsforcering’ in tegenstelling tot natuurlijke stralingsforcering door bv 
wijziging in zonne-output, wat ook voorkomt maar niet opweegt). 
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Broeikasgasuitstoot (BKG) uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2-eq) 
Methaan, met een impact (global warming potential of GWP) van 28, heeft het grootste 
aandeel in de GWP van de landbouw (maw in de bijdrage van landbouw aan de opwarming 
van de aarde). 
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In tegenstelling tot andere sectoren, wordt landbouw gekenmerkt door biologische 
processen. 
Het typische BKG dat gepaard gaan met het verbanden van fossiele brandstoffen, is CO2.  
De niet-landbouwsectoren stoten vnl. CO2 uit.  
De tuinbouwsector, waar vooral verwarming en verlichting  veel energie vergen, stoot ook 
vnl. CO2 uit.  
Bij de dierenhouderij en plantaardige productie, is slechts een deel afkomstig van fossiele 
brandstoffen (met name via het dieselverbruik van tractoren). 
De overige BKG-emissies zijn het gevolg van bodemprocessen of microbiële 
afbraakprocessen in de mest (tijdens opslag en toedienen op het land) en pensfermentatie 
bij herkauwers. 
Bodemprocessen omvatten de afbraak van organisch materiaal of het omzetten van N-
kunstmest. Organisch materiaal is van plantaardige of dierlijke oorsprong. 
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 Sterke reductie in alle Europese sectoren nodig, maar het minst in de landbouw 
 Omdat we daar met biologische processen te maken hebben. Dat maakt dat BKG-

emissies daar ten dele inherent zijn aan de sector.  
 
Figuur geeft de EU suggestie (richtinggevend) weer op vlak van sectorinspanningen 
Landbouw:  reductie tussen de 42% en 49% tegen 2050 tov 1990 
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ruim 1/3 van de BKG emissies van landbouw komen uit pensfermentatie 
ruim 1/5 van de BKG emissies van landbouw komen uit mestopslag 
juist 1/5 van de BKG emissies van landbouw komen uit de bodem (tgv mest en 
kunstmesttoediening, begrazing, plantenresten) 
ruim 1/5 van de BKG emissies van landbouw zijn energetisch van oorsprong (denk: 
tractoren, ook verlichting en verwarming) 
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ook bij toeleverende diensten worden broeikasgassen uitgestoten, en die komen mee op 
conto van het eindproduct; 
 
-plantenbeschermingsmiddelen 
-energieproductie (electriciteit, warmte) 
-kunstmeststoffen 
-aangekochte voeders 
 
denk aan aanmaak van producten in de fabrieken/industrie, 
denk aan voeders die elders worden geteeld en geïmporteerd, 
denk aan ontbossing om vervolgens voeders te telen die geïmporteerd worden, en de 
emissies die daarmee samenhangen (Land use & land use change & forestry of LULUCF) 
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Achtergrond is verzamelnaam voor alle toeleverende diensten waarvan gebruik wordt 
gemaakt: 
ook daarbij worden broeikasgassen uitgestoten, en die komen mee op conto van het 
eindproduct. 
 
Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het effect op het klimaat, en 
het effect op de klimaatboekhouding. 
De klimaatboekhouding omvat alleen directe emissies. Als die worden teruggedrongen, 
dan ‘verminderen we onze BKG-uitstoot’ en wordt dat ook gerapporteerd aan Europa. 
Willen we het klimaat echt vooruit helpen, dan proberen we ook de indirecte emissies 
omlaag te halen, bv. door geïmporteerde soja-eiwitten te vervangen door eiwitten met een 
lagere impact, door N-kunstmeststoffen zo veel mogelijk te vermijden, enz. 
Alleen zal dit niet resulteren in een GERAPPORTEERDE DALING van de BKG-uitstoot. 
 
Door de hele levenscyclus van een product, dit is het ganse een productieproces, onder te 
loep te nemen, kan je de grootste emissiebronnen opsporen en vervolgens aanpakken. 
Dat is wat wij met ons onderzoek doen ahv levenscyclusanalyse (LCA). 
 
Voor de bijdrage door LULUCF wordt nu nieuwe wetgeving opgemaakt. Dat is alvast een stap 
vooruit. 
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Omdat we over landbouw en milieu-impact spreken, willen we nog even duidelijk stellen dat 
de meest recente problematiek in de landbouw, de ammoniakemissies, losstaan van het 
klimaatvraagstuk. 
(Correctie: een uiterst kleine fractie van ammoniak wordt in tweede instantie omgezet tot 
lachgas, maar dat is werkelijk een heel klein %). 
Emissiereductie voor ammoniak moet de verzuring van de leefomgeving nagaan – een lokaal 
effect met directe impact op onze natuur en biodiversiteit. 
Emissiereductie voor broeikasgassen moet de opwarming van het klimaat tegengaan – een 
globaal effect waar we niet meteen het effect in onze directe omgeving gewaarworden, al 
begint dat argument weg te vallen. 
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De effecten van klimaatverandering zijn anders in verschillende delen van Europa. De 
adaptatie of het aanpassen van de landbouw aan de verwachte nieuwe klimatologische 
omstandigheden is dus verschillend per regio. 
De nieuwe situatie houdt zowel bedreigingen als opportuniteiten in. 
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De manier waarop we de resultaten van klimaatonderzoek bij de boer brengen. 
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klimaatrobuust of klimaatslim boeren = maatregelen nemen (technisch, in de 

bedrijfsvoering) die  

1. klimaatwijziging zo goed als mogelijk tegengaan 

2. ons wapenen tegen een wijzigend klimaat 

3. ons ecosysteem zodanig beheren dat het de draagkracht en veerkracht heeft om in 
een wijzigend klimaat stand te houden en blijvend andere functies kan 
ondersteunen 

 
1   broeikasgasuitstoot verlagen 
     broeikasgas vastleggen 
2   productie op peil houden 
     bestand zijn tg ziekten/plagen 
     omgaan met weersextremen en gewijzigde oogstomstandigheden ... 
3   watervoorziening, plantaardige productie, buffering ... 
     biodiversiteit is essentieel  (vooral ook in bodemleven) 
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Klimaatrobuust boeren = Klimaatslim boeren 

 

Instrumenten zetten in op twee grote lijnen: emissies verlagen en opslag van koolstof 

verhogen. 

 

Door toepassen van een klimaatscan die vertrekt van de feitelijke situatie van de 

landbouwer  

 ahv een scan  

 en die de hele levenscyclus beschouwt 

aangevuld met onderzoek om vooral juiste cijfers te hebben voor onze Vlaamse landbouw

  

 bv welke lachgasemissies uit de bodem? 

 bv hoeveel koolstof wordt netto opgeslagen? 

 

Dit project werd ingediend bij de VLAIO-landbouwtrajecten en wordt geëvalueerd; resultaat  
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wordt verwacht tegen half april 2019. 
Projectpartners zijn Innovatiesteunpunt (vnl. klimaatconsulenten) en VITO (deel adaptatie). 
Indien goedgekeurd, zoeken we verschillende pilootbedrijven en heel wat praktijkbedrijven 
waar we de scan en begeleiding kunnen opstarten. 
Neem bij interesse zeker contact op met Veerle: Veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be 
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We vertrekken van een scan op het bedrijf en werken tot een aangepaste bedrijfsvoering 
(implementatie maatregelen). 
Hiervoor ontwikkelen we allerlei instrumenten. 
We starten zowiezo met melkvee, en bij goedkeuring volgen ook de plantaardige sector 
(met aardappelen in het teeltplan) en de varkenshouderij. 
 
We volgen jaarlijks de evolutie op op het bedrijf en dit wordt weergegeven aan de 
landbouwer zoals bv hier geschetst. 
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Financiering koolstofopslag: nog geen projectmogelijheden daarrond. 
(Interregproject Carbon connect raakt dit aan, maar zal dit niet uitrollen. 
Draait om pilootgebieden W-VLA, mogelijkheden opslag C door vernatting van 
veengronden.) 
 
WAT IS NODIG? 
Nagaan welke maatregelen voor koolstofopslag technisch haalbaar zijn en financieel 
haalbaar. 
Vervolgens: een manier om koolstofopslag te vergoeden (zal nodig zijn voor financiële 
haalbaarheid).  
Hiervoor is een kostenefficiënt en nauwkeurig instrument nodig om C te meten zodat er 
vergoedingen aan gekoppeld kunnen worden. 
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Deze beelden zijn stilaan gekend: de zomers van 2017 en 2018 waren erg droog. 
Misschien herinneren jullie zich de legendarische droogte van 1976 nog?  
Dat is de droogte die nu –bij het scenario van hoge klimaatverandering (hangt af van 
reductie BKG die we kunnen realiseren) op ons afkomt eens om de 4 jaar! 
Het was zo droog, dat de overheid met een droogte-overleg is gestart waarbij verschillende 
sectoren zich samen buigen over een soort afschakelplan. 
Wie heeft wanneer recht op water bij schaarste? 
Over het algemeen geldt de volgorde mens-dier-plant. 
 
Voor landbouw is de gewaskeuze erg belangrijk. 
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Vooruitgang in onderzoek en ontwikkeling bespoedigen vereist integratie van kennis in 
genetica en fysiologie 
 
Groenten, aardappelen, fruit: Irrigatie & precisielandbouw 
 
Akkerbouw: alternatieve gewassen, veredeling (aangepaste gewassen) 
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Cijfers: vergelijking soorten: opbrengst in 2017  
“Traditionele” soorten: betere opbrengst 
In ton DS/ha 
 
Rode klaver: 17 
Witte klaver: 14 
Luzerne: 22.4 
Gewone rolklaver: 11 
Esparcette: 6.6 
 
Wie geeft subsidies voor groenbedekkers, hoe stimuleren jullie dat? 
Vanggewas voor waterkwaliteit! 
Erosiebestrijdend (hier geen probleem) 

26 



LT 
Het uitgangsmateriaal van Sorghum is nog niet van goede kwaliteit-  nog vroeg in het 
onderzoek. 
Heeft wel potentieel naar droogte toe. 
Soja-rassen in Vlaanderen staan verder, stabiele opbrengst. 
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Om vooruitgang te boeken, worden verschillende technieken ingezet. 
Er worden teeltproeven uitgevoerd onder gecontroleerde of geconditioneerde 
omstandigheden (veld -al dan niet overkapt, , labo, serre); 
Er worden (groei)modellen gemaakt; 
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We werken op drie grote pistes die klimaatvriendelijke en –robuuste landbouw mogelijk 
maken in de plantaardige productie: 
 
-opslag C in de bodem (verschillende mogelijkheden) 
-veen vermijden en vervangen door klimaatvriendelijkere alternatieven (veen = bron 
methaanuitstoot; veelgebruikt in teeltsubstraten – ook bij particulieren!) 
-vermijden van soja-import owv LULUCF-bijdrage aan de koolstofvoetafdruk: alternatieve 
eiwitgewassen voor dier;  
-alternatieven voor dierlijke eiwitten (humane voeding)  
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Landbouw biedt een belangrijke oplossing voor de klimaatopwarming omdat het in staat is 
netto CO2 vast te leggen. 
De C-cyclus is hier weergegeven. 
Planten halen CO2 uit de lucht en zetten dit om tot suikers (koolhydraten) tijdens de 
fotosynthese. 
Planten worden geoogst en de resten komen doorgaans terug op het veld (ongeoogste 
delen rechtstreeks, via compost of mest van de dieren die ze eten, onrechtstreeks). 
Het bodemleven zet deze C-rijke materie verder om, en een deel C blijft vrij stabiel achter 
(opgeslagen), een deel wordt afgebroken en  vrijgezet als CO2. 
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HOE VERHOGEN WE DE KOOLSTOFOPSLAG? 
*voorlichting, onderzoek, innovatie, retail, consumenten (labels), … 
*landbouwer: bemesting, vanggewassen, agro-forestry systemen, diepwortelende gewassen 
-> maar landbouwer heeft er minder grip op want hij moet wel een afzetmarkt hebben voor 
wat hij teelt. 
 
MAAR: Hoe kunnen gemeentebesturen naar meer koolstofopslag gaan of meer 
ecosysteemdiensten verzekeren? 
 
KORTE KETEN 
“Het creëren van de juiste lokale keten voor bodemvriendelijke teelten.” 
 
Bv brouwersgerst voor Huyghe, Merelbeke (ILVO). 
Granen zijn goed voor bodem: het zijn intensief wortelende gewassen; stro inwerken voor 
OC; maar graangewassen brengen niet veel op. 
Maar! Lokale initiatieven die dan afname verzekeren, kunnen dit probleem oplossen. 
Lokale keteninitiatieven zijn hier heel nuttig. 
Landbouwers die duurzaam werken en er een iets hogere prijs voor krijgen, kunnen dit wel 
rendabel maken. 
 
Niet scheuren van graslanden: Vlaamse bevoegdheid. Premies geven voor niet scheuren? 
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Kennisdelen en verwerven –bv; rond grasklaver- kunnen ze ook faciliteren. 
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Landbeheer omvat verschillende praktijken zoals:  
• Bodembewerking (ploegen, niet-kerende bodembewerking, enz.),  
• Bemesting (organisch, synthetisch, oorsprong materiaal, enz.) 
• Teeltrotaties (welke gewassen, stikstoffixeerders erbij? Bodem proper houden (bv. 

aaltjes enz.), enz.) 
• Teeltsystemen: agro-forestry, permacultuur, biologische bedrijfsvoering, enz; 
• Beheer perceelsranden (akkervogels, bijenvriendelijke soorten… stimuleert biodiversiteit 

en vermijden van ‘meemesten’ in waterlopen) 
 
Wat kunnen gemeentebesturen doen? 
 
Biomassaresten beter benutten. 
Voor particulieren  wordt groenafval verzameld en gecomposteerder’ zijn meer kansen: 
samenwerkingen ts landbouwers en natuurbeheerders. 
Rechtstreeks houtsnippers gebruiken of composteren als je ook groenen stromen hebt naast 
bruine; 
 
Welke stromen zijn er? Vanwaar komen ze? 
Natuurbeheerders willen er soms van af maar weten niet goed waar ze met die 
beheersresten naartoe moeten. 
Als ze samenwerkingen kunnen stimuleren, dan kunnen ze daar zeker stappen in zetten. 
Containerpark: boeren vertrouwen die stromen niet.  
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Dus toewijzen aan een landbouwer of natuurbeheerder (o.a. gemeente zelf); 
 
Lokale biomassacoördinatoren zouden een optie zijn. 
 
Faciliteren van compostering, bij voorbeeld:  
Compostkeerder gemeenschappelijk aankopen of een loonwerker in dienst stellen om bij 
boeren dit te doen. 
Composteren is een delicaat proces en vergt kennis. Vocht, temperatuur, CO2 worden 
geregistreerd (apparatuur) en vocht wordt soms bijgegeven of er wordt belucht -   
 
WIE voert het uit? Landbouwer, gemeente, beheerder? 
WELKE stromen en van waar? -> deze inventaris van infrastructuur en stromen is nodig en 
kan gefaciliteerd worden door de gemeente. 
SAMENWERKING tussen gemeentes of per gemeente? 
PLAATSEN in landschap waar je meer houtige elementen kunt aanbrengen (landbouwers, 
particulieren, bedrijventerreinen? 
Noot\ Green deals met bedrijven voor meer biodiversiteit op bedrijven – kunnen door de 
gemeente onderhandeld worden. 
Compost kan gebruikt worden door landbouw of door particulieren zelf. 
 
NOOT\ 
In de Kempen is een project met de Hooibeekhoeve gestart. 
Ism agrobeheerscentrum lopen proeven voor hakhoutbeheer. 
Maaikanten en inwerken in de grond. 
Regionaal landschap werkt met houtkanten. 
C in bodem verhogen door deze resten in te werken. 
 
Koen Willekens als contactpersoon, heeft al cases uitgewerkt. -> kijkt naar hoe green deals 
gesloten kunnen worden. 
Koen.Willekens@ilvo.vlaanderen.be 
Jarinda Viaene heeft er in haar PhD ook naar gekeken. 
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% geven weer hoeveel C blijft opgeslagen in de bodem na toediening vna een gelijkaardige 
dosis in kg/ha; 
 
Cijfers uit onderzoek: 
Vanden Nest et al. 2014, Willekens et al. 2014, D’Hose et al. 2014, 2016 
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Groenbedekkers slaan ook C op in de bodem – zij worden ingewerkt in de bodem. 
Vlaanderen heeft hierin al een hele weg afgelegd en uit berekeningen van C-opslag  weten 
we dat voor de Vlaamse bodems het gebruik van aan groenbemester ook effectief C helpt 
opbouwen, en wel in een relatief korte termijn (PhD Lieselot Boone). 
 
Agroforestry is een mengvorm van akkerteelt of groententeelt en houtige gewassen zoals 
bomen. 
Het kan bijkomende voordelen bieden, nl. diversificatie van producten op het bedrijf 
(weerbaarheid), dat er voor dieren en gewassen schaduw voorhanden is, dat het water veel 
beter benut wordt omdat bomen als het ware waterpompen zijn die bodemwater naar 
boven zuigen, en dat de teelten beter beschut zijn tegen de wind – afhankelijk van de 
uitvoering. 
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Er zijn ook alternatieve organische meststoffen waarvan soms de landbouwkundige waarde 
nog verder onderzocht moet worden, maar waarvan geweten is dat het veel/meer stabiele 
koolstof aanlevert. 
 
Niet-kerende bodembewerking stelt het organisch materiaal minder bloot aan zuurstof en 
dus afbraak – hierdoor gaat minder C verloren als CO2 en gebeurt koolstofopbouw. 
Bovendien behoudt het beter de bodemaggregaten en stabiliteit van de bodem waardoor 
erosiegevoeligheid vermindert. 
 
Gewasresten inwerken betekent C inwerken – een deel zal gesequestreerd (stabiel 
opgeslagen) worden. 
 
Houtkanten zorgen voor extra C-opslag, grasbufferstroken ook (zie C onder grasland!) 
 
Diepwortelende gewassen kunnen beter tegen droogte en hebben meer ondergrondse 
biomassa dus C-opslag 
Bv: Luzerne, sorghum, rode klaver, rietzwenkgras 
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Wie is tuinbouwer? 
 
Andere soorten teeltsubstraat – zowel voor aardbeien, paprika/komkommer/tomaten 
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Vooral de rundveehouderij is kop van jut. 
Door de methaanuitstoot staan zij in voor het grootste deel van de BKG-uitstoot binnen de 
landbouw in Vlaanderen. 
Nochtans zetten zij voor de mens niet-eetbare eiwitten om in humane voeding (vlees en 
melk) en onderhouden ze de waardevolle graslanden die C opslaan. 
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Samenvatting staat op deze slide; 
Het probleem is ruimer dan de methaanuitstoot bij runderen. 
De methaanuitstoot kan verlaagd worden door: 
• Manipulatie van de pensflora/pensfermentatie 

• Rantsoenaanpassingen 
• Voederadditieven 

 
Ook soja vormt een grote bron van BKG-emissies door de LULUCF-bijdrage. 
Dit kan opgevangen worden door lokale eiwitten te telen – bijkomstig zijn we niet 
afhankelijk van de exportlanden; 
Er kan nog uitgekiender worden omgesprongen met het voeder, vooral om het eiwitgehalte 
te verlagen. 
 

Efficiëntere dieren via:  

Fokkerij / selectie / management 

• Genetische selectie voederefficiëntie en lage methaanproductie 

• Efficiëntere productiesystemen 

• Vaccinatie (in ontwikkeling) 
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Proeven onder gecontroleerde omstandigheden of in labo-middens moeten ook in de 
praktijk herhaald worden om te kijken of het effect staande houdt en voldoende 
herhaalbaar (robuust) is. 
Bij het geteste additief bleek dit nog meer het geval in de praktijk; 
Pas dan kan je van een effectieve maatregel spreken. 
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Het mechanisme kennen we nog niet. 
Er lopen nieuwe proeven waarbij ook koolzaadschroot alleen wordt onderzocht. 
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Kunnen we kort op ingaan; veel veehouderij in de buurt 
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Hoe kan het landbouwlandschap helpen om ons te wapenen tegen het wijzigend klimaat? 
Of: hoe passen we de ruime aan aan klimaatadaptatie, hoe zetten we ze daarvoor in? 
 
Men spreekt van adaptieve landschappen. 
 
Meestal wordt er (alleen) in de richting van natuur gekeken, maar is dat wel terecht? 
NEEN. 
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Hoewel het grootste deel van de oppervlakte in VLA bebouwd is, is er ook nog heel veel 
groen. 
45% van ons grondgebied in VLA is nog steeds agrarisch grondgebruik. 
“VLA is even goed Minnesota als New York!” 
Die ruimte is echter op verschillende manieren ingevuld. 
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Laten we inzoomen op een stukje typsich landgebruik in VLA 

48 



Je hebt er gebouwen en wegen… 
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Je hebt er natuurgebied … 

50 



Je hebt er landbouwgronden … 

 

51 



En je hebt er stedelijke openruimtefuncties (paadenweiden, tuinen, parken, …) 
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Gronden zijn bestemd voor landbouw, maar beheerd door landbouw… heel wat oneigenlijk 
gebruik.  
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Als we de open ruimte willen inrichten om klimaatadaptatie te doen, moeten we rekening 
houden met de voorspelde klimaatscenario’s.  
Dat is niet eenvoudig, want het gaat om erg lange termijneffecten en er blijft een grote 
onzekerheid zitten op: 
 
(1) De klimaatverandering zelf (in welk scenario belanden we, hoog of laag? Hebben we 

veel of weinig BKG-emissies kunnen reduceren?) 
(2) De socio-economische situatie (Hoe is de internationale politieke context? Leven we nog 

in een geglobaliseerde wereld? …) 
 

Het klimaatportaal (opgesteld door de VMM) geeft voorspellingen voor overstromingen, 
droogte, hittegolven, hittegolfdagen, stijging van het zeepeil, enz. voor hoge en lage 
klimaatscenario’s weer. 
Deze scenario’s komen even waarschijnlijk voor, maar het welk de toekomst brengt hangt af 
van de vooruitgang die we maken in BKG-emissiereductie. 
Ontwerpen doe je dus best op het hoog scenario om te voorzien zijn op het ‘ergste’. 
www.klimaatportaal.be 
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‘De realisatie van een robuuste en veerkrachtige open ruimte is nodig om veranderingen op 
het vlak van klimaatverandering te kunnen opvangen.’  
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allerlei wateraders en bekkens voorzien, systemen van irrigatie (zwaartekracht, kanalen, 
sprinklers, …) 
 
Verbinding  met recreatieve zone 
Beek doortrekken, oevers beplanten 
Natte teelten in serres 
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Situatie: rand van Brussel, stedelijk hitte-eiland. 
Kan de open ruimte in de peri-urbane gebieden ingezet worden om verkoeling te 
brengen? 
 
Open ruimte wordt gedeeld door landbouw en andere activiteiten – ook ontspanning 
 
Ten eerste: aanwezigheid van water en natuur kan ingepland worden, bv onder de vorm 
van  
irrigatiekanalen 
irrigatie gebruik makend van zwaartekracht 
sprinklerirrigatie 
bufferbekkens 
sprinklers met toegang voor het brede publiek 
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Ten tweede:  
-onverharde wegen (laat overtollige regens indringen) 
-waterkanalen die toegankelijk zijn voor het grote publiek 
-fietspaden die aangelegd worden (ontsluiting, toegang tot verkoelende rand) 
-tuintjes die publiek toegankelijk zijn (groen betekent evapotranspiratie betekent 
verkoeling) 
-zwemvijver toegankelijk voor het grote publiek 
 
Op andere plaatsen kunnen graswaterwegen aangelegd worden, dat zijn brede stroken 
(‘stromen’) van gras. 
Dit wordt bij voorkeur gedaan in de plooien van hellingen, zodat afspoelend regenwater er 
gestopt wordt en erosie voorkomen wordt. 
 
Er zijn dus veel plaatsen in de open ruimte die kunnen ingericht worden als klimaatbuffers! 
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Vooral experten en lokale overheden moeten betrokken worden, allerlei rapporten (VMM, 
KLM, VLM…) moeten gelezen worden – vraagt heel wat ondersteuning; 
De landbouwer moet ook vergoed worden voor zijn diensten; 
Hiervoor kunnen afsprakenkaders opgericht worden, of de gemeente kan landbouwers 
vergoeden voor bepaalde diensten. 
Daarnaast kan de gemeente ook faciliterend optreden en bv bepaalde landbouwmachines 
gezamenlijk aankopen voor specifieke taken die voor de landbouwer bijkomstig zijn aan de 
gewone bedrijfsvoering. Denk aan de compostkeerder voor het stimuleren van het benutten 
van reststromen. 
Ook de vermarkting van specifieke teelten (bv. Waterminnende teelten) kan door de 
gemeenten gestimuleerd worden door het inrichten van boerenmarkten, helpen het verhaal 
te brengen en campagnes opzetten, enz. 
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38,5% PE verbruik netto (2016) 
14% omgerekend BKG emissies (van de 23% energetische emissies) van landbouw (2015) 
0,336% areaal (1/3 %) 
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Het primaire energieverbruik in de exekas (dampwarmtepomp en aangepaste dag- en 
nachtschermen voor energiebesparing) zal tot ¼ herleid worden! 
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bovenste verbrandingswaarde aardgas = 35,17MJ/m³ 

 

In Nederland zijn de kassen zuiniger: 

30-35 m³ aardgas /m² /j  (NL) 

→ andere techniek, meer schermen, historisch zo gegroeid 
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WKK: primaire energie (gas) →  warmte en elektriciteit 

           opzuivering rookgassen → zuivere CO2 voor bemesting 
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De primaire warmtevraag dealt dus er wordt minder gestookt met de WKK. 
Gevolg: ook minder elektriciteit en dus WKC en minder CO2  voor bemesting. 
Op termijn moet warmteproductie en CO2 voor bemesting worden losgekoppeld van elkaar 
om klimaatvriendelijke productie te garanderen. 

 

65 



In Hoogstraten worden EB schermen getest. In PSKW staat de damparmtepomp. 
GLITCH 
Aangeven aan collega’s dat warmtenetten icm WKK opkomen, en hoe je daar mee kan 
omgaan om met een 75%  reductie in warmtevraag toch de bestaande WKK rendabel kan 
houden, misschien icm warmtenet? 
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