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Not because we run out of oil, but because of the opportunities of a new industrial structure.
Not because climate change would force us, but because of the wide perspective of a sustainable and circular
economy
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Koolzaad als frontrunner voor agrarische vernieuwing
Artike len
In het Noorden van Nederl and pionieren Ro n (zoon) en Hein (vader) Aberson al tien jaar met
koolzaad, ze proberen een autarki sc he coöperatie op poten te zetten. S OS , Solar Oil Systems, uit
Boijl, hee t het bedrijf. ‘Ee n kwestie van sli m inzaaie n en je oogst eiwitri jk veevoeder en brandstof.’
En je ho udt de toplaag van de grond in sta nd. Zij ri jd en in auto’s die op eigen koolzaadolie lopen en
begrijpen niet dat Europa hun Pure Plant Oil een eerste generatie biobrandsto f noemt.

Koo lzaad ve lden b ij Bo ij l

Gras en koolzaad
Op de ze s ite ha dden we het vaak over gras en de mo gelijkheden van mo b iele grasra ffin age. Zo waren we,
ruim een jaar ge leden, b ij de eerste proefne mingen in App els cha en b ij de s lotb ijeenko mst van de
bioraffinagetender, waarvoor het Fr iese bedr ij f Grassa enkele jaren een aan moed ig ings s ubs id ie kreeg. V la kb ij
Appelscha, b ij de Fr ies-Drent se grens ligt B o ij l, waar o ok een moo i voor beeld te vinden is van duurza me
ontwikke ling : tee lt en verwer king van ko o lzaa d in een co ö peratie van vijft ig boeren. SO S werkt aan de b ouw
van een ge zamen lij ke o lie mo len – klaar in n ove mber – voo r de pr oduct ie van Pure P lant Oil (PPO) voor e igen
tractoren en veevoer voor de leden van de in opr icht in g verkerende co öperat ie.

Koolzaad, een mooi produc t
Dat kun je we l zeg gen. V ier kilo gram zaad op een hectare geplant leveren Ron en Hein Aberson meer dan
duizend maa l zovee l op brengst aan ko o lzaa dkorrels. Daar van is een derde dee l o lie, d ie kan worden gebru ikt
als tract orbrand stof, maar oo k a ls s p ijs o lie. T wee derde be staat u it ko o lzaa ds ch ilfers, s ojavervan gende
dier voeders, d ie via de organ is che mest, met het stro , ter ugko men op het land. Hein : ‘ Koo lzaad is een
diep wortelend ge was – een zogenaamd vangge was – dat b ij elke tee lt veel organ ische s tof in de bo dem
achterlaat.’ Op d ie zelfde hec tare levert d ie vier kilogra m zaad oo k n og eens 8.00 0 kg worte lste lse l (hu mus),
wat een produ ct ieverhog ing b ij de vo lgende teelt o plevert, en 4.500 kg koo lzaadstr o d ie met de organ ische
mest terug o p het lan d ko mt. Hein verbou wt zijn koolzaad in wisse lteelt, eens in de 3 to t 4 jaar, dat wil
zeggen e lk jaar op een ander kwart van zijn lan d, en zo produceert h ij genoeg vo or zijn eigen hu ishou delij k
brandsto fverbru ik en vo or veevoeder. Feite lij k doet h ij het zelfde a ls zijn gro otva der, d ie vo or zijn
werkpaar den en vee een stuk land reser veerde o m daarme e in eigen voedse l en e igen e nergie te vo orzien.

Ron A berson

De ko o lzaa dteelt gebeurt nu samen met een n ieu we var ian t van ma ïszaa d, u ltra -vr oege ma is d ie e ind
augustus wordt geoo gst, wa a rna d irect het ko o lza ad wordt ingezaa id, wat hen in staat s telt om t wee maal
per jaar te oog sten (dou b le c ropp ing ). Een tweede var iant van d oub le crop p ing is het fr ezen van stro ken in
bestaand gras land , waar in he t ko o lzaad, sa men met klaver (voor de st iksto fb ind ing ) wor dt verb ouwd. Met de
organ ische mest u it het eigen bedr ijf hebben ze nau we lijks kunst mest nod ig en dat le vert, zoa ls h iervoor
gezegd, vo ld oende kra chtvoer op voor hun 80 koe ien, en b randsto f voor hun aan ko o lza adbrandst of (P PO)
aangepaste tract oren, aut o’s en eigen e le ktric ite itspr oduct ie (met warmte/kracht koppe ling). De Aberson s
zien no g veel moge lijkheden in de verdere verwaar d ing va n hun koo lzaad, zoa ls het is o leren van e iwitten –
net als b ij gra s.

Koo lzaad o lie is welis waar duu rder dan pa lmo lie, maar de C O2-ba lans is po s it iever. B ij koude pers in g is de
CO2-reduct ie 80 % (in het geva l van warme pers ing is dat minder, 5 7%). Ook de energiebalan s, de EROE I
(Energy Return on Energy In vested) is sterk pos it ie f, vo or een opbrengst van 1600 liter PPO per hectare is
maar 112 liter d iesel no d ig. Dat is een E ROEI van 14. B ij aardo lie is dat 10, en teerzan do lie ko mt maar op
een EROEI van 3 .

Hein Abers on

Nederland en Dui tsla nd
Duits lan d kent een verge lij kb are ze lfred za me aanpa k van koo lzaad . Met d it versch il dat de Du itse o verheid
we l enthous ia st meewerkt aa n de ont wikke ling van de ko o lzaadtee lt in eigen land. Daar zijn boeren
aanges loten b ij een ‘Mas ch inenring’; zij voor zien in co öpe ratief verban d in e igen voeds el en
energiebehoeften. De Du itse overheid en Du it se landb ou worgan isat ies wer ken mee do o r vo or te ste llen o m
jaarlij ks 10.000 tractoren via sub s id ie gesch ikt te ma ken voor ko o lzaa do lie. Dat steekt we l s chr il a f tegen de
300 voertuigen d ie de Abers o ns inmidde ls hebben o mgebo uwd. In Du its land staan o verigens a l 600
olie mo lens , en – be langr ij k – Duits lan d heft geen be la st ing op de ze ‘groene d ie sel’. Dat doet trou wens vr ij we l
geen enkel Europees land, met uit zonder ing van – u raadt het a l – Ne derlan d. Kennelij k ge ven in ons land
andere zwaarwegende be lang en, zo a ls van de ge vest igde d iese lleveranc iers, de do ors lag .

Koolzaad en de EU
De EU en de o liehoudende gewas sen hebben oo k een merkwaard ige verhoud in g t ot e lka ar, getu ige de
op merking van He in A berson over koo lzaa do lie d ie b innen Europa a ls eerste generat ie b randsto f wordt
beschou wd. De o lie u it ko o lza ad, hennep en vlas in No ord -Europa, met ko o lzaa d a ls fro ntrunner, en uit
zonneb loe men (voora l in Zu id -Europa), is du ide lijk geen eerste generatie brandst of. Deze wor dt a ls
bij produ ct gewonnen in c o mb inat ie met an dere van het ge was af te le iden (ha lf)fa br icat en, b ijvoorbee ld
veevoeder, of andere b ioba sed pr oducten. Veevoeder, de koek d ie na de pers in g van ko olzaden o verb lijft,
wordt voora l toegepa st om h et grote e iwittekort van Euro pa te verminderen en van de veel bekr it iseerde
soja-importen a f te ko men. P rima zaak voor Europa zou je dus zeg gen. B ovend ien is ko olzaad een g oede
grondverbeteraar en oo k aan dat punt zou Euro pa be st wat meer aan dacht kunnen s chenken. K oo lzaad lijkt
dus een ideaa l ge was voor te elt in kle inere b oerencoöpera ties d ie e xtra voor deel hebbe n in de vor m van
brandsto f vo or e igen gebru ik en het in de t oeko mst de centraal verder verwaarden van h un produ ct.

Er gaan stemmen o p in Europ a d ie deze vis ie ondersteunen: o p 10 -07 -2013 pub liceerde het European
Econo mic and S oc ia l Co mmitt ee een advies over d it onder werp waar in ze stelde dat d it type o lieopbreng st
een bij produ ct is en dat de veevoederkoek het ho ofdpro du ct vormt met moge lij kheden t ot een ho gere
verwaard in g, b ijvoorbee ld do or het is o leren van pure e iwit ten. Europa (Co mmiss ie en P arlement ) na men dit
genuanceerde advies echter n iet over, waar mee we weer in het bekende Europese geharrewar o ver de
bij meng verp licht ing en het o nderscheid tu ssen eerste en t weede generat ie b iobrand stoffen zijn terecht
geko men. Zaa k is echter het agrarische in ko men in Eur opa te verho gen b ij verbeter ing van gr ond, op brengst
en milieukwa lite it. Dat lij kt p rima te kunnen b ij ju ist het t elen van d it s oort pr oducten in, zoa ls geze gd,
kleine boerenco öperat ies waa r zich midden - en klein bedr ijf o mheen kan vest igen dat ver dere verwaar d ing
verzorgt .

Een duidelijk en interessant verhaal. En een onder werp wa araan Europa meer aanda cht aan zou moeten
schenken. Niet vo or n iets kla agt het M KB over haar ger ing e in vloed b innen het B iobase d In dustr ies In it iat ive
(BII) dat vo or de verde ling van de ge lden van Hor izon202 0 za l gaan zorg dragen. En d at terwij l iedereen
maar steeds r oept dat het MK B de mot or van de innovat ie en van de b iobased ec ono my is . De co mb inat ie van
een hoger b oereninkomen en een actie f M KB op het p latte land lijkt cru c iaa l voor de ont wikke ling van de
bioba sed ec ono my. Oo k daar ko men we b innenkort o p teru g.
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