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CO2-arme ketens (1)

De teelt van groente en fruit vindt plaats in 

kassen en op de koude grond. Het deel 

van de groenten dat in kassen wordt gepro-

duceerd, zorgt voor de grootste bijdrage 

De voedselketens zuivel, vlees en groente & fruit leveren een 
dominante bijdrage aan het broeikaseffect van voedingsmidde-
len. De ketenstappen kweek/teelt (boerderij) en verwerking 
(processen in de industrie) hebben veruit het grootste aandeel; 
daarna volgen distributie, detailhandel en consumenten. Tno 
heeft verkend op welke wijze tot 2050 meer dan 80% reductie 
van broeikasgasemissies (t.o.v. 1990) is te realiseren. Dit eerste 
artikel in een drieluik belicht de groente- & fruitketen. 

een reductie van 27% gerealiseerd. Dit 

houdt in dat in het basisjaar 1990               

(100%) ca. 5,5 Mton CO2-eq. vrijkwam. 

Reductiemaatregelen
De maatregelen om de uitstoot van broei-

kasgassen te reduceren verschillen per 

keten, maar in generieke zin wordt per 

voedselketen steeds dezelfde gedachtelijn 

gevolgd:

Verbetering efficiency energie- en mate-1. 

rialengebruik (procesoptimalisaties).

Verbeteren organisatie en gedrag in 2. 

keten (bijvoorbeeld voedselverliezen 

voorkomen).

Productie en gebruik duurzame energie 3. 

in plaats van fossiele energie.

Verandering consumentengedrag     4. 

(bijvoorbeeld groenten van de koude 

grond).

Systeeminnovatie: introductie door-5. 

braaktechnologieën die veel minder 

energie verbruiken/minder bijdragen 

aan broeikaseffect.

Volumemaatregelen. Indien maatrege-6. 

len 1 tot en met 5 niet de gestelde doe-

len realiseren, kan de overheid produc-

tievolumes opleggen (bijvoorbeeld 

melkquota).

Middels het convenant ‘Schone en zuinige 

agrosectoren’ heeft de overheid over 

reductiemaatregelen 1, 2 en 3 in 2008 met 

de sector afspraken gemaakt voor de 

komende tien jaar.

aan het broeikaseffect. In 2010 bedroeg de 

geschatte hoeveelheid broeikasgasemissies 

voor kasgroenten circa 4 Mton CO2-equi-

valenten. In de periode 1990-2010 is reeds 

80% minder uitstoot broeikasgassen in groente-         
en fruitketens in 2050 mogelijk

state of the art tomatenteelt in nederland bij kwekerij Joep raemakers.
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Resultaten verkenning
In de analyse en evaluatie is gekeken of 

door toepassing van de maatregelen 1 tot 

en met 5 de gestelde reductie van broei-

kasgasemissies is te realiseren, aangezien 

volumemaatregelen minder positief uitpak-

ken voor de economie. Er is aangenomen 

dat de productie in de periode 2010 tot 

2050 in Nederland niet meer toeneemt. Is 

dit wel het geval, dan zijn waarschijnlijk 

extra acties nodig.                                 

Voor de schattingen is uitgegaan van de 

situatie 2010 (gebaseerd op de gegevens 

periode 2005-2010).

In de praktijk zullen verschillende maatre-

gelen naast elkaar worden genomen. Uit-

gangspunt voor de simulatie is geweest dat 

de eenvoudige maatregelen (1, 2 en 3) 

eerst worden getroffen en dat de meer 

complexe maatregelen (4 en 5) later in de 

tijd volgen. Tabel 1 geeft het effect van na 

elkaar plaatsvindende maatregelen cumu-

latief weer.

1. Efficiencyverbetering
In het convenant ‘Schone en zuinige agro-

sectoren’ is afgesproken in de periode 

2010-2020 een energie-efficiencyverbete-

ring te realiseren van 20% (2% per jaar). 

Voor de periode 2020-2050 wordt veron-

dersteld dat de energieprijs verder zal stij-

gen en dat er meer energiebesparende 

maatregelen kosteneffectief worden. Aan-

genomen wordt dat de energie-efficien-

cyverbetering van 2% per jaar ook na 

2020 mogelijk is (onder andere door     

‘Het nieuwe Telen’), waardoor de totale 

efficiencyverbetering in de periode 2010-

2050 bijna 50% wordt.

2. Organisatieverbeteringen
De voedselverliezen in de hele keten 

bedragen 30 tot 50% van de productie.  

De overheid heeft als ambitie de verliezen 

in de voedselketen in 2015 met 20% terug 

te brengen. Voor het scenario tot 2050 

wordt aangenomen dat de voedselverlie-

zen in de keten met de helft van gemid-

deld 40% worden teruggebracht. Dit bete-

kent dat er in 2050 bij gelijkblijvende con-

sumptie circa 20% minder voedsel (dus 

20% minder broeikasgasemissies) gepro-

duceerd hoeft te worden.

3. Productie duurzame energie
Eveneens overeengekomen in het conve-

nant ‘Schone en zuinige agrosectoren’ is 

dat in 2020 de (landbouw)sector 20% van 

de energiebehoefte voorziet met duurzaam 

opgewekte energie (biomassa, zon en 

wind). Het streven is dat nieuwe kassen 

minstens energieneutraal worden. In het 

scenario tot 2050 is de productie en het 

gebruik van duurzame energie beperkt tot 

de opwekking van energie uit afvalstromen 

van de land- en tuinbouw (die niet voor 

hoogwaardiger gebruik kunnen worden 

toegepast, zoals mest en groenteafval). 

Aangenomen is dat dit leidt tot een reduc-

tie van circa 20% van de huidige broeikas-

gasemissie van de kassen.

4. Verandering consumptie
Bewuster kiezen van consumenten leidt tot 

een reductie van 10% broeikasgasemissies 

in 2050, zo is de aanname. Consumenten 

zullen vaker kiezen voor producten met 

een lage hoeveelheid broeikasgasemissies 

per voedingswaarde (zoals verse of conser-

ven groenten van de koude grond). 

5. Systeeminnovatie
De ontwikkeling van ‘energieneutrale’ en 

‘energieproducerende’ semi-gesloten kas-

sen wordt beschouwd als systeeminnova-

tie. Het geïntegreerde gebruik van innova-

tieve kasomhulling, nieuwe generatie kas-

ventilatie met warmteterugwinning, 

energiezuinige LED-belichting en alterna-

tieve energiebronnen zoals warmte- en 

koudeopslag, aardwarmte en zonne-ener-

gie in kassystemen zal ertoe leiden dat de 

na 2020 te bouwen kassen energieneutraal 

dan wel energieproducerend zijn. In 2050 

zou 50% van de kassen hieraan voldoen, 

met als effect een broeikasgasreductie van 

circa 50%. 

Aanbeveling
De groente- & fruitketen kan in 2050 vol-

doen aan de beoogde reductiedoelstelling 

van 80% zonder volumemaatregelen te 

nemen, zo blijkt uit de analyse. Voorwaar-

de is wel dat het grootste deel van het hui-

dige kassenbestand wordt vervangen door 

‘energieneutrale’ en/of ‘energieproduce-

rende’ gesloten kassen.

Tabel 1.   prognose cumulaTieve reDucTiebroeikasgasemissies Door reDucTiemaaTregelen.

mogeliJke maaTregelen cumulaTieve reDucTie 
T.o.v. 1990 (%)

bereikTe reDucTie 1990 ToT 
2010

verhoogDe inzeT Wkk en efficiency  
verbeTeringen

27

prognose bereikTe reDucTie na implemenTaTie maaTregelgroepen 

1. efficiencyverbeTeringen efficiency verbeTering energie- en 
gronDsTofgebruik 

56

2. organisaTieverbeTeringen reDucTie voeDselverliezen in De keTen 65

3. proDucTie Duurzame energie biogas uiT groenTeafval 71

4. veranDering consumpTie consumpTie van meer kouDegronD-
groenTen  

74

5. sysTeeminnovaTie energieneuTrale en energieproDuc-
erenDe semi-gesloTen kassen

85

‘Streven is dat nieuwe kassen minstens 
energieneutraal worden’
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