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1. Inleiding 
Op en rond melkveebedrijven vinden tal van logistieke bewegingen plaats, zowel over de weg als via 
alle denkbare nuts-voorzieningen in de grond. In de loop der jaren is met name het transport over de 
openbare weg steeds zwaarder en massaler geworden, wat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de 
infrastructuur en de beheerskosten, zeker in het veenweidegebied waar de draagkracht van de 
bodem beperkt is. Het doel van de haalbaarheidsstudie ‘Off Grid Boerderij’ is om te inventariseren 
op welke vlakken deze logistieke bewegingen kunnen worden voorkomen, dan wel kunnen worden 
beperkt, zodat een melkveebedrijf als het ware los van de ‘grid’ kan functioneren.  
 
Binnen deze haalbaarheidsstudie zijn een drietal onderwerpen centraal gesteld, te weten de eigen 
productie van krachtvoer, het opwekken en opslaan van energie (de energietransitie), en het 
indikken van melk. Uiteindelijk is het accent daarbij voornamelijk op de eigen productie van 
krachtvoer komen te liggen, omdat de projectgroep hier de meeste mogelijkheden in ziet, zoals uit 
het verdere verslag zal blijken. 
 
 

2. Verkenning eigen krachtvoerproductie, kiemgerst 
Ook in het veenweidegebied wordt veel (kracht)voer van buiten het gebied aangevoerd. In theorie 
kan dit aantal vervoersbewegingen flink worden teruggebracht, door op het melkveebedrijf zelf 
(graan)zaden te laten kiemen tot hoogwaardig verteerbaar veevoeder. Om dit nader te onderzoeken 
is een projectgroep opgericht die geprobeerd heeft alle openstaande vragen hieromtrent te 
beantwoorden. 
 
Projectgroep 
De start van het deelproject bestond uit het samenstellen van een projectgroep met een brede 
kennis van zaken in de veevoederwereld en daarin specifiek de melkveehouderij. De projectgroep is 
samengesteld uit de volgende personen: 

• Jorden Oostdam (melkveehouder te Bodegraven) 
• Gert Kastelijn (biologisch melkveehouder te Woerden) 
• Jan van Leeuwen (melkveehouder te Biddinghuizen en kiemgerst-pionier) 
• Erwin de Heer (rundveedierenarts bij ULP Harmelen, specialisatie diervoeding) 
• Floré Mulder (hoofd buitendienst CLV De Samenwerking) 
• Arie Jan de Bruin (landbouwmechanisatiebedrijf De Bruin Bodegraven) 
• Roelof Westerhof (projectleider VIC) 
• Ard van Veen (projectleider VIC, en tevens melkveehouder te Bodegraven) 

 
De projectgroep heeft uiteindelijk een iets andere samenstelling gekregen dan in eerste instantie was 
beoogd; in eerste instantie zou er ook sprake zijn van een verkeersdeskundige en een 
ecoloog/planoloog. Uitgangspunt bij de start van het project was echter dat er bedrijfseconomische, 
technische en maatschappelijke kennis binnen de projectgroep aanwezig moest zijn. Met de 
samenstelling zoals hierboven vermeld, is al deze kennis ruimschoots aanwezig. In verband met het 
korte tijdsbestek waarin het haalbaarheidsonderzoek diende te worden uitgevoerd, is er geen tijd en 
energie meer gestoken in het verder uitbreiden van de projectgroep, maar is men direct van start 
gegaan. 
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Centrale hoofdvraag 
Gedurende het traject is de volgende centrale hoofdvraag opgesteld: 
‘In hoeverre kan het kiemen van graan op boerderijniveau een bijdrage leveren aan duurzame 
landbouw in het algemeen en een efficiëntere agro-logistiek (Off Grid Boerderij) in het bijzonder?’ 
 
Al voor de start van het project is er door een deel van de projectgroep geïnventariseerd welke 
systemen er wereldwijd al bekend zijn op het gebied van het laten kiemen van granen. Binnen 
Europa bleek er alleen in Griekenland een kleinschalig initiatief te zijn, het Hydroponic-
voedersysteem, waarvan er ook in Nederland een kleinschalige proefopstelling bleek te staan in 
Deurne. Daarnaast bleek er in Zuid-Afrika op grotere schaal al met kiemgerstsystemen te worden 
gewerkt, door het bedrijf Feed Grow. 
 
Geen van deze bestaande systemen is echter getest op melkveebedrijven in een veenweidegebied 
vergelijkbaar met Nederland. Aangezien de (productie)omstandigheden hier in het veenweidegebied 
dusdanig specifiek zijn, heeft de projectgroep na een bezoek aan de installatie in Deurne (zie bijlage 
1) een aantal deelvragen opgesteld, die hieronder nader staan beschreven.  
 
Deelvragen 
Deelvragen die uit de centrale hoofdvraag naar voren kwamen waren onder te verdelen in een aantal 
categoriën: 

• Product 
• Kiemkracht 
• Klimaat 
• Installatie 
• Arbeid 

 
Product: 

• Wat is de voederwaarde van het product voor en na het kiemen? Is die beter dan het 
originele product? 

• Kan er ook sprake zijn van het toevoegen van (mest)stoffen? 
• Is er een synergievoordeel, geldt er 1+1=3? Stijgt de benutting van het gehele rantsoen? 
• Is het graan makkelijk in grote hoeveelheden verkrijgbaar? 
• Tot welke hoeveelheden is kiemgerst verantwoord in rantsoenen in te passen? 

 
Kiemkracht: 

• Welke graansoort geeft de beste resultaten (gerst, tarwe, rogge, mais, etc.) 
• Welke kwaliteit graan is vereist, indien er geen verdere voorbehandeling plaats vindt? 
• Wat is het effect van een eventuele voorbehandeling (trommel, toedienen van loog, etc.) op 

het kiempercentage? 
• Welke omstandigheden spelen een rol bij schimmelvorming, en wat zijn de ervaringen om 

daar wat aan te doen? 
 
Klimaat: 

• Wat is de optimale temperatuur voor het kiemproces? 
• Wat is de optimale (lucht)vochtigheid, en hoe is deze optimaal te benaderen (sproeien, 

sprayen, airco, etc.)? 
• Is ventilatie noodzakelijk? 
• Wat is het optimale lichtplan? 
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Installatie: 
• Zijn ‘normale’ containers geschikt? Zijn er andere varianten in bijv. gebouwen? Welke 

materialen zijn er verder bruikbaar (stellages, bakken, leidingen, lampen)? 
• Welke isolatiewaarde is minimaal vereist in het geval van een container? 
• Wat is de productiecapaciteit van een container, en zijn deze makkelijk te koppelen, etc.? 
• Op welke manier wordt het product aan het vee aangeboden? 
• Wat kost de installatie? Wordt deze turn-key geleverd? 
• Wat is het energie- en waterverbruik? 
• Wat zijn de onderhoudskosten? 

 
Arbeid: 

• Hoeveel manuren worden er per dag of per kilogram product besteedt? 
• Welke onderdelen zijn al geautomatiseerd, en welke onderdelen zouden daar nog voor in 

aanmerking komen? 
 
Aan de hand van de deelvragen is door enkele leden van de projectgroep een kort bezoek gebracht 
aan het bedrijf Feed Grow in Zuid-Afrika, waarmee de randvoorwaarden voor een succesvolle 
introductie van het systeem in het veenweidegebied in kaart konden worden gebracht. 
 
Verslag bezoek Feed Grow systeem, Zuid-Afrika 
In mei 2017 is er door 3 leden van de projectgroep (Jorden Oostdam, Erwin de Heer en Arie Jan de 
Bruin) een kortstondig bezoek gebracht aan het bedrijf Feed Grow in Zuid-Afrika 
(http://feedgrow.co.za/index.html). 
 
Het bedrijf Feed Grow is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van kiemgraansystemen, en heeft 
inmiddels een succesvolle installatie weten te realiseren voor Zuid-Afrikaanse omstandigheden. Het 
betreft hier dan veelal vleesveebedrijven, of melkveebedrijven die qua rantsoen en melkproductie 
niet vergelijkbaar zijn met Nederland. 
 
Er zijn verschillende werkbezoeken afgelegd aan 
zowel de productielocatie van Feed Grow zelf, als 
enkele (melk)veebedrijven. De toegepaste installatie 
is daarbij overal dezelfde, namelijk een goed 
geïsoleerde container met een meerlagensysteem en 
een ingebouwde automatische regeling voor het 
klimaat. 
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In veel opzichten lijkt het systeem op datgene dat in Deurne is gezien, maar op alle fronten is dit 
systeem al veel verder doorontwikkeld. 
 
Bovendien is er in dit geval sprake van een modulair systeem, met units van 600 kilogram opbrengst 
per dag, die gemakkelijk per 600 kilogram is uit te breiden. Daarnaast werd er op enkele bezochte 
bedrijven ook gewerkt met een verder geautomatiseerd systeem, met voorbehandelingen, 
doseersystemen, lopende banden, etc. Dit bleek in de praktijk echter nog verre van perfect te 
werken, met tegenvallende kwaliteit van het gekiemde product als gevolg. 
 
 

 
 
 
 
 

2.1. Beantwoording deelvragen 
 
Aan de hand van het gedane (literatuur)onderzoek, en het praktijkbezoek in Deurne zijn de eerder 
beschreven deelvragen opgesteld, die met het bezoek aan Zuid-Afrika zoveel mogelijk zijn 
beantwoord. 
 
Product: 

• Wat is de voederwaarde van het product voor en na het kiemen? Is die beter dan het 
originele product? 

Van de kiemgerstproducten uit Zuid-Afrika zijn geen eigen monsters genomen, maar is gebruik 
gemaakt van eigen cijfers van Feed Grow. Van de eigen monsters van de installatie uit Deurne zijn 
wel eigen voederwaarde-analyses gedaan. 
 
In de voederwaardecijfers is vooral gekeken naar het ruw eiwit gehalte van het product, aangezien 
de oorspronkelijke insteek van het project was om een eiwitvervanger in het melkveerantsoen te 
vinden, waardoor minder krachtvoer of eiwitrijk gras nodig is. 
 
Uit die cijfers komt naar voren dat het ruw eiwit gehalte van het gekiemde product gemiddeld 
schommelt tussen de 11 en 16 %, met uitschieters naar boven. De verschillen hebben met name te 
maken met de kwaliteit van het gebruikte graan (in dit geval gerst). In alle gevallen treedt ook enig 
voederwaardeverlies op, omdat het kiemproces zelf ook een klein gedeelte van de aanwezige 
voedingsstoffen verbruikt. 
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Puur gekeken naar het ruw eiwit gehalte is er dus geen sprake van een voederwaardevoordeel ten 
opzichte van de originele gerstkorrels. Door het kiemproces is er waarschijnlijk wel sprake van een 
betere beschikbaarheid/verteerbaarheid van de aanwezige voedingsstoffen, wat wel een voordeel 
op kan leveren. 
 
Het optimale product qua voedingswaarde blijkt zo’n 120 uur in de installatie (zo’n 5 dagen) nodig te 
hebben. Een langer kiemproces zorgt voor meer volume, maar ook een verdunning van de 
voedingswaarde. 
 

• Kan er ook sprake zijn van het toevoegen van (mest)stoffen? 
Bij geen van de bezochte bedrijven en installaties was sprake van het gebruik van meststoffen. Alle 
kiemprocessen vinden dus puur plaats met de aanwezige graankorrels, water, en licht. Aangezien het 
kiemproces gemiddeld maximaal zo’n 6 dagen duurt, zou een bemesting met bijvoorbeeld stikstof 
ook geen kans hebben om extra hoogwaardig eiwit te vormen. 
 
Het toevoegen van CO2 via het ventilatiesysteem kan leiden tot meer bladvorming, maar zorgt door 
een extra toename van het volume ook voor een verdunning van de oorspronkelijk aanwezige 
voedingsstoffen.  
 

• Is er een synergievoordeel, geldt er 1+1=3? Stijgt de benutting van het gehele rantsoen? 
Door de betere verteerbaarheid van het gekiemde gerst t.o.v. gewone gerstkorrels, en de 
(vermoede) vorming en omzetting van tal van aanwezige voedingstoffen (enzymen, eiwitten, etc.) 
wordt er zeker een synergievoordeel van het totale rantsoen verwacht. De ervaringen van de 
bezochte veehouders in Zuid-Afrika waren dan ook positief. Zowel de vleesveehouders als de 
melkveehouders ervaren een gezondere en beter presterende veestapel met het gebruik van 
kiemgerst. De vruchtbaarheid was merkbaar beter, er was minder sprake van pens/darmverzuring, er 
was minder sprake van vervetting, en vleeskalveren konden al op veel jongere leeftijd maximaal 
worden gevoerd, en groeiden ook beter. Wetenschappelijke studies om dit te ondersteunen zijn in 
deze fase nog niet beschikbaar. 
 

• Is het graan makkelijk in grote hoeveelheden verkrijgbaar? 
Graan is vrijwel altijd in grote hoeveelheden te verkrijgen, maar daarbij moet de kwaliteit van het 
graan wel goed genoeg zijn. Hoe hoger het kiempercentage, hoe beter, waarbij men in het Zuid-
Afrikaanse systeem minimaal een kiempercentage van 97% wil zien. Dit is (bijna) 
brouwgerstkwaliteit, maar ook dat is over het algemeen goed verkrijgbaar. In een later stadium zou 
het eventueel ook een optie kunnen zijn om zelf de gerst te telen, zodat er op regionaal niveau kan 
worden geteeld, om de kringlopen nog beter sluitend te krijgen. 
 

• Tot welke hoeveelheden is kiemgerst verantwoord in rantsoenen in te passen? 
Op melkveebedrijven kon zonder problemen tot 20 kilogram vers product per melkkoe per dag 
worden gevoerd, wat dan oorspronkelijk neerkomt op zo’n 3,5 kilogram gerst. 

 
Kiemkracht: 

• Welke graansoort geeft de beste resultaten (gerst, tarwe, rogge, mais, etc.) 
Bij alle bezochte locaties kwam uiteindelijk gerst telkens als meest geschikte graansoort naar voren. 
Ook de geraadpleegde literatuur schetste eenzelfde beeld. Wat betreft het ras komt men in Zuid-
Afrika uit op het gerstras Puma of Crystal, waarbij voorafgaand vaak een batch wordt getest op 
kiemkracht, alvorens dit op grotere schaal in de installatie te plaatsen. 
 

• Welke kwaliteit graan is vereist, indien er geen verdere voorbehandeling plaats vindt? 
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De kiemkracht van het graan moet zo hoog mogelijk zijn, omdat niet gekiemd graan kan zorgen voor 
schimmelvorming. In Zuid-Afrika werkte men om die reden met kiempercentages van zo’n 97%. Bij 
de installatie in Deurne was dit percentage lager (vanaf 85%), maar dat gaf dan ook meer problemen 
met schimmelvoering. 
 

• Wat is het effect van een eventuele voorbehandeling (trommel, toedienen van loog, etc.) op 
het kiempercentage? 

Bij de bezochte locaties is er nog weinig ervaring met voorbehandeling van gerst. Uit de literatuur 
blijkt dat met voorbehandelen het kiempercentage is te verhogen, maar in de praktijk blijkt dat vaak 
vooraf al gekozen wordt voor een betere kwaliteit gerst, zodat er geen voorbehandeling nodig is. 
 

• Welke omstandigheden spelen een rol bij schimmelvorming, en wat zijn de ervaringen om 
daar wat aan te doen? 

Schimmelvorming heeft meerdere oorzaken, waarbij het kiempercentage de belangrijkste is. Hoe 
hoger, hoe beter. Niet gekiemd zaad in een vochtige omgeving is namelijk erg vatbaar voor 
schimmels. Daarnaast speelt een juiste afstelling van het klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, 
beneveling, ventilatie) een grote rol. Ook is het zaak om de installatie zelf (stellages, bakken, etc.) zo 
schoon mogelijk te maken na gebruik (hogedrukreiniging, chloorwater, zonlicht, drogen), zodat reeds 
aanwezige schimmels gedood worden voordat een nieuwe ronde van start gaat. 

 
Klimaat: 

• Wat is de optimale temperatuur voor het kiemproces? 
Uit de bedrijfsbezoeken blijkt dat de temperatuur voor een optimaal proces, met minimale 
schimmelvorming, lager moet zijn dan 19,0 graden Celcius, met een optimum op 18,7 graden. Indien 
toch schimmelvorming wordt aangetroffen kan dit worden tegengegaan door de temperatuur iets te 
verlagen. 
 

• Wat is de optimale (lucht)vochtigheid, en hoe is deze optimaal te benaderen (sproeien, 
sprayen, airco, etc.)? 

De luchtvochtigheid was in alle gevallen hoog (richting 100%) doordat er met grote regelmaat 
sproeiers aangingen in de installatie, volgens een vast schema per ronde. Belangrijk daarbij is er 
sprake is van druppels, en niet van nevel, in verband met schimmelvorming. In Zuid-Afrika slaagde 
men erin om met de toevoeging van 500 liter water per dag (en zo’n 100-110 kg gerst per dag) 600 
kilogram eindproduct te verkrijgen. Dit betekent dus dat er amper waterverlies is. 
 

• Is ventilatie noodzakelijk? 
Ventilatie is noodzakelijk, om in de gehele installatie eenzelfde klimaat te kunnen verkrijgen. In een 
container is dat relatief makkelijk, gezien de kleine oppervlakte. In een gebouw kan dat tot 
problemen leiden, omdat er snel sprake is van ‘dode hoeken’ qua ventilatie, met alle gevolgen van 
dien. 
 

• Wat is het optimale lichtplan? 
Verlichting is alleen nodig aan het einde van een ronde, enkel op de laatste dag, aangezien licht zorgt 
voor de activatie van chlorofylen/chloroplasten, die op hun beurt weer bijdragen aan het metabole 
proces van ruwe celstofvorming. Dit hoeft pas op de laatste dag, dus eerder is er geen licht nodig. 
Het licht zelf is het meest effectief als gekozen wordt voor het rood/blauwe spectrum. 
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Installatie: 
• Zijn ‘normale’ containers geschikt? Zijn er andere varianten in bijv. gebouwen? Welke 

materialen zijn er verder bruikbaar (stellages, bakken, leidingen, lampen)? 
De bezochte installatie hadden niet de standaard maten van zeecontainers, maar zaten daar wel bij 
in de buurt. In principe is elke maatvoering denkbaar, ook in bijvoorbeeld gebouwen, mits kan 
worden voldaan aan dezelfde eisen wat betreft klimaat, verlichting, etc. De stellages, bakken, 
leidingen, etc. zijn van gangbare materialen (hardplastic, roestvrij staal, etc.), met als belangrijkste 
voorwaarde dat het makkelijk is schoon te maken. Opvallend was dat alle kunststof bakken voorzien 
waren van 3% afschot, waarmee overtollig water altijd de bak uitloopt, en zodoende 
schimmelvorming verder kan worden beperkt. Bovendien vergemakkelijkt het afschot de arbeid, wat 
betreft het doorschuiven van bakken. 
 

• Welke isolatiewaarde is minimaal vereist in het geval van een container? 
Een isolatiewaarde moet dusdanig hoog zijn, dat weersinvloeden van buitenaf geen invloed hebben 
op het klimaat binnen. Het Zuid-Afrikaanse model kan in theorie tot -15 graden Celcius nog goed 
functioneren, mits de watervoorziening goed tegen vorst wordt beveiligd. 
 

• Wat is de productiecapaciteit van een container, en zijn deze makkelijk te koppelen, etc.? 
De containers leveren maximaal 600 kg vers product per dag (waarvoor 100-110 kilogram gerst nodig 
is). Dit is vervolgens modulair per 600 kg uit te bouwen. Indien er gekozen wordt voor bestaande 
bebouwing is in theorie elke productiecapaciteit haalbaar. 
 

• Op welke manier wordt het product aan het vee aangeboden? 
In Zuid-Afrika blijkt het product maximaal 48 uur houdbaar met behoud van voederwaarde, waarbij 
het product in de meeste gevallen in gehele matten, of deels versnipperd zo vers mogelijk aan het 
vee wordt aangeboden. Daarbij is het belangrijk dat de kiemen zelf heel blijven, zodat het vocht (met 
voedingswaarde) niet verloren gaat. Toepassingen met voermengwagens zijn vooralsnog niet 
bekend. 
 

• Wat kost de installatie? Wordt deze turn-key geleverd? 
Omgerekend naar euro’s kost een complete installatie voor 600 kg per dag zo’n € 30.000,--. In Zuid-
Afrika draaien nu op zo’n 150 bedrijven dergelijke systemen. 
 

• Wat is het energie- en waterverbruik? 
Het energieverbruik van een 600 kg installatie is zo’n 25 kWh per dag, waarbij per dag zo’n 500 liter 
water wordt verbruikt. 
 
 

• Wat zijn de onderhoudskosten? 
De onderhoudskosten zijn relatief laag, doordat het systeem onderhoudsarm is. In de praktijk zal 
men uitgaan van 2-3% van de nieuwprijs per jaar. 
 
 
Arbeid 

• Hoeveel manuren worden er per dag of per kilogram product besteedt? 
In Zuid-Afrika is de hele dag goedkope arbeid voorhanden, maar per installatie van 600 kg is zo’n 2 
uur per dag aan arbeid benodigd (bakken vullen, oogsten, schoonmaken, managen). Dit is het geval 
bij een lage automatisatiegraad. 
 

• Welke onderdelen zijn al geautomatiseerd, en welke onderdelen zouden daar nog voor in 
aanmerking komen? 
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In theorie zijn alle arbeidsonderdelen te automatiseren, waarbij schaalgrootte wel een rol speelt. In 
Zuid-Afrika speelt dit niet, aangezien goedkope arbeidskrachten ruimschoots voorhanden zijn. 
 

2.2. Vertaling naar de Nederlandse situatie 
Dat het hierboven beschreven systeem in Zuid-Afrika goed werkt, en momenteel de markt begint te 
veroveren, wil nog niet zeggen dat een dergelijk systeem in Nederlandse omstandigheden dezelfde 
voordelen biedt. De voordelen lijken voornamelijk te worden behaald doordat het oorspronkelijke 
rantsoen (in dit geval in Zuid-Afrika) kwalitatief gezien niet optimaal was, en er d.m.v. kiemgerst 
simpelweg meer nutriënten worden opgenomen  
 
Het voornaamste verschil is dat het gemiddelde rantsoen van een Nederlandse melkkoe al zeer 
hoogwaardig is, en er zodoende niet snel meer nutriënten zullen worden opgenomen, maar er vooral 
sprake zal zijn van vervanging. Dit neemt echter niet weg dat er nog wel tal van voordelen kunnen 
worden behaald, bijvoorbeeld op het vlak van:  

• vruchtbaarheidheid 
• pensgezondheid 
• algehele verteerbaarheid van het rantsoen (voerefficiëntie) 
• totale voeropname 
• algehele weerstand 
• vetzuurpatronen in de melk 
• vet/eiwit-gehalten in de melk 
• voorkomen van (stofwisselings)ziekten (bijv. melkziekte) 
• biestkwaliteit 
• vitaliteit en ontwikkeling van jongvee 

 

Op basis van de opgedane ervaringen in Zuid-Afrika, ondersteund met de gedane literatuurstudie, en 
de aanwezige praktijkkennis binnen de projectgroep, is het zeer aannemelijk dat er door middel van 
het verstrekken van kiemgerst op veel van de bovenstaande punten verbeteringen mogelijk zijn, ook 
op Nederlandse melkveebedrijven in het veenweidegebied. De projectgroep is dan ook enthousiast 
over het idee om een dergelijk systeem in de Nederlandse praktijk te testen. De bedoeling is dan ook 
dat dit in een volgend stadium van het project in de praktijk zal worden gebracht. 

 

Andere voordelen 
Het verstrekken van een substantieel deel kiemgerst in het rantsoen van melkvee in het 
veenweidegebied zal nog een aantal andere effecten hebben op bedrijfsniveau: 

• (Eiwitrijk) kiemgerst zal een deel van het (kuil)gras in het rantsoen vervangen. Er zal dus 
minder eiwitrijk gras nodig zijn, en bovendien zal er gezien de snelle verteerbaarheid van 
kiemgerst meer behoefte zijn aan extra structuur in het rantsoen. Dit kan worden 
opgevangen door het grasgewas pas in een later stadium te maaien, waardoor het 
eiwitgehalte van het gras wat lager is, en het structuurgehalte juist wat hoger. Dit leidt tot 
minder vaak maaien, en zodoende substantieel minder vervoersbewegingen. Daarnaast 
heeft minder vaak maaien weer positieve effecten op de biodiversiteit in het weiland, en op 
het broedsucces van weidevogels in het bijzonder. 

• Indien het op termijn mogelijk zou blijken om in de regio eigen gerst te telen, kan de 
regionale kringloop (van mest en veevoer) voor een groot deel gesloten worden, waardoor 
de import van grondstoffen uit andere delen van de wereld afneemt. Dit resulteert dan weer 
in minder vervoersbewegingen, maar ook in bijv. minder ontbossing in Zuid-Amerika. 
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• Indien kiemgerst in Nederland een succes blijkt, kan dit systeem in principe in alle delen van 
de wereld in de praktijk worden gebracht, met alle voordelen op het vlak van water- en 
energie-efficiëntie van dien. 

• Voor biologische bedrijven kan kiemgerst ook uitermate interessant zijn, aangezien op 
dergelijke bedrijven de eiwitvoorziening (en benutting) van het rantsoen erg belangrijk is, 
doordat biologisch gras doorgaans lagere eiwitgehalten kent. 

• De productie van kiemgerst kan op individuele melkveebedrijven plaatsvinden, maar kan ook 
op lokaal niveau worden gecentraliseerd, door leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen een 
nieuwe bestemming te geven als ‘kiemgerstcentrale’. Dit kan kosten besparen doordat niet 
iedere veehouder hoeft te investeren in een installatie, terwijl de veehouder wel kan 
profiteren van alle voordelen. Bovendien kan het zorgen voor extra werkgelegenheid. 

 
Nadelen 
Naast de genoemde voordelen zitten er ook enkele nadelen, dan wel risico’s aan het werken met 
kiemgerst. Deze zijn voor een deel al benoemd in een aantal van de deelvragen (inpasbaarheid in 
Nederlands rantsoen, arbeidsvraagstuk, potentiële ziektedruk). Een ander nadeel zou kunnen liggen 
in het aanbod van geschikte gerst. Momenteel is dat geen probleem, maar mocht de vraag naar gerst 
van dergelijke kwaliteit door een geslaagde uitrol van het kiemgerst-systeem enorm toenemen, dan 
kan er krapte op de markt ontstaan, met hogere prijzen tot gevolg. 
 

2.3. Financiële haalbaarheid en vervolg 
Een uiteindelijke introductie van kiemgerst in de Nederlandse melkveehouderij is niet alleen 
afhankelijk van het slagen van het product op zich, maar ook van de financiële en praktische 
haalbaarheid op een gemiddeld melkveebedrijf. Om dit te toetsen onder Nederlandse 
omstandigheden wil de projectgroep medio 2018 een pilotproject starten op het melkveebedrijf van 
dhr. Jorden Oostdam.  
 
Ter ondersteuning van deze pilot is er in oktober een aanvraag gedaan voor POP-subsidie bij de 
provincie Zuid-Holland. De inzet is om de pilot voor 40% te bekostigen middels subsidie-
ondersteuning, 40% middels eigen inbreng van middelen en arbeid, en de resterende 20% via een 
bancaire lening bij de Rabobank. Daarbij heeft de projectgroep een uitgebreide financiële analyse 
gemaakt van de te verwachten kosten in de pilot. Samengevat komen deze neer op het volgende: 
 

Post Bedrag 

Proefbedrijf (Arbeid)  €            117.355,00  

Proefbedrijf (Materiaal)  €              50.700,00  

Operationele kosten  €              88.234,00  

Kiemgerst-unit  €              81.739,87  

Advieskosten  €              35.200,00  

Veterinair onderzoek  €              42.240,00  

Diagnostiek  €              28.220,00  

  
Totaal  €            443.688,87  

 
Het grootste deel van de bovenstaande kosten hebben te maken met extra kosten rondom de 
uitvoering van de pilot (extra arbeid, aanpassingen stal en bedrijf, operationele kosten, onderzoeks- 
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en advieskosten). De daadwerkelijke kosten voor de kiemgerst-unit en een gedeelte van de 
bijbehorende operationele kosten, vormen het uitgangspunt voor het later in de markt zetten van 
het systeem. Deze kosten zijn als volgt te specificeren: 
 
Kiemgerst-unit: 

Post Bedrag 

Aanleg faciliteiten  €    15.000,00  

Unit 1200 kg/dag  €    50.872,70  

Transport  €    10.000,00  

Importheffing  €      5.867,17  

  
Totaal  €    81.739,87  

 
Bij de kosten voor de kiemgerst-unit is nu uitgegaan van de import van een kant-en-klare container 
uit Zuid-Afrika, gebaseerd op een offerte van het bedrijf FeedGrow. Mocht kiemgerst in de pilot een 
succes blijken, dan zal de productie van deze containers ook in Nederland plaats gaan vinden, 
waardoor de kosten voor transport en importheffing kunnen vervallen. Bij grootschalige productie is 
de verwachting dat de aanleg- en aanschafprijs samen uit kunnen komen rond de € 60.000,-- voor 
een systeem van 1200 kg kiemgerst per dag, dat (deels) geautomatiseerd zal zijn. Als bij de aanschaf 
gerekend wordt met een afschrijvingsperiode van 8 jaar, komende de jaarlijkse kosten zodoende uit 
op € 7.500,--. 
 
De operationele kosten die (bij een bij een grootschalige uitrol) bij een geïnteresseerde 
melkveehouder terecht komen bestaan uit het gebruik van water (1 m3 per dag, € 500,-- per jaar), 
elektra (50kWh per dag, € 1.800,-- per jaar), reiniging en desinfectie (€ 400,-- per jaar) en 
onderhoud/verzekering (5% van aanschafprijs, € 2.500,-- per jaar). De aanschaf van gerst is niet in de 
operationele kosten meegenomen, omdat het uitgangspunt is dat dit krachtvoer qua prijs 1 op 1 
vervangt. Waarschijnlijk zal gerst zelfs goedkoper zijn in aanschaf dan (bewerkt) krachtvoer, maar 
daar is hier geen rekening mee gehouden. 
 
De totale operationele kosten per jaar komen zodoende uit op € 5.200,--. Samen met de afschrijving 
bedragen de verwachte jaarlijkse kosten dan € 12.700,--. Hierbij is uitgegaan van een makkelijk 
werkend, (deels) geautomatiseerd systeem, dat verder met relatief weinig eigen arbeid (max. 0,5 uur 
per dag) rond te zetten is. 
 
Als de installatie wordt geplaatst op een gemiddeld melkveebedrijf met 100 stuks melkvee en een 
jaarproductie van 800.000 kg melk, dan zullen de meerkosten zodoende € 0,0159 per kg melk 
bedragen, oftewel, ruim anderhalve cent per kg melk. 
 
Deze meerkosten zullen terugverdiend moeten worden middels de eerder benoemde potentiële 
voordelen (o.a. een hogere melkproductie, een hogere voerefficiency, een betere diergezondheid, 
lagere jaarkosten voor graswinning door minder vaak maaien, hogere beheersvergoedingen door een 
verbeterde biodiversiteit, etc.). De pilot zal uit moeten wijzen of deze baten voldoende opwegen 
tegen de kosten. De projectgroep is er van overtuigd dat dit het geval is.  
 
Als bijvoorbeeld alleen al de voerefficiëncy met 2% toeneemt (van bijv. 1,40 naar 1,43), dan 
resulteert dit bij een dagelijkse drogestofopname van 20 kg per koe per dag al in een toename van de 
melkproductie van (1,43 – 1,40) x 20 = 0,60 kg melk per koe per dag. Bij een gemiddelde melkprijs 
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van € 0,35 per kg melk en een melkproductie van 28 kg melk per dag is dat een plus van 0,0075 cent 
per kg melk. Hiermee zouden de meerkosten al bijna met de helft zijn terugverdiend. 
 
In de bijlage is een korte samenvatting van de opzet van de pilot opgenomen. 
 

2.4. Conclusie kiemgerst 
Na het inventariseren van alle beschikbare kiemgerstsystemen, en de vertaalslag naar Nederlandse 
omstandigheden, ziet de projectgroep tal van aanknopingspunten om kiemgerst ook in het 
Nederlandse veenweidegebied te gaan proberen middels de eerder benoemde pilot. Deze pilot is 
nodig om de daadwerkelijke voordelen van kiemgerst uit te kunnen drukken in een financiële plus of 
min. De meerkosten voor een gemiddeld melkveebedrijf bedragen ruim anderhalve cent per kg melk, 
de extra opbrengsten en besparingen zullen pas in de praktijk exact duidelijk worden, maar de 
verwachting is dat dit ruimschoots kan worden goedgemaakt. 

Ten opzichte van de doelstelling in het oorspronkelijke projectplan is er wel een belangrijke wijziging 
opgetreden, omdat daar in eerste instantie werd uitgegaan van een toename van de netto 
hoeveelheid eiwit na het kiemen van gerst. Uit de gedane voederwaardeanalyses blijkt dat dit niet 
het geval is. Het eiwit wordt echter wel beter beschikbaar gemaakt. 

De voordelen zullen dan ook vooral liggen in het verbeteren van de voerefficiëntie en eiwitbenutting 
van het rantsoen, waarmee ook alle eerder genoemde voordelen naar voren zullen komen (totale 
voeropname, voerefficiëntie, pensgezondheid, algehele weerstand, samenstelling melk, betere 
diergezondheid, betere vruchtbaarheid, betere biestkwaliteit, etc.). 
 
De oorspronkelijke verwachting  omtrent een forse beperking van het aantal vervoersbewegingen zal 
minder groot zijn dan verwacht. Met kiemgerst kan weliswaar krachtvoer worden uitgespaard, maar 
de gerst zelf zal nog steeds moeten worden aangevoerd, en zoals eerder genoemd levert dit 
uiteindelijk geen extra netto eiwit op. Op een ander vlak is er wel sprake van minder 
vervoersbewegingen en zodoende minder belasting van de infrastructuur, omdat er jaarlijks minder 
vaak grasland gemaaid hoeft te worden (een rantsoen met kiemgerst vraagt om ouder gras met een 
hoger stengelgehalte). 
 
Daarnaast heeft minder vaak maaien weer positieve effecten op de biodiversiteit in het weiland, en 
op het broedsucces van weidevogels in het bijzonder. Indien het op termijn mogelijk zou blijken om 
in de regio eigen gerst te telen, kan de regionale kringloop (van mest en veevoer) voor een groot deel 
gesloten worden, waardoor de import van grondstoffen uit andere delen van de wereld afneemt. Dit 
resulteert dan mondiaal weer in minder vervoersbewegingen, maar ook in bijv. minder ontbossing in 
Zuid-Amerika. 
 
Met het uitvoeren van de pilot medio 2018 zal duidelijk worden of de investering in een 
kiemgerstinstallatie voor een gemiddelde melkveehouder in het veenweidegebied financieel uit kan. 
Eventueel kan een dergelijke pilot daarna kort worden herhaald op een biologisch melkveebedrijf, 
om te kijken of de voordelen ook gelden voor de biologische sector. 
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3. Indikken van melk 
 
Melk bestaat voor een groot gedeelte (gemiddeld zo’n 85-90%) uit water, dat een aantal keer per 
week van het melkveebedrijf, over de weg, naar de melkfabriek wordt getransporteerd. Door een 
gedeelte van dit water uit de melk te halen middels membraamfiltratie, ontstaat ‘ingedikte’ melk, 
wat door het lagere volume minder transportbewegingen vraagt. 
 
In Friesland wordt bij de Dairy Campus te Leeuwarden onderzoek gedaan naar membraamfiltratie op 
boerderijschaal. Recente resultaten geven aan dat dit tot 0,4 cent per kg melk aan voordeel op kan 
leveren. Hierbij was tot 50% van het water uit de melk verwijderd. Wel gaf verwerking van pure 
ingedikte melk in de melkfabriek bij DOC Kaas nog de nodige problemen. Tot 50% bijmengen van 
ingedikte melk bij gewone melk gaf resultaten die vergelijkbaar waren met 100% gewone melk. 
 
Binnen het project ‘Off Grid Boerderij’ ligt de focus op de logistieke kant: waar ligt de meeste winst 
bij het indikken van melk, bij minder transportbewegingen of bij lichter transport? Daarnaast is 
geïnventariseerd in hoeverre het hergebruiken van het uit melk gewonnen water een bijdrage kan 
leveren aan de watervoorziening op een melkveebedrijf. 
 

3.1. Aantal transportbewegingen en gewicht 
Om deze vragen te beantwoorden is allereerst geïnventariseerd hoeveel transportbewegingen er in 
het algemeen voorkomen op een melkveebedrijf. Daartoe is aan een melkveehouder in het 
veenweidegebied, in dit geval mevr. Yvonne Oostdam-Reuvekamp uit Bodegraven, gevraagd om alle 
transportbewegingen in het jaar 2016 in een overzicht samen te vatten. Dit heeft geleid tot een 
uitgebreid Excel-overzicht, waarvan de volgende tabel een samenvatting geeft van de belangrijkste 
transportbewegingen van ‘zwaar’ verkeer (vrachtwagens en trekkers met vracht). 
Vervoersbewegingen met personenauto’s, of kleine vrachtwagens voor afvoer van dieren zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Omschrijving Aanvoer/afvoer Type vervoer Vervoersbewegingen Vrachtgewicht in ton 

     
Mest afvoer Vrachtwagen 59 2169 
Melk afvoer Vrachtwagen 123 1275 
Krachtvoer brok aanvoer Vrachtwagen 11 307 
Krachtvoer los aanvoer Vrachtwagen 5 183 
Krachtvoer zak aanvoer Vrachtwagen 6 8 
Melkpoeder aanvoer Vrachtwagen 6 12 
Diesel aanvoer Vrachtwagen 2 4 
Reinigingsmiddel aanvoer Vrachtwagen 8 4 
Ruwvoer mais aanvoer Vrachtwagen 16 661 
Ruwvoer gras aanvoer Trekker met kar 5x per jaar grasoogst 1400 (deels huiskavel) 
Ruwvoer stro aanvoer Vrachtwagen 3 29 
Ruwvoer bierbostel aanvoer Vrachtwagen 3 105 
Eigen teelt gras balen aanvoer Trekker met kar 3 20 
Bemesting land ruige mest afvoer Trekker met kar 10 20 
Bemesting land drijfmest afvoer Sleepslang  60 m3/ha/jaar in 3x 0 ton, via sleepslang 
Kunstmest aanvoer Trekker met kar 6 29 
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Uit de tabel blijkt dat bij een relatief intensieve bedrijfsvoering (30.000 kg melk/ha) de afvoer van 
mest de grootste belasting vormt voor de infrastructuur wat betreft gewicht in tonnen uitgedrukt. 
Op extensievere bedrijven die (veel) minder mest hoeven af te voeren speelt dit niet.  
 
Wat op alle melkveebedrijven wel speelt is de afvoer van melk. Overal wordt om de 2 tot 3 dagen de 
melk opgehaald, wat resulteert in zo’n 120 tot 150 vervoersbewegingen per jaar. Volgens de 
geldende regelgeving mag melk op het moment van ophalen niet ouder zijn dan 3 dagen. Het 
vrachtgewicht kan daarbij per keer verschillen, aangezien de vrachtwagen leeg kan zijn (0 ton vracht 
aan melk) als hij het erf op rijdt, maar ook bijna vol (25 ton vracht aan melk, zodat het laatste bedrijf 
met 10 ton melk er nog net bij kan). In de tabel staat enkel het gewicht van de melk die het bedrijf 
zelf heeft geproduceerd. 
 
Als er op dit voorbeeldbedrijf een installatie wordt geplaatst voor het indikken van melk, waarmee 
50% van het oorspronkelijke gewicht kan worden gereduceerd, heeft dat voor het aantal 
vervoersbewegingen geen invloed. Ook ingedikte melk zal immers niet ouder mogen zijn dan 2 tot 3 
dagen, wat dus resulteert in 120 tot 150 vervoersbewegingen per jaar. 
 
Ook op het vrachtgewicht heeft het geen directe invloed. Een vrachtwagen kan nog steeds leeg zijn 
(0 ton vracht aan melk) als hij het erf op rijdt, maar ook bijna vol. Een bijna volle vrachtwagen (als het 
laatste bedrijf met 5 ton ingedikte melk er nog net bij kan) kan zelfs nog zwaarder zijn, tot 30 ton. 
 
Een melktransporteur zal met ingedikte melk uiteindelijk net zoveel adressen langs moeten rijden, 
alleen kan hij twee keer zoveel adressen laden op één vracht. Hij zal dus 50% minder ritten hoeven te 
maken naar de melkfabriek. Dit scheelt de melktransporteur veel tijd (en dus kosten), maar voor de 
infrastructuur op (smalle) binnenwegen maakt het weinig verschil. Alleen bij lange binnenwegen met 
daaraan veel melkveebedrijven van dezelfde melkfabriek kan er een voordeel  worden gehaald. Een 
melktransporteur zal in ieder geval wel veel minder op de hoofdwegen richting de melkfabriek rijden. 
 
In de onderstaande figuren is één en ander grafisch weergegeven. De bedrijven A, B, C en D hebben 
allen 10.000 kg gewone melk per levering, de melktransporteur vertrekt vanaf de melkfabriek over 
de snelweg van 45 km, gaat vervolgens over de een N-weg van 25 km, en vervolgens over 
binnenwegen van 5 en 2 km om de bedrijven te bereiken. 
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En dezelfde figuur, maar dan met 50% ingedikte melk: 
 

 
 
 
In een situatie waarbij een melktransporteur ideaal rond kan rijden is er wel een verschil in 
transportkilometers op binnenwegen, zoals blijkt uit de onderstaande 2 figuren. De situatie met 
gewone melk is nagenoeg onveranderd. 
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Maar de situatie bij ingedikte melk is wel veranderd. In dit geval is er ook sprake van een flinke 
reductie van de gereden transportkilometers op binnenwegen (30 i.p.v. 56). 
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In de praktijk zullen melkleverende bedrijven nooit helemaal ideaal gelegen zijn, waardoor de 
werkelijkheid dichter bij de eerste 2 figuren zal liggen dan bij de laatste 2. Bovendien is er in één en 
dezelfde straat vaak sprake van meerdere melkafnemers of melkstromen, met elk hun eigen 
melktransporteur. 
 
 

3.2. Hergebruik van water 
Als melk voor 50% kan worden ingedikt, betekent dit automatisch dat er van de totale jaarlijkse 
melkplas 50% schoon en drinkbaar water over blijft. Uit de tabel met vervoersbewegingen blijkt dat 
er op het voorbeeldbedrijf 1.275 ton melk wordt geleverd aan de melkfabriek. Dit zou bij indikken 
resulteren in jaarlijks 637,5 m3 drinkwater. 
 
Het totale gebruik van het voorbeeldbedrijf ligt echter vele malen hoger. Een koe kan gemiddeld per 
dag gemakkelijk 100 liter water verbruiken, wat in dit geval voor 140 koeien neerkomt op 14 m3 
water per dag. Op jaarbasis is dit alleen voor de melkkoeien al meer dan 5.000 m3, nog los van 
andere dieren op het bedrijf. Water afkomstig van het indikken van melk zal op een gemiddeld 
melkveebedrijf zodoende maar in een klein deel van de waterbehoefte (maximaal zo’n 10%) kunnen 
voorzien. Voor het overige zal het bedrijf aangewezen blijven op een bronvoorziening of 
leidingwater. 
 
 

3.3. Conclusies indikken melk 
Wat betreft het beperken van de transportbewegingen, en daarmee het beschermen van de 
infrastructuur in het veenweidegebied, kan het indikken van melk zeker een bijdrage leveren. De 
grootste reductie van transport zal echter plaatsvinden op de hoofdwegen, op de (smalle) 
binnenwegen zal de winst kleiner zijn, afhankelijk van de ligging van bedrijven, zoals blijkt uit de 
bovenstaande figuren. 
 
Wat in veel melkveegebieden vooral opvalt is de grote verscheidenheid aan melktransporteurs en 
melkstromen. Al deze transporteurs rijden achter elkaar aan. Het kunnen combineren van deze 
transporten, waarbij dus melk van verschillende afnemers in eenzelfde vrachtwagen belandt, zou een 
veel grotere reductie van transportkilometers op de binnenwegen betekenen dan nu met het 
indikken van melk het geval zal zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

4. Opwekken en opslaan van energie (energietransitie) 
Veel (melkvee)bedrijven wekken momenteel zelf al energie op, en produceren op sommige 
momenten zelfs meer dan ze zelf kunnen gebruiken, met name bij zonne-energiesystemen. Dit 
overschot aan energie kan nu vaak nog worden verrekend met het eigen overige verbruik (salderen), 
mits er sprake is van een kleinverbruikers-aansluiting (maximaal 3 x 80 Ampère). Het is echter maar 
de vraag hoe lang dat vanuit overheidswege nog kan (in ieder geval tot 2023), en bovendien zijn er 
ook nu al tal van situaties waarbij teruglevering, of levering aan andere partijen, slechts tegen 
minimale vergoedingen plaats vindt. 
 
Binnen de gedachte van de ‘Off Grid Boerderij’ is het dan ook wenselijk om zelf opgewekte energie 
ook zelf op te kunnen slaan, en te kunnen gebruiken op momenten dat dat nodig is. Hiermee zou in 
principe de elektriciteitsaansluiting op het net niet meer nodig zijn. Echter kan dit nog wel nodig zijn 
om overtollige energie op een gunstig moment tegen een goede prijs te kunnen verkopen. 
 
Het belangrijkste knelpunt is momenteel de manier waarop overtollige energie wordt opgeslagen, en 
vooral wat de efficiëntie van het opslagsysteem is, zowel wat betreft energie-efficiëntie, als de 
kosten-efficiëntie. Bovendien spelen seizoensinvloeden vaak een belangrijke rol (zeker bij zonne-
energiesystemen), aangezien er een groot verschil zit tussen energieopslag voor een paar dagen, of 
energieopslag voor een half jaar. 
 
Binnen dit project is onderzocht wat momenteel de mogelijkheden zijn in de praktijk voor kortdurige 
en langdurige energieopslag, waarbij in dit geval gekeken is naar de combinatie met zonne-energie, 
omdat dit de meest voorkomende vorm van zelf opgewekte energie is op melkveebedrijven. 
 
Daarbij is ter illustratie aan twee melkveebedrijven, van gemiddelde omvang, met zonnepanelen 
gevraagd of zij een inschatting konden geven van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit per maand, 
en de bedrijfsmatig gevraagde hoeveelheid elektriciteit per maand. Het gaat hier om Melkveebedrijf 
De Wit uit Reeuwijk en Melkveebedrijf Van Veen en Kooijman VOF uit Bodegraven. Beide bedrijven 
zijn geheel zelfvoorzienend qua stroomverbruik, hebben een kleinverbruikersaansluiting (en mogen 
nu dus nog salderen), en verbruiken beide zo’n 50.000 kWh per jaar. Per maand kwam daaruit het 
volgende (gemiddelde) beeld naar voren: 
 
  Opgewekt  Verbruikt  Verschil 
Januari:  1500 kWh  5000 kWh  -3500 kWh 
Februari: 2500 kWh  5000 kWh  -2500 kWh 
Maart:  3500 kWh  4000 kWh    -500 kWh 
April:  4500 kWh  4000 kWh      500 kWh 
Mei:  6000 kWh  3500 kWh    2500 kWh 
Juni:  7000 kWh  3500 kWh    3500 kWh 
Juli:  7000 kWh  3500 kWh    3500 kWh 
Augustus: 6000 kWh  3500 kWh    2500 kWh 
September: 4500 kWh  4000 kWh      500 kWh 
Oktober: 3500 kWh  4000 kWh    -500 kWh 
November: 2500 kWh  5000 kWh  -2500 kWh 
December: 1500 kWh  5000 kWh  -3500 kWh 
 
Totaal  50.000 kWh  50.000 kWh          0 kWh 
 
Als de wens is om voor bovenstaande situatie zelfvoorzienend te zijn qua elektriciteitsverbruik 
gedurende een heel jaar, zónder aansluiting op het net (‘off grid’), dan zal er dus een opslagcapaciteit 
op het bedrijf aanwezig moeten zijn van minimaal 500 + 2500 + 3500 + 3500 + 2500 + 500 = 13.000 
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kWh. Hiermee kan immers het overschot gedurende de zomerperiode in de winterperiode worden 
gebruikt. 
 

4.1. Energieopslag in de praktijk 
De meest gebruikte manier van energieopslag is momenteel nog steeds de lithium-ion batterij of 
lithium-ion accu. Er zijn vele verschillende leveranciers van lithiumaccu’s, waarbij vrijwel altijd sprake 
is van een makkelijk uit te bouwen systeem. Door simpelweg het aantal accu’s te vergroten, wordt de 
totale opslagcapaciteit uitgebreid. 
 
Het bekendste systeem met lithium-ion accu’s dat momenteel op de markt is, is de accu van Tesla, de 
zogenaamde Powerwall (https://www.tesla.com/nl_NL/powerwall). Deze is verkrijgbaar in units met 
een opslagcapaciteit van 7 kWh per stuk, en kost € 6.300,--, exclusief ondersteunende hardware en 
installatiekosten. Hiermee is de Powerwall momenteel qua prijs ( € 900,-- per kWh) één van de 
goedkoopste manieren om elektriciteit in lithium-ion accu’s op te slaan voor thuisgebruik. 
 
De ontwikkelingen op het vlak van de kostprijs van accu’s, uitgedrukt in Euro per kWh, gaan echter 
hard. Diverse fabrikanten van accu’s slagen er jaarlijks in om de kostprijs fors omlaag te brengen. 
Hierbij gaat het in de meeste gevallen om lithium-ion accu’s, maar ook andere varianten zoals 
mangaandioxide-zink accu’s, waar onlangs bij Amerikaans onderzoek ook grote stappen in zijn gezet 
(zie https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170303091411.htm)  
 
Als er grootschalig accu’s geproduceerd en verkocht kunnen worden, kan de kostprijs per kWh 
omlaag tot onder de € 100,-- per kWh, wat onder andere wordt aangegeven door Tesla 
(https://electrek.co/2017/01/30/electric-vehicle-battery-cost-dropped-80-6-years-227kwh-tesla-
190kwh/) en Audi (https://www.auto-motor-und-sport.de/news/interview-audi-entwicklungs-
vorstand-peter-mertens-9699913.html)   
 
In de onderstaande figuur staat de ontwikkeling van de gemiddelde accuprijs per kWh sinds 2010 
grafisch weergegeven, van bijna € 1.000,-- in 2010, tot rond de € 100,-- heden ten dage. 
 

 
 
 
Om de melkveebedrijven met zonnepanelen uit het eerder genoemde voorbeeld gedurende het hele 
jaar ‘off-grid’ te maken, zouden er dus bijvoorbeeld 13.000 / 7 = ruim 1850 Powerwalls nodig zijn. 
Zelfs als gerekend wordt met slechts € 100,-- per kWh, dan nog vraagt dit een investering van meer 
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dan een miljoen euro. Dit is op geen enkele manier financieel haalbaar voor een gemiddeld 
melkveebedrijf, nog los van een eventuele praktische invulling van het plaatsen van zulke grote 
aantallen accu’s. 
 
Bij opgewekte energie uit (kleine) windmolens zal dit probleem minder groot zijn, omdat (kleine) 
windmolens gedurende het jaar een veel vlakker leveringspatroon hebben t.o.v. zonnepanelen. Maar 
ook dan zal er nog een forse (en voor een melkveebedrijf voorlopig onrealistische) investering nodig 
zijn om ‘off-grid’ te kunnen functioneren. Binnen dit project is verder geen onderzoek gedaan naar 
de inzet van (kleine) windmolens. 
 

4.2. Langdurige versus kortdurige energieopslag 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat langdurige opslag van zelf opgewekte energie op een 
melkveebedrijf in ieder geval voorlopig niet economisch interessant is. Er zijn echter ook 
mogelijkheden om energie gedurende een korte tijd op te slaan, waarbij er juist wel een koppeling 
met het elektriciteitsnet blijft bestaan. Hiervoor zijn diverse verdienmodellen op de markt 
beschikbaar, waar door LaMi uit Utrecht al uitgebreid onderzoek naar is gedaan in het project 
‘Energieneutrale Melkveehouderij’, zie daarvoor de bijlage.  
 
Daaruit kwamen terugverdientijden van accusystemen naar voren van minder dan 7 jaar, afhankelijk 
van de in- en verkoopprijzen van elektriciteit. Hiermee behoort in veel gevallen een positieve 
businesscase tot de mogelijkheden. 
 

4.3. Conclusie energietransitie 
Uit de voorgaande paragrafen is te concluderen dat het voorlopig niet reëel is om een melkveebedrijf 
dusdanig zelfvoorzienend te maken wat betreft elektriciteit dat een netaansluiting niet meer nodig is 
(‘off-grid’), op basis van accu-systemen. Dit zou enkel mogelijk zijn als er grootschalige mogelijkheden 
komen om elektriciteit rendabel om te kunnen zetten in een andere energie dragende vorm, zoals 
waterstof(poeder), mierenzuur of ammoniak. De ontwikkelingen op dit vlak gaan hard, maar zijn 
voorlopig nog niet op grote schaal toepasbaar.  
 
Elektriciteit kortdurend opslaan in accu’s heeft wel een reële kans op een positieve businesscase, 
met huidige terugverdientijden van minder dan 7 jaar. Hierbij is er het grote voordeel van de steeds 
goedkoper wordende accu-systemen, waardoor de businesscase alleen maar aantrekkelijker wordt. 
Daar staat tegenover dat in de toekomst, als er daadwerkelijk op grote schaal energie kan worden 
opgeslagen, de in- en verkoopprijs van elektriciteit naar verwachting dichter bij elkaar komt te liggen, 
omdat vraag/aanbod dan beter op elkaar zal zijn afgestemd. 
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Bijlage 1 Verslag bezoek Hydroponic-voedersysteem Deurne 
 
In april 2017 heeft de projectgroep een bezoek gebracht aan het Hydroponic-voedersysteem, 
geplaatst op een bedrijf in Deurne. Het betrof hier geen melkveebedrijf, maar een toeleverancier van 
voer voor o.a. de paardenhouderij. Zodoende was er op deze locatie ook nog geen ervaring met het 
voeren van het product aan melkvee. 
 
De installatie betrof hier een losstaande, geïsoleerde 20-
voets-container met een meerlagensysteem met kunststof 
bakken, een waterspray-systeem, temperatuurregeling en 
een verlichtingssysteem (zie foto). 
 
Men werkte hier enkel met gerst van brouwkwaliteit, 
omdat dit in hun ogen de beste resultaten gaf wat betreft 
kiemkracht, en daarmee het beperken van het risico op 
schimmelvorming. 
 
Het meeste werk gebeurde in dit geval handmatig, door aan het begin de bakken te vullen met gerst, 
en de gekiemde matten na zo’n zes dagen te ‘oogsten’. 
 
Belangrijke problemen waar men hier tegenaan liep waren o.a. het klimaat in de container (gevoelig 
voor weersinvloeden), en daaraan gekoppeld het risico op schimmelvorming. Ook de factor arbeid 
werd genoemd, aangezien men per dag al snel zo’n anderhalf uur bezig was met vullen, oogsten en 
schoonmaken. Hierbij lag de productie op zo’n 100 kg gekiemd materiaal per dag. 
 
Van het gekiemde materiaal zijn verschillende monsters genomen voor voederwaarde-onderzoek. 


