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Energie 

Water 

Afval MEMO Circulaire ketens 
 

Inleiding 
 

Crossover 
Met young professionals van zes verschillende bedrijven uit de water-, afval- en energiesector zijn 
wij het avontuur aangegaan om samen te onderzoeken in hoeverre melkveehouderijen 
nutsvoorzieningen circulair kunnen inzetten. De uitdaging was om het project dusdanig breed in te 
steken dat ieder bedrijf zich ermee kan verbinden en tegelijkertijd de scope zodanig te definiëren 
dat we tot een concreet eindresultaat konden komen. 
 
In deze memo worden de verschillende stappen van het project beschreven, te weten de 
hoofdvraag, het marktonderzoek naar circulaire ketens in de melkveehouderij, kansen en 
knelpunten en de conclusies. De hoofdvraag kan hiermee beantwoord worden. In de loop van het 
proces is ons eindproduct aangepast. Dit is in het laatste deel van deze memo beschreven. 

Plan van aanpak: hoofdvraag 
In het plan van aanpak is gekozen om de volgende hoofdvraag te beantwoorden: 
 
Wat is nodig om een circulaire, decentrale nutsoplossing te creëren voor agrarische bedrijven? 
 
De huidige trends gaan steeds meer richting decentrale oplossingen. Wij hebben gekozen hierbij 
aan te sluiten, zodat wij het project concreet kunnen maken en goed afbakenen. Op deze manier 
kunnen wij onderzoeken of nutsoplossingen binnen de sector melkveehouderij (water, energie, 
grond- en afvalstoffen) circulair kunnen worden. 

Doorlopen route 
 
Om onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn wij begonnen met het doen van 
marktonderzoek bij een aantal melkveehouderijen, zodat er een beeld gevormd kon worden van de 
huidige oplossingen op circulair gebied, wat er al gedaan wordt en wat knelpunten zijn. 
 

Marktonderzoek 
We hebben geïnventariseerd welke grondstoffen op een boerderij binnenkomen, welke 
(grond)stoffen er uit gaan en welke er “rond” gaan. Dit is in een schema gezet, zie onderstaande 
afbeelding. De gassen die het vee uitstoot zijn niet meegenomen in deze analyse. Het opvangen en 
verwerken van deze gassen vraagt veel technologische innovatie waarbij het ook nog praktisch 
uitvoerbaar moet blijven. Wij hebben ervoor gekozen om dat in ons project buiten beschouwing te 
laten. 
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Figuur 1: Schematisch overzicht stromen melkveehouderij 

Daarnaast hebben we gekeken wat er al gedaan wordt op het gebied van circulaire, decentrale 
nutsvoorzieningen en waar boeren tegenaan lopen. Uit deze analyse bleek dat op de meeste 
boerderijen vaak al wordt nagedacht over circulaire ketens sluiten, voornamelijk vanuit financieel 
oogpunt. Het meeste wordt gekeken naar alternatieven voor voer, zodat er minder krachtvoer 
hoeft te worden ingekocht. Mest en energie zijn ook vaak al aandachtspunten bij 
melkveehouderijen. De boeren die wij gesproken hebben konden hun mest uitrijden over het land, 
doordat de hoeveelheid land in verhouding staat tot de hoeveelheid koeien. Voor de grotere 
melkveehouderijen is dit een probleem, steeds meer wordt hiervoor gedacht aan een biovergister. 
Behalve de hoge investeringskosten is er ook een behoorlijke aanvoer van mest nodig. Zonnecellen 
en een warmtewisselaar om warmte uit melk op te vangen zijn de meest gehoorde alternatieven 
voor energie.  
 
Bij de kleinere boeren die wij bezocht hebben blijkt dat naast de financiële voordelen van circulaire 
ketens sluiten, ook de maatschappelijke voordelen een rol spelen. Hier worden initiatieven 
genomen die ontstaan door een samenwerking met ondernemers in de buurt/regio. Een voorbeeld 
hiervan is een melkveehouder, die mislukte oogsten opkoopt van de agrarische buren en deze als 
veevoer inzet. 
 
Uit de interviews blijkt dat de benodigde investeringen voor meer circulaire oplossingen het 
grootste probleem waren. Daarnaast speelt mee dat er veel kennis nodig is om te weten welke 
(circulaire) mogelijkheden er zijn en of deze toepasbaar zijn voor het eigen bedrijf. Hiervoor moet 
veel tijd worden geïnvesteerd om deze kennis op te doen. Bij minder kennis is de kans dat een 
maatregel mislukt groter, wat de motivatie niet ten goede komt om andere maatregelen in te 
voeren.  
Daarnaast blijkt dat de huidige wetgeving niet is ingesteld op circulaire ketens. Hierdoor kunnen 
ideeën, met name voor het circulair maken van de mest- en afvalwaterketen, niet verder 
uitgewerkt worden. 
 

Expertbijeenkomst 
De kennis van ons marktonderzoek hebben wij gebruikt om tijdens de expertbijeenkomst een 
breder blikveld te genereren van de mogelijkheden in de sector.  
 
Bij de expertbijeenkomst waren vanuit verschillende vakdisciplines mensen aanwezig zowel met 
inhoudelijke kennis van de nutsvoorzieningen (water, energie, grond- en afvalstoffen) en de 
boerderij  als met kennis op een abstracter niveau over circulaire economie.  
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In twee groepen is er een brainstormsessie gehouden over mogelijkheden om een melkveehouderij 
meer circulair te maken. Hier kwamen zowel voor de hand liggend als innovatieve ideeën ter 
sprake. De volgende ideeën zijn na het clusteren en samenvoegen van ideeën een samenvatting 
van de brainstorm sessie: 

• Nieuwe verdienmodellen/ bredere bedrijfsvoering. Dit kan ook in samenwerking met 
meerdere bedrijfjes. Bijvoorbeeld het kweken van oesterzwammen op mest, dit hoeft de 
boer niet zelf te doen, maar kan een ander bedrijfje ter plaatse runnen. Daarnaast kunnen 
afvalstoffen van andere bedrijven gebruikt worden op de boerderij, bijvoorbeeld oude 
matrassen voor koeienmatrassen.  

• Dakoppervlak gebruiken voor energie (zonnepanelen) en als opvang van regenwater. Met 
de huidige verwachting van meer piekbuien wordt het opvangen van regenwater 
belangrijker. 

• Grijswater opwaarderen bijvoorbeeld doormiddel van helofytenfilters. Helofytenfilters is een 
biologische relatief goedkope manier om water te zuiveren (waarschijnlijk niet tot 
drinkwater kwaliteit). 

• Bodemstructuur verbeteren door organische stof gehalte te verhogen bv met fijn 
gesnipperd gft of restmaaisel. Hiermee zorg je ervoor dat de grond voldoende nutriënten 
behoud en door het toevoegden van organische stof ook beter bewerkt kan worden.  

• Onderwaterdrainage in veengebieden om te voorkomen dat veen oxideert (hierdoor wordt 
het land lager) en er broeikasgassen in de atmosfeer komen. 

• Inkuilen zonder plastic maar met een laag grond over het maaisel. 
• Een warmtewisselaar om koude en warmte zoveel mogelijk te gebruiken. Een innovatief 

idee is om oppervlaktewater te gebruiken voor koeling van bijvoorbeeld melk.  
• Opslag van energie. Een innovatief idee is om bij energiepieken ijs te maken die dan later 

weer omgezet kan worden in energie. Vooral de opslag van decentraal opgewekte energie 
is een aandachtspunt voor circulaire ketens. 

• Gebruik van voertuigen op elektriciteit of biogas. Bij een tractor op elektriciteit kan deze 
overdag worden opgeladen door zonnepanelen en ’s avonds kan de accu weer worden leeg 
getrokken voor andere elektriciteitsgebruik 

 

Interpretatie en samenvatting 
Na ons marktonderzoek en de expertbijeenkomst kunnen we onze inzichten als volgt samenvatten:  
 
Inzichten: 

• Boerderijen zijn deels al circulair 
• Investeringen voor nieuwe maatregelen zijn vaak een probleem zeker omdat de 

terugverdientijd vaak vele jaren is. 
• Kennis opdoen van de mogelijkheden die er zijn, kost veel inzet en tijd.  
• Wetgeving is ingewikkeld en nog niet voorbereid op een circulair bedrijf. 
• Er is niet één ultieme circulaire boerderij, voor iedere boerderij zijn weer andere 

mogelijkheden goed toepasbaar. 
• Samenwerken met boerderijen in de omgeving geeft meer mogelijkheden. 
• Het verschil zit in kleine stapjes tot een steeds meer circulair bedrijf. 
• Voor een (meer) circulair bedrijf is een brede(re) bedrijfsvoering nodig. 
• Een bredere bedrijfsvoering geeft meer financiële zekerheid voor de (middel)lange termijn 

omdat inkomsten uit meerdere producten komen. 
 

Beantwoorden hoofdvraag 
 
 
Wat is nodig om een circulaire, decentrale nutsoplossing te creëren voor agrarische bedrijven? 
 
Onze conclusie is dat volledig circulaire, decentrale nutsvoorzieningen op het gebied van afval, 
water en energie nu nog niet haalbaar zijn. Veel technieken zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om 
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economisch haalbaar te zijn. Daarnaast levert het toepassen van de circulaire, decentrale 
technieken vaak een grote hoeveelheid extra werk op en is de juiste kennis noodzakelijk. 
 
Boeren zijn met name enthousiast te maken voor kleinere aanpassingen, het laaghangend fruit. 
Daarom is ons advies om eerst tijd en energie te steken in het enthousiasmeren van boeren voor 
het nemen van hapbare circulaire stappen die minder energie, tijd en kennis vergen. Kleine 
circulaire stapjes van vele boeren zorgen samen voor een grote milieu impact. Hieronder een 
beschrijving van hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen. 
 

Analyse: 
 
Drinkwater: Financieel is het niet haalbaar om een boerderij volledig decentraal te krijgen op 
drinkwatergebied. Daarvoor zijn de benodigde installaties en de monitoring of aan de 
drinkwaterkwaliteit wordt voldaan op zo’n kleine schaal te duur. Voor een buurt of kleine regio is 
het waarschijnlijk haalbaar om het drinkwaterproces circulair te maken, echter kan men niet meer 
spreken van een decentrale oplossing. In dat geval is er ook iemand nodig die het zuiveringsproces 
beheert en een monitoringsprogramma laat uitvoeren of de kwaliteit voldoende is/ blijft. Dit brengt 
ook (hoge) kosten met zich mee, afhankelijk van de waterbron. Het is wel mogelijk om minder 
drinkwater te gebruiken door andere waterbronnen voor verschillende doeleinden te gebruiken. 
Zoals het opvangen en zuiveren van regenwater, voor consumptie van bijvoorbeeld koeien of om 
de vloer schoon te maken.  
 
Energie: Technisch gezien is het haalbaar om een boerderij decentraal circulair te maken. Met 
behulp van zonnepanelen kan veel van de benodigde energie opgewekt worden die nodig is om de 
boerderij draaiende te horen. De grote uitdagingen hier zijn echter het opvangen van de pieken en 
dalen in energieproductie om een continue energievoorziening te creëren. Daarnaast zal er altijd 
een backup systeem moeten bestaan, wat daarmee de benodigde bekabeling en eventuele 
transformatoren met zich meebrengt. Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar 
(milieuvriendelijke) opslagcapaciteit zoals de AquaBattery, maar het duurt nog een aantal jaar 
voordat dit klaar is voor de markt. 
 
Afval: Op gebied van afval zijn er veel mogelijkheden voor recycling en hergebruik. Echter zijn 
deze op boerderijniveau erg beperkt. Op een stads- of wijkniveau is het zeker mogelijk om winst te 
behalen. Het goed scheiden van de reststromen bij de bron is hierbij erg belangrijk om zoveel 
mogelijk waarde uit de reststroom te kunnen halen.  
 
 
Om meer circulariteit te creëren is het noodzakelijk een bredere bedrijfsvoering te creëren. Zo 
kunnen interne reststromen gebruikt worden om een ander, nieuw product te creëren. Hierdoor 
worden er op de boerderij meerdere producten geproduceerd. Dit levert daardoor voor meerdere 
producten inkomsten op, wat meer financiële zekerheid geeft op de langere termijn. Als van één 
product de inkomsten dan minder worden, zijn er nog andere producten waar inkomsten uit 
gegenereerd kunnen worden. Dit is voor veel boeren een lastige omslag, ze zijn nu vaak 
gespecialiseerd in een segment. Een mogelijke oplossing is om een intensievere samenwerking met 
anderen in de omgeving aan te gaan. Hiervoor is een mentaliteitsverandering nodig, waarbij je 
samenwerkt en van elkaar afhankelijk bent. In de huidige maatschappij proberen we vaak zo 
onafhankelijk mogelijk te zijn. 
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Wij verwachten dat als het lukt om een omslag in mentaliteit te krijgen dit zal resulteren in een 
verbeterde leefomgeving, een lokaal hechtere samenleving en een lokaal stabielere financiële 
situatie die minder gevoelig is voor externe factoren. Op de langere termijn verwachten wij dat de 
overheid hier meer op gaat sturen en de wetgeving hiervoor gaat aanpassen.  
 
Onze analyse laat zien dat er best een hoop te halen is en een hoop mogelijk is op het gebied van 
circulaire ketens sluiten, echter niet op boerderijniveau. Wordt er uitgegaan van een gemeente- of 
regioniveau, dan wordt door schaalvergroting een hoop meer mogelijk. Om op dit niveau stappen 
te kunnen zetten richting een circulaire economie is veel lokale samenwerking nodig alsmede het 
“elkaar gunnen” van werk en grondstoffen. Om deze samenwerking en gedachtegang te stimuleren 
is enthousiasme nodig van de betrokkenen. 
 

Eind product 
 
Deze memo heeft als doel om onze kennis die tijdens dit project is opgedaan vast te leggen. Om te 
helpen het enthousiasme aan te wakkeren voor circulaire ketens hebben wij een filmpje gemaakt 
over circulaire ketens op een boerderij. Hierin benoemen we verschillende voorbeelden hoe een 
bedrijf meer circulair gemaakt kan worden. Deze gaan wij op verschillende websites plaatsen voor 
de melkveehouderij branche. Hiermee hopen wij meer bekendheid en enthousiasme te creëren 
voor een meer circulair bedrijf. 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2 Boerderij van de toekomst 


