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Is biologische landbouw klimaatvriendelijker dan gangbare landbouw?
Modelberekeningen met de CLM klimaatmeetlat laten zien dat
broeikasgasemissies uit de landbouw 20 tot 30% gereduceerd kunnen worden.
Echter, om de Nederlandse landbouw klimaatneutraal te maken is compensatie
van emissies nodig. Maatregelen voor klimaatneutrale landbouw zijn: energie
besparen, opwekken van duurzame energie, opbouwen van organische stof in
de bodem en in meerjarige gewassen, en voorkomen van verandering in
grondgebruik door gebruik van lokaal veevoer in plaats van geïmporteerd
eiwitrijkvoer. De literatuur geeft aan dat voor akkerbouw en groenteteelt de
uitkomsten uiteen lopen, er zijn grote verschillen tussen de opbrengst van
gewassen, grondsoorten en lokale omstandigheden. Ook voor varkenshouderij
en pluimveehouderij is er nog aanvullend onderzoek nodig. Maar de literatuur
en berekeningen tonen aan dat biologische melkveehouderij en akkerbouw een
lagere broeikasgasemissie veroorzaken dan dezelfde sectoren in de gangbare
landbouw.
CLM heeft dit onderzoek uitgevoerd in kader van PNW Biologisch Klimaatneutraal, een
project van ERF BV, het Louis Bolk Instituut, het Biohuis en een 50-tal biologische
boeren.

De klimaatimpact van biologische en conventionele landbouw
Doordat biologische landbouw minder intensief is dan gangbare landbouw, en dus veelal
lagere opbrengsten per hectare haalt, is de verwachting dat de uitstoot van
broeikasgassen per eenheid product hoger is dan in gangbare landbouw. In het praktijknetwerk ‘Biologisch: klimaatneutraal!’
(2013 – 2015) is met biologische
boeren gekeken hoe groot de impact
van hun bedrijfsvoering is op het
klimaat en waar verbeteringen
mogelijk zijn. In dit proces kwam de
vraag naar boven hoe biologisch
landbouw scoort t.o.v. gangbare
landbouw als het gaat om uitstoot van
broeikasgassen. Is de emissie vanaf
biologische bedrijven hoger, of scoren
ze gelijk of zelfs beter? Deze notitie
beantwoordt deze vragen aan de hand
van modelberekeningen en
bevindingen uit de wetenschappelijke
literatuur.
Samengevat blijkt dat biologische
landbouw gezien kan worden als een
methode om broeikasgasemissies
terug te dringen. Belangrijkste
redenen hiervoor zijn het vermijden
van synthetische landbouwchemicaliën
zoals pesticiden en kunstmest, het
lagere gebruik van geconcentreerde
energierijke voederproducten en het
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bodembeheer waarbij organische stof wordt vastgelegd.

Melkveehouderij
Hörtenhuber et al. (2010) rapporteert dat biologische melkveehouderij 14,3% minder
CO2 equivalenten per liter melk uitstoot dan gangbare melkveehouderij. Op basis van dit
onderzoek vermeldt “Zurück zum Ursprung” het bio-huismerk van Hofer (Aldi in
Oostenrijk) dat dan ook op de melkpakken (zie Afbeelding 1). De twee belangrijke
argumenten voor de conclusies van Hörtenhuber et al. (2010) zijn:
1. Op biologische bedrijven in Oostenrijk neemt het organische stofgehalte van de
bodem toe en wordt er gemiddeld 400 kg CO2 eq./ha vastgelegd. Op gangbare
bedrijven neemt het organische stof gehalte in de bodem af, de gerelateerde
broeikasgasemissie is ongeveer 200 kg CO2 eq./ha (Küsterman et al. 2007 in
Hörtenhuber et al. 2010 p.6).
2. In de biologische melkveehouderij wordt geen soja gebruikt uit Zuid Amerika,
hierdoor wordt de emissie van CO2 als gevolg van verandering in landgebruik
vermeden. Volgens Hörtenhuber et al. (2010 p.9) is 8% van de totale
broeikasgasemissies in conventionele melkveehouderij toe te schrijven aan
veranderingen in landgebruik.
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Afbeelding 2:	
  Verschil in broeikasgasuitstoot biologische melkveehouderij ten opzichte
van gangbare melkveehouderij (% verschil biologisch ten opzichte van gangbaar –
positief is minder uitstoot)(Note: bij deze studies zijn vastleggen van organische stof in de
bodem en emissies door verandering in landgebruik veelal buiten beschouwing gelaten,
bron: Flachkowsky & Kamphues 2012 en ICT 2007).

Bos et al. (2014) komt voor de Nederlandse melkveehouderij op een vergelijkbare
conclusie; per geproduceerde eenheid melk in biologische landbouw is het energiegebruik
ongeveer 25% lager en de uitstoot van broeikasgassen 5 tot 10% lager dan in
conventionele landbouw. Echter andere studies spreken dit tegen. In Afbeelding 2 is te
zien dat in de Nederlandse studie van Thomassen et al. (2008) de biologische
melkveehouderij juist 7% meer broeikasgasuitstoot genereert.
In studies zoals bijvoorbeeld Bos et al. (2014) en Thomassen et al. (2008) worden de
opbouw van organische stof en de emissies door verandering in landgebruik niet
meegenomen in de berekeningen. Met een rekenmodel zijn deze studies aangepast voor
opbouw van organische stof en voor emissies door verandering landgebruik met
eenzelfde grootte als berekend in de studie van Hörtenhuber et al. (2010). De resultaten
worden weergegeven in Afbeelding 3. Met deze correctie is biologische melkveehouderij

	
  

in alle studies beter. ITC (2007 p.9) trekt dezelfde conclusie, als vergelijkende studies
gecorrigeerd worden voor organische stof in de bodem, verandert dit de uitkomst en is
biologisch vaak klimaatvriendelijker.
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Afbeelding 3: Broeikasgasemissies (kg CO2/kg melk) een vergelijking tussen de
biologische en gangbare melkveehouderij in Nederland. De uitkomsten zijn
gecorrigeerd voor veranderingen in landgebruik en verandering van organische stof in de
bodem. Met de volgende aannames: in gangbare melkveehouderij is LUC 8% van de totale
emissie en is er een afname organische stof die resulteert in 200 kg CO2 eq./ha/jaar bij een
melkproductie 15.000 kg/ha/jaar, opbouw organische stof in biologische landbouw legt 400
kg/CO2 eq./ha/jaar vast bij een melkproductie van 5.000 kg melk/ha/jaar. De correcties
maken dat biologische melkveehouderij 6% klimaatvriendelijker uitkomt dan de originele
waarde, en gangbaar 8% minder klimaatvriendelijk. Per saldo scoort de biologische
melkveehouderij daarmee zo’n 10-20% beter.

Akkerbouw
Ook voor akkerbouwproducten concludeert Hörtenhuber et al. (2010) dat biologisch
klimaatvriendelijker is dan gangbaar. Maar Bos et al. (2014) concludeert dat de
klimaatscore voor biologische landbouw voor melk wel beter uitkomt maar voor
akkerbouw niet. Er wordt aangegeven dat er niet veel studies zijn die vergelijkbaar zijn
als het gaat om akkerbouw en groenteteelt, maar de meeste van deze studies geven aan
dat het energiegebruik per eenheid product van biologische productie gelijk is (2 studies)
of lager (4 studies), en hoger (2 studies). Als verklaring wordt aangevoerd dat de
intensiteit van de Nederlandse landbouw, gekenmerkt door hoogwaardige gewassen,
relatief hoog kunstmestgebruik en hoge mate van grondbewerking vergt. Verder is de
opbrengst voor granen in de gangbare Nederlandse landbouw 10-20% hoger dan in
omliggende landen. Er wordt in dit artikel (Bos et al. (2014)) ook verwezen naar de
literatuur; het lagere energieverbruik in biologische landbouw is onderbouwd met een
relatief groot aantal publicaties, maar voor broeikasgasemissies is dit minder. Voor
broeikasgasemissies worden nauwelijks verschillen aangetoond of komt biologische
landbouw slechter uit, aldus Bos et al. (2014).
Een belangrijke factor hierin is de lagere opbrengst per hectare in de biologische
landbouw. Yang (2014, 100 studies) en Ponisio et al. (2015, 115 studies) concluderen
dat opbrengsten in biologische landbouw gemiddeld 19% (± 4%) lager zijn dan
conventioneel, en dat dit verschil in productie verkleint kan worden m.b.v. multi-cropping
(5 tot 13%) en gewasrotatie	
  (3 tot 12%). Seufert et al. (2012) concluderen dat over het
algemeen de opbrengsten van biologische landbouw lager liggen maar dat dit sterk
afhankelijk is van omstandigheden, het kan 5% lager zijn voor groenten en meerjarige
gewassen die regenwater krijgen in zwak zure of zwak basische gronden, of 13% lager

voor “best organic practices”, tot 34% lager. Seufert et al. (2012) concluderen dat bij
goed management, voor specifieke gewassen en condities biologische opbrengsten
vergelijkbaar zijn met conventionele landbouw, of soms zelfs hoger voor alfalfa, blauwe
bessen, rozijnen, druiven en appels (Venkat 2012 in Meier et al. 2015 p.198). Ook Bos et
al (2014) geven aan dat het verschil in opbrengsten tussen biologisch en conventioneel
voor sommige gewassen klein is (bijvoorbeeld graan, grasklaver en bonen) en voor
andere groter (bijvoorbeeld aardappelen). Connor (2013 en 2008) bekritiseert dit, en
geeft aan dat er onvoldoende organische meststoffen zijn om tot efficiënte biologische
landbouw met lage emissies te komen. Carlise en Miles (2012) beargumenteren dat het
verschil in opbrengsten eigenlijk een verschil in kennis is omdat het leeuwendeel (98%)
van de onderzoeksgelden gaan naar intensiveren van landbouw. Er zijn dus grote
verschillen in de akkerbouw, per gewas en regio, maar organische stof opbouwen in de
grond is ook in de akkerbouw een goede klimaatmaatregel.

Organische stof in de bodem is doorslaggevend
Het organische stofgehalte in de bodem is een sleutelfactor in het klimaatneutraal maken
van de landbouw. Uit een vergelijkende studie, blijkt dat het organische stofgehalte in de
bodem significant hoger is in biologische landbouw (FAO (2011), p.23, 45
weterschappelijke publicaties 280 datasets). Dit komt overeen met de bevindingen van
Leifield en Fuhrer (2010, 32 studies 68 datasets). Als alle akkerbouwgrond in de wereld
werd omgezet naar biologische landbouw, zou 40% van de jaarlijkse wereldwijde CO2
emissie worden gecompenseerd. Additioneel zou met het wereldwijde areaal grasland in
biologisch beheer zou daar nog 71% bijkomen, en dus overcompensatie optreden, aldus
het Rodale Instuut (2014, gebaseerd 75 wetenschappelijke publicaties en eigen
langlopend onderzoek). Maar zo simpel is het natuurlijk niet, er zijn grote verschillen in
grondsoorten, en gewassen (denk hierbij ook aan wortelgroei en diepte) en daarnaast is
men afhankelijk van de beschikbare organische meststoffen. Verder is er een bovengrens
aan het gehalte organische stof in de grond, dus ophogen van organische stof in de
grond is een “tijdelijke” maatregel, alhoewel er voorlopig genoeg capaciteit is.
De gehalten aan organische stof in Nederlandse bodems variëren grofweg tussen 1% en
10%, en soms nog hoger. Lesschen et al. (2012) rapporteren dat in Nederlandse
landbouwgrond theoretisch jaarlijks 5 Mton CO2 additioneel zou kunnen worden
vastgelegd, maar vinden 1 Mton CO2 per jaar realistischer, dit komt overeen met 450 tot
maximaal 2300 kg CO2 / ha (Lesscher et al. 2012, p.32). De Nederlandse landbouw
heeft een totale uitstoot van 25,6 Mton CO2 equivalenten (Moerkerken et al. 2014, p 10).
Op basis van de analyse van Lesscher et al. zou door opbouw van organische stof in de
bodem tussen de 4 en 20% procent van de totale broeikasgasemissies van de landbouw
in Nederland gecompenseerd kunnen worden.
In het praktijknetwerk hebben ambitieuze agrariërs gesteld dat het in Nederland met
goed biologisch graslandbeheer mogelijk moet zijn om in 10 jaar het organische
stofgehalte met 1% te verhogen. Uitgaande van de bovenste 20 cm van een hectare
grond, een soortelijke massa voor grond van ongeveer 1,35 kg/l, daar 0,1% van is 2,7
ton organische stof. Daarvan is ongeveer 58%, dus 1,6 ton, koolstof. Per jaar kan er dus
5,7 ton CO2 eq./ hectare / jaar. Ter vergelijking: bij de productie van 1 kg melk wordt er
ongeveer 1,4 kg CO2 equivalenten uitgestoten. Door het organische stof in de bodem per
jaar met 0,1% verhogen, wordt per ha de uitstoot van 4776 kg melk gecompenseerd. Op
deze manier kan een organische melkveehouder, met 1 hectare grasland per koe,
ongeveer 70% van de emissies van de melkproductie compenseren, jaarlijks gedurende
een periode van 10 jaar.

Emissies door verandering in landgebruik
De emissies door verandering in landgebruik zijn wereldwijd ongeveer een kwart van de
totale broeikasgas emissies uit landbouw en natuur (FAO 2015). Directe verandering in
landgebruik (Land Use Change, LUC) doordat bos gekapt wordt voor landbouw of
indirecte verandering in landgebruik (Indirect Land Use Change, ILUC) door landbouw op

“braak” liggend land dat informeel gebruikt werd voor voedsel productie voor de lokale
bevolking, die zich genoodzaakt ziet bos te gaan kappen voor voedsel productie. Hiervoor
zijn Land Use Change (LUC) en Indirect Land Use Change (ILUC) gangbare begrippen in
klimaatanalyses, zoals broeikasgasbalansen, en LCA. LUC wordt standaard meegenomen
in berekenen van broeikasgasemissies (WRI 2011 p.15, BSI 2011 p.10, Cederberg et al.
2011). Omdat ILUC niet altijd wetenschappelijk is aan te tonen is hierover discussie.
Finkbeiner (2013) concludeert dat de waarden voor ILUC in bestaande literatuur enorme
ranges beslaan maar niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. In
andere publicaties wordt aangegeven dat de impact van ILUC op een klimaatberekening
zo groot is dat het buitenbeschouwing laten van ILUC niet verantwoord is (Gieshamer en
Hochfeld 2009 p.14).

Conclusies
Modelberekeningen met de CLM Klimaatmeetlat geven aan dat 20-30% reductie van
broeikasgasemissie mogelijk is met maatregelen als energie besparing (bij
landbewerking, apparatuur voor koeling en/of verwarming, en verlichting), keuze van
krachtvoer, juiste mestopslag en eventueel mestverwerking, verbeteren rotatiegewas,
niet scheuren grasland, gewasresten achter laten op het land en niet-kerende
grondbewerking. Echter, om de Nederlandse landbouw klimaatneutraal te maken is
compensatie van emissies noodzakelijk.
De biologische melkveehouderij is klimaatvriendelijker dan gangbare melkveehouderij
doordat er organische stof wordt opgebouwd in permanent grasland en omdat er minder
gebruik gemaakt wordt van geïmporteerd eiwitrijkveevoer en zo emissies door
veranderingen in landgebruik elders op de wereld worden vermeden.
De uitstoot door biologische en gangbare akkerbouw en groenteteelt is sterk afhankelijk
van gewas, regio en omstandigheden. Er kan niet worden gesteld dat biologisch beter
scoort dan gangbaar, maar het omgekeerde geldt ook niet per definitie. Meer onderzoek
is nodig om “best practices” aan te tonen. Ook voor de varkenshouderij en
pluimveehouderij is meer onderzoek nodig om uit te vinden wat maatregelen kunnen
opleveren voor het klimaat.
Voor de 50 biologische boeren die deelnamen aan het praktijknetwerk zijn door CLM
klimaatanalyses gedaan specifiek voor hun bedrijf. En wat bleek? Er zijn al enkele
klimaatneutrale agrariërs in Nederland! En alle andere hebben nu de inzichten om
klimaatneutraal te worden.
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Bijlage: Vergelijking van biologische en gangbare landbouw op klimaat in de literatuur.

