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Samenvatting 

Circulaire economie wordt in het bestuursakkoord 2015-2019 van provincie 

Noord-Brabant aangeduid als een van de maatschappelijke uitdagingen. Om 

inzicht te krijgen in materiaal- en energiestromen in de provincie en hoe deze 

circulair kunnen worden gemaakt heeft Telos een studie uitgevoerd. In deze 

studie zijn de stromen betrokken van sectoren waarmee de provincie Noord-

Brabant zich onderscheidt van de rest van Nederland. Dit zijn de agrofood en de 

high-tech sector. Voor de agrofood sector zijn de stromen van stikstof, fosfor en 

koolstof bepaald. Voor de high-tech sector is vooral gekeken naar de stromen van 

zink. Naast deze stromen worden ook eerder studies naar energie en water in de 

provincie aangehaald. Met deze stromen wordt een groot deel van de 

productstromen door Brabant afgedekt. 

 

Om de stromen in kaart te brengen zijn gegevens over de import, productie en 

export van producten gekoppeld aan gegevens over de samenstelling van deze 

producten. Een groot deel van de productstromen is gehaald uit de ProdCom 

database, daarnaast zijn voor specifiek sectoren gegevens van het CBS over 

productie gebruikt en zijn er gegevens bij bedrijven opgevraagd. Waar nodig is op 

de gegevens een regionalisatie toegepast op basis van het de grote van sectoren 

in Noord-Brabant. 

 

De huidige stromen van de beschouwde stoffen laten al enkele stromen met een 

circulair karakter zien. De grootste circulaire stroom is de uitwisseling van ruwvoer 

en mest tussen de land- en tuinbouw en de veehouderij. Tegelijkertijd zijn er in de 

land- en tuinbouw en de veehouderij grote ‘lekken’ uit het systeem in de vorm van 

emissies naar het milieu te zien. Daarnaast is er behoefte aan import van grond-

stoffen voor diervoeder en kunstmest. De stromen van zink laten op het provin-

ciale schaalniveau geen circulariteit zien. Dit komt mede doordat er in de provin-

cie een grote producent van zink aanwezig is. Het energiesysteem leunt sterk op 

de import van energiebronnen, terwijl water voor een groot deel uit eigen bronnen 

wordt gewonnen. 

 

Om na te gaan wat er binnen de provincie mogelijk is voor het circulair maken van 

de stromen zijn enkele scenario’s opgesteld. Bij de stromen van stikstof, fosfor en 

koolstof zijn mestraffinage, voeraanpassingen en verbeterde afvalscheiding be-

langrijke opties voor het sluiten van kringlopen. Ook zijn er emissiereducerende 
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maatregelen mogelijk om de belasting naar het milieu te verminderen, deze heb-

ben echter een minder groot effect op circulariteit. Voor zink is het mogelijk stro-

men meer circulair te maken door gebruik te maken van het zogenaamde oxy-

smeltproces, dat eventueel gekoppeld kan worden aan de bestaande productie-

faciliteit. Binnen het energiesysteem kan gebruik worden gemaakt van binnen de 

provincie aanwezige hernieuwbare bronnen. Voor de industrie zal echter import 

van energiebronnen nodig blijven. In het watersysteem zal een beter balans 

gevonden moeten tussen de onttrekking en aanvulling van water in de aanwezige 

bronnen. 

 

Ondanks alle mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen blijft het op de provin-

ciale schaal nodig om producten te importeren. Dit wordt onder andere veroor-

zaakt door (natuurlijke) verliezen in het systeem en de relatief hoge bevolkings-

dichtheid in de provincie. 
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1 Inleiding 

De provincie Noord Brabant heeft in haar bestuursakkoord 2015-2019: “Beweging 

in Brabant” de circulaire economie als een van de maatschappelijke uitdagingen 

geformuleerd1. Circulaire economie wordt daarbij gezien als een economisch 

systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 

maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren2, zodat daarmee een re-

ductie van de milieu-invloeden van “huidige” economische systemen bereikt 

wordt. Het gaat daarbij om reductie van met name: lucht-, water- en bodemver-

vuiling, grondstofuitputting en klimaatproblematiek. 

 

1.1 Transitie naar een circulaire economie 

Circulaire economie is een tegenhanger van het huidige lineaire systeem, waarin 

grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd3. De 

vraag resteert waarom dit nu als noodzakelijk wordt gezien. Er is namelijk al veel 

gebeurd aan het terugdringen van milieuvervuiling de afgelopen 40 jaar. In eerste 

instantie via “end- of pipe” technologie, zoals o.a. afwaterzuivering, 

rookgasontzwaveling en de introductie van de uitlaatgaskatalysator voor de auto. 

Voordeel van deze technologieën is dat de bestaande vervuiling meteen wordt 

teruggebracht en er aldus meteen een positief milieueffect is.  

 

Nadeel is dat het tot extra productiekosten leidt en tot ongelijkheid in de concur-

rentiepositie als dit niet verplicht is voor iedereen opererend in dezelfde markt. Zo 

is de leerlooi-industrie volledig vertrokken uit Nederland vanwege haar vervuilen-

de activiteiten en verplaatst naar India. De vervuiling is weliswaar hier opgelost, 

maar in werkelijk verplaatst waarbij tevens werkgelegenheid verloren is gegaan. 

Daarnaast is end-of-pipe technologie niet in het (economisch) belang van de 

producenten die het slechts als kostenpost zien. Een beter alternatief is zoge-

naamde “in process” technologie toe te passen, waarbij schone nieuwe techno-

logie de oude technologie vervangt. Dit laatste hangt echter af van investerings-

momenten en afschrijvingstermijnen en heeft dus een langere termijn horizon. 

Deze laatste trend is ingezet in de jaren 90 van de vorige eeuw en is nu “common 

_______________________________________________________________________________________________ 
1 https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuursakkoord-2015-2019.aspx, pag 27 en pag 36. 
2 http://www.mvonederland.nl/circulaire-economie 
3 A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems, 

P.Ghisellini, C. Cialani, S. Ulgiati, Journal of Cleaner production, http://dx.doi.org/10.1016/j/jclepro.2015.09.007 

 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuursakkoord-2015-2019.aspx
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practise” voor nieuwe industrie. Dit is echter niet voldoende gebleken om alle 

milieuproblemen aan te pakken. Vooral de milieuproblemen samenhangend met 

grondstofgebruik, zowel energie- als materialengebruik wordt niet afdoende 

aangepakt met het huidige economische systeem. Het bestaande lineaire 

economische systeem is niet gebaat bij vermindering van het grondstofgebruik 

aangezien zij leven van het verkopen van grondstoffen in al dan niet bewerkte 

vorm. Om dit grondstoffengebuik te verminderen zal het economische belang 

zodanig aan gepast moeten worden dat zo min mogelijk grondstoffengebruik het 

economische belang van leveranciers en producenten dient. Het circulaire 

economie principe wil dit bewerkstelligen door het verdienmodel zodanig te 

maken dat vermindering van grondstoffen- en energiegebruik automatisch plaats 

vindt: het is in het belang van de producenten en leveranciers dat dit zo laag 

mogelijk is. Dit betekent in de praktijk vaak dat de economische activiteit ver-

schuift van producent naar dienstverlener. De later genoemde circular lighting van 

Philips is daar een voorbeeld van. 

 

De overheid heeft een programma in het leven geroepen om de transitie naar de 

circulaire economie te stimuleren genaamd Vang: Van Afval Naar Grondstof. Dit 

programma geeft schematische weer (zie figuur 1) waar de circulaire economie 

naar streeft: het sluiten van de kringloop van grondstoffen zonder gebruik van 

primaire grondstoffen en het produceren van restafval. Hierbij moet wel steeds 

bedacht worden dat het draaiend houden van deze kringloop niet vanzelf gaat 

maar energie kost. Het slagen van de circulaire economie houdt daarom niet op 

bij het sluiten van kringlopen, maar zal ook uitdrukkelijk aandacht moeten blijven 

geven aan het verminderen van het benodigde energiegebruik en het 

verduurzamen van de energiebehoefte die overblijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1 Schematische weergave van de transitie van de lineaire economie naar de circulaire 
economie Bron: 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/publicaties/downloads/afval-grondstof/ 
  

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/publicaties/downloads/afval-grondstof/
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De kringloop van grondstoffen zoals schematisch weergeven in figuur 1 bestaat 

uit twee hoofdstromen: organische stromen (biotische) en anorganische (metalen, 

steenachtig e.d.) stromen. Figuur 2 geeft deze tweedeling weer: groen voor de 

organische biomassa gebaseerde stromen en blauw voor de anorganische meta-

len en steenachtige materialen. De bedoeling is de grondstoffen en producten 

zolang mogelijk in de kringloop te houden zodanig dat afval (onder in figuur 2) en 

primair grondstoffengebruik (boven in figuur 2) geminimaliseerd worden. Op die 

manier ontstaan grondstoffen cirkels en wordt de lineaire keten gesloten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 Schematische weergave van de circulaire economie (uit: Towards a Circular Economy 
van de Ellen MacArthur Foundation) 

 

Daarnaast geeft figuur 2 duidelijk weer dat de grondstoffen een keten doorlopen 

met verschillende spelers: van grondstofleverancier tot service provider. 

Afhankelijk van het materiaal of de grondstof speelt die keten zich op verschillen-

de schaalniveaus af: van wereldschaal voor metalen tot lokale schaal voor drink-

water. Gegeven dit feit dient de circulaire economie zich uitdrukkelijk te verhou-

den tot deze verschillende schaalniveaus. 

 

1.2 Circulaire economie op regionale schaal 

De provincie noemt twee gebieden die aansluiten: Clean tech en agro ecologi-

sche landbouw (sluiten van de mineralenbalans). Wat betreft deze twee gebieden 

zien we in de markt al de eerste ontwikkelingen ontluiken die vorm geven aan dit 
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streven: Philips introduceert Circular lighting waarbij het businessmodel niet meer 

draait om de producten die licht geven, maar om de klantbehoefte die voorzien 

wordt van licht4. 

Op agro ecologische gebied presenteren ondernemers in de regio Zundert zich 

als een van de eerste op het gebied van Vitale Circulaire Organische Economie 

(VICOE). ‘Het is een ontschottend project waarin burgers, boeren, tuinders, 

TBO’s, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken, met het 

doel om een gesloten, organische kringloop in een afgebakend gebied te creëren. 

Samen geven we invulling aan een circulaire en organische economie in de regio 

Zundert. Het is allereerst economisch voordelig voor ondernemers, maar ook 

particulieren en (semi)overheden halen voordelen uit deze circulaire economie”, 

aldus Rene Jochems van Groeibalans, een van de initiatiefnemers van VICOE5 

 

Noord-Brabant is koploper in Nederland qua toegevoegde waarde van de indus-

trie: een kwart van alle industriële activiteiten vinden in Noord-Brabant plaats. 

Daarnaast is Noord-Brabant de tweede landbouw provincie van Nederland na 

Zuid-Holland6. Het is dan ook niet vreemd dat ook de politiek kiest voor clean tech 

en agro ecologie als koplopers voor de circulaire economie. Dit gegeven maakt 

circulaire strategie op basis van de regionale kwaliteiten mogelijk voor de stof-

stromen die er toe doen voor Brabant: landbouw gerelateerde stromen zoals 

suiker en veevoer waar bedrijven zoals Cosun, FrieslandCampina, Agrifirm en De 

Heus belangrijk schakels zijn en metaalhoudende stofstromen voor de clean tech 

industrie waar bedrijven zoals ASML, Nyrstar, Philips en SIMS (recycling) 

maatgevend zijn. 

 

In juni 2015 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een 

advies uitgegeven: “Circulaire economie: van wens naar uitvoering”7 waarin 

aanbevelingen en activiteiten worden geformuleerd op basis waarvan de pro-

vincies handvatten hebben om de verdere uitvoering van de circulaire economie 

gestalte te geven (zie ook onderstaand kader). 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 (http://www.lighting.philips.com/nl_nl/solutions/circular-lighting.wpd 
5 http://www.groeibalans.nl/ 
6 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82797NED&D1=0-2&D2=1,4,7,20&D3=0,6-17&D4=17-

18&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T 
7 (http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/circulaire-economie-van-wens-naar-uitvoering, pag 43 

http://www.lighting.philips.com/nl_nl/solutions/circular-lighting.wpd
http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/circulaire-economie-van-wens-naar-uitvoering
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In het bijzonder aanbeveling 7a van het RLI: “het opstellen van een atlas van 

grondstoffenstromen’, verschaft inzicht in de rol die de regio kan spelen in de 

circulaire economie. 

 

Een atlas van grondstoffenstromen geeft de grondstofstromen weer die in een 

bepaald gebied / regio plaatsvinden. In combinatie met de kenmerken, kwaliteiten 

en key players van de regio voor specifieke grondstofstromen kunnen gerichte 

acties uitgevoerd en ondersteunend beleid gemaakt worden om te komen tot 

implementatie van het gedachtegoed van de circulaire economie in Brabant. 

De provincie heeft Telos gevraagd om een aanzet te maken om in het bijzonder 

aanbeveling 7 van het RLI nader in te vullen. Het in kaart brengen van welke 

stofstromen hierbij omgaan, hoe in de praktijk deze stofstroomketens eruit zien, 

welke schaalniveaus daarbij horen en welke rol (Brabantse) stakeholders in de 

keten hebben, is belangrijk om scenario analyses uit te kunnen voeren zoals het 

RLI voorstelt: ‘de regio zonder afval’, ‘de regio van het delen’, ‘de 

zelfvoorzienende regio’ en ‘de regio van industriële symbiose.’ 

. 
  

 

Aanbeveling 6 aan provincies, regio’s en (samenwerkende) gemeenten: 
a. Maak de transitie naar een circulaire economie een van de pijlers 

van 

b. beleid en ontwikkel daartoe als eerste stap een gezamenlijke visie; 

c. Formuleer op basis van de gezamenlijke visie een aantal 

overkoepelende 

d. doelen; 

e. Ontwikkel vanuit de gemeenschappelijke strategische doelen een 

f. aanpak per overheidsdienst. 

Aanbeveling 7 aan provincies, regio’s en (samenwerkende) gemeenten: 
a. Kies een circulaire strategie op basis van de eigen kwaliteiten van de 

b. regio, in relatie tot omliggende gebieden. Ontwikkel daartoe inzicht 

c. in de kwaliteiten, omstandigheden en kenmerken van een regio en 

d. stel een atlas van de grondstoffenstromen op; 

e. Werk een mix uit op basis van vier circulaire hoofdstrategieën, van 

f. ‘de regio zonder afval’, ‘de regio van het delen’, ‘de zelfvoorzienende 

g. regio’ en ‘de regio van industriële symbiose’ (zie Deel 2, paragraaf 

1.3.3); 

h. Werk uit welke onderdelen lokaal dan wel bovenlokaal of 

bovenregionaal 

i. georganiseerd moeten worden. 

 

Bron: RLI, Advies: Circulaire economie van wens naar uitvoering, juni 2015 
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2 Onderbouwing van de keuze van 

stoffen ten behoeve van de atlas 

van grondstoffen 

Gezien de keuze van de provincie Noord-Brabant voor clean tech en agro ecolo-

gie als koplopers voor de circulaire economie is het voor de hand liggend om een 

Material Flow Analysis (MFA) analyse uit te voeren in relatie tot de agrarische 

sector en tot de high tech industrie, de sterke economische sectoren van Brabant:  

 

1. Een MFA voor de landbouw sector concentreert zich op de organische koolstof 

(mede in het kader van een biobased economy) en de mineralenbalans, met 

aandacht voor fosfor (P) en stikstof (N) als belangrijkste componenten, die 

zowel aan uitputting (P) als aan verspilling en vervuiling (P en N) onderhevig 

zijn respectievelijk bijdragen.  

2. Een MFA samenhangend met de high tech industrie focust zich op de metaal-

houdende grondstofstromen met de focus welke metalen het meest relevant 

zijn voor Noord-Brabant. 

 

De uitgevoerde MFA analyses zullen vragen beantwoorden, maar ook nieuwe 

oproepen: 

 

1. Welke grondstofstromen zijn nu (en/of worden) van belang voor Brabant in 

relatie tot de bestaande (economische) infrastructuur en kenmerken van 

Brabant? 

2. Op welk schaalniveau spelen deze stromen zich af?  

3. Welke (grond)stoffen kringlopen zijn regionaal (Brabant) te sluiten? Welke 

(grond)stoffen vereisen een boven regionale (Nederlandse, Europese/interna-

tionale) aanpak? Welke (grond)stoffen vragen een andere aanpak? 

4. Welke economische actoren spelen een rol in de belangrijke grondstofstromen 

en wat zou hun (toekomstige) rol kunnen zijn? 

5. Hoe beïnvloedt het circulair maken van stofstromen de economie van de stof-

stromen? Wat is de invloed van de regionale schaal daarbij? 

6. Wat betekent het circulair maken van stofstromen voor de regionale energie-

voorziening en welke schaalniveaus horen hierbij? 
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De bovengenoemde materiaalstromen kunnen niet losgezien worden van hulp-

stofstromen waaronder energie en water de belangrijkste zijn. High tech industrie 

heeft energie nodig, metalen zijn energierijke stoffen en de landbouw heeft naast 

energie ook water nodig als cruciale hulpstof. De MFA van koolstof, mineralen en 

metalen kan niet los gezien worden van de bestaande energievoorziening en de 

huidige waterkringloop. Vandaar dat in de eindanalyse ook de energie- en water-

balans van Noord-Brabant meegenomen zullen worden. 

 

De vraag welke metalen nu relevant zijn voor Noord-Brabant wordt beantwoord 

aan de hand van de volgende keuzecriteria: grootte van de stroom, belang voor 

Noord-Brabant, toekomstig gebruik en beschikbaarheid. Deze criteria vertegen-

woordigen de (te verwachten) problematiek van schaarste, economisch belang, 

risico’s voor de samenleving en potentieel toekomstig belang. 

 

Tabel 1 Criteriascores voor non-ferro metalen, Noord-Brabant 

 

Criterium Basismetaal High tech metalen 

Al Cu Zn Au Ag Pt Sb Li In Ga Te 

Grootte + 0 ++ + + 0 - - -- -- -- 

Economisch 

Belang 

+ + ++ + + + 0 0 + 0 0 

Toekomstig 

gebruik 

+ + ++ 0 0 0 0 ++ + + 0 

Leveringsrisico -- - - + + ++ 0 - + - ++ 

*) -- = geen belang/risico, 0 = neutraal, ++ = groot belang/risico 

 

Tabel 1 toont criteriascores met betrekking tot 11 non-ferro metalen. Qua high 

tech non-ferro metalen scoren met name zink en aluminium goed alsmede de 

edelmetalen. In zink heeft Noord-Brabant een voorname economische positie, 

omdat er al meer dan 100 jaar een grote zinksmelter (primaire zink productie) 

aanwezig is bij Nyrstar in Cranendonck, die tevens leverancier is van lood, zilver, 

goud en indium. De edelmetalen, zilver, goud en platina scoren op veel criteria 

goed. Brabant heeft o.a. eigen recyclingsbedrijven op dit gebied (Remondis en 

SIMS). Daarnaast is Indium een metaal dat in potentie steeds belangrijker voor 

Noord-Brabant kan worden vanwege gebruik in displays en toekomstig gebruik in 

zonnecellen. Gezien het grote economische belang nu en in de toekomst van zink 

voor de provincie Noord Brabant ligt het voor de hand om een MFA van zink te 

maken voor de provincie. Aluminium wordt niet in de provincie Noord-Brabant 

geproduceerd, maar bij Klesch Aluminium (in Delfzijl), waardoor het economische 

belang minder is voor Noord-Brabant dan zink alsmede het circulair maken op 
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een Brabantse schaal minder relevant. De edelmetalen zilver, goud en platina zijn 

daarnaast van belang voor Noord-Brabant, maar daar ligt veel minder een circu-

laire uitdaging, omdat zij, vanwege hun intrinsiek hoge waarde, al voor > 95% 

gerecycleerd en in de kringloop gehouden worden. Zij behoeven geen extra eco-

nomische stimulans om circulair te worden. Conclusie is dat het opstellen van een 

zinkbalans het meeste toevoegt voor de provincie Noord-Brabant zeker gezien de 

(toekomstige) mogelijkheden om deze stroom economisch meer circulair te 

maken binnen de schaal van de provincie en de koppeling van de zinkproductie 

aan andere non-ferro metalen zoals indium en germanium. 

 

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de totale consumptie in Nederland en 

het percentage van de stromen dat is meegenomen in de stofstroomanalyses (dit 

is exclusief de analyses voor energie en water). Op basis van het totaal van 

producten ontbreken vooral producten uit de mijnbouw en overige producten. Het 

ontbreken van producten uit de mijnbouw heeft rechtstreeks een relatie met de 

gekozen stoffen. Producten uit de mijnbouw zijn vooral gebonden aan silicium en 

niet aan koolstof. Deze producten zijn niet meegenomen omdat er in Brabant ten 

opzichte van Nederland geen specifieke sectoren zijn die deze producten 

verwerken. De overige producten bestaan onder andere uit bouwmaterialen en 

apparaten. Apparaten zijn meegenomen in de analyse van zink, maar het aandeel 

zink in deze producten is laag, waardoor ook het totale aandeel in de studie laag 

is. 

In relatie tot de totale stroom van producten is het aandeel koolstof ongeveer een-

vijfde. Voor de andere stoffen is dit aandeel veel lager, omdat het gehalte van 

deze stoffen in producten veel lager is. 

 

Tabel 2 Aandeel van stofstromen in deze studie 

 

Productgroep Consumptie in 

Nederland (Mton) 

Percentage 

in studie 

Mijnbouw 29 0% 

Voedingsmiddelen 50 78% 

Textiel, hout en papier 2 96% 

Synthetische producten 12 87% 

Overige producten * 29 3% 

Totaal 122 44% 

   

Koolstof  21% 

Stikstof  1% 

Fosfor  0% 

Zink  0% 

* Dit betreft vooral samengestelde producten zoals apparaten, voertuigen en meubels. 
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3 Methoden MFA 

Stofstroombalansen worden op gesteld conform de methodiek zoals reeds eerder 

uitgevoerd voor de waterbalans in Noord Brabant8.  

Voor het opstellen van een MFA worden de data gebruikt voor zover beschikbaar 

via het CBS waaronder de Materials Flow Monitor (MFM) en regionale data. Voor 

organische koolstof- en de fosfor- en stikstofstroombalansen zal gebruikt gemaakt 

worden van reeds bestaande ervaringen en reeds eerder uitgevoerde, landelijke 

stofstroombalansen o.a. zoals uitgevoerd in het kader van mest- en stikstofbeleid 

(PAS). Niet beschikbare regionale data worden benaderd door landelijke stof-

stroombalansdata te regionaliseren op basis van de consumptie- en productie-

kenmerken van te onderzoeken materialen en de aanwezigheid van deze consu-

menten en producenten in de regio. Wanneer regionale gegevens niet direct 

beschikbaar zijn worden deze benaderd (geschat) door landelijke stofstroom-

balansdata te regionaliseren op basis van de consumptie- en productiekenmerken 

van te onderzoeken materialen en de aanwezigheid van deze consumenten en 

producenten in de regio. De MFA’s zullen in de vorm van Sankey Diagrammen 

gepresenteerd worden.  

De stofstromen van C, P, N en zink hebben duidelijke verbindingen met die van 

water en energie. Hieraan zal in de analyses en rapportage apart aandacht be-

steed worden. Hiervoor is het niet nodig de eerder gemaakte water- en energie-

balans te updaten. De energiebalans is nog zeer recent ten behoeve van de 

Duurzaamheidsbalans 2014 en het Brabants Energieakkoord vernieuwd. De 

waterbalans hoeft niet vernieuwd te worden, omdat de verwachting is dat de 

waterbalans die Telos in 2010 heeft opgesteld in het kader van het project ‘waar-

de creatie met water’ nog actueel is. 

 

Op de uitkomsten is een peer review uitgevoerd door experts in het veld (zie 

bijlage 3): voor N, P en C is dat met Cor van Bruggen van CBS, voor energie is 

dat met dhr. Gerdes van ECN en voor zinkgedeelte is overleg gevoerd met Elmer 

Rietveld van TNO, Nyrstar (Steef Steeneken) en Henk Sweegers, directeur van 

Verzinkerij Meerveldhoven (thermisch verzinken). De waterbalans is reeds 

afgestemd via een overleg met alle spelers in de watersector (industrie, unie van 

waterschappen, Provincie Noord -Brabant en Brabant Water) in april 2013. 

 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
8 Waardecreatie met Water, Telos, 2011, pag 22. 
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3.1 Opstellen N, P, C balans 

De balansen voor stikstof, fosfor en koolstof zijn opgesteld op basis van op basis 

van data uit bestaande bronnen en zo veel mogelijk gestandaardiseerde bereke-

ningen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de gebruikte data en 

berekeningen (zie ook bijlage 1).  

 

3.1.1 Import en export 

De gegevens over import en export zijn gebaseerd op de Prodcom database. 

Deze database bevat de productie, import en export gegevens van ongeveer 

5.000 productgroepen die een bewerking hebben ondergaan. Deze gegevens zijn 

met behulp van samenstelling van producten omgezet naar stromen van stikstof, 

fosfor en koolstof. Vervolgens zijn de stromen geregionaliseerd naar de Provincie 

Noord-Brabant. Voor deze laatste stap zijn gegevens over de sectorstructuur 

gebruikt. 

 

3.1.2 Productie industrie 

Voor de productie van de industrie is een vergelijkbare methode gebruik als bij de 

import en export. Bij de industrie is onderscheid gemaakt in de voedingsmiddelen-

industrie en de overige industrie. De industrie levert aan de landbouw en con-

sumptie. De productie die niet binnen Brabant wordt afgezet wordt geëxporteerd. 

 

3.1.3 Productie landbouw 

Gegevens over de productie van de landbouw worden door het CBS bijgehouden. 

Voor de meest gangbare landbouwgewassen zijn deze gegevens direct beschik-

baar op provinciaal niveau. Voor de productie van vee, dierlijke producten en 

groenten zijn alleen landelijke gegevens beschikbaar. Deze gegevens zijn gere-

gionaliseerd op basis van gegevens uit de landbouwtelling. Voor vee en dierlijke 

producten is hiervoor gebruik gemaakt van aantallen dieren en voor groenten van 

oppervlakte landbouwgewassen. 

 

3.1.4 Consumptie 

Bij consumptie zijn het gebruik van stoffen door consumenten in de dienstver-

lenende sector bij elkaar genomen. Bij de berekening van deze balanspost is 

onderscheid gemaakt tussen de balansen voor stikstof en fosfor en die voor kool-

stof. Bij stikstof en fosfor is de consumptie afgeleid van de Nederlandse stikstof- 

en fosforbalans door te vermenigvuldigen met het aandeel inwoners in Noord-

Brabant. Bij koolstof is gebruik gemaakt van een factor afgeleid van de leveringen 

vanuit productiesectoren uit gebruikstabellen van het CBS. 

 

3.1.5 Emissies 

Emissies naar lucht, bodem water en riool zijn afkomstig van de emissieregistra-

tie. Voor bodem, water en riool zijn totalen van stikstof, fosfor en koolstof beschik-

baar. Voor lucht zijn de belangrijkste stikstof en koolstof houdende emissies ge-

aggregeerd. Emissies op het riool worden nog behandeld in rioolwaterzuiverings-

installaties. De overblijvende emissies uit deze installaties zijn ook afkomstig uit 

de emissieregistratie. 
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3.1.6 Afvalverwerking 

Bij afvalverwerking is onderscheid gemaakt tussen verwerking door middel van 

compostering, verbranding en overige afvalverwerking. De overige afvalverwer-

king bestaat voor een groot deel uit recycling van materialen. Voor het afval ge-

produceerd in huishoudens zijn gegevens van het CBS op provinciaal niveau ge-

bruikt. Voor bedrijfsafval is op basis van landelijke gegevens een factor afgeleid 

die aangeeft welke fractie van de productie als afval vrijkomt. 

Een specifieke vorm van afvalverwerking is de verwerking van kippenmest in de 

biomassacentrale in Moerdijk. Deze centrale verwerkt ongeveer een derde van de 

kippenmest in Nederland. De verbrandingsassen worden geëxporteerd en ingezet 

als kunstmest. 

 
3.2 Opstellen Zinkbalans 

De zinkbalans is opgesteld aan de hand van de zinkconsumptie die voor 

Nederland bekend is op basis van data van Wood Mackenzie en Nyrstar. Het 

zinkgebruik van productiebedrijven is bepaald aan de hand van regionalisatie van 

landelijke data van bedrijfstakken (SBI codes) en het aantal werknemers per 

bedrijfstak op basis van de LISA database. De toekenning van de hoeveelheid 

zink is gedaan op basis van een toepassingsverdeling van zink naar applicatie 

van zink volgens data van Wood-Mackenzie. 

 

De milieudata is verkregen uit de emissieregistratie en data van waterschappen 

over rivieren en stromen in Noord-Brabant conform de methodiek bij de N, P, C, 

balansen. 

 

Tenslotte is er nog een hoeveelheid zink uit de landbouw toegevoegd op basis 

van PRODcom database en de data beschikbaar voor de N, P, C balansen. 

 
3.3 Energie en water 

De balansen voor energie en water zijn eerder door Telos opgesteld. Voor de 

methodische beschrijving wordt verwezen naar de rapporten over deze balansen: 

 

 Kasteren, H. van, Konz, W., Schijndel, P. van, Smeets, R., & Wentink, C. 

(2008). Energiek Brabant: Een scenariostudie naar de energievoorziening van 

Noord-Brabant in 2040. Tilburg, Telos. Voor de huidige balans is gebruik 

gemaakt van de herziening van de energiebalans over 2011 in het kader van 

Kijk op Brabant. 

 Wentink, C., Kasteren, H. van, & Konz, W. (2010). Waardecreatie met water: 

multi-input multi-output analyse van water in Noord-Brabant. Tilburg, Telos. 

 

De energiebalans die over 2011 is opgesteld is nog gecontroleerd aan de hand 

van de energiebalans van 2015 die ECN voor de provincie Noord-Brabant heeft 

opgesteld (Joost Gerdes, Hilke Rösler, Luuk Beurskens, Marc Londo (2016). 

Quickscan Warmte Noord-Brabant. ECN. Naar aanleiding van deze controle zijn 
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twee balansposten aangepast. Dit betreft het gebruik van elektriciteit en aardolie-

producten in de industrie. Het energiegebruik in de industrie komt hiermee 

ongeveer 17PJ lager uit dan eerder gerapporteerd. Deze herziening is mede 

mogelijk gemaakt door het beschikbaar komen van gedetailleerde gegevens over 

het energiegebruik in de industrie. 

 

3.4 Scenario analyses 

In Brabant afvalloos worden maatregelen op het gebied van emissiebeperking en 

industriële symbiose gecombineerd om tot circulaire stromen te komen. Dit scena-

rio gaat ervan uit dat de reststromen die bij de stoffenstromen vrijkomen maximaal 

mogelijk hergebruikt en/of in de kringloop van grondstoffen teruggebracht worden. 

In dit scenario blijven de markten waarvoor sectoren produceren gelijk aan de 

huidige situatie. Er wordt wel maximaal ingezet op technologie om kringlopen te 

sluiten. 

 

Voor het afvalloze scenario van stikstof, fosfor en koolstof zijn vijf maatregelen ge-

richt op het verminderen van ‘lekken’ uit het systeem doorgerekend: 

 reductie van ammoniakemissie uit de veehouderij; 

 precisielandbouw om verliezen naar de bodem te verminderen; 

 verwerking van dierlijke mest tot kunstmestvervangers; 

 terugwinning van mineralen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

 verbeterde afvalscheiding en recycling van materialen. 

 

In het zelfvoorzienend scenario wordt uitgegaan van de situatie waarin de con-

sumptie binnen Brabant ook in Brabant wordt geproduceerd. Waar mogelijk wordt 

voor de productie gebruik gemaakt van afvalstoffen uit de consumptie. Het sce-

nario is volledig hypothetisch en in de praktijk van een open economie weinig 

realistisch. Met het scenario kan echter wel worden getoond wat er maximaal met 

circulaire maatregelen bereikt kan worden. 
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4 Resultaten stofstroomanalyses 

4.1 Stikstof 

In de figuren 3 tot en met 5 zijn de stromen van stikstof in Brabant te zien. Bij de 

huidige stromen is te zien dat er tussen de veehouderij en de land- en tuinbouw 

een circulaire stroom bestaat door de onderlinge levering van ruwvoer en mest. 

Daarnaast laten de veehouderij en de land- en tuinbouw circulaire stromen zien 

naar de voedingsmiddelenindustrie. Een groot deel van deze producten wordt 

echter geëxporteerd. De grootste lekken naar het milieu zijn de emissies naar 

lucht en de emissie van mest naar de bodem. 

In het afvalloze scenario worden vooral de emissies naar de lucht beperkt. Ook 

neemt de import van diervoerder af als gevolg van voeraanpassingen. Door 

raffinage van dierlijke mest kan de import van kunstmest beperkt worden. In het 

zelfvoorzienend scenario zijn vrijwel alle stromen sterk verminderd. Vooral de 

veehouderij kan minder produceren omdat er geen ruwvoer meer beschikbaar is 

van de landbouw en geen krachtvoer meer geïmporteerd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Stroomdiagram stikstof 
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Figuur 4 Brabant afvalloos: stikstof 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Brabant zelfvoorzienend: stikstof 
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In tabel 3 worden voor de grootste stromen van stikstof de verschillen tussen de 

bestaande situatie en de twee scenario’s aangegeven. 
 

Tabel 3 Overzicht van belangrijkste stromen van stikstof (in kton) 

 

Materiaalstroom Bestaande 

situatie 

Afvalloos 

scenario 

Zelfvoorzienend 

scenario 

Import van voedingsmiddelen 118 100 16 

Import van kunstmest 40 - - 

Gebruik van diervoerder 91 72 3 

Gebruik van ruwvoer 56 56 - 

Gebruik van dierlijke mest 53 53 2* 

Productie van vlees 36 36 1 

Productie van voedingsgewassen 13 13 13 

Export van voedingsmiddelen 36 36 - 

Export van mest 38 - - 

Export van afval 31 45 - 

Ammoniak emissie naar lucht 15 6 <1 

Emissie van mest naar de bodem 28 22 5 

* Er wordt voor bemesting ook gebruik gemaakt van struviet (10 kton) en compost (12 kton) 

 

De stofstroomanalyse voor stikstof (figuur 3) laat zien dat er op het provinciale 

schaalniveau al enkele circulaire stromen bestaan, maar dat er ook nog grote 

lekken in het systeem zitten. De grootste circulaire stroom is er tussen de vee-

houderij en de land- en tuinbouw. De stroom bestaat uit de uitwisseling van 

ruwvoer (56 kton stikstof per jaar) en mest (53 kton stikstof per jaar) tussen deze 

twee sectoren. In het afvalloze scenario blijft deze stroom bestaan, omdat deze 

belangrijk is voor de productie in de veehouderij. In het zelfvoorzienend kan deze 

circulaire stroom niet in stand worden gehouden. De land- en tuinbouwsector kan 

namelijk onvoldoende produceren om naast voedingsgewassen voor de mens 

ook ruwvoer te produceren. De veehouderij kan in dit scenario alleen nog gebruik 

maken van voedingsresten die vrijkomen bij menselijke consumptie. 

 

Een tweede stroom die circulariteit vertoont, is de verwerking van producten uit 

eigen landbouw door de voedingsmiddelenindustrie (14 kton stikstof per jaar aan 

voedingsmiddelgewassen en 36 kton stikstof per jaar aan vlees). Deze laatste 

stroom is niet volledig circulair omdat de producten uit de eigen landbouw eerder 

worden omgezet in producten voor consumptie en export dan direct teruggaan 

naar de landbouw. In het afvalloze scenario wordt de circulariteit van de landbouw 

versterkt doordat naast primaire producten zoals vlees en voedingsgewassen ook 

dierlijke mest binnen de provincie wordt verwerkt tot kunstmestvervanger voor de 

landbouw. In het zelfvoorzienend scenario wordt aanzienlijk minder vlees gepro-

duceerd, waardooor deze circulaire stroom in belang afneemt. De verwerking van 

voedingsgewassen in de voedingsmiddelenindustrie blijft bestaan en zal een 
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meer gesloten karakter krijgen doordat volledig voor de eigen markt wordt 

geproduceerd. 

 

Het grootste 'lek' in het systeem is de export van mest (38 kton stikstof per jaar) 

naar buiten de provincie. De grote productie van mest is een kenmerk van de 

omzetting van stikstof in dieren. Deze voerefficiëntie van de veehouderij bedraagt 

ongeveer 25 procent. De geproduceerde mest uit de veehouderij kan niet worden 

afgezet in de land- en tuinbouwsector, maar wordt elders toegepast. Wel maakt, 

als aanvulling op de dierlijke mest, de eigen land- en tuinbouw gebruik van kunst-

mest (40 kton stikstof per jaar). Door verwerking van mest tot een vervanger voor 

kunstmest kan deze stroom worden gesloten en neemt de afhankelijkheid van 

import van kunstmest af. Tevens neemt in het afvalloze scenario de voerefficiëntie 

toe tot ongeveer 28 procent als gevolg van aanpassingen in het voermanagement 

in de melkveehouderij. Bij een zelfvoorzienend scenario is de productie van mest 

sterk afgenomen en wordt er daarom geen mest meer geëxporteerd. 

 

Een ander export gerelateerd 'lek' is de export van voedingsmiddelen vanuit de in 

Brabant sterke voedingsmiddelenindustrie. Daar staat tegenover dat de voedings-

middelenindustrie voor ongeveer 70% afhankelijk is van import uit binnen- en 

buitenland. Iets meer dan de helft van deze import wordt ingezet voor de produc-

tie van mengvoer voor de veehouderij. In het afvalloze scenario veranderd er 

weinig aan deze stroom, alleen neemt de import van mengvoer voor de veehou-

derij af. In het zelfvoorzienend scenario verdwijnt de export van voedingsmiddelen 

en ook de import van mengvoer. Wel blijft het nodig om voedingsmiddelen te blij-

ven importeren omdat de eigen land- en tuinbouw te weinig kan produceren om in 

de voedingsbehoefte van de eigen bevolking te voorzien en er onvermijdelijke 

verliezen zijn. 

 

Uit de afvalverwerking komt een grote stroom stikstof (30 kton per jaar) vrij, vooral 

in de vorm van biomassa. Deze biomassa worden omgezet in compost en kan zo 

nuttig worden toegepast. In het stroomdiagram is deze stroom ingetekend als ex-

port van afval omdat niet kan worden bepaald waar de biomassa wordt gebruikt. 

In het afvalloze scenario wordt een deel van het afval door de eigen industrie ver-

werkt tot nieuwe producten. Gezien het hoge aandeel biomassa in de afvalstroom 

zal, om dit afval te kunnen verwerken, de industrie moeten omschakelen van 

anorganische of fossiele bronnen naar organische en hernieuwbare bronnen. In 

het zelfvoorzienend scenario wordt het compost volledig in de eigen land- en 

tuinbouw gebruikt. 

 

Een ander lek naar het milieu bestaat uit de stikstof die via mest op de bodem 

wordt gebracht, maar niet nuttig door landbouwgewassen kan worden opgeno-

men. Samen met de stikstofdepositie uit de lucht leidt dit tot een overschot van 

stikstof in de bodem. Deze stroom kan met bestaande en nieuwe technieken 

maar beperkt worden teruggebracht. Dit is het gevolg van de beperkte efficiëntie 

van gewassen om meststoffen uit de bodem op te nemen. 
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Het grootste lek naar het milieu gaat naar de lucht. Voor dit compartiment is daar-

om verder ingezoomd op de emissies (zie figuur 6). In figuur 6 zijn ook de 

emissies opgenomen die ontstaan door omzetting van stikstof uit de lucht in ande-

re vorm van emissies naar de lucht. De grootste emissie naar de lucht bestaat uit 

moleculair stikstof uit de afvalverwerking (20 kton per jaar). De andere emissie-

bronnen van moleculair stikstof zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties. Omdat 

moleculair stikstof van nature in grote hoeveelheden in de lucht voorkomt (bijna 

80% van de lucht bestaat uit moleculair stikstof) veroorzaken deze emissies geen 

milieuproblemen. Van de wel verontreinigende stoffen is de grootste emissie 

ammoniak (15 kton stikstof per jaar) uit de landbouw. Een andere grote bron van 

stikstofgebonden luchtverontreiniging is de emissie van stikstofoxiden door 

verkeer. Van de stikstof die in de lucht komt, wordt ongeveer twee derde deel via 

luchtstromen naar buiten de provincie 'geëxporteerd'. Het overige deel komt via 

depositie op de bodem terecht. 

 

 
Figuur 6 Stroomdiagram stikstof in de lucht 

 

In het afvalloze scenario worden diverse maatregelen genomen om de emissie 

van ammoniak terug te dringen. In de melkveehouderij zijn dit voeraanpassingen 

waardoor stikstof efficiënter wordt omgezet in eiwitten voor melk en vlees. In de 

varkenshouderij en de pluimveesector worden luchtwassers ingezet om de 

emissie van ammoniak uit stallen te verminderen. Tabel 4 geeft een indicatie van 

het effect van de genomen maatregelen op de reductie van ammoniak naar de 

lucht. Als alle maatregelen volledig worden toegepast kan de uitstoot van ammo-

niak met ongeveer 60% worden teruggebracht. 
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Tabel 4 Overzicht maatregelen emissiereductie ammoniak 

 

Diersoort Maatregel Huidige 

emissie 

Afvalloos 

scenario* 

Reductie 

potentieel* 

Rundvee Voeraanpassingen 6,9 4,7 32% 

Varkens Luchtwassers 7,0 2,2 69% 

Pluimvee Luchtwassers 2,9 0,3 90% 

Overige 

diersoorten 

- 0,7 0,7 - 

Overige 

bronnen 

- 2,0 2,0 - 

* De gegeven waarden zijn indicaties wat er maximaal met de maatregelen te behalen is 

 

4.2 Fosfor 

De stroomdiagrammen van fosfor (figuren 7 tot en met 9) lijken voor een groot 

deel op die van stikstof. Het grootste verschil is het ontbreken van emissies naar 

de lucht, omdat fosforverbindingen onder normale omstandigheden alleen in 

vaste vorm bestaan. Een ander verschil is dat de emissie naar de bodem ten 

opzichte van stikstof relatief kleiner is. De betere benutting van fosfor in de 

landbouw is ook terug te zien in het afvalloze scenario, waar een deel van de uit 

mest teruggewonnen fosfor geëxporteerd wordt. In het zelfvoorzienend scenario 

hoeft er naar verhouding minder fosfor geïmporteerd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Stroomdiagram fosfor 
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Figuur 8 Brabant afvalloos: fosfor 

 

 

 

 

Figuur 9 Brabant zelfvoorzienend: fosfor 
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In tabel 5 worden voor de grootste stromen van fosfor de verschillen tussen de 

bestaande situatie en de twee scenario’s aangegeven. 

 

Tabel 5 Overzicht van belangrijkste stromen van fosfor (in kton) 

 

Materiaalstroom Bestaande 

situatie 

Afvalloos 

scenario 

Zelfvoorzienend 

scenario 

Import van voedingsmiddelen 19 17 1,1 

Import van kunstmest 6 - - 

Gebruik van diervoerder 15 13 0,7 

Gebruik van ruwvoer 9 9 - 

Gebruik van dierlijke mest 8 8 0,4* 

Productie van vlees 7 7 0,2 

Productie van voedingsgewassen 2,5 2,5 2,6 

Export van voedingsmiddelen 8 8 - 

Export van mest 7 4** - 

Export van afval 7 6 - 

Emissie van mest naar de bodem 1.5 1.2 5 

* Er wordt voor bemesting ook gebruik gemaakt van struviet (1,8 kton) en compost (1,4 kton) 

** Export in de vorm van kunstmestvervanger 

 

Het fosfordiagram (figuur 7) voor fosfor lijkt in vele opzichte op die van stikstof. Er 

is een grote circulaire stroom tussen land- en tuinbouw en veehouderij (8-9 kton 

fosfor per jaar) en een grote import van fosfor in de vorm van voedingsmiddelen 

(19 kton fosfor per jaar). In het afvalloze scenario blijven deze stromen bestaan, 

maar wordt de import van voedingsmiddelen iets kleiner (17 kton fosfor per jaar) 

door voeraanpassingen in de veehouderij. Ten opzichte van stikstof is in het 

zelfvoorzienend scenario relatief minder import van fosfor nodig. 

 

Het grootste verschil is dat fosfor geen emissies heeft naar de lucht. Dit heeft 

ermee te maken dat meest gangbare verbindingen van fosfor niet vluchtig zijn. Dit 

heeft ook effect op de afvalverwerking. Bij verbranding komt de fosfor namelijk in 

verbrandingsassen terecht. De verbrandingsassen (2.5 kton fosfor per jaar) uit 

reguliere afvalverbranding komen in de bodem terecht door verwerking in wegen 

en dijken. Doordat verbrandingsassen vrijwel inert zijn is het fosfor hierin niet 

biologisch beschikbaar en leidt daardoor niet direct tot milieueffecten. In de 

scenario’s is deze stroom van afvalslakken sterk verminderd doordat afval niet 

meer wordt verbrand. 

 

De emissie van fosfor naar de bodem vanuit de landbouw is relatief gezien lager 

dan de emissie van stikstof naar de bodem (ongeveer 10% ten opzichte van 

ongeveer 25% van de totale hoeveelheid verwerkt in de landbouw). Dit verschil 

kan mogelijk verklaard worden doordat bij bemesting meer gestuurd wordt op 

fosfor dan op stikstof. De efficiëntere benutting van fosfor in de landbouw heeft 
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ook het effect dat er relatief meer fosfor wordt geëxporteerd. In het afvalloze wordt 

dierlijke mest uit de veehouderij binnen Brabant verwerkt. Door de betere benut-

ting van fosfor is er echter minder fosfor in de vorm van kunstmestvervangers 

nodig. Een deel van de fosfor dat via dierlijke mest wordt verwerkt, wordt daarom 

geëxporteerd. 

 

In de overige industrie wordt maar een beperkte hoeveelheid fosfor verwerkt. Wel 

zal er in de scenario’s een deel van de industrie om moeten schakelen van anor-

ganische bronnen van fosfor naar organische bronnen. 

 

4.3 Koolstof 

De stroomdiagrammen van koolstof (figuren 10 tot en met 12) laten een ander 

beeld zien dan de diagrammen voor stikstof en fosfor. Bij koolstof heeft de overige 

industrie een groter aandeel in de totale stromen. Dit komt vooral door het gebruik 

en productie van bulkchemicaliën, waaronder kunststoffen. Daarnaast is er in de 

landbouw een open circulaire stroom van koolstofdioxide die wordt opgenomen 

door landbouwgewassen. In het afvalloze scenario is de emissie van 

koolstofdioxide als gevolg van verbranding sterk gereduceerd. Wel komt er extra 

koolstofdioxide vrij bij de verwerking van mest. In het zelfvoorzienend scenario is 

duidelijk de omschakeling naar de biobased economie zichtbaar. Door de grotere 

verliezen van koolstof leunt het zelfvoorzienend scenario voor koolstof nog sterk 

op import. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 Stroomdiagram productgebonden koolstof 
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Figuur 11 Brabant afvalloos: koolstof 

 

 

 

 
Figuur 12 Brabant zelfvoorzienend: koolstof 
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In tabel 6 worden voor de grootste stromen van koolstof de verschillen tussen de 

bestaande situatie en de twee scenario’s aangegeven. 

 

Tabel 6 Overzicht van belangrijkste stromen van koolstof (in Mton) 

 

Materiaalstroom Bestaande 

situatie 

Afvalloos 

scenario 

Zelfvoorzienend 

scenario 

Import van voedingsmiddelen 2,0 1,8 0,55 

Import overige producten 2,0 2,0 - 

Gebruik van diervoerder 1,4 1,0 0,14 

Gebruik van ruwvoer 1,4 1,4 - 

Gebruik van dierlijke mest 1,1 1,1 0,09 

Productie van vlees 0,3 0,2 0,2 

Productie van voedingsgewassen 0,3 0,3 0,22 

Export van producten 1,3 1,3 - 

Export van mest 0,5 0,1 - 

Export van afval 0,4 0,4 - 

Opname CO2 uit de lucht 0,9 0,9 0,16 

Emissie ademhaling dieren 0,8 0,7 0,04 

Emissie CO2 afvalverwerking 0,9 0,2* 0,17 

Emissie van mest naar de bodem 0,2 0,2 0,03 

* Dit is CO2 dat vrijkomt bij compostering, daarnaast komt er nog 0,5 Mton CO2 vrij bij mestver-
werking 

 

Voor wat betreft de voedingsmiddelen industrie en de stromen binnen de land-

bouw komt de balans voor koolstof overeen met die van stikstof (zie figuur 6). Een 

groot verschil in de koolstofbalans is dat de overige industrie een grote hoeveel-

heid koolstof (2 Mton koolstof per jaar) verwerkt. Dit is gebonden aan chemische 

producten en kunststoffen die vaak gemaakt worden op basis van aardolie. In het 

afvalloze scenario blijft deze situatie ongeveer gelijk, hoewel een er een klein deel 

van de grondstoffen worden betrokken uit eigen afval. In het zelfvoorzienend sce-

nario wordt er meer afval intern gerecycled. Wel blijft er een relatief grote stroom 

import van voedingsmiddelen noodzakelijk, omdat de verliezen door onder andere 

lichamelijke verbranding en compostering behoorlijk groot zijn. 

 

In de koolstofbalans is de korte koolstofcyclus zichtbaar als de emissie van kool-

stofdioxide (CO2) door dieren en de opname hiervan door plantaardige producten. 

Dit is een open circulaire stroom omdat de uitwisseling via de lucht gaat. Naast de 

natuurlijke emissie van koolstofdioxide vindt er ook emissie naar de lucht plaats 

vanuit afvalverwerking. Dit is gedeeltelijk CO2 dat vrijkomt bij compostering van 

organisch afval en gedeeltelijk CO2 uit de verbranding van fossiele koolstof in 

onder ander kunststoffen. In het afvalloze scenario wordt de emissie van CO2 uit 

de afvalverbranding minder, maar er ontstaat wel CO2 bij de verwerking van mest 

(0,5 Mton CO2 per jaar). 
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Emissie naar de bodem van koolstof via mest is relatief beperkt (0.2 Mton koolstof 

per jaar). Dit zou aanleiding kunnen geven tot de vermindering van het gehalte 

aan organische stof in de bodem, wat uiteindelijk kan leiden tot een verminderde 

productiviteit. Daarom is specifiek gekeken naar balans van koolstof in de bodem 

(zie figuur 13). Hiervoor is gebruik gemaakt van een rapport van Wageningen 

University9. Deze studie laat zien dat er bij landbouwgronden sprake kan zijn van 

verlies aan organische stof in de bodem. Bij grasland neemt het gehalte aan 

organische stof juist toe. Bij de goede gewaswisseling is de kans op uitputting van 

koolstof daarom beperkt. 

 

 
Figuur 13 Stroomdiagram koolstof in de bodem 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
9 Conijn, J.G., & Lesschen, J.P. (2015). Soil organic matter in the Netherlands. Wageningen Universiteit 
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4.4 Zink 

De zinkbalans (figuur 14) laat zien dat er een grote zinkproductie in Brabant is via 

de aanwezigheid van Nyrstar, die qua productie op de export gericht is. Het 

grootste deel van de input van de smelter is afkomstig van zinkmijnen, echter er 

wordt al een groot deel recyclaat (24%) bijgevoegd. Uitgaande van een wereld-

wijd End of Life (EoL) recyclingpercentage van 31% voor zink (UNEP) zijn er nog 

kansen om dit te verhogen, waardoor de inzet van primaire erts beperkt kan wor-

den bij gelijk blijvende output. Qua grondstof efficiëntie scoort Nyrstar zeer hoog 

(98%) en is er slechts een beperkte uitval van 2% waarvan zelfs een deel weer 

gerecupereerd wordt in een smelter in Noorwegen. Uit de balans valt op dat er 

een toename is in de voorraad van zinkproducten is (4%) in Brabant. Dit is kapi-

taal voor de toekomst. Dit verklaart ook deels waarom het materiaalrecyclings-

percentage relatief nog zo laag is: 50% van de jaarlijkse materiaal input aan zink 

wordt toegevoegd aan de voorraad en is niet op korte termijn beschikbaar voor 

recycling. Qua verlies gaat 14% van het zink verloren naar het milieu en is er een 

hergebruiks- / recycling percentage van rond de 86% van het beschikbare afval. 

 

Voor een afvalloze zinkbalans (figuur 15) is uitgegaan van het inzetten van een 

secundaire smelter in Brabant die de reststromen van Nyrstar zelf, het rioolslib en 

de vaste afvalstromen van de huishoudens kan verwerken tot herbruikbaar secun-

dair zink. 

Het afvalloze zinkscenario laat zien dat er wel 12000 ton zink terug te winnen is, 

ongeveer 68 % van huidige bruto Brabantse consumptie. Door een combinatie te 

maken met andere metaalhoudende reststromen: o.a. met zuiveringsslib en 

verbrandingsslakken ten behoeve van hergebruik van metalen maken dit proces 

nog interessanter en Brabant afvallozer. Koppeling met energierijke reststromen 

en restwarmte leidt (industriële symbiose) daarbij tevens tot besparing op fossiele 

grondstoffen en verduurzaming van de zinkketen. 

  



34 

 
Figuur 14 Stroomdiagram zink 

 

 
Figuur 15 Brabant afvalloos: zink 
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4.5 Energie 

De balans voor energie kan, in verband het verlies van kwaliteit van energie, niet 

circulair zijn. Wel is het mogelijk om gebruik te maken van hernieuwbare bronnen 

die door de zon aangevuld worden. De huidige energievoorziening van Brabant 

(figuur 9) laat zien dat het grootste deel van energie nog gewonnen wordt uit niet 

hernieuwbare fossiele bronnen. De grootste energiebronnen zijn aardgas voor 

verwarming (183 PJ per jaar) en aardolieproducten voor transport (121 PJ per 

jaar). Daarnaast worden kolen ingezet voor de productie van elektriciteit. Voor al 

deze bronnen is Brabant afhankelijk van de import uit andere delen van het land 

(aardgas) en het buitenland (aardolieproducten en kolen). De grootste hernieuw-

bare bron is biomassa (15 PJ per jaar) dat gebruikt wordt voor de productie van 

elektriciteit. Het gebruik van zonne- en windenergie is zeer klein ten opzichte van 

het totale verbruik. 

 

De meeste energie in Noord-Brabant wordt gebruikt in de industrie (107 PJ per 

jaar), gedeeltelijk wordt deze energie gebruikt voor producten die bedoeld zijn 

voor de export. Het vervoer van goederen en personen is de op een na grootste 

gebruiker in Brabant (77 PJ per jaar) en maakt vrijwel volledig gebruik van aard-

olieproducten als bron van energie. Huishoudens en diensten hebben een verge-

lijkbaar energiegebruik (respectievelijk 53 en 56 PJ per jaar). Bij diensten is wel 

het aandeel elektriciteit in het energiegebruik hoger dan in huishoudens. In de 

landbouw wordt het minste energie gebruikt. In deze sector is de glastuinbouw 

verantwoordelijk voor het grootste deel van het energiegebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16 Stroomdiagram energie 

 

Het energiegebruik in de circulaire economie bestaat zo veel mogelijk uit her-

nieuwbare bronnen. Om hiertoe te komen zijn maatregelen nodig op het gebied 

van energiebesparing en het toepassen van hernieuwbare energie. In Noord-

Brabant kan 83 tot 249 PJ aan energie bespaard worden. Daarnaast is het 

mogelijk 187 PJ energie op te wekken uit lokale, hernieuwbare en duurzame 

bronnen. Er vinden ook verschuivingen plaats in de vorm waarin de energie 
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gevraagd en aangeboden worden. Van de resterende energievraag is hierdoor 

ongeveer de helft warmtevraag en de andere helft is elektriciteitsvraag. 

 

Figuur 17 toont hoe met hernieuwbare bronnen in 2040 in de energievraag voor-

zien kan worden. Hierbij is uitgegaan van een nu bestaand systeemrendement 

voor zonne-energie en van benutting van het totale geschikte dakoppervlak in de 

provincie Noord-Brabant. De potentie van zonne-energie kan sterk vergroot wor-

den als gevolg van verwachte verhoging van het systeemrendement en door ook 

andere locaties dan daken te gebruiken. De import van energie wordt voorname-

lijk gebruikt in de vorm warmte en elektriciteit voor de industrie. In deze vraag kan 

door middel van import biomassa of andere hernieuwbaar verkregen energiedra-

gers zoals waterstof worden voorzien. Gebruik van biotechnologische en kataly-

tische processen in de industrie kan de energievraag in deze sector sterk verla-

gen. In dat opzicht is ook in de industrie een grote transitie te verwachten, waar 

overigens nog veel onderzoek voor nodig zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17 Brabantse energie hernieuwbaar 

 

4.6 Water 

Voor de balans van water (figuur 18) is onderscheid gemaakt tussen het natuur-

lijke en het technische watersysteem. Van de stroom van atmosferisch water is 

veruit de grootste (4,8 miljard m3 in 2007), waarvan overigens ook het grootste 

deel weer verdampt. Het grootste deel van de stroom oppervlaktewater (2,3 

miljard m3 per jaar) wordt gevoed door de aanvoer van regenwater, het overige 

deel wordt aangevoerd van over de provinciegrens (0,7 miljard m3 per jaar). Het 

water dat door de grote rivieren stroomt, is hier overigens niet in meegeteld. De 

stroming van grondwater is vrij klein (0,1 miljard m3 per jaar). Er is echter wel een 

zeer grote voorraad grondwater in de provincie aanwezig (500 miljard m3).  
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Door de mens wordt maar een relatief klein deel van het water in het natuurlijke 

systeem gebruikt (0,3 miljard m3 per jaar). Dit wordt vrijwel volledig gewonnen uit 

grondwater met een kleine aanvulling uit oppervlaktewater en atmosferisch water. 

Van het gebruikte water wordt het grootste deel na zuivering in rioolwaterzuive-

ringsinstallaties geloosd op het oppervlaktewater. Een klein deel van het water 

wordt via producten geëxporteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18 Stroomdiagram water 

 

Het watersysteem is binnen de grenzen van de provincie niet circulair. Wel wordt 

het watersysteem op hogere schaalniveaus door natuurlijke processen gesloten. 

Een uitzondering hierop is de winning van grondwater. Hoewel de voorraden 

grondwater groot zijn, laat een daling van de grondwaterstand zien dat de winning 

van grondwater niet in balans is met de aanvulling. 

De analyse van het watersysteem laat zien dat er op de Brabantse schaal geen 

sprake is van een circulair systeem. Wel wordt binnen dit systeem veel gebruik 

gemaakt van lokale bronnen. De grootste bron van grondwater wordt onvoldoen-

de aangevuld om op een duurzaam niveau te blijven. Er is echter voldoende 

water beschikbaar om het grondwater aan te vullen of op andere manieren 

rechtstreeks te gebruiken. Om de aanvulling te vergroten zijn ingrepen nodig in 

het natuurlijk watersysteem (zie figuur 19). Deze maatregelen zijn gericht op een 
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verhoging van de waterberging van zowel regen- als oppervlaktewater. Bij 

oppervlaktewater is het ook mogelijk om de afvoersnelheid te verlagen. Deze 

maatregelen zijn niet vertaald naar wijzigingen in het technisch systeem. Hier 

zullen waarschijnlijk verschuivingen plaatsvinden in het gebruik van water-

bronnen, waardoor ook minder grondwater nodig is. Daarnaast zijn er moge-

lijkheden om bepaalde afvalstromen in andere sectoren te gebruiken, bijvoorbeeld 

het gebruik maken van gereinigd industrieel afvalwater als beregeningwater in de 

landbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19 Brabants water 
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5 Conclusies en discussie 

In deze studie is voor een aantal voor Noord-Brabant belangrijke ketens 

onderzocht hoe grondstofstromen lopen en hoe deze meer circulair gemaakt 

kunnen worden. Deze belangrijke ketens sluiten aan op de sectoren waar de 

provincie onderscheidend is ten opzichte van de rest van Nederland en waar ook 

ontwikkelingen in de richting van circulaire economie verwacht worden. De 

sectoren die zijn meegenomen in deze studie zijn de landbouw en de 

agrofoodketen mede met het oog op de biobased economie en de high-tech 

sector. Voor de agrofoodketen zijn de stoffen stikstok, fosfor en koolstof in 

beschouwing genomen. In de hightech sector is gekeken naar verschillende 

(zeldzame) metalen en zijn de stromen van zink in meer detail uitgewerkt. 

 

In het huidige systeem zijn de grootste circulaire stromen zichtbaar tussen de 

veehouderij en de land- en tuinbouwsector. Ook voor deze sectoren geldt echter 

dat er via import aanvullingen nodig zijn voor voeding en bemesting. Daar staat 

tegenover dat er vanuit deze sectoren ook wordt geproduceerd voor de export. 

Voor de technische industrie, gerepresenteerd door de zinkbalans, vinden de 

stromen duidelijk plaats op een hoger schaalniveau dan het provinciale. Door de 

aanwezigheid van een zinkproducent binnen de grenzen wordt er veel zink geïm-

porteerd en geëxporteerd. Daarnaast heeft de provincie een aanzienlijke zinkver-

werkende industrie binnen haar grenzen die eigen import- en exportstromen 

heeft. De zinkhoudende afvalstromen worden niet binnen de provincie verwerkt. 

 

Het afvalloze scenario laat zien dat er mogelijkheden zijn om tot meer circulaire 

stromen te komen. Voor de stromen van stikstof, fosfor en koolstof staan een 

aantal van deze mogelijkheden en hun effect op circulariteit staan in tabel 7. Te 

zien is dat mestverwerking het grootste effect kan hebben op het sluiten van 

kringlopen. Over het algemeen hebben maatregelen om stoffen terug te brengen 

in het economisch systeem (zoals afvalscheiding en mineralenterugwinning) een 

groter effect dan maatregelen die gericht zijn op alleen emissiereductie 

(bijvoorbeeld luchtwassers en precisielandbouw).  
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Tabel 7 Effect van maatregelen op stromen stikstof, fosfor en koolstof [in kton] 

 

Maatregel Stikstof Fosfor Koolstof 

Mestverwerking 26 6,2 646 

Afvalscheiding 22 2,6 559 

Biobased economie 13 2,5 365 

Mineralen terugwinning RWZI 16 1,8 - 

Voeraanpassingen 18 3,1 347 

Luchtwassers 8 - - 

Precisielandbouw 6 0,4 45 

 

In het afvalloze scenario voor zink zijn de effecten van circulaire maatregelen 

relatief klein, door de aanwezigheid van een zinkproducent in de provincie. Juist 

deze aanwezigheid maakt het echter ook mogelijk om met andere technieken zink 

(en andere materialen) terug te gaan winnen uit diverse afvalstromen. Als dit 

beperkt wordt tot de verwerking van materialen uit de provincie dan is ongeveer 

12 kton zink terug te winnen. 

 

Uit het zelfvoorzienend scenario blijkt dat ondanks alle inspanningen het niet 

mogelijk om op Brabantse schaal alle kringlopen te sluiten. Dit komt enerzijds 

door de toename door intrinsieke verliezen in (natuurlijke) processen en 

anderzijds door de relatief hoge bevolkingsdichtheid in de provincie. Bij verliezen 

in natuurlijke processen is de vraag wat de snelheid is waarmee het milieu deze 

verliezen kan opnemen en verwerken. De hoge bevolkingsdichtheid betekent dat 

circulariteit alleen bereikt kan worden op een hogere schaal dan het provinciale 

schaalniveau. 

Bij energie is het mogelijk om de eigen consumptie van de bevolking te voorzien 

van bronnen binnen de eigen provincie. Voor de industrie en het vervoer zal 

echter gebruik moeten worden gemaakt van bronnen van buiten de provincie. 

Water wordt nu al gewonnen uit eigen bronnen, maar voor een duurzame 

watervoorziening is het nodig om de aanvulling en onttrekking meer met elkaar in 

balans te brengen. 
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Bijlage 1: Methodische verantwoording 

De bijlage bevat de technische beschrijving van de berekeningen die gebruikt zijn 

om de balansen op te stellen. Tenzij anders vermeld hebben de gegevens 

betrekking op het jaar 2013. 

 

1.  Import & export 

Import en export zijn opgebouwd uit twee delen: de binnenlandse en buitenlandse 

import en export. De buitenlandse import en export zijn bepaald aan de hand van 

gegevens uit de Prodcom database (Eurostat, verkregen op 10-3-2016). Deze 

database bevat de productie, import en export gegevens van ongeveer 5.000 pro-

ductgroepen die een bewerking hebben ondergaan. Op deze gegevens hebben 

twee bewerkingen plaatsgevonden. 

 

In de eerste plaats zijn de absolute producthoeveelheden omgerekend naar hoe-

veelheden stikstof, fosfor en koolstof. Hierbij is aangesloten op methodiek die 

door het CBS wordt gebruikt voor het opstellen van de Nederlandse fosfor-, stik-

stof en kaliumbalans (CBS (1992), Mineralen in de landbouw 1970-1990: fosfor, 

stikstof, kalium. ’s-Gravenhage, SDU). Dit is gedaan door de Prodcom gegevens 

te koppelen aan gegevens over de gehaltes van de drie stoffen. De gehaltes van 

de drie stoffen zijn afkomstig uit vier bronnen, namelijk: 

1. Nederlands voedingsstoffenbestand (RIVM, versie 2013/4.0, verkregen op 

16-3-2016). 

2. Phyllis 2 Database for biomass and waste (ECN, verkregen in de periode 

maart-april 2016). 

3. Bruggen, C. van (2015). Dierlijke mest en mineralen 2014. Den Haag, CBS. 

4. Aanvullingen voor technische producten op basis van chemische structuur-

formules. 

Alle relevante producten uit de Prodcom database zijn gekoppeld aan de gege-

vens over de samenstelling. Voor veel product(groepen) zijn er in de bronnen 

meerdere producten met samenstellingsgegevens te vinden. In die gevallen is het 

gemiddelde van al deze producten genomen. Uiteindelijk zijn alle samenstellings-

gegevens vermenigvuldigd met de gegevens over productie, import en export. 

 

Ten tweede zijn de nationale gegevens geregionaliseerd naar provincieniveau op 

basis van de verhouding in sectorsamenstelling (bron LISA, 2013), verkregen op 

9-4-2016)10. Ook hiervoor heeft een koppeling plaatsgevonden van de beschikba-

re sectorgegevens en de productcategorieën uit de Prodcom database. De pro-

vinciale gegevens zijn verkregen door de verhouding van het aantal banen in de 

provincie en Nederland te vermenigvuldigen met de resultaten uit de eerste be-

werking. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
10 Deze methodiek wordt ook in de emissieregistratie gebruikt om emissies (gedeeltelijk) naar regionale eenheden toe te 

rekenen. 
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De import en export gegevens uit de Prodcom database bevatten niet de gege-

vens van onderlinge leveringen tussen Nederlandse provincies. Hierdoor kan 

alleen de netto import of export worden bepaald. De netto binnenlandse import is 

daarmee een balanspost van het verschil tussen het totale gebruik in alle secto-

ren (inclusief consumptie) en de totale productie vermeerderd met de netto bui-

tenlandse export. 

 

2. Productie voedingsmiddelen en overige industrie 

De productie van producten in de voedingsmiddelen en overige industrie zijn ver-

kregen uit de Prodcom database op dezelfde manier waarop de import- en export-

gegevens. De toevoer van producten naar land- en tuinbouw, veehouderij en con-

sumptie is afhankelijk van het gebruik in die sectoren11. De export is het verschil 

van de productie en het provinciale gebruik. Voor afval is gebruik gemaakt van 

een factor voor de hoeveelheid afval per kilogram geproduceerd product. Deze 

factor is afgeleid van de landelijke bedrijfsafvalgegevens van het CBS uit 2013 en 

samenstellingsgegevens uit de Phyllis2 database. 

 

3.   Productie veehouderij 

Voor de productie uit de veehouderij12 wordt onderscheid gemaakt in dierlijke 

producten en de productie van mest.  

 

De productie van dierlijke producten is bepaald op basis van het aantal slach-

tingen per diersoort (verkregen van statline.cbs.nl op 21-7-2016) te vermenigvul-

digen met het levend gewicht van deze diersoorten (Bruggen, 2015). De gegeven 

over vleesproductie zijn aangevuld met productiegegevens van melk en eieren 

(verkregen van statline.cbs.nl op 15-3-2016) Regionalisatie van deze gegevens 

heeft plaatsgevonden met behulp van gegevens over dieraantallen uit de land-

bouwtelling (zie tabel B1). Gegevens over samenstelling van deze dierlijke pro-

ducten zijn gebaseerd op de publicatie Dierlijke mest en mineralen 2014 

(Bruggen, 2015, CBS) en voor eieren uit de het Nederlandse voedingsstoffen-

bestand. 

 

Voor mest is gebruik gemaakt van de gegevens van het CBS over dierlijke mest 

en mineralen (verkregen van statline.cbs.nl op 25-2-2016). Hierin staan stikstof-

productie en fosfaatuitscheiding direct gegeven. Voor koolstof is de productie van 

mest afgeleid van de totale mestproductie (verkregen van statline.cbs.nl op 1-6-

2016) die is vermenigvuldigd met gemiddelde koolstofgehalten uit de Phyllis2 

(ECN) database. Het deel van de mest dat niet gebruikt wordt in de land- en tuin-

bouw wordt geëxporteerd. 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
11 In feite zal een deel van het gebruik in de sectoren rechtstreeks vanuit industrieën buiten de provincie geleverd 

worden. Door het ontbreken van gegevens over onderlinge leveringen is echter aangenomen dat al het gebruik via de 

‘eigen’ industrie verloopt. 
12 Veehouderij is voor deze balans gedefinieerd als de productie van dierlijke producten. Het ruwvoer dat in 

veehouderijen zelf wordt verbouwd wordt ingedeeld onder land- en tuinbouw. 
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Tabel B1 Regionalisatie van dierlijke productie 

 

Productiegegevens (ton) Landbouwtelling 

Product Nederland Dieren Nederland Brabant 

Koeien 272.250 Melk- en kalfkoeien 

(>= 2 jaar) 

1.552.919 223.743 

Vaarzen 4.943 Jongvee voor de 

melkveehouderij, totaal 

1.243.164 194.363 

Stieren 30.756 Stieren (>= 2 jaar), totaal 14.129 2.229 

Totaal kalveren 291.910 Vleeskalveren, totaal 925.444 192.553 

Varkens 1.660.612 Varkens, totaal 12.212.303 5.660.276 

Schapen incl. 

lammeren 

32.187 Schapen, totaal 1.033.566 78.122 

Geiten 5.308 Geiten, totaal 412.545 139.374 

Eenhoevigen 1.939 Paarden en pony's, totaal 130.540 23.266 

Vleeskuikens 1.216.265 Vleeskuikens 44.242.044 15.473.530 

Overige kippen 38.019 Leghennen, totaal 44.815.842 8.436.338 

Kalkoenen 24 Kalkoenen 840.766 148.299 

Overig pluimvee 94 Slachteenden 810.354 4.000 

Melkaanvoer 12.212.690 Melk- en kalfkoeien 

(>= 2 jaar) 

1.552.919 223.743 

Eieren (2012) 672.000 Leghennen, totaal 44.815.842 8.436.338 

 

Het gebruik van producten in de veehouderij is als balanspost beschouwd en 

gelijkgesteld aan de totale productie (inclusief emissies). Voor de verdeling over 

kracht- en ruwvoer is aangenomen dat de totale productie van ruwvoer in Noord-

Brabant door de eigen veehouderij wordt gebruikt. 

 

4. Productie land- en tuinbouw 

De productie van de land- en tuinbouw is opgebouwd uit twee delen. Door het 

CBS wordt een deel van de productiegegevens als gegeven per provincie. Dit 

betreft vooral granen, aardappelen en ruwvoer. Gegevens van, met name 

groenten, zijn aangevuld op basis van de nationale productiecijfers en een 

regionalisatie met behulp van de landbouwarealen uit de landbouwtelling. Voor 

alle landbouwgewassen is de samenstelling bepaald op basis van Nederlandse 

voedingsstoffentabel en de Phyllis2 database. Bij het berekenen van de produc-

tiehoeveelheden is onderscheid gemaakt tussen handelsgewassen en ruwvoer-

gewassen. Voor de ruwvoergewassen is aangenomen dat deze volledig worden 

gebruikt in de veehouderij. De handelsgewassen worden voor een deel recht-

streeks aan de consumptie geleverd en voor het overige deel aan de (provinciale) 

voedingsmiddelenindustrie. 
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Het productgebruik in de land- en tuinbouw bestaat uit mest (inclusief compost)13. 

Het gebruik van dierlijke mest wordt gegeven in de meststatistieken van het CBS 

(verkregen van statline.cbs.nl op 1-6-2016). De overige benodigde mest wordt 

betrokken van buiten de provincie en wordt berekend als balanspost (het verschil 

tussen de invoer van dierlijke mesten de totale productie). Aangenomen wordt dat 

deze mestinvoer voor het grootste deel uit kunstmest bestaat. De mest die niet 

nuttig in producten terecht komt wordt afgevoerd naar de bodem (zie paragraaf 

emissies). Bij koolstof is er naast mest spraken van opname door de gewassen 

van koolstof uit de lucht. Dit is berekend als het verschil tussen het totale product-

gebruik en de productie. 

 

5.  Consumptie 

Consumptie is voor deze balans gedefinieerd als het consumptief gebruik van 

stikstof, fosfor of koolstof. Dit kan consumptief gebruik bij consumenten zijn, maar 

ook consumptief gebruik in bedrijven en andere organisaties. Voor stikstof en 

fosfor is de consumptie berekend vanuit de Nederlandse stikstof en fosfor balans 

(CBS, Stikstof en fosfor in Nederland, 2013, verkregen op 25 februari 2016). 

Consumptie is hieruit berekend als het verschil van en de productie van de agra-

rische sector en import met het totaal van het gebruik in de industrie en agrari-

sche sector en de export. Deze Nederlandse consumptie is vermenigvuldigd met 

de verhouding van het aantal inwoners in Brabant en Nederland. 

 

Voor koolstof is geen Nederlandse balans opgesteld waardoor de bovenstaande 

berekening niet gebruikt kan worden. Voor koolstof is daarom gebruik gemaakt 

van een berekening op basis van de gebruikstabellen (CBS, 2013, verkregen op 

27-5-2016). In de gebruikstabellen worden per sector in monetaire eenheden 

aangegeven hoeveel producten er uit een bepaalde sector worden betrokken. De 

sectorindeling van de gebruikstabellen is samengevat naar de sectoren in deze 

balans. Daaruit is een factor bepaald van de hoeveelheid die wordt geleverd aan 

consumptie van huishoudens. 

 

Het totaal van consumptie wordt afgevoerd op het riool (zie paragraaf emissies) 

en als afval. 

 

6.  Emissies 

Emissies naar lucht, bodem, water en riool voor verschillende sectoren zijn be-

schikbaar vanuit de emissieregistratie (verkregen in de periode februari – juni). De 

emissieregistratie gebruikt een voor het beschrijven van emissies functionele 

sectorstructuur en is niet direct toe te passen op de sectoren uit deze balans. 

Daarom zijn de doelgroepen, subdoelgroepen en emissieoorzaken uit de emis-

sieregistratie heringedeeld gekoppeld met de balansposten (zie tabel B5). De 

emissies naar de lucht die zijn meegenomen zijn ammoniak en distikstofoxide14 

_______________________________________________________________________________________________ 
13 Een andere vorm van productgebruik in de landbouw is het gebruik van poot- en zaaigoed. Op basis van de huidige 

statistieken is er geen berekening te maken over het gebruik van deze ‘grondstoffen’. Naar verwachting is dit laag ten 

op zichten van het andere productgebruik. 
14 De emissie van stikstofoxiden is buiten beschouwing gelaten omdat de meeste stikstofoxiden ontstaan door 

verbranding van stikstof uit de lucht. Deze stikstof blijft dus in de lucht en veranderd alleen van ‘vorm’. 
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voor stikstof en koolstofdioxide en –monoxide, methaan en niet-methaan vluchtige 

organische stoffen voor koolstof. Voor bodem, water en riool zijn de emissies P-

totaal en N-totaal meegenomen. Voor koolstof zijn alleen C-totaal naar water en 

riool bekend. 

 

Van de emissies op het riool wordt aangenomen dat deze in een rioolwaterzuive-

ringsinstallatie (RWZI) worden behandeld. Een klein deel van de emissies komt 

via de RWZI alsnog in het oppervlaktewater terecht. Van het overblijvende deel 

wordt voor stikstof aangenomen dat deze wordt geëmitteerd naar de lucht en voor 

fosfor en koolstof komt het overblijvende deel in de het slib terecht dat vervolgens 

wordt verbrand. 

 

7. Afvalverwerking 

Voor afvalverwerking is onderscheid gemaakt in compostering, verbranding en 

overige afvalverwerking (vooral recycling). Het afval dat gecomposteerd wordt 

bestaat uit het gescheiden ingezameld GFT afval bij huishoudens (CBS, Huis-

houdelijk afval per gemeente 2013, verkregen op 25-2-2016) en de nuttig toe-

gepaste fractie van het geproduceerde afval uit de mengvoerder- en voedings-

middelenindustrie. Het afval dat verbrand wordt is het niet gescheiden ingezameld 

afval van huishoudens en de niet nuttig toegepaste fractie van het bedrijfsafval. In 

de overige afvalverwerking wordt het overige gescheiden huishoudelijk afval en 

de nuttig toegepaste fractie uit de overige industrieën verwerkt. Voor het bereke-

nen van de stikstof en koolstofstroom uit het afval is gebruik gemaakt van samen-

stellingsgegevens uit de Phyllis2 database. 

 

Een specifieke vorm van afvalverwerking die in Brabant plaatsvindt, is de verbran-

ding van kippenmest in de biomassacentrale in Moerdijk. In deze centrale wordt 

440 kton kippenmest verwerkt wat overeenkomt met ongeveer een derde van de 

kippenmest in Nederland (Grinsven, H. van, & Willems, J. (2013) Ex ante evalua-

tie mestbeleid 2013: Evaluatie van de Biomassa Centrale Moerdijk voor de oplos-

sing van het mestoverschot. PBL). Voor de balans is aangenomen dat ook een 

derde van de kippenmest uit Noord-Brabant in deze centrale verwerkte wordt. Het 

verschil met de totale verwerking wordt van buiten de provincie aangevoerd. De 

verbrandingsassen van de centrale worden geëxporteerd en na mening met an-

dere grondstoffen ingezet als kunstmest (Grinsven, & Willems, 2013). 

 

8.   Afvalloos scenario 

Voor de stofstromen van stikstof, fosfor en koolstof zijn twee typen scenario’s 

gemaakt: het afvalloze scenario en het zelfvoorzienend scenario. In het afvalloze 

scenario worden maatregelen op het gebied van emissiebeperking en industriële 

symbiose gecombineerd om tot circulaire stromen te komen. In dit scenario blijft 

er een open economie, maar worden de stromen wel zo veel mogelijk binnen 

Brabant benut. 
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Voor het afvalloze scenario zijn vijf maatregelen gericht op het verminderen van 

‘lekken’ uit het systeem doorgerekend: 

- reductie van ammoniakemissie uit de veehouderij; 

- precisielandbouw om verliezen naar de bodem te verminderen; 

- verwerking van dierlijke mest tot kunstmestvervangers; 

- terugwinning van mineralen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

- verbeterde afvalscheiding en recycling van materialen. 

Voor het reduceren van ammoniakemissies zijn verschillende maatregelen ge-

combineerd. De effectiviteit van de mogelijke maatregelen is namelijk sterk 

afhankelijk van de diersoort die gehouden wordt. In de melkveehouderij worden 

voermaatregelen toegepast. Hierbij wordt de hoeveelheid stikstof en fosfor in het 

voer beter afgestemd op de behoefte het vee. De uitscheiding van stikstof en 

fosfor neemt hierdoor af terwijl de productiviteit van het vee gelijk blijft. Bij andere 

rundveehouderijen wordt het scheiden van urine en fecaliën als maatregel toe-

gepast. Door de scheiding wordt de vorming van ammoniak voorkomen doordat 

bacteriën uit de fecaliën het ureum uit de urine niet kunnen omzetten in ammo-

niak. Voor varkens- en kippenstallen is aangenomen dat deze worden voorzien 

van luchtwassers. Aangenomen is dat het effluent uit de luchtwassers wordt 

geloosd op het riool. In tabel B2 zijn gegevens opgenomen over de emissiere-

ducties van ammoniak die met deze maatregelen mogelijk zijn. De rendementen 

van de maatregelen zijn gebaseerd op Ndegwa, et al. (2008). Voor fosfor is ervan 

uitgegaan dat de voeraanpassingen evenredig van toepassing zijn op de vermin-

dering van fosfor. Dit leidt tot een vermindering van 2.6 kton stikstof in dierlijke 

mest. 

 

Tabel B2 Maatregelen emissiereductie ammoniak 

 

Veehouderij 

(maatregel) 

Maximaal 

reductierendement 

Ammoniak reductie 

[ton] ** 

Melkveehouderij 

(voeraanpassing) 

52% 2.216 

Rundveehouderij 

(urine en mest 

scheiding) 

65% * 1.059 

Varkenshouderij 

(luchtwassers) 

96% * 5.782 

Kippenhouderij 

(luchtwassers) 

96% * 2.603 

* Deze maatregelen hebben alleen effect op stalemissies 
** De reductie in ammoniak is vermenigvuldigd met een factor 0.82 om op de vermindering van 
stikstof uit te komen. 

 

Bij precisielandbouw wordt door middel van sensortechnologie (onder andere 

metingen van bladgroen in de gewassen, camera- of satellietbeelden) een beeld 

verkregen waar op een landbouwperceel bepaalde meststoffen nodig zijn. De 
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bemesting kan hierop worden aangepast, waardoor voedingsstoffen beter worden 

opgenomen en overbemesting wordt voorkomen. Alphen, en Stoorvogel (2000) 

geven aan dat met deze technologie ongeveer 23% van minder mest opgebracht 

hoeft te worden (Ladha (2005) geeft vergelijkbare getallen). Hierbij is uitgegaan 

dat deze vermindering van meststoffen vooral kunstmest betreft, omdat daarmee 

beter gestuurd kan worden dan met dierlijke mest. 

 

Met behulp van mestraffinage kan dierlijke mest worden omgezet in producten die 

kunstmest kunnen vervangen. Voor het rendement van mestverwerking wordt 

uitgegaan van ervaringen die zijn opgedaan met de pilotfabriek AgriMoDEM 

(Peeters, 2011). Opgeschaald naar een regionale schaal (80.000 ton mest) 

produceert deze fabriek de hoeveelheden materialen zoals aangegeven in tabel 

B3. De uit tabel B3 berekende percentages zijn gebruikt voor het doorrekenen 

van de mestraffinage voor de Brabantse balansen. 

 

Tabel B3 Berekende productiegegevens AgriMoDEM (bron: Peeters, 2011) 

 

 Productie [ton] 

Kunstmestvervangers 64.832 

Compost 13.784 

Biogas 1.354 

 

In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater gezuiverd met behulp van 

bacteriën. Koolstof en stikstof worden hierbij omgezet in gasvormige stoffen en 

fosfor wordt afgevoerd met het rioolslib. In plaats van omzetting kunnen mineralen 

uit het afvalwater ook worden omgezet in stoffen die kunstmest kunnen vervan-

gen, zoals bijvoorbeeld struviet. In deze stoffen worden stikstof en fosfor gebon-

den en kunnen nuttig worden toegepast. Voor het proces van deze manier van 

rioolwaterzuivering is een rendement aangenomen van 80% (Corre, 2009). 

 

Voor een efficiënte recycling van moeten materialen gescheiden van elkaar 

blijven of worden. Door recycling van materialen worden minder materialen ver-

brand. Voor afvalverwerking in het afvalloze scenario is uitgegaan van een schei-

dingspercentage van 95%. Groente-, fruit- en tuinafval wordt gecomposteerd. 

Voor de andere afvalmaterialen is onderscheid gemaakt tussen recycling in de 

eigen Brabants industrie en recycling buiten de provincie. Hierbij is aangenomen 

dat materialen waarvoor een basisindustrie in Brabant aanwezig is intern kunnen 

worden verwerkt, andere materialen worden buiten de provincie verwerkt. De uit-

eindelijke percentages zijn opgenomen in tabel 4. 
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Tabel B4 Percentage afvalverwerking in afvalloos scenario 

 

 Organisch Anorganisch 

Composteren 57%  

Recycling intern 25% 30% 

Recycling extern 13% 65% 

Overig 5% 5% 

 

 

8.   Zelfvoorzienend scenario 

In het zelfvoorzienend scenario wordt uitgegaan van de situatie waarin de 

consumptie binnen Brabant ook in Brabant wordt geproduceerd. Waar mogelijk 

wordt voor de productie gebruik gemaakt van afvalstoffen uit de consumptie. Voor 

de berekening zijn de volgende aannames gebruikt: 

 

 alle maatregelen uit het afvalloze scenario zijn overgenomen; 

 de voedingmiddelenindustrie levert de volledige consumptie van organische 

materialen zoals die nu is; 

 de overige industrie levert de anorganische consumptie waarbij voor de pro-

ductie voor een deel gebruik wordt gemaakt van biomassa; 

 de land- en tuinbouw levert voedingsgewassen aan de voedingsmiddelen-

industrie voor zover het aanbod van compost en kunstmest (uit rioolwater-

zuiveringsinstallaties) de productie toelaat; 

 de veehouderij is afhankelijk van de beschikbaarheid van organische afval-

stoffen (etensresten) voor zover deze niet nodig zijn voor de productie in de 

anorganische industrie; 

 alle emissies zijn naar verhouding met de productie aangepast. 
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Tabel B5 Overzicht van herindeling emissieregistratie in sectoren 

 

Indeling in emissieregistratie Sector in analyse 

Overige industrie 

 

 Voedings- en genotmiddelenindustrie 

 

  SBI 10-12: Voedings- & 

genotmiddelenindustrie 

Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.1: Slachterijen en vleesverwerking Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.2: Visverwerking Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.3: Groente- en fruitverwerking Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.4: produktie oliën en vetten Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.5: Zuivelindustrie Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.8: Overige voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.82: Cacao-industrie Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 10.9: Diervoederindustrie Diervoeder industrie 

  SBI 11.05: Bierbrouwerijen Voedingsmiddelen industrie 

  SBI 11.07: Vervaardiging van dranken Voedingsmiddelen industrie 

 Energiesector Overige industrie 

 Basismetaal Overige industrie 

 Bouwmaterialenindustrie Overige industrie 

 Grafische industrie Overige industrie 

 Houtbewerkende industrie Overige industrie 

 Industrie overig Overige industrie 

 Lederindustrie Overige industrie 

 Metaalelektro Overige industrie 

 Papier(waren) Overige industrie 

 Rubber- en kunstofverw. Industrie Overige industrie 

 Textiel- en tapijtindustrie Overige industrie 

Chemische Industrie 

 

 Chemische Industrie basisproducten Overige industrie 

 Chemische Industrie bestrijdingsmiddelen Overige industrie 

 Chemische Industrie overig Overige industrie 

 Chemische Industrie kunstmeststoffen Kunstmest industrie 

Landbouw 

 

 Landbouwhuisdieren - algemeen Veehouderij 
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 Landbouwhuisdieren - overige dieren Veehouderij 

 Landbouwhuisdieren – pluimvee Veehouderij 

 Landbouwhuisdieren - rundvee Veehouderij 

 Landbouwhuisdieren - varkens Veehouderij 

 Kunstmest Land- en tuinbouw 

 Processen - bodem en gewas Land- en tuinbouw 

 Landbouwbedrijven Land- en tuinbouw 

 Glastuinbouw afvalwater Land- en tuinbouw 

 Meemesten sloten Land- en tuinbouw 

 Energiegebruik Landbouw Land- en tuinbouw 

 Indirecte emissies broeikasgassen Landbouw Land- en tuinbouw 

 Productgebruik Landbouw Land- en tuinbouw 

Bouw Dienstverlening en 

consumenten 

Consumenten Dienstverlening en 

consumenten 

Drinkwatervoorziening Dienstverlening en 

consumenten 

Handel, Diensten en Overheid (HDO) Dienstverlening en 

consumenten 

Verkeer en vervoer Dienstverlening en 

consumenten 

Afvalverwijdering 

 

 Riolering en waterzuiveringsinstallaties Waterzuivering 

 Composteren Compostering 

 AVI's Verbranding 

 Overige afvalbedrijven Overige afvalverwerking 

 Storten Overige afvalverwerking 

Natuur 

 

 Atmosferische depositie Lucht 

 Uit- en afspoeling landelijk gebied Bodem 

 Bodems natuur Bodem 
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Bijlage 2: Resulterende balansen 

1. Stikstof 

Huidige situatie 

[ton N, 2013] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest Product uit Afval Emissie 
lucht 

Emissie 
riool 

Emissie 
water 

Emissie 
bodem 

IMPORT 
         

Handel, buitenland 44744 36845 
       

Handel, binnenland (netto) 98988 95511 15070 
      

VERWERKING primair 
         

Diervoeder industrie 119370 
  

109784 9572 0 0 14 0 

Kunstmest industrie 
 

9956 
 

9880 76 0 0 0 0 

Voedingsmiddelen industrie 48054 
  

42921 3742 277 1254 36 0 

Overige industrie 2005 20189 
 

21147 162 2384 704 1 0 

GEBRUIK 
         

Veehouderij 147124 
 

-95220 36295 577 15688 0 0 0 

Land- en tuinbouw 3562 50240 53240 74908 1192 2995 82 337 28242 

Dienstverlening en consumenten 31131 11781 
  

29525 10409 10617 18 8 

VERWERKING secundair 
         

Waterzuivering 13647 
   

3274 11952 0 1737 3 

Compostering 21924 
  

21876 
 

50 0 0 0 

Verbranding 15468 4968 15715 
  

36219 154 0 0 

Overige afvalverwerking 5657 3375 
 

8710 
 

20 46 0 276 

PUTTEN 
         

Lucht 80317 
     

790 424 17237 

Bodem 45766 
    

323 0 5896 0 

Water 8464 
     

0 0 0 

Export, buitenland 58303 69305 
       

Export, binnenland 
  

57050 
      

Afvalloos scenario 
[ton N] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest Product uit Afval Emissie lucht Emissie riool Emissie water Emissie bodem 

IMPORT 
         



52 

Handel, buitenland 44744 36845 
       

Handel, binnenland 79864 87105 0 
      

VERWERKING primair 
         

Diervoeder industrie 101072 
  

91486 9572 0 0 14 0 

Kunstmest industrie 
 

835 26379 27424 210 0 0 0 0 

Voedingsmiddelen industrie 48054 
  

42921 3742 277 1254 36 0 

Overige industrie 10289 9455 
 

21147 162 2384 704 1 0 

GEBRUIK 
         

Veehouderij 128826 
 

-79619 36295 577 6085 6905 0 0 

Land- en tuinbouw 3562 43745 53240 74908 1192 2995 82 337 21746 

Dienstverlening en consumenten 31131 11781 
  

29525 10409 10617 18 8 

VERWERKING secundair 
         

Waterzuivering 20401 
 

16321 
 

979 45 0 3143 3 

Compostering / vergisting 11760 
 

11736 
  

27 0 0 0 

Recycling intern 10289 2449 
 

12739 
     

Recycling extern 12452 5623 
 

15440 2298 21 48 0 289 

PUTTEN 
         

Lucht 22566 
     

790 424 17237 

Bodem 39283 
    

323 0 5896 0 

Water 9870 
     

0 0 0 

Export, buitenland 58303 69305 
       

Export, binnenland 
  

0 
      

 

 

 

 

Zelfvoorzienend scenario 
[ton N] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest Product uit Afval Emissie lucht Emissie riool Emissie water Emissie bodem 

IMPORT 
         

Handel, buitenland 0 0 
       

Handel, binnenland 7522 3612 0 
      

VERWERKING primair 
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Diervoeder industrie 3075 
  

2784 250 0 0 0 0 

Kunstmest industrie 
 

0 
 

0 0 0 0 0 0 

Voedingsmiddelen industrie 34855 
  

31131 2714 201 910 26 0 

Overige industrie 5462 6903 
 

11781 90 1328 392 1 0 

GEBRUIK 
         

Veehouderij 2784 
 

-1720 784 13 131 0 0 0 

Land- en tuinbouw 861 21714 1720 18100 55 724 5 82 5254 

Dienstverlening en consumenten 31131 11781 
  

29525 10409 10617 18 8 

VERWERKING secundair 
         

Waterzuivering 12743 
 

10194 
 

611 45 0 1979 3 

Compostering / vergisting 11545 
 

11519 
  

26 0 0 0 

Recycling intern 8375 7791 
 

14323 1663 11 28 0 152 

Recycling extern 0 0 
 

0 
     

PUTTEN 
         

Lucht 13198 
     

790 424 3207 

Bodem 8624 
    

323 0 5896 0 

Water 8426 
     

0 0 0 

Export, buitenland 0 0 
       

Export, binnenland 
  

0 
      

 

 

 

 

2.  Fosfor 

Huidige situatie 
[ton P, 2013] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest Product uit Afval Emissie riool Emissie water Emissie bodem 

IMPORT 
        

Handel, buitenland 11949 502 
      

Handel, binnenland 18674 7944 2908 
     

VERWERKING primair 
        

Diervoeder industrie 22027 
  

20259 1766 0 2 0 

Kunstmest industrie 
 

277 
 

274 2 0 0 0 
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Voedingsmiddelen industrie 7121 
  

6269 547 298 7 0 

Overige industrie 
 

249 
 

230 2 18 0 0 

GEBRUIK 
        

Veehouderij 24731 
 

-17478 7139 114 0 0 0 

Land- en tuinbouw 546 6203 8160 13061 208 12 60 1569 

Dienstverlening en consumenten 4462 295 
  

2793 1959 3 1 

VERWERKING secundair 
        

Waterzuivering 2400 
   

1232 0 218 0 

Afvalverwerking 6486 177 
 

3194 2254 113 0 278 

PUTTEN 
        

Lucht 
        

Bodem 0 
    

0 268 0 

Water 1848 
    

0 0 0 

Export 18465 1926 
   

0 0 0 

Export, binnenland 
  

12225 
     

 

 

 

 

 

Afvalloos scenario 
[ton P] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest Product uit Afval Emissie riool Emissie water Emissie bodem 

IMPORT 
        

Handel, buitenland 11949 502 
      

Handel, binnenland 15614 5771 0 
     

VERWERKING primair 
        

Diervoeder industrie 18951 
  

17183 1766 0 2 0 

Kunstmest industrie 
  

6242 6194 47 0 0 0 

Voedingsmiddelen industrie 7121 
  

6269 547 298 7 0 

Overige industrie 197 52 
 

230 2 18 0 0 

GEBRUIK 
        

Veehouderij 21655 
 

-14402 7139 114 0 0 0 
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Land- en tuinbouw 546 4001 8160 13061 208 12 60 1208 

Dienstverlening en consumenten 4462 295 
  

2793 1959 3 1 

VERWERKING secundair 
        

Waterzuivering 2302 
 

1841 
 

236 0 224 0 

Compostering / vergisting 1370 
 

1370 
  

0 0 0 

Recycling intern 197 52 
 

249 
    

Recycling extern 3331 161 
 

3157 286 14 0 35 

PUTTEN 
        

Lucht 0 
    

0 0 0 

Bodem 1245 
    

0 268 0 

Water 564 
    

0 0 0 

Export, buitenland 18465 1926 
      

Export, binnenland 
  

4035 
     

 

 

 

 

Zelfvoorzienend scenario 
[ton P] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest Product uit Afval Emissie riool Emissie water Emissie bodem 

IMPORT 
        

Handel, buitenland 0 0 
      

Handel, binnenland 646 0 0 
     

VERWERKING primair 
        

Diervoeder industrie 741 
  

672 60 0 0 0 

Kunstmest industrie 
 

0 
 

0 0 0 0 0 

Voedingsmiddelen industrie 5068 
  

4462 389 212 5 0 

Overige industrie 186 134 
 

295 2 23 0 0 

GEBRUIK 
        

Veehouderij 672 
 

-447 222 4 0 0 0 

Land- en tuinbouw 157 3049 447 3754 50 3 17 347 

Dienstverlening en consumenten 4462 295 
  

2793 1959 3 1 

VERWERKING secundair 
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Waterzuivering 2226 
 

1781 
 

229 0 217 0 

Compostering / vergisting 1268 
 

1268 
  

0 0 0 

Recycling intern 1154 167 
 

1061 176 28 0 55 

Recycling extern 0 0 
 

0 
    

PUTTEN 
        

Lucht 0 
    

0 0 0 

Bodem 404 
    

0 268 0 

Water 510 
    

0 0 0 

Export, buitenland 0 0 
      

Export, binnenland 
  

0 
     

 

 

 

 

3.  Koolstof 

Huidige situatie 
[ton C, 2013] 

IN UIT 

Kort 
cyclisch 

Fossiel Mest CO2 
(lucht) 

Product 
uit 

Afval Emissie 
lucht 

Emissie 
riool 

Emissie 
water 

Emissie 
bodem 

IMPORT 
   

 
      

Handel, buitenland 1136151 2536885 
 

 
      

Handel, binnenland 1904959 1527375 319012  
      

    
 

      

VERWERKING primair 
   

 
      

Diervoeder industrie 1872286 
  

 1681127 191058 0 0 101 
 

Kunstmest industrie 
 

0 
 

 0 0 0 0 0 
 

Voedingsmiddelen industrie 832029 
  

 742626 84399 973 3964 68 
 

Overige industrie 425285 1599328 
 

 1937734 77533 6313 3031 2 
 

    
 

      

GEBRUIK 
   

 
      

Veehouderij 2791993 
 

-1666037  276809 4404 844742 0 0 
 

Land- en tuinbouw 44746 
 

1131923 932484 1876444 29855 754 0 0 202100 

Dienstverlening en consumenten 790924 474338 
 

 
 

930101 237339 97822 0 
 

    
 

      



  Stoffenbalansen voor een Circulaire Economie in Noord-Brabant 

57 

VERWERKING secundair 
   

 
      

Waterzuivering 104818 
  

 
 

53541 44940 0 6337 
 

Compostering 496623 
  

 192324 
 

304299 0 0 
 

Verbranding 297728 213485 130016  
  

640822 406 1 
 

Overige afvalverwerking 153544 210877 
 

 364363 
 

0 59 0 
 

    
 

      

PUTTEN 
   

 
      

Lucht 2276403 
  

 
   

0 0 
 

Bodem 202100 
  

 
  

196220 0 0 
 

Water 6509 
  

 
   

0 0 
 

Export, buitenland 1267888 3521292 
 

 
      

Export, binnenland 
  

853127  
      

 

 

Afvalloos scenario 
[ton C] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest CO2 
(lucht) 

Product 
uit 

Afval Emissie 
lucht 

Emissie 
riool 

Emissie 
water 

Emissie 
bodem 

IMPORT 
   

 
      

Handel, buitenland 1136151 2536885 
 

 
      

Handel, binnenland 1526638 1295772 319012  
      

    
 

      

VERWERKING primair 
   

 
      

Diervoeder industrie 1525032 
  

 1333873 191058 0 0 101 
 

Kunstmest industrie 
 

0 645913  146994 0 498920 0 0 
 

Voedingsmiddelen industrie 832029 
  

 742626 84399 973 3964 68 
 

Overige industrie 259624 1659631 0  1937734 62774 21072 3031 2 
 

    
 

      

GEBRUIK 
   

 
      

Veehouderij 2444739 
 

-1458824  242381 4404 739678 0 0 
 

Land- en tuinbouw 0 0 1131923 932484 1876444 29855 754 0 0 157354 

Dienstverlening en consumenten 790924 474338 
 

 
 

930101 237339 97822 0 
 

    
 

      

VERWERKING secundair 
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Waterzuivering 104879 
 

0  
 

53573 44966 0 6340 
 

Compostering / vergisting 282292 
 

109321  
  

172971 0 0 
 

Recycling intern 259624 105358 
 

 364982 
     

Recycling extern 269247 288670 
 

 490047 67808 0 62 0 
 

    
 

      

PUTTEN 
   

 
      

Lucht 1912893 
  

 
   

0 0 
 

Bodem 157354 
  

 
  

196220 0 0 
 

Water 6511 
  

 
   

0 0 
 

Export, buitenland 1267888 3521292 
 

 
      

Export, binnenland 
  

146994  
      

 

 

 

Zelfvoorzienend scenario 
[ton C] 

IN UIT 

Organisch Anorganisch Mest CO2 
(lucht) 

Product 
uit 

Afval Emissie 
lucht 

Emissie 
riool 

Emissie 
water 

Emissie 
bodem 

IMPORT 
   

 
      

Handel, buitenland 0 0 
 

 
      

Handel, binnenland 376307 0 0  
      

    
 

      

VERWERKING primair 
   

 
      

Diervoeder industrie 158874 
  

0 138960 16435 0 0 11 0 

Kunstmest industrie 
 

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Voedingsmiddelen industrie 886142 
  

0 790924 89888 1036 4222 72 0 

Overige industrie 180809 314796 
 

0 474338 15366 5158 742 0 0     
 

      

GEBRUIK 
   

 
      

Veehouderij 138960 
 

-82920 0 13777 228 42043 0 0 0 

Land- en tuinbouw 0 108092 82920 157357 316650 7700 127 0 0 26554 

Dienstverlening en consumenten 790924 474338 
 

0 
 

930101 237339 97822 0 0     
 

      

VERWERKING secundair 
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Waterzuivering 102814 
 

0 0 
 

52518 44081 0 6216 0 

Compostering / vergisting 279118 
 

108092 0 
  

171026 0 0 0 

Recycling intern 259393 346621 
 

0 550374 55612 0 28 0 0 

Recycling extern 0 0 
 

 0 
     

    
 

      

PUTTEN 
   

 
      

Lucht 526592 
  

 
   

0 0 0 

Bodem 26554 
  

0 
  

25781 0 0 0 

Water 6299 
  

 
   

0 0 0 

Export, buitenland 0 0 
 

 
      

Export, binnenland 
  

0  
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Bijlage 3: Review stofstroomanalyses 

De stofstroomanalyses uit dit rapport zijn opgesteld met zo veel mogelijk kennis 

van de materiaalstromen door de economie en naar het milieu. Ondanks dat er zo 

zorgvuldig mogelijk gegevens hierover zijn verzameld is het mogelijk dat er 

belangrijke aspecten zijn vergeten. Om dit te voorkomen zijn alle analyses die 

betrekking hebben op de huidige situatie extern gereviewd. Hieronder worden per 

review een kort verslag gedaan van de aanpak en de resultaten 

 

1.  Stikstof, fosfor en koolstof 

Voor een review van de analyses voor stikstof, fosfor en koolstof is contact 

opgenomen met dhr. van Bruggen van het CBS. Dhr. van Bruggen is bij het CBS 

verantwoordelijk voor het opstellen van de mineralenbalansen van de landbouw. 

De review heeft plaatsgevonden op basis van een eerdere versie van de 

methodische achtergrond (bijlage 1). Het meeste van het commentaar van dhr. 

van Bruggen vroeg om een extra toelichting op de beschrijving. Deze 

toelichtingen zijn toegevoegd. Daarnaast zijn een aantal aanpassingen gedaan 

aan de analyse. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 In plaats van geslacht gewicht is bij de berekeningen voor de productie in de 

veehouderij gerekend met het levend gewicht; 

 Er is een controleberekening uitgevoerd om te kijken of het gebruik van zaai- 

en pootgoed in de landbouw meegenomen moest worden in de berekeningen. 

Voor Brabant was deze stroom minimaal en er is daarom besloten de stroom 

niet in de analyse op te nemen; 

 Compost is toegevoegd als aparte stroom van meststoffen in de land- en 

tuinbouw; 

 Bij controle van de gegevens bleek er een dubbeltelling in de gegevens uit de 

ProdCom database te zitten. Deze fout is hersteld; 

 

2. Zink 

De opgestelde zinkbalans voor Noord-Brabant is opgesteld conform een 

methodiek die ook door TNO wordt gehanteerd. Overleg hierover is gevoerd met 

Elmer Rietveld van TNO, die ook de auteur is van het TNO rapport: Materialen in 

de Nederlandse economie – beoordeling van de kwetsbaarheid materialen uit 

2014. Hij bevestigt dat het regionaliseren van landelijke data via het aantal banen 

op sectorniveau de “best practise” is. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat economie 

homogeen verdeeld is per bedrijf in de sector. In werkelijkheid is dit natuurlijk niet 

het geval en heeft ieder bedrijf zijn specifieke economische niche voordeel. Bij 

grote aantallen valt dit verschil per bedrijf echter weg. Overleg met dhr Henk 

Sweegers, directeur van Verzinkerij Meerveldhoven (thermisch verzinken) te 

Veldhoven bevestigt dit beeld. Als we conform het aantal banen nagaan hoeveel 

zink het bedrijf zou moeten gebruiken dan is dat bij dit bedrijf ongeveer 360 ton 

zinkgebruik, terwijl ze in werkelijkheid 1200 ton per jaar gebruiken. Deze 

verschillen worden gecompenseerd doordat bij andere bedrijven de afwijking de 

andere kant op is. Desalniettemin toont dit de grote onzekerheid aan van de 
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gepresenteerde data of zoals Elmer Rietveld van TNO het uitdrukt: dit is de “best 

educated guess” bij gebrek aan betere data. 

 

De data van de belangrijkste zinkspeler in Brabant, Nyrstar zijn wel geverifieerd 

met het bedrijf via contact met dhr Steef Steeneken, technologie manager van 

Nyrstar. Hij heeft de data geleverd voor de zinkproductie en de hoeveelheid 

recyclaat, die zij inzetten. Dit betreft wel data van afgelopen jaar en niet van 2013 

zoals de andere data. Hier zit dus ook een onzekerheid in. 

 

3. Energie 

De energiebalans die door Telos in 2013 is opgesteld is gecontroleerd aan de 

hand van een recentere balans die voor Noord-Brabant door het Energieonder-

zoek Centrum Nederland15 is uitgevoerd. Bij controle (zie tabel B6) bleek er een 

groot verschil te zitten tussen de gegevens van ECN en Telos met betrekking tot 

het energiegebruik in de industrie. Om een verklaring te vinden voor het verschil 

is contact opgenomen met dhr. Gerdes van ECN. Uit dit overleg is naar voren 

gekomen dat er in de berekeningen van ECN gegevens over het energetisch en 

niet-energetisch gebruik van aardgas door elkaar waren gehaald. Daarnaast 

bleek er bij een controle van Telos in een specifieke sector een dubbeltelling voor 

de productie van elektriciteit te zijn opgenomen. Na correctie voor beide fouten is 

uiteindelijk bepaald dat het energiegebruik voor de industrie 86 PJ moet zijn. 

 

Tabel B6 Maatregelen emissiereductie ammoniak 

 

 ECN (2015) Telos (2011) 

 warmte elektriciteit warmte elektriciteit 

Huishoudens 52 13 50 13 

Industrie 58 24 77 31 

Diensten 20 20 19 19 

Verkeer en vervoer 84  78 1 

Land- en tuinbouw 14 5 15 7 

 

4. Water 

Voor de stofstroomanalyse van water heeft bij het opstellen van de analyse al een 

review plaatsgevonden. Bij deze review zijn medewerkers van Brabant Water, het 

Waterschap Aa en Maas en de ZLTO betrokken geweest. Vanwege de eerder 

review is besloten om geen nieuwe review uit te voeren. 

_______________________________________________________________________________________________ 
15 Gerdes, J., Rösler, H., Beurskens, L. & Londo, M. (2016). Quickscan Warmte Noord-Brabant. Energieonderzoek 

Centrum Nederland. 
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