in akkers met eenjarigen. Neem alleen al de systemen die worden ontworpen

voor de productie van biomassa, waar houtige gewassen geregeld tot laag bij de

CALORISCHE OPBRENGST *

grond worden afgezaagd. Zo’n systeem kan per hectare minstens drie maal zo
veel energie opnemen als een akker met eenjarigen. Op sommige proefperce-

len was de uitkomst zelfs zeven maal zo veel. Net als deze systemen met korteomloophout hebben we de natuurlijke savanne als bewijs dat er per hectare land
meer energie kan worden opgenomen dan als je een akker met eenjarige gewassen gebruikt. Helaas zijn er op dit moment geen technische onderzoeksgege-

vens beschikbaar van de totale opbrengst aan vóédsel uit een teeltsysteem dat
voor herstellende landbouw bijvoorbeeld een savanne nabootst. Dat is logisch,
omdat er nog maar zo weinig systemen met herstellende landbouw bestaan en

omdat die niet zijn onderzocht. Maar ze bestaan gelukkig wel. Ze worden actief
gemanaged door een groeiend aantal boeren. En er komen steeds sneller nieuwe

bij. Er komen gegevens. Die zullen in de loop van de tijd door steeds meer onder-

Type gewas (aantal)

Productie x calorische opbrengst

Totalen in Kcal

Tammekastanjebomen (212) 1.150 kg/ha x 2.389 kcal/kg =

2.758.850

Appelbomen (84)

84 x 40 kg/boom x 518 kcal/kg =

1.740.480

Hazelaars (514)

514 x 0,9 kg/struik x 6.480 kcal/kg =

2.997.648

Frambozen (1.028)

1028 x 1 à 2 liter/struik x 242 kcal/liter =

Rode aalbessen (1.285)

1.285 x 2.551 kcal/struik (4 à 7 kg/struik) =

Druivenstokken (296)

296 x 1.528 kcal/struik (2 kg/struik) =

Plantaardig totaal

106,496
3.278.035
452.288
11.333.797

Type dier (aantal)

zoekers worden verzameld.

Koe (2,5)

2,5 x 22 à 27 liter/dag x 200 dagen
x 616,7 kcal/liter (1,03 kg/liter) =

6.783.700

Een rekensom

Vleesrund (2,5)

2,5 x 260 kg vlees x 1.878 kcal/kg =

1.220.700

Varken (5)

5 x 113 kg x 73,6% = 416 kg x 2.000 kcal/kg =

De vraag was: kan een landbouwsysteem dat bijvoorbeeld als een savanne is

Kip (25)

25 x 2,7 kg x 65% = 88 kg x 2220 kcal/kg =

97.680

Schaap (5)

5 x 73 kg x 50% = 183 kg x 2.714 kcal/kg =

496.662

ontworpen per hectare meer calorieën, vitaminen en mineralen opbrengen dan
een akker met eenjarigen?

Hier is een rekensom om licht te werpen op de mogelijkheden. We nemen als

voorbeeld weer het systeem dat in dit hoofdstuk is beschreven. De tabel hiernaast toont de opgetelde opbrengst aan calorieën van gewassen en dieren.

Het is al vaak gezegd dat er drie soorten onwaarheden zijn: leugens, grote

leugens en statistiek. Data en statistieken moeten worden geïnterpreteerd. Een

Dierlijk totaal
Gecombineerd systeem met planten en dieren

832.000

9.333.062
20.666.859

* ) Zie colofon op p. 4

ander significant probleem is dat we werken met een meerjarig systeem dat

licht en voedingsstoffen, bijvoorbeeld met hybride hazelaars. Het type hazelaar

jaren zal er minder oogst komen van de houtige voedselgewassen, terwijl die

dat er geen gegevens beschikbaar zijn van de productie. Er wordt gewoon geen

lang meegaat. De productie zal in de loop van de tijd wat variëren. In de begin-

later juist veel zullen opleveren. In de beginjaren zullen snelgroeiende planten

als frambozen en aalbessen meer opbrengen dan later. Frambozen en druiven
geven ook minder oogst als er meer schaduw op het terrein komt.

Nog een probleem met statistiek is hoe we nauwkeurig de opbrengst per plan-

waar ik mee werk is ten oosten van de Rocky Mountains nog zo’n nieuw gewas
onderzoek naar gedaan. Dus bij het opstellen van de rekensom van zojuist heb
ik enkele aannames moeten doen. Die leg ik hieronder uit.

tensoort moeten berekenen. Zonder het jarenlang of zelfs decennialang verza-

Tamme kastanjes

opbrengst op de lange termijn is.

ciële boomkwekers tot universiteiten en overheden, vond ik uiteenlopende cij-

melen van gegevens in werkzame systemen kunnen we niet echt weten wat de

Bij het raadplegen van verscheidene bronnen, van gespecialiseerde, commer-

Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat druiven niet minder lijken op te bren-

fers: van 1100 tot 6700 kg per hectare. Die grote marge komt door de verschillen

gen in een complexe polycultuur, net als aalbessen. Frambozen lijken wel minder te produceren als ze met andere planten moeten concurreren op ruimte,
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in bodemgesteldheid en klimaat. Ook is er nog maar weinig vergelijkingsma-

teriaal omdat de kastanjeteelt in Noord-Amerika nog erg klein is. Ik heb de lage
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luchtkastelen met toekomstige mogelijkheden te schetsen, maar om daadwer-

geweldig zoetmiddel. Honing is een krachtige zoetstof met veel calorieën, net

en het telen van paddenstoelen.

volk honingbijen kan in mijn klimaat makkelijk een overschot van 23 kilogram

kelijke ervaring te delen. Daarom houd ik het hier bij het stoken van het huis

Onderzoek naar de opbrengst van biomassa in tonnen per hectare geeft uit-

eenlopende aantallen: van drie tot dertig ton per hectare, afhankelijk van de

plantensoort en van de regio. In vruchtbare gebieden met voldoende water zal
er in een seizoen meer hout groeien dan in droge streken.

Voor de rekensom van de calorische oogst per hectare kies ik één ton biomassa

per hectare per jaar. De ervaring leert dat je dat al snel haalt, want alleen al
hazelnootschillen kunnen per hectare honderd of tweehonderd kilo opleveren.

Paddenstoelen
Een eenvoudige, overheerlijke en eventueel lucratieve manier om van een
houtoverschot af te komen is: er iets eetbaars van maken. Onverteerbaar hout
omvormen in iets eetbaars doe je met schimmels.

De tabel op de volgende pagina’s geeft de voedingswaarden van de padden-

stoelensoorten Eikhaas en Shiitake. Er zijn tientallen verschillende paddenstoe-

len die je op stammetjes of op houtsnippers kunt telen. Door de magie van het
afbraakproces kunnen schimmels de 1 ton houtige biomassa per hectare omzetten in zo’n 1,25 ton paddenstoelen.

Stammetjes of houtsnipperbedden die hun deel van de kringloop hebben

volbracht met een hoogwaardige oogst, worden daarna omgezet in een zacht,
aard-achtig materiaal dat functioneert als een biologische spons. Dit wordt

binnen één jaar in de bodem opgenomen. Die ene ton aan houtige biomassa,
geoogst als bijproduct uit ons herstellende-landbouwsysteem, kan in de vorm
van shiitakes per hectare 84.059 kcal toevoegen aan het lijstje.

als suiker en ahornsiroop. Een kilogram honing bevat meer dan 3.048 kcal. Een
honing per jaar geven. Met maar één bijenvolk op een kleine halve hectare kunnen we alvast 70.104 kcal toevoegen aan ons systeem. Het probleem is alleen

dat honingbijen zich niet bewegen op een halve hectare, zoals je schapen of
runderen kunt laten doen. Ze vliegen naar de rijkste hulpbron. Men denkt dat

een bijenvolk wel drieduizend hectare bestrijkt om die 23 kg honing te maken.
Bijenhouders zien de opbrengst aan honing pas omlaag gaan als ze meer dan 50
volken per hectare houden.

Aangezien als algemene regel geldt dat er geen algemene regels zijn voor

honingbijen, ga ik een ietwat willekeurig en eenvoudig aantal kiezen voor de

bijenvolken in onze rekensom: vier op vierduizend vierkante meter. Dat doe ik
omdat je met vier volken de investeringen in het basisgereedschap eruithaalt

(berokers, korfmessen en een honingslinger). Vier volken maken het ook de

moeite waard om te kijken of er genoeg honing valt te oogsten. Verder stelt
dit aantal de imker in de gelegenheid om te observeren of er verschil zit in de

kracht van de volken. Zo kan er in de loop van de tijd worden geselecteerd met
sterkere koninginnen en volken. Met vier volken heb je tot slot de mogelijkheid
om sterke volken te splitsen, om extra koninginnen te kweken als dat nodig is,
en om ook in ‘mindere’ jaren nog honing te kunnen oogsten. In onze geschie-

denis van zeventien jaar op New Forest Farm oogsten we gemiddeld een emmer
van circa 20 liter per volk. Zo’n emmer weegt iets meer dan 23 kg. Als we de vierduizend vierkante meter omrekenen naar een hectare (tienduizend vierkante

meter) dan komen we uit op 692.898 kcal per hectare per jaar. Dan tellen we alle
calorische waarden per hectare op:

Kijk nu eens naar de maïs van het vorige hoofdstuk. Die maakte van de 34

• Polycultuur van gewassen:			

11.333.797 kcal

• Polycultuur van dieren:			

9.333.062 kcal

voedsel, waarna er nog maar 10 miljoen kilocalorieën per hectare overbleven. Op

• Honing en paddenstoelen:			

776.957 kcal

miljoen verteerbare kilocalorieën er 24 miljoen onbeschikbaar voor menselijk

een boerderij met herstellende landbouw zetten we onverteerbare calorieën juist

• Totaal aantal calorieën in menselijk voedsel:

om in eetbare calorieën. Het vee zet bijvoorbeeld gras, insecten en slakken om

20.666.859 kcal per hectare*

in vlees en zuivelproducten. En de schimmels zetten hout om in een delicatesse.

Dit herstellende-landbouwsysteem levert per hectare twee keer zo veel calorieën

Honing

Het systeem met herstellende landbouw produceert twee keer zo veel calorieën

Als laatste behandel ik graag een oogst uit ons voorbeeld van herstellende land-

bouw die tamelijk lastig te berekenen is: honing. Los van het vraagstuk van de
bestuiving, dat ik in hoofdstuk 10 heb behandeld, produceert de honingbij een
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op die voor mensen eetbaar zijn als een gemiddelde maïsakker.

die voor mensen eetbaar zijn dan maïs, het is meerjarig en het hoeft nooit
*) Zie colofon op p. 4
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