
Transfarmers (Boerkracht) 

MEER ZON 
op het boerenbedrijf



Wat is er aan de hand? 



Mismatch

De mismatch van duurzame opwek en afname in agrarisch 
gebied is een rem op de energietransitie. Het net kan de 
grote hoeveelheid opwek niet aan qua capaciteit

Dit komt door: 

Aanleg grote zonneparken (grond en ruimte) 

Groei zonnepanelen bij agrariërs (SDE+, 
marktproposities) 

Gebrek aan tijd/geld/mensen om net aan te passen



Wat zijn de huidige oplossingen? 

Verzwaren huidige net

Netten op slot / aanvragen weigeren

Veel pilots & onderzoek: DOL, Smartfarmergrid / 
Tarieven, Waterstof, Batterijsoorten, enz.

Kostbaar/duurt lang

Maatschappelijk niet gewenst

Lange termijn / nog niet schaalbaar



Enpuls onderzocht wat we NU al kunnen doen…
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Wanneer heeft een concept waarde (1)? 

Continuïteit / financiële gezondheid
De boer is constant op zoek naar nieuwe businessmodellen om zijn voortbestaan te 
garanderen en zijn bedrijf door te kunnen geven naar de volgende generatie

Onafhankelijkheid
De boer streeft naar onafhankelijkheid in een wereld die wordt gedomineerd door wet &  
regelgeving en macht van overheden/toeleveranciers/afnemers

Imago verbetering
De boer kampt met een minder goed imago en wil dit “rechtzetten”

Voor de boer: 



Wanneer heeft een concept waarde (2)? 

Duurzaamheid
Concepten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van NL: Co2 reductie, N reductie, enz. 

Maatschappelijke kosten
Concepten die de ‘maatschappij minder kosten”: netinfrastructuur ontlasten, minder Co2 & N uitstoot

Draagvlak 
Een concept dat “weinig weerstand oproept” en niet nadelig is voor specifieke doelgroepen

Voor “BV Nederland”:   



Concept: TransFarmers

“ TransFarmers richt zich op de vervanging van dieselwerktuigen door elektrische werktuigen die 
- in combinatie met zonne-energie en ingezet op de juiste tijdstippen - kunnen zorgen voor meer 
waarde voor de Boer en BV Nederland”



Hoe kan Transfarmers waarde hebben voor de boer? 

Continuïteit / financiële gezondheid
- Besparing op arbeid en schaalvergroting door efficiëntere bedrijfsvoering (robotisering/elektrificatie)
- Hogere melkprijs van afnemers door duurzamer proces, geen stijgende heffingen op diesel

Onafhankelijkheid
- Eigen zonne-energie wordt direct zelf gebruikt en is daardoor onafhankelijk van stijgende 
energieprijzen, versoberen salderingsregeling

- Direct gebruik eigen energie zorgt voor gevoel van onafhankelijkheid

Imago verbetering
- De combinatie elektrificatie/zon (schoon) versus Diesel (vervuilend) draagt bij aan een 

positief imago



Hoe kan Transfarmers waarde hebben voor NL?  

Maatschappelijke kosten verlagen
Wanneer we dieselwerktuigen vervangen door elektrische werktuigen die worden geladen of 
gebruikt tijdens piekuren wordt er minder stroom terug geleverd en wordt het net minder belast 
(minder maatschappelijke kosten)

Co2 Reductie 
Vervanging van diesel door (zonne)stroom zorgt voor co2 en N reductie. Voorbeeld: dieseltractoren 
zijn qua werktuigen momenteel de no.1 vervuilers: met 79.198 stuks stoten zij jaarlijks 1.01 Megaton 
uit

Efficiëntere duurzame energie productie
Doordat we vraag en opwek (zon) met elkaar matchen kunnen er meer panelen geplaatst worden 
op dezelfde aansluiting (minder verzwaring) 



Dat was de theorie…. Nu valideren in de praktijk 

Welke werktuigen komen in aanmerking voor Transfarmers? 



1e Conclusie: akkerbouwers, ga elektrisch beregenen op zon!  

CO2 Reductie 
Bij diesel beregenen wordt elk jaar 26 ton aan CO2 uitgestoten. Dit is gelijk aan ongeveer 8 
dieselauto’s. Bij elektrische beregening op zon wordt niks uitgestoten 

Efficiëntere Duurzame Energie Productie
Op een kleine aansluiting (tot 80 Ampère | 50 KW) kunnen 2-3 keer meer zonnepanelen 
geplaatst worden op dezelfde aansluiting zonder deze te verzwaren

Maatschappelijke kosten
De (variabele) Nederlandse Social Impact Costs van diesel beregenen zijn ongeveer 2.600 euro 
per jaar. Hier komen de eventuele gesocialiseerde netwerkkosten voor verzwaring nog bij

Continuïteit / financiële gezondheid
Volgens de WUR wint de boer per uur dieselberegening 16.6 euro per uur per hectare 

Onafhankelijkheid
Met elektrisch beregenen op eigen zon wordt de boer minder afhankelijk van externe factoren 
zoals stijgende dieselprijzen, energiebelasting en salderen 

Imagoverbetering
Volgens de WUR wint de boer per uur dieselberegening 16.6 euro per uur per hectare 



Even los van beregenen, wat kunnen andere boeren doen?  

1. Bepaal 
Het vermogen en het verbruik van de huidige dieselwerktuigen 

2. Bekijk 
Of het gebruik samenvalt met de zonnepiek. Zo niet: kan je het verbruik verschuiven?

3. Onderzoek 
Of er een elektrische variant is met een netaansluiting of een geschikt accupakket

4. Meet 
Je elektriciteitsverbruik en bepaal hoeveel extra ruimte je hebt om terug te leveren door toevoeging nieuwe apparatuur 

5. Bereken
De businesscase. Neem hierin mee hoeveel extra panelen je kan plaatsen  

6. Beslis 
Of je deze stap neemt en hoe je de financiering wilt regelen 



Brainstorm 



Hoe kan een elektrische 

beregeningsinstallatie het beste in de 

markt worden gezet

95% beregent nog op diesel en zo’n 

installatie kost minimaal 20K……



5 minuten zo veel mogelijk ideeën die 

kunnen zorgen voor versnelling



BUDGET

IS GEEN PROBLEEM

HET LIEFST

GEKKE IDEEËN

GEEN

BEPERKINGEN



VERVOLG



www.enpuls.nl


