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zie ook: www.eye.nl
I N C O N T E X T

In goede aarde
MEER BIOLOGISCHE LANDBOUW 
Het biologisch areaal landbouwgrond in
Nederland kwam in 2004 uit op 39,7 dui-
zend hectare. Dit is 2,3 duizend hectare
meer dan een jaar eerder. Ondanks deze
toename schakelen sinds 2000 steeds
minder bedrijven om van gangbare naar
biologische landbouw. 
Het totaal areaal landbouwgrond zit al
jarenlang net onder de 2 miljoen hectare.
Het aandeel biologische landbouwgrond
is de afgelopen zes jaar verdubbeld van 1
naar 2 procent. Het streven van het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit is 10 procent biologisch land-
bouwgrond in 2010.

DIESEL STEEDS POPULAIRDER
Sinds 1955 is de afzet van motorbrand-
stoffen gestegen van ongeveer 1,5 miljard
liter tot circa 13,6 miljard liter per jaar.
Van oudsher is benzine de meest gebruik-
te brandstof voor wegvoertuigen. Vanaf
begin jaren tachtig wint diesel aan popu-
lariteit. Sinds 2000 ligt het aandeel van
diesel in de totale hoeveelheid afgezette
motorbrandstoffen boven de 50 procent.
De vraag naar diesel blijft toenemen door
de voortdurende groei van de transport-
sector en de toename van het aantal per-
sonenauto’s dat op diesel rijdt. 

MEER DUURZAME ENERGIE
In 2005 was 2,4 procent van het totale
binnenlandse energieverbruik afkomstig
uit duurzame binnenlandse bronnen. In
2004 was dat nog 1,8 procent. Duurzame
energie komt voor ongeveer driekwart
beschikbaar als elektriciteit. De binnen-
landse productie van duurzame elektrici-
teit steeg van 4,3 procent van het totale
elektriciteitsverbruik in 2004 naar 6,2
procent in 2005. Beide stijgingen worden
vooral veroorzaakt door de verdubbeling
van het meestoken van biomassa in elek-
triciteitscentrales. Ter vergelijking: de
productie van elektriciteit uit de kerncen-
trale in Borssele is goed voor ruim 3 pro-
cent van het totale elektriciteitsverbruik. 

In Context is tot stand gekomen in samenwer-

king met het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek, tel. (0900) 0227, www.cbs.nl.

Figuur 1 Areaal biologische landbouw.

Figuur 2 Motorbrandstoffen naar aandeel in verbruik.

Figuur 3 Aandeel duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen.
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