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Voorwoord
Duurzame productie en consumptie is cruciaal voor een rechtvaardig gebruik van
grondstoffen en hulpbronnen zonder de draagkracht van de aarde te
overschrijden. Een interessante indicator om deze duurzaamheid in kaart te
brengen, is de ecologische voetafdruk. De voetafdruk van een gemiddelde
Nederlander blijkt drie keer hoger te zijn dan het eerlijke aarde aandeel. Als
iedereen als een Nederlander zou leven, hebben we dus drie planeten nodig.
In opdracht van Milieudefensie berekende het milieuadviesbureau Ecolife de
voetafdrukbesparingen van een pakket van 50 beleidsdoelen. Ecolife is de
Belgische partner van het Global Footprint Network, die de
voetafdrukmethodologie standaardiseert en voetafdrukken van landen berekent.
Aan de hand van de Nederlandse nationale voetafdrukrekeningen (National
Footprint Accounts) werd de mogelijkheid nagegaan om tegen 2030 de
Nederlandse voetafdruk te halveren en tegen 2050 binnen de draagkracht van de
aarde te krijgen.

Wijze van refereren
Bruers S. & Bosschaert T. (2014). Halvering van de Nederlandse ecologische
voetafdruk. Studie uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie. Ecolife, Leuven.
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Samenvatting
De ecologische voetafdruk meet het gebruik van biologisch vruchtbaar
landoppervlakte, en wordt uitgedrukt in globale hectare (gha). Deze voetafdruk
omvat het gebruik van hernieuwbare materialen (bv. voeding), infrastructuur
(bebouwde oppervlakte) en fossiele brandstoffen (CO 2-emissies door
energiegebruik), en wordt vertaald in zes landgebruikstypes: akkerland,
graasland, visgronden, bosland, bouwland en energieland.
Een gemiddelde Nederlander had in 2008 een ecologische voetafdruk van
ongeveer 6 gha, terwijl de beschikbare biocapaciteit (het eerlijke aarde aandeel)
slechts 1,8 gha/persoon bedraagt. Omwille van de bevolkingsgroei zal het
eerlijke aarde aandeel tegen 2050 tot onder de 1,5 gha/persoon dalen. Om de
Nederlandse voetafdruk tegen 2030 te halveren, zijn ambitieuze maatregelen
nodig die samen een besparing van 3 gha per persoon opleveren. Een verdere
reductie met drie kwart tegen 2050 is haalbaar, en nodig om de voetafdruk tot
binnen de beschikbare biocapaciteit te brengen.
Deze studie bevat simulaties van 50 beleidsdoelen die samen tegen 2030 de
gewenste halvering van de voetafdruk kunnen verwezenlijken. De volgende tabel
geeft een globaal overzicht van de beleidsdoelen, met de overeenkomende
besparingen in gha/persoon. De donkergroene cellen geven de belangrijkste
beleidsdoelen (met de grootste besparingen) weer. Lichtgroene cellen geven iets
kleinere besparingen weer, en donkerrode de kleinste.
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Tabel 1: overzicht van de besparingen in gha/persoon voor 2030

Bij voeding kan men de grootste besparingen realiseren. Ten eerste zou in 2030
40% van de belangrijkste dierlijke producten (zuivel, vlees, vis) vervangen
kunnen worden door plantaardige alternatieven. Dat komt dus overeen met
ongeveer 3 dagen per week plantaardig (veganistisch) eten. In 2050 zou dat
percentage tegen de 100% moeten liggen om de totale Nederlandse voetafdruk
voldoende te reduceren tot onder de 1,5 gha/persoon. Een veganistisch
voedingspatroon levert daardoor de sterkste reductie op van de ecologische
voetafdruk, met een besparing van meer dan 1 gha/persoon in 2050. Een tweede
belangrijk beleidsdoel is het verminderen van de voedselverspilling in
huishoudens, de voedingsnijverheid en dienstensectoren. Naast deze
voedselverspilling eet een gemiddelde Nederlander ook een beetje meer
calorieën dan wat aangewezen is volgens een gezond voedingspatroon. Er is dus
ook een kleine besparing op de hoeveelheid geconsumeerde voeding mogelijk.
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Een derde belangrijke besparing kan gerealiseerd worden bij het autoverkeer: de
totale afgelegde autokilometers van 2008 kunnen vervangen worden door 30%
met zuinigere wagens, 30% elektrische wagens (op 100% groene stroom), 30%
openbaar vervoer (treinen op groene stroom) en 10% fiets.
De huishoudproducten en goederen bestaan uit gebruiksgoederen (producten die
een lange tijd, meestal langer dan een jaar, gebruikt worden) en
verbruiksproducten zoals verpakkingen en producten die regelmatig worden
aangekocht (bv. onderhoudsproducten,…). Door tweedehandsproducten, cradle
to cradle, een diensteneconomie en het vermijden van overbodige aankopen van
goederen, kan men de hoeveelheid goederen sterk verminderen en zo de
voetafdruk met meer dan 0,3 gha/persoon doen dalen. Hierbij kan men ook nog
eens in textielproducten leder vervangen door milieuvriendelijkere kunststoffen.
Bij het berekenen van de besparingen van goederen en producten werden
conservatieve schattingen gebruikt en werden dubbeltellingen met andere
beleidsdoelen (met name de efficiëntere industrie en elektriciteitsproductie)
vermeden. Verder is het belangrijk om op te merken dat niet alle
gebruiksgoederen en verbruiksproducten werden opgenomen in de berekening.
De voetafdruk van de directe CO2-emissies in de drie economische sectoren
(landbouw, industrie en diensten) kan met 0,31 gha/persoon gereduceerd worden
door o.a. efficiëntieverbeteringen, warmtekrachtkoppeling, passieve
kantoorgebouwen, koolstofopvang en -opslag en voornamelijk groene
stroomproductie. In 2030 zou 70% van de elektriciteitsproductie groene stroom
moeten zijn, om te voorzien in groene stroom voor woningen, industrie,
elektrische wagens en treinen.
In Nederlandse huishoudens wordt nog veel recycleerbaar papier weggeworpen
bij het restafval (bijna 40 kg/persoon/jaar). Indien men 100% van dat papier
selectief zou inzamelen voor recyclage, en men daarnaast nog eens de algehele
papierconsumptie bij huishoudens en de dienstensector met 60% kan
verminderen, kan de voetafdruk dalen met 0,28 gha/persoon.
Bij de categorie energiegebruik huishoudens zouden de woningen in 2030 hun
energie voor verwarming, warm water en elektriciteit met 50% moeten
reduceren, door intensieve renovatie tot lage energie woningen die bijna geen
energie verbruiken. Het overschakelen op groene stroom is ook een belangrijk
beleidsdoel.
Een besparing bij het vrachttransport is te realiseren door 20% van de afgelegde
vrachtwagenkilometers in 2008 te vervangen door spoor en binnenvaart. Een
verdere vermindering van de vrachtcapaciteit met 20% en het gebruik van 20%
energiezuinigere vrachtwagens kan de voetafdruk verder reduceren tot 0,13
gha/persoon.
De overige voedingsmaatregelen bevatten beleidsdoelen rond lokale, biologische
en seizoensgebonden voeding (minder producten van verwarmde kas, minder
geïmporteerde voeding) en enkele aanbevelingen rond producten die een relatief
hoge voetafdruk hebben, zoals olieën en vetten, koffie en geraffineerde
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graanproducten zoals wit brood. In de huidige voetafdrukmethodologie worden
niet alle vormen van milieu-impact van landbouw en voeding in rekening
gebracht. Zo worden de gigantische CO2-emissies door het veranderen van
landgebruik (het omkappen en afbranden van tropische savanne en wouden) en
de impact op de biodiversiteit van sommige beleidsdoelen (bv. het vervangen
van Zuid-Amerikaanse soja door lokaal geteeld veevoeder) niet in rekening
gebracht in de voetafdruk.
Wat vliegtuigverkeer betreft, is het beleidsdoel dat er in 2030 bijna geen korte
afstandsvluchten (minder dan 1500) meer plaatsvinden, want deze zijn
vervangbaar door hogesnelheidstreinen. Verder is er een reductie in
lange-afstandsvluchten voor zowel vakanties als zakelijke doelen en
veronderstellen we dat de vliegtuigen in 2030 30% zuiniger zijn geworden
tegenover 2008.
De volgende twee grafieken geven de reducties weer per categorie voor 2030 en
2050. De eerste figuur kijkt naar de zes landgebruikstypes van de ecologische
voetafdruk, de tweede grafiek naar zes verschillende activiteiten. De
dienstensector bevat recreatie, toerisme, financiële diensten, gezondheidszorg,
ICT, onderwijs,… De overheid bevat administratie, defensie, hulpdiensten,… De
sector bouw en constructie bevat de bouw en renovatie van woningen en andere
gebouwen, evenals het aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Het
personenvervoer bevat auto, openbaar vervoer en vliegtuigreizen.
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Inleiding
De aarde is een ecosysteem dat het aanbod levert aan hulpbronnen zoals
vruchtbaar landoppervlakte, hernieuwbare materialen (biomassa), mineralen,
brandstoffen en zoet water. Wij maken gebruik van die natuurlijke hulpbronnen
en produceren daarbij afvalstoffen. Maar de aarde kan natuurlijk niet oneindig
veel grondstoffen leveren en afvalstoffen verwerken. Onze planeet heeft zijn
grenzen. Een voetafdruk is een instrument om te meten in hoeverre mensen de
grenzen van de planeet overschrijden en om het onevenwicht in vraag en aanbod
van hulpbronnen en het produceren van afval in kaart te brengen. We kunnen dit
vergelijken met een bankrekening: als onze uitgaven hoger zijn dan de
inkomsten, gaat onze rekening vroeg of laat in het rood komen. Als we meer
vragen dan wat de aarde kan aanbieden, gaan we ook bij de aarde vroeg of laat
in het rood komen, en het risico is groot dat de aarde dan gaat reageren op een
manier die we niet graag hebben. Denk maar aan de gevolgen van
klimaatopwarming en het instorten van ecosystemen door vervuiling of
verdroging.
Het doel van een voetafdruk is het inschatten van de ecologische
(on)duurzaamheid van menselijke activiteiten. Het vertrekpunt daarbij is
eindigheid: er is een eindige beschikbaarheid aan vruchtbaar aardoppervlakte,
proper zoet water, opnamecapaciteit van broeikasgassen,… Omdat menselijke
activiteiten op verschillende manieren een impact hebben op het milieu en
gebruik maken van schaarse hulpbronnen, hebben milieuwetenschappers
verschillende voetafdrukken ontwikkeld. Eén van de bekendste is de ecologische
voetafdruk, die het gebruik van vruchtbaar aardoppervlakte meet.

Wat is de ecologische voetafdruk?
De ecologische voetafdruk meet het gebruik van biologisch productieve
aardoppervlakte voor menselijke activiteiten. Dit komt overeen met het gebruik
van drie soorten natuurlijke rijkdommen, die vertaald worden naar een
oppervlakte:
1

Het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2 van de verbranding van fossiele
brandstoffen wordt gedeeltelijk opgenomen door de oceanen (waar het voor
verzuring zorgt) en bossen. De benodigde oppervlakte van die bossen om CO 2
op te nemen wordt energieland genoemd.

2

Het gebruik van hernieuwbare materialen (biomassa) wordt vertaald in vier
soorten landgebruik:
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1

akkerland (inclusief tuinen en boomgaarden) voor de productie van
voedsel en vezels zoals katoen,

2

grasland voor vee,

3

visgronden voor vis op zee en in binnenwateren en

4
3

bosland voor hout- en papierproducten.

Het gebruik van infrastructuur en gebouwen: bouwland is de oppervlakte voor
woningen en tuinen, diensten-, industrie- en nijverheidsgebouwen,
transportinfrastructuur, lucht- en zeehavens, en mijnen.

De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in een gemiddelde of ‘globale’
hectare (gha)1. Als we alle activiteiten van een gemiddelde Nederlander voor één
jaar bij elkaar optellen, komen we uit op een voetafdruk van ongeveer 6 gha per
persoon (GFN, 2012). Daarentegen is de beschikbare biocapaciteit of Eerlijke
Aarde Aandeel slechts 1,8 gha per persoon. Dat is de totale vruchtbare
aardoppervlakte gedeeld door 7 miljard mensen. En als we rekening houden met
een verdere bevolkingsgroei en ook nog voldoende ruimte willen reserveren voor
natuurgebieden en biodiversiteit, dan ligt de biocapaciteit die voor mensen
beschikbaar is (ver) onder de 1,8 gha. Dat wil zeggen dat als iedereen zou leven
zoals een huidige gemiddelde Nederlander, we minstens drie planeten nodig
hebben, want enkel de aarde kan niet genoeg hulpbronnen aanbieden. Ook als
we de totale voetafdruk van de mensheid bekijken, is die momenteel reeds meer
dan 50% hoger dan wat de aarde kan dragen. Dit betekent dat onze huidige
consumptie de mondiale draagkracht van de aarde reeds overschrijdt. Met
andere woorden: we bouwen een ecologische schuld op door een onevenwicht in
vraag en aanbod. Het natuurlijk kapitaal wordt daardoor bedreigd. Wanneer we in
het rood gaan voor de ecologische voetafdruk is niet bekend. De uitstoot van CO 2
is de belangrijkste reden waarom de ecologische voetafdruk hoger is dan de
beschikbare biocapaciteit. Deze CO2 draagt bij aan de klimaatverandering, en
daarvan weten we dat de tijd erg dringend is om te handelen.
De situatie is niet enkel onduurzaam, maar ook onrechtvaardig: een Nederlander
heeft een veel hogere voetafdruk dan het wereldgemiddelde van 2,7 gha per
persoon. Sommige arme landen hebben een voetafdruk van slechts 1 gha per
persoon. Dat wil zeggen dat het gebruik van hulpbronnen onrechtvaardig
verdeeld is. De hoge ecologische voetafdruk van Nederland meet dus tegelijk een
ecologische onduurzaamheid en een sociale onrechtvaardigheid.

1 Niet alle gronden zijn even vruchtbaar. Zo is de (potentiële) biologische productiviteit
van wereldgemiddeld akkerland vijf keer hoger dan wereldgemiddeld graasland, en
Nederlands akkerland is dan weer productiever dan wereldgemiddeld akkerland. Het
gebruik van één hectare Nederlands akkerland heeft dus een hogere ecologische kost dan
het gebruik van één hectare schraal Mongools grasland, omdat in het Nederlandse geval
meer bioproductiviteit wordt gebruikt en er dus meer beslag wordt gelegd op de
biocapaciteit van de aarde. Om de vergelijking van de zes landgebruiktypes mogelijk te
maken, wordt rekening gehouden met de potentiële biologische productiviteit, waardoor
elke reële hectare van elk landgebruikstype wordt omgezet naar een globale hectare. De
eenheid van de ecologische voetafdruk is daarom gha.jaar: het gebruik van 1 globale
hectare gedurende 1 jaar. Deze eenheid is een virtuele hectare die dezelfde biologische
productiviteit heeft als de wereldgemiddelde hectare vruchtbare grond- of wateroppervlak
gedurende één jaar. De jaarlijkse voetafdruk van een persoon wordt gemeten in gha
(=gha.jaar per jaar).
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Doelstelling: halvering van de Nederlandse voetafdruk tegen
2030
In deze studie willen we een pakket van beleidsdoelen samenstellen om de
Nederlandse ecologische voetafdruk te halveren tegen 2030. We baseren ons
daarbij op de gestandaardiseerde National Footprint Accounts (NFA) van het
Global Footprint Network (GFN), voor het gegevensjaar 2008 volgens de
methodologie van de NFA editie 2012 (GFN, 2012). Afgerond bedroeg de
voetafdruk van een Nederlander in 2008 6 gha, dus de doelstelling is een
reductie van 3 gha per persoon. Op langere termijn is een verdere reductie van
de voetafdruk tot onder 1,5 gha nodig (rekening houdend met een bevolking van
9 miljard mensen in 2050).
De Nederlandse National Footprint Accounts worden regelmatig door het Global
Footprint Network geactualiseerd, maar , maar we verwachten dat nieuwe cijfers
geen wezenlijke verandering van de opgave en te stellen reductiedoelen teweeg
brengen. Naast de gegevens van het Global Footprint Network worden nog
verschillende andere databronnen gebruikt (OECD, Bilan Carbone, Agentschap
NL, International Energy Agency,…). Voor 2030 en 2050 gaan we daarbij uit van
een bevolkingsprognose van resp. 17,8 miljoen en 18 miljoen inwoners
(tegenover 16,5 miljoen Nederlanders in 2008).
Het beleidsdoelenpakket bestaat uit 50 simulaties. De doelstellingen in de
simulaties worden uitgedrukt in percentages, bv. het percentage vlees dat
vervangen wordt door plantaardige eiwitbronnen, het percentage
autoverplaatsingen dat vervangen wordt door openbaar vervoer, het percentage
daling van verwarmingsenergie bij huishoudens,… Die percentages zijn vaak erg
ambitieus omdat de som van alle beleidsdoelen een totale besparing van 3 gha
per persoon moet opleveren tegen 2030. Aan de andere kant werden in de
berekeningen erg conservatieve aannamen gemaakt: de achtergrondcijfers die
gebruikt werden (bv. de voetafdruk van een product en de hoeveelheid
aangekochte producten), zijn vaak aan de lage of voorzichtige kant. Daardoor zou
bij hetzelfde besparingspercentage de bespaarde voetafdruk in gha per persoon
in realiteit iets hoger kunnen liggen dan wat de simulatie aangeeft. Verder
werden ook mogelijke dubbeltellingen vermeden. Als bijvoorbeeld de industrie
minder CO2 gaat uitstoten bij een constante productiehoeveelheid, zal de
voetafdruk van een aangekocht product kleiner worden. Indien men dan
vervolgens minder producten gaat aankopen, zal het effect van deze tweede
besparingsmaatregel kleiner uitvallen, want een 10% daling in consumptie van
een product met een kleine voetafdruk is minder sterk dan een 10% daling van
een product dat nog een grote voetafdruk had.
In deze studie zijn de 50 beleidsdoelen erg algemeen geformuleerd, om zo een
beeld te geven wat voor soort doelen men moet stellen, op basis waarvan dan
concrete maatregelen dienen te worden geformuleerd. In sommige gevallen
worden enkele concrete maatregelen voorgesteld om die beleidsdoelen te
realiseren, maar de concrete maatregelen worden in deze studie niet verder
bestudeerd. Zo is er een algemeen beleidsdoel om het energieverbruik van
huishoudens te halveren, en worden kort enkele concrete maatregelen
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voorgesteld zoals subsidies voor isolatie, warmtekrachtkoppeling en
warmtepompen, en investeringen in collectieve (stads)verwarming. De effecten
van deze maatregelen worden niet berekend in deze studie. Deze studie van het
beleidsdoelenpakket is daarom slechts een vingeroefening. Het rapport geeft een
antwoord, niet het antwoord.
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Tabel 2: doelstellingspercentages en besparingen van de 50 beleidsdoelen voor 2030 en
2050 in gha/persoon.
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Beleidsdoelen voor de halvering van de voetafdruk 2030
Energieverbruik huishoudens
Beleidsdoel 1: energiezuinige privéwoningen.
Het energieverbruik van verwarming en elektriciteit van een gemiddelde woning
daalt met 50% ten opzichte van 2008. Dit kan door bijvoorbeeld slecht
geïsoleerde huizen te renoveren of heropbouwen tot lage energie woningen met
een energieprestatiecoëfficiënt van 0,3 of lager (dus 70% lager energieverbruik
dan een gemiddelde woning in 2008 met een EPC-waarde van 1). 2 Hiervoor is een
sterke stimulans vanuit de overheid nodig, met bv. subsidies. Vanaf 2020 moet er
in overeenstemming met de Europese wetgeving energieneutraal gebouwd
worden (EPC-waarde gelijk aan 0). Hulpmaatregelen hierbij zijn: het toepassen
van micro-WKK (warmtekrachtkoppeling), collectieve (stads)verwarming en
warmtepompen in combinatie met zonnewarmte (zonnecollectoren) of
aardwarmte (geothermische energie).

Beleidsdoel 2: groene stroom elektriciteit van huishoudens
Alle huishoudens schakelen over op 100% groene stroom tegen 2030. Groene
stroom kan geproduceerd worden door fotovoltaïsche zonne-energie,
windenergie, waterkracht, oceaanenergie (golfslagenergie en getijdenenergie),
geothermische energie en biomassa (afkomstig van biologisch afvalmateriaal van
landbouw en bosbouw).
Deze twee beleidsdoelen geven samen een besparing van 0,26 gha per
persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De directe CO2-emissies van huishoudens door het verbranden van fossiele
brandstoffen voor verwarming, koken en warm water, bedragen 1,02 ton CO 2 per
persoon per jaar (International Energy Agency, datajaar 2008). Met een
energieland voetafdruk van 0,25 gha/ton CO 2 (GFN, 2012) komt dit
energieverbruik van eigen brandstoffen in huishoudens neer op 0,25
gha/persoon. Daarnaast verbruikt een huishouden nog 1500 kWh/persoon/jaar
aan elektriciteit (Eurostat, datajaar 2008). De CO2-uitstoot van Nederlandse
elektriciteitconsumptie bedraagt 0,39 kg CO2/kWh (Bilan Carbone, 2008).3 Deze
elektriciteit is voornamelijk afkomstig van gascentrales. De volgende tabel toont

2 Indien 30% van de Nederlandse woningen worden gerenoveerd tot zuinige woningen
met een EPC-waarde van 0,3, en een verdere 30% woningen worden (herop)gebouwd tot
energieneutrale woningen (EPC=0), dan daalt het gemiddelde energieverbruik met 50%.
Het betreft dan een renovatie en heropbouw van bijna 5 miljoen woningen en
appartementen.
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de CO2-emissies per geproduceerde kWh elektriciteit volgens LCA-studies
(levenscyclusanalyses).4
Energiebron

kg
CO2/kWh

Fotovoltaïsche zonne-energie

0,045

Geothermische energie

0,045

Windenergie (land)

0,007

Windenergie (zee)
Oceaanenergie (getijden,
golfslag)

0,005
0,008

Studie
Ricardo AEA
(2013)
Moomaw e.a.
(2011)
Ricardo AEA
(2013)
Ricardo AEA
(2013)
Moomaw e.a.
(2011)

Nemen we hiervan een mix van 1/3 fotovoltaïsche en geothermische energie en
2/3 wind- en oceaanenergie, dan bedraagt de uitstoot 0,019 kg CO 2/kWh. Groene
stroom is dan slechts 5% van de huidige Nederlandse CO 2-emissie per kWh
elektriciteit.
In de berekening van de voetafdrukbesparing wordt eerst het totale
energieverbruik vermenigvuldigd met een factor 0,5, en het aandeel elektriciteit
daarin nog eens met een factor 0,05 omwille van de groene stroom.

Directe CO2-emissies primaire, secundaire en tertiaire
sectoren
Beleidsdoel 3: minder directe CO2-emissies landbouw en bosbouw
Tegen 2030 stoten de Nederlandse landbouw en bosbouw 20% minder CO 2 uit
van hun eigen verbranding van fossiele brandstoffen, bij dezelfde
productiehoeveelheid. Dat wil zeggen dat bv. bij de productie van 1 ton tarwe
20% minder CO2 uitgestoten wordt door bv. grondbewerkingsvoertuigen. Het
betreft hier dus een vermindering van de directe CO 2-emissies van
landbouwvoertuigen, generatoren en verwarmingsinstallaties in stallen en
serres.5 Indirecte emissies die vrijkomen bij de productie van bv. kunstmest en
pesticiden zitten hier niet bij.

3 Deze waarde komt goed overeen met de waarde van 0,37 kg CO 2/kWh die gebruikt
wordt in de National Footprint Accounts van GFN (2012). Het is de CO2 uitstoot van
geconsumeerde elektriciteit; die van geproduceerde elektriciteit in Nederland bedraagt
0,22 kg CO2/kWh volgens GFN (2012). Het verschil in waarden voor de consumptie en
productie komt door de import van elektriciteit. Een deel van de elektriciteit
geconsumeerd door huishoudens is afkomstig van Nederlandse productie, een deel van
import van het buitenland.
4 De gegevens van Ricardo AEA (2013) werden geëxtrapoleerd naar de
technologie-efficiëntie die vermoedelijk beschikbaar zal zijn in 2020.
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Dit beleidsdoel is haalbaar door 1) zuinigere machines en 2) extra WKK in de
glastuinbouw.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De directe emissies van de landbouw- en bosbouwsector bedragen 0,58 ton
CO2/persoon/jaar (CBS emissieregistratie 2008) ofwel 0,15 gha/persoon. Om
dubbeltelling te voorkomen, trekken we hier de besparing van beleidsdoel 33 af.
Die is gebaseerd op 50% van de CO2-emissies van de glastuinbouw: 0,32 ton
CO2/persoon/jaar ofwel 0,08 gha/cap. Van het resterende deel van de
CO2-emissies wordt ten slotte 20% als besparing afgetrokken.
Als de Nederlandse landbouwproductie CO2-zuiniger wordt, dan daalt ook de
voetafdruk van geëxporteerde landbouwproducten. Maar volgens de
NFA-methodologie 2012 is die verandering in de totale exportvoetafdruk
verwaarloosbaar. Hetzelfde geldt voor geëxporteerde industrieproducten in de
volgende beleidsdoelstelling.

Beleidsdoel 4: minder directe CO2-emissies industrie en
constructiesector
Tegen 2030 stoot de Nederlandse industrie en constructiesector 30% minder CO 2
uit bij dezelfde productiehoeveelheid en recyclageverhouding. Zo zal de
CO2-uitstoot van de productie van 1 ton plastic (uit gedeeltelijk nieuwe aardolie
en gedeeltelijk gerecycleerde plastic) dalen met 30%. De CO 2 van de industrie
komt niet enkel van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook van bv.
kalksteen in de cementproductie.
Dit beleidsdoel is haalbaar door 1) efficiëntieverbeteringen, 2) eigen productie
van groene stroom en 3) carbon capture and storage (het opvangen en opslaan
van CO2). Wat de efficiëntieverbeteringen betreft, zou de industrie tegen 2030 20
tot 30% CO2 kunnen besparen door het invoeren van de reeds gekende best
beschikbare technologie en WKK (warmtekrachtkoppeling) (zie bv. IEA 2007; TNO
2009).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,17 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De directe CO2-emissies door de industrie en constructiesector bedraagt 2,29 ton
CO2/persoon/jaar (IEA, datajaar 2008) ofwel 0,57 gha/persoon. Hier wordt 30%
besparing van afgetrokken.

5 Wat de directe CO2-emissies van serres betreft: beleidsdoel 3 gaat uit van
efficiëntieverbeteringen in de glastuinbouw, zoals WKK-installaties. De CO2-uitstoot kan
ook dalen door glastuinbouw te vervangen door teelt in volle grond, maar dat wordt
gesimuleerd in beleidsdoel 33.
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Beleidsdoel 5: minder directe CO2-emissies dienstensector
De Nederlandse dienstensector (banken en verzekeringen, overheid, onderwijs,
recreatie, handel,…) stoot per hoofd van de bevolking in 2030 50% minder CO 2
uit door de verbranding van fossiele brandstoffen dan in 2008.
Dit beleidsdoel is haalbaar door dienstengebouwen te renoveren of heropbouwen
tot lage energie gebouwen en energieneutrale gebouwen, door het toepassen
van micro-WKK (warmtekrachtkoppeling), collectieve (stads)verwarming en
warmtepompen in combinatie met zonnewarmte (zonnecollectoren) of
aardwarmte (geothermische energie).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,11 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De directe CO2-emissies door de dienstensector bedraagt 0,91 ton
CO2/persoon/jaar (IEA, datajaar 2008) ofwel 0,23 gha/persoon. Hier wordt 50%
besparing van afgetrokken.

Beleidsdoel 6: minder directe CO2-emissies bij elektriciteitsproductie
De Nederlandse elektriciteitssector stoot per geproduceerde kWh in 2030 70%
minder CO2 uit dan in 2008. Indien we de elektriciteit geleverd aan de
huishoudens, de elektriciteit voor nieuwe elektrische passagiertreinen en
elektrische wagens en de elektriciteit geproduceerd door zelfproducenten (bv.
WKK productie in de glastuinbouw) hiervan aftrekken 6, dan moet het resterende
deel van de elektriciteitssector in 2030 50% besparen op CO 2-uitstoot. De
indirecte CO2-emissies bij de constructie van krachtcentrales en -installaties
moeten hier wel worden bij gerekend.
Dit beleidsdoel is haalbaar door 1) groene stroom, 2) efficiëntieverbeteringen in
de krachtcentrales, en 3) carbon capture and storage (CCS). Indien er geen
verdere stijging is van de elektriciteitsvraag per persoon (met uitzondering van
de stijging door beleidsdoel 15) en indien men enkel inzet op groene stroom, dan
zou de te produceren hoeveelheid groene stroom in 2030 4700 kWh/persoon (84
TWh voor 17,8 miljoen inwoners) moeten bedragen om tegemoet te komen aan
dit beleidsdoel. Dat is 70% van de totale elektriciteitsproductie in 2030 (121
TWh), wat haalbaar zou zijn volgens het Europese Energierevolutiescenario (in
2030 zou de Europese elektriciteitssector 67% groene stroom kunnen produceren
volgens een studie van Greenpeace & EREC, 2012). Belangrijk is dan wel dat
andere EU-landen ook overschakelen op groene stroom en er een geïntegreerd
slim Europees elektriciteitsnet (smart grid) komt (ECF, 2010). Een stijging van de
elektriciteitsvraag door bv. elektrische wagens kan worden opgevangen door
efficiëntieverbeteringen en CCS.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,28 gha/persoon.
6 Dit om dubbeltelling te voorkomen met maatregelen 2, 12, 13 en 33.
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Technische uitleg berekeningsmethode
De totale directe CO2-emissies van de elektriciteitssector (exclusief de
zelfproducenten zoals de glastuinbouw) bedraagt 2,89 ton CO 2/persoon/jaar (IEA,
datajaar 2008) ofwel 0,72 gha/persoon. Hiervan wordt afgetrokken:
-het elektriciteitsverbruik van huishoudens: 1500 kWh/persoon/jaar of 0,55 ton
CO2/persoon/jaar (Eurostat, datajaar 2008, volgens de Nederlandse
elektriciteitsmix van 2008), en
-het elektriciteitsverbruik van elektrische passagierstreinen in gebruik in 2008:
900 passagierkilometer per persoon (OECD, 2005) maal 0,08 kg
CO2/passagierkilometer (Bilan Carbone 2008 voor Nederlandse treinen), min
0,005 kg CO2/persoon voor niet-elektrische dieseltreinen (IEA, 2008).
Dit geeft 2,27 ton CO2/persoon/jaar ofwel 0,57 gha/persoon. Hier wordt 50%
besparing van af getrokken.
De totale productie van groene stroom in 2030 is waarschijnlijk haalbaar, zelfs als
alle elektrische wagens en treinen eveneens op groene stroom gaan rijden
(beleidsdoel 15). In 2008 bedroeg de totale Nederlandse elektriciteitsconsumptie
6665 kWh/persoon (CBS, 2008). Tel daarbij op: 910 kWh/persoon voor nieuwe
elektrische wagens en nieuwe treinen in 2030 (zie beleidsdoel 15); en trek er van
af: 750 kWh/persoon voor de elektriciteitsbesparing in huishoudens (50%
energiebesparing van huishoudelijke elektriciteit in 2030). Dan komen we op een
totale elektriciteitsproductie van 6800 kWh/persoon in 2030 indien er geen
verdere groei van de elektriciteitsconsumptie per hoofd van de bevolking is.
De hoeveelheid groene stroom in 2030 bedraagt: 50% van de 5770 kWh
elektriciteit7 (exclusief die voor huishoudens en elektrische wagens en treinen,
exclusief elektriciteit van zelfproducenten), plus 750 kWh/persoon groene stroom
van huishoudens plus 800 kWh/persoon groene stroom voor nieuwe elektrische
passagierstreinen en wagens plus 160 kWh/persoon groene stroom voor
bestaande elektrische passagierstreinen8. Dat is een totaal van 4700 kWh groene
stroom, ofwel 70% van de totale elektriciteitsproductie in 2030. Het Energie
[R]evolutiescenario van Greenpeace en EREC (2012) spreekt van 67% groene
stroom in 2030 voor Europa.
Een elektriciteitsproductie van 6800 kWh/persoon is 2% hoger dan de productie
per persoon in 2008. Rekening houdend met een bevolkingsgroei van 8% tegen
2030 (CBS bevolkingsprognose) is dat een stijging van 10% in de totale
elektriciteitsproductie. Het Energie [R]evolutiescenario van Greenpeace en EREC
(2012) spreekt van 20% extra elektriciteitsproductie in 2030 ten opzichte van
2009 voor Europa. Dus mits er geen verdere groei van de
7 Dit is 2,27 ton CO2/persoon/jaar gedeeld door 0,39 kg CO2/kWh (Bilan Carbone, 2008).
8 Dit is 900 passagierkilometer per persoon (OECD, 2005) maal 0,08 kg
CO2/passagierkilometer (Bilan Carbone 2008 voor Nederlandse treinen), min 0,005 kg
CO2/persoon voor niet-elektrische dieseltreinen (IEA, 2008), gedeeld door 0,39 kg
CO2/kWh (Bilan Carbone, 2008).
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elektriciteitsconsumptie per hoofd van de bevolking is, zou de productie van
groene stroom haalbaar moeten zijn.

Personenvervoer
Beleidsdoel 7: korte afstand vliegtuigreizen vervangen door trein
95% van de korte vliegtuigreizen (afstand kleiner dan 1500 km, dus dichterbij
dan Spanje) voor zowel zakelijke als niet-zakelijke reizen worden vervangen door
internationale hogesnelheidstreinen (en eventueel de boot). Het aantal korte
afstandreizen met vliegtuig of trein is per persoon in 2030 even hoog als in
2008.
In dit beleidsdoel veronderstellen we dat er geen vraaguitval is, wat wil zeggen
dat het totale verplaatste aantal kilometers voor korte reizen hetzelfde blijft. Een
citytrip naar Barcelona met het vliegtuig wordt dus vervangen door een treinreis
naar Barcelona of door bv. twee treinreizen naar Frankrijk en Duitsland.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,03 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal zakelijke vliegtuigreizen (van en naar Nederland) wordt geschat op
0,51 per persoon per jaar. Daarvan wordt de helft (0,25) toegerekend aan de
Nederlandse voetafdruk. Het aantal niet-zakelijke vliegtuigvakanties van
Nederlanders wordt geschat op 0,49 per persoon per jaar (gegevens van de
Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de waarden
voor 2003 werden geëxtrapoleerd naar 2008). Kijken we naar de populairste
vliegvakantiebestemmingen, dan gaat bijna 30% naar het VK (dus korter dan
1500 km), en bijna 70% naar Spanje, Griekenland en Turkije. De gemiddelde
vliegtuigreis wordt daarom geschat op 1500 km, en 1/3 van de vluchten gelden
dan als korte afstand (korter dan 1500 km).
De CO2-emissie van een vliegtuig bedraagt gemiddeld 0,24 kg CO 2/km (Bilan
Carbone).9 Voor een gemiddelde vlucht van 1500 km geeft dat dus 700 kg CO 2.
De CO2-emissie van een Europese HST trein in 2008 wordt geschat op 0,08 kg
CO2/km (Bilan Carbone), en deze waarde wordt nog vermenigvuldigd met een
extra omwegfactor 1,5 omdat bv. een trein naar het VK een omweg dient te

9 Dit bevat de indirecte CO2-emissies bij de productie van vliegtuigen en kerosine plus de
directe emissies van het vliegtuig. In de ecologische voetafdruk wordt de voetafdruk
bepaald door de CO2 en niet de CO2-equivalenten, wat wil zeggen dat de gebruikte
emissiewaarde geen rekening houdt met het stratosferisch effect van uitgestoten
waterdamp op het opwarmingspotentieel. De uitstoot van 1 ton CO2 door vliegtuigen in
de stratosfeer heeft dezelfde ecologische voetafdruk als de uitstoot van 1 ton CO 2 aan de
grond, maar in de stratosfeer heeft die uitstoot wel een drie keer hoger
opwarmingspotentieel en draagt dus drie keer sterker bij aan de klimaatopwarming dan
de uitstoot aan de grond. De ecologische voetafdruk houdt dus niet volledig rekening met
het opwarmingspotentieel. Voor het klimaat is een daling van de vliegtuigreizen dus veel
belangrijker dan de ecologische voetafdruk laat uitschijnen.
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maken, en een groene stroomfactor 0,5 omdat het Europees elektriciteitsnet in
2030 meer groene stroom kan bevatten.
De CO2 waarden kunnen vertaald worden naar de voetafdruk van energieland
met de omrekenfactor van 0,25 gha/ton CO2. De volgende tabel geeft de
voetafdruk van vliegtuigreizen (volgens emissies in 2008) en de voetafdruk
indien al die reizen vervangen zouden worden door de trein. Met deze twee
kolommen kan beleidsdoel 7 eenvoudig berekend worden.
Voetafdruk
(gha/persoon)
korte niet-zakelijke
korte zakelijke

vliegtui
g
trein
0,00
0,026
6
0,00
0,013
3

Beleidsdoel 8: minder verre vliegtuigvakanties
In 2030 zijn er per persoon 50% minder verre vliegtuigvakanties (verder dan
1500 km) dan in 2008. Die vakanties worden vervangen door lokale vakanties.

Beleidsdoel 9: minder verre zakelijke vliegtuigreizen
In 2030 zijn er per persoon 50% minder zakelijke vliegtuigreizen verder dan 1500
km dan in 2008. Dit beleidsdoel is mogelijk door bv. meer teleconferenties te
organiseren.

Beleidsdoel 10: zuinigere vliegtuigen
In 2030 zijn alle vliegtuigen 30% energiezuiniger. Dit kan door
efficiëntieverbeteringen (Greenpeace en EREC, 2012).
De combinatie van bovenstaande drie beleidsdoelen reduceert de voetafdruk met
0,06 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Twee derde van de vluchten (0,25 zakelijke en 0,49 niet-zakelijke) gelden als
lange afstandsvluchten. Deze genereren een voetafdruk van 0,06 gha/persoon
voor niet-zakelijke en 0,03 gha/persoon voor zakelijke reizen. Hiervan wordt 50%
afgetrokken omdat er in 2030 50% minder vluchten zijn, en de overblijvende
voetafdruk wordt vervolgens nog eens vermenigvuldigd met een factor 0,7
omwille van de zuinigere vliegtuigen.

Beleidsdoel 11: personenwagens vervangen door zuinige wagens
In 2030 wordt 30% van de wagens vervangen door kleine, lichte wagens met een
zuinigere verbrandingsmotor, die 40% minder CO2 per km uitstoten. Dit kan door
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efficiëntieverbeteringen van de motor, aerodynamica, banden, gewicht en
milieuvriendelijk rijgedrag.

Beleidsdoel 12: personenwagens vervangen door elektrische wagens
In 2030 wordt 30% van de wagens vervangen door kleine, lichte elektrische
wagens (met een efficiënte batterij).

Beleidsdoel 13: ritten met personenwagens vervangen door trein en bus
In 2030 wordt 30% van de autoritten vervangen door treinritten. Het totaal aantal
verplaatste kilometers met trein en wagen blijft per persoon constant.

Beleidsdoel 14: ritten met personenwagens vervangen door de fiets
In 2030 wordt 10% van de autoritten vervangen door de fiets. Dit kan door
autoverplaatsingen voor korte afstanden te vermijden.
Het totaal aantal verplaatste kilometers met fiets, trein en wagen blijft per
persoon constant (de som van de percentages van bovenstaande vier
beleidsdoelen tellen op tot 100%). Een mogelijke stijging van de mobiliteitsvraag
kan geneutraliseerd worden door bv. meer telewerken (thuiswerken).

Beleidsdoel 15: groene stroom voor elektrische passagierstreinen en
elektrische wagens
In 2030 rijden alle elektrische passagierstreinen en elektrische wagens op 100%
groene stroom.
De som van bovenstaande vijf beleidsdoelen levert een besparing van 0,35
gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De directe CO2-uitstoot (tank to wheel) van een gemiddelde wagen in 2008
bedroeg 0,18 kg CO2/wagenkm (Bilan Carbone). Daarbovenop komt er nog 0,07
kg CO2/wagenkm voor de indirecte emissies van de brandstofproductie (well to
tank) en de productie van de wagen. Een gemiddelde wagen met zuinige
verbrandingsmotor en betere efficiëntie zou in 2030 nog slechts 0,13 kg
CO2/wagenkm uitstoten in plaats van 0,25 kg CO 2/wagenkm. Dat is evenveel als
de totale levenscyclus emissies van een huidige elektrische wagen die rijdt op
elektriciteit volgens de Nederlandse elektriciteitsmix (Ricardo AEA, 2013,
gebaseerd op Amerikaanse studies met een vergelijkbare elektriciteitsmix als die
van Nederland en dus een CO2 uitstoot van ongeveer 0,39 kg CO2/kWh). Het
aandeel CO2-emissies van elektriciteit voor een elektrische wagen bedraagt
ongeveer 60% (Ricardo AEA 2013), de overige 40% is voor de productie van de
wagen (bv. van de batterij). Dat wil zeggen dat een elektrische wagen die in 2030
op 100% groene stroom rijdt, een totale CO2-emissie heeft van 0,06 kg
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CO2/wagenkm, want de 60% elektriciteit krijgt een 95% lagere CO 2-emissie
omwille van de groene stroom.
Een Nederlandse passagierstrein verbruikt in 2008 ongeveer 0,08 kg
CO2/passagierkm (Bilan Carbone). Dat is 0,11 kg CO2/wagenkm-equivalent, omdat
in een wagen gemiddeld 1,4 personen zitten, dus als wagens worden vervangen
door treinen en de gemiddelde bezetting van de treinen constant blijft, dan
moeten er per wagen 1,4 extra zitplaatsen in de trein bijkomen. Indien de treinen
in 2030 op 100% groene stroom rijden, zal de CO2-uitstoot slechts 10% bedragen
van 0,11 kg CO2/wagenkm-equivalent.
De totale afgelegde afstand per Nederlander met wagens bedroeg in 2008
ongeveer 6400 wagenkm, en met de trein 900 passagierkm (OECD, 2005,
geëxtrapoleerd naar 2008). Deze totale afgelegde afstanden blijven hetzelfde in
2030, maar de wagenkilometers worden wel vervangen door zuinige wagens,
elektrische wagens, treinen en fietsen volgens de aangegeven percentages in de
beleidsdoelen.
Naast de groene stroom voor elektrische wagens en nieuwe elektrische
passagierstreinen, zullen ook de reeds aanwezige 900 passagierkm/persoon
gebruik maken van groene stroom. De hoeveelheid elektriciteit voor deze reeds
aanwezige passagierstreinen is de CO2-emissie10 gedeeld door 0,39 kg CO2 per
kWh elektriciteit, wat neerkomt op 160 kWh/persoon. Hetzelfde kan berekend
worden voor de nieuwe elektrische treinen door 30% van de autoritten te
vervangen door treinen: 520 kWh/persoon. Tot slot kan het elektriciteitsverbruik
van elektrische wagens worden berekend door de CO 2-uitstoot van het
elektriciteitsverbruik (60% van de totale CO2-uitstoot van een elektyrische wagen
op batterij) te delen door 0,39 kg CO 2/kWh volgens de elektriciteitsmix van 2008.
Dat geeft een extra 390 kWh/persoon als 30% van de wagens vervangen worden
door elektrische wagens. Zo weten we dat er in 2030 910 kWh/persoon
(520+390) groene stroomcapaciteit moet bijkomen voor de nieuwe elektrische
wagens en nieuwe treinen.

Vrachttransport
Beleidsdoel 16: wegtransport vervangen door trein en binnenvaart
Tegen 2030 wordt 20% van het vrachtwagenvervoer vervangen door vervoer per
trein en vrachtschip.
Beleidsdoel 17: minder vrachtvervoer
De totale hoeveelheid vrachtvervoer (de som van weg-, spoor- en
binnenvaarttransport, uitgedrukt in tonkm) daalt tegen 2030 met 20%. Dit
impliceert ook een daling van het aantal transportvoertuigen.

10 Het aantal passagierkm/persoon maal kg CO2/passagierkm min de directe CO2-emissie
van dieseltreinen (IEA, 2008).
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Dit beleidsdoel is mogelijk door 1) minder aankoop en verbruik van goederen (zie
beleidsdoelen 35-37, 39-41, 43-49), 2) zeer lokale voeding (streekproducten,
korte keten), en 3) minder afvalproductie en voedselverspilling (zie beleidsdoelen
19-21).

Beleidsdoel 18: zuinigere vrachtwagens
Tegen 2030 stoten vrachtwagens per tonkm 20% minder CO 2 uit. Dit kan door
efficiëntieverbeteringen van de motor, aerodynamica, banden, optimalisering van
het laadvermogen en milieuvriendelijk rijgedrag. Volgens het Energie
Revolutiescenario is een 20% reductie tegen 2030 haalbaar (Greenpeace & EREC,
2012).
De som van bovenstaande drie beleidsdoelen reduceert de voetafdruk met 0,13
gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
In 2005 bedroeg de hoeveelheid transport per vrachtwagen in Nederland 1950
tonkm/persoon, per spoor 300 tonkm/persoon en met binnenvaart 2640
tonkm/persoon(OECD, 2005). De totale directe CO2-emissies (tank to wheel) van
het wegtransport (personenvervoer plus vrachtwagens) bedroeg in 2008 2,05 ton
CO2/persoon (IEA, 2008). Trekken we daar 1,15 ton CO 2/persoon voor
personenwagens van af (6400 wagenkm/persoon maal 0,18 kg CO 2/wagenkm
directe CO2-emissies) , dan bedraagt het aandeel vrachtwagens ongeveer 0,9 ton
CO2/persoon directe emissies. Een gemiddelde vrachtwagen stoot dus 0,46 kg
CO2/tonkm uit, wat overeenkomt met een 10 ton vrachtwagen (Bilan Carbone).
Naast de directe emissies tellen we er nog 20% indirecte emissies bij voor de
productie van de brandstof en de vrachtwagens (Bilan Carbone).
Nederlands treintransport en binnenvaarttransport stoten respectievelijk 0,03 kg
CO2/tonkm en 0,037 kg CO2/tonkm uit (Bilan Carbone, inclusief indirecte
emissies). We nemen deze laatste waarde voor het geheel van spoor en
binnenvaart.
De totale voetafdruk van transport in 2008 bedraagt dan 0,27 gha/persoon
wegtransport (inclusief indirecte emissies) en 0,03 gha/persoon spoor en
binnenvaart. Het aantal tonkm in 2030 is 80% van dat van 2008, dus 1560
tonkm/persoon voor vrachtwagens en 2360 tonkm/persoon voor spoor en
binnenvaart samen. De voetafdruk in 2030 bestaat dus uit 20% van 1560
tonkm/persoon extra spoor- en binnenvaarttransport en 80% van 1560
tonkm/persoon vrachtwagentransport met vrachtwagens die een 20% lagere
voetafdruk per tonkm hebben omwille van een lager brandstofverbruik. De totale
transportvoetafdruk in 2030 bedraagt dan 0,16 gha/persoon, een daling van 0,13
gha/persoon.
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Voeding
Beleidsdoel 19: minder voedselverspilling in huishoudens
In 2030 werpen huishoudens 50% minder eetbaar vast voedsel weg.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,05 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Een gemiddeld huishouden werpt elk jaar ongeveer 47 kg/persoon aan vast
eetbaar voedsel weg (Milieucentraal). De voetafdruk van een gemiddelde
hoeveelheid vast voedsel wordt geschat op 2 gha/ton (berekend aan de hand van
de voetafdrukwaarden van voedingsproducten (GFN, 2012) en het aanbod van
voedingsproducten in Nederland (FAOSTAT, 2008)). We veronderstellen dat een
gemiddelde kilogram weggeworpen voedsel deze gemiddelde voetafdrukwaarde
heeft (dus dat men niet relatief meer voedsel met een erg hoge of erg lage
voetafdruk wegwerpt). De voetafdrukbesparing is dan 50% van het product van
de hoeveelheid weggeworpen voedsel en de gemiddelde voetafdrukwaarde van
voedsel. Deze besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 6%, ten
gevolge van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van
graasland en akkerland in dierlijke producten (zie appendix in Bruers &
Vandenberghe, 2014). Dit percentage werd bepaald aan de hand van de
voorwaarde dat de totale besparing van de graaslandvoetafdruk door
beleidsdoelen 19-25 en 42-43 overeenkomt met de vermindering van de
hoeveelheid grazende dieren door de beleidsdoelen. Zo moet een 100% daling
van het consumptiegewicht van dierlijke producten productie overeenkomen met
een 100% daling in de consumptievoetafdruk van graasland volgens de NFA,
waar de consumptievoetafdruk berekend werd aan de hand van binnenlandse
productie plus import min export.

Beleidsdoel 20: minder voedselverspilling in voedingsnijverheid, horeca
en retail.
In 2030 wordt er door de voedingsnijverheid, horeca en retail 50% minder
eetbaar (vast en niet-vast) voedsel weggeworpen.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,24 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het totale voedselaanbod in Nederland bedraagt 1046 kg/persoon/jaar (FAOSTAT,
2008). Dat komt overeen met 3280 kcal/persoon/dag. De totale voetafdruk van
voeding bedraagt voor een Nederlander 2,02 gha/persoon (OPEN:EU, 2011).
Delen door het voedselaanbod (1,046 ton) geeft een gemiddelde voetafdruk van
voeding van afgerond 1,9 gha/ton.
Volgens de Voedingsconsumptiepeiling (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, 2011) eet een Nederlander effectief 2400 kcal/persoon/dag. Dat wil
zeggen dat er 37% van de calorieën in het beschikbare voedingsaanbod niet
geconsumeerd worden, wat neerkomt op een voedselverspilling van 280
kg/persoon/jaar. Trekken we hier de 47 kg vast voedsel van huishoudens af, dan
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is er een geschatte voedselverspilling van 230 kg/persoon/jaar in de
voedingsnijverheid, horeca en retail.11 De voetafdruk van die 230 kg verspilde
voeding bedraagt dus 0,45 gha/persoon. 50% daarvan zou worden bespaard in
2030. Net zoals bij beleidsdoel 19 wordt deze besparing nog verhoogd met een
correctiefactor van 6%, ten gevolge van de NFA-methodologie met betrekking tot
import en export van graasland en akkerland in dierlijke producten (zie appendix
in Bruers & Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 21: minder eten
Tegen 2030 eten Nederlanders 4% minder voeding. Dit is haalbaar omdat een
Nederlander meer calorieën eet dan de aanbevolen hoeveelheid.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,06 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calorieën voor een gemiddelde persoon is
2300 kcal. Dat is 4% lager dan de 2400 kcal die effectief geconsumeerd worden
volgens de voedingsconsumptiepeiling (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, 2011). De voetafdruk van effectief geconsumeerde voeding is de totale
voedingsvoetafdruk (2,02 gha/persoon volgens OPEN:EU, 2011) vermenigvuldigd
met de fractie die effectief gegeten wordt (2400 kcal/3280 kcal), en bedraagt dus
1,48 gha/persoon. De besparing van dit beleidsdoel is 4% van deze voetafdruk.
Deze besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 6%, ten gevolge
van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van graasland en
akkerland in dierlijke producten (zie appendix in Bruers & Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 22: dierlijke verse melk vervangen door plantaardige melk
Tegen 2030 drinken Nederlanders 40% minder melk, en vervangen dit door
plantaardige melk. Dit beleidsdoel is haalbaar door een gevarieerd aanbod van
plantaardige alternatieven (soja-, haver-, rijst-, kokos-, noten- en hennepdrink,
liefst verrijkt met calcium en essentiële vitaminen).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,06 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Een Nederlander drinkt per jaar ongeveer 60 liter melk (FAOSTAT, 2008). Om
dubbeltelling tussen de beleidsdoelen te voorkomen, wordt van deze hoeveelheid
4% afgetrokken omdat er minder consumptie is door huishoudens (beleidsdoel
21).
11 Strikt genomen bevat dit cijfer ook nog het deel niet-vast voedsel dat verspild wordt
bij de huishoudens. Volgens andere schattingen (BIO Intelligence Service, 2010) zou er in
de Nederlandse voedingsproductiesector (landbouw en nijverheid) 390 kg voedsel
verspild worden, in de handel, catering en dienstensector 74 kg, en in de huishoudens
113 kg. We moeten wel voorzichtig zijn met het gebruik van deze cijfers aangezien het
meten van voedselverspilling nog niet gestandaardiseerd is, zoals blijkt uit de grote
verschillen met andere Europese landen.
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De voetafdruk van melk bedraagt ongeveer 1,8 gha/ton voor volle melk tot 1,3
gha/ton voor magere melk (GFN, 2012). De voetafdruk van plantaardige melk
zoals sojadrink is 10 keer lager: 0,14 gha/ton. 24 liter melk (40% van 60 liter)
vervangen door een plantaardig alternatief bespaart bijgevolg 0,04 gha. Deze
besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 50%, ten gevolge van
de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van graasland en
akkerland in dierlijke producten (zie appendix in Bruers & Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 23: verwerkte melk vervangen door plantaardige
alternatieven
In 2030 wordt 40% van de verwerkte melk (in yoghurt, roomijs, gebak; kaas niet
inbegrepen) vervangen door plantaardige alternatieven (bv. op basis van soja).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,05 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De berekening is analoog aan die van beleidsdoel 22. Een Nederlander
consumeert per jaar ongeveer 60 liter verwerkte melk (kaas niet inbegrepen) 12.
Om dubbeltelling tussen de beleidsdoelen te voorkomen, wordt van deze
hoeveelheid 10% afgetrokken omdat er minder consumptie en voedselverspilling
is door huishoudens (beleidsdoelen 19 en 21). 13 De voetafdruk van verwerkte
melk is dezelfde als die van verse melk, en wordt vervangen door plantaardige
alternatieven die een 10 keer lagere voetafdruk hebben.
De besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 50%, ten gevolge
van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van graasland en
akkerland in dierlijke producten (zie appendix in Bruers & Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 24: kaas vervangen door plantaardige eiwitproducten
In 2030 wordt 40% van de kaas vervangen door plantaardige eiwitbronnen (zoals
tofu).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,14 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De berekening is analoog aan die van beleidsdoelen 22 en 23. Een Nederlander
consumeert per jaar ongeveer 20 kg kaas. Om dubbeltelling tussen de
12 Dit is gebaseerd op het totale aanbod van melk (320 liter/persoon/jaar volgens
FAOSTAT, 2008), min het deel verse melk (60 liter/persoon/jaar) en het deel melk voor
kaas (20 kg kaas/persoon/jaar, 10 liter melk per kg kaas). Het aanbod is de hoeveelheid
melk beschikbaar voor binnenlandse consumptie, en bestaat uit binnenlandse productie
plus import min export.
13 Volgens Milieucentraal wordt 13% van het vaste voedsel in huishoudens verspild (deze
waarde komt goed overeen met de 11% volgens Bio Intelligence Service (2010) volgens
gegevens van FAOSTAT, 2008) In 2030 is er 60% minder voedselverspilling in
huishoudens (maatregel 19), en nog eens 4% minder consumptie (maatregel 21).
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beleidsdoelen te voorkomen, wordt van deze hoeveelheid 10% afgetrokken
omdat er minder consumptie en voedselverspilling is door huishoudens
(beleidsdoelen 19 en 21). De voetafdruk van kaas bedraagt gemiddeld 14
gha/ton (GFN, 2012), die van plantaardige eiwitbronnen zoals tofu 1,4 gha/ton.
De besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 50%, ten gevolge
van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van graasland en
akkerland in dierlijke producten (zie appendix in Bruers & Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 25: vlees vervangen door plantaardige eiwitproducten
In 2030 wordt 40% van het vlees (rund, varken, kip, kalkoen, eend, lam)
vervangen door plantaardige eiwitbronnen (zoals tofu, seitan of tempeh).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,14 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De berekening is analoog aan die van beleidsdoel 22-24. Een Nederlander
consumeert per jaar ongeveer 13,4 kg rundvlees, 25,5 kg varkensvlees, 16,6 kg
gevogelte en 1,3 kg schapenvlees (CE Delft, 2012, gegevens in
consumptiegewicht). Om dubbeltelling tussen de beleidsdoelen te voorkomen,
wordt van deze hoeveelheid 10% afgetrokken omdat er minder consumptie en
voedselverspilling is door huishoudens (beleidsdoelen 19 en 21).
De voetafdruk van gemiddeld vlees bedraagt 6 gha/ton (16,3 gha/ton voor
rundvlees, 2,4 gha/ton voor varkensvlees, 2,1 gha/ton voor kippenvlees en 15,1
gha/ton voor schapenvlees). Die van plantaardige eiwitbronnen zoals tofu
bedraagt 1,4 gha/ton.
De besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 50%, ten gevolge
van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van graasland en
akkerland in dierlijke producten (zie appendix in Bruers & Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 26: vis vervangen door plantaardige eiwitproducten en
zeewier
In 2030 wordt 40% van de vis- en zeevruchtenconsumptie vervangen door
plantaardige eiwitbronnen (zoals tofu, seitan of tempeh) en zeewieren en algen
(voor de omega-3-vetzuren).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,10 gha/persoon.
De som van de beleidsdoelen 22-26 (dus 40% van de dierlijke producten
vervangen door plantaardige), reduceert de voetafdruk met 0,49 gha/persoon.
Daarom vormt een meer plantaardige voeding één van de belangrijkste
beleidsdoelen om de ecologische voetafdruk te verminderen. Een reductie van
40% van de consumptie van dierlijke producten wil zeggen dat men bv. drie
dagen per week plantaardig eet (geen vlees, vis en kaas). Volledig plantaardig
eten (7 dagen per week, en ook eieren vervangen door plantaardige producten)
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reduceert de voetafdruk van een gemiddelde Nederlander met meer dan 1
hectare (onder dezelfde aanname dat er ook minder voedselverspilling is).
Technische uitleg berekeningsmethode
De berekening is analoog aan die van de vorige beleidsdoelen. Een Nederlander
consumeert per jaar ongeveer 20 kg vis en zeevruchten (FAOSTAT, 2008). Om
dubbeltelling tussen de beleidsdoelen te voorkomen, wordt van deze hoeveelheid
10% afgetrokken omdat er minder consumptie en voedselverspilling is door
huishoudens (beleidsdoelen 19 en 21).
De voetafdruk van de consumptie van vis en zeevruchten bedroeg in 2008 0,22
gha/persoon (GFN, 2012). Dat is een gemiddelde voetafdruk van 11,4 gha/ton,
honderd keer hoger dan die van zeewier (0,1 gha/ton). De voetafdruk van
plantaardige eiwtbronnen (tofu, seitan, tempeh), aangevuld met een beetje
zeewier, bedraagt 1,2 gha/ton (GFN, 2012).
De besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 45%, ten gevolge
van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van visgronden in
dierlijke producten. Hierdoor is de totale besparing van de visgrondvoetafdruk
door beleidsdoelen 19, 21 en 26 in overeenstemming met de vermindering van
de hoeveelheid visproducten door de beleidsdoelen.

Beleidsdoel 27: minder oliën consumeren
In 2030 wordt 20% minder plantaardige oliën en vetten (voor voeding,
smeermiddelen, verf, linoleum en agrobrandstoffen) geconsumeerd.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De totale consumptievoetafdruk van oliegewassen en afgeleide producten van
oliegewassen (zoals olieverf en smeermiddelen) bedraagt 0,36 gha. Om
dubbeltelling met andere beleidsdoelen (23-25, 32 en 40) te voorkomen, zit het
gebruik van oliegewassen voor de veeteelt en voor producten voor onderhoud en
lichaamsverzorging hier niet bij. Dit cijfer werd berekend aan de hand van de
Nederlandse National Footprint Accounts (GFN, 2012), dat zowel de productie als
de netto-import van oliegewassen en afgeleide producten bevat. De
oliegewassen omvatten soja, palm, zonnebloem, koolzaad, lijnzaad en maïs. De
afgeleide producten bevatten: gebak, chocolade, margarine, olieverf,
smeermiddelen, linoleum, onderhoudsproducten (detergenten, wasmiddelen,
zepen,…) en producten voor lichaamsverzorging (cosmetica,…). Voor deze
producten werd een ruwe inschatting gemaakt van de hoeveelheid oliën. De
totale geconsumeerde hoeveelheid oliën (in liter) wordt vertaald naar een
voetafdruk (in gha) door middel van de extractieverhoudingen gebruikt in de NFA
(GFN, 2012). De oliegewassen voor veeteelt (zoals berekend in GFN, 2012)
werden hiervan afgetrokken, evenals de oliën in reinigings- en
onderhoudsproducten en producten voor lichaamsverzorging (de
akkerlandvoetafdruk volgens GFN, 2004; zie beleidsdoel 40).
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De voetafdruk van oliegewassen bevat naast olie ook nevenproducten (meel). De
voetafdruk van enkel de olie wordt berekend aan de hand van een allocatiefactor
van 0,4 gha olie per gha oliegewas (GFN, 2012).
Van de hoeveelheid geconsumeerde oliën in voeding wordt 27% afgetrokken
omwille van het vermijden van een dubbeltelling met beleidsdoelen 19, 20 14 en
21. De totale besparing is dan 20% van de voetafdruk van het resterende deel.

Beleidsdoel 28: geraffineerd brood en pasta vervangen door volkoren
In 2030 wordt 50% van geraffineerde graanproducten (brood en pasta)
vervangen door volkoren producten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Volgens het Voorlichtingsbureau Brood eet een Nederlander ongeveer 60 kg
brood per jaar. Daarnaast wordt er nog ongeveer 10 kg pasta geconsumeerd. De
voetafdruk van volkoren (ongeraffineerd) brood en pasta bedraagt ongeveer 1,3
gha/ton. De voetafdruk van volkorenproducten is ongeveer 45% lager dan van
geraffineerde producten (omdat er bij geraffineerde producten een verlies is van
voedingsstoffen en –vezels, waardoor de voetafdruk per kilogram product
toeneemt). In de veronderstelling dat de helft van de brood en pastaconsumptie
bestaat uit geraffineerd brood en pasta, bedraagt de voetafdruk van de
consumptie van geraffineerd brood en pasta 0,09 gha/persoon. Indien al deze
geraffineerde brood en pasta zou vervangen worden door volkoren, bedraagt de
voetafdruk 0,05 gha/persoon. Indien de helft van het geraffineerde brood en
pasta zou vervangen worden door volkoren, bedraagt de voetafdruk 0,07
gha/persoon. Verder houdt deze berekening rekening met een 10% daling van
consumptiehoeveelheid omwille van beleidsdoelen 19 en 21.

Beleidsdoel 29: koffie vervangen door thee
In 2030 wordt 50% van de koffie vervangen door thee.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aanbod van koffie (bonen en poeder) op de Nederlandse markt bedraagt 6
kg/persoon/jaar (FAOSTAT, 2008). Dat is goed voor 90 liter koffie per persoon per
jaar. De voetafdruk van deze hoeveelheid koffie is 0,021 gha/persoon (GFN,
2012). De voetafdruk van thee (goed voor 90 liter thee) bedraagt 0,003 gha/cap
(GFN, 2012), omdat men relatief meer thee kan zetten met een hoeveelheid
14 In tegenstelling tot de overige maatregelen zoals het vervangen van vlees door
plantaardige producten, moeten we hier ook rekening houden met maatregel 20, want de
gegevens van de hoeveelheid oliën bevatten niet enkel het deel wat door huishoudens
aangekocht wordt, maar bevatten het totale aanbod (zoals weergegeven in de FAOSTAT
Food Balance Sheets).
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theeblaadjes, en de productie van die theeblaadjes minder landoppervlakte
vereisen. De besparing van het beleidsdoel is 50% van het verschil tussen de
voetafdruk van koffie en thee, en nog eens 10% in mindering door beleidsdoelen
19, 20 en 21.

Beleidsdoel 30: gangbare aardappelen, groenten en fruit vervangen
door bio
In 2030 wordt 70% van de gangbare aardappelen, groenten, fruit en noten
vervangen door biologische producten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,004 gha/persoon.
De ecologische voetafdruk meet niet alle vormen van milieu-impact. De
ecologische voetafdruk van gangbare producten is slechts een klein beetje hoger
omwille van het hogere energieverbruik in de gangbare landbouw (met name de
energie nodig voor de productie van landbouwchemicaliën). Maar de ecologische
voetafdruk meet niet de toxiciteit, de bodemvervuiling en de impact op de locale
biodiversiteit van bv. het gebruik van pesticiden en kunstmest in de gangbare
landbouw. Het milieuvoordeel van biologische producten is dus niet zo zichtbaar
in de ecologische voetafdruk.
Technische uitleg berekeningsmethode
De voetafdruk van de consumptie van aardappelen, groenten, fruit en noten
bedraagt 0,34 gha/persoon (OPEN:EU, 2011). Wat de voetafdruk per kilogram van
biologische producten betreft, zijn er verschillende studies die tot verschillende
conclusies komen. Over het algemeen hebben biologische producten minder
energielandvoetafdruk, omdat ze minder gebruik maken van hulpbronnen zoals
kunstmest en pesticiden. De opbrengsten van biologische en gangbare landbouw
zijn echter variabel: biologische producten kunnen vaak lagere opbrengsten (ton
per hectare) hebben, waardoor ze een grotere voetafdruk zouden krijgen. Met
vormen van polycultuur (bv. agroforestry) en agro-ecologie zou men de
opbrengsten van bioproducten tegen 2030 wel kunnen verhogen. Voor de
voetafdrukbesparing van biologische producten nemen we daarom een
conservatieve waarde van slechts 2% voor plantaardige producten (Frey &
Barrett, 2007). De totale voetafdruk als alle aardappelen, groenten, fruit en noten
van biologische teelt zijn, is dan 0,33 gha/persoon. Van het verschil met de
voetafdruk van gangbare producten nemen we vervolgens 70%, en verder 10%
vermindering omwille van beleidsdoelen 19 en 21.

Beleidsdoel 31: minder import van voeding
In 2030 wordt 40% minder voeding (vlees, vis, zuivel, eieren, granen, groenten,
fruit, kruiden, suiker en drank, incl. verwerkte producten, exclusief
veevoedergewassen) voor binnenlandse consumptie geïmporteerd. Door deze
daling van import moet er dus in Nederland meer voeding worden geproduceerd
voor binnenlandse consumptie.
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Dit beleidsdoel is haalbaar door 1) een lagere consumptie van dierlijke producten
(die veel landbouwgrond vereisen), 2) een eventuele daling van de export van in
Nederland geproduceerde voeding en 3) een vermindering van
voedselverspilling, waardoor er voldoende landbouwgrond in Nederland zou
moeten vrijkomen voor eigen productie.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De import van vlees, vis, zuivel, eieren, granen, groenten, fruit, kruiden, suiker en
drank en verwerkte voedingsproducten voor menselijke consumptie bedraagt 2
ton/persoon/jaar (COMTRADE, 2008, gebruikt in GFN, 2012). Ongeveer 48% of 1
ton/persoon van de import is bestemd voor binnenlandse consumptie door
Nederlanders (als we het binnenlands aanbod delen door het totaal van het
aanbod plus export, volgens FAOSTAT, 2008), de rest is voor export (doorvoer).
De CO2-uitstoot van internationaal transport (maritiem en luchtvaart) wordt
toegekend aan landen volgens importgewicht, met als factor 0,095 ton CO 2/ton
geïmporteerde producten (GFN, 2012). Nemen we de factor 0,25 gha/ton CO 2,
dan bedraagt de energielandvoetafdruk van import van 1 ton voeding per
persoon 0,022 gha/persoon. Dit bevat dus zowel import per vrachtschip als
vliegtuig. Hiervan nemen we 40%, en nog een extra vermindering met 10%
omwille van beleidsdoelen 19 en 21.
De voetafdruk van vrachtvervoer in het land van herkomst wordt in deze
berekening dus niet meegenomen. Verder veronderstellen we dat de
landbouwproductiviteit van binnenlandse voedingsproductie niet lager is dan die
van het buitenland.

Beleidsdoel 32: minder import van Zuid-Amerikaanse soja voor
veevoeder
In 2030 wordt 100% minder soja geïmporteerd voor de Nederlandse veeteelt.
Deze geïmporteerde soja wordt vervangen door veevoedergewassen (bv. lupine
en soja) geteeld in Nederland en buurlanden. Dit beleidsdoel zou haalbaar
moeten zijn, omdat de lagere consumptie van dierlijke producten zou leiden tot
een daling van Nederlandse landbouwgronden voor veeteelt, waardoor grond
vrijkomt voor veevoedergewassen.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
We merken hier nog op dat de CO2-emissies door de massale ontbossing in
Zuid-Amerika voor veevoederproductie niet worden meegerekend in de
ecologische voetafdruk. De voetafdrukmethodologie houdt (voorlopig nog) geen
rekening met emissies van verandering in landgebruik die in het geval van
veevoederproductie in Zuid-Amerika wel zwaar doorwegen. We veronderstellen
ook dat de landouwopbrengsten van lokaal geteelde veevoedergewassen
vergelijkbaar zijn met die van geïmporteerde soja, dus het gebruik van lokale
gewassen heeft geen invloed op de Nederlandse akkerlandvoetafdruk.
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Technische uitleg berekeningsmethode
De voederbehoefte van sojaproducten voor de Nederlandse veeteelt bedraagt
ongeveer 200.000 ton/jaar sojabonen en 930.000 ton/jaar sojameel (GFN, 2012).
Het sojameel is een afgeleid product en kan worden vertaald naar een
hoeveelheid sojabonen met een extractiefactor van 1,29 ton meel per ton
sojabonen (GFN, 2012). Deze extractiefactor is gebaseerd zowel het fysische
aandeel van meel in sojabonen (80%) als de relatieve economische waarde van
sojameel. De effectieve hoeveelheid soja voor de Nederlandse veeteelt bedraagt
dus 920.000 ton sojaboon-equivalenten.
De geïmporteerde sojabonen komen van Zuid-Amerika. De CO 2-uitstoot van het
transport van deze hoeveelheid sojabonen bestaat uit internationaal transport
(met factor 0,095 ton CO2/ton geïmporteerde producten (GFN, 2012, wat goed
overeenkomt met de emissies van vrachtschepen van Zuid-Amerika naar
West-Europa volgens Bilan Carbone) plus nog vrachtwagentransport van
ongeveer 1500 km in het binnenland van Brazilië en Argentinië. Delen door 16,5
miljoen Nederlanders genereert dit transport een voetafdruk van 0,011
gha/persoon.

Beleidsdoel 33: lokale seizoensproducten in plaats van verwarmde kas
In 2030 wordt 50% van de Nederlandse productie in verwarmde kas
(glastuinbouw van groenten, fruit en bloemen) vervangen door productie in volle
grond van seizoensproducten. Dit beleidsdoel is mogelijk als Nederlanders meer
seizoensproducten consumeren.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,03 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De CO2-emissies van de Nederlandse glastuinbouw bedragen 5.200.000 ton/jaar
(LEI Wageningen, 2012). Dat is een voetafdruk van 0,08 gha/persoon. Een deel
van de Nederlandse glastuinbouwproducten is bestemd voor de export, maar in
de National Footprint Accounts editie 2012 wordt de voetafdruk van het
energieverbruik van de glastuinbouw niet doorgerekend in de geëxporteerde
producten, alsof de voetafdruk van de Nederlandse glastuinbouw dus volledig op
rekening van de Nederlandse consumenten komt.
Van de 0,08 gha/persoon wordt 27% afgetrokken omwille van het vermijden van
een dubbeltelling met beleidsdoelen 19, 20 en 21. De helft van deze voetafdruk
kan vermeden worden indien er 50% overgeschakeld wordt naar teelt in volle
grond van seizoensproducten.

Verbruiksproducten
De verbruiksproducten bestaan uit verpakkingen en producten die regelmatig
worden aangekocht (bv. onderhoudsproducten, papier,…). De onderstaande
besparingshoeveelheden bij gebruiksgoederen en verbruiksproducten lijken soms
klein, maar dat is het gevolg van het vermijden van dubbeltellingen met
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beleidsdoelen 4-6. Immers: indien de industrie veel zuiniger wordt en de
goederenproductie gebeurt met behulp van groene stroom, dan krijgen de
geproduceerde goederen een lagere voetafdruk. De aankoop van nieuwe
producten zal dan vanzelf een lagere voetafdruk opleveren.
Beleidsdoel 34: meer gescheiden inzameling van huishoudelijk
papierafval
In 2030 wordt al het recycleerbare huishoudelijke papier- en kartonafval
gescheiden ingezameld voor recyclage. Her komt dus geen herbruikbaar papier
meer terecht in huishoudelijk restafval.

Beleidsdoel 35: minder huishoudelijk papierverbruik
In 2030 wordt er door huishoudens 60% minder papier- en karton verbruikt. Dit
beleidsdoel is haalbaar door 1) brievenbusstickers tegen reclamedrukwerk
(bespaart meer dan 10% volgens milieucentraal), 2) minder verpakking, 3) online
krant, bibliotheek en e-reader in plaats van boeken en dagbladen en 4)
spaarzaam omgaan met papier.
Beleidsdoelen 34 en 35 reduceren samen de voetafdruk met 0,17 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
In 2008 is het aanbod van papier en karton in Nederland 243 kg/persoon (FAO
Forestat, 2008, gebruikt in GFN, 2012). Dit komt overeen met de schijnbare
consumptie van papier en karton: de productie plus import min export min
voorraadveranderingen van papier- en kartonproducten. Het gescheiden
ingezameld huishoudelijk papier- en kartonafval bedraagt 69 kg/persoon/jaar
(CBS, 2008). De hoeveelheid papier en karton in huishoudelijk restafval bedraagt
59 kg/persoon/jaar. Dit is gelijk aan 21% (Agentschap NL, 2012) van een totaal
van 283 kg/persoon/jaar huishoudelijk restafval (CBS, 2008). Van die 21% papier
en karton in restafval is 13,5% nog herbruikbaar en 7,5% niet herbruikbaar.
Jaarlijks verdwijnt er dus 38 kg/persoon aan herbruikbaar papier en karton in het
restafval. Indien dat papier door selectieve inzameling gerecycleerd zou worden,
levert dit 31 kg/persoon/jaar aan extra gerecycleerd papier op (ongeveer 1/5 van
de papiervezels zijn te klein en niet geschikt voor gerecycleerd papier). Tot slot is
er nog 10 kg toiletpapier dat per jaar verbruik wordt per persoon.
De voetafdruk van nieuw papier van houtpulp, dat niet gescheiden wordt
ingezameld voor recyclage en dus slechts in één cyclus gebruikt wordt, bedraagt
3,16 gha/ton (2,77 gha/ton bosland (GFN, 2012) pus 0,4 gha/ton energieland door
CO2-emissies bij de productie van nieuw papier (Bilan Produit 2008, op basis van
EcoInvent)). De voetafdruk van gerecycleerd papier dat gescheiden wordt
ingezameld voor recyclage bedraagt 0,82 gha/ton (1/5 van de boslandvoetafdruk
van nieuw papier van houtpulp, omdat papier vijf keer recycleerbaar is, en 0,26
gha/ton energieland door CO2-emissies bij de productie van gerecycleerd papier
(Bilan Produit, 2008). De voetafdruk van gerecycleerd papier dat niet gescheiden
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wordt ingezameld (dus verdwijnt in het restafval en niet meer wordt
gerecycleerd) bedraagt 3,03 gha/ton15.
De voetafdruk van het herbruikbare papier in huishoudelijk restafval bedraagt
0,09 gha/persoon (0,031 ton/persoon maal 3,03 gha/ton). Indien dit papier wel
gescheiden zou worden ingezameld voor recyclage, ze de voetafdruk ervan
slechts 0,02 gha/persoon bedragen (0,031 ton/persoon maal 0,82 gha/ton). Dit
verschil van 0,07 gha/persoon geeft de besparing van de voetafdruk weer indien
al het herbruikbare papier effectief wordt gerecycleerd. Hier moeten we nog wel
60% van aftrekken, omwille van beleidsdoel 35, waarbij we veronderstellen dat
als huishoudens 60% minder papier verbruiken, er ook 60% minder papier in het
restafval terecht komt.
Daarnaast is er nog de voetafdruk van niet-herbruikbaar papier- en karton in
huishoudelijk restafval en toiletpapier: 0,10 gha/persoon (0,059 ton papier in
restafval plus 0,01 ton toiletpapier min 0,031 ton herbruikbaar papier in restafval
maal 3,03 gha/ton papier). En verder is er nog de voetafdruk van gescheiden
ingezameld huishoudelijk papier- en kartonafval: 0,06 gha/persoon (0,069 ton
papier maal 0,82 gha/ton). Tellen we deze twee voetafdrukken bij elkaar op, en
reduceren we de hoeveelheid papier met 60%, dan bespaart dat 0,09
gha/persoon. Samen met de besparing door volledig gescheiden inzameling van
alle herbruikbare papierafval levert dat een totale besparing op van 0,17
gha/persoon.

Beleidsdoel 36: minder niet-huishoudelijk papierverbruik
In 2030 wordt er door de niet-huishoudelijke sectoren (bv. de dienstensector)
60% minder papier- en karton verbruikt. Dit beleidsdoel is haalbaar door 1)
digitalisering en 2) zuiniger omgaan met papier
Beleidsdoel 36 reduceert de voetafdruk met 0,11 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De totale hoeveelheid papier verbruik buiten de huishoudens, is de totale
schijnbare consumptie (243 kg/persoon/jaar) min het papier en karton bij de
huishoudens (69 kg/persoon gescheiden ingezameld, 59 kg/persoon in restafval,
10 kg/persoon toiletpapier). In Nederland wordt 63% van het papier gescheiden
ingezameld voor recyclage, dus we veronderstellen dat 63% bestaat uit
gerecycleerd papier met een voetafdruk van 0,82 gha/ton en de rest uit nieuw
papier met een voetafdruk van 3,16 gha/ton. Dit geeft een voetafdruk van 0,18
gha/persoon, waarvan 60% op wordt bespaard.

15 Omdat het papier niet meer wordt gerecycleerd en er dus volledig nieuwe houtpulp
nodig is om extra papier te maken, rekenen we de volledige boslandvoetafdruk van 2,77
gha/ton door. We gebruiken wel de waarde van 0,26 gha/ton energieland voor de
productie van gerecycleerd papier (Bilan Produit, 2008).
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Beleidsdoel 37: minder huishoudelijk plastic afval
In 2030 wordt er door huishoudens 50% minder plastic verbruikt. Dit beleidsdoel
is haalbaar door 1) het gebruik van hervulbare flessen en retourverpakking, 2)
kraantjeswater in plaats van flessenwater, 3) minder onnodige verpakking en 4)
het hergebruik van eigen verpakkingen en zakken.

Beleidsdoel 38: meer recyclage van plastic in huishoudelijk restafval
In 2030 wordt er door huishoudens 50% van het plastic in restafval gescheiden
ingezameld voor recyclage. Dit beleidsdoel is haalbaar door een beter
productontwerp met recycleerbare verpakkingen.
Beleidsdoelen 37 en 38 reduceren samen de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Een Nederlandse huishouden produceert per jaar 6,4 kg/persoon plastic afval dat
gescheiden wordt ingezameld (CBS, 2011). Daarnaast is er nog 39,6 kg/persoon
plastic in restafval (14% van 283 kg restafval (Agentschap NL, 2012; CBS,
2011)).
De voetafdruk van productie van nieuwe plastic bedraagt 0,59 gha/ton en van
productie van plastic van gerecycleerde oorsprong 0,05 gha/ton (gebaseerd op
CO2 emissies volgens Bilan Carbone, 2009, vermenigvuldigd met 0,25 gha/ton
CO2). Indien het plastic niet wordt gerecycleerd maar wordt verbrand bij het
restafval, komt er een extra voetafdruk bij van 0,12 gha/ton voor het einde van
de levenscyclus (Bilan Carbone, 2009).
De voetafdruk van gescheiden ingezameld plastic afval door huishoudens wordt
verondersteld van gerecycleerde oorsprong te komen en bedraagt dus 0,0003
gha/persoon (0,05 gha/ton maal 0,0064 ton/persoon). De voetafdruk van plastic
in restafval wordt verondersteld van nieuwe oorsprong te komen en bedraagt
0,028 gha/persoon (0,59 gha/ton productie plus 0,12 gha/ton einde verbranding
maal 0,0396 ton/persoon). Indien deze plastic volledig gerecycleerd zou worden
en zelf van gerecycleerde oorsprong zou zijn, zou die voetafdruk nog slechts
0,002 gha/persoon bedragen. Als slechts 50% wordt gerecycleerd, bedraagt die
voetafdruk 0,015 gha/persoon.
Van de voetafdruk van plastic in restafval en gescheiden ingezameld afval (0,015
gha/persoon plus 0,0003 gha/persoon) wordt vervolgens 50% afgetrokken
omwille van beleidsdoel 37: het totale volume plastic afval daalt met 50%. Verder
moeten we nog een dubbeltelling met beleidsdoelen 4 en 6 vermijden. Immers,
indien de Nederlandse industrie energiezuiniger wordt en minder CO 2-uitstoot per
product, daalt ook de voetafdruk van 1 ton plastic. Een deel van de plastic is
afkomstig van Nederland, en krijgt dus een veel lagere voetafdruk, een ander
deel werd geproduceerd in het buitenland, en het is niet zeker hoe laag die
voetafdruk van buitenlandse plastic zal zijn. We veronderstellen dat de
voetafdruk van plastic in 2030 20% lager ligt dan in 2008. De
voetafdrukbesparing van beleidsdoelen 37 en 38 moet dus nog eens met één
vijfde worden verminderd.
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Beleidsdoel 39: minder huishoudelijk glasafval
In 2030 wordt er door huishoudens 50% van het glasafval geproduceerd. Dit
beleidsdoel is haalbaar door 1) het gebruik van hervulbare plastic flessen en
retourverpakking, en 2) kraantjeswater in plaats van flessenwater.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,002 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Een Nederlandse huishouden produceert per jaar 21 kg/persoon glasafval dat
gescheiden wordt ingezameld (CBS, 2008). Daarnaast is er nog 14 kg/persoon
glas in restafval (5% van 283 kg restafval (Agentschap NL, 2012; CBS, 2011)).
De voetafdruk van productie van nieuwe glas bedraagt 0,26 gha/ton en van
productie van glas van gerecycleerde oorsprong 0,15 gha/ton (gebaseerd op CO 2
emissies volgens Bilan Carbone, 2009, vermenigvuldigd met 0,25 gha/ton CO 2).
Voor retourverpakking is er extra transport nodig, maar minder productie van
glas of plastic. De voetafdruk van herbruikbare flessen (retourflessen) is
afhankelijk van het gewicht van de verpakking (plastic weegt minder en is
daarom beter dan glas), hoe vaak de fles wordt hergebruikt (plastic is minder
breekbaar dan glas) en de transportafstand naar de wasserij en bottelarij. We
veronderstellen dat plastic retourflessen een voetafdruk hebben die 75% lager is
dan die van gerecycleerd glas.
De voetafdruk van al het eenmalig gebruikt glas (zowel in restafval als selectief
ingezameld) is 0,007 gha/persoon (0,021 ton/persoon maal 0,15 gha/ton plus
0,014 ton/persoon maal 0,26 gha/persoon). Indien dat vervangen wordt door
retourglas, bedraagt de voetafdruk nog slechts 0,001 gha/persoon. Indien het
voor de helft vervangen wordt, dan is het 0,0027 gha/persoon. Hiervan wordt nog
20% afgetrokken omwille van beleidsdoelen 4 en 6.

Beleidsdoel 40: minder reinigings-, onderhouds- en
lichaamsverzorgingproducten
In 2030 wordt 50% minder reinigings- en onderhoudsproducten (detergenten,
wasmiddel, zeep, boenwas,…) en producten voor lichaamsverzorging (tandpasta,
shampoo, parfum, aftershave, nagellak,...) geconsumeerd. Dit kan door 1)
zuiniger om te gaan met onderhoudsproducten en 2) minder aankoop van
overbodige producten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De voetafdruk van reinigings- en onderhoudsproducten en producten voor
lichaamsverzorging bedraagt ongeveer 0,05 gha/persoon (GFN, 2004 en
OPEN:EU, 2011, geëxtrapoleerd naar de voetafdruk van 2008 volgens GFN,
2012), waarvan 0,01 gha/persoon akkerland voor plantaardige oliën. Hierbij wordt
6% bij opgeteld omwille van kapitaalinvesteringen (bv. machines) voor de
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industrie (OPEN:EU, 2011).16 Hiervan wordt 50% bespaard, en vervolgens nog
eens 20% afgetrokken om dubbeltelling met beleidsdoelen 4 en 6 te vermijden,
want de productie van deze producten zal door die twee beleidsdoelen een lagere
voetafdruk krijgen.

Beleidsdoel 41: minder tabak
In 2030 wordt 100% minder tabak gebruikt (er wordt niet meer gerookt).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De voetafdruk van tabak in Nederland bedraagt 0,01 gha/persoon (OPEN:EU,
2011). Hierbij wordt 6% bij opgeteld omwille van kapitaalinvesteringen (bv.
machines) voor de industrie (OPEN:EU, 2011). De voetafdruk van tabak bestaat
voornamelijk uit akkerland in plaats van energieland, dus het effect van
beleidsdoelen 4 en 6 is te verwaarlozen.

Gebruiksgoederen
De gebruiksgoederen bevatten producten die een lange tijd (meestal langer dan
een jaar) gebruikt worden. Net zoals bij de verbruiksgoederen lijken de
besparingshoeveelheden bij gebruiksgoederen soms klein omwille van het
vermijden van dubbeltellingen met beleidsdoelen 4-6. De beleidsdoelen 43-49
bevatten natuurlijk ook niet alle gebruiksgoederen: een groot aantal kleinere
producten werden niet meegenomen.
Beleidsdoel 42: leder vervangen door kunstleder
In 2030 wordt 40% leder (schoenen, tassen, zetels) vervangen door kunstleder
(van polyurethaan).17

Beleidsdoel 43: minder kleding en textiel
In 2030 wordt 50% minder kleding en textiel aangekocht door huishoudens. De
kleding bevat lederen producten, het textiel bevat gordijnen, tapijten,
16 Het Eureapa Consumption Land Use Matrix (CLUM) model dat gebruikt wordt om de
voetafdruk van reinigings- en onderhoudsproducten en producten voor
lichaamsverzorging, neemt een aparte categorie van kapitaalinvesteringen van goederen
voor de industrie in rekening. Deze kapitaalinvesteringen verhogen de totale voetafdruk
van Nederland met 6% en bevatten bv. machines die een afschrijvingstermijn van langer
dan één jaar hebben. De voetafdruk van deze machines kan worden doorgerekend aan de
consumenten door de Eureapa waarde voor de voetafdruk van consumptieproducten met
6% te verhogen.
17 Dit percentage is gelijk aan het percentage van vlees vervangen door plantaardige
alternatieven (maatregel 25). Vlees en leder zijn immers afgeleide producten van een
dier. Indien men 40% minder vlees eet, veronderstelt dat 40% minder dieren, en dus ook
40% minder dierenhuiden voor leder.
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beddengoed,… Dit is mogelijk door meer herstellingen van kleding, het gebruik
van tweedehands kleding en textiel, en het vermijden van overbodige aankopen.
Deze twee beleidsdoelen reduceren samen de voetafdruk met 0,18
gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De voetafdruk van lederen producten bedraagt 0,08 gha/persoon (OPEN:EU,
2011). Hierbij wordt 6% bij opgeteld omwille van kapitaalinvesteringen (bv.
machines) voor de industrie (OPEN:EU, 2011). De voetafdruk van leder bedraagt
12,5 gha/ton.18 Die van polyurethaan bedraagt 1,1 gha/ton (gebaseerd op de
CO2-emissies volgens Bilan Carbone, 2009). Deze voetafdruk van polyurethaan
wordt vermenigvuldigd met een factor 2 omdat het misschien sneller verslijt dan
leder. Indien al het leder (100%) vervangen zou worden door polyurethaan
(waarvan dubbel zoveel gekocht moet worden als het dubbel zo snel zou
verslijten), dan daalt de voetafdruk van 0,08 gha/persoon tot 0,014 gha/persoon.
40% van het leder vervangen door kunstleder zou de voetafdruk dus reduceren
met 0,03 gha/persoon. Maar vervolgens is er nog een extra besparing door
beleidsdoel 43 die zegt dat er 50% minder leder en kunstleder geconsumeerd
wordt. Tezamen besparen beleidsdoelen 42 en 43 0,06 gha/persoon voor wat
betreft (kunst)lederen producten. De voetafdruk van leder en textiel bestaat
voornamelijk uit akkerland en graasland in plaats van energieland, dus het effect
van beleidsdoelen 4 en 6 is te verwaarlozen.
De voetafdruk van kleding en textiel (exclusief leder) is 0,20 gha/persoon
(OPEN:EU, 2011). Hierbij wordt 6% bij opgeteld omwille van kapitaalinvesteringen
(bv. machines) voor de industrie (OPEN:EU, 2011). Daarvan de helft besparen
omwille van beleidsdoel 43 reduceert de voetafdruk met 0,11 gha.
De totale besparing wordt nog verhoogd met een correctiefactor van 6%, ten
gevolge van de NFA-methodologie met betrekking tot import en export van
graasland en akkerland in dierlijke producten zoals leder (zie appendix in Bruers
& Vandenberghe, 2014).

Beleidsdoel 44: minder kleine elektrische huishoudapparaten
In 2030 wordt 50% minder nieuwe kleine elektrische huishoudapparaten gekocht
(scheerapparaat, koffiezet, elektronisch speelgoed, elektrische tandenborstel,
broodrooster, stofzuiger, strijkijzer, wekker, alarmsysteem, zaklamp,…). Dit kan
door 1) cradle to cradle ontwerp voor herbruik van onderdelen, 2)
tweedehandsgoederen, 3) langer gebruik door hersteldiensten, 4) een dienstenen deeleconomie waarbij goederen gedeeld of ontleend kunnen worden en men
betaald voor de geleverde diensten.
18 Deze voetafdruk werd berekend op basis van Eureapa (OPEN:EU, 2011) en gegevens
van het Water Footprint Network (Mekonnen & Hoekstra, 2012). De watervoetafdruk van
leder bedraagt ongeveer 8000 m³ water/ton leder, en volgens Eureapa is de relatie
tussen de ecologische en de watervoetafdruk voor leder 0,0015 gha/m³ water.
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Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal nieuwe aangekochte kleine huishoudapparaten wordt aan de hand van
de Nederlandse huishoudbudgetenquête en de kostprijs van apparaten geschat
op 4 items/persoon/jaar. De voetafdruk van kleine elektrische apparaten wordt
geschat op 0,007 gha/item, wat overeen komt met de voetafdruk van een
espressomachine: 0,45 GJ energie voor productie (Wattzon, 2014) met een
gemiddelde voetafdruk van 0,015 gha/GJ (GFN, 2012).
De kleine elektrische huishoudapparaten genereren een voetafdruk van 0,026
gha/persoon. Daarvan wordt 50% bespaard, en nog eens 20% afgetrokken
omwille van beleidsdoelen 4 en 6.

Beleidsdoel 45: minder kleine elektronica, ICT en multimedia
In 2030 wordt 50% minder nieuwe kleine elektronica, ICT-apparaten en
multimedia gekocht (mp3, smartphone, tablet, gsm, digitaal fototoestel, gps). Dit
kan door 1) cradle to cradle ontwerp voor herbruik van onderdelen, 2)
tweedehandsgoederen, 3) langer gebruik door hersteldiensten, 4) een dienstenen deeleconomie waarbij goederen gedeeld of ontleend kunnen worden en men
betaald voor de geleverde diensten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal nieuwe aangekochte kleine elektronica, ICT en multimedia wordt aan
de hand van de Nederlandse huishoudbudgetenquête en de kostprijs geschat op
2 items/persoon/jaar. De voetafdruk van een item wordt geschat op 0,012
gha/item, wat overeen komt met de voetafdruk van een smartphone: 0,79 GJ
energie voor productie (Wattzon, 2014) met een gemiddelde voetafdruk van
0,015 gha/GJ (GFN, 2012).
De kleine elektronica genereren een voetafdruk van 0,023 gha/persoon. Daarvan
wordt 50% bespaard, en nog eens 20% afgetrokken omwille van beleidsdoelen 4
en 6.

Beleidsdoel 46: minder grote elektronica, ICT en multimedia
In 2030 wordt 50% minder nieuwe grote elektronica, ICT-apparaten, multimedia
en audiovisuele apparatuur gekocht (laptop, desktop computer, printer, digibox,
videorecorder, videoprojector, spelconsole, videorecorder,…). Dit kan door 1)
cradle to cradle ontwerp voor herbruik van onderdelen, 2)
tweedehandsgoederen, 3) langer gebruik door hersteldiensten, 4) een dienstenen deeleconomie waarbij goederen gedeeld of ontleend kunnen worden en men
betaald voor de geleverde diensten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,03 gha/persoon.
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Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal nieuwe aangekochte grote elektronica, ICT en multimedia wordt aan
de hand van de Nederlandse huishoudbudgetenquête en de kostprijs geschat op
0,4 items/persoon/jaar. Dit komt overeen met 0,2 aangekochte computers per
jaar en 0,2 overige apparaten. De voetafdruk van een item wordt geschat op 0,18
gha/item, wat overeen komt met de voetafdruk van een desktop computer (Bilan
Carbone, 2009).
De grote elektronica genereren een voetafdruk van 0,072 gha/persoon. Daarvan
wordt 50% bespaard, en nog eens 20% afgetrokken omwille van beleidsdoelen 4
en 6.

Beleidsdoel 47: minder grote meubelstukken
In 2030 wordt 50% minder grote meubelstukken gekocht (kasten, zetels, bedden,
bureaus, tafels). Dit kan door 1) cradle to cradle ontwerp voor herbruik van
onderdelen, 2) tweedehandsgoederen, 3) langer gebruik door hersteldiensten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal nieuwe aangekochte grote meubelstukken wordt aan de hand van de
Nederlandse huishoudbudgetenquête en de kostprijs geschat op 1
item/persoon/jaar. De voetafdruk van een item wordt geschat op 0,55 gha/item
(1,8 kg CO2/kg meubels (Bilan Carbone, 2009) plus boslandvoetafdruk van hout
(GFN, 2012)).
De grote meubelstukken genereren een voetafdruk van 0,55 gha/persoon.
Daarvan wordt 50% bespaard, en nog eens 20% afgetrokken omwille van
beleidsdoelen 4 en 6.

Beleidsdoel 48: minder witgoed
In 2030 wordt 50% minder witgoed gekocht (grote elektrische huishoudapparaten
zoals wasmachine, ijskast,..). Dit kan door 1) cradle to cradle ontwerp voor
herbruik van onderdelen, 2) tweedehandsgoederen, 3) langer gebruik door
hersteldiensten, 4) een diensten- en deeleconomie waarbij goederen gedeeld of
ontleend kunnen worden en men betaald voor de geleverde diensten.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal nieuwe aangekochte grote elektrische huishoudapparaten wordt aan
de hand van de Nederlandse huishoudbudgetenquête en de kostprijs geschat op
0,2 items/persoon/jaar. De voetafdruk van een item wordt geschat op 0,08
gha/item wat overeen komt met de voetafdruk van een espressomachine: 5,7 GJ
energie voor productie (Wattzon, 2014) met een gemiddelde voetafdruk van
0,015 gha/GJ (GFN, 2012).
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De grote elektrische huishoudapparaten genereren een voetafdruk van 0,017
gha/persoon. Daarvan wordt 50% bespaard, en nog eens 20% afgetrokken
omwille van beleidsdoelen 4 en 6.

Beleidsdoel 49: minder personenwagens
In 2030 wordt 50% minder nieuwe personenwagens gekocht. Dit kan door 1)
minder autoverplaatsingen (waardoor wagens weg kunnen en vervangen worden
door trein en fiets, zie beleidsdoelen 13 en 14) en 2) systemen van autodelen en
-huren (voor de overblijvende zuinige en elektrische wagens).
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,02 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
Het aantal nieuwe aangekochte personenwagens in Nederland bedraagt 0,03
wagens/persoon/jaar (A2SP cijfers autoverkoop). De voetafdruk van een auto
wordt geschat op 1,75 gha (Bilan Carbone, 2009).
De personenwagens genereren een voetafdruk van 0,055 gha/persoon. Daarvan
wordt 50% bespaard, en nog eens 20% afgetrokken omwille van beleidsdoelen 4
en 6.

Infrastructuur en bouwland
Beleidsdoel 50: minder bouwland per persoon
In 2030 is er 7% minder bouwland (oppervlakte infrastructuur, gebouwen en
stads- en privétuinen) per persoon. Dit veronderstelt dat de oppervlakte
bouwland niet wordt uitgebreid, terwijl de bevolking groeit met 8% (CBS
bevolkingsprognose voor 2030). Het constant houden van de oppervlakte voor
gebouwen en infrastructuur is mogelijk door 1) minder wegtransport door
beleidsdoelen 13, 14, 16 en 17 (waardoor er geen extra wegen bij hoeven), 2)
minder wagens door beleidsdoel 49 (dus minder parkingoppervlakte nodig), 3)
efficiënter wonen (bv. compacter bouwen en vormen van samenwonen zoals
‘kangoeroewonen’), 4) goede stadsplanning en 5) renovatie van leegstaande
woningen.
Dit beleidsdoel reduceert de voetafdruk met 0,01 gha/persoon.
Technische uitleg berekeningsmethode
De voetafdruk van bouwland bedraagt in 2008 0,16 gha/persoon (GFN, 2012).
Door de bevolkingsgroei bij constante bouwlandoppervlakte daalt deze
voetafdruk met 7%.
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Overzicht resultaten 2030 en 2050
Met de 50 beleidsdoelen kan de Nederlandse voetafdruk gehalveerd worden
tegen 2030, en met drie kwart dalen tegen 2050. Een daling van drie kwart
brengt de Nederlandse voetafdruk van 6 gha/persoon (2008) tot onder 1,5 gha,
het Eerlijke Aarde Aandeel in 2050 bij een wereldbevolking van 9 miljard mensen.
De volgende tabel geeft de streefdoelen (percentages besparingen) en
besparingen weer van alle beleidsdoelen in 2030 en 2050. De donkergroene
cellen geven de belangrijkste besparingen weer. Zo zou er in 2050 maar liefst
95% groene stroom moeten worden geproduceerd (beleidsdoel 6), wat op
Europees niveau haalbaar is volgens het Energy [R]evolution scenario van
Greenpeace & EREC (2012).19

19 De totale elektriciteitsproductie tegen 2050 zou met slechts 2% stijgen ten opzichte
van 2008, omwille van een toename van de bevolking en een stijging van het gebruik van
elektrische wagens en treinen, gepaard met een sterke daling van het
elektriciteitsverbruik in huishoudens.
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In 2030 zou 40% van de belangrijkste dierlijke producten (zuivel, vlees, vis en
leder) vervangen worden door plantaardige alternatieven en kunststoffen. Wat
voeding betreft is dat dus ongeveer 3 dagen per week plantaardig (veganistisch)
eten. In 2050 zou dat percentage tegen de 100% moeten liggen om de
voetafdruk voldoende te reduceren tot onder de 1,5 gha/persoon. Rekening
houdend met een sterke daling van de voedselverspilling (bv. 80% minder afval
van eetbaar voedsel in huishoudens, beleidsdoel 19), levert een veganistisch
voedingspatroon de sterkste reductie op van de ecologische voetafdruk, met een
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besparing van meer dan 1 gha/persoon in 2050 (beleidsdoelen 22-26 opgeteld).
Op de tweede plaats komt de groene stroomproductie, die een besparing van
bijna 0,5 gha/persoon kan opleveren, en het groene stroomverbruik van
huishoudens is hier nog niet bij gerekend. Op de derde plaats komen de
beleidsdoelen rond personenvervoer: indien de hoeveelheid autoverplaatsingen
van 2008 (met voertuigen met een verbrandingsmotor) zouden vervangen
worden door 60% elektrische wagens (op groene stroom), 30% openbaar vervoer
en 10% fiets, levert dat tezamen een reductie op van 0,4 gha/persoon.
Sommige beleidsdoelen lijken klein, maar dat komt omdat er conservatieve
schattingen werden gebruikt. En daarnaast worden in de huidige
voetafdrukmethodologie niet alle vormen van milieu-impact in rekening gebracht.
Zo worden de gigantische CO2-emissies door het veranderen van landgebruik
(het omkappen en afbranden van tropische savanne en wouden) en de impact op
de biodiversiteit van beleidsdoel 32 (minder Zuid-Amerikaanse soja voor
veevoeder) niet in rekening gebracht in de voetafdruk.
De volgende twee grafieken geven de reducties weer per categorie. De eerste
figuur kijkt naar de zes landgebruikstypes van de ecologische voetafdruk 20, de
tweede grafiek naar zes verschillende activiteiten21. De dienstensector bevat
recreatie, cultuur, toerisme, financiële diensten, gezondheidszorg, ICT, media,
onderwijs,… De overheid bevat administratie, defensie, hulpdiensten,… De sector
bouw en constructie bevat de bouw en renovatie van woningen en andere
gebouwen, evenals het aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Het
personenvervoer bevat auto, openbaar vervoer en vliegtuigreizen.

20 Deze grafiek werd gemaakt aan de hand van de resultaten van de Nederlandse
voetafdruk in 2008 (GFN (2012) en de 50 maatregelen, met enkele kleine correcties.
21 Deze grafiek werd gemaakt aan de hand van de resultaten van de Nederlandse
voetafdruk volgens Eureapa (OPEN:EU, 2011, datajaar 2004 geëxtrapoleerd naar het jaar
2008), de voetafdrukberekening van personenvervoer en energiegebruik van woningen,
en de 50 maatregelen, met enkele kleine correcties om de resultaten in
overeenstemming te brengen met die van GFN (2012).
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Figuur 1: reductie van de Nederlandse voetafdruk volgens landgebruikstype

Figuur 2: reductie van de Nederlandse voetafdruk volgens activiteit
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