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1. Samenvatting 

In deze studie berekenen we de ecologische voetafdruk van de consumptie van dierlijke producten 

(vlees, vis, eieren, zuivel, leder, wol) in België. Deze bedraagt 1,64 globale hectare per persoon, wat 

22% is van de totale ecologische voetafdruk van een Belg. Als iedereen op aarde dezelfde 

hoeveelheden dierlijke producten zou consumeren als een gemiddelde Belg, dan hebben we 3/4 van 

de totale biologisch productieve land- en zeeoppervlakte nodig enkel en alleen voor de productie van 

dierlijke producten (veeteelt, visserij en viskweek). Er zou dan ook een ernstige overbegrazing en 

overbevissing zijn met resp. 180% en 70%. De hoeveelheid biomassa (vissen, schelpdieren,…) die alle 

wereldzeeën tezamen in één jaar tijd kunnen produceren, zal al binnen 7 maanden opgesoupeerd 

zijn. Willen we dan nog eens de CO2-emissies van de veeteelt en de visserij compenseren door 

bomen te planten, dan hebben we bijna het overige kwart van de vruchtbare aardoppervlakte nodig. 

Naast de veeteelt en visserij is er dus geen plaats meer voor woning, infrastructuur, productie van 

plantaardige voeding, hout, papier, kleding,… Met andere woorden: onze consumptie van dierlijke 

producten is niet veralgemeenbaar voor de totale wereldbevolking. Plantaardige alternatieven voor 

dierlijke producten hebben een veel lagere ecologische voetafdruk (zie Figuur 1 voor 

wereldgemiddelde waarden, gebaseerd op GFN, 2010).  Willen we streven naar ecologische 

rechtvaardigheid en onze milieu-impact reduceren, dan is een sterke wijziging van ons 

voedingspatroon noodzakelijk, van dierlijke producten naar gezonde plantaardige alternatieven.  

 

Figuur 1: wereldgemiddelde voetafdrukwaarden van dierlijke (rood) en plantaardige (groen) producten (GFN, 

2010)  
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2. Inleiding 

2.1 Probleemstelling 

Er groeit een duidelijke wetenschappelijke consensus dat de impact van de productie en consumptie 

van dierlijke producten op het milieu wel zeer groot is (Aiking, 2006; Blonk, 2008; FAO, 2006; 

Reijnders, 2003; UNEP, 2010). Ook wetenschappelijke instellingen van de Verenigde Naties 

publiceerden de laatste jaren twee opzienbarende rapporten. In haar rapport Livestock’s Long 

Shadow stelt de voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO, 2006), dat veeteelt telkens in de 

top 3 behoort van de belangrijkste oorzaken van de meest ernstige mondiale en lokale 

milieuproblemen. “Livestock’s contribution to environmental problems is on a massive scale. *…+ The 

impact is so significant that it needs to be addressed with urgency.” (p.xx)   

Ook het International Resource Panel van het milieuprogramma van de VN publiceerde een 

invloedrijk rapport over duurzame consumptie en productie (UNEP, 2010). Daarin lezen we dat: “een 

substantiële vermindering van de milieu-impact enkel mogelijk is met een substantiële wereldwijde 

verandering van voedingspatroon, weg van dierlijke producten.” Dit rapport bevat een interessante 

grafiek (gebaseerd op Van der Voet e.a., 2005) die kijkt naar al de materialen in eindproducten die 

een gemiddelde Europeaan consumeert.  

 

Figuur 2: milieu-impact van eindconsumptie in EU-25 

De eerste balk in bovenstaande grafiek toont de gewichtspercentages. Dat zijn de  gewichten van de 

producten die de consument te zien krijgt. Het meeste wat we consumeren in gewicht, zijn 

mineralen (stenen,…). Van dierlijke producten consumeren we slechts 4%. Het gewicht van de 
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massa’s veevoeders krijgt de consument niet te zien in zijn stukje vlees, en zijn dus niet zichtbaar in 

deze eerste balk.  

De tweede balk geeft het aandeel in de klimaatopwarming weer, met fossiele brandstoffen 

(steenkool, aardgas, aardolie en plastics van aardolie) als grote boosdoeners. Maar ook dierlijke 

producten (van veeteelt en visserij) scoren niet min. Dit gegeven komt overeen met de studie van 

FAO (2006), waaruit bleek dat veeteelt verantwoordelijk was voor ongeveer 18% van de mondiale 

broeikasgasemissies. Voor een gemiddeld dieet bedraagt de broeikasgasuitstoot van de consumptie 

van vlees en zuivel ongeveer 50% van de totale voeding (Lake e.a. 2010).  

Op het vlak van landgebruik (derde balk) hebben dierlijke producten veruit de grootste impact. 

Vergeleken met de productie van volwaardige plantaardige eiwitten van sojabonen (voor producten 

zoals tofu of tempeh) is het landgebruik voor eenzelfde hoeveelheid eiwitten in vlees 6 tot 17 keer 

groter (Reijnders & Soret, 2003). Men heeft ongeveer 10 kg gewassen nodig per kg dier, met als 

gevolg dat bijna 40% van wereldwijde graanteelt naar de veeteelt gaat (FAO, 2005). Drie vierde van 

het wereldwijde landbouwareaal is momenteel in gebruik door de veeteelt.  

De vierde balk geeft de toxiciteit weer. Wat dierlijke producten betreft zijn vooral vetrijke vissen 

toxisch.  

De vijfde balk is de interessantste: die geeft een gemiddeld beeld van de algemene milieu-impact 

weer. Hoewel dierlijke producten slechts een paar procent uitmaken van het totale gewicht van 

materiaalgebruik, bedraagt de milieugerelateerde impact (de Ecologische impact van Materiaal 

Consumptie of EMC) ervan zo’n 33%! Het gebruik van fossiele brandstoffen en het gebruik van 

dierlijke producten zijn de twee ecologische zwaargewichten. Beiden hebben ze een bijdrage van 

ongeveer één derde van de totale milieu-impact.  

Volgens het FAO lopen er voor elke mens meer dan drie landbouwdieren rond op aarde. De kippen 

zijn met 17 miljard in de meerderheid. Het gewicht van de 1,5 miljard runderen overtreft dat van de 

menselijke bevolking. En dan hebben we het nog niet over het miljard varkens en de 1,9 miljard 

schapen en geiten. Net zoals de mens een ecologische voetafdruk heeft, hebben al die dieren een 

hoef- of pootafdruk. Het aantal landbouwdieren steeg de afgelopen eeuw dramatisch, en meer 

akkerland en bossen worden opgeofferd voor de veeteelt. Een ramp voor de biodiversiteit. “Het ziet 

er naar uit dat de veeteelt wel eens de belangrijkste speler zou kunnen zijn in het verlies aan 

biodiversiteit, aangezien het de grootste oorzaak is voor ontbossing, en een van de belangrijkste 

oorzaken voor landerosie, vervuiling, klimaatverandering, overbevissing (…)” (FAO, 2006, p.xxiii)  

Ook het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (Stehfest e.a., 2008) besluit dat het 

landgebruik en de stikstofvervuiling door de veeteelt verantwoordelijk zijn voor ongeveer 30% van 

het biodiversiteitsverlies. De stikstofvervuiling in de vorm van nitraten en ammoniak zorgt voor 

chemische verzuring en eutrofiëring van waterecosystemen. 

De visserij en aquacultuur zijn eveneens medeplichtig aan de biodiversiteitscrisis. De FAO schat dat 

de helft van de wereldwijde visbestanden uitgeput is door overexploitatie, en nog eens een kwart 

volledig wordt geëxploiteerd, terwijl er slechts een paar procent van de visbestanden herstellend is. 

Talrijke vissoorten zijn daardoor met uitsterven bedreigd. In de vorige eeuw zijn de populaties van 

kabeljauw, tonijn, haaien en zwaardvissen met meer dan 90% gekrompen. Waarschijnlijk een te 
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pessimistische schatting, maar als we met de huidige intensiteit van visvangst verder doen, dan zijn 

de zeeën als het ware leeggevist tegen 2050 (Worm e.a., 2006). Gekweekte vis is daarbij geen 

oplossing, want meestal gaat het om carnivore vissen die veel vismeel krijgen van in het wild 

gevangen vis. En ook voor de kweek van tropische reuzengarnalen worden massaal 

mangrovewouden vernietigd. Andere nadelen zijn legio: vervuiling door visvoeder, ontsnapte vissen 

die locale ecosystemen bedreigen… 

Conclusie: ecologisch bekeken is de productie van dierlijke eiwitten doorgaans niet zo efficiënt. Er is 

veel input in de vorm van vruchtbaar land, energie, water, fossiele brandstoffen, (kunst)mest, 

pesticiden, veevoeders en diergeneesmiddelen nodig voor maar een klein beetje output in de vorm 

van eetbare eiwitten. De rest van de output bestaat uit mest, broeikasgassen, verzurende gassen, 

antibioticaresistente bacteriën, ziektekiemen. Veel input en veel schadelijke output. 

2.2 Voetafdrukindicatoren 

De bewering dat de veeteelt een hoge ecologische impact heeft, kunnen we kwantitatief hard 

maken. Wetenschappers hebben verschillende indicatoren ontworpen om de milieu-impact van 

producten in kaart te brengen: de voetafdrukken. Voetafdrukindicatoren zijn geïntegreerde milieu-

impactindicatoren, waarbij men verschillende vormen van milieu-impact samenneemt. Op die 

manier kan men appelen met peren vergelijken op een consistente en wetenschappelijk 

verantwoorde manier. De indicatoren meten telkens bepaalde vormen van grondstoffengebruik en 

emissies. Ze zijn belangrijk omdat er ecologische grenzen bestaan aan het gebruik van grondstoffen 

en de verwerking van onze afvalstoffen. Zo is de opname- en verwerkingscapaciteit van de atmosfeer 

en ecosystemen voor broeikasgassen en reactieve stikstofverbindingen beperkt.  

Wat opvalt, is dat dierlijke eiwitproducten telkens veel hogere voetafdrukken hebben dan 

plantaardige alternatieven zoals sojaproducten (tofu, tempeh, sojamelk,…), vleesvervangers 

(seitan,…), peulvruchten en noten.  

We geven hier een kort overzicht van vijf belangrijke voetafdrukindicatoren. 

1) De ecologische voetafdruk meet het gebruik van biologisch productieve aardoppervlakte, in het 

bijzonder de oppervlakte die nodig is voor het gebruik van hernieuwbare materialen (biomassa), het 

gebruik van bouwland (infrastructuur, bewoning, mijnbouw) en opname van CO2 ten gevolge van het 

gebruik van fossiele brandstoffen. De eenheid is globale hectare (gha) of vierkante meter (gm²): een 

aardoppervlak met wereldgemiddelde biologische productiviteit. Varkensvlees heeft een ecologische 

voetafdruk van ongeveer 27 gm²/kg, terwijl seitan (een plantaardige eiwitbron op basis van tarwe) 

slechts 8 gm²/kg heeft. Om 1 kg rundvlees te produceren, heeft men ongeveer 110 m² land nodig, 

waarvan meer dan 30 gm² bestaat uit vruchtbaar akkerland. Op dat akkerland kan men drie keer 

meer volwaardige eiwitten produceren als men er soja voor menselijke consumptie op teelt. 

(Gegevens van Global Footprint Network, 2010 en Ecolife op basis van wereldgemiddelden) 

2) De watervoetafdruk meet het gebruik van proper zoet water voor de productie van gewassen 

(door verdamping en irrigatie), evenals de hoeveelheid die vervuild wordt. Rundsvlees heeft een 

watervoetafdruk van 16000 liter/kg, terwijl tofu slechts 900 liter/kg vereist. De watervoetafdruk van 

1 liter melk is 1000 liter water. Dit is de hoeveelheid zoet water die gebruikt of vervuild wordt voor 

de productie van voedergewassen, het reinigen van stallen en het drinken voor de melkkoeien. Ter 
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vergelijking: een liter sojamelk heeft een watervoetafdruk van 200 liter. (Gegevens van Water 

Footprint Network en Ecolife) 

3) De koolstofvoetafdruk meet de uitstoot van alle broeikasgassen (CO2, methaan, N2O,…). De 

eenheid is kg CO2-equivalent. Melk heeft een koolstofvoetafdruk van 1,2 kg CO2-eq per liter, terwijl 

de productie van sojamelk slechts 0,6 kg CO2-eq per liter aan emissies telt (Blonk, 2008). De 

koolstofvoetafdruk van een kilogram dierlijke producten is veel hoger dan een kilogram plantaardige 

alternatieven (ADEME, 2007; Blonk, 2008; CE Delft, 2010). Kijken we naar eiwitten, dan hebben 

voltarwe en sojabonen een efficiëntie van rond de 140 gram proteïnen per kg CO2-equivalenten. 

Rundsvlees heeft een efficiëntie van 20 gram per kg CO2-eq. Eieren, kip, varken en kaas variëren van 

20 tot 60 gram eiwitten per kg CO2-eq. (Carlsson-Kanyama and Gonzalez, 2009).  

4) De stikstofvoetafdruk meet de uitstoot van reactieve stikstof (in de vorm van ammoniak, 

stikstofoxiden of lachgas) die zorgt voor verzuring, eutrofiëring en klimaatopwarming. Een hoge 

stikstofvoetafdruk impliceert een grote verstoring van de stikstofkringloop in het milieu. Eieren 

hebben een stikstofvoetafdruk van 70 gram stikstof per kg, kippenvlees heeft een voetafdruk van 170 

gram N per kg vlees, en kaas komt hoger dan 200 gram N per kg. Ter vergelijking: de productie van 

peulvruchten (bonen, erwten, linzen en kikkererwten) hebben een veel lagere impact op de 

stikstofkringloop: slechts 8 tot 24 gram N per kg wordt in het milieu gebracht. (Gegevens van N-Print 

en Ecolife) 

5. De materialenvoetafdruk, meet het gebruik van grondstoffen (mineralen, biomassa,…): het 

gewicht van alle grondstoffen die bij de productie verbruikt of gebruikt worden. Gekweekte 

regenboogforel heeft een materialenvoetafdruk (abiotisch plus biotisch) van 7,4 kg per kg forel, kip 

heeft 15,7 kg per kg kippenvlees. Bonen daarentegen hebben een materialenvoetafdruk van 1,7 kg 

per kg bonen. (Gegevens van Wuppertal Institute, 2009)  
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2.3 Doel van deze studie 

Bovenstaande vijf voetafdrukindicatoren geven een genuanceerd beeld van de relatief hoge milieu-

impact van dierlijke producten. Dit onderzoek zal gebruik maken van de ecologische voetafdruk als 

indicator. Reeds verschillende studies wijzen aan dat een vleesrijk dieet zoals in het westen moeilijk 

haalbaar is voor de ganse wereldbevolking, tenzij de landbouwproductiviteit wel erg drastisch stijgt 

(Erb e.a., 2009). In deze studie willen we onderzoeken wat de totale ecologische voetafdruk (gebruik 

van biologisch productief land- en zeeoppervlak) zou zijn indien alle 7 miljard mensen evenveel 

dierlijke producten zouden consumeren (volgens dezelfde hoeveelheden en met dezelfde 

gemiddelde efficiënties van productie) als een gemiddelde Belg (zie Tabel 1). We zullen daarom de 

ecologische voetafdruk van de consumptie van dierlijke producten in België berekenen, voor het 

referentiejaar 2007, in overeenstemming met de methodologie van het Global Footprint Network 

(GFN, 2010). 

Product kg/Belg/jaar 

Rund- en kalfsvlees 19 

Varkensvlees 34 

Gevogelte (kip,…) 25 

Overig vlees, wild en organen 6 

Vis 17 

Schelpdieren 4 

Kreeftachtigen 3 

Melk  59 

Kaas 16 

Room en boter 15 

Eieren 13 

Tabel 1: consumptiehoeveelheden voor een Belg (FAOSTAT Food Balance Sheets, 2007) 
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3. Algemene methodologie ecologische voetafdruk 

In dit hoofdstuk bespreken we de algemene methodologie die Global Footprint Network (GFN) 

hanteert om de ecologische voetafdruk te berekenen. 

3.1 Landgebruikstypes 

De ecologische voetafdruk meet het gebruik van (potentieel) biologisch productief land- en 

zeeoppervlakte. Niet elk stuk land is even vruchtbaar of bruikbaar. Vandaar dat zes 

landgebruikstypes worden onderscheiden: akkerland, graasland, visland, energieland, bouwland en 

bosland. Woestijnen, poolkappen, bergen en de weinig productieve delen van de oceanen worden 

niet meegerekend omdat die te weinig potentiële vruchtbaarheid hebben. Akkerland is het meest 

vruchtbare, bosland en graasland zijn meestal minder vruchtbaar. Bouwland (voor woning en 

infrastructuur) is net zoals woestijn niet vruchtbaar, maar had vroeger wel een grote vruchtbaarheid 

(meestal ongeveer gelijk aan die van akkerland). Vandaar dat we spreken van potentiële 

vruchtbaarheid. Het type energieland bestaat uit bossen die als doel hebben om CO2 op te vangen. 

Die bossen moeten dus onderscheiden worden van bosland dat we gebruiken voor 

bosbouwproducten (hout en papier).  

De ecologische voetafdruk kan vergeleken worden met de beschikbare biocapaciteit. Dat is de 

beschikbare oppervlakte van alle landgebruikstypes samen (akkers, weiden, visgronden, bossen en 

bebouwde gronden). 

In deze studie ligt de focus op slechts vier types van landgebruik: akkerland (voor de productie van 

veevoeders), graasland, visland (voor visserij en aquacultuur) en energieland (voor CO2-opname van 

de veeteelt- en visserijsectoren). Bouwland (infrastructuur voor veeteelt en visserij) en bosland 

(gebruik van houtproducten) zijn verwaarloosbaar. 

3.2 Algemene structuur van voetafdrukberekeningen 

Een gedetailleerde beschrijving van de voetafdrukmethodologie is te vinden in Ewing e.a. (2010) en 

Bruers & Verbeeck (2010). We zullen hier de essentiële punten vereenvoudigd weergeven.  

a) De voetafdruk van een product 

Veeteelt en visserij maken gebruik van primaire hernieuwbare materialen (gewassen, fytoplankton). 

De voetafdrukberekening van een hoeveelheid primaire hernieuwbare materialen kent de volgende 

algemene stappen. Eerst wordt het tonnage gedeeld door de opbrengst (hectare per ton). Zo bekomt 

men de werkelijk gebruikte oppervlakte voor die hoeveelheid hernieuwbare materialen. Maar niet 

elke hectare is even vruchtbaar. Belgisch akkerland is vruchtbaarder dan wereldgemiddeld akkerland. 

En wereldgemiddeld akkerland is vruchtbaarder dan wereldgemiddeld graasland. Om rekening te 

houden met deze relatieve vruchtbaarheden, wordt de werkelijke oppervlakte vermenigvuldigd met 

twee factoren. De opbrengstfactor zet de werkelijke hectare van een landgebruikstype (bv. Belgisch 

akkerland) om in een wereldgemiddelde hectare van dat landgebruikstype (bv. wereldgemiddeld 

akkerland). Deze wereldgemiddelde hectare wordt uitgedrukt in wha. De equivalentiefactor zet de 
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wereldgemiddelde hectare van een landgebruikstype (bv. akkerland) om in een globaal gemiddeld 

vruchtbaar land van alle landgebruikstypes samen. Dit wordt uitgedrukt in globale hectare (gha).  

We kunnen bovenstaande samenvatten in de volgende vergelijking: 

Ecologische voetafdruk (gha) = equivalentiefactor (gha/wha) x opbrengstfactor (wha/ha) x 

hoeveelheid (ton) / opbrengst (ton/ha). 

Bovenstaande vergelijking geldt enkel voor primaire producten (gewassen, gras, algen,…). Dierlijke 

producten zijn secundaire producten. Om die te kunnen berekenen, heeft men 

extractieverhoudingen en toekenningsfactoren nodig.  De extractieverhouding meet hoeveel ton van 

een primair product men nodig heeft voor één ton van een secundair product. Toekenningsfactoren 

spelen een rol als er meerdere secundaire producten zijn voor één primair product. De precieze 

details van de voetafdrukberekening van dierlijke producten (vlees, zuivel, vis,…) worden beschreven 

in de twee appendices.  

b) De voetafdruk van consumptie 

Om de voetafdruk van consumptie van een gemiddelde Belg te berekenen, maken we gebruik van de 

macro-economische vergelijking dat consumptie gelijk is aan binnenlandse productie plus import min 

export min binnenlandse voorraadwijzigingen. We veronderstellen dat die voorraadwijzigingen 

verwaarloosbaar zijn.  

De voetafdruk van consumptie wordt dus berekend door de voetafdrukken van alle geproduceerde 

en geïmporteerde producten op te tellen en daarvan de geëxporteerde producten af te trekken. 

3.3 Berekening van equivalentiefactoren 

De equivalentiefactoren laten toe de ecologische voetafdruk van één landgebruiktype (bv. akkerland) 

te vergelijken met een ander type (bv. mariene wateren). Niet alle gronden zijn namelijk even 

biologisch productief. Zowel de kwantiteit (hoeveelheid geproduceerde biomassa per hectare) als de 

kwaliteit (bruikbaarheid) spelen een rol. Vooral voor dierlijke producten is een goede vergelijking 

tussen verschillende landgebruikstypes belangrijk. Graasland is minder productief dan akkerland. Het 

gebruik van één hectare graasland weegt daarom minder zwaar door dan het gebruik van één 

hectare akkerland. En hoe kunnen we het gebruik van vissen vergelijken met het gebruik van bv. 

melk?  

Een voorbeeld: stel dat een fictieve aarde bestaat uit 1 hectare graasland en 1 hectare akkerland. We 

gaan dan kijken wat het meest productieve gewas is voor dat stuk graasland. Stel dat we op dat 

graasland jaarlijks 1 ton van dat productieve gewas kunnen oogsten, terwijl we op het 

vruchtbaardere akkerland een opbrengst hebben van 2 ton per jaar voor dat gewas. In dit voorbeeld 

is akkerland dus dubbel zo productief als graasland. De equivalentiefactor zet één hectare akkerland 

of graasland om in een wereldgemiddelde hectare. De wereldgemiddelde opbrengst voor deze 

fictieve planeet is 3 ton per 2 hectare. De equivalentiefactor van akkerland is de productiviteit van 

akkerland (2 ton per hectare) gedeeld door de wereldgemiddelde productiviteit (3/2 ton per 

hectare). De equivalentiefactor van akkerland is in dit voorbeeld dus 4/3, die van graasland is 2/3 (de 

helft van akkerland). 
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Voor de berekening van de equivalentiefactoren baseert GFN zich op de door FAO opgestelde 

‘Geschiktheids-Index’ (Suitability Index) van Global Agro-Ecological Zones 2000. GAEZ berekent 

statistisch de potentiële opbrengst van elke agrarische oppervlakte aan de hand van een 

gedetailleerd model over gewas variëteiten, gegevens van grond type, groei seizoen, helling, 

temperatuur, neerslag  en andere. Zo kan op wereldschaal voor elk stukje grond een 

geschiktheidswaarde worden toegekend. De gronden met de hoogste geschiktheidswaarde worden 

beschouwd als akkerland, die met een lagere zijn bosland (en energieland), en de laagste zijn 

graasland.  

Om deze verdeling om te zetten in een equivalentiefactor werd de gemiddelde geschiktheidswaarde 

van alle landoppervlakte (exclusief wateroppervlak) op 1 gezet. De equivalentiefactor van akkerland 

wordt vervolgens berekend door de gemiddelde geschiktheidswaarde van deze theoretische 

akkerland toewijzing te delen door de gemiddelde geschiktheidswaarde van alle agrarische gronden 

samen. Zo bekomen we de equivalentiefactoren voor akkerland, bossen en graasland. Op deze 

manier kunnen we een hectare graasland vergelijken met een hectare akkerland. En akkerland 

kunnen we vergelijken met energieland (bossen). Voor visland (mariene en inlandse wateren) wordt 

de equivalentiefactor berekend door te stellen dat één globale hectare water dezelfde hoeveelheid 

calorieën zalm oplevert als één globale hectare graasland calorieën rundsvlees oplevert. Dus de 

graaslandvoetafdruk van rundvlees in gha/calorieën is per definitie gelijk aan de vislandvoetafdruk 

van zalm. Dit laat toe visland te vergelijken met graasland, en dus ook met akkerland en energieland. 

3.4 Berekening van opbrengstfactoren 

Niet enkel verschillende landgebruikstypes moeten we onderling kunnen vergelijken. Binnen één 

landgebruikstype (bv. akkerland) zijn er ook verschillen in productiviteit van land tot land. De 

opbrengstfactor vergelijkt de binnenlandse productiviteit van een landgebruikstype met het 

wereldgemiddelde van datzelfde landgebruikstype. De reële opbrengsten worden in rekening 

gebracht in de opbrengstfactor van een land: het geeft weer hoe intensief een land een gewas 

verbouwt ten opzichte van de wereldgemiddelde intensiteit. 

Opbrengstfactor van akkerland 

De opbrengstfactor voor Belgisch akkerland (wha/ha) is de verhouding van de totale benodigde 

oppervlakte volgens wereldgemiddelde opbrengsten (uitgedrukt in wha) ten opzichte van de 

effectief gebruikte binnenlandse oppervlakte van akkerland (uitgedrukt in hectare). Deze 

oppervlakten worden gecorrigeerd met braaklandfactoren.  

De noemer (het effectief gebruikte oppervlakte) bestaat uit de som van de oppervlaktes van alle 

akkerbouwgewassen die in België geteeld worden (ongeveer 750.000 hectare plus 3% braakland). 

Deze gegevens komen van FAOSTAT en komen goed overeen met de landbouwtelling van de 

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Bij deze gebruikte oppervlaktes 

wordt telkens een braaklandfactor van 3% opgeteld, omdat in België ongeveer 3% van akkerland 

jaarlijks braak ligt.  

De teller (de benodigde oppervlakte volgens wereldgemiddelde effectieve opbrengsten) wordt 

berekend door voor elk product dat in België geteeld wordt, de jaarlijkse Belgische tonnages te delen 

door de wereldgemiddelde effectieve jaaropbrengsten (ton/wha). Deze wereldgemiddelde effectieve 
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opbrengsten van alle gewassen zijn de wereldproducties (ton) gedeeld door de corresponderende 

totale oppervlakten in de wereld voor dat product (gegevens van FAOSTAT).  Dit wordt nog eens 

gedeeld door een wereldgemiddelde braaklandfactor van 1,2. Dat wil zeggen dat er in de wereld 

gemiddeld 20% van akkerland braak ligt, en dat de effectieve opbrengsten dus bijna 20% lager liggen 

dan wat een stuk akkerland in een jaar opbrengt.   

De opbrengstfactor van Belgisch akkerland is 2,49 wha/ha, wat wil zeggen dat Belgisch akkerland 

meer dan dubbel zo productief is dan wereldgemiddeld akkerland.  

Opbrengstfactor van graasland 

De opbrengstfactor van graasland is de verhouding van de binnenlandse opbrengst (ton/ha) ten 

opzichte van de wereldgemiddelde opbrengst (ton/wha) van graasland. Deze opbrengstwaarden zijn 

de netto primaire producties uitgedrukt in ton droge massa per hectare (Zaks, 2007). Voor België is 

dat 14 ton droge massa per hectare (dit komt overeen met 3,0 ton droge massa dat bovengronds 

beschikbaar en eetbaar is voor grazende dieren). Belgisch graasland is daardoor ongeveer dubbel zo 

productief als wereldgemiddeld graasland, dus de opbrengstfactor is 2,28 wha/ha.  

Opbrengstfactor van visland 

De opbrengstfactor van visland wordt analoog berekend als graasland, waarbij men de binnenlandse 

opbrengsten vergelijkt met de wereldgemiddelde opbrengsten. De opbrengsten zijn de primaire 

producties in de zeeën. Voor België is dat 1900 milligram biotische koolstof per m² zeeoppervlak per 

jaar. Het Belgisch deel van de Noordzee is bijna 4 keer zo productief als het wereldgemiddelde, dus 

de opbrengstfactor is 3,79 wha/ha. 

Landgebruikstype Opbrengstfactor 
(wha/ha) 

Equivalentiefactor 
(gha/wha) 

Akkerland 2,49 2,51 

Graasland 2,28 0,46 

Marien visland 3,79 0,37 

Inlands visland 1,00 0,37 

Bosland/energieland 3,87 1,26 

Tabel 2: opbrengst- en equivalentiefactoren per landgebruikstype 

3.5 Berekening voetafdruk energieland 

Het energieland is de oppervlakte bossen nodig om de CO2 ten gevolge van de verbranding van 

fossiele brandstoffen op te nemen. Energieland is dus een (momenteel nog meest efficiënte) vorm 

van Carbon Capture and Storage (CCS). De vergelijking voor de voetafdruk van een hoeveelheid CO2 

wordt als volgt berekend: 

Voetafdruk energieland (gha) = CO2-emissies (ton) x (1 – fractie geabsorbeerd door oceanen) x 

equivalentiefactor bosland (gha/wha) / sequestratiesnelheid (ton/wha). 

Ongeveer een kwart van de CO2 wordt geabsorbeerd door oceanen; de rest door bossen. De oceanen 

worden niet meegeteld in de voetafdruk, vandaar dat er een fractie voor de absorptie door oceanen 
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wordt afgetrokken in bovenstaande vergelijking.  De koolstofsequestratiesnelheid is de hoeveelheid 

CO2 dat een wereldgemiddeld hectare bos per jaar kan opnemen. We kunnen bovenstaande 

vergelijking vereenvoudigen tot 

Voetafdruk energieland (gha) = CO2-emissies (ton) x 0,27 gha/ton CO2. 

Een ton CO2 wordt dus vermenigvuldigd met een voetafdrukintensiteit van 0,27 gha per ton (GFN, 

2010). Op deze manier is er een direct verband tussen de voetafdruk en CO2-emissies. 

Opmerking: niet alle broeikasgassen zitten in energieland. Enkel CO2 wordt in rekening gebracht. 

Methaan en distikstofmonoxide, twee andere belangrijke broeikasgassen met een hoge uitstoot in 

de veeteelt, zitten niet in de ecologische voetafdruk (wel in de koolstofvoetafdruk). 

3.6 Berekening voetafdruk visland 

Voor de berekening van de voetafdruk van visland maakt men gebruik van de wereldgemiddelde 

opbrengsten (ton/wha) van zo’n 1.700 soorten vissen, schaaldieren, schelpdieren en zeewieren. Bij 

de opbrengstcijfers houdt men ook rekening met de bijvangst (by-catch) en het trofische niveau van 

de vis (de positie in de voedselketen). Het eerste trofisch niveau is dat van het fytoplankton, waarvan 

de primaire productie gemeten wordt in ton koolstof (ton C) dat per zee-oppervlakte (wha) per jaar 

door het plankton wordt opgenomen als organische biomassa. Bij elke stap in de voedselketen wordt 

een gemiddelde omzettingsefficiëntie van 0,1 aangenomen (Pauly & Christenson, 1995). Dat wil 

zeggen dat een vispopulatie van trofisch niveau 3 ongeveer 10 kg vissen van niveau 2 moet eten om 

zelf 1 kg aan te groeien.  

De bijvangst wordt in rekening gebracht door een wereldgemiddelde bijvangstfactor van 1,27 voor 

geïmporteerde vis. Dit wil zeggen dat voor 1 kg consumptievis er 0,27 kg bijvangst is. Voor nationale 

maritieme visvangst werd een hogere bijvangstfactor genomen van 2,85, overeenkomend met de 

bijvangstgegevens van de Dienst Zeevisserij. Per ton gevangen vis op de Noordzee is er bijna 2 ton 

bijvangst. In de voetafdrukmethodologie rekent men met een bijvangstfactor, onafhankelijk van de 

vissoort en de vangstmethode.  

De vergelijking voor de visvangstopbrengst ziet er dan als volgt uit: 

Wereldopbrengst (ton nat gewicht vis/wha) = Beschikbare Primaire Productie (ton C/wha) x 

gewichtfactor vis (ton nat gewicht vis/ton C) x omzettingsfactor / bijvangstfactor. 

De omzettingsfactor is gelijk aan 1 voor het eerste trofische niveau (algen en zeewieren), 0,1 voor de 

dieren op het tweede trofische niveau, 0,01 voor het derde niveau, enzovoort. In het algemeen 

bekomen we de machtsvergelijking:  

Omzettingsfactor = omzettingsefficiëntie(trofisch niveau – 1). 

Het trofische niveau van de soort is dus erg bepalend voor de voetafdruk. Immers, des te hoger het 

trofische niveau, des te meer primaire productie er nodig is voor 1 kg van die vissoort. Zeewieren op 

het eerste niveau hebben een vislandvoetafdruk van 0,1 gm²/kg. Kreeft zit al op 16 gm²/kg, mosselen 

op 36 gm²/kg, forel op 60 gm²/kg, zalm op 91 gm²/kg,  en toppredatoren zoals kabeljauw en tonijn 

komen uit op ongeveer 260 gm²/kg.   
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4. Methodologie voor berekening veeteelt en visserij 

We geven hier een ruwe schets van de berekening van de voetafdruk van de consumptie van dierlijke 

producten. Een uitgebreidere beschrijving van de methodologie is te vinden in appendix 1 voor 

veeteelt en appendix 2 voor visserij.  

De voetafdruk van consumptie is telkens gelijk aan die van binnenlandse productie plus import min 

export.  

Enkel de voetafdruk van veeteelt, visvangst en viskweek (aquacultuur) werden berekend. De 

voetafdruk van wild (jacht) niet.  

4.1 Veeteeltproducten 

a) Binnenlandse productie (veeteelt) 

Binnenlandse veedieren worden gevoederd met geoogste veevoeders. Een deel van die veevoeders 

is ook geschikt voor menselijke consumptie (soja, tarwe,…), een tweede deel zijn restproducten van 

gewassen en een derde deel zijn  geoogste grasvoeders zoals klaver en voedermaïs. De hoeveelheid 

voeders die door binnenlandse veedieren geconsumeerd wordt, is gelijk aan de voeders die in België 

geproduceerd worden, plus de geïmporteerde en min de geëxporteerde voeders. Telkens wordt de 

voetafdruk van die veevoeders berekend volgens de formule van primaire producten. Dit geeft de 

voetafdruk van akkerland voor binnenlandse veeteelt.  

In een tweede stap wordt de vislandvoetafdruk berekend van de visolie en het vismeel die aan de 

veedieren gevoederd wordt. Dit is een complexe berekening, waarbij gemiddelden worden genomen 

en rekening wordt gehouden met extractieverhoudingen. Zo is er meer dan 3 ton vis nodig voor 1 ton 

vismeel en 1 ton visolie.  

In een derde stap wordt berekend hoeveel de binnenlandse veedieren zouden moeten eten. Is het 

aanbod van geoogste veevoeders en visvoeders te klein, dan wordt aangenomen dat het overige 

voeder afkomstig is van binnenlands graasland. De oppervlakte van dat graasland wordt 

vermenigvuldigd met de opbrengst- en equivalentiefactoren om te komen tot de 

graaslandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt. 

Het energieland van binnenlandse veeteelt wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse CO2-

emissies van de veeteeltsector. Deze emissies zijn afkomstig van het directe gebruik van fossiele 

brandstoffen voor landbouwwerktuigen en verwarming van stallen, evenals het directe 

energiegebruik in de voedingsverwerkende industrie. Wat niet wordt meegerekend in de 

energielandvoetafdruk (wegens gebrek aan gegevens), is het gebruik van bv. landbouwchemicaliën 

en de elektriciteit voor de binnenlandse veeteelt en voedingsindustrie. Vandaar dat onze berekening 

van de energielandvoetafdruk een grote onderschatting is.  

Een andere, waarschijnlijk nauwkeurigere  manier om de energielandvoetafdruk van dierlijke 

producten te berekenen, is met een Input-Output-model (Bilsen e.a. 2010). Een dergelijk model kan 

gebruikt worden om indirecte CO2-emissies van een economische sector of een consumptieactiviteit 

te berekenen. Alle economische sectoren (bv. petrochemie, landbouw,…) hebben directe CO2-
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emissies ten gevolge van hun eigen gebruik van fossiele brandstoffen. Maar een deel van de directe 

emissies van bv. de petrochemische sector dienen toegeschreven te worden aan de landbouw, 

omdat de landbouw gebruik maakt van chemische producten (pesticiden en kunstmest). Voor de 

landbouwsector zijn dat dus indirecte emissies. Een IO-model brengt de financiële en 

materiaalstromen in kaart tussen de verschillende economische sectoren, en die stromen kunnen 

gebruikt worden om de CO2-emissies toe te schrijven aan consumptieactiviteiten (bv. alle indirecte 

emissies voor voeding).  

b) Import van veedieren en veeteeltproducten 

Van een 160-tal dierlijke producten (levende dieren, vlees, dierenhuiden,…) worden de tonnages van 

jaarlijkse import vermenigvuldigd met de corresponderende voetafdrukintensiteiten. Voor de 

eenvoud (wegens gebrek aan goede bilaterale handelscijfers) worden voor import wereldgemiddelde 

waarden van voetafdrukintensiteiten genomen. Om die intensiteiten te berekenen wordt eerst 

nagegaan hoeveel voeders, gras en visproducten veedieren gemiddeld eten. Die voederbehoeften 

worden omgezet naar globale hectare akker-, graas-, en visland volgens wereldgemiddelde 

opbrengstwaarden. Vervolgens worden deze voetafdrukintensiteiten (gha per dier) vermenigvuldigd 

met de hoeveel afgeleide dierproducten (vlees, melk,…) die een dier gemiddeld produceert per jaar.  

De geïmporteerde voetafdruk van energieland wordt berekend op basis van gegevens van 

levenscyclusanalyses (LCA’s) voor een dertigtal dierlijke producten. Deze gegevens bevatten de 

energie-intensiteiten: de hoeveel energie die gemiddeld nodig is voor de productie van een dierlijk 

product. Zo heeft de productie van 1 kg rundvlees een energie-intensiteit van 53 Megajoule (MJ). 

Varkensvlees komt op 36 MJ/kg, eieren op 19 MJ/kg. (Ter vergelijking: granen, peulvruchten, 

groenten en fruit zitten bijna altijd onder de 10 MJ/kg.) Die energie-intensiteit (MJ energie per ton 

product) wordt vervolgens omgezet in CO2 via de wereldgemiddelde CO2-intensiteit van energie (ton 

CO2 per MJ energie). Die CO2 wordt ten slotte vertaald naar globale hectare energieland door te 

vermenigvuldigen met de voetafdrukintensiteit van CO2 (0,27 gha per ton CO2). 

c) Export van veedieren en veeteeltproducten 

De voetafdruk van export is analoog aan die van import: de tonnages van exportproducten (levende 

dieren, vlees,…) worden vermenigvuldigd met de extractieverhoudingen (ton dochterproduct per ton 

dier) en de voetafdrukwaarden van dieren (gha per ton dier) per diersoort.  

De exportproducten bestaan voor een deel uit producten die in het binnenland geproduceerd 

werden, en voor een ander deel uit geïmporteerde producten die al dan niet bewerkt werden. 

Belgische veeteelt heeft een hogere efficiëntie (minder globale hectare per ton product, minder 

voeders per dier) dan het wereldgemiddelde. Ook de slachtgewichten van Belgische veedieren zijn 

typisch hoger dan de wereldgemiddelde waarden (bv. meer vlees voor een Belgisch witblauw 

dikbilrund). Vandaar dat de voetafdrukwaarden (gha per ton) voor export gewogen worden volgens 

het aandeel binnenlandse versus geïmporteerde producten. Deze exportwaarden liggen iets lager 

dan de waarden voor import, omwille van die hogere binnenlandse efficiëntie. 

Ook voor energieland wordt er rekening gehouden dat België een iets lagere CO2-intensiteit (ton CO2 

per MJ) heeft dan het wereldgemiddelde, o.a. omdat de Belgische elektriciteit voor een groot deel 

bestaat uit kernenergie die geen directe CO2-emissies heeft. De voetafdrukwaarde van energieland 
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van een hoeveelheid geëxporteerde producten zal dan iets lager liggen dan de voetafdrukwaarde 

voor een gelijke hoeveelheid geïmporteerde producten.   

4.2 Visserij en aquacultuur 

a) Binnenlandse productie (mariene visvangst en aquacultuur) 

In de aquacultuur (viskweek) wordt een deel akkerland gebruikt. De binnenlandse productie van 

aquacultuur wordt voor elke vissoort vermenigvuldigd met de voetafdruk van de hoeveelheid 

akkerbouwgewassen (rijst, tarwe, maïs, sojabonen en lupine) dat die kweekvissen te eten krijgen. Zo 

eten de meeste gekweekte vissen ongeveer 0,9 ton gewassen per ton vis. Vissen krijgen geen 

graaslandproducten te eten, dus het aandeel van de graaslandvoetafdruk is nul. 

De vislandvoetafdruk van binnenlandse productie bestaat uit de som van de nationale zeevangsten 

en de inlandse vangsten. Niet enkel vissen worden meegeteld, maar ook zeewieren, weekdieren en 

schaaldieren. Het aandeel van visland in de binnenlandse veeteelt wordt hiervan afgetrokken, want 

dat werd reeds in rekening gebracht bij veeteelt. Er zou ook een dubbeltelling optreden als we de 

opbrengsten van aquacultuur zouden meetellen bij deze vislandvoetafdruk, want de 

aquacultuurvissen worden gevoederd met visolie, vismeel en akkerbouwgewassen. De 

akkerbouwgewassen werden hierboven reeds in rekening gebracht, en de visolie en vismeel zijn 

afkomstig van nationale zeevangsten, inlandse vangsten en import. Die moet men dus niet nog eens 

gaan meetellen. 

Het energieland van binnenlandse productie (zeevisvangst, inlandse visvangst en aquacultuur) 

bestaat uit de directe CO2-emissies (zo’n 160 kton per jaar) ten gevolge van het brandstofgebruik van 

de visserij. Indirecte emissies zoals de productie van schepen, elektriciteit en infrastructuur voor 

viskweek worden niet meegenomen in deze berekening. Net zoals bij de energievoetafdruk van 

veeteeltproducten kan men op basis van een Input-Outputmodel een andere inschatting maken voor 

de CO2-emissies en de energievoetafdruk van visconsumptie.  Er bestaan reeds ruwe schattingen op 

basis van het Input-Outputmodel die we kunnen overnemen, maar we voegen eraan toe dat het 

interessant zou zijn om hier verder onderzoek naar te doen met een IO-model dat een 

nauwkeurigere analyse toelaat. 

b) Import van vissen en visproducten 

De importtonnages van vissen en visproducten (inclusief weekdieren, schaaldieren en zeewieren) 

worden vermenigvuldigd met hun overeenkomende wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten voor 

import (gha akkerland en visland per ton visproduct). Voor een dochterproduct (bv. visfilets) wordt 

rekening gehouden met de extractieverhouding (ton dochterproduct per ton gevangen vis).  De 

voetafdrukintensiteit van akkerland wordt bepaald door het gebruik van gewassen in de wereldwijde 

aquacultuur en de relatieve wereldopbrengst van aquacultuur ten opzichte van visvangst.  

De voetafdrukintensiteit van visland van gevangen vis wordt berekend aan de hand van gemiddelde 

trofisch niveaus van visgroepen (bv. het gemiddelde van alle tonijnsoorten samen). Aan de hand van 

deze gemiddelde trofische niveaus worden de wereldgemiddelde visvangstopbrengsten (ton vis per 

hectare zeeoppervlak) berekend voor elke visgroep. Voor visland in vis afkomstig van aquacultuur is 

het iets complexer. Aquacultuurvissen krijgen vismeel en visolie van in het wild gevangen vis. Dus de 
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voetafdruk van die in het wild gevangen vis wordt vertaald naar de voetafdruk van visland van 

kweekvis aan de hand van de hoeveelheden vismeel en visolie die wereldgemiddelde 

aquacultuurvissen te eten krijgen.  

De energielandvoetafdruk van de import wordt berekend aan de hand van de importtonnages van 

vissen en visproducten (inclusief week- en schaaldieren, excl. vismeel, want dat werd reeds bij de 

veeteelt berekend) en de gemiddelde energie-intensiteiten (gemiddeld 60 Megajoule per kg vis) voor 

elk product. Die energie-intensiteiten geven het brandstofverbruik weer voor de vangst en 

verwerking van vissen. Vooral de vissersschepen, en met name de bodemsleepnetten 

(boomkorvisserij), hebben een hoog brandstofverbruik. 

c) Export van vissen en visproducten 

Net zoals bij import worden de exporttonnages van vissen en visproducten vermenigvuldigd met hun 

overeenkomende voetafdrukintensiteiten (gha akkerland en visland per ton visproduct). Die 

voetafdrukintensiteiten voor export zijn lichtjes verschillend van de importwaarden, omdat voor de 

export deze intensiteiten berekend worden aan de hand van gemiddelde opbrengsten (ton vis per 

hectare wateroppervlak) van import, nationale zeevisvangst en binnenlandse aquacultuur. De 

gemiddelde trofische niveaus per visgroep in nationale wateren zijn ietsje anders dan de 

wereldgemiddelden (Belgische kabeljauw heeft een trofisch niveau 4,4, tegenover 4,3 voor 

wereldgemiddelde kabeljauw). En ook de opbrengsten van binnenlandse aquacultuur verschillen 

lichtjes van die van wereldgemiddelde aquacultuur, omdat binnenlandse kweekvissen een iets 

andere samenstelling van vismeel krijgen dan wereldgemiddelde kweekvissen. Dit vertaalt zich naar 

iets andere voetafdrukintensiteiten.   

De berekening van de energielandvoetafdruk van de export is gelijkaardig aan die van de import: 

tonnages vermenigvuldigen met energie-inhouden (MJ/ton), de CO2-intensiteit (ton CO2/MJ) en de 

voetafdrukintensiteit (gha/ton CO2). Hierbij werd net zoals bij export van veeteeltproducten een CO2-

intensiteit genomen die een mix is van Belgische en wereldgemiddelde waarden.  
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Figuur 3: stroomdiagram voor de voetafdrukberekening van akkerland, visland en graasland. De ovalen 
stellen de drie landgebruikstypes voor, onderverdeeld in België en de rest van de wereld. De rechthoeken zijn 
de veeteelt, visserij en aquacultuursectoren. Het eindresultaat zijn de sterren: de consumptiewaarden van 
veeteelt- en visproducten in België. De drie soorten pijlen geven de voetafdrukstromen weer van de drie 
landgebruikstypes.  
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4.3 Databronnen 

Alle gegevens in de voetafdrukberekening werden verzameld door GFN (2010). De meeste gegevens 

zijn afkomstig van FAO (TradeSTAT voor import en export, ProdSTAT voor binnenlandse productie in 

gewicht en aantal slachtrijpe veedieren per jaar, ResourceSTAT voor aantallen veedieren (op het 

moment van de jaarlijkse landbouwtelling in mei), FishSTAT voor gegevens van visserij, aquacultuur 

en visproducten, FAOSTAT voor gewichten van dieren, FAO Technical Conversion Factors voor 

extractieverhoudingen).  

Gegevens van voederbehoeften van veedieren zijn afkomstig van Smil (2001), dagelijkse 

voedselinnames per dier zijn van Haberl e.a. (2007) en trofische niveaus zijn van FISHBASE (2007). 

Gegevens voor de berekening van energieland (CO2-emissies van de veeteelt en visserij sectoren) zijn 

afkomstig van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en MIRA (Kernset Milieudata 2007). De 

energie-inhoud van dierlijke producten wordt berekend in levenscyclusanalyses. Deze gegevens zijn 

van EcoInvent en IVEM (2000) en werden verzameld door GFN.   

We merken nog op dat in onze berekening, die gebaseerd is op de methode van GFN, er een 

relevante fout kan zitten op de waarden van import en export van akker-, graas- en visland. Dat heeft 

vooral te maken met het feit dat we voor import gebruik maakten van wereldgemiddelde waarden. 

Maar België importeert vooral van buurlanden die ook een hogere landbouwefficiëntie kennen dan 

de wereldgemiddelde landbouw en veeteelt. Idealiter zouden we de berekening moeten doen met 

ofwel bilaterale handelscijfers, ofwel met een Multi-Regionaal Input-Output model. Een dergelijk 

MRIO-model voor de ecologische voetafdruk is momenteel in ontwikkeling (One Planet Economy 

Network). 
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5. Resultaten 

De volgende tabel toont de resultaten voor veeteeltproducten, uitgedrukt in gha voetafdruk per 

persoon, voor het jaar 2007. 

Veeteelt (gha per persoon) akkerland Graasland visland energieland totaal 

voetafdruk van binnenlandse productie van 

veeteelt 

0,49  0,10 0,001  0,05  0,63  

voetafdruk import dieren en dierlijke 

producten 

0,62  0,87  0,04  0,13  1,65  

voetafdruk export dieren en dierlijke 

producten 

0,70  0,35 0,02  0,15  1,22  

voetafdruk van consumptie van dierlijke 

producten 

0,40  0,61 0,02  0,03  1,06  

Tabel 3: voetafdruk van veeteeltproducten per Belg 

De totale ecologische voetafdruk van de consumptie van veeteeltproducten bedraagt 1,06 gha per 

persoon. Daarvan is meer dan de helft graasland.  

Voor visproducten (visserij en aquacultuur) bekomen we de volgende resultaten. 

Visserij en aquacultuur (gha per persoon) akkerland Graasland Visland energieland totaal 

voetafdruk nationale vangsten en 

aquacultuur 

0,00003   0,04  0,004  0,05  

voetafdruk import vissen en visproducten 0,003   0,33  0,03  0,36  

voetafdruk export vissen en visproducten 0,002   0,14  0,01  0,15  

voetafdruk consumptie visproducten 0,001        -    0,23  0,02  0,25  

Tabel 4: voetafdruk van visproducten per Belg 

In bovenstaande tabel voor visserij en aquacultuur zien we dat de consumptie van visproducten 0,25 

gha per persoon bijdragen. Graasland is afwezig, visland is vanzelfsprekend het grootste aandeel. 

We merken wel op dat de voetafdrukken van energieland in bovenstaande tabellen waarschijnlijk 

ernstig onderschat werden, omdat een aantal belangrijke, indirecte elementen niet werden 

meegerekend (CO2-emissies ten gevolgen van de productie van landbouwchemicaliën en werktuigen, 

gebruik van elektriciteit,…). Op basis van het Vlaams Input-Outputmodel werd de totale 

energielandvoetafdruk van de consumptie van voedingswaren van een Vlaming geraamd op 0,75 gha 

per persoon (VITO, 2010). (Bereiding en opslag van voedingsproducten in horeca en huishoudens zijn 

hier niet in meegerekend.) In deze schatting zitten zowel alle directe CO2-emissies (brandstofgebruik 

van veeteelt, visserij en voedsingsindustrie) als alle indirecte emissies meegeteld. De productie van 

dierlijke producten komt uit op ongeveer de helft van de economische activiteit van de gehele 
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landbouw- en voedingssectoren. We kunnen dan voor de eenvoud stellen dat de helft van die 0,75 

gha toegerekend moet worden aan de veeteelt- en visserijsectoren. De consumptie van dierlijke 

producten komt dan ruwweg neer op 0,37 gha energieland per persoon hebben. Hiervan is – op basis 

van economische activiteit – 0,34 gha voor veeteeltproducten en 0,03 gha voor visproducten. Deze 

laatste waarde van visproducten komt in de buurt van de 0,02 gha volgens de schatting in 

bovenstaande tabel. 

We stellen voor om deze hogere waarden voor energieland van het Input-Outputmodel te nemen, in 

plaats van de sterk onderschatte waarde die we zelf berekenden. Daardoor komen 

veeteeltproducten op 1,37 gha per persoon en visproducten op 0,26 gha per persoon. Het totaal is 

dan 1,64 gha.  

Onderstaande tabel geeft de totale consumptievoetafdruk weer per landgebruikstype (bosland en 

bouwland worden niet getoond), en dit wordt vergeleken met de totaal beschikbare biocapaciteit op 

aarde per persoon evenals met de totale voetafdruk van een Belg. 

 akkerland graasland visland energieland Totaal 

totaal consumptie dierlijke producten 

(gha/persoon) 

0,40  0,61  0,25  0,37  1,64  

Totale beschikbare biocapaciteit per 

wereldburger (gha/persoon) 

0,56 0,22 0,15 0,71 1,70 

percentage van beschikbare biocapaciteit 

per persoon  

72% 276% 170% 52% 96% 

Totale consumptievoetafdruk van een Belg 

(gha/persoon) 

1,64 0,61 0,25 4,09 7,59 

percentage van totale 

consumptievoetafdruk van Belg 

24% 100% 100% 9% 22% 

Tabel 5: consumptievoetafdruk en biocapaciteit 

Uit bovenstaande tabel zien we dat als 7 miljard mensen allemaal evenveel dierlijke producten 

zouden eten als een gemiddelde Belg, men bijna de volledige biologisch productieve land- en 

zeeoppervlakte nodig heeft (96%) enkel voor veeteelt en visserij. Dan is er dus geen plaats meer over 

voor wonen, infrastructuur, ontginning van mineralen, productie van plantaardige voeding, 

houtproducten, kleding,… En dan hebben we het nog niet over het behoud van waardevolle 

natuurgebieden voor de biodiversiteit. 

Kijken we enkel naar het direct land- en zeegebruik (akkerland, graasland en visland), dan zou 74% of 

¾ van de biologisch productieve aarde bezet worden door veeteelt en visserij. Willen we de CO2-

emissies van veeteelt en visserij compenseren door wat momenteel nog de best beschikbare 

technologie is, namelijk het planten van bomen, dan zullen we daarvoor het overige kwart van het 

vruchtbare aardoppervlak nodig hebben. 

Uit bovenstaande tabel blijkt ook duidelijk dat als iedereen evenveel dierlijke producten zou 

consumeren als een Belg, er enorme overbegrazing en overbevissing zou zijn. Het gebruik van 
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graasland en visland zou dan resp. 280% en 170% bedragen van wat momenteel beschikbaar is aan 

graasland en biologisch productieve zeeoppervlakte. Met andere woorden, de hoeveelheid biomassa 

(vissen, schelpdieren,…) die alle wereldzeeën tezamen in één jaar tijd kunnen produceren, zal al 

binnen 7 maanden opgesoupeerd zijn. En het gras dat in normaal in één jaar tijd kan groeien op al 

het huidige beschikbare graasland in de wereld, zal al na 4 maanden opgevreten zijn. 

De consumptie van dierlijke producten komt neer op meer dan één vijfde van de totale ecologische 

voetafdruk van een Belg. Plantaardige alternatieven voor dierlijke producten hebben een ecologische 

voetafdruk die 2 tot 10 keer lager ligt dan dierlijke producten, met gemiddeld een factor 3 à 4 lager 

(zie volgende hoofdstuk). Indien een gemiddelde Belg volledig veganistisch zou leven (dus geen 

dierlijke producten zou consumeren), zou zijn voetafdruk met ruwweg 15% dalen (2/3 van 22%). 

Daardoor heeft veganisme een hoger besparingspotentieel op de ecologische voetafdruk dan het 

volledig overschakelen op groene stroom (hernieuwbare energiebronnen), het wonen in 

passiefhuizen, het gebruik van fiets en openbaar vervoer in plaats van de wagen, het eten van lokale 

biologische voeding, het gebruik van spaarlampen of het stoppen met vliegtuigreizen. Deze 

maatregelen besparen 1% tot 10% van de voetafdruk.  

De totale voetafdruk van consumptie van landbouw- en visserijproducten in België bedraagt 3,26 gha 

per persoon. De consumptie van dierlijke producten is daar dus de helft van. Een veganist zou dus 

33% van zijn voetafdruk van landbouwproducten besparen. Deze waarde ligt in de buurt van de 

waarde van Frey en Barrett (2007). Zij berekenden met een input-outputmodel voor Groot-Britannië 

dat een gezond vegetarisch dieet een 40% lagere ecologische voetafdruk heeft dan een gemiddeld 

dieet van een Brit.  
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6. De voetafdruk van dierlijke versus plantaardige 

producten  

Plantaardige eiwitbronnen zoals tofu, tempeh of seitan hebben een ecologische voetafdruk die 3 tot 

meer dan 20 keer lager is dan dierlijke producten zoals varkensvlees, rundvlees of kaas. Zo heeft 

rundvlees een wereldgemiddelde akkerlandvoetafdruk van 34 gm²/kg en een graaslandvoetafdruk 

van 71 gm²/kg (GFN, 2010), terwijl tofu een akkerlandvoetafdruk heeft van slechts 6 gm²/kg hebben, 

en geen graaslandvoetafdruk.  

De tabel op de volgende pagina en figuur 1 geven een overzicht van verschillende wereldgemiddelde 

voetafdrukwaarden (akkerland, graasland, visland en energieland) voor voedingsproducten 

(gegevens van GFN, 2010). Van de plantaardige producten hebben gedroogde peulvruchten 

(bonen,…) en noten de hoogste voetafdruk per kilogram. Dat komt door de iets lagere opbrengsten 

(ton per hectare) van noten, en het feit dat gedroogde producten minder wegen dan verse 

producten. Maar ook deze eiwitrijke plantaardige producten scoren nog steeds beter dan de meest 

efficiënte dierlijke producten (eieren, kip en varkensvlees).  

Wat drank betreft heeft plantaardige sojamelk een bijna 9 keer lagere voetafdruk dan koemelk. Let 

wel: het betreft hier wereldgemiddelde melk, dus de voetafdrukwaarden van melk en kaas in 

onderstaande tabel zijn hoger dan de Belgische waarden, omwille van een hogere efficiëntie van de 

Belgische melkveesector. In vergelijking met wat een wereldgemiddelde melkkoe naar verwachting 

moet eten, heeft Belgisch melkvee ongeveer 5% minder veevoeders nodig per liter melk en één 

derde van het graasland.  

Van de zeeproducten hebben algen en zeewieren (trofisch niveau 1) een zeer lage voetafdruk van 0,1 

gm² visland per kg. Deze producten hebben ook heel weinig of geen bijvangst. Alle andere 

zeeproducten (schaaldieren, schelpdieren en vissen) hebben trofische niveau’s hoger dan 2, en als 

die producten in aquacultuur gekweekt worden, krijgen ze vaak een nog hogere voetafdruk door het 

gebruik van vismeel en visolie. Dat zorgt ervoor dat wereldgemiddelde mosselen een 

vislandvoetafdruk hebben van 36 gm²/kg, sardines 10 gm²/kg, tonijn 270 gm²/kg en gemiddelde vis 

60 gm²/kg. Algen en zeewieren hebben een hoge concentratie volwaardige eiwitten, calcium en 

omega-3-vetzuren, wat ze een geschikt alternatief maken voor vis en andere dierlijke 

(zee)producten. Vandaar het belang van het verder ontwikkelen van nieuwe voedingsproducten op 

basis van algen (Cazaux e.a. 2010).  
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 Totaal akkerland graasland visland energieland 

Sojamelk 2,1 1,0 0,0 0,0 1,1 

Melk 18,3 6,7 10,9 0,0 0,7 

Paddenstoelen 2,5 0,1 0,0 0,0 2,4 

zeewier/algen 2,6 0,0 0,0 0,1 2,4 

Fruit 3,9 2,8 0,0 0,0 1,1 

Groenten 4,2 2,3 0,0 0,0 1,8 

Aardappel 5,6 1,5 0,0 0,0 4,1 

Tempeh 5,9 4,7 0,0 0,0 1,2 

Rijst 7,1 6,0 0,0 0,0 1,2 

Seitan 7,9 7,0 0,0 0,0 0,9 

Tarwe 9,6 8,8 0,0 0,0 0,8 

Tofu 9,6 6,2 0,0 0,0 3,4 

peulvruchten (gedroogd) 20,3 19,1 0,0 0,0 1,2 

Noten 20,7 18,1 0,0 0,0 2,6 

Eieren 24,9 0,0 21,8 0,0 3,1 

Varkensvlees 27,5 16,0 0,0 5,6 5,8 

Kip 28,6 18,5 0,0 5,6 4,5 

Mosselen 45,9 0,0 0,0 36,4 9,5 

vis gemiddeld 69,3 0,0 0,0 59,8 9,5 

Rundvlees 112,7 33,8 70,5 0,0 8,4 

Kaas 122,5 44,8 72,4 0,0 5,3 

Tonijn 277,1 0,0 0,0 267,6 9,5 

Tabel 6: voetafdrukwaarden (gm²/kg) van dierlijke en plantaardige producten 

 

  



 
27 

7. Conclusie 

Het Belgische consumptiepatroon van dierlijke producten is niet veralgemeenbaar. Indien alle 7 

miljard mensen op aarde dezelfde hoeveelheden dierlijke producten zou eten als een gemiddelde 

Belg, dan zou er drie kwart van de biologisch productieve land- en zeeoppervlakte nodig zijn voor 

veeteelt en visserij. Willen we bomen planten om de CO2-emissies van veeteelt en visserij op te 

vangen, dan hebben we het overige kwart nodig. Er zal ook een ernstige overbegrazing en 

overbevissing zijn, met resp. bijna het drievoudige en het dubbele van wat graaslanden en 

visgronden aankunnen. 

We stuiten hier op een vorm van onrechtvaardigheid, omdat ons consumptiepatroon niet 

veralgemeenbaar is. Als iedereen evenveel dierlijke producten zou eten als een Belg, is dat 

biologisch/ecologisch onhaalbaar. Het goede nieuws is dat er geschikte plantaardige alternatieven 

zijn voor dierlijke producten, die een veel lagere voetafdruk hebben. Meer plantaardige in plaats van 

dierlijke producten eten kan niet enkel ecologische maar ook nog gezondheidsvoordelen bieden, 

omdat plantaardige eiwitbronnen minder schadelijke cholesterol en verzadigde vetten bevatten 

(ADA, 2003). De consumptie en productie van dierlijke producten resulteert ook in een veel hoger 

risico op voedselvergiftigingen en zoönotische ziektes (Bruers, 2010). De consument kan er dus voor 

kiezen om (veel) minder dierlijke producten en meer plantaardige alternatieven te eten, de 

voedingsindustrie kan meer investeren in onderzoek en ontwikkeling van plantaardige 

voedingsproducten (bv. onderzoek naar nieuwe eiwitproducten op basis van algen), en de overheid 

kan plantaardige voeding veel sterker gaan promoten en het gebruik van dierlijke producten afraden. 

Naast een verschuiving van voedingspatroon, weg van dierlijke producten, dient er ook aandacht 

besteed te worden aan milieuvriendelijkere agro-ecologische landbouw en aan de grote 

voedselverspillingen van boerderij tot bord.  
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8. Appendix 1: berekening voetafdruk veeteelt 

8.1 Akkerland 

a) Akkerlandvoetafdruk van gewassen voor binnenlandse veeteelt 

De akkerlandvoetafdruk van binnenlandse productie van veeteelt bestaat uit de voetafdrukken van 

akkerlandproducten die bestemd zijn voor binnenlandse veedieren. Ze is de som van a) 

Consumeerbare Voeders: voor mensen eetbare gewassen (appels, tarwe,…) die bestemd zijn voor 

veeteelt, b) Residu Voeders: niet-eetbare restproducten van eetbare gewassen (tarwe, suikerbiet,…), 

die nog geschikt zijn als veevoeder, en c) Geoogste Gras Voeders: grasgewassen (voedermaïs, 

klaver,…) die geteeld worden op akkerland en niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.  

Consumeerbare Voeders voor België worden berekend aan de hand van geschatte tonnages van 

voedingsproducten van akkerland (appels, tarwe,…) die per jaar aan Belgische veedieren worden 

gegeven. Het betreft zo’n 5 miljoen ton in totaal. Dat is meer dan één derde van de totale 

hoeveelheid van die voedingsproducten die in België beschikbaar zijn voor menselijke consumptie 

(berekend op basis van productie plus import min export van die akkerlandproducten). Kijken we 

naar het tonnage van alle voor mensen eetbare akkerbouwproducten die in België beschikbaar zijn 

voor consumptie (dus inclusief voeding die niet geschikt is voor de veeteelt en exclusief alle dierlijke 

producten, bepaalde oliegewassen, katoenvezels,…), dan gaat ongeveer een kwart daarvan naar de 

Belgische veeteelt. 

De tonnages van voedingsproducten die bestemd zijn voor de veeteelt, worden vervolgens 

vermenigvuldigd met hun overeenkomende wereldgemiddelde akkerland-voetafdrukintensiteiten 

(gha/ton voor appels, tarwe,…). Zo bekomen we de totale akkerlandvoetafdruk van de eetbare 

gewassen die naar binnenlandse veedieren gaan. 

Residu Voeders (zo’n 360.000 ton voor België) hebben voor de eenvoud geen voetafdruk, omdat het 

restproducten (afval) betreft. De voetafdrukken van die gewassen worden immers volledig 

toegekend aan het voor menselijke consumptie geschikte gedeelte van de gewassen.  

Geoogste Gras Voeders (bijna 8 miljoen ton) bestaan uit maïs, klaver en andere voedergewassen die 

niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.1 De tonnages van binnenlandse productie plus import 

min export geven weer hoeveel voedergewassen er beschikbaar zijn voor binnenlandse veedieren. 

Die tonnages worden vermenigvuldigd met hun overeenkomende akkerland-voetafdrukintensiteiten. 

b) Akkerlandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke producten  

Van een 160-tal dierlijke producten (levende dieren, vlees, dierenhuiden,…) worden de tonnages van 

jaarlijkse import vermenigvuldigd met hun overeenkomende wereldgemiddelde akkerland-

voetafdrukintensiteiten (gha akkerland per ton product) van die producten. Voor import van levende 

dieren wordt rekening gehouden met het wereldgemiddelde gewicht van een dier. Zo weegt een 

geïmporteerd varken dat zijn slachtgewicht heeft bereikt ongeveer 110 kg. De 

                                                           

1
 Biobrandstoffen afkomstig van ingekuilde plantenresten (silage) zijn niet opgenomen in de stroom vee- en 

visvoeders. 
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voetafdrukintensiteiten worden berekend aan de hand van de wereldgemiddelde voederbehoeften 

(ton voeders per ton levend gewicht) van elke diersoort en voor elk akkerlandgewas (soja, tarwe,…). 

Deze gegevens zijn gebaseerd op Smil (2001) en FAOSTAT, verwerkt door GFN (2010). Een varken 

heeft bv. 3 ton  voeders nodig per ton lichaamsgewicht. Die voederbehoeften worden vervolgens 

vermenigvuldigd met de overeenkomende wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten (gha 

akkerland/ton voeders) van elk gewas.  Zo bekomen we de voetafdrukwaarden per levend dier dat 

zijn slachtgewicht heeft bereikt. Bij die voetafdrukintensiteiten wordt ook rekening gehouden met 

extractieverhoudingen van gewasproducten (ton dochterproduct per ton primair product). Zo is 

sojameel een dochterproduct van soja.  

De voetafdrukwaarden van levende dieren (gha akkerland per ton levend gewicht) worden verder 

vermenigvuldigd met de extractieverhoudingen (ton dochterproduct per ton levend dier) van de 

dierlijke producten. Zo is vlees een dochterproduct van een dier. Bv. één ton vleeskoeien levert 380 

kg vlees op (zonder beenderen). Op deze manier bekomen we naast de voetafdrukwaarden van 

levende dieren ook de voetafdrukwaarden van secundaire dierlijke producten (vlees, leder,…).  

Voor zuivelproducten, eieren en wol werd een iets andere berekening gevolgd: niet de 

voederbehoeften voor dieren werden gebruikt, maar wel de voederbehoeften voor de productie van 

één ton product (bv. 120 kg soja per ton koemelk, 640 kg maïs per ton eieren,…). Deze 

voederwaarden werden vervolgens vermenigvuldigd met de overeenkomende 

voetafdrukintensiteiten (ton product per ton gewas), en voor secundaire producten (kaas,…) nog 

eens vermenigvuldigd met hun extractieverhoudingen (bv. 150 kg kaas per ton volle koemelk). 

c) Akkerlandvoetafdruk van export van dieren en dierlijke producten  

De voetafdruk van export is analoog aan die van import: de tonnages van exportproducten (levende 

dieren, vlees,…) worden vermenigvuldigd met de extractieverhoudingen (ton dochterproduct per ton 

dier) en de voetafdrukwaarden van dieren (gha akkerland per ton dier) per diersoort. Die laatste 

voetafdrukwaarden zijn dit keer echter niet de wereldgemiddelde waarden zoals die bij import 

werden gebruikt. Immers, een deel van de geëxporteerde producten is afkomstig van binnenlandse 

productie en een ander deel is van geïmporteerde producten (re-export). Maar de binnenlandse 

productie kent een andere efficiëntie en dus andere voetafdrukintensiteiten dan het 

wereldgemiddelde. De exportintensiteiten (gha/ton dier) zijn een gewogen gemiddelde van 

productie- en importintensiteiten. Voor elke diersoort wordt de exportintensiteit berekend door de 

totale voetafdruk (gha akkerland) van binnenlandse veedieren en import van dieren te delen door 

het totale tonnage van binnenlandse productie en import van die dieren. Het tonnage van 

binnenlandse productie is het totale gewicht van alle levende dieren die per jaar gekweekt worden. 

Voor dieren met een levensduur korter dan een jaar (bv. vleeskippen en varkens) is dat het aantal 

dieren die per jaar het slachtgewicht bereiken (280 miljoen kippen, 11 miljoen varkens, bijna 1 

miljoen kalkoenen). Voor dieren met een langere levensduur (bv. vleesrunderen) is dat de totale 

voorraad (stock) van dieren op het einde van het jaar (800.000 vleeskoeien). Die aantallen worden 

vermenigvuldigd met binnenlandse waarden voor de lichaamsgewichten (kg per dier). Die 

lichaamsgewichten kunnen verschillen van de wereldgemiddelde waarden. Zo heeft een Belgische 

vleeskoe (dikbilrund) een duidelijk hoger lichaamsgewicht dan een wereldgemiddelde vleeskoe (620 

kg tegenover 400 kg).  
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De akkerland voetafdruk van binnenlandse veedieren maakt gebruik van binnenlandse 

voetafdrukintensiteiten (gha per ton dieren). Die voetafdrukintensiteiten zijn extrapolaties van de 

wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten voor elke diersoort. Deze wereldgemiddelden worden 

vermenigvuldigd met twee factoren om te komen tot een binnenlandse waarde: de relatieve 

voederintensiteit van akkerbouwgewassen voor binnenlandse veeteelt (deze is onafhankelijk van de 

diersoort) en de relatieve voederbehoefte-intensiteiten voor binnenlandse veedieren (deze is 

afhankelijk van de diersoort).  

De voederbehoefte-intensiteiten zijn de verhoudingen van de binnenlandse voederbehoeften 

(tonnage van alle voeders gegeten tijdens het ganse leven van het dier, gedeeld door 

lichaamsgewicht op slachtleeftijd) ten opzichte van de wereldgemiddelde voederbehoeften, voor 

elke diersoort. Zo heeft een Belgische koe minder voeder nodig per kg lichaamsgewicht dan een 

wereldgemiddelde koe (11 tegenover 19 ton voeders per ton lichaamsgewicht), omdat de Belgische 

veeteelt efficiënter is (sneller groeiende dieren, jongere slachtleeftijd, meer spiermassa per dier). De 

voederbehoefte-intensiteiten worden ook berekend voor melk, eieren en wol. Om 1 liter 

binnenlandse melk te produceren zijn er relatief minder veevoeders nodig dan om één liter 

wereldgemiddelde melk te produceren: 4,5 ton tegenover 5 ton voeders per ton melk.  

De relatieve voederintensiteit voor akkerbouwgewassen is een factor die voor alle diersoorten 

dezelfde is. Ze is de verhouding van de actuele akkerlandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt en de 

verwachte akkerlandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt. De berekening van de actuele 

akkerlandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt werd hierboven reeds weergegeven als de som van 

de Consumeerbare Voeders, de Residu Voeders en de Geoogste Gras Voeders. De verwachte 

akkerlandvoetafdruk is de som over alle diersoorten van de verwachte voetafdruk per diersoort. Die 

laatste is het product van a) het aantal dieren in de binnenlandse veeteelt, b) de West-Europees 

gemiddelde dagelijkse voedselinname per dier (ton droge stof per dier per dag - gegevens van Haberl 

et al. 2007, verzameld door GFN), c) 365 dagen per jaar, d) het percentage van akkerlandgewassen in 

de totale voedersamenstelling, e) de wereldgemiddelde akkerlandvoetafdrukintensiteit (gha 

akkerland per ton lichaamsgewicht) en f) de inverse van de wereldgemiddelde voederbehoefte van 

akkerbouwproducten (ton akkerbouwgewassen per ton lichaamsgewicht). De verwachte voetafdruk 

van akkerland kan ook berekend worden door de West-Europees gemiddelde jaarlijkse 

voederbehoefte (ton/jaar) te vermenigvuldigen met de wereldgemiddelde voetafdruk van de 

landbouwdieren over hun ganse leven (gha jaar) en te delen door de wereldgemiddelde hoeveelheid 

voeders die de dieren eten gedurende hun ganse leven (ton). De verwachte akkerlandvoetafdruk is 

dus de totale akkerlandvoetafdruk die alle binnenlandse veedieren zouden hebben indien ze 

evenveel gewassen zouden eten als geschatte Europese en wereldgemiddelden. De relatieve 

voederintensiteit is de verhouding van de actuele akkerlandvoetafdruk en deze verwachte 

voetafdruk, en is een maat voor de “intensiviteit” van de binnenlandse veeteelt. Een intensieve 

veeteelt maakt relatief meer gebruik van akkerland dan van graasland. De relatieve voederintensiteit 

van België is 1,06, wat wil zeggen dat de Belgische veeteelt intensiever is qua akkerlandgebruik dan 

de Europees/wereldgemiddelde veeteelt (indien men dezelfde aantallen veedieren neemt als in 

België). En achter dit cijfer van 1,06 schuilt nog meer informatie. Niet alleen is de Belgische veeteelt 

intensief, maar ze maakt (in vergelijking met wereldgemiddelde intensieve veeteelt) ook erg veel 

gebruik van voedermaïs, een gewas met een relatief lage ecologische voetafdruk per ton. Indien de 

Belgische veedieren dezelfde samenstelling van akkerbouwgewassen aten als de wereldgemiddelde 
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voedersamenstellingen, dan zou de relatieve voederintensiteit van België ongeveer 1,5 geweest zijn, 

wat dus nog sterker wijst op het feit dat onze veeteelt wel erg intensief is. 

Samengevat laten de relatieve voederbehoefte-intensiteiten zien dat de binnenlandse veeteelt 

efficiënter is dan de wereldgemiddelde op het vlak van gebruik van akkerbouwgewassen. De 

relatieve voederintensiteit laat zien dat de binnenlandse veeteelt intensiever (meer 

akkerlandgebonden) is dan het wereldgemiddelde, en relatief meer gebruik maakt van voedermaïs 

dan wereldgemiddelde intensieve veeteelt. Deze twee factoren geven aan dat de 

voetafdrukintensiteiten (gha akkerland per ton lichaamsgewicht) van binnenlandse veedieren 

afwijken van de wereldgemiddelde intensiteiten. Daardoor zullen ook de voetafdrukintensiteiten 

voor geëxporteerde producten (gha per ton dierlijk product) over het algemeen ietsje lager liggen 

dan voor geïmporteerde dierlijke producten.  

d) Akkerlandvoetafdruk van consumptie van veeteeltproducten 

De akkerlandvoetafdruk van de consumptie van veeteeltproducten is de voetafdruk van gewassen 

voor binnenlandse veeteelt plus de akkerlandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke 

producten min de voetafdruk van export van dieren en dierlijke producten.  

8.2 Graasland 

a) Graaslandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt 

Om de voetafdruk van graasland voor de binnenlandse veedieren te berekenen, wordt eerst het 

totale voederaanbod berekend. Het voederaanbod van akkerbouwgewassen (ton/jaar) bestaat uit de 

boven beschreven Consumeerbare Voeders, Residu Voeders en Geoogste Gras Voeders.  

Zoals boven aangegeven werd het totale tonnage van Consumeerbare Voeders voor Belgische 

veeteelt berekend door GFN op basis van gegevens van FAOSTAT. Het bevat een schatting van alle 

appels, tarwe,… die Belgische veedieren eten.  

Voor de berekening van de Residu Voeders kijken we naar de tonnages van gewassen die in het 

binnenland geteeld worden, die geschikt zijn voor menselijke consumptie, en waarvan een restfractie 

gaat naar veeteelt. Voorbeelden zijn peulvruchten en knolgewassen. De totale opbrengsten van deze 

gewassen worden vermenigvuldigd met de percentages droge stof (ton droge stof per ton gewas) en 

vervolgens nog eens vermenigvuldigd met de residuverhouding (ton residu per ton droge stof). Die 

residuverhoudingen (gegevens van Haberl et al. 2007, verzameld door GFN) zijn West-Europese 

gemiddelden die weergeven hoeveel van het gewas niet geschikt is voor menselijke consumptie 

maar nog wel geschikt is voor veeteelt. De residuverhouding is gemiddeld 8%. Er wordt 

verondersteld dat er geen import en export van residugewassen is, zodat de binnenlandse productie 

van residugewassen volledig naar de veeteelt gaat.2  

                                                           

2
 We merken op dat in werkelijkheid een deel van de voedingsresidu’s gebruikt wordt voor biomassa-

energieopwekking. Het gebruikte cijfer van het tonnage voor veevoeders is dus waarschijnlijk een 
overschatting. Daardoor zal de benodigde hoeveelheden andere voeders en graasland onderschat worden. 
Uiteindelijk leidt dat tot een lichte onderschatting van de voetafdruk van akkerland en/of graasland voor de 
veeteelt. 
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De Geoogste Gras Voeders bevat de productie plus import min export van voedergewassen die 

exclusief voor de veeteelt bestemd zijn (voedermaïs, klaver,…).  

Het totale voederaanbod van akkerbouwgewassen (ongeveer 13 miljoen ton/jaar) wordt vervolgens 

vergeleken met de totale verwachte voederbehoeften van de binnenlandse veedieren (18 miljoen 

ton). Dit laatste is het product van a) het aantal dieren in de binnenlandse veeteelt, b) de West-

Europees gemiddelde dagelijkse voedselinname per dier (ton droge stof per dier per dag - gegevens 

van Haberl et al. 2007, verzameld door GFN), en c) 365 dagen per jaar. Het verschil tussen het totale 

voederaanbod van akkerbouwgewassen en de totale voederbehoefte van alle binnenlandse 

veedieren, geeft de extra vraag weer (ton/jaar) van binnenlandse veedieren naar gras. Dit tonnage 

van gras wordt vertaald naar een oppervlakte graasland door de Netto Primaire Productie (ton droog 

gras per hectare per jaar – gegevens van Zaks, 2007) te vermenigvuldigen met het percentage van de 

Netto Primaire Productie (NPP) dat bovengronds is (wat dieren kunnen begrazen; 70%) en het 

percentage van die bovengrondse NPP dat eetbaar is voor dieren (30%). Zo bekomen we de 

opbrengst (3 ton per hectare) van graasland. De benodigde oppervlakte graasland is dan de vraag 

van binnenlandse veedieren naar gras gedeeld door de opbrengst van graasland.  

Als deze benodigde oppervlakte graasland groter is dan het aanbod van graasland in het binnenland 

(de totale beschikbare oppervlakte), dan wordt verondersteld dat al het beschikbare graasland in het 

binnenland in gebruik is. Voor België is dit het geval: de benodigde oppervlakte is 80% groter dan de 

beschikbare oppervlakte weilanden in België. De volledige oppervlakte van Belgisch graasland 

bedraagt slechts 1 miljoen hectare terwijl er 1,8 miljoen nodig zou zijn. De Belgische oppervlakte is 

een schatting op basis van de CORINE landgebruiksgegevens voor grasland, waarbij het deel voor 

geoogste grasgewassen (klaver en voedermaïs) werd afgetrokken. Deze oppervlakte wordt dan 

vermenigvuldigd met de opbrengstfactor en de equivalentiefactor om te komen tot de voetafdruk 

van graasland in gha.  

Dat de benodigde oppervlakte groter is dan de beschikbare oppervlakte graasland (er is niet 

voldoende aanbod aan Belgisch graasland beschikbaar om de vraag te dekken) kan twee verklaringen 

hebben. De meest waarschijnlijke is dat ten gevolge van datafouten de beschikbare hoeveelheid 

voeders (consumeerbare, residu en geoogste grasvoeders) onderschat werden, wat wil zeggen dat 

de totale voetafdruk onderschat wordt. Er is namelijk een grote onzekerheid op de hoeveelheden 

gewassen die effectief aan de Belgische veedieren gevoederd worden. Een tweede verklaring zou 

kunnen zijn dat de Belgische veeteelt efficiënter is dan het Europese/wereldgemiddelde op het vlak 

van graasland. Maar dat relatieve efficiëntievoordeel zou reeds moeten meegenomen zijn in de 

lagere relatieve voederbehoefte-intensiteiten van de Belgische veeteelt.  

b) Graaslandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke producten  

Net zoals bij de akkerlandvoetafdruk is er ook een graaslandvoetafdruk van import van dierlijke 

producten. Eerst worden de tonnages van import van dieren en dierlijke producten bepaald, waarbij 

de tonnages van dieren gelijk zijn aan het aantal geïmporteerde dieren vermenigvuldigd met 

wereldgemiddelde lichaamsgewichten van verhandelde dieren. De tonnages worden vervolgens 

vermenigvuldigd met wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten van graasland (gha graasland per 

ton product).  
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De wereldgemiddelde voederbehoeften (ton voeders per ton lichaamsgewicht) van dieren wordt 

vermenigvuldigd met a) de wereldgemiddelde percentages van gras in de veevoedersamenstellingen 

(bv. 70% voor koeien), b) de wereldgemiddelde voetafdrukintensiteit van gras (0,35 gha graasland 

per ton gedroogd gras). Zo bekomen we de voetafdrukwaarden van de geïmporteerde diersoorten 

(gha graasland per ton lichaamsgewicht). Voor dochterproducten zoals rundsvlees wordt de 

voetafdrukwaarde van de corresponderende diersoort gedeeld door de extractieverhouding (ton 

dochterproduct per ton lichaamsgewicht). Voor zuivel, eieren en wol maken we gebruik van de 

wereldgemiddelde voederbehoeften voor de productie van 1 ton (bv. 3 ton gras per ton melk).  

De voetafdrukintensiteiten (gha/ton product) worden vermenigvuldigd met de geïmporteerde 

tonnages, en de eindwaarden worden gesommeerd om zo de totale graasland voetafdruk van import 

te bekomen. 

c) Graaslandvoetafdruk van export van dieren en dierlijke producten  

De berekening van de graaslandvoetafdruk van export is analoog aan die van export van akkerland. 

Ook hier worden de voetafdrukintensiteiten van dieren (gha graasland per ton dier) per diersoort 

berekend volgens een gewogen gemiddelde van binnenlandse veeteelt en import. De binnenlandse 

productie kent een hogere efficiëntie en dus lagere voetafdrukintensiteiten dan het 

wereldgemiddelde. Voor elke diersoort wordt de exportintensiteit berekend door de totale 

voetafdruk (gha graasland) van binnenlandse veedieren en import van dieren te delen door het 

totale tonnage van binnenlandse productie en import van die dieren. Het tonnage van binnenlandse 

productie is het totale gewicht van alle levende dieren die per jaar gekweekt worden.  

Net zoals bij akkerland maakt de graaslandvoetafdruk van binnenlandse veedieren gebruik van 

binnenlandse voetafdrukintensiteiten (gha per ton dieren). Die voetafdrukintensiteiten zijn 

extrapolaties van de wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten voor elke diersoort. Deze 

wereldgemiddelden worden vermenigvuldigd met a) de relatieve intensiteit van graaslandgebruik 

voor binnenlandse veeteelt (deze is onafhankelijk van diersoort) en b) de relatieve voederbehoefte-

intensiteiten voor binnenlandse veedieren (deze is afhankelijk van diersoort). De relatieve 

voederbehoefte-intensiteiten zijn dezelfde als die voor de akkerland berekening. 

De relatieve intensiteit van graaslandgebruik is een factor die voor alle diersoorten dezelfde is. Ze is 

de verhouding van de actuele graaslandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt en de verwachte 

graaslandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt. De berekening van de actuele graaslandvoetafdruk 

van binnenlandse veeteelt werd hierboven reeds weergegeven. De verwachte graaslandvoetafdruk 

wordt net zoals de verwachte akkerlandvoetafdruk berekend door het product van a) het aantal 

dieren in de binnenlandse veeteelt, b) de West-Europees gemiddelde dagelijkse voedselinname per 

dier (ton droge stof per dier per dag - gegevens van Haberl et al. 2007, verzameld door GFN), c) 365 

dagen per jaar, d) het percentage van gras in de totale voedersamenstelling, e) de wereldgemiddelde 

graaslandvoetafdrukintensiteit (gha graasland per ton lichaamsgewicht) en f) de inverse van de 

wereldgemiddelde voederbehoefte van gras (ton gedroogd gras per ton lichaamsgewicht). De 

verwachte graaslandvoetafdruk is dus de totale graaslandvoetafdruk die alle binnenlandse veedieren 

zouden hebben indien ze evenveel gras zouden eten als geschatte Europese en wereldgemiddelden.  

De relatieve intensiteit van graasland is de verhouding van de actuele graaslandvoetafdruk en deze 

verwachte voetafdruk, en is een maat voor de “extensiviteit” (graaslandgebondenheid) van de 
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binnenlandse veeteelt. Een extensieve veeteelt maakt relatief meer gebruik van graasland dan van 

akkerland. De relatieve voederintensiteit van België is 0,3, wat wil zeggen dat de Belgische veeteelt 

veel minder extensief is dan de Europees/wereldgemiddelde veeteelt (indien men dezelfde aantallen 

veedieren neemt als in België). Zoals we bij akkerland zagen, is de binnenlandse veeteelt erg 

intensief: veel gebruik van akkerland en weinig van graasland. 

d) Graaslandvoetafdruk van consumptie van veeteeltproducten 

De graaslandvoetafdruk van de consumptie van veeteeltproducten is de voetafdruk van graasland 

voor binnenlandse veeteelt plus de graaslandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke 

producten min de voetafdruk van export van dieren en dierlijke producten.  

 

8.3 Visland 

a) Vislandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt 

Een deel van de Consumeerbare Voeders bestaat uit visproducten (vismeel, visolie) die gebruikt 

worden in de veeteelt. De voetafdruk wordt berekend aan de hand van het product van de tonnages 

en de voetafdrukintensiteiten (gha visland per ton product) van de corresponderende visproducten. 

Voor België werden enkel pelagische vissen meegerekend in Consumeerbare Voeders. Van andere 

visgroepen werden geen gegevens gevonden. Vermoedelijk resulteert dit dus in een onderschatting 

van de vislandvoetafdruk in veeteelt.  

De gemiddelde voetafdrukintensiteit van pelagische vis (gha visland per ton vis) wordt berekend door 

de equivalentiefactor van visland (gha voetafdruk per hectare zeeoppervlakte) te delen door een 

gewogen gemiddelde opbrengstwaarde van pelagische visvangst (ton pelagische vis per hectare 

zeeoppervlakte). Dat gemiddelde bestaat uit nationale en wereldgemiddelde opbrengstwaarden, 

gewogen volgens tonnages van binnenlandse productie (nationale vangsten) en import.  

De wereldgemiddelde opbrengstwaarden worden berekend aan de hand van het wereldgemiddelde 

(effectieve) trofische niveau van pelagische vis (deze bedraagt 2,4). De trofische niveaus van alle 

pelagische vissoorten die gevangen worden, worden uitgemiddeld volgens de wereldwijde 

vangstcijfers (tonnages vangsten van alle pelagische soorten in alle zeeën). Ook voor nationale 

visvangst wordt een effectief trofisch niveau berekend voor de pelagische vis die in territoriale zeeën 

gevangen wordt (deze bedraagt 3,5, wat wil zeggen dat de gemiddelde pelagische vis in de Noordzee 

hoger in de voedselketen staat dan de wereldgemiddelde pelagische vis). Het nationaal gemiddelde 

trofisch niveau wordt gebruikt in de berekening van de nationale opbrengstwaarden voor pelagische 

vis van binnenlandse productie (nationale vangsten).  

Nemen we dit alles samen, dan bekomen we een gemiddelde voetafdruk van 0,3 gha visland per ton 

pelagische vis die in het binnenland beschikbaar is voor de veeteelt. 
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b) Vislandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke producten  

De vislandvoetafdruk van import van dierlijke producten wordt net zoals bij graasland en akkerland 

bepaald aan de hand van wereldgemiddelde waarden van de hoeveelheden vismeel die veedieren te 

eten krijgen. Voor kippen en varkens is dat 1% van hun totale voeding. Herkauwers krijgen geen 

vismeel. Deze percentages van vismeel in de voedersamenstelling worden vermenigvuldigd met de 

voederbehoeften van elke diersoort (ton voeder per ton lichaamsgewicht) en met de visland 

voetafdrukintensiteit van vismeel (gha visland per ton vismeel).  

Daar vismeel een dochterproduct is van vis, is die laatste factor gelijk aan de 

vislandvoetafdrukintensiteit van vis die gebruikt wordt voor vismeel (4,4 gha/ton) gedeeld door de 

wereldgemiddelde extractieverhouding (0,27 ton vismeel per ton gevangen vis) van vismeel (inclusief 

meel van week- en schaaldieren) die niet geschikt is voor menselijke consumptie.  

De wereldgemiddelde voetafdrukintensiteit (gha visland per ton vis) van vis voor vismeel maakt 

gebruik van drie factoren: a) de wereldvangstgegevens (ton vis) voor de verschillende zeeën en 

vissoorten, b) de corresponderende opbrengsten (ton vis per hectare zeeoppervlak) en c) de 

equivalentiefactor voor visland (gha voetafdruk per hectare zeeoppervlak). Enkel de belangrijkste 

vissoorten die gebruikt worden voor vismeel worden in rekening gebracht: makrelen, sardines en 

schelvis.  

Nemen we dit alles samen, dan bekomen we de gemiddelde voetafdruk van 16,4 gha visland per ton 

vismeel dat gebruikt wordt in de veeteelt. 

 

c) Vislandvoetafdruk van export van dieren en dierlijke producten  

De berekening van de vislandvoetafdruk van export is analoog aan die van export van akkerland en 

graasland in dierlijke producten. Ook hier worden de voetafdrukintensiteiten van dieren (gha 

graasland per ton dier) per diersoort berekend volgens een gewogen gemiddelde van binnenlandse 

veeteelt en import.  

Net zoals bij akkerland en graasland maakt de vislandvoetafdruk van binnenlandse veedieren gebruik 

van binnenlandse voetafdrukintensiteiten (gha per ton dieren). Die voetafdrukintensiteiten zijn 

extrapolaties van de wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten voor elke diersoort. Deze 

wereldgemiddelden worden vermenigvuldigd met a) de relatieve intensiteit van vislandgebruik voor 

binnenlandse veeteelt (deze is onafhankelijk van diersoort) en b) de relatieve voederbehoefte-

intensiteiten voor binnenlandse veedieren (deze is afhankelijk van diersoort). De relatieve 

voederbehoefte-intensiteiten zijn dezelfde als die voor de akkerland berekening. 

De relatieve intensiteit van vislandgebruik is een factor die voor alle diersoorten dezelfde is. Ze is de 

verhouding van de actuele vislandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt (zoals hierboven berekend) 

en de verwachte vislandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt. De verwachte vislandvoetafdruk 

wordt net zoals de verwachte akkerlandvoetafdruk berekend door het product van a) het aantal 

dieren in de binnenlandse veeteelt, b) de West-Europees gemiddelde dagelijkse voedselinname per 

dier (ton droge stof per dier per dag - gegevens van Haberl et al. 2007, verzameld door GFN), c) 365 

dagen per jaar, d) het percentage van vismeel in de totale voedersamenstelling, e) de 
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wereldgemiddelde vislandvoetafdrukintensiteit (gha visland per ton lichaamsgewicht) en f) de 

inverse van de wereldgemiddelde voederbehoefte van vismeel (ton vismeel per ton 

lichaamsgewicht). De verwachte vislandvoetafdruk is dus de totale vislandvoetafdruk die alle 

binnenlandse veedieren zouden hebben indien ze evenveel vismeel zouden eten als geschatte 

Europese en wereldgemiddelden. De relatieve intensiteit van visland is de verhouding van de actuele 

graaslandvoetafdruk en deze verwachte voetafdruk, en is een maat voor de visafhankelijkheid van de 

binnenlandse veeteelt. De relatieve intensiteit van visland in binnenlandse veeteelt is veel kleiner 

dan 1, wat wil zeggen dat de Belgische veeteelt minder vismeel zou gebruiken dan het 

Europees/wereldgemiddelde. Maar waarschijnlijk is het vismeelgebruik in de binnenlandse veeteelt 

een onderschatting, omdat enkel pelagische vis werd meegerekend.  

d) Vislandvoetafdruk van consumptie van veeteeltproducten 

De vislandvoetafdruk van de consumptie van veeteeltproducten is de voetafdruk van visland voor 

binnenlandse veeteelt plus de vislandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke producten min de 

vislandvoetafdruk van export van dieren en dierlijke producten.  

 

8.4 Energieland 

a) Energielandvoetafdruk van binnenlandse veeteelt 

Het energieland van binnenlandse productie wordt bepaald door de som van de CO2-emissies van de 

landbouw (veeteelt) en de voedingsverwerkende industrie. Ongeveer de helft van de directe emissies 

(ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen) van de landbouwsector komt van de veeteelt 

(MIRA Kernset Milieudata 2007). Dat komt neer op 1,1 Mton CO2 per jaar.  

Wat de voedingsverwerkende industrie betreft, wordt een schatting gemaakt: 40% van onze voeding 

bestaat uit dierlijke producten, dus naar schatting 40% van de directe emissies van de 

voedingsverwerkende industrie is het gevolg van de productie van dierlijke producten. Dat is nog 

eens 0,6 Mton CO2.  

Indirecte emissies zoals de productie van de gebruikte landbouwchemicaliën en diergeneesmiddelen, 

het gebruik van elektriciteit, de bouw van stallen en de productie van landbouwwerktuigen worden 

niet meegenomen in deze berekening. Daardoor zal deze inschatting van de energielandvoetafdruk 

een ernstige onderschatting zijn. 

De CO2-emissies worden vermenigvuldigd met de voetafdrukintensiteit van CO2 (0,27 gha per ton 

CO2) om te komen tot de energielandvoetafdruk. 

b) Energielandvoetafdruk van import van dieren en dierlijke producten  

De energielandvoetafdruk van de import wordt berekend aan de hand van de importtonnages (data 

van UN-COMTRADE) van dieren, dierlijke producten (vlees, zuivel, vetten, dierenhuiden,…) en 

diervoeders. Import van landbouwchemicaliën en dergelijke werden niet meegenomen in de 

berekening, waardoor de importvoetafdruk ook een onderschatting zal zijn.  
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De tonnages worden achtereenvolgens vermenigvuldigd met de energie-intensiteiten (Megajoule per 

ton) voor elk product, de wereldgemiddelde koolstofintensiteit van primaire energie (0,06 ton CO2 

per Megajoule – gegeven afkomstig van het IEA), en de voetafdrukintensiteit van CO2 (gha 

energieland per ton CO2). De energie-intensiteiten zijn gegevens verzameld door GFN en afkomstig 

van LCA studies van o.a. EcoInvent. Zo heeft de productie van 1 kg rundvlees een energie-intensiteit 

van 53 Mjoule. Varkensvlees komt op 36 Mjoule/kg, eieren op 19 Mjoule/kg. (Ter vergelijking: 

granen, peulvruchten, groenten en fruit zitten bijna altijd onder de 10 Mjoule/kg.) 

c) Energielandvoetafdruk van export van dieren en dierlijke producten  

De berekening van de energielandvoetafdruk van de export is gelijkaardig aan die van de import. Het 

enige verschil is dat nu een effectieve koolstofintensiteit wordt gebruikt. Deze koolstofintensiteit is 

een gewogen gemiddelde van de wereldgemiddelde koolstofintensiteit en de binnenlandse 

koolstofintensiteit, gewogen volgens de totale primaire energie van import en het primaire energie 

aanbod voor binnenlandse productie. Daar de binnenlandse productie iets energie-efficiënter is dan 

het wereldgemiddelde verbruik van primaire energie, zal de effectieve koolstofintensiteit voor export 

zo’n 7% lager zijn dan de wereldgemiddelde koolstofintensiteit gebruikt voor de importvoetafdruk.  

d) Energielandvoetafdruk van consumptie van veeteeltproducten 

De energielandvoetafdruk van de consumptie van veeteeltproducten is de voetafdruk van 

energieland voor binnenlandse veeteelt plus de voetafdruk van import van dieren en dierlijke 

producten min de voetafdruk van export van dieren en dierlijke producten. 

In deze energielandvoetafdruk werd niet alles meegerekend. Zo werd het gebruik van 

landbouwchemicaliën en elektriciteit in de binnenlandse veeteelt niet meegerekend. Ook de CO2-

emissies van transport van geïmporteerde producten werd niet meegerekend. Vandaar dat onze 

berekening van de energielandvoetafdruk een grote onderschatting kan zijn. Een andere manier om 

de energielandvoetafdruk van de consumptie van dierlijke producten te berekenen, is met een Input-

Output-model (Bilsen e.a. 2010).  
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9. Appendix 2: berekening voetafdruk van visvangst en 

viskweek 

9.1 Akkerland 

e) Akkerlandgebruik voor binnenlandse viskweek 

Het gebruik van akkerbouwgewassen in de aquacultuur wordt berekend door de binnenlandse 

productie van aquacultuur per vissoort (tonnages per ton vis) te vermenigvuldigen met de 

binnenlandse voetafdrukintensiteiten (gha akkerland per ton vis) voor alle vissoorten van 

binnenlandse viskweek.  

De binnenlandse voetafdrukintensiteiten voor akkerland in aquacultuur zijn het product van de 

gewasbehoeften per vissoort (ton akkerbouwgewassen per ton vis in aquacultuur) en de gemiddelde 

voetafdruk van gewassen gebruikt in aquacultuur. Voor de gewasbehoeften werden 

wereldgemiddelden genomen (gegevens verzameld door GFN op basis van FAO FishSTAT). Zo eten de 

meeste gekweekte vissen ongeveer 0,9 ton gewassen per ton vis. De gemiddelde voetafdruk van 

gewassen is een ongewogen gemiddelde van de akkerlandvoetafdrukken van de vijf belangrijkste 

gewassen gebruikt in aquacultuur: rijst, tarwe, maïs, sojabonen en lupine. Dat komt neer op 1 gha 

per ton.  

  

f) Akkerlandvoetafdruk van import van vissen en visproducten 

De importtonnages van vissen en visproducten worden vermenigvuldigd met hun overeenkomende 

akkerlandvoetafdrukintensiteiten voor import (gha akkerland per ton visproduct). De 

akkerlandvoetafdrukintensiteit van een visproducten is gegeven door de wereldgemiddelde 

gewasintensiteit van de vissoort in aquacultuur (gha akkerland per ton levende vis) te 

vermenigvuldigen met het aandeel van wereldwijde aquacultuuropbrengst van die vissoort ten 

opzichte van de totale wereldproductie van die soort (ton aquacultuur per ton zeevisvangst en 

aquacultuur) en dit nog eens te delen door de overeenkomende wereldgemiddelde 

extractieverhouding van het dochterproduct (ton dochterproduct per ton levende vis).   

De wereldgemiddelde gewasintensiteiten zijn dezelfde als bij de berekening voor binnenlandse 

viskweek: het product van de gewasbehoeften per vissoort (ton akkerbouwgewassen per ton vis in 

aquacultuur) en de gemiddelde voetafdruk van gewassen in aquacultuur. 

 

g) Akkerlandvoetafdruk van export van vissen en visproducten 

Net zoals bij import worden de exporttonnages van vissen en visproducten vermenigvuldigd met hun 

overeenkomende akkerlandvoetafdrukintensiteiten (gha akkerland per ton visproduct). Die 

akkerlandvoetafdrukintensiteiten zijn dezelfde als bij import. Er werd dus geen gewogen gemiddelde 

genomen over eigen productie en import, omdat de voetafdrukintensiteiten van binnenlandse 

viskweek ook gebruik maakten van wereldgemiddelde voetafdrukintensiteiten.   
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h) Akkerland voor de consumptie van vissen en visproducten 

De consumptievoetafdruk is de som van de akkerlandvoetafdruk van binnenlandse viskweek plus die 

van import min die van export. 

9.2 Graasland 

In aquacultuur wordt geen gras gebruikt, dus de graaslandvoetafdruk is nul. 

9.3 Visland 

a) De vislandvoetafdruk van nationale zeevangsten en inlandse 

vangsten 

De vislandvoetafdruk van binnenlandse productie bestaat uit de som van de nationale zeevangsten 

en de inlandse vangsten (rivieren, vijvers). Niet enkel vissen worden meegeteld, maar ook zeewieren, 

weekdieren en schaaldieren. Om dubbeltelling te voorkomen, wordt het aandeel van visland in de 

binnenlandse veeteelt afgetrokken. Dat laatste werd immers in rekening gebracht bij veeteelt. 

De voetafdruk van de zeevangsten bestaat uit de tonnages van de verschillende vissoorten gedeeld 

door de wereldgemiddelde opbrengsten (ton vis per hectare zeeoppervlak) en vermenigvuldigd met 

de equivalentiefactor voor visland (gha voetafdruk per hectare zeeoppervlak). Ook voor de inlandse 

vangsten geldt dezelfde berekening, waarbij gebruik gemaakt wordt van de wereldgemiddelde 

opbrengsten van inlandse vissoorten (ton vis per hectare inlandse wateren). De equivalentiefactor 

van inlands visland (rivieren & vijvers) is dezelfde als voor zeeoppervlakte.  

Merk op dat voor binnenlandse productie de opbrengsten van aquacultuur niet worden 

meegerekend, omdat de aquacultuurvissen gevoederd worden door visolie, vismeel en 

akkerbouwgewassen. De akkerbouwgewassen werden hierboven reeds in rekening gebracht, en de 

visolie en vismeel is afkomstig van nationale zeevangsten, inlandse vangsten en import. Er zou een 

dubbeltelling optreden als we de opbrengsten van aquacultuur extra zouden meetellen.  

b) Vislandvoetafdruk van import van vissen en visproducten 

De voetafdruk van import wordt net zoals binnenlandse productie berekend door het product van de 

importtonnages van vissen en visproducten (inclusief weekdieren, schaaldieren en zeewieren) en de 

corresponderende effectieve vislandvoetafdrukintensiteiten van geïmporteerde producten (gha 

visland per ton product). Deze voetafdrukintensiteiten zijn de effectieve 

vislandvoetafdrukintensiteiten van levende vissen (gha visland per ton levende vis) gedeeld door de 

overeenkomende wereldgemiddelde extractiefactoren (ton visproduct per ton levende vis).  

De effectieve vislandvoetafdrukintensiteiten van levende vissen worden berekend per visgroep (bv. 

tonijn) en niet per vissoort (bv. geelvintonijn). Per visgroep wordt het gewogen gemiddelde trofische 

niveau van die groep berekend (gewogen volgens vangsttonnages van de vissoorten behorende tot 

die visgroep, voor alle zeeën). Aan de hand van deze gemiddelde trofische niveaus worden de 

wereldgemiddelde visvangstopbrengsten (ton vis per hectare zeeoppervlak) berekend voor elke 

visgroep.  
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Maar een deel van de geïmporteerde visproducten komt ook van aquacultuur. De wereldgemiddelde 

aquacultuuropbrengsten (ton kweekvis per hectare wateroppervlak) worden voor elke visgroep als 

volgt berekend. De wereldgemiddelde vismeel- en visoliebehoeften (ton vismeel per ton levende vis 

en ton visolie per ton levende vis – gegevens afkomstig van FAO FishSTAT, verwerkt door GFN) 

worden per visgroep vermenigvuldigd met de overeenkomende wereldgemiddelde 

voetafdrukintensiteit van vismeel en visolie (gha visland per ton vismeel en per ton visolie). De 

voetafdrukintensiteit van vismeel 14 gha per ton (3,7 gha per ton vis maal 3,7 ton vis per ton 

vismeel), die va visolie is 12 gha per ton (3,7 gha per ton vis maal 3,2 ton vis per ton vismeel). 

Zo bekomen we de voetafdrukintensiteiten van kweekvissen (gha visland per ton kweekvis). Delen 

we de equivalentiefactor van visland (gha visland per hectare zeeoppervlak) door deze 

voetafdrukintensiteiten, dan bekomen we de wereldgemiddelde aquacultuuropbrengsten per 

visgroep (ton kweekvis per hectare wateroppervlak).  

Met de wereldgemiddelde aquacultuuropbrengsten en de wereldgemiddelde visvangstopbrengsten 

worden effectieve visopbrengsten (ton vis per hectare wateroppervlak) voor elke visgroep berekend 

als de gewogen gemiddelden van de aquacultuur- en visvangstopbrengsten, gewogen volgens de 

wereldwijde tonnages van alle visvangst en viskweek voor die visgroep. Delen we de 

equivalentiefactor van visland door deze effectieve visopbrengsten, dan bekomen we de 

voetafdrukintensiteiten van visland per visgroep (gha visland per ton levende vis).  

c) Vislandvoetafdruk van export van vissen en visproducten 

De voetafdruk van export wordt net zoals import berekend door het product van de exporttonnages 

van vissen en visproducten (inclusief schaaldieren, weekdieren en zeewieren) en de 

corresponderende effectieve vislandvoetafdrukintensiteiten van geëxporteerde producten (gha 

visland per ton product). Deze voetafdrukintensiteiten zijn de effectieve 

vislandvoetafdrukintensiteiten van levende vissen per visgroep (gha visland per ton levende vis) 

gedeeld door de overeenkomende wereldgemiddelde extractiefactoren (ton visproduct per ton 

levende vis). 

De effectieve voetafdrukintensiteiten van vissen voor export zijn lichtjes verschillend van die van 

import. Voor de export worden deze intensiteiten berekend aan de hand van een gewogen 

gemiddelde opbrengsten (ton vis per hectare wateroppervlak) van import, nationale zeevisvangst en 

binnenlandse aquacultuur, gewogen volgens de overeenkomende tonnages van import, nationale 

visvangst en binnenlandse aquacultuur.  

De opbrengsten van import werden hierboven reeds berekend. De opbrengsten van nationale 

visvangst zijn lichtjes anders dan die van import, omdat de gemiddelde trofische niveaus per visgroep 

in nationale wateren ietsje anders zijn dan de wereldgemiddelden (Belgische kabeljauw heeft een 

trofisch niveau 4,4, tegenover 4,3 voor wereldgemiddelde kabeljauw). Ook de opbrengsten van 

binnenlandse aquacultuur verschillen lichtjes van die van wereldgemiddelde aquacultuur. Het 

verschil zit erin dat binnenlandse aquacultuur een lichtjes andere samenstelling heeft van vismeel 

dan wereldgemiddelde aquacultuur; de verhoudingen van makrelen, sardines en platvis is een beetje 

verschillend. Daardoor zal de vislandvoetafdrukintensiteit van vismeelvis (gha visland per ton vis voor 

vismeel) in het binnenland ietsje hoger zijn dan het wereldgemiddelde. De voetafdrukintensiteit van 

binnenlands vismeel (gha visland per ton vismeel) is lichtjes hoger dan het wereldgemiddelde.  
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d) Vislandvoetafdruk van consumptie van vissen en visproducten 

De consumptievoetafdruk is de som van de vislandvoetafdruk van nationale zeevangsten en inlandse 

vangsten plus die van import min die van export van vissen en visproducten. 

9.4 Energieland 

a) Energielandvoetafdruk van nationale visvangst en aquacultuur 

Het energieland van binnenlandse productie (zeevisvangst, inlandse visvangst en aquacultuur) wordt 

voornamelijk bepaald door de som van de CO2-emissies ten gevolge van het brandstofgebruik van de 

visserij. Ongeveer 5% van de totale directe emissies van de sector landbouw-visserij komt op 

rekening van de visserij (MIRA Kernset Milieudata 2007). Dat is zo’n 160 kton CO2. Indirecte emissies 

zoals de productie van schepen, elektriciteit en infrastructuur voor viskweek worden niet 

meegenomen in deze berekening.  

De CO2-emissies worden vermenigvuldigd met de voetafdrukintensiteit van CO2 (0,27 gha per ton 

CO2) om te komen tot de energielandvoetafdruk. 

b) Energielandvoetafdruk van import van vissen en visproducten  

De energielandvoetafdruk van de import wordt berekend aan de hand van de importtonnages (data 

van UN-COMTRADE) van vissen en visproducten (inclusief week- en schaaldieren). Import van 

vismeel werd reeds bij de import voor de veeteelt berekend.  

De tonnages worden achtereenvolgens vermenigvuldigd met de energie-intensiteiten (gemiddeld 60 

Megajoule per kg vis) voor elk product (gegevens verzameld door GFN en afkomstig van LCA studies 

van o.a. EcoInvent), de wereldgemiddelde koolstofintensiteit van primaire energie (ton CO2 per 

Megajoule – gegeven afkomstig van het IEA), en de voetafdrukintensiteit van CO2 (gha energieland 

per ton CO2).  

c) Energielandvoetafdruk van export van vissen en visproducten  

De berekening van de energielandvoetafdruk van de export is gelijkaardig aan die van de import. Net 

zoals bij de export van dierlijke producten wordt nu een effectieve koolstofintensiteit gebruikt, zijnde 

een gewogen gemiddelde van de wereldgemiddelde koolstofintensiteit en de binnenlandse 

koolstofintensiteit. 

d) Energielandvoetafdruk van consumptie van visproducten 

De energielandvoetafdruk van de consumptie van visproducten is de voetafdruk van energieland 

voor binnenlandse productie (visvangst en aquacultuur) plus de voetafdruk van import min de 

voetafdruk van export van vissen en visproducten. 

Net zoals bij de energievoetafdruk van consumptie van veeteeltproducten kan men op basis van een 

Input-Outputmodel  een andere inschatting maken voor de CO2-emissies en de energievoetafdruk 

van visconsumptie.  
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