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Milieutechnologie

Om een idee te krijgen van rol die de voe-
dingsmiddelenindustrie speelt in de
belasting van het milieu is het goed te
kijken naar de omvang van deze indus-
trietak. Een goede indicator daarvoor is
de werkgelegenheid die deze sector biedt
ten opzichte van de totale industriële
(14%). Een tweede is het percentage van
het bruto nationaal product tegen markt-
prijzen (22%) (CBS, 2004).
Dat de voedingsmiddelenindustrie
gewicht in de schaal legt, blijkt ook uit de
resultaten van een studie in opdracht van
VAI en Stichting Duurzame Voedingsmid-
delenketen naar de belasting van deze
sector voor het milieu. De voedingsmid-
delenindustrie is goed voor ongeveer
10% van het totale industriële energie- en

waterverbruik. De emissie van ozonaan-
tastende koelvloeistoffen komt voor 75%
voor rekening van de voedingsmiddele-
nindustrie en het aandeel in de emissie
van afvalwater is 50%. Daarnaast is de
voedingsmiddelenindustrie, met 60%
van het totaal, veruit de grootste aanbie-
der van verpakkingen.

Energieverbruik
Het energieverbruik in de voedingsmid-
delenindustrie steeg licht gedurende de
laatste jaren, voornamelijk ten gevolge
van toegenomen elektriciteitsgebruik.
Sommige bedrijven produceren hun
benodigde elektriciteit zelf, terwijl ande-
re het inkopen. Om een goede vergelij-
king te kunnen maken is het energiever-
bruik in tabel 1 omgerekend naar dat van
een primaire brandstof. Daarbij is reke-
ning gehouden met een gemiddelde effi-
ciency in elektriciteitscentrales van 40%.

Bij de emissies van SO2 en NOx kon die
omrekening niet worden toegepast
omdat onbekend is welke brandstof
gebruikt is en stookinstallaties sterk kun-
nen verschillen. Daardoor kunnen de cij-
fers in de tabel niet zonder meer worden
vergeleken
De reductie van SO2 en NOx in de afgelo-
pen jaren is vooral het gevolg van de
installatie van betere verbrandingsinstal-

Slechts 10% van het watergebruik is
bestemd als grondstof

Tabel 1   Primair energieverbruik per sector en 
gerelateerde emissies

1995 2000
Sector Energie NOx SO2 Energie NOx SO2

(PJ) (ton) (ton) (PJ) (ton) (ton)

Vlees 8,6 275 57 10,1 214 41
Aardappel 7,0 360 75 7,7 247 52
Vet en olie 8,9 680 140 10,9 525 115
Zuivel 17,5 945 194 16,6 715 102
Zetmeel 11,6 695 145 9,0 240 53
Diervoeder 12,9 495 100 13,0 355 76
Brood en suiker 16,2 980 200 16,1 640 142
Bier 4,5 275 56 4,5 172 38
Overige 19,5 795 163 20,5 523 113
Totaal 106,7 5500 1130 108,4 3631 732
Bron: RIVM, CBS

Ondanks een
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waterverbruik is
er een daling in
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zuurstofbinden-
de stoffen.
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laties en van het gebruik van schonere
brandstof (aardgas). De voedingssector
is goed voor ongeveer 10% van de NOx-
emissie in Nederland. De CO2-emissie is
rechtstreeks gekoppeld aan het energie-
verbruik en ligt op ongeveer 10% van de
gehele industriële uitstoot per jaar.
Door de aard van deze industrietak is
toepassing van warmtekrachtkoppeling
(WKK) veel hoger dan in andere indus-
triële sectoren. Bij deze techniek wordt
tegelijkertijd warmte en energie opge-
wekt. De voedingsmiddelenindustrie is
goed voor 20% van het totale WKK-
gebruik.

Koelvloeistoffen
Koeling is van essentiële betekenis voor
de voedingsmiddelenindustrie. Emissie
van koelvloeistoffen naar de atmosfeer

vindt plaats tijdens het gebruik (lekka-
ges), bij reparatie en onderhoud, en bij
‘end of life’. 
CO2-uitstoot draagt bij aan het broeikas-
effect. Andere stoffen die bijdragen zijn
gehalogeneerde koolwaterstoffen
((H)(C)FK’s) die als koelvloeistof worden
gebruikt. Volgens lead engineer refrige-
ration van Unilever, René van Gerwen
maken circa 50% van de industriële koel-
installaties binnen de voedingsmiddele-
nindustrie gebruik van het milieuvriende-
lijkere ammoniak. Voor lage tempera-
tuurtoepassingen in de
voedingsmiddelenindustrie wordt
momenteel ook geëxperimenteerd met
CO2 als koelvloeistof.
In tabel 3 is te zien dat de emissie aan
CO2-equivalenten door de voedingsmid-
delenindustrie in 1996 0,69 Mton per jaar

bedroeg. Vergeleken met de eerder
genoemde 4 miljoen ton CO2-emissie in
2000 veroorzaakt door energieverbruik is
dit een achteruitgang.

Waterverbruik
Het meeste water in de voedingsmiddele-
nindustrie wordt als proceswater
gebruikt voor schoonmaak, transport of
productie van stoom voor verwarmings-
doeleinden. Slechts 10% van het waterge-
bruik is bestemd als grondstof. De laatste
jaren is serieus werk gemaakt van het
terugdringen van het watergebruik door
bijvoorbeeld invoering van TPM (Total
Productive Maintenance), een manage-
mentprogramma dat er op gericht is de
capaciteiten van een bedrijf optimaal te
benutten.Terwijl de productie tussen
1995 en 2001 met bijna 23% steeg, nam

Tabel 2   Schatting emissie CO2-equivalenten (1999)
CFK-emissie HCFK-emissie HFK-emissie Bijdrage Bijdrage
(ton/jaar) (ton/jaar) (ton/jaar) broeikaseffect ozonaan-

in kiloton tasting
CO2-equivalent in ton CFK-11-

equivalent

Productie, opslag en groothandel 1 246 68 530 11
(Gekoeld) transport 17 15 5 110 14
Detailhandel 5 23 2 50 5
Totaal voedingsmiddelenindustrie 23 284 75 690 30
Overige industrie 1 91 25 200 5
Mobiele airconditioning 3 0 27 50 2
Stationaire airco 4 58 7 120 6
Overige (onbekend) 2 29 9 80 3
Totaal 33 462 143 1140 46
Bron: STEK

Tabel 3   Waterverbruik (2001), naar bron (in mln m3)
Sectoren Leidingwater Grondwater Oppervlaktewater Totaal

Totaal Voor Totaal Voor Totaal Voor Totaal
koeling koeling koeling

AGF 8,2 0,7 9,6 2,3 1,7 1,7 19,5
Zuivel 8 0,5 13,5 4,5 26,9 23,9 48,4
Meel 8,1 0,2 4,5 0,5 35,5 31,3 48
Dranken 6,2 0,04 12,9 0,4 2,9 2,9 22
Overig (waaronder 
diervoeder, brood, 
suiker, cacao) 16,9 1,66 21,9 15,1 50,6 49,7 89,5
Totaal 55,3 3,4 73,3 24,7 120,3 112,1 248,9
Bron: CBS

Tabel 4   Lozing zuurstof-
bindende stoffen 
(in 1.000 i.e. per jaar)
Sector 1995 2000

Vlees 330 300
AGF 284 225
Zuivel 440 417
Dranken 210 245
Overig (waaronder 
diervoeding, brood, 
suiker, cacao) 398 546
Totaal 1662 1733
Bron: CBS

jgt meer aandacht
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het waterverbruik nauwelijks toe. Uit
tabel 4 blijkt dat in 2001 meer dan 140
miljoen m3 (56%) van het water gebruikt
werd voor koeling. In 1991 was dit nog
62%. Deze daling ging gepaard met een
sterke afname van oppervlaktewaterge-
bruik.
De gehele industrie heeft een behoorlijk
aandeel in het totale landelijke waterge-
bruik, namelijk zo’n 30%. In 2001 ver-
bruikte zij 3,3 miljard m3 water. De voe-
dingsmiddelenindustrie neemt binnen de

totale industrie de derde plaats in, achter
de raffinaderijen en de chemische indus-
trie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor
meer dan 85% van het totaal industrieel
waterverbruik. De voedingsmiddelenin-
dustrie zelf neemt 8% van het industriële
waterverbruik voor haar rekening.

Afvalwater
Vervuild water, afkomstig van de voe-
dingsmiddelenindustrie, wordt voor een
groot deel biologisch gezuiverd. Dit

gebeurt in eigen of openbare afvalwater-
zuiveringsinstallaties. Een klein deel
komt rechtstreeks op het oppervlaktewa-
ter. Ondanks een toename in het water-
verbruik is er sinds 1997 een daling waar-
neembaar in de lozing van zuurstofbin-
dende stoffen (die het leven in water voor
hogere organismen onmogelijk maken)
in de meeste sectoren dankzij toene-
mend gebruik van waterzuiveringsinstal-
laties (tabel 5).
De milieu-impact krijgt meer reliëf als de
voedingsmiddelenindustrie wordt verge-
leken met andere industrieën. In tabel 6
wordt een overzicht gegeven van de ont-
wikkelingen sinds 1975.

Bijproducten
Tijdens de verschillende processen ont-
staat restmateriaal. Verreweg het groot-
ste deel van dat vrijkomende materiaal
wordt hergebruikt of opnieuw ingezet,
vaak als veevoer, in de voedselketen.
Daarom spreekt men in de voedingsmid-
dellenindustrie ook liever over bijproduc-
ten.
Tabel 7 laat zien dat ruim 90% van de
restproducten worden hergebruikt.
Ongeveer 80% hiervan wordt ingezet als
diervoeder. Uiteindelijk kan dus slechts
10% van alle stoffen die overblijven in de
voedingsmiddelenindustrie als finaal
afval worden aangemerkt.

Verpakkingen
De belangrijkste verpakkingsmaterialen
zijn papier en karton (58%), kunststof
(17%), glas (16%) en metaal (9%). De

voedingsmiddelenindustrie brengt het
grootste aandeel van de verpakkingen in
omloop. In totaal bood deze industrietak
2.610 kiloton verpakkingsmateriaal aan
in 2002. Daarvan werd 67% gerecycled
(tabel 8). Dat is een verbetering ten
opzichte van voorgaande jaren. Mede
dankzij actieve deelname aan het Conve-
nant Verpakkingen is het hergebruik van
verpakkingsmateriaal aanzienlijk toege-
nomen.
Toch zal het recyclingspercentage de
komende jaren dalen, ondanks de ver-
wachte afname van de totale hoeveelheid
verpakkingsmateriaal. De reden hiervoor
is een verschuiving van glas naar de moei-
lijker recyclebare kunststofverpakking.
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Tabel 7   Verpakkingsmateriaal (in k-ton) en hergebruik 
(in %)

1991 1996 2001 Aandeel 
voedingsmiddelen-
industrie 2001

Totaal 3201 2625 2582 60%
Totaal recycling % 45 52 61
Papier karton 1688 1413 1362 50%
Recycling % 55 62 66
Kunststof 645 618 494 40%
Recycling 8 11 24
Glas 558 474 510 95%
Recycling 50 72 78
Metalen 309 225 216 60%
Recycling 50 60 78
Bron: Verslag Commissie Verpakkingen (cijfers 1991 zijn gedeeltelijk gebaseerd op schattingen van de

auteur)

Het grootste deel van het restafval
wordt ingezet als veevoer

Tabel 6 Restproductverwerking naar einddoel
Afvalverwerking in kton 2001

Totaal afval Hergebruik Eindverwerking

Vlees 868 560 309
Groente en fruit 5236 5161 76
Zuivel 227 215 12
(Zet)meel en diervoeder 3111 2764 347
Dranken 755 721 35
Overig 61 52 9
Totale voedingsmiddelen-
industrie 10.259 9.472 788
Bron: CBS

Tabel 5   Lozing zuurstofbindende stoffen via afvalwater (in
mln i.e.)
Lozing 1975 1985 1995

Industrie totaal 15,3 5,9 3,3
Waarvan:
– Voedingsmiddelen- en genotmiddelenindustrie 9,9 3,4 1,7
– Textiel- en papierindustrie 0,15 0,2 0,2
– Papier- en papierenindustrie 1,2 0,23 0,3
– Chemische industrie (ook aardolie) 2,8 1,3 0,71
– Basismetaalindustrie en metaalproductie 0,53 0,3 0,17
Consumenten 13,7 14,5 15,5
Overig 4,2 3,9 4,1
Totaal bruto lozing 33,2 24,3 22,9
Lozing op oppervlaktewater 24,8 9,9 4,7
Bron: CBS


