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CO2-arme ketens (2)
80% minder uitstoot broeikasgassen in zuivelketens 
kan in 2050 haalbaar zijn

In 2010 bedroeg de geschatte hoeveelheid 

broeikasgasemissies voor de zuivelketen 

circa 18 Mton CO2-equivalenten. In de 

periode 1990-2010 is reeds een reductie 

van 18% gerealiseerd. Dit houdt in dat in 

De voedselketens zuivel, vlees en groente & fruit leveren een 
dominante bijdrage aan het broeikaseffect van voedingsmidde-
len. Tno heeft verkend op welke wijze tot 2050 meer dan 80% 
reductie van broeikasgasemissies (t.o.v. 1990) is te realiseren. 
Dit tweede artikel in een drieluik belicht de zuivelketen. 

ren, wordt verwezen naar het eerste artikel 

(VMT 2012, nr. 20, pag. 20-21). Dat geldt 

ook voor de gedane aannames en uit-

gangspunten. Tabel 1 geeft het effect voor 

de zuivelketen van na elkaar plaatsvinden-

de maatregelen 1 tot en met 5 cumulatief 

weer. De maatregelen worden hierna toe-

gelicht.

Efficiencyverbetering
In het convenant ‘Schone en zuinige agro-

sectoren’ is afgesproken in de periode 

2010-2020 een energie-efficiencyverbete-

het basisjaar 1990 (= 100%) circa 22 Mton 

CO2-eq. vrij kwam.

Voor de omschrijving van de maatregelen 

die in generieke zin worden gevolgd om 

de uitstoot van broeikasgassen te reduce-

efficiencyverbetering in 

de zuivelindustrie wordt 

in de periode 2010-

2050 bijna 50%.
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ring te realiseren van 20% (2% per jaar). 

Voor de periode 2020-2050 wordt veron-

dersteld dat de energieprijs verder zal stij-

gen en dat er meer energiebesparende 

maatregelen kosteneffectief worden. Aan-

genomen wordt dat de energie-efficien-

cyverbetering van 2% per jaar ook na 

2020 mogelijk is, waardoor de totale effici-

encyverbetering in de zuivelindustrie in de 

periode 2010-2050 op bijna 50% uitkomt 

(ten opzichte van 2010). Verder wordt uit-

gegaan van efficiencyverbeteringen bij de 

productie van veevoer (totaal 30 tot 40%; 

verbetering bij teelt, kunstmestgebruik en 

veevoersamenstelling) en op de melkvee-

houderij (10% bij pensfermentatie en wei-

degang en 50% bij mestbehandeling).

Organisatieverbeteringen
De voedselverliezen in de hele keten 

bedragen 30 tot 50% van de productie. De 

overheid heeft als ambitie de verliezen in 

de voedselketen in 2015 met 20% terug te 

brengen. Voor het scenario tot 2050 wordt 

aangenomen dat de voedselverliezen in de 

keten met de helft van gemiddeld 40% 

worden teruggebracht. Dit betekent dat er 

in 2050 bij gelijkblijvende consumptie cir-

ca 20% minder voedsel (dus 20% minder 

broeikasgasemissies) hoeft te worden 

geproduceerd.

Productie duurzame energie
Eveneens overeengekomen in het conve-

nant ‘Schone en zuinige agrosectoren’ is 

dat in 2020 de (landbouw)sector 20% van 

de energiebehoefte voorziet met duurzaam 

opgewekte energie (biomassa, zon en 

wind). De productie en het gebruik van 

biogas uit alle mest van de melkveehoude-

rijen levert een totale reductie van circa 

2,5 Mton CO2-eq. per jaar. Ten opzichte 

van 1990 betekent dit een reductie van bij-

na 15%. In principe zijn er op de melkvee-

houderij, vanwege het beschikbare dakop-

pervlak van de stallen en de grondgebon-

den bedrijfsvoering, veel mogelijkheden 

om duurzame elektriciteit door middel van 

zonnecellen en windturbines op te wekken 

voor gebruik elders. Dit heeft niet direct te 

maken met de zuivelproductie, maar er 

kan in potentie een broeikasgasreductie 

van circa 11,5 Mton CO2-eq. worden gere-

aliseerd.

Verandering consumptie
Er is geen verandering van het consumptie-

patroon aangenomen, omdat volgens de 

richtlijnen van het Voedingscentrum con-

sumenten nu te weinig zuivelproducten 

gebruiken om voldoende calcium binnen 

te krijgen. Wel zou een verschuiving bin-

nen het scala aan zuivelproducten tot 

reducties van het broeikasgaseffect kunnen 

leiden, bijvoorbeeld van kaas naar melk-

producten. 

Systeeminnovatie
Grootschalige productie van producten 

zonder koemelk kan voor de zuivelketen 

worden beschouwd als een systeeminno-

vatie. Op kleine schaal worden nu melk-

vervangers op basis van rijst en soja gepro-

duceerd voor specifieke bevolkingsgroe-

pen (mensen met melkallergie en 

vegetariërs). Aangezien de melkvervangers, 

vanwege onder andere geur- en smaak-

aspecten, onvoldoende worden geaccep-

teerd, wordt verondersteld dat deze ont-

wikkeling in 2050 hooguit zal leiden tot 

een reductie van 20%.

Conclusies en aanbeveling
In de groente- en fruitketen (zie eerste arti-

kel) wordt vooral een bijdrage gevraagd 

van een schakel in de keten via systeem-

innovatie, namelijk de teelt/kweek in kas-

sen, en worden de oplossingen binnen de 

keten gerealiseerd. Voor de zuivelketens 

geldt dat van alle schakels in de keten bij-

dragen worden gevraagd en dat voor 

oplossingen samenwerking buiten de keten 

essentieel is. 

De keten (voederproductie, melkveehou-

derij en zuivelindustrie) kan in 2050 alleen 

de beoogde reductiedoelstelling van 80% 

halen als de duurzame elektriciteit, opge-

wekt uit zon en wind op de melkveehou-

derij, elders wordt toegepast en wordt toe-

gerekend aan de zuivelketen. Dit zou de 

sector de mogelijkheid bieden om CO2-

neutraal te worden.

Tabel 1.   Prognose cumulaTieve reDucTie broeikasgasemissies zuivelkeTens Door reDuc-
TiemaaTregelen.

mogelijke maaTregelen cumulaTieve reDuc-
Tie T.o.v. 1990 [%]

bereikTe reDucTie 1990 ToT 
2010

efficiencyverbeTeringen 18

Prognose bereikTe reDucTie na imPlemenTaTie maaTregelgroePen

1. efficiencyverbeTeringen voeDerProDucTie: TeelT en anDere     
kunsTmesT 
melkveehouDerij: PensfermenTaTie, 
weiDegang en mesTbehanDeling
zuivelinDusTrie: energie-efficiency

41

2. organisaTieverbeTeringen reDucTie voeDselverliezen in De keTen 53

3. ProDucTie Duurzame energie biogas uiT mesTvergisTing (excl. energie 
uiT zon en winD)  

60

4. veranDering consumPTie geen maaTregelen 60

5. sysTeeminnovaTie zuivel zonDer koemelk? 68
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‘Het streven is dat de melkveehoude
rijen duurzame energie produceren’
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