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CO2-arme ketens (3)

Wordt 80% minder uitstoot broeikasgassen in 
vleesketens in 2050 haalbaar?

In 2010 bedroeg de geschatte hoeveelheid 

broeikasgasemissies voor de vleesketen 

(runderen, varkens en pluimvee) 15-16 

Mton CO2-equivalenten. In de periode 

1990-2010 hebben er in de keten effi cien-

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 derde artikel in een drieluik belicht de vleesketen. 

land zal moeten leiden naar een niveau van 

ca. 2,5 Mton CO2 eq. Voor de omschrijving 

van de maatregelen die in generieke zin 

worden gevolgd om de uitstoot van broei-

kasgassen te reduceren, wordt verwezen 

naar het eerste artikel (VMT 2012, nr. 20, 

pag. 20-21). Dat geldt ook voor de gedane 

aannames en uitgangspunten. Tabel 1 geeft 

het effect voor de vleesketens van na elkaar 

plaatsvindende maatregelen 1 tot en met 5 

cumulatief weer. 

Effi ciencyverbetering
Voor het Nederlandse deel van de vleeske-

ten is rekening gehouden met effi cien-

cyverbetering van de productie van vee-

voer (totaal 40% verbetering bij teelt, bij 

kunstmestgebruik en door aanpassing vee-

voersamenstelling), in de intensieve vee-

houderij (10% reductie door voeraanpas-

sing, 50 tot 60% reductie bij mestbehande-

ling) en bij de slachterijen/vleesverwerking 

(50% reductie door procesoptimalisatie en 

verbetering energie-effi ciency).

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-

cyverbeteringen plaatsgevonden, maar is 

ook de vleesproductie toegenomen. In het 

basisjaar 1990 (= 100%) was daardoor de 

broeikasgasemissie ongeveer gelijk in 

omvang. De beoogde reductie in Neder-

Het opkweken van 

stamcellen tot spiercel-

len (kweekvlees), met 

als doel eetbaar vlees te 

maken zonder tussen-

komst van dieren, is 

onderwerp van studie.
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ca 20% minder voedsel (dus 20% minder 

broeikasgasemissies) geproduceerd hoeft te 

worden.

Productie duurzame energie
Overeengekomen in het convenant ‘Scho-

ne en zuinige agrosectoren’ is dat in 2020 

de (landbouw)sector 20% van de energie-

behoefte voorziet met duurzaam opgewek-

te energie (biomassa, zon en wind). De 

productie en het gebruik van energie uit 

alle mest levert een totale reductie van cir-

ca 2,5 Mton CO2-eq. per jaar. De vaste 

mest (vooral pluimveemest) wordt ver-

brand voor elektriciteitsproductie en de 

dunne mest (vooral runder- en varkens-

mest) wordt vergist. Het geproduceerde 

biogas wordt verbrand voor elektriciteits-

productie. Deze duurzaam opgewekte 

elektriciteit wordt gevoerd naar het open-

bare net. Ten opzichte van 1990 betekent 

dit een reductie van bijna 15% broeikas-

gasemissies. Consequentie is wel dat de 

landbouwsector niet meer kan beschikken 

over de mest voor de bemesting van gron-

den, maar wel over het slib dat vrijkomt bij 

vergisting.

Verandering consumptie
Gedragsverandering kan leiden tot een 

beperking van de consumptie van produc-

ten met een hoog gehalte aan broeikasgas-

emissies per eenheid voedingswaarde en 

dat er juist meer producten worden gege-

ten met een laag gehalte. Voor vlees is dit 

te bereiken door minder kalver- en var-

kensvlees en meer pluimveevlees te consu-

meren. Per kg vlees is de broeikasgasemis-

sie van rundvlees namelijk bijna vijf maal 

zo hoog als die van pluimveevlees en voor 

varkensvlees is dat twee tot drie maal zo 

hoog. Geschat wordt dat met deze con-

sumptieverandering een broeikasgasreduc-

tie van circa 20% in 2050 is te bereiken.

Opgemerkt dient te worden dat juist door 

de stijgende wereldvleesconsumptie er 

onderzoek wordt gedaan naar een ver-

schuiving van het eten van vlees naar alter-

natieve eiwitbronnen (eiwittransitie), zoals 

eiwitten uit kweekvis, insecten, algen en 

plantaardige bronnen. Het nuttigen van 

insecteneiwit bijvoorbeeld, is 20 maal 

milieu-efficiënter dan het eten van dierlijk 

eiwit. De reducties van broeikasgasemissie 

die mogelijk zijn via eiwittransitie zijn niet 

meegenomen in de berekeningen.

Systeeminnovatie
De productie van ‘kunstvlees’ in een vlees-

fabriek wordt in de vleesketen gezien als 

een systeeminnovatie. Het opkweken van 

stamcellen tot spiercellen (kweekvlees), 

met als doel eetbaar vlees te maken zon-

der tussenkomst van dieren, is onderwerp 

van studie. Als voeding voor de kweek 

wordt onder andere gedacht aan algen. In 

vergelijking met vlees op dierlijke basis is 

veel minder plantaardig voedsel nodig per 

kg geproduceerd vlees. Voor 2050 is aan-

genomen dat de ontwikkelingen leiden tot 

grootschalige productie en consumptie van 

‘kunstvlees’, wat dan resulteert in een 

reductie van broeikasgasemissies van circa 

20%. Die reductie treedt echter alleen op 

als gelijktijdig de productie van traditio-

neel vlees afneemt.

Conclusies en aanbevelingen
Uit de analyse blijkt dat de Nederlandse 

vleessector zonder systeeminnovatie waar-

schijnlijk niet zal voldoen aan de beoogde 

reductie. Dit betekent dat de productie van 

kunstvlees op niet-dierlijke basis krachtig 

ter hand moet worden genomen en dat 

campagnes nodig zijn om consumenten 

aan te zetten tot het eten van ‘kunstvlees’ 

in plaats van traditioneel vlees. Een ingrij-

pende verschuiving van de vleesproductie 

op de boerderij naar kunstvleesfabrieken 

zal het gevolg zijn. Uiteindelijk leiden alle 

reductiemaatregelen tezamen dan tot circa 

74% minder uitstoot van broeikasgassen. 

Zoals aangegeven bevatten de cijfers in 

tabel 1 niet de reductiemogelijkheden van 

eiwittransitie. Redenen hiervoor zijn dat er 

dan veel veranderingen buiten de vleeske-

tens optreden en dat het kwantitatieve 

effect van de eiwittransitie moeilijk is in te 

schatten. Wel is de conclusie dat eiwittran-

sitie een belangrijk effect heeft op het uit-

eindelijke niveau van broeikasgasemissies 

van de vleesketen in 2050.
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TAbeL 1.   ProGnose cumuLATIeve reDucTIe broeIKAsGAsemIssIes vLeesKeTens Door reDucTIe-
mAATreGeLen.

moGeLIJKe mAATreGeLen cumuLATIe-
ve reDucTIe 
T.o.v. 1990 
[%]

bereIKTe reDucTIe 1990 ToT 2010 effecT effIcIencyverbeTerInG oPGeHeven Door 
ProDucTIeToenAme

0

ProGnose bereIKTe reDucTIe nA ImPLemenTATIe mAATreGeLGroePen

1. effIcIency verbeTerInGen ProDucTIe veevoer: TeeLT, KunsTmesTGebruIK,  
voersAmensTeLLInG
InTensIeve veeHouDerIJ: voerAAnPAssInG, mesT-
beHAnDeLInG
sLAcHTerIJen/vLeesverwerKInG: ProcesoPTImA-
LIsATIe, enerGIe

34

2. orGAnIsATIeverbeTerInGen vermInDerInG voeDseLverLIezen 47

3. ProDucTIe DuurzAme enerGIe ProDucTIe Groene sTroom Door verbrAnDInG 
bIomAssA:
ALLe vAsTe mesT verbrAnDen
ALLe DrIJfmesT verGIsTen en HeT bIoGAs ver-
brAnDen

59

4. verAnDerInG consumPTIe vermInDeren runDvLeesconsumPTIe en vervAn-
Gen Door bIJ voorKeur PLuImveevLees DAn weL 
vArKensvLees

67

5. sysTeemInnovATIe ProDucTIe en consumPTIe vAn ‘KunsTvLees’ zon-
Der DIeren In PLAATs vAn TrADITIoneeL vLees

74
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