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1. Inleiding en doel 
 

1.1 Inleiding 

Milieueffecten van rundveehouderijsystemen kunnen sterk verschillen afhankelijk van de intensiteit van 

het systeem en het beheer van het grasland. Uit onder andere onderzoek van Blonk Milieu Advies voor de 

ministeries VROM en LNV (Blonk et al. 2008) zou rundvlees van grasgebonden systemen in Brazilië een 

veel hogere milieudruk hebben dan vlees van andere onderzochte systemen. In dit project is een aantal 

Nederlandse en buitenlandse systemen doorgelicht op de bijdrage aan het broeikaseffect en de omvang en 

duurzaamheideffecten van het ruimtebeslag als aanvulling op het genoemde onderzoek. De Nederlandse 

systemen bestaan uit een typisch vleesveesysteem, een aantal verschillende melkveesystemen (regulier, 

biologisch en regulier op veen) en twee verschillende systemen op seminatuurlijk gebied (bos/heide en 

uiterwaarden). De buitenlandse systemen die zijn gekozen voor dit project zijn een gemiddeld Iers, een 

gemiddeld Argentijns en een gemiddeld Braziliaans vleesveesysteem. Naast kwantitatieve analyses van de 

carbon footprint en het ruimtebeslag gaat het rapport ook in op de “kwaliteit”  van het ruimtebeslag door 

beschrijvingen te geven van het effect op biodiversiteit in de systemen in relatie tot de oorspronkelijke 

natuur in de gebieden, maar ook van problemen die kunnen bestaan rondom vermesting (ophoping van 

nutriënten). Bij elke case en voor elk milieuthema gaat het rapport in op de vraag welke effecten worden 

verwacht bij in- of extensiveren van het bestaande rundveesysteem. 

 

 

1.2 Doel 

Het doel van dit project is door middel van een deels kwantitatieve en deels kwalitatieve analyse op 

verkennende wijze inzicht te geven in de milieueffecten van verschillende rundveehouderijsystemen in 

Nederland en in het buitenland. Daarnaast heeft het project als doel te verkennen wat de milieueffecten 

zijn van intensivering of extensivering van rundveehouderijsystemen.  

 

 

1.3 Opbouw rapportage 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de methodes die zijn gebruikt voor de kwantitatieve analyses 

(carbon footprint en ruimtebeslag). Hoofdstuk 3 begint met resultaten van een globale analyse van 

rundvleesproductie en bijbehorende milieueffecten in de wereld. Vervolgens geeft het een analyse van 

hoeveel broeikasgasemissies zouden zijn veroorzaakt door herkauwers in de prehistorie om het te 

vergelijken met de huidige emissies door runderen. In het tweede deel van Hoofdstuk 3 staan de 

samengevatte resultaten per casestudie. Uitvoerige beschrijvingen en resultaten van de verschillende 

casestudies staan in de Bijlagen 1 tot en met 6. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een discussie over de 

milieueffecten van de rundveehouderijsystemen. Daarbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheden tot in- 

of extensiveren en de milieueffecten daarvan. 
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2. Aanpak en uitgangspunten 
 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zal allereerst ingaan op de in deze studie gevolgde aanpak. Vervolgens worden de 

casestudies geïntroduceerd en worden methodische aspecten zoals functionele eenheid, systeemafbakening 

en allocatiemethode besproken. 

 

2.2 Aanpak 

De analyse is deels kwalitatief en deels kwantitatief van aard. Op basis van IPCC richtlijnen, landelijke 

NIR’s en levenscyclusanalyse methodiek hebben we carbon footprints en ruimtebeslag van rundvlees 

berekend. Data ten behoeve van een aantal cases was reeds beschikbaar bij Blonk Milieu Advies. De data 

voor de overige cases is gebaseerd op literatuuronderzoek. De verkenning ten aanzien van de vraag wat de 

milieueffecten zijn van intensivering of extensivering wordt deels kwalitatief en deels kwantitatief 

beantwoord op basis van literatuur en eigen berekeningen. 

 

Deze studie is allereerst verkennend. Er is voor gekozen om met deze analyse de breedte in te gaan en 

daarmee inzicht te verschaffen in de verschillende systemen. Daarmee wordt een basis gegeven voor een 

meer verdiepende vervolgstudie. 

 

 

2.3 De cases: negen rundveesystemen  

In overleg met de opdrachtgever zijn er negen casestudies gekozen, waarin drie Nederlandse 

melkveehouderijsystemen (met vlees als bijproduct), drie Nederlandse vleesveesystemen, een Iers, een 

Braziliaans en een Argentijns  vleesveesysteem worden beschreven (Tabel 2.1). Zowel Iers, Braziliaans als 

Argentijns rundvlees worden in Nederland geïmporteerd en geconsumeerd. 
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Tabel 2.1 De negen gekozen casestudies en korte beschrijvingen 

 

 Case Beschrijving 

1 Nederlandse melkkoeien op 
zand/klei 

Melkkoeien leveren in eerste instantie melk, maar ook rundvlees en kalveren voor de 
slacht. Het melkvee kent een gedeelte van het jaar weidegang. Ruwvoerproductie 
vindt plaats op het bedrijf. 

2 Nederlandse biologische 
melkkoeien op zand/klei 

Vergelijkbaar met melkkoeien op zand/klei, maar is gehouden aan regels voor de 
biologische landbouw, zoals geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest. 

3 Nederlandse melkkoeien op 
veen 

Vergelijkbaar met melkkoeien op zand/klei, maar voor gebruiken van veen voor 
grasland is ontwatering nodig waardoor het veen oxideert. 

4 Nederlandse runderen in 
droge en schrale 
natuurbeheersgebieden 

Een kudde vleesrunderen wordt het hele jaar geweid in een natuurgebied. 
Gedurende het jaar wordt een gedeelte van de kudde geslacht voor de 
vleesproductie. Er wordt geen krachtvoer bijgevoerd en er wordt geen kunstmest 
gebruikt. 

5 Nederlandse runderen in 
uiterwaarden 

Een kudde vleesrunderen wordt het hele jaar geweid in uiterwaarden. Gedurende 
het jaar wordt een gedeelte van de kudde geslacht voor de vleesproductie. Er wordt 
geen krachtvoer bijgevoerd en er wordt geen kunstmest gebruikt. 

6 Nederlandse vleesrunderen Vleesproductie is een product van de mesterij van vleesstieren die worden gehouden 
op stal. Stierkalveren worden ingekocht vanuit de houderij van zoogkoeien. 

7 Ierse vleesrunderen Een kudde zoogkoeien kent een gedeelte van het jaar weidegang en wordt 
bijgevoerd met krachtvoer. Gedurende het jaar wordt een gedeelte van de kudde 
geslacht voor de vleesproductie.  

8 Braziliaanse vleesrunderen Een kudde vleesrunderen wordt gedurende het gehele jaar geweid en niet of 
nauwelijks bijgevoerd, waarbij een gedeelte van de kudde wordt geslacht voor de 
vleesproductie. Het aantal aanwezige dieren per hectare is lager dan het Ierse 
systeem. 

9 Argentijnse vleesrunderen Een kudde vleesrunderen wordt gedurende het gehele jaar geweid en niet of 
nauwelijks bijgevoerd, waarbij een gedeelte van de kudde wordt geslacht voor de 
vleesproductie. Het aantal aanwezige dieren per hectare is hoger dan het 
Braziliaanse systeem maar lager dan het Ierse systeem. 

 

 

2.4 Functionele eenheid 

In deze studie zijn de berekeningen van de carbon footprint en het ruimtebeslag van rundvlees gemaakt 

per kg karkas waarbij de carbon footprint van de productie in kg levend gewicht is gedeeld door  het 

dressingpercentage (kg karkas per kg levend gewicht). Transport naar de slachterij, het slachterijproces en 

allocatie naar slachtbijproducten is niet mee genomen, omdat er grote verschillen worden verwacht in 

transport en slachting in de verschillende landen terwijl de data daarvoor moeilijk te verkrijgen zijn(Figuur 

2.1). De uitkomsten van deze studie per eenheid karkas kunnen worden vertaald naar waarden per eenheid 

geconsumeerd vlees waar aanvullende informatie nodig is van de slachterij, waarbij de locatie van 

consumptie bepalend is voor de broeikasgasemissies door transport en de slachtlocatie voor de 

broeikasgasemissies door energiegebruik tijdens het slachterijproces en de allocatie naar de 

slachtproducten. 
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Figuur 2.1 Overzicht van de keten vanaf het levend dier uit de veehouderij tot aan het vlees bij de consument (in dit 
onderzoek wordt dit deel van de keten niet meegerekend omdat er grote verschillen en onzekerheden zijn in transport en 

slachting, maar er wordt wel gerekend in kg karkas) 

 

 

2.5 Systeemafbakening 

Tabel 2.2 geeft een overzicht van processen die wel en niet zijn meegenomen en die niet zijn meegenomen 

in de berekeningen van de carbon footprint. Paragraaf 2.7.1 geeft een beschrijving van de berekeningen. 

 

Tabel 2.2 Processen die zijn meegenomen en die niet zijn meegenomen in de berekeningen  

 

 Meegenomen Niet meegenomen 

Landbouw: gewasteelt Productie van stikstof (N), fosfaat  
(P2O5) en kali (K2O) kunstmest 
Gebruik van stikstofmest  
(kunstmest en dierlijk) 
Stikstof uit gewasresten  

Productie/afschrijving van kapitaalgoederen 
Landconversie en verlies aan organische stof (de 
laatste is wel besproken in de discussie) 

Landbouw: dierlijke productie Productie en transport van  
voedergrondstoffen en mengvoer 
Voergebruik 
Energiegebruik 
Afvoer van meststoffen 

Productie/afschrijving van kapitaalgoederen 

Slachterij/ 
vleesverwerking 

 Transport naar de slachterij 
Energiegebruik 
Productie/afschrijving van kapitaalgoederen 

Transport Energiegebruik Productie van transportmiddelen en infrastructuur 

 

 

2.6 Allocatie 

Er zijn meerdere plaatsen in de vleesproductieketen waar coproducten vrijkomen die worden gebruikt in 

ketens van andere eindproducten (Figuur 2.2):  

 in teeltsystemen (voornamelijk graan en stro),  

 in de grondstoffen verwerkingsindustrie (bijvoorbeeld sojaolie en sojaschroot), 

 in de veehouderijsystemen (met name mest, melk en slachtdieren) en  

 in de slachterij (karkassen en overig). 

 

In levenscyclusanalyses/carbon footprint studies waarbij verschillende toepassingen van coproducten 

voorkomen, wordt vaak gebruik gemaakt van economische allocatie. Dit houdt in dat de inkomsten van 

de coproducten worden gedeeld door de som van die inkomsten (bijvoorbeeld Tabel 2.3). De 

milieueffecten (zoals carbon footprint of ruimtebeslag) die plaatsvinden tot aan de plaats waar de 

coproducten een andere weg volgen worden verdeeld op basis van de resulterende fracties.  

 

Tabel 2.3 Allocatie fracties van de coproducten sojaolie en -schroot gebaseerd op economische inkomsten 

Slachting 

Levend dier 

Karkas 

Vlees 

Bijproducten Transport 

Transport 

Consumentvlees 

Levend dier 
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  Olie Schroot Som 

Output  kg/kg input 0.175 0.800 0.975* 

Prijs van de coproducten US$/kg output 700 230 - 

Inkomsten (prijs van de coproducten x output) US$/kg input 122.5 184 306.5 

Economische allocatie fractie - 0.400 0.600 1.000 

* 0.025 kg water evaporeert in het olie extractie proces 

 

 

 

 
Figuur 2.2 Overzicht van de vleesproductieketen (de blauwe blokjes zijn de meest belangrijke processen en activiteiten en de 

oranje blokjes zijn de producten en belangrijke coproducten in de productieketen) 

 

 

In de meeste gevallen hebben de coproducten een positieve economische waarde. Echter, dierlijke mest 

heeft in Nederland bijvoorbeeld een negatieve economische waarde (veehouders moeten akkerbouwers 

betalen). In dat geval gebruiken we de stikstof werkingcoëfficiënt (de verhouding van stikstofopname 

efficiëntie van dierlijke mest ten opzicht van kunstmest) om de lachgasemissies door mestaanwending te 

verdelen over het akkerbouwsysteem en het veehouderijsysteem (1 – de werkingscoëfficiënt). 

 

 

2.7 Milieuthema´s 

2.7.1 Carbon footprint 

Voor het berekenen van de carbon footprints van rundvlees nemen we de volgende bronnen van 

broeikasgasemissies mee per ketenonderdeel: 

 Veehouderij: 

o Pensfermentatie (CH4) 

Slachtfase  Veehouderijfase Voederproductiefase 

Grazen 

Gewasteelt 

Processing 

Veehouderij 

 Kalveren 

 Koeien 

 Stieren 

Slachtdieren 

Slachting 

Karkas 

Transport 

Transport 

Mengen 

Grondstoffen 

Gewasproducten 

Transport 

Diervoeder 

Transport 

Niet-voeder 
coproducten 

 

Mest 

Niet-voeder 
coproducten 

Overig 

Andere toepassingen 

Melk 
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o Mestopslag (CH4 en N2O) 

o Energiegebruik in de stal (CO2) 

 Akkerbouw en grasland: 

o Mestaanwending (N2O) 

o Beweiding (N2O) 

o Productie en gebruik van mest, diesel en elektriciteit bij de teelt (CO2 en N2O) 

o Stikstoffixatie en gewasresten (N2O) 

o Veenoxidatie (CO2, N2O en CH4) 

o Uitgangsmateriaal voor de teelt (CO2, N2O en CH4) 

 Transport van grondstoffen en mest: 

o Productie en gebruik van diesel en stookolie (CO2) 

 Verwerking van grondstoffen: 

o Productie en gebruik van diesel, aardgas en elektriciteit voor (CO2) 

 

Broeikasgasemissies door verlies aan organische stof (kortweg bodemdegradatie), landconversie en het 

verhinderen van opbouw van vastlegging van fossiele stof in de bodem onder natuurlijke omstandigheden 

rekenen we niet bij de bovenstaande bronnen, omdat de onzekerheid hier veel groter is. Dit heeft te 

maken met onbetrouwbaarheid van informatie bij bodemdegradatie en opbouw van fossiel materiaal 

onder natuurlijke omstandigheden, maar ook met methodologische problemen bij landconversie. Zijn de 

emissies door ontbossing wel toe te rekenen aan landbouwactiviteiten gezien de ontbossing in het 

verleden heeft plaatsgevonden en zo ja, hoe verdelen we de emissies dan over de verschillende activiteiten 

tijdens en na de ontbossing? Onder onderzoekers/milieuadviseurs is daar nog geen consensus over. Wij 

berekenen deze emissiebronnen met goed beargumenteerde methodes, maar rapporteren deze apart. In 

deze studie hebben we alleen CO2 emissies door bodemdegradatie berekend en gerapporteerd  

 

Ruimtebeslag berekenen we door enerzijds het oppervlakte aan grasland te delen door de jaarlijkse 

vleesproductie. Daarbij tellen we het ruimtebeslag voor voer van buiten het systeem op. Deze rekenen we 

uit door de oppervlakte te berekenen per kg voederingrediënt en te vermenigvuldigen met de hoeveelheid 

gebruikte voederingrediënten.  

 

Voor het omrekenen van lachgas (N2O) en methaangas (CH4) naar koolstofdioxide equivalenten (CO2eq) 

hebben we gebruik gemaakt van de meest actuele GWP1001 waarden:  

 1 kg N2O = 298 kg CO2eq en  

 1 kg CH4 = 25 kg CO2eq (voor consistentie moet voor CH4 van biogene herkomst een correctie 

van -2,75 kg CO2eq worden toegepast voor de koolstof die anders vrij zou komen als CO2, 

waardoor de factor 22,25 kg CO2eq per kg CH4
 wordt);  

 andere gassen zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

Om een beeld te krijgen van het aandeel van de belangrijkste rundvleesproducerende landen in de wereld 

aan de totale carbon footprint van alle rundvlees en melkproductie in de wereld hebben we schattingen 

gemaakt gebaseerd op FAO data.  

 

Voor de overheersende aanwezigheid van de mens op aarde waren er ook al herkauwers die zorgden voor 

broeikasgasemissies. Vervanging van een systeem in een gebied waarop deze natuurlijke situatie voorkomt 

met rundveehouderijsystemen kan zorgen voor een toename aan broeikasgasemissies. Het verschil kan 

dan gezien worden als door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. De emissies die plaats zouden 

                                                      
1 GWP100 staat voor Global Warming Potentials over een periode van 100 jaar; deze periode is de meest gebruikte  
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hebben gevonden in een voormalige natuurlijke situatie noemen we achtergrondemissies. IPCC maakt 

geen correctie voor de emissies die in het natuurlijk achtergrondsysteem zouden zijn opgetreden. Bij de 

monitoring van broeikasgasemissies volgens de IPCC richtlijnen worden alleen de actuele emissies van vee 

berekend. Omdat we in dit rapport ook vleesproductie meenemen van bijna natuurlijke systemen maken 

we een verkennende schatting van de achtergrondemissies om een indruk krijgen van de additionele 

emissies ten opzichte van de achtergrond. 

 

2.7.2 Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag heeft betrekking op de hoeveelheid oppervlakte die nodig is voor een bepaalde periode voor 

het verbouwen van voedergrondstoffen en dat nodig is voor grazen. In het geval van coproductie wordt 

het ruimtebeslag verdeeld over de coproducten zoals beschreven in sectie 2.6. De eenheid die we 

gebruiken voor ruimtebeslag is m2 jaar per functionele eenheid (kg karkas). 

 

2.7.3 Biodiversiteit 

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip en heeft in zijn algemeenheid betrekking op de verscheidenheid 

van levensvormen. Biodiversiteit kan vervolgens op verschillende niveaus worden gedefinieerd: 

verscheidenheid aan genen, rassen binnen soorten, verscheidenheid aan soorten, populaties en 

ecosystemen. Ook speelt bij biodiversiteit het begrip volledigheid en natuurlijkheid een rol. In hoeverre 

hebben ecosystemen zich ontwikkeld volgens een natuurlijk patroon. Daarnaast speelt bij de beoordeling 

van biodiversiteit nog mee of soorten endemisch en/of zeldzaamheid zijn,. Zeldzaamheid kan overigens 

ook weer op een hoger niveau dan soorten worden gedefinieerd, zoals ecosystemen,. Biodiversiteit kan per 

regio verschillen waarbij ook de waardering van de specifieke biodiversiteit van de beoordelaar gaat 

meespelen. Behoud van biodiversiteit heeft daarom ook een subjectieve component. Een verder 

complicerende factor bij de beoordeling van de status van biodiversiteit is de onzekerheid in de 

oorspronkelijke staat van de natuur. Was er een aaneengesloten stuk bos of een meer parkachtig landschap 

met grote grazers. Daarmee raken we ook de fysieke factoren die biodiversiteit beïnvloeden, zoals 

gradiënten in abiotische factoren, barrières en omvang van arealen. Hoe groter het gebied, hoe meer 

soorten maar de toename neemt af volgens een bepaalde wetmatigheid (island bio-geographical theory; 

McArthur & Wilson 1967).   

 

In deze studie hanteren we biodiversiteit en verlies aan biodiversiteit op twee schaalniveaus. Allereerst, een 

grofmazig biodiversiteitbegrip zoals dat door Goedkoop et al. (2009) is geoperationaliseerd voor gebruik in 

LCA. Hierbij wordt uitgaande van een bepaalde achtergrond biodiversiteit in biotopen een lineaire relatie 

gelegd met ingrepen zoals landgebruik, broeikaseffect en andere emissies. Daarmee wordt ook aangesloten 

op eerder werk van PBL ten aanzien van kwantificering van biodiversiteitverlies door Nederland (o.a. 

Rood et al. 2004). Landgebruik en broeikaseffect zijn daarbij belangrijke indicatoren voor een inschatting 

van het biodiversiteitverlies op wereldschaal, 1 m2 landgebruik is daarbij equivalent met ca 1,7 tot 2,4 kg 

CO2ecquivalenten afhankelijk van de intensiteit van het landgebruik. We hebben de ReCiPe scores niet 

berekend in dit onderzoek maar uit eerdere analyse blijkt dat de andere milieueffecten bij dierlijke 

productie nauwelijks bijdragen aan het wereld biodiversiteitverlies. 

 

Op een meer lokaal niveau moet het effect op biodiversiteit meer fijnmazig worden benaderd in 

samenhang met de aanwezige specifieke biodiversiteit en de effecten daarop door dierlijke productie. Deze 

meer fijnmazige benadering hebben we in deze studie niet kwantitatief kunnen uitwerken. We hebben 

hiervoor een kwalitatieve beschrijvende benadering gevolgd.  
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2.8 Intensivering en extensivering 

Over het algemeen kan de input/output relatie in een landbouwproductiesysteem als in Figuur 2.3a 

worden beschreven (Koning  et al. 2008). Intensivering van de landbouw is het doen toenemen van de 

hoeveelheid input op een stuk land met het streven om de output te verhogen of om een bepaald output 

niveau zeker te stellen. Sommige soorten input kunnen met elkaar worden vervangen, maar meestal gaat 

het om een toename van een pakket aan verschillende soorten input (grondbewerking, zaad, mest, 

pesticiden, irrigatie, et cetera). Boven een zeker niveau van intensiveren zal de toename van output afnemen. 

Vervanging met een ander soort landbouwsysteem kan een verdere toename van output bij intensiveren 

met een ander pakket aan soorten input weer mogelijk maken (Figuur 2.3b). Zo kan systeem 1 

bijvoorbeeld een graslandsysteem zijn zonder bijvoeding en systeem 2 kan een systeem zijn waarbij de 

dieren deels op stal worden gehouden en ook voedergewassen worden verbouwd. Systeem 3 is dan een 

systeem waarbij de dieren op stal worden gehouden en alleen de meest productieve voedergewassen 

worden verbouwd. 

 

 
Figuur 2.3 Verandering in output per eenheid land als een respons op toename in hoeveelheid input per eenheid land in een 
landbouwproductiesysteem (a) en over opeenvolgende landbouwproductiesystemen (b) (gebaseerd op Koning et al. 2008) 

 

  

Input 

Output 

Input 

Output 

System 1 

System 2 

System 3 

a b 
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3. Resultaten 
 

3.1 Inleiding 

Om een beeld te krijgen van het aandeel van de belangrijkste rundvleesproducerende landen in de wereld 

aan de totale carbon footprint van alle rundvlees en melkproductie in de wereld hebben we enkele 

tentatieve berekeningen gemaakt gebaseerd op FAO data. Ruim 60 procent van de rundvleesproductie 

vindt volgens Faostat (2010) statistieken plaats in de V.S., Brazilië, de EU, China, Argentinië en Australië. 

Daar is echter nog geen 40 procent van de graslanden of 30 procent van de mondiale veestapel (Figuur 

3.1). Met schattingen voor de carbon footprint van rundvlees- en melkproductie in de verschillende 

landen van de wereld is het aandeel toegerekende broeikasgasemissies van de productie in de genoemde 

landen slechts 49 procent. De belangrijkste landen in de rest van de wereld voor broeikasgasemissies door 

rundvlees en melkproductie zijn India, Pakistan, Ethiopië, Kenia en Sudan (bij elkaar 16 procent), ook al 

zijn de aangenomen emissies per dier daar een stuk lager. 

 

 

 
 

Figuur 3.1 Mondiale rundvleesproductie, permanent grasland, mondiale rundveestapel in 2008 volgens Faostat (2010) 
statistieken en geschatte carbon footprint van rundvlees- en melkproductie in Brazilië, Argentinië, Ierland, de rest van de EU, 

de V.S., China, Australië en de rest van de wereld 

 

 

3.1.1 Achtergrondemissies van herkauwers 

Achtergrondemissies van herkauwers zijn theoretische emissies die plaats zouden vinden als het 

productiesysteem zou worden vervangen met een natuurlijk systeem (de situatie zoals voor menselijk 

ingrijpen). In deze paragraaf maken we een schatting van de emissies van herkauwers die in het natuurlijke 

achtergrondsysteem aanwezig zouden zijn. 

 

De belangrijkste bron van broeikasgasemissies bij herkauwers is pensfermentatie: ongeveer 75% bij 

runderen op gras. De methaanemissie die daarbij ontstaat, kan gerelateerd worden aan de inname van 
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drogestof in ruwvoer (Singhal et al. 2005). Dat betekent dat we een verband kunnen aanbrengen tussen de 

massa van de voorraad wild per eenheid oppervlak en de methaanemissie ervan uitgaande dat de massa 

van drogestof inname rechtevenredig is met de massa van de dieren met meermagen. De belangrijkste 

vraag voor het berekenen van achtergrondemissies door herkauwers is vervolgens wat voor biotoop er in 

Nederland, West Europa of geheel Europa op de achtergrond aanwezig was. Wetenschappers zijn het daar 

nog niet over eens. Vroeger werd aangenomen dat Europa een aaneengesloten bos was behalve in delta’s, 

hoogveengebieden en van nature heel schrale gebieden. Tegenwoordig wordt aangenomen dat er ook veel 

meer parkachtige landschappen waren. De Oostvaardersplassen worden als voorbeeld genoemd in een 

recent artikel van British Wildlife Conservation (Vera 2009). Al enkele jaren is daar de populatie grote 

grazers min of meer stabiel, ofwel: 

 1500 edelherten (volwassen man = 220 kg vrouw 150 kg) geschat gemiddelde gewicht/dier 
populatie met jongen 150 kg 

 1000 konikpaarden geschat gemiddelde ca. 250 kg 

 500 heckrunderen geschat gemiddelde 250 kg 

 100 reeën geschat gemiddelde 20 kg (volwassen dier weegt tussen de 16 en 35 kg) 
 

Totaal bedraagt dat ongeveer 600 ton levend gewicht. Bij een oppervlak van 6000 ha is dat gelijk aan 100 

kg levend gewicht per ha. Dat is 10 ton per km2 en is daarmee vergelijkbaar met de bezetting van grote 

herbivoren in natuurparken in Afrika (die varieert van 50 kg tot bijna 20 ton per km2; Yaa Ntiamoa-Baidu 

1997). De Oostvaardersplassen hebben zeer gunstige abiotische omstandigheden (rijke bodem, voldoende 

neerslag) en daarmee een hoge net primary production (NPP). Uit de literatuur blijkt er per biotoop ook 

een verband te bestaan  tussen NPP en het aantal herbivoren. The American Midland Naturalist schat een 

populatie van edelherten per hectare in bos van Noord Amerika op ongeveer 9 kg levend gewicht per ha. 

Naar boven afgerond, er van uitgaande dat er nog andere soorten aanwezig kunnen zijn, hanteren we hier 

10 kg per ha. 

 

Als we grofweg aannemen dat in West Europa ongeveer 20% natuur was conform Oostvaardersplassen 

en 80 procent bossen zoals in Noord Amerika, dan zou dat betekenen dat er op de achtergrond in de 

natuur ongeveer 28 kg levend gewicht aan herkauwers per ha heeft rond gelopen. Een artikel over het 

broeikaseffect van Indiase herkauwers (Singhal et al. 2005) schat de methaanemissie op 10 kg methaan per 

100 kg levend gewicht voor runderen en paarden en ongeveer 25 kg methaan voor herten. De achtergrond 

methaanemissie van West Europa komt met deze getallen op gemiddeld 16 kg methaan per 100 kg of 5 kg 

methaan per ha per jaar. De achtergrondemissies van natuur conform Oostvaardersplassen is dan 

ongeveer 500 kg CO2eq per ha en van bos ongeveer 50 kg CO2eq per ha. Met 80 procent bos is dat 

gemiddeld 150 kg CO2eq per ha. Als we dat getal aannemen voor het huidige graslandgebied in de wereld 

(33,8 miljoen km2), dan komt dat neer op ongeveer 500 Mt CO2eq of ongeveer 20 procent van de totale 

carbon footprint van rundvlees- en melkproductie in de wereld (2,6 Gt CO2eq). Er zit een grote 

foutmarge op deze schatting, maar we vermoeden dat het getal tussen 300 en 850 Mt of 10 en 30 procent 

moet liggen. 

 

 

3.2 Milieueffecten verschillende rundveehouderijen 

In Bijlagen 1 tot en met 6 staan uitgebreide verslagen van milieueffectanalyses in de verschillende 

casestudies: 

 Bijlage 1: Braziliaans rundvee 

 Bijlage 2: Argentijns rundvee 

 Bijlage 3: Iers rundvee 

 Bijlage 4: Nederlands vleesvee 
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 Bijlage 5: Nederlands melkvee 

 Bijlage 6: Nederlands vleesvee in natuurgebied 

 

Hier worden de cases slechts samengevat. 

 

3.2.1 Braziliaans rundvee 

De rundveehouderij in Brazilië heeft sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een enorme ontwikkeling 

meegemaakt, waarbij de rundvleesproductie is verzesvoudigd en op dit moment 15 procent van de 

wereldproductie verzorgt. Deze toename was mogelijk door het in gebruik nemen van de natuurlijke 

graslanden en ontboste gebieden in de Cerrado (het grootste savannebosgebied van Zuid Amerika), maar 

ook van de ontboste Amazonegebieden. Ontbossing veroorzaakt veel broeikasgasemissies, maar deze zijn 

niet eenvoudig toe te rekenen aan specifieke landbouwactiviteiten.. Door overbegrazing zijn de meeste van 

deze gebieden gedegradeerd, maar na een periode van braak worden de bodems ingezaaid met gras. De 

Afrikaanse grassoorten die hiervoor worden gebruikt zijn echter bedreigend voor de biodiversiteit, ten 

eerste omdat ze snel en uitbundig groeien en ten tweede omdat ze grote branden veroorzaken in het droge 

seizoen. Aan de andere kant is het ruimtebeslag gedaald van 800 tot 200 m2 jaar per kg karkas tussen 1970 

en 2008. Daarnaast is de productiviteit per aanwezig dier is de afgelopen 20 jaar enorm gestegen van 30 

tot 50 kg karkas per aanwezig dier, voornamelijk door slachten op jongere leeftijd. Door deze 

ontwikkelingen is de carbon footprint (zonder emissies door bodemdegradatie en landconversie) meer dan 

gehalveerd tot rond de 30 kg CO2eq per kg karkas.  

 

In onze carbon footprint analyse hebben we geen rekening gehouden met het verlies of de opbouw van 

organische koolstof in de bodem. Maia et al. (2009) hebben uitgerekend dat op grasland in Brazilië 

(Amazone en Cerrado) waar degradatie plaatsvindt ongeveer omgerekend 1.0 ton CO2 per ha per jaar 

vrijkomt, terwijl verbeterde systemen op Oxisols (40% van de bodems in Rondia en Mato Grosso2) en 

goed onderhouden graslanden op andere bodems gemiddeld 2.2 tot 2.6 ton CO2 per ha per jaar wordt 

vastgelegd. Met één rund per hectare, een emissie van ongeveer 1.6 ton CO2 equivalenten per dier per jaar 

en een productie van 50 kg karkas per dier per jaar, zou de carbon footprint van rundvlees uit het eerste 

systeem neerkomen op 52 kg en het laatste gemiddeld -16 kg CO2eq per ha per jaar. Er is echter grote 

variatie in de hoeveelheid emissie of vastlegging van bodemkoolstof. Het aandeel gedegradeerde 

graslanden wordt geschat op 50 tot 80 procent en er is een deel dat redelijk goed wordt onderhouden 

waarvan de organische koolstof in de bodem ongeveer gelijk blijft aan de natuurlijke situatie. Met deze 

verhoudingen in grondgebruik komt de balans dicht bij onze aanname dat er in Brazilië netto geen 

organische koolstof vrijkomt of wordt vastgelegd door graslanden. De verschillen kunnen echter 

aanzienlijk zijn. 

 

De rundveehouderij in Brazilië kan intensiveren door runderen af te mesten in kralen met ruw- en 

krachtvoer en op nog jongere leeftijd te slachten. Dit kan het ruimtebeslag en de carbon footprint verder 

doen verminderen en de druk op kwetsbare natuurlijke graslanden en ontboste gebieden met hoge 

biodiversiteit laten afnemen. Het extensiveren van de productie betekent een nog hoger ruimtebeslag 

Bovendien zal het voor een duurzame productie gepaard moeten gaan met 

bodembeschermingsmaatregelen, zoals het beperken van bodembewerking (direct planting), permanente 

bedekking van de bodem en het wisselen van grassen met gewassen en het inzaaien van vanggewassen 

(vlinderbloemigen). Echter, ook als niet wordt gekozen voor in- of extensiveren zal een dergelijk 

geïntegreerd systeem nodig zijn om bodemdegradatie en verschuiving naar recent ontbost gebied tegen te 

gaan. 

                                                      
2 Rondia en Mato Grosso omvatten een belangrijk deel van het in grasland gebruik genomen Cerrado- en 
Amazonegebied 
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Eventueel zou het grasland dat nu benut wordt voor de veehouderij ten dele omgezet kunnen worden in 

akkerbouwland. Op welke schaal dat mogelijk is in Brazilië, is niet zomaar aan te geven. Meer dan de helft 

van het land in het westelijke midden van Brazilië (het Cerradogebied en een belangrijk deel van het 

Amazonegebied waar ontboste gebieden worden gebruikt voor gewas en graslandproductie) is niet 

geschikt voor gewasteelt volgens Ramalho-Filho et al. (1997). Daarentegen is bijna het gehele gebied ook 

niet geschikt voor extensieve graslandproductie maar redelijk geschikt voor graslandproductie waarbij de 

bodem wordt onderhouden met een zekere mate van input zoals meststoffen. In het uiterste zuiden van 

Brazilië is een groot deel van het land zeer geschikt voor extensieve graslandproductie. Dit gebied lijkt veel 

op het Pampagebied in Argentinië. 

 

3.2.2 Argentijns rundvee 

Rundveehouderij vindt in Argentinië voor het overgrote deel plaats in het noordoosten dat bekend staat 

als Pampagebied. Dit gebied is het meest dichtbevolkt en heeft al vele jaren van landbouwontwikkeling 

meegemaakt. Het gemiddelde ruimtebeslag van rundvlees in de Pampa’s is ongeveer 300 m2 jaar per kg 

karkas en de carbon footprint is ongeveer 30 kg CO2eq per kg karkas. In de laatste decennia heeft het 

soja-areaal zich uitgebreid in de meest vruchtbare delen van het Pampagebied. Hierdoor worden steeds 

meer runderen niet meer op deze gronden afgemest, maar op de marginale gronden, waar de zoogkoeien 

worden gehouden. Omdat de productiviteit van het land daar niet toerijkend is wordt er deels bijgevoerd. 

Aan de andere kant is er ook een ontwikkeling van systemen waarbij de runderen worden afgemest in 

kralen met ruw- en krachtvoer. Hierdoor kan het ruimtebeslag en waarschijnlijk ook de carbon footprint 

van rundvlees worden verlaagd. Zodoende is het dan niet nodig om te intensiveren in de marginale 

gebieden met risico op overbegrazing en verlies van biodiversiteit. Aan de andere kant brengen deze 

ontwikkelingen een grotere druk op de biodiversiteit in de vruchtbare gebieden. Extensiveren tot aantallen 

runderen per hectare zoals in de rest van het land zou minder druk uitoefenen op het lokale milieu, maar 

zou tot een hogere carbon footprint per kg karkas leiden door een lagere productiviteit (per dier en per 

hectare) en zou betekenen dat de veestapel in Argentinië moet inkrimpen, met als gevolg veel minder 

rundvleesproductie. 

 

 

3.2.3 Iers rundvee 

In Ierland wordt bijna 60 procent van het land gebruikt als grasland, waarvan een klein deel als 

seminatuurlijk extensief beheerd grasland. De rundvleesproductie in het land is enorm gestegen tussen de 

jaren 60 en 90 van de vorige eeuw door uitbreiding van de veestapel, maar vooral door toegenomen 

productiviteit per hectare en per dier. De meeste dieren op het Ierse grasland worden gehouden voor het 

vlees. Na een zoogperiode worden de runderen deels op stal en deels op het gras afgemest tot ze een 

leeftijd van twee jaar bereiken. De carbon footprint van gemiddeld Ierse rundvlees is ongeveer 24 kg 

CO2eq per kg karkas en het ruimtebeslag 43 m2 jaar per kg karkas, waarvan 39 m2 jaar Iers grasland is. De 

carbon footprint van organische stof verlies uit de bodem door dit landgebruik is minder dan één kg 

CO2eq per kg karkas. De Ierse biodiversiteit is te vergelijken met die van Nederland. Voor een deel wordt 

de biodiversiteit in stand gehouden door begrazing op seminatuurlijk grasland, maar het grootste deel van 

de graslanden worden bemest, waardoor de kwaliteit van het grondwater en de lokale biodiversiteit kan 

worden aangetast. Het is de vraag of verdere intensivering mogelijk is en of de carbon footprint daarmee 

lager wordt. Plaatselijk zal het meer druk uitoefenen op de biodiversiteit, maar het land dat minder nodig 

is kan extensiever worden beheerd. Extensiveren lijkt een positief effect te hebben op de biodiversiteit 

zolang er geen sprake is van overbegrazing. Een gebruikelijke manier in Ierland om dit te voorkomen is 

door gebruik te maken van verplaatsbare elektrische hekken. 
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3.2.4 Nederlands rundvleesvee 

Het aantal runderen dat in Nederland primair voor vleesproductie wordt gehouden is klein ten opzichte 

van landen als Ierland en Brazilië, waar een deel van het rundvlees voor de Nederlandse consumptie 

vandaan komt. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in de Nederlandse supermarkten geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen rundvlees afkomstig van vleesrassen en melkvee. Nederlandse 

vleesproductiesystemen mesten stierkalveren af, die afkomstig zijn van zoogkoesystemen (100% vleesras) 

of van melkkoeien (50% vleesras). De verhouding tussen gebruikte stierkalveren van zoogkoeien en 

melkkoeien is volgens Bondt et al. (2003) ongeveer 75 procent van zoogkoeien en 25 procent van 

melkkoeien. In het geval van melkkoeien, gingen Blonk et al. (2008) uit van dat er geen broeikasgasemissies 

wordt toegerekend aan het stierkalf van melkkoeien. Hiermee is de carbon footprint van rundvlees 

omgerekend 11 kg CO2eq per kg karkas en het ruimtebeslag is 10 m2 jaar per kg karkas. Zoogkoeien en 

hun kalveren worden grotendeels op gras gehouden en de meeste inkomsten van het systeem komen van 

het leveren van kalveren voor de mesterij, waar de dieren op stal worden vetgemest. Oude zoogkoeien 

leveren weinig op voor de slacht, tenzij ze worden afgemest. De carbon footprint van Nederlands 

rundvlees uit de gespecialiseerde rundveehouderij met vleesrassen is ongeveer 23 kg CO2eq per kg karkas 

en het ruimtebeslag 33 m2. Voor een deel beslaat het ruimtebeslag Nederlandse graslanden en 

akkerbouwgrond. De carbon footprint van organische stof verlies uit de bodem door dit landgebruik is 

ongeveer één kg CO2eq per kg karkas. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan lokaal de 

biodiversiteit van planten en dieren negatief beïnvloeden. Maar ook in het buitenland wordt verlies van 

biodiversiteit veroorzaakt door ruimtebeslag van krachtvoergrondstoffen, zoals sojaschroot in Zuid-

Amerika. Het gebruik van krachtvoer heeft aan de ene kant een positief effect op de voerconversie (er is 

minder voer nodig per kg groei, waardoor de carbon footprint en ruimtebeslag minder worden), maar 

zorgt aan de andere kant voor invoer van nutriënten zoals stikstof en fosfor dat via de mest leidt tot 

nutriëntenoverschotten in Nederland. Verder intensiveren van het systeem zal waarschijnlijk weinig 

milieuvoordelen opleveren omdat het systeem al dicht tegen de maximale productie aan ligt. Aan de 

andere kant kan worden gezocht naar een duurzamere grondstoffenmix voor het krachtvoer met 

alternatieve grondstoffen die het minst druk uitoefenen op het milieu. Extensiveren zou kunnen door 

zoogkoeien op natuurgraslanden met een lage bezettingsgraad te laten grazen en ruwvoer te verbouwen 

met  een optimale inzet van meststoffen en gewasbescherming.  

 

3.2.5 Nederlands melkvee  

In Nederland worden de meeste runderen gehouden voor de melkproductie. Ongeveer zes procent van de 

inkomsten van de melkveehouderij komt van de slachterij. Een karkas van een melkkoe levert per kg ook 

veel minder op dan een karkas van een vleesstier. De milieueffecten die worden toegerekend aan een kg 

karkas van melkvee is daarom niet goed te vergelijken met die van vleesvee. Gezien de omvang en de 

diversiteit van de melkveehouderij in Nederland hebben we in deze studie drie verschillende 

melkveehouderijsystemen geanalyseerd: melkvee op zand/klei, melkvee op veen en biologisch melkvee op 

zand/klei. De carbon footprints zijn ongeveer 7 kg CO2eq per kg karkas voor biologisch en conventioneel 

melkvee op zand/klei en 18 kg CO2eq per kg karkas voor melkvee op veen. Het ruimtebeslag hebben we 

berekend op 5,4 m2 jaar per kg karkas voor conventioneel melkvee, 7,6 m2 jaar per kg voor biologisch 

melkvee en 5,8 m2 jaar per kg voor melkvee op veen. De carbon footprint van organische stof verlies uit 

de bodem door landgebruik is ongeveer 0,1 kg CO2eq per kg karkas. In en rondom de graslanden waar 

melkvee op graast leven planten en diersoorten, die geen effect hebben op de productiviteit van het 

systeem, maar worden wel bedreigd door maatregelen, zoals het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen, om soorten te verwijderen die wel een negatief effect hebben. In de biologische 

melkveehouderij worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor de druk op de lokale 

biodiversiteit waarschijnlijk lager is. Wat betreft vermesting wordt in de biologische melkveehouderij 
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anders omgegaan met het land. Zo wordt er onder andere minder krachtvoer gebruikt dan in de gangbare 

melkveehouderij en er komt daardoor minder stikstof en fosfor het grassysteem binnen. Intensiveren in de 

melkveehouderij betekent voornamelijk meer gebruik van verbeterd krachtvoer voor een betere 

voerconversie, waarmee de carbon footprint en het ruimtebeslag omlaag gaat. Echter, door intensiveren 

kan de vermesting van het land en druk op de lokale biodiversiteit toenemen. 

 

 

3.2.6 Rundvee in Nederlandse natuurgebieden 

In Nederland wordt ongeveer 65 duizend hectare seminatuurgebied gebruikt voor extensieve begrazing 

met Schotse Hooglanders, Galloway en Heckrunderen, maar ook pony’s en paarden. Een deel van de 

runderen wordt jaarlijks geslacht voor vleesconsumptie. Voor het berekenen van de milieueffecten van dit 

vlees hebben we gebruik gemaakt van gegevens van een stichting dat een veestapel beheert met een 

dichtheid van ongeveer 0,26 runderen per hectare. Het grootste gedeelte van het gebied is voedingsarme, 

droog en schraal en het overige deel is voedingsrijke uiterwaarden. Met 36 kg karkas per aanwezig dier per 

jaar is de carbon footprint van dit rundvlees 27 kg CO2eq per kg karkas. Hiervan kan 11 kg CO2eq gezien 

worden als achtergrondemissies. Dit verschil komt doordat er veel meer levend gewicht per hectare 

aanwezig is (ongeveer 100 kg per ha) in de beheerde gebieden dan we hebben aangenomen voor een 

gemiddeld natuurlijk achtergrondsysteem (28 kg per ha). Het ruimtebeslag is ongeveer 700 m2 jaar per kg 

karkas.  

 

Extensieve begrazing van seminatuurgebied houdt over het algemeen een grote biodiversiteit in stand. 

Echter, ecosystemen zijn erg gevoelig voor de intensiteit afhankelijk van de bodemgesteldheid. 

Overbegrazing op voedingarme bodems in seminatuurlijke gebieden vindt plaats als door vermesting en 

bodemverdichting biodiversiteitverlies optreed. Aan de andere kant kan intensievere begrazing op 

voedingrijke bodems in seminatuurlijke gebieden de biodiversiteit bevorderen. Het laten begrazen van 

seminatuurgebieden moet dus nauwkeurig worden beheerd. De vergoeding voor beheerders voor hun 

activiteiten geeft aan dat er waardering is voor de begrazing. Als we het systeem als gelijkwaardig aan de 

oorspronkelijke natuur beschouwen vallen de toegerekende broeikasgasemissies (carbon footprint) niet 

per se in de categorie door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. 
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4. Discussie over milieueffecten en in- of extensiveren van 

de rundvleesproductiesystemen  
 

4.1 Milieueffecten verschillende rundvleesproductiesystemen 

In dit rapport zijn aan rundvlees toegerekende milieueffecten bestudeerd, waarbij verschillende 

rundveehouderijsystemen zijn doorgelicht. Elk van deze systemen bevindt zich in een bepaalde fase van 

in- of extensiveren. In Zuid Amerika maken de systemen een ontwikkeling mee naar steeds meer dieren 

per hectare, maar ook eerder slachten en naast grazen ook bijvoeren (dus intensiever), terwijl in Ierland en 

Nederland de systemen tegen een optimum aanlopen van intensiveren en in sommige gevallen over gaan 

naar minder intensieve en/of biologische productiewijze. Een vergelijking tussen de kwantitatieve 

milieueffecten (carbon footprint en ruimtebeslag) van rundvlees van de verschillende systemen is niet 

altijd zinvol, in eerste instantie omdat er meerdere doelen kunnen zijn naast rundvleesproductie 

(bijvoorbeeld natuurontwikkeling en melk- en kalverenproductie) en verschil in kwaliteit van het rundvlees 

en het aandeel slachtbijproducten. Om deze reden hebben we de carbon footprint van rundvlees uit 

natuurbeheergebieden niet in de vergelijking tussen de systemen opgenomen.  

 

Figuur 4.1 geeft de carbon footprints en het ruimtebeslag per kg karkas van de geselecteerde 

productiesystemen. Hierin valt op dat het ruimtebeslag van de Zuid-Amerikaanse systemen vele malen 

hoger is dan die van de systemen in Europa. Daarnaast valt op dat de carbon footprints van Zuid-

Amerikaans rundvlees hoger zijn dan die van Iers en Nederlands rundvlees, maar als de carbon footprints 

worden verminderd met de achtergrondemissies dan komen de footprints dicht bij elkaar. Door allocatie 

tussen de coproducten van de melkveehouderijsystemen zijn het ruimtebeslag en de carbon footprints van 

rundvlees uit deze systemen veel lager (met uitzondering van de carbon footprint van rundvlees van 

melkvee op veen). Echter, als we de carbon footprints uitdrukken in euro’s, dan is het verschil een stuk 

kleiner (Figuur 4.2). Hieruit kunnen we ten eerste concluderen dat rundvlees uit de melkveehouderij 

slechts een klein voordeel heeft wat betreft toegerekende broeikasgasemissies, dankzij de gunstige 

allocatie. Ten tweede kunnen we concluderen dat de carbon footprints van Zuid-Amerikaans rundvlees 

iets hoger uitkomen, wat samenhangt met de relatief extensieve fase waarin de veehouderij zich daar 

bevindt en het veel hogere ruimtebeslag.  

 

Bijna alle systemen zijn gevoelig voor negatieve effecten op de biodiversiteit en waar (veel) kunstmest 

wordt gebruikt zijn de systemen gevoelig voor vermesting (Tabel 4.1). Bodemdegradatie is vooral een 

probleem dat voorkomt in Braziliaanse graslandsystemen en op veengebieden. 

 

 
Figuur 4.1: Carbon footprint, waarvan achtergrondemissies in het lichtblauw, en ruimtebeslag voor de verschillende 

rundvleesproductiesystemen 
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Figuur 4.2: Carbon footprint, waarvan achtergrondemissies in het lichtblauw voor de verschillende 

rundvleesproductiesystemen uitgedrukt in euro’s (aangenomen dat een kg melkvee karkas 2,3 euro waard is en een kg 
vleesvee karkas 4,5 euro) 

 

 

Tabel 4.1: Overzicht van welke van de onderzochte systemen gevoelig zijn voor negatieve effecten op de biodiversiteit, 
vermesting en bodemdegradatie 

 

 Biodiversiteit Vermesting Bodemdegradatie 

1. Braziliaans rundvlees (vleesvee) Gevoelig - Gevoelig 

2. Argentijns rundvlees (vleesvee) Gevoelig - - 

3. Iers rundvlees (vleesvee) Gevoelig Gevoelig - 

4. Nederlands rundvlees (vleesvee) Gevoelig Gevoelig - 

5. Nederlands melkvee (zand/klei/conv.) Gevoelig Gevoelig - 

6. Nederlands melkvee (zand/klei/bio.) - Gevoelig - 

7. Nederlands melkvee (veen/conv.) Gevoelig Gevoelig Gevoelig 

8. Rundvee op seminatuurgebieden - - - 

9. Rundvee op seminatuur (uiterwaarden) - - - 
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Tabel 4.1 Vergelijking van resultaten in deze studie (2010) met resultaten (omgerekend naar kg karkas met standaard 0,7 kg 
vlees per kg karkas) uit Blonk et al. (2008) 

Systeem Carbon footprint 
2008 

(kg CO2eq/kg 
karkas) 

Carbon footprint 
2010 

(kg CO2eq/kg 
karkas) 

Verschil 
2008-2010 

Ruimtebeslag 
2008 

(m
2
 jaar/kg 

karkas) 

Ruimtebeslag 
2010 

(m
2
 jaar/kg 

karkas) 

Verschil 
2008-2010 

Rundvlees Brazilië 41 30 -27% 294 200 -32% 

Rundvlees Ierland 27 24 -10% 42 43 2% 

Rundvlees vleesvee Nederland 11 23 109% 10 33 221% 

Rundvlees melkvee Nederland 6 7 12% 5 9 76% 

 

 

4.2 Intensiveren of extensiveren 

Op de vraag of intensivering dan wel extensivering tot een verbetering van de milieudruk van de 

verschillende systemen leidt, is geen eenduidig antwoord te formuleren. We hebben gezien dat 

intensivering over het algemeen leidt tot een lagere broeikasgasemissie en een lager ruimtebeslag, maar dat 

extensivering over het algemeen leidt tot een verhoogde biodiversiteit en een verminderde vermesting.  

 

Box: vergelijking met resultaten Blonk et al. (2008) 

In Tabel 4.1 staan resultaten uit Blonk  et al. (2008) voor vier systemen en het verschil met de resultaten van 

vergelijkbare systemen uit deze studie.  

 

Braziliaans rundvlees 

De carbon footprint en het ruimtebeslag van Braziliaans vlees is rond de 30 procent lager geworden. Dit komt 

voornamelijk doordat in de eerdere studie een emissie factor voor pensfermentatie van 65 kg CH4 per dier per jaar 

was gebruikt van de eerste Inventory van Brazilië (Lima et al. 2002), terwijl in deze studie uitgaat van 57 kg CH4 per 

dier per jaar. De Inventory was gebaseerd op begin jaren 90 en laat duidelijk zien dat ze veel hogere schattingen 

gebruiken dan de IPCC (1997) en geeft ook toe dat eigenlijk niet genoeg informatie beschikbaar was voor de 

berekeningen die zijn gebruikt voor de schattingen. Het hier gebruikte getal komt overeen met schattingen van 

onder andere de IPCC (1997 en 2006), EPA (2007) en Cederberg et al. (2009) voor grazend vee in Brazilië. Of de 

tweede Inventory van Brazilië wee afwijkt van andere publicaties moeten we nog controleren (het rapport is nog niet 

goed te verkrijgen). Een ander deel van het verschil in resultaten tussen Blonk et al. (2008) en deze studie is dat in de 

eerdere studie met 40 kg N per dier per jaar aan stikstofexcretie is gerekend en in deze studie zijn we uitgegaan van 

33,5 kg N per dier per jaar. Het hogere getal komt overeen met de IPCC (2006) standaard getallen voor Latijns 

Amerika (0,36 kg N per 1000 kg levend gewicht per dag en 305 kg levend gewicht). Het lagere getal hebben we 

gebaseerd op Cederberg et al. (2009), omdat dat gebaseerd is op schattingen per diercategorie.   

 

Iers rundvlees 

Het verschil voor Iers rundvlees komt doordat in Blonk et al. (2008) een typisch rundveesysteem was gekozen en hier 

zijn we uitgegaan van de Ierse NIR. Casey (2005), waar het typische systeem in de voorgaande studie op was 

gebaseerd, kwam overigens uit op 11,9 kg CO2eq per kg levend gewicht ofwel ongeveer 24 kg CO2eq per kg karkas. 

Williams et al. (2006) rekende voor een vergelijkbaar Engels systeem 25 kg CO2eq per kg karkas uit. 

 

Nederlands rundvlees 

De carbon footprint van rundvlees van Nederlands vleesvee was in de voorgaande studie erg laag met 11 kg CO2eq 

per kg karkas. Voor de berekeningen was echter uitgegaan van stierkalveren uit de melkveehouderij. In de huidige 

studie gaan we uit van stierkalveren van zoogkoeien. Volgens Bondt et al. (2003) komt ongeveer driekwart van de 

kalveren van zoogkoeien en de rest van melkkoeien. De gemiddelde carbon footprint van rundvlees van Nederlands 

vleesvee zit dus waarschijnlijk meer in de buurt van 23 kg CO2eq per kg karkas (inclusief zoogkoeien) dan 11 (van 

kalveren zonder toegerekende emissies). Ook het gemiddeld ruimtebeslag zit dus tussen de 10 en 33 m
2
 jaar per kg 

karkas. Zie ook paragraaf 3.2.4. 
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De achtergrondemissies zijn de emissies die historisch gezien plaats zouden hebben gevonden per hectare, 

doordat de bezetting door bijvoorbeeld herten en runderen zoals deze in de oorspronkelijke natuur was 

deze emissie gehad zou hebben. Wanneer we de huidige emissies vergelijken met de achtergrondemissies 

dan komt het meest extensieve productiesysteem, rundvee in droge schrale natuurgebieden, het dichtste in 

de buurt. Als men de huidige niveau van broeikasgasemissies per hectare in rundveesystemen wil 

reduceren tot het niveau van de achtergrondemissies, dan zouden de huidige productiesystemen dus ver 

geëxtensiveerd moeten worden. De huidige vleesproductie zou dan niet haalbaar meer zijn.  

 

Het intensiveren van de rundvleesproductie (het gebruik van meer input per eenheid gebruikt land) kan de 

kwaliteit van het ruimtebeslag doen afnemen. De kwaliteit van het ruimtebeslag heeft voornamelijk 

betrekking op lokale biodiversiteit en vermesting (kwaliteit van het oppervlaktewater). Deze relatie is 

echter niet perse lineair. Bijvoorbeeld, door bemesting van graslanden in Brazilië kan bodemdegradatie en 

daarmee ook verlies van biodiversiteit worden tegengegaan, terwijl bij zeer hoge mate van bemesting bij 

voedergewassen in Europa vermesting plaatsvindt met mogelijk verlies van biodiversiteit. Bovendien 

hangt de relatie tussen intensiteit en kwaliteit van het ruimtebeslag af van vele andere factoren zoals de 

manier van toepassing van mest en pesticiden, grondbewerking, rotaties en omgevingsfactoren zoals 

weersomstandigheden en de afstand van de gebruikte landbouwgronden tot natuurgebieden en de omvang 

van de natuurgebieden. 

 

Gericht intensiveren en extensiveren is een optie zijn om de milieudruk te verbeteren en de vleesproductie 

op peil te houden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de regio waar geïntensiveerd en 

geëxtensiveerd gaat worden en de milieuwinst die per regio behaald kan worden. Het zou wenselijk 

kunnen zijn om in regio’s die al veel geleden hebben wat betreft milieu zeer intensief vlees te gaan 

produceren (inclusief productie van mengvoeders). In de regio’s waar de milieudruk minder is geweest kan 

op die manier sterk geëxtensiveerd worden zodat de natuur zich daar kan herstellen. Op deze manier kan 

op wereldniveau met een zo laag mogelijke emissie van broeikasgassen per kg karkas en een zo laag 

mogelijk ruimtebeslag een verbeterde biodiversiteit en betere mestbalans bereikt worden. Toekomstig 

onderzoek zou zich richten op intensivering van de vleesproductie en welke regio’s het meeste baad 

hebben bij extensivering op het gebied van hertel van biodiversiteit en mestbalans.  

 

Gezien de beperkte geschiktheid van een deel van het Cerrado- en Amazonegebied voor gewasteelt is het 

advies om het voor dat deel grasland te beheren met maatregelen om de duurzaamheid van het systeem te 

bevorderen, zoals het planten van bomen op het gras (FAO 2007). In andere gevallen zou gewasteelt het 

meest productief kunnen zijn met ook hier maatregelen om de duurzaamheid te bevorderen, zoals het 

gebruik van bodem en struiken in of rondom de velden, aangepaste braakperioden, gebruik van 

vlinderbloemigen, gewasrotaties en rotaties met gras (Landers 2007). In gevallen waar omstandigheden 

niet gunstig zijn voor de productiviteit (bijvoorbeeld slechte drainage) en in het gebied waardevolle 

biodiversiteit voorkomt kan natuurbehoud worden aangeraden. Als een blijvende of toenemende grote 

vraag naar rundvlees wordt nagestreefd in de wereld, dan is waarschijnlijk de beste oplossing om naast de 

extensieve en duurzame graslandsystemen, veel runderen intensief te houden met ruw en krachtvoer om 

de druk op het land niet te laten toenemen.  

 

 

4.3 Samenvattend 

Zeer extensief beheerde graslanden kunnen in gematigde gebieden (Nederland, Ierland en Argentinië) 

duurzaam zijn wat betreft biodiversiteit, maar leveren relatief weinig vlees per eenheid land. Voor de 

huidige wereldvraag naar vlees is er te weinig land beschikbaar als al het vlees van dergelijke duurzame 

systemen zou moeten komen. Elke vorm van intensiveren verhoogt de druk op biodiversiteit, hoewel er 
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manieren zijn om deze verhoogde druk tot op zekere hoogte te minimaliseren (zoals bijvoorbeeld in 

biologische bedrijven wordt toegepast). In tropische of subtropische gebieden als in Brazilië zijn de 

(natuurlijke of aangelegde) graslanden kwetsbaarder, waardoor zelfs extensieve begrazing een negatief 

effect kan hebben op de bodemgesteldheid en daarmee ook de biodiversiteit. Hiervoor zijn maatregelen 

nodig om bodemdegradatie tegen te gaan.  

 

Intensieve veehouderij geeft aan de andere kant een hogere productie per hoeveelheid land met een lagere 

carbon footprint en ruimtebeslag per kg vlees. Door te intensiveren kan dus of meer vleesproductie 

behaald worden of een deel van het gebruikte land kan worden gebruikt voor natuurbeheer/bevordering 

van biodiversiteit. Echter, de plaatselijke milieueffecten op het land dat intensief wordt gebruikt voor de 

veehouderij zijn vele malen hoger, waardoor er weinig van biodiversiteit ter plekke overblijft. Bovendien 

kan het abiotische milieu in de omgeving sterk worden beïnvloed door en vermesting en ophoping van 

zware metalen. 

 

Dus goed beheer van graslanden is essentieel voor duurzame productie van runderen. Dit geldt ook voor 

gebieden waar gewasteelt plaatsvindt. Als dat gebeurt, dan is het in gebruik nemen van recent ontbost 

gebied niet nodig en kunnen maatregelen worden genomen om biodiversiteit te behouden en te 

bevorderen zonder productie te belemmeren. 
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5. Aanbevelingen voor vervolg 
 

Deze studie was voornamelijk verkennend en geeft daarmee slechts een globaal overzicht van 

milieueffecten van een aantal specifieke Nederlandse en een aantal gemiddelde buitenlandse 

rundvleesproductiesystemen op het gebied van broeikaseffect, ruimtebeslag, biodiversiteit, vermesting en 

bodemdegradatie. De verkenning van milieueffecten van intensiveren of extensiveren is gebaseerd op een 

vergelijking tussen systemen in verschillende landen. Om een beter beeld te krijgen van milieueffecten en 

rundvleesproductie door intensiveren of extensiveren zouden we verschillende scenario’s voor elk land 

(Nederland, Ierland, Argentinië en Brazilië) kunnen opstellen met een aantal verschillende verhoudingen 

van rundveehouderijsystemen met verschillende mate van intensiteit (bijvoorbeeld 1. extensief natuurlijk 

grasland, 2. gemengd veeteelt/akkerbouw en 3. intensieve mesterij). 

 

Daarnaast speelt de vraag bij de intensieve veehouderij waar de voedergrondstoffen worden geteeld en of 

dit op een duurzame manier gebeurt. Hiervoor is een inventarisatie nodig, waarbij verschillende 

teeltsystemen van voedergrondstoffen worden bestudeerd. 

 

Voor de komende decennia ligt er een grote uitdaging om de wereld te voeden met o.a. dierlijke 

producten. De implicaties van een groeiende vraag naar dierlijke producten voor duurzaamheid zijn sterk 

afhankelijk van de te gebruiken diersoorten (kip, varken, rund) en de veehouderijsystemen. Meer inzicht 

hierin is noodzakelijk om bij te kunnen sturen richting een duurzame voedselvoorziening. Scenario 

onderzoek waarbij de toenemende vraag naar hoogwaardige eiwitrijke voedingsmiddelen wordt geleverd 

via diverse dierlijke (inclusief vis) en plantaardige producten is daarvoor wenselijk. Hiermee kan ook een 

beter antwoord op de vraag gegeven worden of en wanneer intensiveren en extensieveren wenselijk is en 

onder welke voorwaarden het behoud van extensieve graslanden haalbaar is. 
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Bijlage 1: Milieueffecten van veehouderijsystemen in Brazilië 
 

Inleiding 

De rundvleesproductie is in Brazilië toegenomen van 1,5 miljoen ton karkas in de jaren 60 tot boven de 9 

miljoen ton (bijna 15% van de wereldproductie) in de afgelopen jaren (Figuur 1). Deze toename heeft 

voor een groot deel te maken met het in gebruik nemen van natuurlijke graslanden en ontbost 

savannegebied (Cerrado) in het midden van het land en ontbost Amazonegebied ten westen van de 

Cerrado. Aan de andere kant wordt steeds meer natuurlijk grasland omgezet in gecultiveerd grasland met 

Afrikaanse grassoorten, die goed zijn aangepast aan de Braziliaanse omstandigheden.  

 

 
Figuur 1 Rundvleesproductie in Brazilië tussen 1961 en 2008 in miljoen ton karkas (bron: Faostat 2010) 

 

De kolonisatie van het Cerrado- en Amazonegebieden levert het land in eerste instantie waardevol hout en 

brandhout (al dan niet verwerkt tot houtskool) op. Het kale land is meestal maar voor enkele jaren 

geschikt voor gewasteelt (voornamelijk rijst, soja, maïs, zonnebloem en bonen) tot de opbrengsten te laag 

worden door tekort aan nutriënten en overlast van onkruid. Vervolgens wordt het land vaak ingezaaid met 

inheemse of Afrikaanse grassoorten voor veeteelt. Wat de belangrijkste motivatie (waardevol 

hout/brandhout/gewasteelt/veeteelt) is voor ontbossing blijft onduidelijk door gebrekkige informatie en 

methodiekproblemen. In het geval van natuurlijke graslanden wordt het land direct voor de veeteelt in 

gebruik genomen. Het grootste deel van de Braziliaanse veestapel is van het Nellore ras (Afbeelding 1) dat 

in de 19e eeuw uit India was geïmporteerd. Deze vleesrunderen zijn goed aangepast aan het Braziliaanse 

klimaat. Voor een deel zijn het kruisingen met Nellore voor gecombineerde melk en vleesproductie of 

Holstein koeien voor melk. Door slecht onderhoud en overbegrazing gaat de productiviteit van het 

grasland achteruit wat wordt versterkt door onkruid, plagen, ziektes en bodemdegradatie (Figuur 2). Het 

aandeel gedegradeerd grasland in Brazilië wordt geschat op 50 tot 80 procent (Maia et al. 2009). Na 

verregaande degradatie wordt het land secundair bos of het wordt na een braakperiode opnieuw ingezaaid 

met gras en/of gewassen.  
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Afbeelding 1 Nellore runderen in Braziliaans grasland (bron: Sterman Ferraz 2009) 

 

 

 
 

 

Figuur 2 Schematische weergave van het bodemdegradatieproces in gangbare graslandproductiesystemen in Brazilië met 
aan de rechter kan een foto van gedegradeerd grasland (bron: Macedo 1999 in Vilela et al. 2004 in Landers 2007) 

 

 

 

Carbon footprint van Braziliaans rundvlees 

Voor de berekening van de gemiddelde carbon footprint van Braziliaans rundvlees verwaarlozen we het 

gebruik van bijvoederen en het kunstmestgebruik op de graslanden. Hierdoor kan het zijn dat we de 

carbon footprint iets onderschatten. De pensfermentatie in Brazilië is gemiddeld 47 kg CH4 per dier per 

jaar (gebaseerd op Cederberg et al. 2009 3 ), de stikstofexcretie is 33,5 kg N per dier per jaar, 

ammoniakemissie 0,07 kg NH3-N per kg N en nitraatuitspoeling 0,10 kg NO3-N per kg N (Cederberg et 

al. nemen aan dat geen uitspoeling plaats vindt). Dit komt neer op 1564 kg CO2eq per dier per jaar (Tabel 

1). De totale rundvleesproductie- en veestapelcijfers van de FAO is inclusief ongeveer 10% rundvlees en 

aantal koeien met primair doel melkproductie. Hierdoor is de carbon footprint weer iets overschat (door 

allocatie van broeikasgasemissies naar melk is de carbon footprint van melkveevlees waarschijnlijk lager). 

De vleesproductie per aanwezig dier stijgt in Brazilië sterk over de jaren van 24 kg vlees per aanwezig dier 

in 1970 tot 51 in 2008, waardoor de carbon footprint van Braziliaans rundvlees gelijk is aan 30 kg CO2eq 

                                                      
3 1 kg CH4 per dier per jaar hoger omdat voor kalveren de helft van 1-2 jaar oud was aangenomen, dat is 0,52 voor 
vrouwelijk en 0,58 voor mannelijke dieren 
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per kg karkas (Figuur 2). Hierbij is geen rekening gehouden met broeikasgasemissies door landconversie 

(voornamelijk ontbossing) en eventueel verlies van organische stof in de bodem, die zouden kunnen 

worden toegerekend aan de veeteelt in Brazilië.  

 

Maia et al. (2009) hebben uitgerekend dat op grasland in Brazilië (Amazone en Cerrado) waar degradatie 

plaatsvindt ongeveer omgerekend 1.0 ton CO2 per ha per jaar vrijkomt, terwijl verbeterde systemen op 

Oxisols (40% van de bodems in Rondia en Mato Grosso4) en goed onderhouden graslanden op andere 

bodems gemiddeld 2.2 tot 2.6 ton CO2 per ha per jaar wordt vastgelegd. Met één rund per hectare, een 

emissie van ongeveer 1.6 ton CO2 equivalenten per dier per jaar en een productie van 50 kg karkas per 

dier per jaar zou de emissie in het eerste systeem neerkomen op 52 kg en het laatste gemiddeld -16 kg 

CO2eq per ha per jaar. Er is echter grote variatie in de hoeveelheid emissie of vastlegging van 

bodemkoolstof. Het aandeel gedegradeerde graslanden wordt geschat op 50 tot 80 procent en er is nog 

een deel dat redelijk goed wordt onderhouden en waarvan de organische koolstof in de bodem ongeveer 

gelijk blijft aan de natuurlijke situatie. Met deze verhoudingen is de balans dicht bij de aanname dat er in 

Brazilië netto geen organische koolstof vrijkomt of wordt vastgelegd door graslanden.  

 

Tabel 1 Broeikasgasemissies door Braziliaanse rundvleesdieren (bron: eigen berekeningen) 

 

 BKG emissie 
kg CH4 of N2O per 

aanwezig dier 

BKG emissie 
kg CO2eq per 
aanwezig dier 

Pensfermentatie (CH4) 47 1175 

Mestopslag (CH4) 1,00 25 

Directe lachgasemissie 1,05 314 

Indirecte lachgasemissie 0,17 50 

Totaal  1564 

 

 

 
Figuur 3 Carbon footprint van rundvlees uit Brazilië tussen 1970 en 2008 per kg karkas (met constante aangenomen 

hoeveelheid broeikasgasemissie per dier) (bron: eigen berekeningen) 

 

 

                                                      
4 Rondia en Mato Grosse omvatten een belangrijk deel van het in grasland gebruik genomen Cerrado- en 
Amazonegebied 
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Ruimtebeslag voor Braziliaans rundvleesproductie 

Elke vijf tot tien jaar inventariseert het Braziliaanse overheidsinstituut IBGE het graslandareaal in haar 

land5. Door middel van een regressielijn hebben we het jaarlijkse areaal geschat (Figuur 3). Sinds 1970 is 

de rundvleesproductie in Brazilië bijna elk jaar gestegen, in de eerste helft van de periode relatief meer dan 

de toename in graslandareaal en in de tweede helft groeit de productie zelfs harder ondanks de afname in 

graslandareaal. Deze ontwikkeling ging gepaard met grootschalige conversie van natuurlijk grasland in 

gecultiveerd grasland.  Het ruimtebeslag is van rond de 800 m2 per kg karkas in de eerste helft van de 70er 

jaren gedaald tot 200 m2 per kg karkas6 (Figuur 4). 

 

 
Figuur 4 Graslandareaal in Brazilië  in 109 ha (bron: IBGE) 

 
 

 
Figuur 5 Ruimtebeslag voor Braziliaans rundvlees in m2 per kg karkas (bron: eigen berekeningen) 

 

 

Biodiversiteitverlies 

Een groot deel van de Braziliaanse graslanden bevinden zich in het Cerrado gebied en voor een deel in het 

Amazone gebied (Figuur 6). Van het amazoneregenwoud is het grootste deel nog intact, maar het Cerrado 

gebied (het grootste savanne ecosysteem in Zuid Amerika) is voor tweederde omgezet voor landbouw en 

steden. Het aantal insectensoorten in dit ecosysteem dat wetenschappers hebben geregistreerd geeft een 

indicatie voor de buitengewoon grote biodiversiteit in de Cerrado: van slechts drie insectenorders 

(Lepidoptera, Hymenoptera en Isoptera) zijn 14.425 soorten gevonden, minstens 47 procent van deze 

                                                      
5 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1064&id_pagina=1 
6 met 51 kg karkas per aanwezig dier is dat ongeveer 1 dier per ha, waar dat in de 70er jaren ongeveer 0,5 dieren per 
ha lag 
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orders in Brazilië (Cavalcanti 1999 in WWF 2009). Verder zijn er minstens 10.400 vasculaire planten-, 780 

vis-, 180 reptiel-, 113 amfibie-, 837 vogel- en 195 zoogdiersoorten (Cavalcanti 1999 in WWF 20107). Het 

Amazonegebied heeft zelfs nog meer soorten: bijvoorbeeld in het zuidwestelijk deel van de amazone zijn 

257 zoogdiersoorten geregistreerd, waarvan 11 endemisch (uniek in de regio), en 782 vogelsoorten, 

waarvan 17 endemisch4. 

 

Bodemdegradatie, landconversie en het verspreiden van uitheemse soorten zijn de belangrijkste oorzaken 

van biodiversiteitverlies in Brazilië. Volgens Brink et al. (2007) blijft ongeveer 70 procent van de 

biodiversiteit over van natuurlijk grasland als het wordt gebruikt voor extensieve begrazing; als lage 

natuurlijke vegetatie is verwijderd voor een periode van begrazing en hergroei vindt plaats, dan zou er 50 

procent van de biodiversiteit overblijven; in het geval extensieve landbouw plaatsvindt, dan zou er 30 

procent overblijven; en als intensieve landbouw (inclusief gecultiveerde graslanden) plaatsvindt, dan zou er 

maar 10 procent overblijven. Bodemerosie door grondbewerking en braak laten van land zonder 

maatregelen voor bodembescherming en vervuiling van waterstromen door bemesting en gebruik van kalk 

leiden ook tot verlies van biodiversiteit. Van alle oorzaken is de introductie van Afrikaanse grassoorten 

waarschijnlijk het belangrijkst. De uitheemse grassen verdringen andere plantensoorten door snelle en 

uitbundige groei. Tijdens het droge seizoen ontstaan vaak branden, waardoor de biodiversiteit verder 

wordt aangetast. De hydrologische cyclus wordt door de uitbundige groei en de branden verstoort, maar 

ook doordat het systeem geen toegang meer heeft tot dieper grondwater vanwege verdrongen struiken en 

bomen.  

 

 
Figuur 6 Biomen in Brazilië 

 

 
In- of extensiveren 

De laatste tien jaar wordt steeds meer rundvlees geproduceerd in systemen waar runderen na ongeveer 

twee jaar op grasland de laatste drie/vier maanden worden vetgemest met ruw en krachtvoer (Afbeelding  

2). Het rantsoen bestaat daar uit snijmaïs, suikerriet, sojabonen en bijproducten zoals sojaschroot, bagasse 

en citruspulp, waarmee een groei van 1 tot 1,5 kg per dag kan worden gehaald. Volgens Sterman Ferraz 

(2009) vertegenwoordigt dit systeem bijna 7% van de geslachte dieren. In dit systeem worden de runderen 

veel jonger geslacht dan in het landelijk gemiddelde (ongeveer 4 jaar).  

 

                                                      
7 http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial_nt.html 
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Afbeelding 2 Intensief veehouderijsysteem in Brazilië (bron: Sterman Ferraz 2009) 

 

 

In principe is de hoeveelheid broeikasgasemissies per kilogram vlees minder bij jongere slachtleeftijd, zoals 

het geval is in het intensieve systeem. Echter, de hoeveelheid methaanemissie door pensfermentatie en 

lachgasemissie door stikstofexcretie is direct gerelateerd aan voerinname. Aan de andere kant is de 

hoeveelheid voer per kilogram groei waarschijnlijk veel lager dan het landelijk gemiddelde. Daarbij komt 

wel dat er meer broeikasgasemissies worden toegerekend door gebruik van kunstmest, diesel en andere 

inputs voor productie van ruwvoer en voedergrondstoffen. We hebben de carbon footprint van rundvlees 

uit het intensievere systeem niet berekend door gebrek aan voorhande informatie voor een nauwkeurige 

berekening. De verwachting is dat deze een stuk lager is dan de carbon footprint van gemiddeld 

Braziliaans rundvlees. 

 

Voor het intensieve systeem is minder land nodig doordat een deel van de veestapel op een klein stuk 

grond wordt gehouden en wordt gevoed met productieve gewassen. Bovendien zorgt het jonger slachten 

voor een flinke vermindering in het ruimtebeslag. Aan de andere kant heeft intensiever gebruik van land 

een groot effect op plaatselijke biodiversiteitsverlies. De vraag daarbij is of het land dat vrijkomt door 

vermindering in ruimtebeslag per eenheid productie bij intensivering op een manier wordt beheert dat de 

biodiversiteit daar in stand blijft. Als dit het geval is, dan zou intensiveren een oplossing kunnen bieden 

voor het reduceren van biodiversiteitsverlies. Zo niet, dan kan een geïntegreerd landbouwsysteem een 

oplossing bieden. Landers (2007) geeft een compleet overzicht van geïntegreerde oplossingen in Brazilië. 

Kort samengevat komt het neer op: 1) het beperken van bodembewerking (direct planting), 2) permanente 

bedekking van de bodem en 3) het wisselen van grassen met gewassen en het inzaaien van vanggewassen 

(vlinderbloemigen).  

 

Extensiveren zou een andere oplossing kunnen zijn. Het aantal runderen per hectare zou dan flink moeten 

worden teruggebracht om bodemdegradatie en biodiversiteitverlies te voorkomen. Een dergelijke 

oplossing zou als gevolg hebben dat de veestapel in Brazilië in grote getallen moet worden teruggebracht. 

Dit zou beteken dat de consumptie van vlees in Brazilië vele malen minder moet worden. Dit scenario is 

onwaarschijnlijk en een tussenweg zal een averechts effect hebben (overbegrazing/bodemdegradatie). 

Voor intensievere en/of meer geïntegreerde systemen is echter kennis en kapitaal nodig. Gebrek hieraan 

en een zeer grote voorraad aan ongerepte natuur zorgt voor continuïteit aan landconversie, 

bodemdegradatie en de daarmee veroorzaakte broeikasgasemissies en biodiversiteitverlies. De oplossing 

zou aan de ene kant een aangepast politiek beleid en handhaving van de wetten kunnen zijn en aan de 

andere kant voorlichting aan landbouwondernemers en kredietverlening. 



28 
 

Een duurzame en hoge voedselproductie in Brazilië – dat bijdraagt aan de groeiende wereldvraag naar 

voedsel – kan worden gehaald zonder meer ontbost gebied in gebruik te nemen. Meer dan de helft van het 

land in het westelijke midden van Brazilië (het Cerradogebied en een belangrijk deel van het 

Amazonegebied waar ontboste gebieden worden gebruikt voor gewas en graslandproductie) is niet 

geschikt voor gewasteelt volgens Ramalho-Filho et al. (1997). Daarentegen is bijna het gehele gebied niet 

geschikt voor extensieve graslandproductie en redelijk geschikt voor graslandproductie waarbij de bodem 

wordt onderhouden met een zekere mate van inputgebruik. In het uiterste zuiden van Brazilië is een groot 

deel van het land zeer geschikt voor extensieve graslandproductie. Dit gebied lijkt veel op het 

Pampasgebied in Argentinië. Er wordt wel aangeraden om in de Braziliaanse graslanden gevarieerde en 

inheemse grassoorten te gebruiken en bomen te planten op het gras (zie bijvoorbeeld FAO 2007). Het 

aantal runderen per hectare moet worden aangepast aan de productiviteit van het grasland en de 

graslanden moeten zorgvuldig worden onderhouden om degradatie tegen te gaan (zie bijvoorbeeld 

Landers 2007). De vraag naar vlees kan verder worden aangevuld door vleesproductie in intensieve 

systemen waar de impact op het milieu de minste gevolgen heeft. Duurzame gewasteelt kan door 

toepassing van gewasrotaties en zonodig met aangepaste braakperioden en/of rotatie met gras (Landers 

2007). Voor het behoud en/of bevorderen van de biodiversiteit kunnen de zogenaamde hotspots 

(gebieden met belangrijke biodiversiteit of hoge soortendichtheid) worden beschermd en voorzieningen 

worden gemaakt om verschillende hotspots met elkaar te verbinden (FAO 2007). 
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Bijlage 2: Milieueffecten van veehouderijsystemen in 

Argentinië 
 

Inleiding 

De rundvleesproductie in Argentinië fluctueerd sinds de jaren 80 tussen de 2,5 en 3 miljoen ton karkas 

(ongeveer 5% van de wereldproductie) en was in de jaren 60 en 70 niet veel lager (Figuur 1). 

Rundvleesproductiesystemen in Argentinië zijn voornamelijk gebaseerd op natuurlijk en gecultiveerd 

grasland met weinig ruw- en krachtvoer wanneer graslanden niet genoeg voeding bieden. Er zijn grote 

verschillen in klimaat en bodem in Argentinië waarin runderen worden gehouden, maar het overgrote deel 

van de veestapel (bijna 60%) bevindt zich op de pampas in het noordoosten van het land (Figuur 2; 

Afbeelding 1). Op de pampas met minder geschikte bodems worden de koeien met de kalveren gehouden, 

terwijl de runderen voor afmesten op de betere bodems grazen, waar ook granen (tarwe en maïs) en 

oliezaden (sojabonen en zonnebloemen) worden verbouwd. Door de uitbreiding van het sojaareaal 

worden de runderen steeds meer afgemest in hetzelfde gebied als waar ze worden geboren, waarbij 

bijvoederen gebruikelijk is. Een andere ontwikkeling is het vetmesten van runderen in omsloten 

ruimten/kralen (zie Afbeelding 2). Echter, nog maar een zeer klein deel van de veestapel wordt in deze 

systemen gehouden. 

 

 
Afbeelding 1 Runderen op de Argentijnse pampas 

 

 
Figuur 1 Rundvleesproductie in Argentinië tussen 1961 en 2008 in miljoen ton karkas (bron: Faostat 2010) 
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Afbeelding 2: Intensieve veeteelt in kralen op de Argentijnse pampas 

 

 

 
 

Figuur 2: Links, Aanwezigheid van runderen over Argentinië (1 stip is gelijk aan 5000 runderen); rechts, aanwezigheid van 
kralen voor afmesten van runderen (1 stip is gelijk aan 1 kraal) (bron: Senasa) 

 

 

Carbon footprint van Argentijns rundvlees 

Voor de berekening van de carbon footprint van Argentijns rundvlees zijn we uitgegaan van de 

Argentijnse NIR (Fundación Bariloche 2005 8 ). Dat betekent dat onder andere voor de directe 

lachgasemissie met 30 kg stikstofexcretie per dier per jaar en 0,02 kg N2O-N per kg N is gerekend. De 

indirecte lachgasemissie is met 0,20 kg NH3-N per kg N ammoniakemissie en 0,01 kg indirecte N2O-N 

per kg N en 0,30 kg NO3-N per kg N nitraatuitspoeling en 0,025 kg indirecte N2O-N per kg N. De 

                                                      
8 Fundación Bariloche. 2005. Inventario nacional de la Republica Argentina, de Fuentes de emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero, no controlados por el protocolo de Montreal. Inventario correspondiente al año 
2000 y revisión de los inventarios 1990, 1994 y 1997. Buenos Aires, Septiembre de 2005 

http://www.agricultural-management.com/v14.html
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hoeveelheid karkasgewicht dat in Argentinië wordt geproduceerd per aanwezig dier is tussen 1989 en 2008 

redelijk stabiel op gemiddeld 54 kg per aanwezig dier (uit Faostat statistieken; inclusief zuivelkoeien, maar 

het aantal zuivelkoeien is maar ongeveer 5% van al het rundvee). Dat is met 1732 kg CO2eq per aanwezig 

dier (Tabel 1), dus 32 kg CO2eq/kg karkasgewicht. Als we een constante hoeveelheid broeikasgasemissies 

per dier aannemen voor de periode tussen 1970 en 2008, dan zou de carbon footprint van gemiddeld 

Argentijns vlees in de jaren 70 nog rond de 40 kg CO2eq per kg karkas liggen en vanaf 1990 stabiel rond 

de 32 blijven (Figuur 3).  

 

Tabel 1 Broeikasgasemissies van de Argentijnse NIR door niet-zuivel rundvleesdieren (voor het jaar 2000) 

 

 BKG emissie 
Gg CH4 of N2O 

BKG emissie 
kg CH4 of N2O per 

aanwezig dier 

BKG emissie 
kg CO2eq per 
aanwezig dier 

Pensfermentatie (CH4) 2431,31 51,7 1293 

Mestopslag (CH4) 47,00 1,00 25 

Directe lachgasemissies 44,31 0,94 281 

Indirecte lachgasemissies 21,05 0,45 133 

Totaal   1732 

 

 
Figuur 3 Carbon footprint van rundvlees uit Argentinië tussen 1970 en 2008 per kg karkas (met constante aangenomen 

hoeveelheid broeikasgasemissie per dier) 

 

 

Ruimtebeslag voor Argentijns rundvleesproductie 

Met 55 miljoen hectare grasland in het Pampagebied en 34 miljoen runderen9 is de gemiddelde dichtheid 

0,62 runderen per hectare. De productiviteit in dit gebied is 54 kg karkas per dier per jaar, waardoor het 

ruimtebeslag ongeveer gelijk is aan 300 m2 per kg karkas. Voor de overige gebieden in Argentinië zijn geen 

oppervlaktecijfers bekend. Het overgrote deel van de rundvleesproductie komt echter van het 

Pampagebied en in de tweede plaats het noordoosten met een vergelijkbare situatie. Buiten het 

Pampagebied en het noordoosten is het ruimtebeslag per kg karkas waarschijnlijk vele malen hoger gezien 

de lage dichtheden van runderen.  

 

                                                      
9 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/prensa/publicaciones/ganaderia/GANARGEN/POSIBI.php 
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Figuur 4 Dichtheid van runderen in Argentinië in aantal dieren per hectare (bron: Senasa) 
 

 

Biodiversiteitverlies 

In het Pampagebied zijn weinig belangrijke endemische plantensoorten. Er zijn wel een aantal endemische 

dierensoorten, waaronder meerdere (migrerende) vogelsoorten, de pampahert, de guanoco (een 

lamasoort), de puma, Geoffroy’s cat, de pampavos, de grison, de opossum en een aantal caviasoorten. Er 

is weinig over van de natuurlijke habitat in het Pampagebied. Het is het dichtstbevolkte gebied in 

Argentinië en wordt al lange tijd intensief gebruikt voor landbouw en veeteelt. De meeste van de 

overgebleven soorten leven langs het treinspoor en op langdurig braakliggend grond. De belangrijkste 

bedreigingen voor het behoud van de bestaande biodiversiteit is landconversie en overbegrazing, maar 

ook branden en ontwateren kunnen de biodiversiteit aantasten.  

 
In- of extensiveren 

Het overgrote deel van de rundvleesproductie in Argentinië vindt plaats in een gebied dat al vele jaren in 

gebruik is voor landbouw en veehouderij. De productie van rundvlees fluctueert over de jaren, maar is 

over langere periodes stabiel gebleven. Echter, sinds de jaren 90 is het soja-areaal verdrievoudigd. Voor 

een groot deel heeft deze ontwikkeling de veeteelt geleidelijk doen verschuiven naar marginale gebieden. 

De veetelers in deze gebieden proberen hun productie op peil te houden door bij te voederen. Het risico 

van overbegrazing en landconversie van natuurlijk grasland en bossen naar gecultiveerd grasland en de 

bijbehorende broeikasgasemissies en biodiversiteitverlies is echter groot. Overgaan naar zeer extensieve 

systemen zoals in het westen en zuiden van het land is een mogelijkheid, maar dit zal leiden tot minder 

rundvleesproductie in Argentinië. Intensiveren op de marginale gebieden is niet mogelijk door 

bodemfysische en hydrologische omstandigheden.  

 

Een andere mogelijkheid om de productie op peil te houden zonder de druk in de marginale gebieden te 

verhogen is door middel van het afmesten van runderen in kralen met ruw- en krachtvoer zoals 

beschreven in de inleiding (Afbeelding 2). Hiermee wordt het ruimtebeslag voor de rundvleesproductie 

veel lager en zal de carbon footprint waarschijnlijk ook afnemen. Het verzamelen van informatie voor de 

berekeningen hiervan valt buiten deze studie, maar raden we aan voor een vervolgstudie. Dit zou een 
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beter beeld kunnen geven van de duurzaamheid van het intensieve rundvleesproductiesysteem in 

Argentinië. 
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Bijlage 3: Milieueffecten van veehouderijsystemen in Ierland 
 

Inleiding 

In Ierland wordt bijna 60% van het land gebruikt als grasland voor de veeteelt (Figuur 1). Voor een groot 

deel zijn het permanente graslanden, die regelmatig opnieuw worden ingezaaid en worden bewerkt met 

dierlijke mest en kunstmest. Een klein deel is semi-natuurlijk grasland, dat extensief wordt begraasd om 

biodiversiteit te behouden. Een ander deel wordt afgewisseld met andere gewassen (voornamelijk gerst, 

tarwe en haver, maar ook aardappelen, suikerbiet en koolzaad). De rundvleesproductie in Ierland is sinds 

2000 redelijk stabiel met gemiddeld 0,56 miljoen ton karkas, maar is daarvoor gestegen van rond de 0,15 

miljoen ton in de jaren 60 (Figuur 2). In de jaren 70 en 90 ging dat gepaard met een stijging in het aantal 

dieren (Figuur 3), maar het heeft deels te maken met een verschuiving van melkvee- naar vleesveehouderij 

en met uitbreiding en technologische ontwikkeling in de laatstste sector, waardoor de productiviteit per 

hectare land en per aanwezig dier is gestegen.  

 

 
 

Figuur 1 Verdeling van ruimtebeslag in Ierland in miljoen hectare (bron: O’Kiely 2009) 

 

Een typisch vleesveehouderijsysteem in Ierland ziet er als volgt uit (gebaseerd op Casey en Holden 2006a). 

Een typisch bedrijf heeft ongeveer twintig zoogkoeien waarbij de kalveren, die in de lente worden 

geboren, ongeveer zes maanden blijven. De koeien en kalveren kunnen zes to acht maanden per jaar 

grazen. Na de zoogperiode worden de kalveren nog een maand op gras gehouden en bijgevoed met 

krachtvoer. Daarna worden ze vijf maanden op stal gehouden met silage en krachtvoer. Vervolgens 

verblijven ze zeven maanden op gras. De laatste vijf maanden worden ze op stal afgemest tot ze een 

slachtleeftijd van ongeveer twee jaar hebben bereikt met een slachtgewicht van 650 kg levend gewicht. 

 

 
Afbeelding 1 Runderen op Iers grasland 
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Figuur 2: Rundvleesproductie in Ierland tussen 1961 en 2008 in miljoen ton karkas (bron FAO 2009) 

 

 
Figuur 3: Rundvleesstapel en aantal schapen in Ierland tussen 1961 en 2008 in miljoen dieren (bron FAO 2009) 

 

 

Carbon footprint van Iers rundvlees 

De carbon footprint berekeningen hebben we deels gebaseerd op de Ierse NIR10. Deze wordt elke twee 

jaar uitgegeven. We hebben de cijfers van 1999 tot en met 2007 vergeleken, maar het de verschillen zijn 

hooguit 3% van de broeikasgasemissies per dier. De productiviteit per dier (kg karkas per aanwezig dier) 

op basis van Faostat gegevens schommelt in grotere mate (Figuur 4). Hier zijn echter zuivelrunderen bij 

inbegrepen, dus als we de cijfers van Faostat gebruiken zouden we de carbon footprint flink kunnen 

overschatten. Uit een eerdere studie (Blonk et al. 2008) op basis van Casey en Holden (2006b) schatten we 

een productiviteit van 187 kg levend gewicht of (met een aangenomen gewicht van 0,6 kg karkas per kg 

levend gewicht) 112 kg karkas per aanwezig dier. 

 

                                                      
10 http://coe.epa.ie/ghg/crfdownloads.jsp  

http://coe.epa.ie/ghg/crfdownloads.jsp
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Figuur 4: Productiviteit van Ierse runderen (inclusief melkvee) (bron FAO 2009) 

 

 

De verdeling van de mestopslagsystemen voor vleesvee is: 23,3% dunne mest, 11,5% vaste mest en 65,2%  

beweiding. De stikstofexcretie is 65 kg N per dier per jaar. Voor de dunne mestopslag rekenen we 0,001 

kg N2O-N/kg N, voor de rest 0,02 directe lachgasemissie. De indirect emissie is 0,01 kg N2O-N/kg NH3-

N van 0,1 kg NH3-N per kg N en 0,025 kg N2O-N/kg NO3-N van 0,1 kg NO3-N/kg N 

nitraatuitspoeling. Het kunstmestgebruik per hectare grasland en het aantal hectare per dier, maar ook het 

mengvoergebruik per dier en de carbon footprint van het mengvoer is uit een eerdere studie dat was 

gebaseerd op Casey en Holden (2006b). In Tabel 1 staan de gebruikte cijfers en resultaten per aanwezig 

dier. De carbon footprint per aanwezig dier is 2698 kg CO2eq en per kg karkas is dat (met 112 kg karkas 

per aanwezig dier) 24 kg CO2eq. Als we verlies van organische stof in de bodem door gewasteelt mee 

zouden rekenen, dan zou daar nog 0,7 kg CO2eq per kg karkas bijkomen.  

 

Tabel 1. Broeikasgasemissies per dier gebaseerd op EPA 2007 (Ierse NIR) 

 

 BKG emissies  
(kg/dier) 

BGK emissies  
(kg CO2eq/dier) 

Pensfermentatie (CH4) 54,1 1353 

Mestopslag (CH4) 11,1 276 

Dunne mestopslag (N2O) 0,02 7 

Vaste mestopslag (N2O) 0,23 70 

Beweiding: direct (N2O) 1,33 397 

Beweiding: indirect (N2O) 0,23 69 

Stikstofkunstmest (100 kg N/ha * 0,43 ha/dier) 1,2 356 

Mengvoer (385 kg/dier * 0,43 kg CO2eq/kg voer) 169 169 

Som (kg CO2eq/dier)  2698 

 

 

Ruimtebeslag voor Iers rundvleesproductie 

Uit de eerdere studie (Blonk et al. 2008) gebaseerd op Casey en Holden (2006b) hebben we de volgende 

gegevens verzameld voor de berekening van het ruimtebeslag voor Iers rundvleesproductie. Er zijn op een 

typisch Iers vleesveebedrijf per 20 zoogkoeien gemiddeld 9,5 stuks mannelijke kalveren tot 1 jaar, 9,5 

vrouwelijke kalveren tot 1 jaar, 9,5 mannelijk jongvee vanaf 1 jaar en 9,5 vrouwelijk jongvee vanaf 1 jaar. 

Het aantal hectare grasland per aanwezig dier van een bedrijf is ongeveer 0,43 en ongeveer 385 kg 

krachtvoer wordt per jaar per dier gegeven. Het ruimtebeslag voor krachvoer is geschat op (afgerond) 1,2 

m2 per kg. Per jaar wordt 102, 67 en 18 kg levend gewicht per aanwezig dier geslacht, in totaal afgerond 

187 kg levend gewicht per aanwezig dier per jaar. Als we uitgaan van 0,6 kg karkas gewicht per kg levend 
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gewicht is het ruimtebeslag van Iers rundvlees ongeveer 39 m2 grasland en 4 m2 bouwland per kg karkas 

of in totaal 43 m2 per kg karkas. 

 

 

Biodiversiteitverlies 

In Ierland zijn ongeveer 815 endemische en 1108 uitheemse plantensoorten gevonden, die zaden 

produceren. Er zijn 584 soorten mossen, 78 varens, 3500 schimmels, 1250 korstmossen, 12000 soorten 

insecten (1400 motten, 33 libellen en 34 vlinders), 28 zoogdieren, 400 vogels, een pad, een kikker en een 

hagedis 11 . Dit is vergelijkbaar met Nederland (ongeveer 1500 vaatplanten, 18600 insecten en 500 

gewervelde dieren12). De grootste bedreiging van biodiversiteit in Ierland is de uitbreiding van stedelijk 

gebied en wegenbouw, maar ook waterverontreiniging door industrie, het droogleggen van moerassen 

voor landbouw en nitraatuitspoeling. Aan de andere kant wordt veel biodiversiteit in stand gehouden door 

seminatuurlijke graslanden extensief te begrazen. Door niet te begrazen of door herbebossing kan 

namelijk de biodiversiteit minder worden. 

 

 
Afbeelding 2 Soortenrijk grasland in Ierland (bron: http://www.noticenature.ie/Grasslands.html) 

 
In- of extensiveren 

Een groot deel van het Ierse landschap wordt bepaald door grazend vleesvee, schapen en melkvee. De 

meeste graslanden worden regelmatig ingezaaid en bemest. Dit systeem zorgt voor een relatief lage carbon 

footprint van rundvlees, maar heeft wel consequenties voor de biodiversiteit en de grondwaterkwaliteit 

(vermesting). Verder intensiveren zou in Ierland kunnen door de productiviteit van het land te verhogen 

met behulp van meer kunstmest en de productiviteit van de dieren te verbeteren door ze langer op stal te 

houden en efficiënt vet te mesten. Het is maar de vraag of een dergelijke intensivering de carbon footprint 

veel kan verlagen. Het zal in ieder geval leiden tot meer plaatselijke vermesting en een grotere druk op de 

plaatselijke biodiversiteit. Een andere mogelijkheid is om meer mengvoer te gebruiken met geïmporteerde 

grondstoffen. Daarmee wordt de plaatselijke druk op het milieu echter verschoven naar de landen waar de 

grondstoffen worden geproduceerd.  

 

                                                      
11 http://www.biology.ie/home.php?m=biodiversity 
12 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1046-Aantallen-planten--en-
diersoorten.html?i=2-41 
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Extensiveren lijkt in Ierland een positief effect te hebben op de biodiversiteit, zolang de bodem maar niet 

degradeert tot bodemverdichting en erosie plaatsvindt door overbegrazing. Een manier om overbegrazing 

te voorkomen is door verplaatsbare elektrische hekken te gebruiken, wat in Ierland gebruikelijk is. De 

veestapel en de rundvleesproductie in Ierland zal dan wel moeten krimpen en de hoeveelheid 

broeikasgasemissie per kg karkas zal toenemen. 
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Bijlage 4: Rundvlees uit de Nederlandse vleesveehouderij 
 

Inleiding 

Het aantal runderen dat in Nederland primair voor vleesproductie wordt gehouden is klein ten opzichte 

van landen als Ierland, België en Brazilië, waar veel (kwaliteit)rundvlees van vleesvee voor de Nederlandse 

consumptie vandaan komt. Zo zijn er ongeveer evenveel zoogkoeien als melkkoeien in Ierland en België 

terwijl er in Nederland bijna twintig keer zo veel melkkoeien als zoogkoeien zijn en in totaal zijn er bijna 

twintig keer meer zoogkoeien in Ierland en België dan in Nederland. Dit heeft er waarschijnlijk te maken 

dat in de Nederlandse supermarkten geen onderscheid wordt gemaakt tussen rundvlees afkomstig van 

vleesrassen en melkvee. In Nederlandse vleesproductiesystemen worden stierkalveren afgemest, die 

afkomstig zijn van zoogkoesystemen (puur vleesras) of van melkkoeien (gemengd ras). De verhouding 

tussen gebruikte stierkalveren van zoogkoeien en melkkoeien is volgens Bondt et al. (2003) ongeveer 

driekwart van zoogkoeien en een kwart van melkkoeien. De kalveren van melkkoeien leveren maar een 

klein deel van de inkomsten in de melkveehouderij, terwijl kalveren het grootste deel van de inkomsten 

leveren in de zoogveehouderij. Oude zoogkoeien leveren maar weinig op voor de slachterij, tenzij ze 

worden afgemest. De Nederlandse zoogkoeiensector bestond in 2009 uit bijna 300 duizend stuks vee 

(www.cbs.nl). Deze kudde bestaat uit eenjarig, tweejarig jongvee, vrouwelijk jongvee ouder dan twee jaar, 

zoogkoeien en dekstieren (Figuur 1). In het zoogkoesysteem kent het vee vaak weidegang waarbij ze 

worden bijgevoerd met gras, graskuil en krachtvoer. In de mesterij staan de stieren op stal en worden 

gevoerd met snijmaïs, snijmaïseiwit en krachtvoer.  

 

De mannelijke dieren worden vanaf een leeftijd van ongeveer zes maanden opgefokt en afgemest om 

geslacht te worden op een leeftijd van ongeveer 18 maanden. Een stierkalf heeft een aankoopgewicht van 

ongeveer 50 kg en vleesstier heeft een slachtgewicht van 600-650 kg.  

 

 
Figuur 1: Samenstelling van de Nederlandse kudde in het zoogkoesysteem in 2009 (www.cbs.nl) 

 

 

Carbon footprint van Nederlands rundvlees 

De carbon footprint van Nederlands rundvlees is opgebouwd uit een carbon footprint van het 

zoogkoesysteem, carbon footprint van het voer en energiegebruik voor de runderen in de mesterij, de 

broeikasgasemissies in de mesterij en (een deel van) de emissies die vrijkomen bij mestaanwending 

(Tabellen 1, 2 en 3). In beide systemen is de bijdrage van pensfermentatie aan de carbon footprint 

ongeveer 68%. Omdat de zoogkoeien weidegang kennen en de vleesstieren op stal staan is er een verschil 

http://www.cbs.nl/
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in bijdrage van mestopslag en mestaanwending aan de carbon footprint tussen beide systemen. In het 

zoogkoesysteem is de bijdrage van mestopslag en aanwending respectievelijk 6% en 27%. In de mesterij 

zijn deze percentages 18% en 13%. Gezien het grootste deel van zoogkoeien komt, hebben we alleen met 

dat deel gerekend. Voor heel Nederland zou de carbon footprint van gemiddeld rundvlees van vleesvee 

iets lager zijn, omdat de kalveren van melkvee in tegenstelling tot kalveren van zoogkoeien maar een deel 

van het inkomen van de veehouder genereren. 

 

Tabel 1: Uitstoot door pensfermentatie, mestopslag en N-excretie per zoogkoe en per vleesstier per jaar.  

 

 pensfermentatie 
(kg CH4/dier/jaar) 

mestopslag 
(kg CH4/dier/jaar) 

N-excretie 
(kg N/dier/jaar) 

zoogkoe 125 11 193 

vleesstier 51 13 41 

 

 

Omdat bij de productie van rundvlees twee systemen elkaar opvolgen en omdat bij de zoogkoehouderij 

naast stierkalveren ook vaarskalveren en (oude) zoogkoeien worden verkocht voor de slacht of mesterij, 

moeten de milieueffecten worden gealloceerd. Een producent van stierkalveren verdient ongeveer 48% 

van zijn inkomen uit de verkoop van stierkalveren, 19% uit de verkoop van vaarskalveren en 30% uit de 

verkoop van zoogkoeien. Een klein gedeelte wordt verdient aan de verkoop van jongvee en 

noodslachtingen.  

 

Tabel 2: Allocatie in het zoogkoesysteem. 

 

 Aantal per 
zoogkoe 

Hoeveelheid 
(kg per aantal) 

Prijs 
(€/kg) 

Inkomsten 
(€ per zoogkoe) 

Allocatie 
(€/€) 

Carbon footprint 
(kg CO2eq/dier) 

Stierkalf 0,46 295 2,8 380 48% 7916 

Vaarskalf 0,22 265 2,6 152 19% 6603 

Zoogkoeien 1 76 3,05 232 30% 2221 

Jongvee 1 3 3,05 9 1% 88 

Noodslachtingen 1 10 1,15 12 1% 110 

 

 

Een carbon footprint van bijna 8000 kg CO2eq per stierkalf wordt meegenomen naar de mesterij. De 

emissie en de input vanuit de mesterij wordt hier bij opgeteld wat uiteindelijk neerkomt op iets meer dan 

10 000 kg CO2eq per vleesstier. Het karkasgewicht van een vleesstier is ongeveer 450 kg. Per kg karkas 

heeft rundvlees van vleesstieren een carbon footprint van 23 kg CO2eq (Tabel 3).  
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Tabel 3: Broeikasgasemissie, in kg CO2eq voor rundvlees van vleesstieren in Nederland. 

 

Onderdeel Eenheid 
 

Stierkalven 
(6-12 m) 

Stierkalven 
(12-18 m) 

Totaal 
 

Pensfermentatie kg CO2eq/d 935 1608 1271 

Mestopslag kg CO2eq/d 203 450 326 

Mestopslag kg CO2eq/d 1 3 2 

Mestaanwending kg CO2eq/d 162 333 247 

Subtotaal kg CO2eq/d 1301 2393 1847 

Snijmaïs kg 0,034 2080 71 

Krachtvoer kg 0,4 575 230 

Maïskiem kg 0,5 500 250 

Aardgas m3 2 17,3 35 

Elektra kWh 0,5 25 13 

Totaal stierkalf systeem kg CO2eq/d   2445 

Totaal van zoogkoe systeem kg CO2eq/d   7916 

Totaal per vleesstier kg CO2eq/d   10360 

Karkasgewicht kg/dier   450 

Carbon footprint karkas kg CO2eq/kg   23 

 

 

Zoals eerder genoemd is de achtergrondemissie van een hectare land ongeveer 149 kg CO2 per ha. De 

genoemde achtergrondemissie van een kilogram karkas is 0,49 kg CO2, wat betekend dat het land in 

vergelijking met historisch landgebruik zeer intensief wordt gebruikt voor vlees van Nederlandse 

vleesstieren. De achtergrondemissie is ongeveer 2% van de huidige emissie per kg karkas.  

 

 

Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag heeft voornamelijk met de teelt te maken. In het geval van vlees van vleesstieren gaat het 

om de ruimte benodigd voor de teelt van de gewassen voor het ruwvoer (dat tevens dient voor beweiding) 

en de teelt van de gewassen die ten grondslag liggen aan de productie van het krachtvoer. 

 

Met een grasopbrengst van ruim 9000 kg per ha, een snijmaïsopbrengst van ongeveer 13 000 kg per ha 

(van Bruggen, 2006), een maïsopbrengst van 8700 kg per ha, een in/out factor van 19,2 kg maïs per kg 

maïskiem, een allocatiefactor van 0,056 en een ruimtebeslag van krachtvoer van 765 m2 per ton komt het 

ruimtebeslag voor een kg karkas op 33 m2 (Tabel 4). 

 

Tabel 4: Voerconsumptie, in kg per dier per jaar, voor het zoogkoesysteem en de mesterij 
 

 Gras 
(kg/dier/jaar) 

Graskuil  
(kg/dier/jaar) 

Krachtvoer 
(kg/dier/jaar) 

Snijmaïs 
(kg/dier/jaar) 

Maïskiem 
(kg/dier/jaar) 

zoogkoe 2765 2335 85 0 0 

vleesstier 0 0 575 2080 500 

 

 

 

 

Kwaliteit van ruimtebeslag 

In het kader van ruimtebeslag is de kwaliteit van de gebruikte oppervlakte land een aspect. Deze kwaliteit 

kan worden bekeken vanuit het oogpunt van biodiversiteit en vermesting.  
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Biodiversiteit 

Het ruimtebeslag van de intensieve niet-grondgebonden mesterij bestaat hoofdzakelijk uit land dat 

gebruikt wordt voor (ruw)voerproductie en ondanks dat de zoogkoeien een gedeelte van het jaar in de wei 

lopen wordt ook het land voor stierkalfproductie hoofdzakelijk voor productie van (ruw)voer gebruikt. 

Op dit land worden veelal chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, waarmee een afname in biodiversiteit 

kan worden veroorzaakt, afhankelijk van de type middelen en de dosering.. In Nederland wordt de 

aanwezigheid van weidevogels zoals de kieviet, de wulp, de grutto en de scholekster en waterplanten zoals 

de drijvende waterweegbree of zoogdieren zoals de noordse woelmuis beschouwd als belangrijke 

biodiversiteit. De mondiale consumptie van vlees, vis en zuivel veroorzaakt volgens PBL momenteel circa 

30% van het verlies aan biodiversiteit (PBL, milieubalans 2009). Krachtvoer, welke een ruimtebeslag in 

gebieden zoals Zuid-Amerika heeft, levert waarschijnlijk een bijdrage aan dit verlies aan biodiversiteit 

buiten onze landsgrenzen.  

 

Vermesting 

Tussen 1970 en 1986 nemen de overschotten van de nutriënten stikstof en fosfor in de landbouw toe, wat 

vooral komt door het ontstaan van niet-grondgebonden intensieve veehouderij 13 . In de intensieve 

veehouderij, waartoe ook de mesterij toe behoort, wordt veel krachtvoer geïmporteerd. De groei van het 

stikstofoverschot wordt in deze periode versterkt door hogere gehalten in het krachtvoer en een groter 

gebruik van stikstofkunstmest om zo in de groeiende behoefte aan ruwvoer te voorzien. De toename van 

het fosforoverschot wordt na 1975 gedeeltelijk afgezwakt door een daling van het fosforgehalte in het 

krachtvoer. Sinds 1986 is het stikstofoverschot met 52% gedaald en het fosforoverschot met 71%. Er zijn 

een aantal maatregelen die tot deze daling hebben geleid. Door de invoering van de Beschikking 

Superheffing in 1984 is het aantal runderen in Nederland sterk gedaald en ook het gehalte aan stikstof en 

fosfor in het krachtvoer is afgenomen. Krachtvoer levert de grootste bijdrage aan het stikstof- en 

fosforoverschot met respectievelijk 48% en 69% van het totale aanvoer (www.cbs.nl). Tussen 1990 en 

1998 is het mestbeleid vooral gericht geweest op daling van het fosfaatgebruik, maar met de invoering van 

MINAS in 1998 is de daling van het stikstofoverschot weer op gang gekomen. In 2007 bedroeg het 

stikstofoverschot 55% en het fosforoverschot 30% van de totale aanvoer van mineralen in de 

Nederlandse landbouw.  

 

 

In- of extensiveren 

De productie van vlees door vleesstieren in Nederland is een relatief intensief systeem, wat betekend dat 

er veel vlees per dier op relatief weinig grond wordt geproduceerd. Nog verder intensiveren is 

waarschijnlijk nauwelijks mogelijk. Intensivering kan eventueel door opbrengstverhoging per hectare, 

verkorting van de mestperiode of verhoging van het karkasgewicht per dier binnen eenzelfde periode een 

verbetering op het gebied van broeikasgasemissie (Figuur 2) of ruimtebeslag met zich meebrengen. Nog 

verder intensiveren zou een verdere achteruitgang van de kwaliteit van het ruimtebeslag kunnen 

betekenen.  

 

                                                      
13 www.compendiumvoordeleefomgeving.nl 
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Figuur 2: De relatie tussen carbon footprint en slachtleeftijd  

 

 

Extensiveren kan een voordeel opleveren, maar de meeste voordelen lijken te liggen bij extensiveren tot 

de hoogte van de achtergrondemissies zodat de broeikasgasemissie per hectare weer op een historisch laag 

niveau komt en de kwaliteit van het ruimtebeslag verbeterd. Wanneer niet voldoende wordt 

geëxtensiveerd zal de broeikasgasemissie en het ruimtebeslag per kg karkas omhoog gaan terwijl de 

biodiversiteit zich waarschijnlijk niet volledig kan herstellen. Door zeer intensieve productie te combineren 

met extensieve productie op het niveau van de achtergrondemissie kan een niveau van productie worden 

gehaald met optimaal behoud van biodiversiteit. Gerelateerd aan deze vraag zal gekeken moeten worden 

naar waar en in welke regio’s het meeste voordeel voor de biodiversiteit te behalen valt door daar te 

stoppen met bijvoorbeeld productie van (ruw)voeders of het houden van vee.  

 

 

Referenties 
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Bijlage 5: Rundvlees uit de melkveehouderij 
 

Inleiding 

In Nederland worden de meeste runderen gehouden voor de melkproductie: ongeveer 1,4 miljoen 

melkkoeien op ongeveer 20.000 bedrijven. Daarmee komt Nederland op de 6e plaats van de totale 

melkveestapel in de EU-27 na Duitsland, Frankrijk, Polen, Verenigd Koninkrijk en Italië. Een gemiddeld 

melkveebedrijf heeft 70 koeien die elk per jaar ongeveer 8000 liter melk geven. Per jaar worden daarvan 

ongeveer 19 melkkoeien afgevoerd als slachtkoe. Een melkveehouder behaalt ongeveer zes procent van 

zijn inkomsten uit de vleesproductie van slachtkoeien, waarbij het karkasgewicht van een slachtkoe 

ongeveer 270 kg is. Van het levend gewicht is ongeveer 0,2 kg per kg snijvlees (bieflappen en dergelijke) 

en een zelfde hoeveelheid draaivlees (gehakt, worst), terwijl van een vleesstier (met een karkasgewicht van 

450 kg) ongeveer 0,4 kg snijvlees per kg komt. Vleesproductie kan hiermee worden gezien als een 

bijproduct van de melkproductie en is daarom niet direct te vergelijken met gespecialiseerde 

rundvleesproductie. Het grootste deel van de milieueffecten wordt namelijk toegerekend aan de 

melkproductie en de kwaliteit van de karkassen is moeilijk te vergelijken met die van vleesrunderen.  

Daarom hebben we in deze studie verschillende melkveehouderijen geanalyseerd: 

- Melkveehouderij op zand/klei 

- Melkveehouderij op veen 

- Biologische melkveehouderij op zand/klei 
 
 

Carbon footprint 

Een melkveehouder heeft een kudde bestaande uit melkkoeien, pinken en kalveren, welke volgens van 

Bruggen (2006) respectievelijk een stikstof (N) excretie hebben van 140, 74 en 40 kg N per dier per jaar. 

Met 92 kg CH4 per dier per jaar heeft melkvee en hogere van methaanemissie door pensfermentatie dan 

vleesvee. Broeikasgasemissies voor de productie van melk en vlees op melkveebedrijven vinden plaats 

hoofdzakelijk door pensfermentatie en mestopslag en –aanwending (Figuur 1). Voor de reguliere 

melkveehouderij op zand/klei draagt pensfermentatie ongeveer 40% bij aan de totale emissie van 

broeikasgassen per kg karkas. Voor de aanwending van mest is dit percentage bijna 20%. Omdat in de 

biologische melkveehouderij naar verhouding meer ruwvoer wordt gegeten en minder mest wordt 

aangewend ziet het beeld er per kg karkas iets anders uit dan voor de reguliere melkveehouderij op 

zand/klei. In de biologische melkveehouderij vormt pensfermentatie ongeveer 50% van de totale 

toegerekende broeikasgasemissies per kg karkas en mestaanwending iets meer dan 10%.  De 

melkveehouderij op veen kent een extra emissie van lachgas en kooldioxide door veenoxidatie. Veen 

bestaat uit organisch materiaal en zoals andere organische materialen kan veen ook verteren. Als het veen 

onder water staat gaat dit proces langzaam, maar als de grond geschikt moet zijn voor agrarisch gebruik of 

woningbouw wordt het waterpeil vaak verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat er zuurstof in de bodem komt 

waardoor het organisch materiaal oxideert, met bodemdaling als resultaat.  Om droge voeten te houden is 

een ontwatering van 20 cm voldoende, maar om moderne melkveehouderij mogelijk te maken is een 

ontwatering van 60 cm gewenst. Bij een ontwatering van 20 cm is er geen emissie van kooldioxide of zelfs 

een vastlegging van kooldioxide. Bij verlaging van 20 tot 60 cm stijgt de CO2-emissie naar 19400 kg CO2 

per hectare (Hees, 2007). Deze emissie is dus vrijwel volledig toe te schrijven aan de melkveehouderij. 

Daarnaast vindt per hectare een emissie van 4,7 kg N2O plaats (Kuikman, 2005). De totale emissie door 

veenoxidatie heeft een bijdrage van ongeveer 54% aan de totale emissie van CO2eq per kg karkas.  

 
Zoals besproken in Hoofdstuk 3 zou het land in theorie ook een broeikasgasemissie hebben wanneer het 

natuur zou zijn. Deze emissie wordt de achtergrondemissie genoemd en kan worden gebaseerd op de 

natuurlijke bezettingsgraad van het land door grote grazers. Oorspronkelijke natuur zou een 
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bezettingsgraad hebben van 28 kg levend gewicht (LW) per hectare met een emissie door pensfermentatie 

van 0,16 kg CH4 per kg LW. Pensfermentatie maakt ongeveer 75% uit van de totale broeikasgasemissie. 

De achtergrondemissie is daarmee ongeveer 2 tot 3% van de carbon footprints van vlees van de 

melkveehouderij op zand/klei. De achtergrondemissies van de melkveehouderij op veen zijn bijna te 

verwaarlozen met nog geen 1% van de huidige totale broeikasgasemissie. De achtergrondemissie van veen 

zou nog lager zijn als we vastlegging van koolstofdioxide in het veen in de natuurlijke achtergrondsituatie 

mee zouden rekenen. 

 

 
Figuur 1: Opbouw van de carbon footprint van rundvlees uit verschillende melkveehouderijsystemen in Nederland in kg 

CO2eq per kg karkas (bron: eigen berekeningen) 

 

 
 

Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag heeft voornamelijk met de teelt te maken. In het geval van de melkveehouderij gaat het om 

de ruimte benodigd voor de teelt van de gewassen voor het ruwvoer (dat tevens dient voor beweiding) en 

de teelt van de gewassen die ten grondslag liggen aan de productie van het krachtvoer. De teelt van het 

ruwvoer vindt lokaal plaats rond de boerderij. Het ruimtebeslag van de teelt voor het krachtvoer ligt veelal 

in andere landen. Veel voorkomende grondstoffen zijn citruspulp uit Noord- en Zuid-Amerika, 

palmpitschilfers uit Zuidoost Azië en sojahullen en sojaschroot uit Zuid-Amerika. De ruwvoerproductie 

heeft per kg karkas het grootste ruimtebeslag. De productie van graskuil, hooi en weidegras vormt 70 tot 

85 procent van het totale ruimtebeslag. Het ruimtebeslag van krachtvoer is in de biologische 

melkveehouderij kleiner (drie procent) omdat daar per kg karkas minder krachtvoer wordt geconsumeerd 

dan in het reguliere systeem, waar het ruimtebeslag voor krachtvoer ongeveer twintig procent van het 

totaal is (Figuur 2).  
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Figuur 2: Ruimtebeslag van rundvlees uit verschillende melkveehouderijsystemen in Nederland 

 

 

Kwaliteit van ruimtebeslag 

In het kader van ruimtebeslag is de kwaliteit van de gebruikte oppervlakte land een belangrijk aspect. Deze 

kwaliteit kan worden bekeken vanuit het oogpunt van biodiversiteit en vermesting.  

 

Biodiversiteit 

 

Er bestaat mogelijk een verschil in de mate van biodiversiteit tussen de gangbare en de biologische 

biodiversiteit. Bij de teelt van veevoer voor biologische koeien is geen gebruik gemaakt van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, bij de teelt van gangbaar ruwvoer is dat wel het geval. 

Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen negatieve effecten hebben op de lokale biodiversiteit. 

Daarentegen heeft de biologische sector een hoger ruimtebeslag voor de productie van ruwvoer en voor 

weilanden. Rundvlees uit de gangbare sector heeft over het algemeen een hoger ruimtebeslag voor 

krachtvoer uit het buitenland. Opgeteld is het landgebruik voor de biologische sector hoger. Daar staat 

tegenover dat de biologische landbouw waarschijnlijk leidt tot een betere landschapskwaliteit, een grotere 

biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit (www.milieucentraal.nl). Ook wat ziektedruk betreft is er een 

verschil tussen de gangbare en de biologische melkveehouderij. Door andere selectiecriteria is bij 

biologisch melkvee het risico op negatieve energiebalans waarschijnlijk verlaagd en er komen 

waarschijnlijk minder stofwisselingsziekten voor, terwijl er juist meer mastitis (uierontsteking) voorkomt 

wat wordt veroorzaakt door aan aantal verschillende micro-organismen (Ruis, 2007). 

 

Het CBS brengt iedere zes jaar de kwaliteit van de natuur in Nederland in kaart volgens richtlijnen van de 

EU (Tabel 3). Deze richtlijnen bestaan uit een habitatrichtlijn en een vogelrichtlijn. De habitatrichtlijn 

beoogt de instandhouding van de biologische diversiteit in Europa door het beschermen van habitats 

van wilde flora en fauna. De vogelrichtlijn heeft als doel de instandhouding van de wilde fauna. Lidstaten 

van de Europese Unie zijn verplicht om deze richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten. In 

Nederland is dit gebeurd in de Flora- en Faunawet. Uit de beoordeling van de kwaliteit van de natuur 

blijkt dat het in Nederland met het behoud van diversiteit niet goed is gesteld. Vooral wat betreft 

vegetatie, planten- en diersoorten en broedvogels gaat de diversiteit achteruit.  
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Tabel 3: Kwaliteit van de natuur (eenheid?);  beoordeling volgens EU-richtlijn; 2000-2006 (www.cbs.nl) 

 

 vegetatietypen planten- en diersoorten broedvogels watervogels 

Gunstig 8% 19% 36% 51% 

Matig ongunstig 55% 35% 11% 32% 

Zeer ongunstig 38% 46% 52% 17% 

 
 

Binnen de habitatrichtlijn gaat het onder andere om de beekprik, de kamsalamander, de vale vleermuis, de 

gevlekte witsnuitlibel en de rivierdonderdpad. Binnen de vogelrichtlijn gaat naast vele anderen om de 

aalscholver, de ijsvogel, de grutto, de roerdomp en de slechtvalk. Voor een compleet overzicht kijkt u in 

de profielen van habitattypen en soorten van de gebiedendatabase van het ministerie van LNV. 

 

Vermesting 

Mest wordt op het land gebracht als voedingsstof. Mest bevat stoffen als stikstof (N) en fosfor (P), die 

onontbeerlijk zijn voor een vruchtbare bodem. De uitstoot van mest veroorzaakt in grote delen van 

Nederland echter milieuschade. Als er te veel mest in de bodem komt, sijpelen de schadelijke stoffen door 

naar het grondwater. Ook komt mest in oppervlaktewateren zoals rivieren en sloten terecht. Dit is slecht 

voor de natuur en de gezondheid. Stikstof en fosfor komt het bedrijf binnen in het krachtvoer en de 

(kunst)mest en verlaat het bedrijf in de vorm van melk en dierlijke producten. Het overschot op deze 

balans draagt bij aan de vermesting. In de biologische melkveehouderij is de mineralenbalans van stikstof 

en fosfor beter in balans dan in de reguliere melkveehouderij (Broekema, 2009). Deze verminderde 

mineralenefficiency in de gangbare melkveehouderij is de tol van de verhoging van de melkgift. 

Krachtvoer bevat per ton voer gemiddeld meer dan 3 keer zoveel N en P dan ruwvoer. Daarom is de 

vermesting veroorzaakt door krachtvoerconsumptie niet heel verschillend van de vermesting veroorzaakt 

door ruwvoerconsumptie ondanks dat per ton melk minder droge stof aan krachtvoer wordt 

geconsumeerd dan droge stof aan ruwvoer. 

 

 

In- of extensivering 

Intensiveren kan een verlaging betekenen van de carbon footprint en van het ruimtebeslag, maar kan ook 

betekenen dat de kwaliteit van het ruimtebeslag omlaag gaat. De gangbare melkveehouderij op veen 

veroorzaakt veenoxidatie, waardoor de carbon footprints van producten ui de melkveehouderij op veen 

veel hoger zijn dan die van de melkveehouderij op zand en klei. De vraag over in- of extensiveren is bij 

het gebruik van veen niet relevant: de enige adequate oplossing voor het reduceren van negatieve 

milieueffecten (is het niet meer in gebruik nemen van veen en stoppen met ontwateren. De biologische 

melkveehouderij heeft per kg karkas een iets hogere carbon footprint dan de gangbare melkveehouderij op 

zand/klei. Ook het ruimtebeslag per kg karkas is in de biologische melkveehouderij hoger dan de gangbare 

melkveehouderij. Dit heeft er mee te maken dat de biologische melkveehouderij extensiever is opgezet 

dan de gangbare melkveehouderij. Aan de andere kant kan het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen in de gangbare melkveehouderij negatieve gevolgen hebben op de landschaps- en 

bodemkwaliteit. Ook wat vermesting betreft is de balans beter in de biologische melkveehouderij. 

Extensiveren lijkt dus beter voor de kwaliteit van het landgebruik en intensiveren lijkt  beter wat betreft de 

opwarming van de aarde en het ruimtebeslag.  

 

Om op het niveau van achtergrondemissies (150 kg CO2eq per ha) uit te komen zou de vleesproductie 

door melkveehouderijen aanzienlijk geëxtensiveerd moeten worden. Ook een combinatie van deels 

intensivering en deels extensivering is een mogelijke verbetering. Wanneer we het huidige niveau van 

http://www.cbs.nl/
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vleesproductie willen behouden en dit op een zeer intensieve manier doen, blijft er meer ruimte over voor 

natuur dan als dit op een extensieve manier gebeurt. Op die manier wordt de milieudruk op het 

productieland plaatselijk verhoogd en op het natuurland verlaagd.  
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Bijlage 6: Runderen in Nederlandse natuurgebieden 
 

Inleiding 

In Nederland wordt rundvlees geproduceerd als bijproduct van natuurbeheer en -ontwikkeling door 

middel van begrazing. In 2002 werd ongeveer 65 duizend hectare aan natuurgebieden begraasd door 

runderen. Dit is bijna een vervijfvoudiging sinds 1970. Er bestaan stichtingen in Nederland die kuddes 

grazers bezitten en inkomsten genereren door landschapsbeheer en verkoop van rundvlees. Begrazing 

wordt gezien als sleutelproces voor zelfredzame natuur. De grazers lopen jaarrond buiten in een natuurlijk 

kuddeverband, vrijwel zonder te worden bijgevoerd. Veel voorkomende rundrassen die voor dit doel 

worden toegepast zijn Schotse Hooglanders en Galloway runderen (Afbeelding 1).  

 

  
Afbeelding 1: Schotse Hooglander (links) en  Galloway (rechts) in natuurgebied 

 

 

De gebieden waar deze zeer extensieve vorm van rundvleesproductie plaatsvindt zijn voornamelijk 

voedingsarme droge schrale bos- en heidegebieden, maar ook voedingsrijke uiterwaarden. 

 

 

Carbon footprint en ruimtebeslag 

De carbon footprint van rundvlees van runderen in Nederlandse natuurgebieden hebben we berekend op 

27 kg CO2eq per kg karkas, waarvan 11 kg als achtergrondemissie kan worden beschouwd, en het 

ruimtebeslag op ongeveer 700 m2 jaar per kg karkas. Hierbij zijn we uitgegaan van de gegevens zoals in 

Tabel 1. Hierbij zijn de methaanemissie door pensfermentatie en stikstofexcretie relatief laag ingeschat 

vergeleken met intensieve rundveehouderij. 

 

Parameter Waarde Eenheid 

Slachtgewicht 250 kg karkas per geslacht dier 

Dieren per hectare 0,25 aanwezige dieren per hectare 

Aantal dieren voor de slacht 0,15 geslachte dieren per aanwezige dieren per jaar 

Methaanemissie door pensfermentatie 50
a
 kg CH4 per aanwezig dier per jaar 

Lachgasemissie door stikstofexcretie 0,57
b
 kg N2O per aanwezig dier  

Allocatiefractie karkas 0,67
c
 -  

Achtergrondemissie 150 Kg CO2eq per hectare 

a Schatting aan de hand van een gemiddeld levend gewicht van rond de 400 kg 

b Op basis van een stikstofexcretie van 20 kg N per dier per jaar 

c De overige 0,33 wordt gealloceerd naar de service van natuurbeheer 
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Kwaliteit van ruimtebeslag 

Biodiversiteit 

Wingerden et. al. (1997) concludeert uit onderzoek met verschillende mate van intensiteit van begrazing 

dat diersoorten gevoeliger zijn voor begrazing door gedomesticeerde grazers dan plantensoorten. Hoe 

intensiever de begrazing hoe groter de afname in gewervelde en ongewervelde diersoorten die in de kruid 

en struiklaag leven. Op rijke bodems neemt de plantendiversiteit vaak toe onder invloed van begrazing, 

terwijl op arme bodems vaak een afname in plantendiversiteit wordt bewerkstelligd.  Over het effect van 

zeer extensieve begrazing zijn weinig betrouwbare gegevens voorhanden (Wingerden et al.,1997). Door 

begrazing treedt bodemverdichting op waardoor de doorluchtbaarheid van de bovenste bodemlaag 

afneemt, evenals het vochtopnemend vermogen. Dit resulteert in een vast vegetatiedek. Door vertrapping 

van de vegetatie bij overbegrazing kan de bodem gaan eroderen. Begrazing creëert micromilieus zoals 

veepaadjes, opengetrapte plekken en mierenbulten. Dit leidt doorgaans tot een grotere verscheidenheid 

aan planten- en diersoorten (Kuiters 2009). Grazers dragen tevens bij aan de verspreiding van 

plantensoorten door transport van zaden en vruchten via vacht, hoeven en mest. Het Klaverblauwtje, 

Bruin Blauwtje en de Veldparelmoervlinder komen vrijwel uitsluitend voor in beweide graslanden. Meer 

dan de helft van de Europese dagvlinderfauna leeft in habitattypen waar begrazing een duidelijke rol 

speelt. Anderzijds geldt dat een begraasde vegetatie vaak geen of slechts een dunne strooisellaag heeft, 

hetgeen een soortenarmere bodemfauna tot gevolg heeft (Kuiters). 

 

Vermesting 

Doordat de vegetatie als gevolg van begrazing opener wordt valt er meer licht op de bodem. Dit leidt in 

het algemeen tot een versnelde mineralisatie van organisch materiaal. Moeilijker afbreekbaar 

plantenmateriaal wordt omgezet in eenvoudiger verteerbare mest. Vooral in zandige bodems kan dit leiden 

tot versnelde uitspoeling van voedingstoffen. Daarnaast kan vooral via vervluchtiging uit de urine veel van 

de via het voedsel opgenomen stikstof uit het systeem verdwijnen (Kuiters 2009). Ruimtelijk leidt 

begrazing tot een transport van voedingstoffen van de voorkeurgraasplekken (grasland, heide) naar 

plekken waar wordt gerust of geschuild (bos, hoge struiken). Begrazing leidt op het begraasde terrein 

nauwelijks tot het verwijderen van nutriënten maarwel tot plaatselijke herverdeling. Lokaal kunnen sterke 

verlagingen plaatsvinden (Smit et al., 2007). Belangrijk in het thema vermesting lijkt te zijn dat de dichtheid 

van grote grazers wordt afgestemd op het type terrein en de te bereiken doelen wat betreft 

natuurontwikkeling. 

 

 

In- of extensiveren 

De broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door de runderen op natuurgebieden, die deels worden 

gehouden voor hun vlees en deels voor het in stand houden van de natuurwaarde, schatten we hoger in 

dan de emissies die zouden hebben plaatsgevonden in een volledig natuurlijke situatie 

(achtergrondemissies). Dit betekent dat het systeem nog extensiever zou moeten om wat betreft 

broeikasgasemissies als honderd procent natuurlijk te classificeren. Echter, de dichtheid van begrazing is 

afgestemd op het in stand houden van een bepaald soort ecosysteem en de bijbehorende biodiversiteit. In- 

of extensiveren zal effect hebben op de vegetatie en daarmee het hele ecosysteem en de plaatselijke 

biodiversiteit. 
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