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1. Inleiding en doel 
 

1.1 Inleiding 

Stedelijke consumenten vragen om duurzaam geproduceerd voedsel. Ze willen proeven en ervaren, praten 

met de boeren én ze willen dat die boeren een redelijke prijs krijgen. LandMarkt speelt in op deze vraag 

door aan de rand van de steden een keten op te zetten van moderne overdekte marktplaatsen, die 

gespecialiseerd zijn in dagverse regionale producten. Ook voor de andere dagelijkse boodschappen kan de 

consument er terecht. De boeren en lokale verwerkers staan sterker door het directe contact met de 

consument. Door meer kennis van de keten en consumentenwensen krijgen de producenten meer grip op 

de hele voedselketen. Consumenten krijgen weer een stem in de aanvoer, productie en verwerking. Zo 

wordt LandMarkt een ontmoetingsplaats voor stad en platteland (www.transforum.nl). 

 

LandMarkt wil met dit winkelconcept de kloof tussen consument en landbouw verkleinen en heeft voor 

ogen de Nederlandse duurzame landbouw te behouden en te stimuleren. Kernwaarden daarbij zijn het 

behoud en het stimuleren van agrarisch Nederland en van waardevol landschap, natuur en recreatie, 

kennis en goede smaakvolle producten. Centraal in dit onderzoek staan de vraagstukken of en op welke 

wijze er een mogelijke duurzaamheidclaim rond regionaliteit kan worden gesteld. Daarbij ligt de uitdaging 

onder andere in het combineren van kwantitatieve kennis van milieueffecten van de productiesystemen 

met de kwalitatieve kennis over het behoud en het stimuleren van landschapswaarden en het Nederlandse 

cultuurlandschap.  Hiertoe zijn twee cases geselecteerd die in dit rapport worden behandeld.  

 

1.2 Doel 

Het doel van dit onderzoek is om LandMarkt te helpen bij het ontwikkelen van een systematiek om 

duurzame regionale producten en leveranciers te selecteren voor hun assortiment. In dit onderzoek 

focussen we op de milieu- en natuuraspecten en laten we aan de hand van twee casestudies zien hoe een 

integraal en gewogen inzicht kan worden verkregen in harde en zachte duurzaamheidthema’s, die als basis 

kan dienen voor LandMarkt om op robuuste wijze invulling te geven aan een ‘lokaal duurzaam’ 

assortiment.  Het gaat hier om een quickscan die bedoelt is om op verkennende wijze een indruk te 

krijgen van de effecten van verschillende teeltsystemen op het duurzaamheidprofiel van een product. 

 

1.3 Opbouw van de rapportage 

In deze rapportage komen achtereenvolgens de aanpak en uitgangspunten, de resultaten, de synthese van 

de resultaten en de discussie aan de orde. In hoofdstuk twee zal worden ingegaan op de inhoud van de 

cases waar dit rapport om draait. Daarnaast komen aan bod de functionele eenheid, de systeemafbakening, 

allocatie en er zal structuur worden gegeven aan de verschillende duurzaamheidthema’s waarover wordt 

gerapporteerd. In hoofdstuk drie worden de resultaten per duurzaamheidthema besproken, waarna in 

hoofdstuk vier zal worden ingegaan op normalisatie van deze resultaten en weging van de 

duurzaamheidthema’s. In hoofdstuk vijf zal een reflectie plaatsvinden aan de hand van een aantal 

kwalitatieve duurzaamheidthema’s. Tot slot wordt een kader aangeboden waarmee LandMarkt de 

prestaties van producten op een aantal door LandMarkt geselecteerde aspecten inzichtelijk kan maken.  
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2. Aanpak en uitgangspunten 
 

LandMarkt wil de consument inzicht verschaffen in de prestaties van producten en leveranciers op 

verschillende aspecten. Daarvoor zal een scorekaart worden ontwikkeld die op termijn, waarschijnlijk via 

internet, gecommuniceerd kan worden. De verschillende aspecten waarop gescoord zal gaan worden zijn: 

1. Regionaliteit 

2. Ambachtelijkheid 

3. Fair Trade 

4. Traceerbaarheid 

5. Natuurbewust 

6. Diervriendelijkheid 

7. Gezondheid 

In dit onderzoek wordt het aspect ‘natuurbewust’ verder uitgewerkt. Natuurbewust heeft betrekking op 

het geheel aan milieu- en natuuraspecten in de productieketen. Voor twee cases (aardbeien en melk) wordt 

onderzocht welke verschillen er bestaan tussen Nederlandse productiesysteem. Voor de aardbeien zal een 

vergelijking worden gemaakt tussen de vollegrondsteelt, de stellingenteelt en de kasteelt. Voor melk zal 

een vergelijking worden gemaakt tussen de gangbare melkveehouderij, de gangbare melkveehouderij 

waarbij de koeien op stal staan en de biologische melkveehouderij.  

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk doorgenomen: de twee cases, de functionele eenheid, 

systeemafbakening en allocatie. Tot slot zal worden ingegaan op de structurering van de geselecteerde 

duurzaamheidthema’s. 

2.1 De cases: Aardbeien en Melk 

2.1.1 Aardbeien 

In Nederland werd in 2008 42,2 miljoen kg aardbeien geoogst van 1619 hectare land (www.cbs.nl). 

Aardbeien worden op uiteenlopende wijze geteeld. Een systeemoverzicht van de teelt van aardbeien en de 

schakels in de keten waar emissies plaatsvinden staat afgebeeld in figuur 1. Het meest geteelde ras in 

Nederland is 'Elsanta'. Dit ras is vooral “stevig” wat voordelen biedt in de logistiek. Zeer goed smakende 

rassen zijn 'Korona', 'Vima 

Zanta', 'Lambada' en 'Elianny'. Het aller-vroegste ras is 'Karina', maar deze geeft weinig vruchten en is 

daarom economisch minder interessant.  

De vermeerdering van de aardbei vindt vegetatief plaats. De plant vormt uitlopers die weer uitgepoot 

worden. Deze uitlopers groeien uit tot volledige aardbeienplanten die vrucht gaan dragen en zelf weer 

uitlopers aanmaken. Aardbeien kunnen in de volle grond, op de volle grond op substraat, op stellingen in 

tunnels, op stellingen in verwarmde tunnels, in de kas in de grond onverwarmd of in de kas verwarmd 

worden geteeld. In deze studie is gekozen om een analyse te maken voor de teelt in de volle grond, de 

teelt op stellingen op substraat in onverwarmde tunnels en de teelt in de verwarmde kas op substraat. 

Door de keuze voor deze drie teeltvormen kan het effect van onder andere substraatgebruik, verwarming, 

en opbrengst worden belicht. 

 

De aardbeien in de volle grond hebben een beperkte oogsttijd en de opbrengst per hectare is lager dan de 

stellingenteelt of kasteelt. De oogst kan beginnen in juni en kan door gebruik te maken van de gekoelde 

wachtbedplant worden ”opgerekt” tot september. De uitlopers worden nadat ze zijn geplant op het 

wachtbed en voldoende zijn gegroeid, geoogst, vervolgens gekoeld bewaard en in periodes geplant. 

Hierdoor ontstaat een gespreide oogst. De opbrengst per hectare is gemiddeld 17.000 kg over het gehele 

teeltseizoen.  
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De stellingenteelt vindt plaats op metalen stellingen van zo’n anderhalve meter hoog. De stellingen staan 

onder tunnels van folie. Er is veel variatie in de stellingenteelt, maar voor deze studie is ervan uitgegaan 

dat er veenbalen (substraat bestaand uit kokos en veen) in de stellingen worden geplaatst waar de planten 

in groeien. In de stellingenteelt is er een voorjaar- en een herfstteelt. Er kan dus twee maal per jaar 

worden geoogst. De opbrengst is met 45.000 kg per hectare belangrijk hoger dan die van de volle grond, 

maar lager dan die in de kasteelt. 

 

Ook in de kasteelt is er een voorjaar- en een herfstoogst. De planten staan in de kas op een substraat van 

kokos en veen. De temperatuur en het licht worden gereguleerd. Hiervoor wordt respectievelijk gas en 

elektriciteit gebruikt. Hiertegenover staat dat de opbrengst van de aardbeien in de kas hoog is, met zo’n 

132.000 kg per hectare.  

 

(Kunst)mest 

productie

Energie productie

Veenbalen, kokos 

en/of stro

Opkweek Teelt Aardbeien

Materialen (voor 

kas of stellingen)

Gewas 

bescherming

Verpakking

emissie vanwege aanwending en 

de productie van kunstmest

emissie vanwege productie 

verpakkingen

emissie vanwege productie 

beton, glas, staal en aluminium

emissie vanwege productie 

kunstmest

emissie vanwege gebruik 

brandstoffen

emissie vanwege de productie

emissie vanwege productie van 

substraat

emissie vanwege productie, 

verpakken, transport en gebruik 

van gewas 

beschermingsmiddelen

Figuur 1: Systeemoverzicht van de aardbeienteelt inclusief de plaatsen en activiteiten waarbij de broeikasgassen, vermestende 

en verzurende emissies ontstaan. 

 

2.1.2 Melk 

De Nederlander consumeert gemiddeld 50 liter melk per jaar (www.cbs.nl). Daarnaast wordt melk 

verwerkt in bijvoorbeeld kaas, yoghurt, room en kwark. In Nederland zijn ca 1,5 miljoen melkkoeien. 

Ongeveer 60% van de geproduceerde melkproducten wordt geëxporteerd. Een relatief klein deel (ca 10%) 

van de melk wordt geproduceerd voor verse melk voor de consument. Melk kan op verschillende wijzen 

geproduceerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in het aantal dagen weidegang, de verhouding 

ruw- en krachtvoer en het gebruik van (kunst)mest. Een systeemoverzicht van de melkproductie inclusief 

de schakels in de keten waar emissies plaatsvinden staat in figuur 2. 

 

De Nederlandse melkveehouderij neemt vanouds een belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving in. 

Een groot gedeelte van de oppervlakte van Nederland bestaat uit weiland voor de melkveehouderij. 

Melkveehouderijen worden steeds groter van omvang. Deze ontwikkeling is noodzakelijk voor 
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melkveehouders om rendabel te kunnen ondernemen. De schaalvergroting is ook gestimuleerd door de 

invoering van de melkquota (1984). Omdat in Nederland een maximum aantal liters melk geproduceerd 

mag worden kunnen melkveehouderijen alleen groeien als ze productierechten (quota) van andere 

bedrijven kopen (www.zuivelonline.nl). Zo zullen bedrijven met een lagere kostprijs meer 

investeringsruimte hebben om quotum aan te kopen. Een groter bedrijf heeft meer schaalvoordelen en 

daardoor een lagere de kostprijs, zodat er meer investeringsruimte is voor schaalvergroting. 

 

Tabel 1: Gemiddeld aantal melkkoeien en melkproductie voor de Nederlandse Melkveehouderij (productschap zuivel, 2009) 

  1990 2000  2007  

Melkveehouderij 
Bedrijven  
Melkkoeien  
Melkproductie per koe  
Melkproductie 

 
33.023  

1,9 miljoen  
6000 kg  

11,1 miljard kg 

 
27.000  

1,5 miljoen  
7200 kg 

10,6 miljard kg 

 
21.000  

1,4 miljoen  
8200 kg 

11,5 miljard kg 

  

In deze studie is ervoor gekozen de gangbare melkveehouderij, de gangbare melkveehouderij op stal en de 

biologische melkveehouderij nader de bekijken en met elkaar te vergelijken. Hiermee is gekozen voor een 

middelmatig intensieve, een intensieve en een extensieve vorm van melkveehouderij. Op deze manier 

kunnen de effecten van de verschillen in weidegang, bemesting, melkgift en dergelijke op het milieu nader 

worden onderzocht. 

 

In de gangbare melkveehouderij lopen de koeien zo’n 175 dagen per jaar in de wei. Zij krijgen naast 

weidegras ook krachtvoer, mais- en graskuil. Op het land wordt naast dierlijke mest gebruik gemaakt van 

kunstmest. Een gemiddeld gangbaar melkveebedrijf houdt zo’n 71 melkkoeien op zo’n 46 hectare land. 

De productie per jaar ligt gemiddeld op ca. 8000 kg melk per koe (volgens BINternet 7940 kg melk per 

koe in 2008).  

 

Sommige melkveehouders houden de koeien het hele jaar rond op stal. Deze koeien krijgen geen 

weidegras, maar wel krachtvoer, mais- en graskuil. Deze melkveehouders hebben over het algemeen meer 

land ingedeeld voor de productie van voeders en minder voor grasland. Op dit land wordt naast dierlijke 

mest ook gebruik gemaakt van kunstmest. Een gangbaar melkveebedrijf op stal houdt meer koeien op 

relatief minder hectares dan de gangbaar melkveehouderij. De productie per jaar ligt gemiddeld op 10450 

kg melk (Meijer et.al., 1998). Dit getal heeft een minder solide basis dan de data verkregen over de 

gangbare melkveehouderij en de biologische melkveehouderij, omdat het een steekproef in een studie 

betreft die bovendien ook al meer dan tien jaar oud is. Voor het doel van deze studie is een goede 

indicatie van de opbrengst voldoende en hebben we dit getal gebruikt in de berekeningen. 

 

Tabel 7: Weidegang van melkkoeien in % (www.cbs.nl) 

 1997 2004 2007 

Dag en nacht 48 31 23 
Alleen overdag 45 55 57 
Niet 8 15 20 

 

In de biologische melkveehouderij is weidegang verplicht. De koeien komen vanaf april tot oktober, dus 

zo’n 200 dagen per jaar in de wei (www.groenekoe.nl). Zij krijgen iets minder krachtvoer en krijgen naast 

weidegras ook hooi, maïs- en graskuil. In de biologische melkveehouderij wordt de dierlijke mest weer 

uitgereden op het land, maar er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest. In het krachtvoer wordt 

bovendien gebruik gemaakt van biologisch geteelde grondstoffen. Welk aandeel dit is, is afhankelijk van 

het aandeel van krachtvoer in het totale rantsoen. In totaal moet 95% van het voer in het rantsoen van 
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biologische oorsprong zijn1. Een gemiddeld biologisch melkveebedrijf houdt zo’n 64 koeien op zo’n 57 

hectare land. De productie per jaar ligt lager dan die in de gangbare melkveehouderij op zo’n 6150 kg 

melk (BINternet, 2008). 

 

Productie 

mengvoer en 

vochtige 

bijproducten 

Kunstmest 

productie BoerderijTeelt ruwvoer

Melk

Vlees

Mest

Energie productie

Mestopslag

emissie vanwege de productie

emissie vanwege de teelt, de 

productie en het transport

emissie vanwege productie en  

de aanwending

stro en zaagsel 

productie

emissie vanwege de productie 

en transport

emissie vanwege aanwending en 

het transport van de mest

Weiland

emissie vanwege opslag en 

emissie in de stal

emissie door pensfermentatie en 

het gebruik van brandstoffen

mesttransport

emissie vanwege beweiding

Figuur 2: Systeemoverzicht van de melkveehouderij inclusief de plaatsen en activiteiten waarbij de broeikasgassen CO2, N2O 

en CH4 en het verzurende gas NH3 ontstaan. 

 

2.2 Functionele eenheid  

Bij de uitvoering van een Levens Cyclus Analyse (LCA) is het belangrijk om de functionele eenheid 

eenduidig te definiëren. In deze studie is gekozen voor een ton verpakte aardbeien zoals deze de 

aardbeienteler verlaten en een ton melk2 zoals deze zich in de melktank op het melkveebedrijf bevindt. In 

de aardbeienteelt worden verschillende maten verpakking gebruikt die gerelateerd zijn aan het 

teeltseizoen, waardoor de verpakking voor de milieu-impact van aardbeien meegenomen moet worden. 

Aardbeien en melk worden in deze studie niet met elkaar vergeleken, waardoor het voor de resultaten niet 

van belang is dat aardbeien met verpakking en melk zonder verpakking worden geanalyseerd. 

 

                                                      
1Dit betekent dat bij een gebruik van 20% krachtvoer in het rantsoen er een kwart niet biologische grondstoffen zijn 
toegestaan.  
2 De vet- en eiwitgehaltes in de melk kunnen verschillen tussen typen bedrijven en over seizoenen. Omdat de melk 
tijdens de verwerking tot bijvoorbeeld volle/halfvolle melk wordt verwerkt kan hier een allocatievraagstuk zitten. 
Vet wat uit de melk wordt verwijderd heeft een economische waarde, van waaruit een hoeveelheid van de milieulast 
wordt toegerekend aan de consumptiemelk en aan het vet. In deze studie is hier geen rekening mee gehouden.  
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2.3 Systeemafbakening 

Bij de start van het onderzoek is een keuze gemaakt welke duurzaamheidthema’s worden meegenomen in 

de analyse. In deze studie is rekening gehouden met het milieueffect van de teelt, de productie van 

diervoeders, de productie van gebruikte grondstoffen en de productie van de verpakking (van aardbeien). 

Op mondiaal niveau zijn het broeikaseffect en het landgebruik berekend. Vanuit ervaring weten we dat 

deze thema’s voor de melkveehouderij belangrijk zijn op het gebied van milieu. De broeikasgassen 

koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaangas (CH4), die ontstaan tijdens de productie van 

kunstmest, productie en verbranding van fossiele brandstoffen, aanwending van meststoffen, of 

pensfermentatie worden hierin meegenomen. Op lokaal niveau zijn vermesting, verzuring, emissie van 

zware metalen, en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen berekend.   

De transportfase naar de supermarkt wordt in het kader van de regionaliteit toegevoegd, maar blijft verder 

buiten beschouwing. Uitval in de supermarkt is niet meegenomen en ook de consumptiefase blijft buiten 

beschouwing. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat hierdoor milieukundig en functioneel geen significante 

verschillen optreden tussen de productalternatieven. 

 

2.4 Allocatie 

Bij veel processen worden er tegelijkertijd meerdere producten geproduceerd. Denk hierbij aan: 

• tarwe en stro bij de teelt van granen 

• melk en overige dierlijke producten in de melkveehouderij 

Om de milieueffecten van die processen en de milieueffecten van de productieketens van de input van die 

processen te kunnen verdelen is een allocatiesleutel nodig. In deze studie is gebruik gemaakt van 

economische allocatie. Dat wil zeggen dat op basis van de verdeling van de geldelijke opbrengsten voor 

het bedrijf waar de “splitsing” plaats vindt, de milieulast wordt verdeeld. Bijvoorbeeld een melkveehouder 

verdient ca. 90% van zijn inkomen aan de melk en 10% aan overige dierlijke producten3. Op basis van die 

verdeling wordt dan de milieulast verdeeld over de producten. De waarde van de producten is zoveel 

mogelijk gebaseerd op gemiddelden van commodity prijzen over meerdere jaren. 

 

De milieudruk van de mest die door de koeien wordt geproduceerd en wordt verkocht aan akkerbouwers 

wordt gedeeltelijk toegerekend aan de melk. Hiervoor wordt gerekend met de werkingscoëfficiënt van de 

mest. De milieudruk van het werkzame deel van de mest wordt toegerekend aan de akkerbouwer, en het 

de milieudruk van het niet-werkzame deel van de mest wordt toegerekend aan de melk. 

 

2.5 Structurering van de duurzaamheidthema’s 

Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, betekent 

ondernemen met aandacht voor de drie p’s: People, Planet en Profit. 

Aandacht voor People gaat over aandacht voor mensen in en buiten het bedrijf. Aandacht voor Planet 

gaat over aandacht voor het (leef)milieu op zowel mondiaal als lokaal niveau. Aandacht voor Profit gaat 

over aandacht voor de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten. In een juiste 

verhouding aandacht geven aan en innoveren op deze drie thema’s levert lange termijn winst op voor 

ondernemers en maatschappij. Figuur 3 geeft een visuele weergave van de drie P’s. 

In dit rapport zal allereerst worden ingegaan op de Planet-kant van de duurzaamheid, omdat deze 

kwantificeerbaar is. Ook zal de kwalitatieve People-kant worden bediscussieerd. Een voorwaarde voor 

continuïteit en daarmee aandacht voor People en Planet is dat het bedrijf financieel gezond is. Daarom zal 

in dit rapport hier geen aandacht aan worden besteed. Het is wel mogelijk om meer Profit te genereren 

                                                      
3 De waarde van overige dierlijke producten is een gemiddelde voor de uitstoot koeien, kalveren en vaarzen. 
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door aandacht te besteden aan People en Planet. Hierdoor kan een product een meerwaarde krijgen wat 

weer ten goede komt aan de Profit.  

 
Figuur 3: Uitwerking van duurzaam ondernemen met de drie P’s. 

 

De geselecteerde duurzaamheidthema’s kunnen worden onderverdeeld onder Planet en People. De 

duurzaamheidthema’s die aandacht geven aan Planet zijn opgesplitst in Mondiale en Lokale thema’s. De 

Mondiale thema’s zijn duurzaamheidthema’s die wereldwijd effect hebben. Wanneer hier niet voldoende 

aandacht aan wordt besteed heeft dit niet alleen negatieve gevolgen voor de directe omgeving maar ook 

voor de rest van de wereld. Wanneer niet voldoende aandacht wordt besteed aan de Lokale 

duurzaamheidthema’s heeft dit negatieve gevolgen voor de directe omgeving van het bedrijf. Dit heeft, 

directer dan de mondiale thema’s, een effect op de leefomgeving van de mensen (People). De 

leefomgeving verandert bijvoorbeeld doordat bepaalde planten niet meer kunnen groeien op verzuurde 

grond, of doordat het landschap verandert omdat er teveel aandacht wordt besteed aan Profit. People 

thema’s zijn sociale duurzaamheidthema’s. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met de rol van het bedrijf 

als inspirerende werkgever, of de functie die het bedrijf heeft wat betreft educatie of recreatie. 

 

In eerste instantie zal in deze studie worden ingegaan op de kwantitatieve, harde duurzaamheidthema’s: 

broeikaseffect, ruimtebeslag, vermesting, verzuring, zware metalen en gewasbescherming. Later zullen de 

kwantitatieve resultaten worden gereflecteerd aan de zachtere, kwalitatieve duurzaamheidthema’s zoals 

regionaliteit, dierenwelzijn, innovatie-intensiteit en maatschappelijke functies. Er is voor deze 

duurzaamheidthema’s gekozen omdat zij voor Nederland als belangrijke thema’s worden gezien. 

Waterverbruik bijvoorbeeld is niet meegenomen in deze studie omdat dit in Nederland veel minder urgent 

is dan in andere landen.  
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3. Resultaten 
 

3.1 Mondiale duurzaamheidthema’s 

Mondiale duurzaamheidthema’s zijn thema’s die de omgeving van het bedrijf (regionaal en nationaal) niet 

direct beïnvloeden, maar wereldwijd wel een effect hebben en aandacht vragen. Allereerst zullen de 

resultaten voor broeikaseffect worden besproken (3.1.1.). Daarna volgen de resultaten voor het thema 

ruimtebeslag (3.1.2). 

 

3.1.1 Broeikaseffect 

In deze studie zijn drie broeikasgassen (CO2, N2O en CH4) in beschouwing genomen. In agro-food ketens 

zijn dit de belangrijkste broeikasgassen. De bijdrage aan het versterkte broeikaseffect verschilt op basis 

van de GWP100 waarden (CO2 = 1, N2O = 298, CH4 = 25) conform de PAS 2050 (BSI, 2008). 

 
Figuur 4: Broeikasgasemissie, in CO2-equivalenten per ton melk, van de gangbare melkveehouderij, de gangbare 

melkveehouderij op stal en de biologische melkveehouderij.  

 

Een belangrijk verschil in totale emissie van broeikasgassen per ton melk tussen de verschillende typen 

van melkveehouderij wordt veroorzaakt door het verschil in productie per koe. In de biologische 

melkveehouderij produceert een koe gemiddeld 6150 liter melk per jaar, terwijl dit voor de gangbare 

melkveehouderij en de gangbare melkveehouderij op stal hoger ligt met respectievelijk 7940 liter en 10454 

liter per jaar. Dit betekent dat de milieueffecten simpelweg over minder melk verdeeld worden vergeleken 

met de gangbare productie op stal en dus per ton melk hoger zullen uitvallen dan wanneer de productie 

gelijk zou zijn. Vermeld dient te worden dat de data over de melkgift van de gangbare melkveehouderij en 

de biologische melkveehouderij meer betrouwbaar zijn dan de data over de melkgift van de gangbare 

melkveehouderij op stal.  

Pensfermentatie en broeikasgasemissie door mestgebruik geven, met respectievelijk gemiddeld 43% en 

36%, de grootste bijdrage aan het broeikaseffect. De broeikasgasemissie door mestgebruik omvat lachgas- 

en methaanemissie door opslag van mest in de stal, directe en indirecte lachgasemissies door aanwending 

van de dierlijke en kunstmest en directe en indirecte lachgasemissie door mest vanuit beweiding. Ook de 

teelt, productie en het transport van krachtvoer heeft een belangrijke bijdrage met gemiddeld 12% van de 
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totale broeikasgasemissies. Het transport van de dierlijke mest naar het land heeft een minimale bijdrage 

van minder dan 1%. 

Deze resultaten zijn berekend op basis van drijfmest. In de biologische melkveehouderij wordt, vaker dan 

in de gangbare  melkveehouderij, gebruik gemaakt van een potstal waar vaste mest uit voort komt. Wat 

totale emissie van broeikasgassen betreft is er geen noemenswaardig verschil te verwachten bij gebruik 

van vaste mest ten opzichte van drijfmest. Wel zien we dat op de ene post de emissies omhoog kunnen 

gaan (bijvoorbeeld lachgasemissies uit de stal) terwijl op de andere de emissies juist dalen (bijvoorbeeld bij 

mestaanwending). Bij enkele emissies zijn de effecten onzeker omdat er nog weinig goed onderbouwde 

kennis beschikbaar is voor vaste mest systemen. 

Daarnaast wordt in de melkveehouderij veel gebruik gemaakt van groenbemesters. In deze studie is 

rekening gehouden met een eventuele aankoop van drijfmest, en niet met het gebruik van 

groenbemesters. De emissiefactor van 1 kg stikstof uit een groenbemester is 50% van de emissiefactor 

van 1 kg stikstof uit drijfmest. Op het eerste gezicht geeft het gebruik van groenbemesters dus een forse 

emissiereductie per kg stikstof. Toch gaat dit niet helemaal op. Een groenbemester geeft gewasresten waar 

rekening mee moet worden gehouden. Verder is het de vraag wat de verhouding is tussen vervanging van 

1 kg stikstof uit dierlijke mest en aanvoer van stikstof met groenbemester. De vraag is dus hoeveel stikstof 

uit groenbemester je nodig hebt om 1 kg stikstof uit dierlijke mest te vervangen. Wanneer de benutting 

minder efficiënt is kan dit zelfs meer zijn. Voorlopig schatten we het effect van het gebruik van 

groenbemesters in plaats van mest niet hoog in.   

 
Figuur 5: Broeikasgasemissie, in CO2-equivalenten per ton aardbeien, van de aardbeienteelt in de volle grond, op stellingen 

en in de kas. 

 

In de aardbeienteelt is er een groot verschil in broeikasgasemissie tussen de teelt in de volle grond, op 

stellingen en in de kas. De broeikasgasemissie per ton aardbeien van de teelt in de volle grond is 10% van 

de broeikasgasemissie van de teelt in de kas, terwijl de opbrengst in de kas toch bijna 8 keer hoger is dan 

de opbrengst in de volle grond. Dit verschil in broeikasgasemissie wordt met name veroorzaakt door het 

substraat waarop de aardbeien op stellingen en in de kas groeien, door de materialen die gebruikt worden 

voor de stellingen en de kas en door de brandstoffen die gebruikt worden voor de verwarming van de kas. 

In de volle grond heeft mestgebruik de grootste bijdrage met 34,4%. Daarna volgen de broeikasgasemissie 

door dieselgebruik, het stro en de verpakking met respectievelijk 23,6%, 17,7% en 16,5% van de 

broeikasgasemissie. In de aardbeienteelt op stellingen is het substraat verantwoordelijk voor 71,2% van de 
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bijdrage aan het broeikaseffect, gevolgd door de materialen van de stellingen en tunnels (17,5%) en de 

brandstoffen (5,1%). Het gasgebruik voor de verwarming van de kas zorgt voor ruim 74% van de emissie 

van broeikasgassen, gevolgd door de overige materialen en het substraat. 

Figuur 6: Raming van broeikasgasemissie, in CO

jaar.  

 

De aardbei is oorspronkelijk een seizoensproduct, maar is tegenwoordig bijna het gehele jaar in de winkel 

verkrijgbaar. In januari en februari worden alle aardbeien die in de winkel liggen geïmporteerd, maar de 

rest van het jaar kunnen de verkrijgbare aardbeien in Nederland geteeld worden. 

in Nederland geteelde aardbeien komt

maart, kent een dip in juli en augustus en kan doorlopen tot in december. Onge

Nederland geteelde aardbeien wordt buiten geteeld op stellingen. De oogst begint in mei, kent een dip in 

juli en augustus en kan doorlopen tot eind oktober. De aardbei kan van juni tot en met september uit de 

Nederlandse volle grond komen, maar de top van deze productie ligt in juli en augustus. Ongeveer 37% 

van de totale Nederlandse oogst komt uit de volle grond. Wat betreft bijdrage aan het broeikaseffect kan 

de aardbei het beste worden gegeten in juli en augustus (zie figuur 6). 

stellingen en in de volle grond zijn afkomstig uit een steekproef en kunnen dus variëren

beeld zal daarbij niet drastisch wijzigen.

 

3.1.2 Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag geeft de mate van land

omdat efficiënt met land omgaan een sterke relatie heeft met milieuduurzaamheid

betekent dat er uiteindelijk minder natuur omgezet hoeft te worden in landbouwgrond, wat een positieve 

bijdrage geeft aan behoud van biodiversiteit. 

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)

productie van het krachtvoer. De teelt van het ruwvoer vindt lokaal plaats rond de boerderij. Het 

ruimtebeslag van de teelt voor het krachtvoer ligt echter
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Figuur 7: Ruimtebeslag, in m2/jaar per ton melk, van de 

de biologische melkveehouderij. 

 

Net als bij het broeikaseffect wordt het ruimtebeslag per ton melk ook sterk beïnvloed door de productie 

per koe. Per ton melk wordt er in de biologische melkveehouderij meer ruwvoer 

gangbare melkveehouderij. Wat betreft het ruimtebeslag van het krachtvoer 

verschil. Dit betekent wel dat er per dier in de biologische melkveehouderij minder krachtvoer wordt 

gegeven dan in de gangbaar melkveehouderij. In de 

kilogrammen droge stof aan krachtvoer per dier gegeven. 

 

Figuur 8: Ruimtebeslag, in m2/jaar per ton aardbeien, van de teelt in de volle grond, de teelt op stellingen en de teelt in de 

kas.  

 

Met respectievelijk 76, 222 en 588 m2 per jaar per ton aardbeien heeft de aardbeienteelt in de kas een 

lager ruimtebeslag dan de teelt op stellingen en in de volle grond. Dit is een direct gevolg van het grote 

verschil in opbrengst. De opbrengst is, is dez
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3.2.1 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. 

 
Figuur 9: Vermesting van stikstof (N) en fosfor (P) in de melkveehouderij, in kg N/P per ton melk, uitgesplitst naar 

krachtvoer en ruwvoer.  

 

In de biologische melkveehouderij is de mineralenbalans van stikstof en fosfor beter in balans dan in de 

gangbare melkveehouderij. 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 deze studie nemen we aan dat het overschot in zijn geheel leidt tot vermesting van 

natuur en landbouwbodem4.  In de gangbare melkveehouderij op stal is vermesting van stikstof en fosfor 

het grootst. Deze verminderde mineralenefficiency 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.  

                                                      
4 Met name bij kg N is dat niet het geval omdat een deel door denitrificatie verdwijnt als N2 in de lucht. 
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Figuur 10: Vermesting van stikstof (N) en fosfor (P) in de aardbeienteelt, in kg N/P per ton aardbeien

 

In de aardbeienteelt in de volle grond wordt evenveel kunstmest (N) opgebracht als in de stellingenteelt

(KWIN, 2006). In de volle grond wordt geen fosfor gegeven.
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fosfor relatief laag uit.   
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de grond, omdat deze voetbaden meestal worden geleegd in de stal en zich zo vermengen met de mest

(Kool, 2006). Er is echter een alternatief. 
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5 Zink spoelt meer uit en koper hoopt meer op.
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: Vermesting van stikstof (N) en fosfor (P) in de aardbeienteelt, in kg N/P per ton aardbeien. 
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Figuur 11: Emissie van zware metalen Cu en Zn, in g per ton melk, voor de 

melkveehouderij op stal en de biologische melkveehouderij.
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onderdeel zijn van het krachtvoer bevatten relatief veel koper en zink per kilogram product.

gangbare melkveehouderij op stal worden relatief veel kilogrammen mineralenmengsels gegeven. 

Figuur 12: Emissie van zware metalen Cu en Zn, in g per ton aardbeien, voor de teelt in de volle grond, op stellingen en in 

de kas. 

 

De grootste verschillen in de aardbeienteelt worden veroorzaakt door de kunstmestgift en dan met name 
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substraat gegeven. Van belang is dus wat er met het substraat gebeurd aan het einde van de teelt. In 

sommige gevallen kan het substraat worden gestoomd en hergebruikt. In andere gevallen wordt het 

substraat opgekocht en als bodemverbeteraar 

gebruikte substraat. Wanneer het substraat als bodemverbeteraar wordt ingezet zullen de zware metalen 

die zich in het substraat bevinden in de bodem terechtkomen. 
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fosfor gegeven (volgens KWIN, 2006)

probleem vormt.  

 

3.2.3 Verzuring 

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot van vervuilende gassen door bijvoorbeeld 

fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

lucht of water in de grond terecht. Verzuring van de bodem heeft negatieve effecten op de natuur.

bijdrage aan het verzuringeffect van SO

Figuur 13: Verzuring, in SO2-equivalenten per ton melk, vo

op stal en de biologische melkveehouderij.  

 

In de melkveehouderij is de emissie van ammoniak op het bedrijf bepalend voor de verzuringscore

(Thomassen, 2008 en Blonk, 2007)

aanwending van zowel dierlijke- als kunstmest en bij de bemesting door 

Figuur 14: Verzuring, in SO2-equivalenten per ton aar

 

In de aardbeienteelt is de verzuring

dominantie factor. De uitstoot van zwaveloxiden en stikstofoxiden

en gebruik van energie is groter dan de uitstoot van ammoniak. In de kas en op stellingen hebben de 
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45,4% van het totaal. In de volle grond zorgt het opbrengen van gewasbeschermingsmiddelen voor de 

grootste bijdrage met 43% van het totaal. 
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verzuring. Dit komt door een relatief vrij hoge opbrengst tegenover relatief weinig uitstoot ban SO2-

equivalenten voor bouwmaterialen en gewasbeschermingsmiddelen.  

 

3.2.4 Gewasbescherming 

Gewasbescherming wordt in de melkveehouderij in relatief kleine mate gebruikt. In de gangbare 

melkveehouderij wordt volgens BINternet (2009) 0,51 kg actieve stof (AS) gebruikt per hectare maïsland 

en 0,08 kg AS per hectare grasland. Per ton melk wordt er in de gangbare melkveehouderij 0,011 kg AS 

gebruikt en in de gangbare melkveehouderij op stal 0,013 kg AS. In de biologische melkveehouderij wordt 

geen gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Wat betreft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen in de 

aardbeienteelt zijn in publieke bronnen nauwelijks betrouwbare data beschikbaar over hoeveelheden van 

gebruik. Over een periode van ca 10 jaar (met metingen in 1995, 1998, 2001 en 2004) geeft het CBS aan 

dat er gemiddeld ongeveer 10 kg actieve stof per hectare wordt gebruikt in de vollegrondsteelt. De KWIN 

(2006) geeft een indicatie over het gebruik, maar de juistheid van de data wordt door experts in twijfel 

getrokken. Al deze cijfers zijn exclusief gebruik van grondontsmettingsmiddelen wat met name in de 

vollegrondsteelt een substantiële bijdrage heeft.  

 

Tabel 2: Indicatie van gebruik van gewasbescherming in de aardbeienteelt volgens KWIN 2006, in kg Actieve Stof 

(AS)/ha/jaar. 

Gewasbeschermingsmiddel Vollegrondsteelt Stellingenteelt Kasteelt 

fosethyl-aluminium 6 6  
tolyfluanide 1,5 2  
pirimicarb 0,25 0,5 0,5 
bupirimaat 0,25 0,75  
hexathiazox 0,05 0,05 0,2 

deltamethrin 0,02 0,02  
mepanipyrim 0,688   
fenhexamide 1,5   
kresoxim-methyl 0,15   
thiachloprid 0,24 0,24 0,24 
captan 0,546   

iprodion  2  
fenbutatinoxide  0,4 0,36 
dimethomorp   1,5 
spirodiclofen   0,096 
piperonylbutoxide   0,16 

pyrethrinen   0,04 
zwavel   19,2 

fenmedifam 1,413   
quizalofop-p-ethyl 0,05   
glyfosaat 1,2   
S-metolachloor 1,344   
Totaal kg AS/ha/jaar: 15,2 12,0 22,3 

 

Omdat de opbrengsten van de verschillende teelten uiteen lopen geeft het actieve stof gebruik per ton 

aardebeien een ander beeld. In de vollegrondsteelt, stellingenteelt en kasteelt wordt respectievelijk 0,89, 

0,27 en 0,17 kg actieve stof per ton aardbeien gebruikt. Er is verschil in soorten middelen en de toxiciteit 

van middelen zodat we geen uitspraken kunnen doen over welke teelt vanuit het oogpunt van gebruik van 

bestrijdingsmiddelen te prefereren is.  
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4. Synthese van kwantitatieve analyse

 
4.1 Inleiding 

Wanneer de bijdrage van een ton product aan 

totale Nederlandse bijdrage aan deze duurzaamheidthema’s ontstaat een relatieve bijdrage van di

aan de thema’s. De totale Nederlandse b

totale Nederlandse broeikasgasemissie, dus vanuit industrie, consumenten, landbouw, transport enz. 

Wanneer we de broeikasgasemissie van één ton melk afzetten tegen de totale Nederlandse 

broeikasgasemissie ontstaat wat in 

afgelezen op welk thema er mogelijk de meeste milieuwinst te behalen valt. 

op ‘lokaal duurzaam’ zijn de lokale duurzaamheidthema’s in deze niet o

duurzaamheidthema’s. LandMarkt wil de consument inzicht bieden in haar eigen streek, waar naast de 

mondiale thema’s, vooral lokale thema’s een rol spelen.

 

4.2 Melk 

Ten opzichte van de landelijke bijdragen aan de verschillende duur

melkveehouderij de thema’s ammoniakemissie en zware metalen een grote rol ten opzichte van 

bijvoorbeeld broeikasgasemissie of gewasbescherming (figuur 15). Gezegd dient te worden dat in deze 

studie enkel is gekeken naar oversch

totale bijdrage aan de ophoping van toxische stoffen in de bodem in Nederland

metalen doet de biologische melkveehouderij het beter dan de 

ten opzichte van de landelijke bijdragen verdient dit thema ook hier aandacht ten opzichte van het 

broeikaseffect. Mogelijk valt daardoor een grotere milieuwinst te behalen. 

Figuur 15: Relatieve bijdrage van een ton melk, uit verschillende melkveehouderijen

verschillende duurzaamheidthema’s.  

 

4.3 Aardbeien 

Wanneer de resultaten van de aardbeienteelt worden genormaliseerd met de landelijke bijdrage aan deze 

duurzaamheidthema’s valt op dat de aardbeienteelt een 

zware metalen (afhankelijk van wat er met het substraat gebeurd na gebruik voor de teelt, zie 

3.2.2.) en gewasbescherming. Ook de broeikasgasemissie van de kasteelt is relatief hoog (figuur 16). Door 

de focus te leggen op deze thema’s valt mogelijk een grotere milieuwinst te behalen dan door veel 
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Figuur 16: Relatieve bijdrage van een ton aardbeien, uit verschillende teelten, aan de totale Nederlandse bijdrage aan 

verschillende duurzaamheidthema’s. 

 

4.4 Kwantitatieve duurzaamhei

LandMarkt wil de consument inzicht verschaffen in de prestaties van producten en leveranciers op 

verschillende aspecten. Om dit te bewerkstelligen willen zij een

waarschijnlijk via internet, maar mogelijk ook in de winkel, 

verschillende aspecten waarop gescoord zal gaan worden zijn: 

Traceerbaarheid, Natuurbewust, Diervriendelijkheid

consument laten wat betreft welke van de zeven aspecten zij belangrijk vinden

 

In dit onderzoek is invulling gegeven aan 

deel gekwantificeerd worden en is in dit onderzoek benaderd vanuit 

een samenvattend overzicht weergegeven van de scores op deze kwantitatieve thema’s binnen het aspect 

Natuurbewust. In de tabel worden kleuren gebruikt om de relatieve prestatie weer te geven per thema. 

 

Tabel 4: Samenvattend overzicht van de scores van melk en aardbeien op de verschillende thema’s binnen het aspect 

Natuurbewust, in procenten. Als ijkpunt melk 

Thema eenheid 

broeikasgasemissie kg CO2 / ton 

ruimtebeslag m2 / ton 

vermesting kg N / ton 

  kg P / ton 

zware metalen kg Cu / ton 

  kg Zn / ton 

verzuring kg SO2eq / ton

gewasbescherming AS / ton 

 Lichtblauw betekent beter dan de twee anderen, blauw betekent tussen de twee anderen en donkerblauw betekent slechter 

dan de twee anderen. 
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een samenvattend overzicht weergegeven van de scores op deze kwantitatieve thema’s binnen het aspect 

Natuurbewust. In de tabel worden kleuren gebruikt om de relatieve prestatie weer te geven per thema. 

: Samenvattend overzicht van de scores van melk en aardbeien op de verschillende thema’s binnen het aspect 

Natuurbewust, in procenten. Als ijkpunt melk gangbaar en aardbei in de kas. 

melk 

gangbaar 

melk 

gangbaar 

binnen 

melk 

biologisch 

aardbei 

volle 

grond 

aardbei 

stellingen

 100% 88% 121% 14% 40%

100% 52% 172% 776% 293%

100% 143% 30% 462% 74%

100% 303% 80% 0% 164%

100% 289% 33% 0% 140%

100% 273% 39% 0% 140%

kg SO2eq / ton 100% 102% 137% 125% 54%

100% 127% 0% 529% 157%

Lichtblauw betekent beter dan de twee anderen, blauw betekent tussen de twee anderen en donkerblauw betekent slechter 

Normalisatie in de aardbeienteelt

volle grond

stellingen

kas
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e in de vollegrondsteelt of ammoniakemissie in de gehele 

 
Relatieve bijdrage van een ton aardbeien, uit verschillende teelten, aan de totale Nederlandse bijdrage aan 

consument inzicht verschaffen in de prestaties van producten en leveranciers op 

 die op termijn, 

gecommuniceerd kan worden. De 

Ambachtelijkheid, Fair Trade, 

wil de keuze aan de 

kan voor een belangrijk 

een aantal thema’s. In Tabel 6 wordt 

een samenvattend overzicht weergegeven van de scores op deze kwantitatieve thema’s binnen het aspect 

Natuurbewust. In de tabel worden kleuren gebruikt om de relatieve prestatie weer te geven per thema.  

: Samenvattend overzicht van de scores van melk en aardbeien op de verschillende thema’s binnen het aspect 

aardbei 

stellingen 

aardbei 

kas 

40% 100% 

293% 100% 

74% 100% 

164% 100% 

140% 100% 

140% 100% 

54% 100% 

157% 100% 

Lichtblauw betekent beter dan de twee anderen, blauw betekent tussen de twee anderen en donkerblauw betekent slechter 
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Op basis van deze scores is het niet mogelijk om aan te geven welk product beter scoort op het aspect 

Natuurbewust. Daarvoor zal een weging moeten worden aangebracht tussen de verschillende 

duurzaamheidthema’s. Daarom zijn de berekende scores op de duurzaamheidthema’s met behulp van de 

nieuw ontwikkelde ReCiPe-methode omgerekend tot één milieuscore (Goedkoop et al.., 2008). De 

ReCiPe-methode is bedoeld voor weging binnen een LCA en is ontwikkeld door een Europees 

Consortium waar vanuit Nederland aan werd deelgenomen door de Universiteit van Nijmegen, CML, 

Pré-consultants en het RIVM. Basis van deze methode is dat alle milieudrukindicatoren worden 

omgerekend tot een drietal ‘endpoints’: beslag op voorraden, beslag op biodiversiteit en humane 

gezondheid. Voor deze studie is alleen het beslag op biodiversiteit meegenomen. De eenheid daarvoor is 

PDF wat staat voor Potentially Disappeared Fraction. Op basis van PDF zijn de resultaten voor het 

thema Natuurbewust als volgt: 

 

Tabel 5: Score op het thema Natuurbewust, als resultaat van de ReCiPe-methode voor het beslag op biodiversiteit.  

Lichtblauw betekent beter dan de twee anderen, blauw betekent tussen de twee anderen en donkerblauw betekent slechter dan 

de twee anderen. 

 

In de ReCiPe-methode scoren de mondiale thema’s zwaarder dan de lokale thema’s. Dat is de reden dat 

biologische melk slechter scoort volgens de ReCiPe-methode, ondanks de goede score op de lokale 

thema’s. Voor LandMarkt zijn ook de lokale thema’s van belang, omdat zij de consument weer in contact 

willen brengen met de boer uit zijn eigen streek. Daarom is het niet wenselijk dat de lokale thema’s weg 

vallen door zondermeer de ReCiPe-methode toe te passen. Eerder in dit hoofdstuk zagen we ook dat met 

behulp van normalisatie van de resultaten ten opzichte van de landelijke bijdrage aan deze thema’s, 

mogelijk een grotere milieuwinst te behalen valt op lokaal gebied. 

Daarom stellen we voor om een splitsing te maken tussen de mondiale thema’s en de lokale thema’s. Dit 

geeft een completer beeld. LandMarkt zou dan niet 7 maar 8 aspecten krijgen. Natuurbewust zou 

bijvoorbeeld worden opgesplitst in Mondiaal Milieu en Lokaal Natuurbewust. De scores van Melk en 

Aardbei, volgens de ReCiPe-methode, opgesplitst naar Mondiaal en Lokaal zijn weergegeven in tabel 8.  

 

Tabel 6: Score op de voorgestelde thema’s Mondiaal Milieu en Lokaal Natuurbewust, als resultaat van de ReCiPe-methode 

voor het beslag op biodiversiteit.  

Lichtblauw betekent beter dan de twee anderen, blauw betekent tussen de twee anderen en donkerblauw betekent slechter dan 

de twee anderen. 

 

Er kan getwijfeld worden aan de score op ‘lokaal natuurbewust’ van de aardbei in de volle grond. Volgens 

de KWIN wordt er geen fosfaat op het land gebracht. Dit lijkt onwaarschijnlijk omdat er dan mogelijk een 

negatieve fosfaatbalans ontstaat. Wanneer wordt uitgegaan van een zelfde fosfaatgift als in stellingenteelt, 

melk gangbaar melk gangbaar 
binnen 

melk biologisch aardbei volle 
grond 

aardbei stellingen aardbei kas 

      

Aspect melk gangbaar melk gangbaar 
binnen 

melk 
biologisch 

aardbei volle 
grond 

aardbei 
stellingen 

aardbei kas 

Mondiaal 
Milieu 

      Lokaal 
Natuurbewust 
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wat zowel effect heeft op het thema vermesting als op het thema zware metalen, blijft de volgorde op 

basis van de ReCiPe-score op ‘lokaal natuurbewust’ echter gelijk.  
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5. Discussie 
 

5.1 Inleiding 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.2 is de basis van de gebruikte data voor de gangbare melkveehouderij 

op stal niet zo solide als die van de gangbare melkveehouderij en de biologische melkveehouderij. Er zijn 

verschillende factoren die effect kunnen hebben op de uitkomsten. Eén daarvan is de melkgift in relatie 

tot de voergift. Juist hierin bestaat onzekerheid over de juistheid. De resultaten van variatie in deze data 

op de broeikasgasemissie per ton melk worden in dit hoofdstuk in kaart gebracht. 

 

Naast het thema ‘natuurbewust’ wil LandMarkt ook invulling geven aan een aantal andere thema’s. 

LandMarkt wil deze thema’s gaan gebruiken in de communicatie met de consument in het kader van 

duurzaamheid. Een aantal van deze thema’s zijn zachtere thema’s en zijn moeilijker te interpreteren en te 

kwantificeren dan de in deze studie uitgewerkte harde kwantitatieve thema’s. Omdat deze thema’s toch 

belangrijk zijn om een volledig beeld te krijgen van duurzaamheid volgens People, Planet en Profit, wordt 

een aantal van deze thema’s bediscussieerd in dit hoofdstuk. Achtereenvolgens komen aan de orde 

Dierenwelzijn, Regionaliteit, Innovatie-intensiteit en Maatschappelijke functies. 

 

5.2 Variatie in data gangbare melkveehouderij op stal 

Omdat de data over melkgift van de koeien in de melkveehouderij op stal minder solide zijn dan de 

melkgift van de koeien in de gangbare melkveehouderij en de biologische melkveehouderij, waarbij het 

vermoeden bestaat dat 10450 liter per dier per jaar aan de hoge kant is, is onderzocht wat de gevoeligheid 

is van de uitkomsten wanneer de melkgift wordt verlaagd. De melkgift is daarvoor verlaagd naar 9000 liter 

per dier per jaar. Ook van de opbrengst van grasland en maïsland zijn andere waarden gevonden. Het zou 

kunnen dat deze opbrengsten gemiddeld hoger zijn dan de opbrengsten die worden aangegeven in van 

Bruggen (2008). De opbrengsten van grasland en maïsland zijn verhoogd naar respectievelijk 10200 kg 

ds/jaar en 14800 kg ds/jaar (Aarts et al, 2008). Om een eerste indicatie te geven van het effect van variatie 

in deze data is gekeken naar het thema broeikasgaseffect. Ook op andere thema’s is een effect te 

verwachten, maar voor deze eerste indicatie zijn deze buiten beschouwing gelaten. Om de bandbreedte 

van het effect van deze variatie te bepalen is de bijdrage aan het broeikaseffect per ton melk in de 

melkveehouderij op stal bepaald inclusief deze variatie. 

  

Tabel 7: Bandbreedte broeikasgasemissie van melkveehouderij op stal als gevolg van mogelijke variatie in melkgift, 
krachtvoergift en ruwvoeropbrengst. 

kg CO2eq/ton melk ruwvoeropbrengst 
gelijk 

ruwvoeropbrengst 
omhoog 

10450 l/dr/jaar, krachtvoer 
gelijk 1058 984 

9000 l/dr/jaar, krachtvoer 
evenredig minder 1169 1085 

 
Wanneer de melkgift omlaag wordt gebracht van 10450 naar 9000 liter per dier per jaar, de input van 

krachtvoer evenredig veranderd wordt en de opbrengst van het productieland gelijk blijft neemt de 

bijdrage aan het broeikaseffect per ton melk toe van 1058 kg CO2eq tot 1169 kg CO2eq. Deze uitstoot 

blijft wel onder de broeikasgasemissie per ton melk uit de gangbare melkveehouderij met weidegang van 

1243 kg CO2eq. Wanneer nu de opbrengst van het productieland omhoog wordt gebracht, bij een gelijk 

blijvende stikstofgift per hectare, dan neemt de broeikasgasemissie per ton melk af tot 1085 kg CO2eq. 

Een lagere melkgift van 9000 liter en een hogere opbrengst van gras- en maïsland van 10200 kg ds en 



 

24 
 

14800 kg ds zorgen dus voor een hogere broeikasgasemissie per ton melk, maar het verschil van 27 kg 

CO2eq/ton melk is niet groot. De broeikasgasemissie van 1058 kg CO2eq/ton melk uit de gangbare 

melkveehouderij op stal zou dichter bij de broeikasgasemissie van gangbare melk kunnen liggen, maar ook 

bij een lagere melkproductie en een hogere opbrengst van productieland blijkt dat de broeikasgasemissie 

per ton melk nog steeds lager is dan die van gangbare melk met weidegang. Er kunnen wel vraagtekens 

worden gesteld bij de significatie van het verschil. Om dit beter te onderzoeken zal een uitgebreidere 

vergelijking plaats moeten vinden.  

 

5.3 Beoordeling zachtere duurzaamheidthema’s 

5.3.1 Dierenwelzijn 

Van dierenwelzijn zijn veel definities gegeven. Voorbeelden van definities zijn: ‘Welzijn is in harmonie 

met de omgeving leven’ (Hughes, 1976), ‘Welzijnsstatus hangt af van de moeite om aan te passen aan de 

omgeving’ (Broom, Johnson, 1993),’ Welzijn hangt samen met de voorspelbaarheid en beheersbaarheid 

van de omgeving’ (Wiepkema, Koolhaas, 1993), ‘Welzijn hangt samen met de mentale en emotionele 

status van dieren, zoals plezier, pijn, gevoel van stress, angst en frustratie’ (Duncan, 1996).  

Uit literatuur blijkt dat weidegang belangrijk is voor de mate van dierenwelzijn. In de gangbare 

melkveehouderij op stal komen de koeien in het geheel niet in de wei. In de gangbare melkveehouderij 

komen de koeien gemiddeld zo’n 175 dagen per jaar in de wei en in de biologische melkveehouderij is 

weidegang gemiddeld gedurende de meeste dagen per jaar de norm. Naast weidegang is beperking van 

infectiedruk en been- en klauwproblemen belangrijk. Verlagen van de infectiedruk en been- en 

klauwproblemen kan door het gebruiken van een goede mestschuif zodat de vloer schoon, droog en niet 

glad is. Een potstal is een goed middel om been- en klauwproblemen te verminderen, maar biedt mogelijk 

wel problemen wat betreft infectiedruk. Over het algemeen doet de gangbaar melkveehouderij het beter 

als het aankomt op infectiebestrijding, wat mede komt doordat de biologische melkveehouderij 

beperkingen kent rond medicijngebruik (Ruis en Pinxterhuis, 2007). 

 

5.3.2 Regionaliteit 

Aardbeien en het landschap 
In 2008 besloeg de aardbeienteelt ongeveer 1619 hectare land, waarvan de aardbeienteelt in de open lucht 

1350 hectare besloeg. De aardbeienteelt maakt dus maar een klein gedeelte uit van het totale buitengebied 

en de invloed van de aardbeienteelt op het landschap zal dan ook minimaal zijn.   

Ondanks de geringe invloed op het landschap lijken de verschillende teelten van de aardbei een 

uiteenlopende invloed te hebben op de beleving van het landschap. We hebben al gezien dat de 

belevingswaarde van het landschap negatief wordt beïnvloed door de glastuinbouw (Alterra, 2006, 

www.daarmoetikzijn.nl). Dat betekent dat de teelt van aardbeien in de kas de waarde van het landschap 

geen goed doet. Naar de invloed van de stellingenteelt en de vollegrondsteelt op de belevingswaarde van 

het landschap hebben we geen onderzoek gedaan. In de lijn der verwachting zou vollegrondsteelt hoger 

gewaardeerd worden dan de stellingteelt, omdat de vollegrondsteelt de openheid in het landschap 

behoudt. Daarnaast is de vollegrondsteelt de van oudsher gebruikte teeltmethode en dus authentiek en 

mogelijk historisch waardevol. Het is mogelijk dat de stellingen van de stellingenteelt als een storend 

element worden ervaren, waardoor deze de waarde van het landschap negatief beïnvloed.  

 

Melkveehouderij en het landschap 

In Nederland wordt ongeveer 83% van het buitengebied beheerd door de agrarische sector. Op 62% van 

dit buitengebied worden gras- en voedergewassen geteeld die voor het merendeel bestemd zijn voor de 

melkveehouderij (www.cbs.nl). Daarmee is de melkveehouderij de belangrijkste beheerder van het 

buitengebied en dus van grote invloed op het landschap en de beleving ervan. Een groot deel van het 

cultuurlandschap in delen van Nederland is zelfs ontstaan door de melkveehouderij, en is ervan 
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afhankelijk wat beheer betreft (Hin et. al, 2004). Een goed voorbeeld is het landschap in het Groene Hart. 

De melkveehouderij tekent het landschap van het Groene Hart (www.rlg.nl). De boeren in het Groene 

Hart hebben bovendien de omgang met water tot een kunst verheven. Zij boeren letterlijk tussen en 

vrijwel op het water. Landschappen met water worden hoog gewaardeerd (P.J. Braaksma en A.E Bos 

2007,Alterra 2006, www.daarmoetikzijn.nl). Verder zijn ook houtwallen, sloten en reliëf in percelen 

gewaardeerde elementen in het landschap van de melkveehouderij. Daarbij vormt de koe in de wei de 

stoffering van het landschap. Zonder koeien in de wei wordt het cultuurlandschap ook als aantrekkelijk 

ervaren, maar koeien maken het landschap levendiger en afwisselender. Bovendien levert het weiden van 

de koeien een bijdrage aan de natuurwaarde van de melkveehouderij. Door weidegang van koeien blijven 

mestvlaaien achter op het land. Op deze plekken laten de koeien het gras staan, zogenaamde gierbossen. 

Een dergelijk microklimaat is een goede biotoop voor verschillende insecten die op hun beurt een 

voedselbron zijn voor bijvoorbeeld weidevogels (Hin et. al, 2004). Geconcludeerd kan worden dat de 

melkveehouderij bepalend is voor het Nederlandse cultuurlandschap, of het nu gangbare 

melkveehouderij, gangbare melkveehouderij op stal of biologische melkveehouderij betreft. De 

melkveehouderij waar de koeien op stal staan scoort lager.  

 

Hoe regionaal is regionaal? Het effect van transportafstanden: 

Transport van het bedrijf naar de supermarkt heeft zowel een effect op de emissie van broeikasgassen als 

op verzuring. Dit verzuringeffect komt door de emissie van zwaveloxiden en stikstofoxiden.  

 

Tabel 8: Percentage van de bijdrage van transport aan de totale emissie van broeikasgassen bij een transportafstand van 20, 

50 en 100km.  

 20 kilometer 50 kilometer 100 kilometer 

Melk gangbaar 0,19% 0,47% 0,94% 
Melk gangbaar op stal 0,22% 0,54% 1,07% 
Melk biologisch 0,16% 0,39% 0,78% 
Aardbeien volle grond 0,37% 0,91% 1,81% 
Aardbeien stellingen 0,13% 0,32% 0,65% 
Aardbeien in de kas 0,05% 0,13% 0,26% 

 

Het effect van transport op de emissie van broeikasgassen is relatief klein. Het relatieve effect van 

transport is het grootst voor de aardbeien in de volle grond. Dit wordt simpelweg veroorzaakt doordat de 

totale bijdrage aan het broeikaseffect van de aardbeienteelt in de volle grond relatief laag is vergeleken met 

de andere teelten. Naar verhouding draagt transport dus voor een groter deel bij aan het totaal.  

 

Tabel 9: Percentage van de bijdrage van transport aan de totale emissie van SO2-equivalenten bij een transportafstand van 

20, 50 en 100km. 

 20 kilometer 50 kilometer 100 kilometer 

Melk gangbaar 0,82% 2,04% 3,99% 
Melk gangbaar op stal 0,81% 2,00% 3,92% 
Melk biologisch 0,60% 1,94% 2,94% 
Aardbeien volle grond 0,70% 1,74% 3,39% 
Aardbeien stellingen 1,61% 3,94% 7,58% 
Aardbeien in de kas 0,87% 2,15% 4,21% 

 

Ditzelfde geldt voor de bijdrage van transport aan de verzuring bij de stellingenteelt. De stellingenteelt 

heeft een lage verzuringsgraad vergeleken met de overige teelten, waardoor de bijdrage van verzuring door 

transport aan het totaal hoger uitvalt.  
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5.3.3 Innovatie-intensiteit 

Van groot belang voor het verduurzamen van een sector is de proactieve rol van (groepen) ondernemers 

bij de ontwikkeling van innovatieve concepten. Innovatieve projecten maken het mogelijk dat de keten 

duurzamer gaat produceren en dat de concurrentiepositie van duurzame producten verbetert. 

Experimenten vormen een belangrijk onderdeel van de transitie. Onafhankelijk van het feit of het concept 

een succes wordt, heeft het experiment waarde omdat geleerd wordt over transities. Deze kennis kan weer 

in tal van andere situaties van belang zijn. Communicatie over succes- en faalfactoren is daarbij belangrijk. 

Naast een brede verspreiding van rapporten van het project, kan dit ook gerealiseerd worden door het 

schrijven van een artikel, het geven van presentaties en interviews, het houden van open dagen, het geven 

van workshops of het maken en onderhouden van een goede website (Blonk, 2005).  

 

De Innovatiebarometer, welke bestaat uit 13 vragen, is een instrument dat is ontwikkeld door het EIM. 

Met behulp van dit instrument kan de innovatie-intensiteit van bedrijven onderling vergeleken worden. 

Het geeft aan in hoeverre een bedrijf er op dit moment in slaagt om vernieuwende producten, processen 

of diensten door te voeren. Het is echter ook mogelijk te vragen naar geplande of lopende innovatieve 

projecten op het gebied van duurzaamheid. Wanneer het bedrijf reeds uitgevoerde, actieve of geplande 

innovatieve projecten heeft kan verder worden gevraagd naar publicaties, presentaties, workshops, 

interviews, open dagen of websites. Ook kan een beoordeling worden gemaakt van het kennisnetwerk van 

de ondernemer. 

 

5.3.4 Maatschappelijke functies 

Een tendens is de groeiende claim op het platteland door andere gebruikers. Door veranderingen in de 

samenleving en verschuiving van de eisen die de samenleving stelt aan landbouw en platteland is de 

landbouw zoals we die kenden niet meer de enige en vanzelfsprekende gebruiker van het platteland. De 

voorkeur voor voedselzekerheid heeft plaats gemaakt voor zorgen over de gezondheid van het voedsel en 

de aantasting van milieu en landschap. Voedseltekorten veranderden in overschotten (Ham en Hennen, 

2001). Jarenlang hebben ondernemers en beleid zich gericht op schaalvergroting en specialisatie, maar de 

tendens gaat langzaam naar uitbreiding van activiteiten (Schoorlemmer, 2006).  

Voor burgers is het platteland vaak een gemakkelijk bereikbaar en aantrekkelijk gebied om te recreëren. 

Natuurbeschermers verwachten dat op het platteland voldoende ruimte is – of wordt ingeruimd – voor 

natuur (PPO, 2006). De eisen die deze gebruikers stellen zijn anders dan die van agrariërs. Het doel is nu 

een duurzame productie, zowel economisch als milieutechnisch en cultureel landschappelijk (Ham en 

Hennen, 2001). Dit kan enerzijds een efficiënte bedrijfsvoering in de weg staan, maar anderzijds schept 

het in een aantal gevallen ook nieuwe mogelijkheden voor boeren, als zij dergelijke maatschappelijke 

behoeften kunnen inpassen in hun bedrijfsvoering (PPO, 2006).  
Een melkveehouder of aardbeienteler kan zo zijn sociale rol in het gebied versterken door zijn omgeving 

te betrekken bij zijn activiteiten. Door de verbreding van zijn functie krijgt de onderneming een groter 

draagvlak en levert zo een belangrijke bijdrage aan een vitaal platteland. Er zijn veel vormen van 

verbredingactiviteiten mogelijk (tabel 3). 
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Tabel 10: Aantal bedrijven met verbredingactiviteiten in de landbouw in 2007 (CBS, 2009). 

Verbreidingsactiviteit 2007 

Verkoop aan huis 2851 
Stalling van goederen/ dieren 2321 
Agrotoerisme 2455 
Verwerken van landbouwproducten 686 
Zorglandbouw 605 
Aquacultuur 27 
Loonwerk voor derden 2145 
Natuur- en landschapsbeheer 8115 

 

In 2007 hielden ongeveer 19000 landbouwbedrijven zich bezig met verbreding. Dat is ongeveer 20% van 

het totaal aantal landbouwbedrijven. Voor 55% van de landbouwbedrijven met verbredingactiviteiten 

zorgt deze activiteit voor minder dan 10% van de totale opbrengst. Voor 33% van de landbouwbedrijven 

is dit 10-50% van de totale opbrengst en voor 12 % zorgt de verbreding van de activiteiten voor meer dan 

50% van de totale opbrengst (www.cbs.nl). Er is een groot verschil tussen typen bedrijven en 

verbredingactiviteiten. De melkveehouderij is koploper wat betreft verbreding met stalling van goederen/ 

dieren, agrotoerisme en natuur- en landschapsbeheer. De tuinbouw, waaronder de aardbeientelers vallen, 

houdt zich minder bezig met verbreding, maar als zij wel activiteiten ontplooit richt zij zich met name op 

verkoop aan huis en agrotoerisme. 

 

5.4 Voorstel voor het kader 

LandMarkt wil door middel van zeven aspecten structuur geven aan de communicatie over de 

duurzaamheid van het assortiment. In deze paragraaf wordt een eerste opzet gegeven om deze structuur 

vorm te geven en een overzichtelijk kader te bieden. Dit kader zal nog verder moeten worden uitgewerkt. 

Een aantal aspecten zal nog moeten worden ingevuld. Bovendien zal mogelijk een rangschikking gaan 

plaatsvinden in de verschillende aspecten waarna een eindscore gegeven kan gaan worden. De 

onderbouwing en de discussie over deze rangschikking zal nog gaan plaatsvinden.  

 

In deze studie is het aspect Natuurbewust kwantitatief benaderd, waarna de aspecten Diervriendelijkheid 

en Regionaliteit zijn bediscussieerd. Ondanks dat er in dit onderzoek invulling is gegeven aan drie van de 

zeven aspecten van LandMarkt wordt toch een kader geboden voor alle zeven aspecten. Door dit kader 

kan inzicht worden verschaft in en worden gecommuniceerd over de scores van verschillende producten 

op de zeven aspecten die LandMarkt voor ogen heeft.  

 

Naar aanleiding van paragraaf 4.4 wordt voorgesteld om het aspect Natuurbewust op te splitsen in een 

lokaal aspect en een mondiaal aspect. Daarmee verschaft LandMarkt de consument inzicht in acht, in 

plaats van zeven aspecten. Voorgesteld wordt om de scores op de acht aspecten visueel te maken door het 

gebruik van kleuren: 

 
Op deze manier is in één oogopslag te zien op welk aspect een product goed scoort en op welk aspect een 

product minder goed scoort. Een gewogen keuze is dan snel te maken. Voor melk en aardbeien zou de 

“scorekaart” er als volgt uit gaan zien: 

minder neutraal beter onbekend 
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7. Bijlage: Milieu-ingrepen in de aardbeienteelt en de 

melkveehouderij 
  

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de kwantificering van de milieu-ingrepen die plaatsvinden tijdens 

de teelt van aardbeien en in de melkveehouderij. Kort gezegd zijn dit de data en de bronnen van de data  

die liggen achter de resultaten van de uitgevoerde studie. De data zullen worden uitgesplitst per case.  

 

7.1 Aardbeien 

In de aardbeienteelt zijn drie verschillende teeltvormen bestudeerd. Achtereenvolgens komen aan de orde 

de vollegrondsteelt, de stellingenteelt en de teelt in de kas. 

 

7.1.1 Aardbeienteelt in de volle grond 

Tabel 7.1: data aardbeienteelt in de volle grond 

milieu-ingreep eenheid data bron 

opbrengst kg/ha 17000 KWIN 2006 
uitgangsmateriaal aantal planten/ha 32000 KWIN 2006 
kunstmest N kg/ha 100 KWIN 2006 
kunstmest P kg/ha 150 KWIN 2006 
diesel l/ha 200 pers. comm. W. Sukkel 
elektriciteit kWh/100 plantjes 7 Kool, 2008 
stro kg/ha 10000 KWIN 2006 
champost kg/ha 12500 Kool, 2008 
compost kg/ha 12500 Kool, 2008 
verpakking, polystyreen kg/ha (440 g aardbeien/bakje) 386,4 Kool, 2008 
gewasbescherming    

 

7.1.2 Aardbeienteelt op stellingen 

Tabel 7.2: data aardbeienteelt op stellingen 

milieu-ingreep eenheid data bron 

opbrengst kg/ha 45000 KWIN 2006 
uitgangsmateriaal aantal planten/ha 100000 KWIN 2006 
kunstmest N kg/ha 100 KWIN 2006 
kunstmest K kg/ha 150 KWIN 2006 
kunstmest P kg/ha 50 KWIN 2006 
diesel l/ha 88 KWIN 2006 
elektriciteit kWh/100 plantjes 7 Kool, 2008 
veen teelt kg/ha 41283 Kool, 2008 
veen opkweek kg/ha 6053 Kool, 2008 
kokos teelt m3/ha 27,2 Kool, 2008 
kokos opkweek m3/ha 4 Kool, 2008 
verpakking, polystyreen kg/ha 989,1 KWIN 2006 
staal kg/ha 3754 Kool, 2008 
folie (polyester) kg/ha 262 Kool, 2008 
folie (polyethyleen)  kg/ha 708 Kool, 2008 
gewasbescherming    
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7.1.3 Aardbeienteelt in de verwarmde kas 

Tabel 7.3: Data aardbeienteelt in de kas 

milieu-ingreep eenheid data bron 

opbrengst kg/ha 132000 KWIN 2006 
uitgangsmateriaal aantal planten/ha 100000 KWIN 2006 
kunstmest N kg/ha 490 Kool, 2008 
kunstmest K kg/ha 490 Kool, 2008 
kunstmest P kg/ha 105 Kool, 2008 
diesel l/ha 200 KWIN 2006 
elektriciteit kWh/100 plantjes 7 Kool, 2008 
gas m3/ha 208100 Kool, 2008 
veen teelt kg/ha 45400 Kool, 2008 
veen opkweek kg/ha 6053 Kool, 2008 
kokos teelt m3/ha 30 Kool, 2008 
kokos opkweek m3/ha 4 Kool, 2008 
verpakking, polystyreen kg/ha  3000 KWIN 2006 
staal kg/ha 15411 Kool, 2008 
beton kg/ha 7641 Kool, 2008 
glas  kg/ha 8344 Kool, 2008 
aluminium kg/ha 2280 Kool, 2008 
polyester kg/ha 512 Kool, 2008 
polyethyleen kg/ha 249 Kool, 2008 
PVC kg/ha 43 Kool, 2008 
gewasbescherming    
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7.2 Melk 

Er zijn in deze studie drie melkveehouderijsystemen bestudeerd. Eerst zal worden ingegaan op de 

basisdata in de secties bedrijfscijfers, mestbeleid en voederregiem. Daarna zal per berekend 

duurzaamheidthema de wijze van berekening worden besproken. Achtereenvolgens komen de thema’s 

broeikasgasemissie, ruimtebeslag, vermesting, zware metalen en verzuring aan bod. 

 

7.2.1 Bedrijfscijfers 

De bedrijfscijfers zijn de basisdata waarop de berekeningen zijn gebaseerd. Het gaat hierbij om de input 

en de output van het melkveebedrijf.  

 

Tabel 7.4: bedrijfscijfers van de gangbaar melkveehouderij 

bedrijfscijfers eenheid data bron 

INPUT    
Aantal melkkoeien # 71,2 BINternet 
Aantal kalveren # 24,6 BINternet 
Aantal pinken # 25,9 BINternet 
Oppervlakte maïsland ha 7,6 BINternet 
Oppervlakte grasland ha 36 BINternet 
Aardgas m3 1280 BINternet 
Elektriciteit kWh 33060 BINternet 
Diesel l 5860 BINternet 
Melkgift kg 7940 BINternet 
Dagen weidegang # 175 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Stro gebruik kg 23446 KWIN veehouderij, 2006-2007 
Zaagsel gebruik kg 11470,5 KWIN veehouderij, 2006-2007 
    
OUTPUT    
Melkgift kg 7940 BINternet 
Kalveren # 24,6 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Melkvee # 21,4 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Pinken # 2,1 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 

 

Tabel 7.5: bedrijfscijfers van de gangbare melkveehouderij op stal 

bedrijfscijfers eenheid data bron 

INPUT    
Aantal melkkoeien # 71,2 BINternet 
Aantal kalveren # 24,6 BINternet 
Aantal pinken # 25,9 BINternet 
Oppervlakte maïsland ha 17,4 BINternet 
Oppervlakte grasland ha 26,2 BINternet 
Aardgas m3 1280 BINternet 
Elektriciteit kWh 33060 BINternet 
Diesel l 11720 CLM, broeikasgasemissies bij beweiding 
Dagen weidegang # 0 RGM Meijer, 1998 
Stro gebruik kg 45041 KWIN veehouderij, 2006-2007 
Zaagsel gebruik kg 22035 KWIN veehouderij, 2006-2007 
    
OUTPUT    
Melkgift kg 10454 RGM Meijer, 1998 
Kalveren  # 24,6 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Melkvee # 21,4 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Pinken # 2,1 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
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Tabel 7.6: bedrijfscijfers van de biologische melkveehouderij 

bedrijfscijfers eenheid data bron 

INPUT    
Aantal melkkoeien # 64,4 BINternet 
Aantal kalveren # 21,8 BINternet 
Aantal pinken # 23,5 BINternet 
Oppervlakte maïsland ha 3,8 BINternet 
Oppervlakte grasland ha 49,5 BINternet 
Oppervlakte graan ha 2 BINternet 
Aardgas m3 790 BINternet 
Elektriciteit kWh 26240 BINternet 
Diesel l 4110 BINternet 
Dagen weidegang # 200 www.groenekoe.nl 
Stro gebruik kg 18370 KWIN veehouderij, 2006-2007 
Zaagsel gebruik kg 8988 KWIN veehouderij, 2006-2007 
    
OUTPUT    
Melkgift kg 6150 BINternet 
Kalveren # 21,8 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Melkvee # 19,3 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 
Pinken # 1,9 CBS, Dierlijke mest en mineralen 2006 

 

7.2.2 Mestbeleid 

De mestverdeling tussen kunstmest en dierlijke mest is gemaakt volgens de richtlijnen van het Mestbeleid 

2008-2009. Er is vanuit gegaan dat de maximum hoeveelheid dierlijke mest (inclusief beweiding) is 

uitgereden op het land. De tekorten zijn volgens de gebruiksnorm aangevuld met kunstmest. 

In de biologische melkveehouderij wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest. Er is vanuit gegaan dat de 

maximum toegestane hoeveelheid dierlijke mest is uitgereden op het land. Wanneer er een tekort aan 

mineralen aanwezig is, is er vanuit gegaan dat de ontbrekende dierlijke mest wordt aangekocht.  

 

Tabel 7.7: Verdeling tussen kunstmest en dierlijke mest in de verschillende melkveehouderijsystemen, in kg/ton melk. 

mestverdeling Gangbare 
melkveehouderij 

Gangbare 
melkveehouderij op 

stal 

Biologische 
melkveehouderij 

Dierlijke mest (kg N) 17,1 9,1 29,9 
Kunstmest N  11,7 7,9 0 
Kunstmest P  1,3 1,5 0 
Kunstmest K  0 0 0 

 

7.2.3 Voederregiem 

In de melkveehouderij wordt meestal het ruwvoer op het bedrijf zelf geteeld. In deze studie is 

aangenomen dat op het bedrijf niet meer of minder ruwvoer wordt geproduceerd dan de koeien nodig 

hebben. Alle maïs, gras, graskuil en hooi wordt door de koeien gebruikt. Het graan wat wordt geteeld in 

de biologische melkveehouderij wordt verkocht. Naast ruwvoer krijgen de koeien ook standaard 

krachtvoer, vochtrijk krachtvoer en eiwitrijk krachtvoer. De samenstelling van het krachtvoer wordt 

weergegeven in tabel 7.10. 
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Tabel 7.8: Voederregiem in de verschillende melkveehouderijsystemen, in kg droge stof/ton melk. 

voederregiem Gangbare 
melkveehouderij 

Gangbare 
melkveehouderij op 

stal 

Biologische 
melkveehouderij 

Mais 155 277 98 
Weidegras 197 0 618 
Graskuil en hooi 331 300 499 
Standaard krachtvoer 173 156 173 
Vochtrijk krachtvoer 24 51 0 
Eiwitrijk krachtvoer 13 51 0 

 

Tabel 7.9: Opbrengst voor consumptie koeien per hectare, in kg droge stof/ha. (CBS, dierlijke mest en mineralen 2006) 

Opbrengst per hectare Gangbare 
melkveehouderij 

Gangbare 
melkveehouderij op 

stal 

Biologische 
melkveehouderij 

Mais 13020 13020 12000 
Weidegras 3492 - 5770 
Graskuil en hooi 5870 9362 4656 

 

Tabel 7.10: Gemiddelde samenstelling van de verschillende krachtvoeders, in %. 

grondstof Standaard 
krachtvoer 

Eiwitrijk krachtvoer Vochtrijke 
krachtvoer 

Bierbostel   29% 
Verse maisgluten   12% 
Palmpitschilfers 10% 19%  
Sojaschroot 5% 20%  
Sojahullen 5% 4%  
Aardappelpersvezel   13% 
Raapzaadschroot 10% 19%  
Maïsglutenmeel 5%   
Perspulp   25% 
Aardappelsnippers   9% 
Citruspulp 4% 7%  
Bietenpulp 4% 3%  
Tarwe 4%   
Maïs 12,5% 3%  
Tarweglutenvoer 2% 3%  
Melasse 3% 0,2%  
Maisvoerbloem 3%   
Moutkiemen 1%   
Tarwe DDGS 1%   
Bakkerijproducten 27,5%   
Kokosschroot  3,5%  
Zonnebloemschroot  2%  
Sojaolie  0,3%  
Maisglutenvoer  2%  
Zout  0,5%  
Sorghum  1,5%  
Tarwegries  2%  
Snoepsiroop 3%   

 

7.2.4 Broeikaseffect 

De indicator voor broeikaseffect, ook wel klimaatverandering genoemd, is de hoeveelheid 

broeikasgasmissie die geproduceerd wordt. Omdat de berekende broeikasgassen koolstofdioxide, lachgas 
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en methaan een verschillend effect hebben per type gas, worden de resultaten uitgedrukt in CO2-

equivalenten. Om de broeikasgasemissie te berekenen worden de inputs in het systeem vergeleken en 

gealloceerd met behulp van economische allocatie over de outputs (melk en vlees). In tabel 7.11 staan de 

verschillende gealloceerde inputs voor de drie onderzochte melkveehouderijsystemen, per ton melk, op 

een rij. 

 

Tabel 7.11: Inputs in de melkveehouderij, per ton melk, ten behoeve van de berekening van de bijdrage aan het 

broeikaseffect. 

Input eenheid Gangbare 
melkveehouderij 

Gangbare 
melkveehouderij 

op stal 

Biologische 
melkveehouderij 

Standaard krachtvoer kg 179 161 177 
Eiwitrijk krachtvoer kg 13 52 0 
Vochtrijk krachtvoer kg 25 52 0 
Kunstmest N kg 12,2 8,2 0 
Kunstmest P kg 1,4 1,6 0 
Kunstmest K kg 0 0 0 
Diesel l 9,6 14,8 9,1 
Elektriciteit kWh 53,9 41,7 58,3 
Aardgas m3 2,1 1,6 1,8 
Stro kg 38,2 56,8 40,8 
Zaagsel kg 18,7 27,8 20,0 

 

Naast deze directe inputs in het bedrijf komen bij de opslag, aanwending, productie van (kunst)mest en bij 

bemesting door beweiding ook broeikasgassen vrij. De wijze van berekening van de emissie van deze 

broeikasgassen komt overeen met de wijze van berekening in Blonk, T.J., A. Kool & B. Luske, 2008. 

Voor het transport van organische mest is een CO2-uitstoot van 4,62 kg/ton organische mest gerekend 

(Blonk et. al. 2009). De berekening van de methaanemissie door pensfermentatie is gebaseerd op Smink 

W.( 2004) waarbij elke kilogram droge stof 18,45 MJ energie bevat en elke kilogram methaan 55,65 MJ 

energie bevat. 

 

Tabel 7.12: N-excretie per dier per jaar voor melkvee, pinken en kalveren (CBS, 2006 Dierlijke mest en mineralen). 

 N-excretie 
(kg/dier/jaar) 

melkvee 140,1 
pinken 73,7 
kalveren 40,1 

 

Tabel 7.13: N-excretie per jaar op stal en in de wei voor de gangbare melkveehouderij, de gangbare melkveehouderij op stal 

en de biologische melkveehouderij. 

 N-excretie op 
stal (kg/jaar) 

N-excretie in de 
wei (kg/jaar) 

Gangbare melkveehouderij 6681 6189 
Gangbare melkveehouderij op stal 12835 0 
Biologische melkveehouderij 5242 6392 

  

7.2.5 Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag geeft de mate van grondgebruik aan in m2*jaar. Om het ruimtebeslag te berekenen zijn de 

opbrengsten per hectare van de verschillende voeders van belang. Daarnaast is de berekening gebaseerd 

op hoeveel kg van de voeders er per ton melk worden geconsumeerd. De opbrengsten van de ruwvoeders 

en de benodigde kg voeders per ton melk zijn besproken in tabel 7.8 en 7.9. Zoals in tabel 7.10 
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weergegeven is bestaat het krachtvoer uit een aantal grondstoffen. Het ruimtebeslag van de krachtvoeders 

is gebaseerd op de opbrengst per hectare van de verschillende grondstoffen en het percentage van de 

grondstoffen van het totaal.  

 

7.2.6 Vermesting 

Vermesting van stikstof en fosfor is de balans tussen de stikstof en fosfor die het bedrijf binnenkomt 

door de aankoop van kunstmest en krachtvoer en de stikstof en fosfor die het bedrijf verlaat door 

verkoop van vlees en melk. Krachtvoer, melk en vlees hebben een stikstofgehalte en fosforgehalte welke 

staat beschreven in Dierlijke mest en mineralen 2006 van het CBS. De gehalten aan stikstof en fosfor van 

de ruwvoeders worden bepaald door de opgebrachte (kunst)mest in relatie tot de opbrengst aan droge 

stof per hectare. 

  

Tabel 7.12: Stikstof en fosforgehaltes voor ruwvoer en krachtvoer voor respectievelijk de gangbare melkveehouder/ de 

gangbare melkveehouderij op stal/ biologische melkveehouderij. 

voeder Stikstofgehalte  
(kg N/ton) 

Fosforgehalte 
(kg P/ton) 

Mais 3,7/4,5/3,3 0,7/2,5/1,1 
Gras 7,9/-/2,1 0,9/-/0,6 
Graskuil en hooi 13,2/ 22,2/1,7 1,6/5,11/0,6 
Standaard krachtvoer 28,6 5,9 
Vochtrijk krachtvoer 24,9 3,7 
Eiwitrijk krachtvoer 38,5 5,8 

 

7.2.7 Kringloop van zware metalen 

De kringlopen van zink en koper die in dit rapport worden gebruikt hebben hun oorsprong in een rapport 

van CLM Onderzoek en Advies BV (Kool et.al., 2006).  Krachtvoer, mineralenmengsels en aangekocht 

ruwvoer brengen zware metalen naar het vee. De afvoer van melk en vlees zorgt voor onttrekking van 

zware metalen aan het vee. De koeien voeren ook zware metalen af via de mest, welk in de wei of in de 

stal wordt opgevangen. Aan de mest worden zware metalen toegevoegd via de voetbaden, via strooisel en 

eventueel via covergisting. De mest wordt uitgereden op het land, waardoor de zware metalen in de 

bodem komen. Daarnaast komen via kunstmest en depositie ook zware metalen in de bodem. Via de 

productie van ruwvoer op het land worden weer zware metalen naar de koeien getransporteerd, welk op 

deze wijze de kringloop weer ingaan. De hoeveelheid zware metalen die achterblijven in de bodem is het 

teveel aan zware metalen wat er in de kringloop aanwezig is. De gebruikte koper- en zinkgehaltes staan 

weergegeven in tabel 7.12. 

 

Tabel 7.12: Koper en zinkgehaltes van de verschillende onderdelen van de kringlopen, in g/kg. 

Onderdeel van de kringloop koper zink referentie 

Krachtvoer 0,025 0,09 Jongbloed, 2009 
Mineralen 1,625 3 Kool en Koskamp 
Melk 0,0001 0,0035 Kool en Koskamp 
Vlees 0,0016 0,044 Raeymaecker, 2006 
Strooisel 0,0013 0,0123 Kool en Koskamp 
Depositie 10 (g/ha) 40 (g/ha) Kool et.al, 2006 
Kunstmest 0,0023 0,007 Kool en Koskamp 

 

7.2.8 Verzuring 

Verzuring treedt op bij ammoniakemissie op het veeteeltbedrijf, bij het energiegebruik van transport en bij 

de productie van veevoeders. De emissie van ammoniak op het bedrijf is daarbij bepalend voor de 
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verzuringscore (Blonk, 2007). In deze studie is dan ook geconcentreerd op de ammoniakemissie. 

Ammoniak (NH3) komt vrij bij de opslag van mest in de stal, bij het vallen van mest in de wei door 

beweiding en bij de aanwending van (kunst)mest. De ammoniakemissie door energiegebruik van transport 

of bij de productie van veevoeders is buiten beschouwing gelaten.  

 

 


