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Samenvatting 
De veehouderij heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor het milieu. Zo draagt de veehouderij voor 

18% aan het wereldwijde broeikaseffect en heeft een grote bijdrage aan de uitputting van bodems en 

beslag op watervoorraden (Steinfeld et al., 2006). In Nederland is de aandacht voor de negatieve 

milieueffecten van de veehouderij belangrijk toegenomen de afgelopen jaren. Daarbij is de focus 

verschoven van de negatieve gevolgen in eigen land naar de effecten van de totale productieketen. De 

voorliggende studie richt zich op een specifiek deel van de productieketen, namelijk de dierlijke 

bijproducten die ontstaan bij de slacht van dieren en die voor allerlei toepassingen worden gebruikt. 

Dit is gedaan in navolging van een eerdere studie over de milieueffecten van de vervanging van vlees, 

zuivel en vis door plantaardige eiwitrijke producten (Blonk et al., 2008). De vraag die in deze studie 

zal worden beantwoord is:  

Wat zijn belangrijke halffabricaten van dierlijke bijproducten, wat zijn de toepassingen van deze halffabricaten en wat 

zijn de gevolgen voor het milieu wanneer de dierlijke productie zou verdwijnen en wanneer de halffabricaten vervangen 

zouden worden door alternatieven van plantaardige of fossiele oorsprong? 

Enerzijds brengt deze studie de huidige stroom van dierlijke bijproducten in beeld, de 

verwerkingsroutes en toepassingen van de halffabricaten die geproduceerd worden vanuit 

Nederlandse slachterijen. Anderzijds geeft deze studie inzicht in de productie van alternatieven voor 

halffabricaten van dierlijke bijproducten en de effecten daarvan op het broeikaseffect, op energie- en 

landgebruik. 

De resultaten van de analyse laten zien dat er anno 2005 ca 3,1 miljoen ton aan levend gewicht in 

Nederland wordt geslacht. Hiervan is 1,8 miljoen ton vers vlees en 1,4 miljoen ton zijn bijproducten. 

Het levende gewicht van een dier bestaat dus grofweg voor de helft uit vlees en voor de andere helft 

uit dierlijke bijproducten die vrijkomen na de slacht (figuur A). De bijproducten worden opgewerkt 

tot een breed scala aan halffabricaten die ook een breed scala aan toepassingen kennen. Bijproducten 

worden soms vers gebruikt (bijvoorbeeld in nat petfood of orgaanvlees dat naar het buitenland wordt 

verhandeld), gesmolten (zoals afsnijdbare vetten) of door een “renderingsproces” gehaald waarbij het 

vocht wordt verwijderd en de vetten en eiwitten worden gescheiden. Na de verwerking blijft er van 

de 1,4 miljoen ton aan bijproducten nog 0,75 miljoen ton aan halffabricaten over. Dit zijn 

bijvoorbeeld dierlijk vet en diermeel, gelatine, petfood en leer. Overigens staat de productie in 

Nederland van dierlijke halffabricaten voor een deel los van de productie van materiaal dat uit 

Nederlandse slachterijen afkomstig is. Dit komt omdat er veel import en export plaatsvindt van 

dierlijke bijproducten. Het grootste deel van de Nederlandse bijproducten betreft materiaal van 

varkens. De halffabricaten van varkens kennen ook de breedste toepassing. 

Uit de analyse blijkt dat er voor de meeste halffabricaten alternatieven op de markt zijn. Slechts voor 

een klein aantal halffabricaten is er geen alternatief bekend, zoals heparine dat als medicijn wordt 

ingezet. 



 

 

Het wegvallen van de veehouderij en het produceren van alternatieven zal extra milieueffecten 

veroorzaken. Uitgaande van substitutie van het totale pakket dierlijke bijproducten uit Nederlandse 

slachterijen die in de analyse aan de orde zijn gekomen, zal de totale extra emissie van broeikasgassen 

ca. 700 kton CO2-eq bedragen. Daarnaast zal het energiegebruik toenemen met ca. 2,6 PJ. Het 

ruimtebeslag voor het produceren van alternatieven voor de halffabricaten zal ca. 750 km2*jaar zijn. 

De meeste invloed op de totale extra broeikasgasemissie heeft het vervangen van dierlijke vetten door 

plantaardige oliën (palmolie). Ook het vervangen van vlees-/beendermeel door bijv. sojaschroot is 

van grote invloed. Van kleinere invloed op de totale milieueffecten is de vervanging van bloedmeel en 

verenmeel door ureum of wolvezels door katoen- en polyestervezels of het vervangen van Cat. 1 

dierlijk vet en diermeel door diesel en steenkool voor energietoepassingen (tabel A). 

Een cruciale methodiekkeuze in de berekeningen is de allocatie tussen vlees en slachtbijproducten. In 

deze studie is een economische allocatie toegepast op basis van de waarde van de diverse 

halffabricaten en massastromen die uit het dier vrijkomen. Met deze methodiek wordt een relatief 

groot deel van de milieueffecten wordt toegerekend aan het vlees (figuur A).  

Figuur A. Gewichtsverdeling van vleesvarkens, runderen, kalveren, vleeskuikens en lammeren (op de ij-as) en de 

economische allocatiefactoren van het vlees en de bijproducten weergegeven (in %). 

De verwaarding van dierlijke bijproducten vindt voor een belangrijk deel plaats in de 

petfoodindustrie. Alleen in Nederland wordt er op jaarbasis 235 kton aan nat petfood en 132 kton 

aan droog petfood geconsumeerd door honden en katten. Een gedeelte van honden- en kattenvoer 

bestaat uit dierlijke bijproducten zoals organen en ingewanden in nat petfood en vlees-/beendermeel 

en dierlijk vet in brokjes.  
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Tabel A. Extra emissies door de vervanging van dierlijke bijproducten afkomstig uit Nederlandse slachterijen.  

Halffabricaat Alternatief  Extra emissie  
Extra 

energiegebruik  
Extra 

landgebruik 

Onzekerheid 
van 
alternatieven 

Variatie 
milieueffecten 
van 
alternatieven 

    kton CO2-eq TJ ha*jaar     

foodgrade dierlijk 
vet 

palmolie                     111                         103-                2.977  klein groot 

Cat. 3 dierlijk vet palmolie                     280                           14               12.282  klein groot 

vlees-/beendermeel sojaschroot                       46                         384               18.940  klein middel 

organen voor nat 
petfood 

kippenvlees                     235                       2.116               41.532  groot groot 

Verenmeel ureum                         1                           17                123- klein groot 

Bloedmeel ureum                         1                           16                    81- klein groot 

Cat. 1 dierlijk vet diesel                         2      klein klein 

Cat. 1 diermeel steenkool                         5      klein klein 

Leer allerlei       groot groot 

Wol katoen en polyester                         3                         114  
                 

417- 
groot groot 

 totaal                        683                      2.557               75.109      

 

Voor sommige halffabricaten is het lastig om een alternatief te definiëren die alle eigenschappen van 

het materiaal vervangt. Dit geldt bijvoorbeeld voor leer en petfood. Voor andere halffabricaten zijn 

meerdere alternatieven mogelijk met grote variatie in de milieueffecten. Omdat het niet mogelijk was 

om alle mogelijke alternatieven in de rapportage op te nemen laat deze rapportage het effect zien van 

vervanging van in volume en waarschijnlijk ook qua milieu de belangrijkste halffabricaten. Het 

resultaat van de analyse draagt hiermee bij aan het inzicht in de toepassingen van dierlijke 

bijproducten en de milieueffecten vanwege vervanging.   
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Woordenlijst 

Beendermeel Meel, gemaakt van darmpakketten en beenderen dat voor minder dan 50% uit 

eiwitten bestaat 

Beenderas As die overblijft bij het verwerken van beenderchips tot gelatine of beenderlijm. 

Beenderas wordt toegepast bij de vervaardiging van o.a. aluminium-, porselein- 

en koperindustrie. 

Bloedmeel Meel gemaakt van bloed. Bloedmeel wordt o.a. toegepast in mengvoer en 

aquafeed en als organische meststof. 

Categorie 1 materiaal Risicomateriaal afkomstig uit slachterijen, kadavers van dieren en afgekeurde 

dieren. 

Categorie 2 materiaal Andere dierlijke bijproducten dan categorie 1-materiaal of categorie 3-materiaal. 

Categorie 2 materiaal wordt verwerkt als categorie 1 materiaal. 

Categorie 3 materiaal Dierlijke bijproducten van goedgekeurde dieren die geschikt zijn voor dierlijke 

consumptie. 

Collageen Structuureiwit in bindweefsel (beenderen en huiden) dat gebruikt wordt voor de 

productie van gelatine. 

Crust Stadium in het verwerkingsproces van huiden tot leer, voordat het verwerkt is tot 

eindproduct. 

DCT Dicalciumfosfaat ontstaat bij de verwerking van beenderen tot dierlijk vet en 

beendermeel of beenderchips. Het wordt toegepast als mineralencomponent in 

mengvoeders, kalkmeststoffen en in de tegel- en verfindustrie. 

Eigen milieueffecten In deze rapportage is dit gedefinieerd als de milieueffecten die ontstaat door de 

opwerking van dierlijke bijproducten tot halffabricaten, exclusief de 

milieueffecten van de voorgaande productieschakels (veehouderij etc.).  

Foodgrade materiaal Dierlijke bijproducten van goedgekeurde dieren die bestemd zijn voor de humane 

consumptie, zoals dierlijk vet en gelatine. 

Gelatine Gedeeltelijk gedenatureerd collageen, dat toegepast wordt in voedsel en in allerlei 

technische toepassingen. 

Gelatine grade materiaal Dierlijke bijproducten van goedgekeurde dieren die geschikt en bestemd zijn 

voor humane consumptie en voor de productie van gelatine, zoals beenderen en 

varkenszwoerd. 

Hemoglobinepoeder Meel gemaakt van het eiwit- en heemcomponent van bloed. 

KAB Kadavers, slachtafval, beenderen, vethoudend afvalwater en slib, valt onder 

Categorie 1 materiaal. 

Nerfleer Leer gemaakt van de buitenste huidlagen van dierenhuiden. Nerfleer is van 

hogere kwaliteit dan splitleer. 

Oleochemie Naam voor de chemische verwerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 

tot basisgrondstoffen als vetzuren, dimeren en esters en glycerines. Deze worden 

o.a. toegepast in zeep, verf, cosmetica, plastics, textiel, smeermiddelen. 

PAP Processed Animal Proteins, overkoepelende naam voor allerlei soorten meel 

gemaakt van dierlijke bijproducten. 

Rendering Behandeling van dierlijke bijproducten voor de productie van droge 

eiwitconcentraten (PAP) en dierlijke vetten. 

Splitleer Leer gemaakt van de binnenste lagen van dierenhuiden. 

TCP Tricalciumfosfaat is een beenderfosfaat (zie DCP). 

Verenmeel Meel gemaakt van veren en wordt toegepast als organische meststof. 
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Vlees-/beendermeel Meel gemaakt van darmpakketten en beenderen dat voor 50% uit eiwitten 

bestaat. 

Vleesmeel Meel gemaakt van darmpakketten en beenderen dat voor meer dan 50% uit 

eiwitten bestaat. 

Wet Blue Stadium in het verwerkingsproces huid tot leer.  
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1.1 Aanleiding 

Naar aanleiding van de studie “Milieueffecten Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten; gevolgen van 

vervanging van dierlijke eiwitten anno 2008” heeft het PBL een aantal verdiepingsvragen geformuleerd. In de 

voorgaande studie zijn de potentiële effecten op broeikaseffect, fossiel energiegebruik en ruimtebeslag 

onderzocht, wanneer Nederland de consumptie van dierlijke eiwitten (vlees, vis en zuivel) zal vervangen door 

plantaardige eiwitten. Tevens is daarbij onderzocht wat het effect zou zijn van het wegvallen van de dierlijke 

consumptie op de Nederlandse productieketens (Blonk et al., 2008). 

Vlees is echter slechts één „onderdeel‟ van het dier dat we consumeren. In de praktijk wordt er vrijwel niets 

weggegooid van het dier dat overblijft na de slacht. Deze dierlijke bijproducten hebben een breed scala aan 

toepassingen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie, de meubelindustrie of de farmaceutische industrie. 

Veel dierlijke bijproducten hebben een unieke en waardevolle samenstelling die een brede toepassing kennen. 

Voorbeelden hiervan zijn gelatine en dierlijk vet die veelal toegepast worden in levensmiddelen, maar tevens 

gebruikt worden in de techniek (gelatine in de fotografie en farmacie, dierlijk vet als smeermiddel of grondstof 

voor wasmiddelen). Een mooie illustratie van de vele toepassingen is het boek Pig 05049 (Meindertsma, 2007) 

waarin een kunstboek geheel gewijd is aan de toepassingen van een varken. De vraag is nu wat de 

“milieuwaarde” is van al deze toepassingen, of anders geformuleerd de consequenties voor het milieu wanneer 

deze producten wegvallen. 

 

1.2 Doelstelling 

Doel van dit project is om de productieketens van de dierlijke bijproducten uit Nederlandse slachterijen 

inzichtelijk te maken en zoveel mogelijk te kwantificeren. Tevens zal onderzocht worden wat het effect is op het 

broeikaseffect, fossiel energiegebruik en ruimtebeslag wanneer enkele belangrijke bijproducten vervangen zouden 

worden door alternatieven van plantaardige of fossiele herkomst. 

 

1.3 Uitwerking project 

Het project betreft een inhoudelijke verdieping die als basis dient om maatschappelijke discussie omtrent de 

milieueffecten van de veehouderij en vleesconsumptie te voorzien van informatie. Allereerst bestaat deze 

verdieping uit een kwantitatieve analyse die de omvang van de bijproductenproductie in Nederland per diersoort 

in beeld brengt. Vervolgens zijn de “eigen” milieueffecten van de verwerking van de belangrijkste dierlijke 

bijproducten tot halffabricaten en de milieueffecten van enkele alternatieven voor die halffabricaten in kaart 

gebracht.  

 

1.4 Leeswijzer 

In de komende hoofdstukken komt als eerste de omvang van de dierlijke bijproducten stroom vanuit 

Nederlandse slachterijen aan bod. De instroom en de uitstroom in verschillende categorieën wordt hierin 

toegelicht. Daarna zal in hoofdstuk 3 worden uitgelegd hoe de milieueffecten van productieketens zijn berekend. 

In hoofdstuk 4 worden de milieueffecten van enkele belangrijke dierlijke bijproducten berekend en vergeleken 

met enkele alternatieven. Op basis hiervan zijn de conclusies over milieueffecten van dierlijke bijproducten in 

hoofdstuk 5 vastgesteld. Bijlage 9 bevat een verdiepende analyse over de samenstelling, het verbruik in 

Nederland en de eventuele vervanging van petfood. 
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De negatieve milieugevolgen van productie en consumptie van dierlijke producten is een groeiend 

maatschappelijk issue . Zo heeft de Partij voor de Dieren eind 2007 de film „Meat the Truth‟ uitgebracht waarin 

het onderwerp veehouderij en klimaat centraal staat. Daarnaast ligt de vleesconsumptie onder vuur vanwege 

dierenwelzijnsproblematiek in de intensieve veehouderij. Maatschappelijke organisaties als Varkens in Nood en 

Wakker Dier besteden hier veel aandacht aan. 

Tot op heden beperkt de discussie zich in de meeste gevallen tot de effecten van de vleesproductie en de 

vleesconsumptie. Er wordt echter weinig aandacht besteedt aan de effecten van voedingsmiddelen die vlees 

kunnen vervangen. De bijdrage van dierlijke bijproducten (of vervangers daarvan) blijft daarmee buiten zicht. In 

dit onderzoek zal daarom juist op de dierlijke bijproducten worden gefocust. 

Hieronder beschrijven we de productie uit Nederlandse slachterijen en de gekoppelde productie van dierlijke 

bijproducten in verschillende categorieën. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de regelgeving en de 

toepassingen van dierlijke bijproducten. 

 

2.1 Dierlijke bijproducten 

2.1.1 Categoriën 

Dierlijke bijproducten kunnen worden omschreven als producten van dierlijke oorsprong die meestal niet voor 

de menselijke consumptie bestemd zijn. Sommige producten kunnen wel geschikt zijn voor de menselijke 

consumptie, maar door een bepaalde reden niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld vlees dat 

de houdbaarheidsdatum heeft overschreden in de winkel (VWA, 2007, bijlage 7). Er zijn overigens wel dierlijke 

bijproducten die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Hierbij gaat het vooral om dierlijk vet en de 

producten die hieruit voortkomen. Ook kunnen organen bestemd zijn voor menselijke consumptie. In 

Nederland eten we relatief weinig orgaanvlees, maar in diverse landen is dit veel meer de gewoonte. Slachterijen 

verhandelen het orgaanvlees daarom dikwijls naar het buitenland. 

De dierlijke bijproductenstroom is onderhevig aan strenge regelgeving. Dit heeft te maken met besmettelijke 

dierziekten die via de bijproducten een gevaar kunnen opleveren voor mens en dier. Daarom worden de dieren 

altijd eerst geïnspecteerd op de aanwezigheid van besmettelijke dierziekten. Wanneer een test positief uitvalt (een 

dier niet door de test komt) dan wordt het kadaver als categorie 1 of 2 materiaal (risicomateriaal i.v.m. 

dierziekten) verder behandeld. Deze dieren mogen de grens niet over en moeten worden vernietigd door middel 

van “rendering”. Wanneer een dier wel door de test komt, wordt het dier geslacht en gesplitst in vlees, afsnijdbaar 

vet geschikt voor menselijke consumptie en categorie 3 materiaal (zie figuur 1). Het categorie 3 materiaal kan 

gebruikt worden voor mengvoeders, petfood, aquafeed en pelsdierenvoer. Daarnaast kan het verwerkt worden 

tot messtoffen of grondstoffen voor de technische en oleochemische industrie. De definities van de 

verschillende categorieën bijproducten is te vinden in tekstblok 1. 

 

De stroom van bijproducten in verschillende categorieën is compleet van elkaar gescheiden, om te voorkomen 

dat er binnen de ketens besmetting kan ontstaan of er verwisseling optreedt. Voor de categorieën geldt dat de 

bijproducten wel mogen terugvallen in categorie, maar niet kunnen stijgen in categorie. In Nederland is Rendac 

in Son als enige bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van categorie 1 en 2 materiaal. Categorie 3 materiaal 

wordt door meerdere bedrijven verwerkt, Sonac net als Rendac een dochter van VION Foodgroup is hiervan 

veruit de grootste. Sonac verwerkt categorie 3 materiaal tot producten die geschikt zijn voor dierlijke (en evt. 

humane) consumptie. . Bijproducten die geschikt zijn voor menselijke consumptie worden door verschillende 

bedrijven verder verwerkt. Dit zijn voornamelijk vetsmelterijen en gelatineproducenten. In Nederland is de 

productie van gelatine echter klein in vergelijking met andere landen. 

Per diersoort verschilt het aandeel van de bijproducten in de verschillende categorieën. Zo worden de 

bijproducten van lammeren in Nederland verwerkt als categorie 1 en 2 materiaal. De reden hiervoor is dat deze 

stroom in Nederland relatief klein is en het daarom economisch niet haalbaar is om de bijproducten op een 

andere manier te verwerken. Voor pluimvee geldt ook dat het niet loont om de beenderen en de huid apart te 
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verwerken van de rest. Bijproducten van pluimvee bestaan daarom voornamelijk uit verenmeel, 

vleesbeendermeel en vet. De huiden van runderen worden wel verwerkt tot leer. Dit gebeurt veelal in het 

buitenland. Tijdens dit proces komen huidresten vrij waarvan vervolgens gelatine wordt gemaakt. De huiden van 

varkens (zwoerd) worden in zijn geheel gebruikt om dierlijk vet en gelatine van te maken. Beenderen van varkens 

en runderen kunnen in principe ook gebruikt worden om gelatine te maken. In Nederland gebeurt dit echter op 

kleine schaal dan in andere landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) en worden zij voornamelijk verwerkt tot 

vlees-/beendermeel of beenderlijm. Het bloed van de meeste dieren wordt gebruikt om bloedmeel of 

hemoglobinepoeder van te maken. Hiervoor geldt dat runderbloed niet gebruikt mag worden in mengvoeders of 

humane consumptiemiddelen. Ook de toepassingen van vlees/beendermeel van runderen is beperkt in 

vergelijking met andere dieren. Zo mag het niet gebruikt worden in mengvoeders. 

 

 

Figuur 1. Overzicht van mogelijke bijproducten die naast vlees vrijkomen van een dier in verschillende categorieën. 
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Tekstblok 1. Indeling van dierlijke bijproducten in categorieën 

 
Categorie 1-materiaal  

Gespecificeerd risicomateriaal (bijvoorbeeld hersenen, schedels en tonsillen van runderen); 

Kadavers van runderen, kalveren, schapen en geiten;  

Bloed van runderen met een mogelijke BSE-test besmetting (Bovine spongiform encephalopathy);  

Kadavers van gezelschapsdieren;  

Residuen uit afvalwater van bedrijven waar categorie 1-materiaal vrijkomt;  

Mengsels van categorie-1 materiaal met categorie 2- of categorie 3-materiaal.  

 

Categorie 2-materiaal  

Vrije mest;  

Varkensdarmen, indien niet ontdaan van ongeboren mest;  

Afgekeurde en bedorven delen van geslachte dieren, niet zijnde categorie 1-materiaal;  

Kadavers, niet zijnde categorie 1-kadavers;  

Bloed van runderen zonder een mogelijke BSE besmetting; 

Bloed van kalveren;  

Bloed van schapen en geiten;  

Residuen uit afvalwater van bedrijven waar geen categorie 1-materiaal vrijkomt;  

Mengsels van categorie-2 materiaal met categorie 3-materiaal.  

 

Categorie 3-materiaal  

Laag Risico Materaal is door de nieuwe wetgeving aangemerkt als categorie 3-materiaal:  

Delen van goedgekeurde dieren (dus zonder BSE besmetting);  

Huiden, hoeven, horens, en varkenshaar van ante mortem goedgekeurde dieren;  

Bloed van ante mortem goedgekeurde varkens, konijnen en pluimvee;  

Varkensdarmen van ante en post mortem goedgekeurde dieren die vrij zijn van ongeboren mest. 

 

Foodgrade materiaal 

Categorie 3 materiaal dat wel bestemd is voor humane consumptie (orgaanvlees of vetweefsel dat gesmolten kan worden). 

 

Gelatine grade materiaal 

Categorie 3 materiaal dat wel bestemd is voor humane consumptie en geschikt is voor gelatine productie (varkenshuid, runderhuid en beenderen) 

 

Naast de indeling in categorieën zoals beschreven in tekstblok 1, is er ook een andere indeling van dierlijke 

bijproducten mogelijk, een indeling op basis van het niveau waarop de bijproducten worden gebruikt (Oberthür, 

2002). Deze niveaus zijn gerelateerd aan de functie en de vorm waarop het dierlijk bijproduct  wordt toegepast 

(tabel 1). Deze indeling is in deze studie verder niet gebruikt als basis voor de milieuanalyse maar zou voor een 

verdere analyse naar potentiële verwaarding van bijproducten een goed kader bieden. 

 

Tabel 1. Alternatieve indeling van dierlijke bijproducten op basis van niveau van functionele toepassing. 

Niveau Gebruik Beschrijving  

0 vernietiging zonder gebruik door mensen Afvalverwerking niet gekoppeld aan warmte- of energie 

opwekking 

1 gebruik van de energie inhoud Verbranding gekoppeld aan warmte- of energie opwekking 

2 gebruik van elementen (atomen) Verenmeel als N of beendermeel als P meststof 

3 gebruik van moleculaire structuren Rendering industrie: diermeel als veevoedergrondstof 

Oleochemische industrie: gebruik van vetzuren als grondstof 

voor allerlei producten 

4 gebruik van moleculaire macrostructuren Gelatine industrie: collageen wordt gebruikt in allerlei 

producten 

5 gebruik van macromoleculaire superstructuren Chemische en farmaceutische industrie; enzymen en hormonen 

worden toegepast in allerlei medicijnen. 

Leer en wol voor kleding, auto‟s en meubels 

Darmen voor worsten, snaren 

6 gebruik van functionele cellen Mogelijk: levende cellen als biosensoren 

7 gebruik van functionele organen, Xenotransplantatie: organen van dieren worden 

getransplanteerd in mensen 
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2.1.2 Vlees en dierlijke bijproducten in Nederland 

Op basis van het jaarverslag van PVE (2006) is het aantal geslachte dieren in Nederland vastgesteld. Daarnaast is 

er op basis van verschillende bronnen berekend hoeveel vlees en vleeswaren, foodgrade, categorie 1, 2, en 3 

bijproducten hieruit vrijgekomen zijn. 

Uit deze resultaten blijkt dat er 3,1 miljoen ton aan dierlijk levend gewicht in Nederland geslacht is in 2006. Het 

grootste aandeel hierin hebben vleesvarkens (52%) en vleeskuikens (22%). Door dit aantal slachtingen is er ca. 

1,7 miljoen ton vlees en 1,4 miljoen ton aan dierlijke bijproducten vrijgekomen, waaronder ca. 0,5 miljoen ton 

bijproducten met de classificatie foodgrade en gelatine grade, 0,6 miljoen ton categorie 3 materiaal (geschikt voor 

dierlijke consumptie) en 0,2 miljoen ton categorie 1 of 2 materiaal (tabel. 2). 

Tabel 2. Hoeveelheden vlees en bijproducten per diersoort in verschillende categorieën uit Nederlandse slachterijen (kton). 

  Varken Rund Kalf Kip Lam Totaal  

Foodgrade 
bijproducten 

                       
358  

                      
64 

                      
58  

                      
66 

                     
3  

               
549  

Cat. 3 bijproducten 
                     

283  
                    

61 
                    

71  
                 

214  
                           

-    
               

628  
Cat. 2 en 1 
bijproducten 

                       
74  

                    
41  

                    
50  

                    
16  

                 
12  

               
194  

totaal aan bijproducten 
                     

715  
                 

166  
                 

179  
                 

296  
                 

15  
           

1.371  

totaal aan vlees 
                     

880  
                 

140  
                 

174  
                 

501  
                 

12  
           

1.709  

totaal levend gewicht 
                 

1.595  
                 

307  
                 

354  
                 

797  
                 

27  
           

3.080  

 

Het grootste gedeelte van de foodgrade bijproducten bestaat uit orgaanvlees, dierlijke vetten, gelatine, plasma en 

hemoglobineeiwitten. Categorie 3 materiaal bestaat voornamelijk uit petfood (droog en nat), diermeel, 

beendermeel, bloedmeel, verenmeel en dierlijk vet voor de diervoederindustrie, oleochemische industrie. 

Categorie 1 en 2 materiaal wordt voornamelijk toegepast voor energieopwekking. 

 

 

Figuur 2. Gewichtsverdeling van de vlees en bijproducten van verschillende dieren uit Nederlandse slachterijen (versgewicht). 

Bij de verwerking van bijproducten treden er verliezen op in vocht (voornamelijk) en componenten die als afval 

worden afgevoerd. Uiteindelijk worden er van de in totaal 1,4 miljoen ton bijproducten 0,75 miljoen ton 

producten geproduceerd die worden ingezet als halffabricaat (figuur 3). In werkelijkheid is de instroom van Cat. 

1 en 2 materiaal groter, omdat er ook kadavers van dieren uit de veehouderij en dierenartsenpraktijken worden 

verwerkt. Dit is de reden dat de hoeveelheden in figuur 3 en figuur 4 niet helemaal overeenkomen. De instroom 

van Cat 3. materiaal verschilt ook, door import en export. De verdeling in de verschillende verwerkingslijnen is 

af te lezen in figuur 4. 
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In totaal werd er in Nederland in 2007 0,3 miljoen 

ton aan verwerkte dierlijke eiwitten geproduceerd 

(Processed Animal Proteis, PAP) van foodgrade of 

categorie 3 materiaal. De productie van foodgrade 

en cat. 3 vet bedroeg ongeveer de helft hiervan, 0,16 

miljoen ton. De hoeveelheden diermeel en dierlijk 

vet in de categorie 1 en 2 bedroeg in 2007 

respectievelijk 0,09 en 0,04 miljoen ton. In tabel 3 

zijn de hoeveelheden halffabricaten die uit 

Nederlandse slachterijen afkomstig zijn 

weergegeven.  

 

 

 

 

 
Figuur 4. Massastroom in de verschillende verwerkingslijnen van dierlijke bijproducten in Nederland in 2007 (Sobel, pers. comm.). 

 

Tabel 3. Schatting van productie van halffabricaten (kton) van dierlijke bijproducten uit Nederlandse slachterijen.  

 Varken rund kalf kip Lam totaal 

Foodgrade       

Gelatine               17                  1                  1                 -                   -                  20  
Vet               36                  3                  4                 -                   -                  43  
Organen               58                10                18                66                  3             155  

Cat. 3                -                   -                   -                   -                   -                   -    
Vet               56                13                  7                15                 -                  91  
organen en ingewanden               57                  3                 -                  46                 -               106  
vlees/beendermeel               37                  1                  5                18                 -                  61  
DCP en TCP               22                  3                  3                 -                   -                  29  
Plasmapoeder                 1                  0                 -                   -                   -                    2  
Hemoglobinepoeder                 4                  1                 -                   -                   -                    6  
Bloedmeel                 7                 -                   -                    5                 -                  12  
Haarmeel                 4                 -                   -                   -                   -                    4  
Verenmeel                -                   -                   -                  15                 -                  15  
Leer                -                    6                  6                 -                   -                  12  
Mest                -                  29                34                 -                   -                  63  
Beenderas               35                  5                  5                 -                   -                  46  

Cat. 2 en 1                -                   -                   -                   -                   -                   -    
Diermeel               18                10                12                  4                  3                47  
dierlijk vet                 9                  5                  6                  2                  1                23  

 

Figuur 3. Door de verwerkingsprocessen verliezen dierlijke 

bijproducten water en waterdamp, waardoor er uiteindelijk 0,75 

miljoen ton aan dierlijke bijproducten op de markt komen uit 

Nederlandse slachterijen. 
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De bovenstaande analyse heeft betrekking op het aanbod van de dieren die in Nederland worden geslacht, 

gecombineerd met de samenstelling en meest waarschijnlijke verwerkingsroutes (zie ook bijlage 1). De 

getalswaarden komen niet overeen met de waarden voor de Nederlandse verwerking vanwege verschillen in 

import en export. Bij de bespreking van de verschillende categorieën bijproducten zullen zowel de Nederlandse 

verwerkingscijfers als de verwerking van Nederlands vet worden genoemd. De verwerkingcijfers wijken meestal 

af van de bovengenoemde hoeveelheden. 

 

Tabel 4. Bestemming van verwerkte vetten van foodgrade en Cat. 3 materiaal dat in Nederland in 2007 geproduceerd is (Sobel, 

pers. comm.). Hiervan is ook materiaal afkomstig van buitenlandse slachterijen. 

 
Totaal 
(kton) 

Mengvoer  Petfood  Zeep  Oleochemi
e  

Biodiesel  Food Melk-
vervangers 
(kalveren) 

Anders 

gemengde vetten 
uit de kooklijn 

19 89% 11%      0% 

beendervet uit 
gelatinelijn 

21 14% 38%  14% 10%  10% 14% 

pluimveevet uit 
rendering 

22 86% 5%      9% 

Varkens- en 
pluimveevet uit 
rendering 

10       100% 0% 

gesmolten 
rundervet 

28  4% 7%   32% 57% 0% 

gesmolten 
varkensvet 

63  14%   2% 35% 49% 0% 

 

Tabel 5. Bestemming van verwerkt dierlijke eiwit (PAP) van foodgrade en cat. 3 materiaal dat in Nederland in 2007 geproduceerd 

is (Sobel, pers. comm). Hiervan is ook materiaal afkomstig van buitenlandse slachterijen. 

 Totale productie 
in Nederland 

Bestemming 

 (kton) Voeding Mengvoer  Petfood  Meststoffen Anders  

Beenderchips  44 48%    52% 

Gemengde PAP  84   54% 26% 20% 

Verenmeel  37   57% 24% 19% 

Haarmeel  8   75%  25% 

Pluimveemeel  34   100%   

Varkensmeel  47   55% 4% 40% 

Bloedmeel  8   50% 25% 25% 

Plasmapoeder  19 37% 16% 47%   

Meel van vetkanen 16 38%  63%   

 

2.3 Belangrijke dierlijke bijproducten voor de humane consumptie 

2.3.1 Dierlijke vetten 

Dierlijke vetten worden onder andere toegepast in voedingsmiddelen. Het geeft voedingsmiddelen meer smaak, 

de smeerbaarheid wordt verbeterd net als de consistentie. Dierlijk vet wordt veel toegepast in vleeswaren, brood, 

koek, sauzen en soepen. De grootste toepassing van dierlijk vet is echter in technische toepassingen, 

energieopwekking en diervoeders (Figuur 7). Technische producten worden gemaakt in de oleochemische 

industrie waar dierlijke vetten worden omgezet in vetderivaten, zoals vetzuren, glycerines, esters, dimeren en 

zepen. Deze worden gebruikt in allerlei schoonmaakmiddelen en artikelen voor de persoonlijke verzorging zoals 

crèmes, shampoos en zeep. Daarnaast worden vetderivaten gebruikt bij de recycling van papier om de inkt los te 

weken. Ook worden zij toegepast in allerlei plastics, smeermiddelen en koelvloeistoffen (figuur 5). 
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Dierlijke vetten voor de humane consumptie 

worden geproduceerd in vetsmelterijen. De 

voornaamste processen die hier plaats vinden zijn 

droogsmelten of natsmelten of combinaties 

daarvan. Het doel van vetsmelten is om het vet te 

pasteuriseren of steriliseren (dit gebeurt door 

verhitting) en het vet af te scheiden van de eiwitten. 

Dit laatste gebeurt door  decanteren, centrifugeren 

en filteren (www.dierlijkvet.nl). De afgescheiden 

eiwitten worden gebruikt om gelatine van te maken. 

In Nederland worden voornamelijk varkenshuiden 

en het afsnijdbare vet van runderen gebruikt om te 

versmelten. Van een kg varkenszwoerd is ca. 30% 

vet. Daarnaast kunnen de eiwitten uit de zwoerd 

gebruikt worden voor de productie van gelatine. 

Afsnijdbaar vet bestaat voor ca. 60% uit dierlijk vet 

na smelten. Dierlijke vetten die niet bestemd zijn voor humane consumptie (Cat. 1, 2 of 3) komen uit ander soort 

processen (rendering), verzorgd door bedrijven als Sonac en Rendac (zie figuur 1). 

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen 

De productie van dierlijke vetten voor de humane consumptie vanuit Nederlandse slachterijen is geschat op 56 

kton (tabel 3). De reden dat deze hoeveelheden afwijken van de verwerking van dierlijke vetten in Nederland 

komt door import en export van ruwe vetten en bijproducten. 

 

Verwerking in Nederland 

Dierlijk vet is qua economische waarde en volume een belangrijk dierlijk bijproduct. In Nederland werd in 2004 

ca. 192,5 kton dierlijk vet geproduceerd (Productschap MVO, 2005). Het grootste gedeelte van deze vetten zijn 

gemengde vetten van verschillende soorten dieren. Ongeveer een derde van de productie zijn dierlijke vetten 

geheel afkomstig van varkens. Rundervet en pluimveevet hebben een kleiner aandeel (Figuur 6). Nederland 

importeert ruwe dierlijke vetten die hier gesmolten worden. Daarnaast worden er ook gesmolten vetten door 

Nederland geïmporteerd (totaal aan import is ca. 175 kton) en geëxporteerd (ca. 123 kton). De import en export 

vindt voornamelijk plaats van en naar andere Europese landen. 

 

 

 

 

 

 

  

31% 

16% 

8% 

46% 

Varkensvet 

Rundvet 

Pluimveevet 

Mengsels 

5% 

26% 

3% 
7% 
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Voeding 

Diervoeder 

Kunstmelk voor jonge 
dieren 
Voer voor huisdieren 

Technische producten 

Energieopwekking 

Overige bestemmingen 

Figuur 6. Productie en herkomst van dierlijk vet in 

Nederland in 2004 (www.dierlijkvet.nl). 

Figuur 7. Afzet van dierlijk vet in Europa in 2004 

(www.dierlijkvet.nl). 

Figuur 5. Toepassingen van dierlijk vet in verschillende categorieën. 

http://www.dierlijkvet.nl/
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2.3.2 Gelatine 

Naast dierlijk vet is gelatine een belangrijk dierlijk bijproduct dat bestemd is voor de humane consumptie. In 

Europa is het voornaamste basismateriaal voor gelatine varkenszwoerd (varkenshuid). Daarnaast zijn beenderen 

en runderhuid belangrijke bronnen om gelatine van te maken (figuur 9). 

Naast verschillende grondstoffen, zijn er ook verschillende productieprocessen om gelatine te maken die 

resulteren in 2 typen gelatine. Het verschil zit hem in de voorbehandeling van het basismateriaal. Type A gelatine 

wordt voornamelijk gemaakt van varkenszwoerd. Dit type wordt gemaakt met behulp van  een verteringsproces 

in zuur met een duur van 3 dagen. Daarna kan het collageen onmiddellijk worden geëxtraheerd. Type B gelatine 

wordt voornamelijk gemaakt van runderhuiden en beenderen (osseïne). De productie verloopt door de huiden 

enkele weken te behandelen met loog. Het collageenweefsel wordt zo voorzichtig behandeld en is daarna 

oplosbaar in warm water. Tijdens het extractieproces wordt het materiaal met steeds warmer water behandeld, 

net zolang tot bijna al het collageen opgelost is. Daarna wordt het materiaal gezuiverd en geconcentreerd door 

verdamping, gesteriliseerd en gedroogd (www.gelita.com). Van een kg varkenshuid kan ca. 0,19 kg gelatine 

worden gemaakt. Wanneer beenderen worden verwerkt tot gelatine, dan worden deze eerst verwerkt tot 

“bonechips”, beendermeel en dierlijk vet. Daarna worden de bonechips verder verwerkt tot gelatine, 

dicalciumfosfaat (DCP) en beenderas. Een kg beenderen levert ca 0,046 kg gelatine . In de praktijk wordt er in 

Nederland echter een gedeelte van de bonechips verwerkt met een vergelijkbaar proces tot beenderlijm dat o.a. 

in de aluminiumindustrie wordt gebruikt. Nederland is nog een van de weinige producenten van beenderlijm in 

de wereld. Daarnaast wordt een gedeelte van de bonechips in Nederland verwerkt tot beenderas, dat toegepast 

wordt in porselein. 

Gelatine is een bijproduct van dieren dat een brede toepassing heeft. De reden hiervan is dat gelatine een aantal 

eigenschappen heeft die voor veel producten waardevol zijn. Zo kan gelatine water binden, is het neutraal van 

smaak en kan het onder invloed van hogere temperaturen (>37° C) vloeibaar worden of juist stevig wanneer het 

afkoelt (Babel et al., 2005). Gelatine wordt daarom voornamelijk gebruikt in producten voor de menselijke 

consumptie, zoals snoepgoed, gebak en toetjes. Daarnaast heeft het een aantal technische toepassingen in de 

farmacie, fotografie en bijvoorbeeld zeep-, papier- en lijmindustrie (figuur 8). 

 

Figuur 8. Toepassingen van gelatine. 

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen 

De productie van gelatine uit beenderen, runderhuid en varkenshuid bedraagt 20 kton (tabel 3). Het grootste 

gedeelte van de productie vindt in het buitenland plaats. De basismaterialen worden naar het buitenland vervoerd 

(o.a. door Rousselot in België) en daar verwerkt.  

 

http://www.gelita.com/
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Verwerking in Nederland 

In Nederland werd in 2005 ca. 6,7 kton gelatine geproduceerd (www.gelatine.org). Dit is relatief weinig in 

vergelijking met andere landen, omdat van een deel van het basismateriaal lijm wordt gemaakt in plaats van 

gelatine. Daarnaast wordt een groot gedeelte van het basismateriaal in het buitenland verwerkt. 

 

Figuur 9. Basismaterialen van Europese gelatine productie in 

2005 (GME, 2008). 

 

2.3.4 Bloedproducten 

Dierlijk bloed heeft een hoog eiwitgehalte, waardoor het met het eveneens aanwezige ijzer een waardevol 

bijproduct is voor de humane consumptie. Het wordt onder andere gebruikt in worsten, pudding, biscuit en 

brood. Daarnaast wordt bloed gebruikt in non-food producten zoals messtoffen, mengvoeders en als bindmiddel 

(zie bijlage 5). 

Wanneer vleesproducten veel bloed bevatten krijgt het een donkere kleur en wordt de smaak beïnvloed. Vandaar 

dat het grootste gedeelte tijdens de slacht wordt afgevangen en apart wordt verwerkt. Het bloed wordt daarna 

door centrifugeren gescheiden in plasma (60-80%) en rode bloedcellen (20-40%). Het bloedplasma is de 

belangrijkste component van dierlijk bloed vanwege het hoge eiwitgehalte en de kleurloosheid. Het wordt 

gevriesdroogd tot vlokken. Het bloedplasma wordt gebruikt als emulgator en stabilisator in voedingsmiddelen. 

De rode bloedcellen worden gedroogd tot bloedmeel. Soms worden de heemgroepen gescheiden met behulp van 

chemische reacties om zo globine en heem te verkrijgen. De heem is een organische vorm van ijzer die gebruikt 

wordt in voedingssupplementen of als kleurstof in voedingsmiddelen. 

Bloed kan ook in kleinere fracties worden gescheiden die worden toegepast in de chemie of in medicijnen, zoals 

fibrinogeen, serotonine en immunoglobuline. In de industrie worden bloedproducten gebruikt als een 

bindmiddel en bij de productie van papier, hout, textiel, plastics en lijm (Deng-Cheng, 2002). 

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen 

Uit het aanbod van bloed dat uit Nederlandse slachterijen afkomstig is, wordt de productie geschat op 12 kton 

bloedmeel, 6 kton hemoglobinepoeder en 2 kton plasmapoeder (tabel 3).  

 

Verwerking in Nederland 

In Nederland wordt er ca. 8 kton aan bloedmeel geproduceerd en 19 kton aan plasmapoeder (Sobel, pers. 

comm.). Van beiden is ca. de helft bestemd voor petfood. Een groot gedeelte van het plasmapoeder wordt 

daarnaast in voedingsmiddelen toegepast (tabel 5). 
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Figuur 10. Aandeel van toepassingen van gelatine in Europa . 
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2.4 Categorie 3 bijproducten 

2.4.1 Petfood (huisdierenvoer) 

Halverwege dit onderzoek bleek dat petfood een belangrijke toepassing is van Cat. 3 dierlijke bijproducten. Er is 

daarom besloten om de samenstelling van petfood en de herkomst van de basismaterialen grondiger te 

onderzoeken dan in eerste instantie de opzet was. Er zijn verschillende petfoods op de markt die gemaakt zijn 

van verschillende basismaterialen. De droge petfoods bestaan uit brokjes die worden gemaakt door middel van 

extrusie. Hierdoor wordt nat petfood onder hoge druk samengeperst tot droge brokjes. Vers petfood bestaat uit 

echt vlees, verse dierlijke bijproducten of vleesvervangers al dan niet aangevuld met granen. Daarnaast zijn er 

allerlei tussendoortjes voor huisdieren op de markt die bestaan uit gedroogde, gekookte of gebakken dierlijke 

bijproducten (Everett, 2005).  

In bijlage 9 is de samenstelling en de herkomst van de verschillende componenten van petfood verder toegelicht. 

Ook het Nederlands, Europees en wereldwijd verbruik van petfood komt in de bijlage aan de orde.  

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen 

Uit Nederlandse slachterijen komt jaarlijks 106 kton aan Cat. 3 materiaal vrij dat gebruikt wordt in nat petfood. 

In droog petfood wordt voornamelijk vlees/-beendermeel gebruikt. Uit Nederlandse slachterijen komt jaarlijks 

61 kton vrij, waarvan 54% wordt toegepast in petfood (tabel 5). 

 

Verwerking in Nederland 

Het is onduidelijk hoeveel petfood er in Nederland wordt geproduceerd. 

2.4.2 Leer 

De leerindustrie verwerkt dierenhuiden tot basismateriaal voor bijvoorbeeld schoen-, meubel- en 

autofabrikanten.  

Tijdens het looiproces worden veel chemicaliën gebruikt, zoals chroom, zouten en zuren die zich niet allemaal 

aan het leer hechten. Afvalwaterzuivering is daarom belangrijk, maar is niet in alle landen even goed geregeld. 

Tijdens het proces komt er vleesmateriaal (fleshings, trimmings en split) vrij dat gebruikt kan worden voor de 

productie van dierlijk vet en gelatine. Voornamelijk worden huiden van runderen (koeien, stieren en 

vleeskalveren) gebruikt voor de verwerking tot leder. De huiden van runderkadavers (Cat. 1 en 2) worden echter 

niet gebruikt. 

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen 

Uit Nederlandse slachterijen komen huiden van runderen en kalveren die tot 5,5 en 6,5 kton runder- en kalfsleer 

kan worden verwerkt. In oppervlak is dit ca. 15 km2, waarvan 70% nerfleer is en 30% splitleer (van lagere 

kwaliteit dan nerfleer). 

 

Verwerking in Nederland 

Om te onderzoeken wat er precies gebeurt tijdens het 

looiproces van dierenhuiden is er contact gezocht met de 

Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten (FNL). Hieruit 

bleek dat het aantal looierijen in Nederland de laatste jaren 

sterk is afgenomen. In Nederland zijn er nog 2 looierijen, die 

aan strenge milieuweteisen voldoen (FNL, 2008). Hulshof 

Royal Dutch Tanneries is hier één van. Het bedrijf verwerkt 

alleen stierenhuiden die uit Duitsland afkomstig zijn (Hulshof 

BV, pers. comm.) en heeft een eigen 

waterzuiveringsinstallatie aangelegd om het afvalwater te 

40% 

19% 

32% 

5% 
5% 

1% 

West-Europa 

Oost-Europa 

Azië 

Afrika 

Noord-
Amerika 
Midden- en 
Zuid-Amerika 

Figuur 11. Bestemmingsregio’s van gelooide huiden in 
2006 (www.statline.cs.nl). 
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zuiveren. Een groot gedeelte van de Nederlandse huiden 

worden niet in Nederland verwerkt. 

Volgens het CBS worden er ongelooide huiden 

geïmporteerd en geëxporteerd. De invoer vindt met 

name plaats vanuit EU landen (Duitsland, België, Italië 

en Frankrijk). De uivoer vindt echter ook voor een groot 

gedeelte plaats naar landen die buiten de EU liggen. 

Export landen van ongelooide huiden binnen de EU zijn 

voornamelijk Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, 

België en Turkije). Circa 30% van de ongelooide huiden 

wordt vervoerd naar Azië en komen gelooid terug 

(figuur 11 en 12) (CBS, 2006). 

2.4.3 Verenmeel 

Het verwerken van veren tot verenmeel is een renderingsproces. Dit vindt in Nederland plaats op het terrein van 

Rendac, gescheiden van de andere renderingsinstallaties. Ruim de helft van het verenmeel wordt gebruikt in de 

petfood industrie (tabel 5). Daarnaast wordt een groot deel ingezet als organische meststof. Het bevat ca 13% 

organische stikstof (Van Dijk et al., 2005; De Haas & Moolenaar, 2004). 

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen 

Vanuit Nederlandse slachterijen komt er jaarlijks ca. 45 kton aan veren vrij die verwerkt kan worden tot 15 kton 

verenmeel (tabel 3). 

 

Verwerking in Nederland 

In 2006 werd er in Nederland 46 kton aan veren verwerkt tot 16 kton verenmeel (Rendac, 2006). 

 

2.5 Verwerking Cat. 1 en Cat. 2 materiaal door Rendac  

Productie vanuit Nederlandse slachterijen & verwerking in Nederland 

Omdat Cat. 1 en 2 materiaal de grens niet over mag is de verwerking en de productie in Nederland gelijk aan 

elkaar. Al het categorie 1 en 2 materiaal in Nederland wordt door Rendac verwerkt tot diermeel en dierlijk vet. 

In tabel 6 is de instroom en uitstroom van Rendac in 2006 terug te vinden. Deze instroom komt niet geheel 

overeen met de instroom van Cat. 1 en 2 materiaal vanuit Nederlandse slachterijen. Dit komt omdat er naast 

instroom van dierlijke bijproducten, ook kadavers van afgekeurde dieren en risicomateriaal (van runderen) 

verwerkt wordt bij Rendac. Daarnaast worden vleesresten van de retail en kleine slagerijen en kadavers van 

huisdieren (afkomstig van dierartsenpraktijken) verwerkt bij 

Rendac. Gezamenlijk wordt deze instroom KAB genoemd 

(kadavers, slachtafval, beenderen, vethoudend afvalwater 

en slib). Een gedeelte van het dierlijk vet wordt door 

Rendac gebruikt om warmte mee te produceren en om 

biodiesel van te maken. Er zijn ook andere bedrijven die 

bijvoorbeeld verpakt vlees uit supermarkten verwerken in 

vergistingsinstallaties. Bedrijven die dit uitvoeren zijn o.a. 

Orgaworld, Noba, Rotie BV en Greenmills. Het vleesafval 

wordt door hen omgezet in biogas waarmee energie wordt 

opgewekt in WKK installaties. 

 

Figuur 12. Bestemmingsregio’s van ongelooide huiden in 2006 

(www.statline.cbs.nl). 

57% 
14% 

29% West-Europa 

Oost-Europa 

Azië 

Figuur 13 Instroom van dierlijke resten bij Rendac. Het 

diermeel en dierlijk vet wordt gebruikt voor 

energietoepassingen. 
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Tabel 6. Instroom en uitstroom van Rendac (afgeronde cijfers) (Rendac, 2006). 

Grondstof Instroom (kton) Product Uitstroom (kton/stuks) 

KAB 344 Dierlijk vet 
Diermeel 
Huiden 

41 
83 
127.000 stuks 

 

2.6 Biodiesel 

Biodiesel kan gemaakt worden van dierlijke vet dat afkomstig is van categorie 1 of 2 materiaal. Na raffinage en 

esterificatie kan dierlijk vet gebruikt worden als biodiesel. Door de raffinage wordt het vet gesplitst in olie en 

vetzuren. De esterificatie vindt plaats door de olie te behandelen met methanol en kaliumhydroxide. Hierdoor 

ontstaat er biodiesel en een glycerine oplossong. 

Rendac produceert biodiesel uit dierlijk vet voor het eigen wagenpark. Biodiesel van dierlijk vet heeft een 

energie-inhoud tussen de 35 en 40 MJ per kg (www.dierlijkvet.nl). 

 

Productie vanuit Nederlandse slachterijen & verwerking in Nederland 

In Nederland is de huidige biodiesel die op de markt is voornamelijk van koolzaadolie gemaakt. Dierlijk vet 

wordt slechts op kleine schaal gebruikt om biodiesel te produceren, er zijn echter allerlei nieuwe initiatieven in 

ontwikkeling (Nie, 2008). 

 

2.7 Wol 

Wol is een dierlijk bijproduct dat o.a. afkomstig is van levende schapen. Het houden van schapen is in Nederland 

in de meeste gevallen een nevenactiviteit van veehouderijbedrijven. Het is dus geen slachtbijproduct, maar een 

bijproduct dat ontstaat in de veehouderij fase. Het grootste gedeelte van de wol die in Nederland op de markt is, 

is afkomstig uit Australië, China en Nieuw Zeeland. 

In Nederland worden voornamelijk Texelse schapen gehouden (ca. 1,36 miljoen dieren) die een lagere 

wolproductie kennen (3,5 kg per jaar per dier) dan Merinoschapen die in Australië gehouden worden. De wol 

van Texelse schapen is een bijproduct, want de dieren worden voornamelijk voor de vleesproductie gehouden. 

Tegenwoordig is het scheren van de dieren echter duurder dan de opbrengst van de wol. Dit komt door de 

wereldwijde concurrentie en de opkomst van kunststoffen (van der Werf, 1998). De lage kwaliteit van de 

Nederlandse wol zorgt ervoor dat deze niet voor kleding wordt gebruikt, maar vooral als vulling voor matrassen, 

tapijten, dekens en dekbedden. Na het scheren van de wol wordt deze gereinigd, gekaard, gesponnen, getwijnd 

en geverfd. Tijdens deze verwerking worden ook chemicaliën ingezet om het wolvet en verontreiniging uit de 

wol te halen. Het wolvet is weer een bijproduct dat ontstaat bij de verwerking (www.natuurenwetenschap.nl). 

 

Productie vanuit Nederlandse veehouderij 

De jaarlijkse productie van ruwe wol in Nederland is ca. 4,8 kton per jaar. Dit is slechts een fractie van het 

wolverbruik dat we in Nederland hebben. 

 

Verwerking in Nederland 

De huidige verwerking van wol in Nederland vindt plaats op kleine schaal. 

 

  

http://www.dierlijk/
http://www.natuurenwetenschap.nl/
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Berekening van milieueffecten 
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3.1 Gehanteerde methode milieuanalyse 

Om de milieueffecten van dierlijke bijproducten te berekenen, is de Levens Cyclus Analyse (LCA) methode 

gehanteerd toegespitst op een aantal specifieke milieueffecten. In het geval van dierlijke producten worden 

milieueffecten van de primaire landbouwfase doorgerekend naar de veevoerfase, de veehouderijfase en de 

slachterijfase. In elke schakel zijn er inputs nodig, kan er afval of bijproducten vrijkomen en tussen de schakels 

worden de producten getransporteerd. Om de berekeningen op een consistente manier te kunnen doen moet er 

een eenduidige systeemafbakening en allocatie worden gehanteerd. 

De gehanteerde methode sluit aan op de berekeningen die gemaakt zijn voor het onderzoek naar eiwitrijke 

producten (Blonk et al., 2008). De economische allocatie van milieueffecten naar het vlees en de bijproducten die 

ontstaan in de slachterijfase is verder uitgewerkt ten opzichte van dit onderzoek. Dit wordt beschreven in sectie 

3.4. Deze methode maakt het mogelijk een analyse met systeemuitbreiding toe te passen. Verder moet genoemd 

worden dat de vergelijking met alternatieven voor dierlijke bijproducten is toegespitst op een beperkt aantal 

halffabrikaten, omdat het definiëren van alternatieven die alle toepassingen van dierlijke halffabricaten kunnen 

vervangen niet paste binnen het kader van deze studie. Tevens bleek voor sommige alternatieven de informatie 

over de productieketen moeilijk beschikbaar. 

 

3.2 Systeemafbakening 

In voorgaande onderzoeken heeft Blonk Milieu Advies veel informatie bijeen gebracht omtrent plantaardige 

productie systemen, voedersamenstellingen en veehouderijsystemen in Nederland. De focus van de 

dataverzameling heeft in dit onderzoek gelegen op de verwerking van dierlijke bijproducten tot halffabricaten. 

Deze schakels zijn rood gekleurd in figuur 15. De milieueffecten van de productie van dierlijke halffabricaten zal 

vergeleken worden met de milieueffecten van een alternatieve route om alternatieven voor de dierlijke 

bijproducten te produceren, zoals geïllustreerd is in figuur 19. 

In dit onderzoek zijn broeikasgasemissies, fossiel energiegebruik en ruimtebeslag onderzocht. De broeikasgassen 

koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaangas (CH4) zijn hierin meegenomen die bijvoorbeeld ontstaan 

tijdens de productie van kunstmest, productie en verbranding van fossiele brandstoffen, opslag van mest, 

aanwending van meststoffen, opwekking van elektriciteit. Voor het fossiel energiegebruik is gekeken naar het 

gebruik van fossiele brandstoffen, elektriciteit en de productie hiervan. Het ruimtebeslag is berekend door de 

opbrengst per hectare van landbouwgewassen door te berekenen en het landgebruik in de veehouderijfase. 

 

 

Figuur 14. Klassieke economische allocatie op slachterijniveau. 
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Figuur 15. Halffabricaat allocatiemethode. Omdat slachtbijproducten geen “echte” marktwaarde hebben, is de economische allocatie 

´naar achteren verschoven´ en worden de slachterij en de verwerking van bijproducten als één complex gezien. 

 

3.3 Achtergronden en data 

De broeikasemissiefactoren zijn afkomstig uit de guidelines van het International Panel for Climate Change 

(IPCC). Deze guidelines beschrijven hoe de landen die het Kyoto protocol hebben ondertekend, de emissies in 

de National Inventory Reports (NIR) moeten berekenen. In dit rapport zijn de emissiefactoren aangehouden die 

de Nederlandse NIR aanhoudt (www.broeikasgassen.nl).  

Naast deze voorgeschreven emissiefactoren is er voor het berekenen van de opwerking van dierlijke 

halffabricaten (de “eigen milieueffecten”), zoveel mogelijk gebruik gemaakt van praktijkdata. Dit is gedaan op 

basis van bedrijfsinformatie en diverse statistische gegevens van branches, het CBS en literatuur te raadplegen. 

Daarnaast is het goed om te vermelden dat de ontwikkeling van de CO2 footprint van goederen en diensten nog 

steeds in ontwikkeling is. Met name vanuit Engeland is deze ontwikkeling bezig. Een recente publicatie van het 

British Standards Institute zijn weer wijzigingen aangebracht (BSI, 2008). De reden dat de ontwikkelingen zich in 

Engeland centreren is dat vooral Britse supermarkten hun producten willen labelen. Om dit te kunnen doen is 

een consistente berekeningsmethodiek nodig. In de methodiek worden vragen als: 

 Hoe kan de emissie door landgebruik of boskap toegerekend worden aan een bepaald product? 

 Op welke manier moeten emissies worden verdeeld wanneer hoofd en bijproducten ontstaan in een 

schakel? 

Blonk Milieu Advies volgt de ontwikkelingen op de voet en is zelf ook bezig met het ontwikkelen van 

methodieken om broeikasgasemissies voor producten te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 

methode van allocatie. 

 

3.4 Allocatie  

Zoals reeds eerder vermeld is vlees(waar) slechts een deel van het dier dat bruikbaar is voor de mens. In figuur 

16 is het aandeel te zien van vlees en overige onderdelen van o.a. een varken. Hieruit is op te maken dat ruim 

40% van het levend gewicht van een varken uit dierlijke bijproducten bestaat. Om de milieueffecten die zijn 
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opgetreden in de vorige schakels (landbouw tot en met slachterij) te verdelen is het gebruikelijk om economische 

allocatie toe te passen. Dit houdt in dat op de milieueffecten op basis van aandeel in de economische 

opbrengsten wordt verdeeld . Figuur 16 t/m 18 laat zien wat voor effect dit heeft in het geval van de 

verschillende landbouwhuisdieren. Omdat vlees en vleeswaren de grootste economische waarde hebben, wordt 

hier ook het grootste deel van de milieueffecten aan toegerekend. Het categorie 1 en 2 materiaal heeft geen 

economische waarde na de slachterijfase en de milieueffecten worden daarom hier niet aan toegerekend. 

Een lastig punt bij dierlijke bijproducten is dat de economische waarde na de slachterijfase heel laag of zelfs 

negatief kan zijn, maar dat door relatief simpele bewerkingen er hoogwaardige halffabricaten worden 

geproduceerd, die ook een hoge marktwaarde hebben. Daarnaast worden de dierlijke bijproducten vaak 

verhandeld binnen onderdelen van een concern. Dit houdt in dat één bedrijf met meerdere onderdelen van de 

vlees- en bijproductenindustrie te maken heeft, zoals slachterijen, petfood productie en rendering. Hierdoor 

hebben de dierlijke bijproducten geen “echte” marktwaarde. De gehanteerde economische waarde van het vlees 

en de dierlijke bijproducten is vastgesteld in overleg met o.a. Sobel1.  

In het kader van dit onderzoek is een alternatieve methode toegepast voor de allocatie, gedefinieerd als de 

“halffabricaat allocatiemethode”. Er is niet uitgegaan van de marktwaarde van de bijproducten na de slacht, in plaats 

daarvan is uitgegaan van de marktwaarde van de halffabricaten. Vanuit deze waarde is teruggerekend naar de 

“eigen” marktwaarde van de bijproducten, door gebruik te maken van de massabalans van de verwerking van de 

bijproducten tot halffabricaten. De slachterij en de verwerkingsfase van het vlees en de bijproducten worden als 

het ware als 1 stap gezien. Ruwe huiden van runderen hebben wel een marktwaarde en de verwerking is daarom 

niet meegenomen. In figuur 14 en 15 zijn de klassieke en de halffabricaat allocatiemethode naast elkaar gezet. In 

bijlage 1 zijn de teruggerekende economische waarden van het vlees en de bijproducten te vinden zoals deze in 

de halffabricaat allocatiemethode zijn toegepast. 

 

 

Figuur 16. Gewichtsverdeling van vleesvarkens, runderen, kalveren, vleeskuikens en lammeren (Sobel, pers. comm) t.o.v. het totale 

levende gewicht. Ook zijn de economische halffabricaat allocatiefactoren van het vlees en de bijproducten weergegeven (in %). 

 

                                                      
1 Sobel beschikt over een intern waarderingssysteem waarmee prijzen van halffabricaten worden vastgesteld die in deze analyse zijn gebruikt (Mies van Gogh, 

pers. comm). 
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Figuur 17. Gewichtverdeling per diersoort van de foodgrade bijproducten, het totale versgewicht van de foodgrade bijproducten en 

economische halffabricaat allocatiefactoren (in %). 

 

 

Figuur 18. Gewichtsverdeling per diersoort van de Cat. 3 bijproducten, het totale gewicht van de Cat. 3 bijproducten en de 

economische halffabricaat allocatiefactor. Lammeren hebben geen Cat. 3 bijproducten.  
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3.5 Vergelijking met alternatieven 

In dit onderzoek zijn de milieueffecten (broeikaseffect, fossiel energiegebruik en landgebruik) van enkele 

belangrijke producten van dierlijke bijproducten naast mogelijk alternatieven gezet. Dit is gedaan door de 

productiewijzen van de “gangbare” dierlijke halffabricaten te vergelijken met de productieketen van plantaardige 

alternatieven of alternatieven op basis fossiele hulpbronnen, zoals aardolie (figuur 19). 

Het vaststellen van alternatieven voor sommige dierlijke halffabricaten was moeilijk, omdat een alternatief van 

plantaardige of fossiele oorsprong niet de gehele lading dekte. Leer in schoenen zou bijvoorbeeld vervangen 

kunnen worden door deels rubber en deels door katoen, maar geen van beide alternatieven heeft alle 

eigenschappen van leer. 

 

 

Figuur 19. De productie van belangrijke dierlijke halffabricaten wordt in dit onderzoek vergeleken met de productie van 

alternatieven. Slechts een gedeelte van de milieueffecten worden toegerekend aan de bijproducten, vanwege economische allocatie 

(aangegeven met donkere vlak). 
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4.1 Gekozen producten en alternatieven 

Om een goed beeld te krijgen van de eigen milieueffecten van dierlijke bijproducten, is er geprobeerd om uit elke 

categorie enkele belangrijke bijproducten te onderscheiden en vervangers te definiëren. In de volgende secties 

zullen de keuze voor deze alternatieven en de milieueffecten verder toegelicht worden. Er zijn uiteraard veel 

meer alternatieven dan dat hier vermeld wordt. 

 

Tabel 7. Gekozen dierlijke bijproducten en alternatieven. 

Foodgrade bijproduct Alternatief 

Dierlijk vet 
 

Palmolie 

Gelatine 
 

Etenia (niet voldoende informatie beschikbaar) 
Agar agar (niet voldoende informatie beschikbaar) 

Cat. 3 bijproduct 
 

 

Diermeel Vismeel 
Sojaschroot 

Dierlijk vet Palmolie 
Visolie 

Nat petfood op basis van bijproducten 
 

Vers kippenvlees 

Droog petfood op basis van vlees/beendermeel 
 

Sojaschroot 

Verenmeel KAS (kalkammoniumsalpeter) 
Ureum 

Bloedmeel Sojaschroot 
Ureum of KAS 

Leer Geweven katoen 
Synthetisch rubber 
Textiel van kunststof 

Cat. 1/2 bijproduct 
 

 

Vet voor energieopwekking 
 

Fossiele diesel 

Diermeel voor energieopwekking 
 

Steenkool voor energieopwekking 
Energieopwekking uit gas 

Anders 
 

 

Wolvezels Katoenvezels 
Polyestervezels 

 

Het grootste deel (qua kwantiteit) van de halffabricaten komt in deze analyse aan der orde. Slechts van een klein deel 

van de halffabricaten zijn de alternatieven niet gedefinieerd. Heparine bijvoorbeeld, een medicijn een 

antistollingsmiddel gemaakt uit longen of darmen van dieren, kan tot op heden niet vervangen worden door 

plantaardige alternatieven. Ook de vervanging van plasmapoeder, hemoglobinepoeder en fosfaten komt niet aan de 

orde. 
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4.2 Foodgrade bijproducten en alternatieven 

4.2.1 Vervanging foodgrade dierlijk vet 

Milieueffecten van de productie van dierlijk vet 

Dierlijke vetten voor de humane consumptie worden gemaakt van afsnijdbare vetten die gesmolten worden in 

vetsmelterijen. Voor de milieueffecten van foodgrade dierlijk vet is uitgegaan van praktijkgegevens van Ten Kate 

Vetten waar varkenszwoerd verwerkt wordt tot vloeibare dierlijke vetten (Ten Kate Vetten, 2008). 

Per kg geproduceerd gesmolten vet is 1,7 afsnijdbaar vet nodig. Voor het versmelten wordt elektriciteit en stoom 

gebruikt. Het broeikaseffect voor de opwerking van dierlijk vet bedraagt 0,11 kg CO2-eq per kg gesmolten vet 

(eigen milieueffect). Het energiegebruik voor de opwerking bedraagt 1,2 MJ per kg gesmolten vet. Voor het 

smelten van rundervet is uitgegaan van dezelfde massabalans en inputgegevens. 

Met het toepassen van de halffabricaat economische allocatiemethode (waarmee een deel van de dierlijke 

productie wordt toegerekend aan het vet) krijgt het dierlijk vet een range in broeikaseffect van 0,3 tot 0,9 kg 

CO2-eq per kg, afhankelijk van diersoort. Het gewogen gemiddelde van het foodgrade vet dat uit Nederlandse 

slachterijen komt, bedraagt 0,7 kg CO2-eq per kg vet. Voor energiegebruik varieert de waarde tussen de 2,3 en 

6,5 MJ per kg. Het gewogen gemiddelde hiervan bedraagt 4,0 MJ per kg foodgrade vet. Het landgebruik van 

foodgrade vet verschilt tussen de verschillende diersoorten. Varkensvet heeft het hoogste landgebruik en 

kalvervet het laagste (tabel 8). Het gewogen gemiddelde van het landgebruik van foodgrade dierlijk vet is 1,1 m2 

per kg vet.   

Tabel 8. Milieueffecten van foodgrade vet, op basis van halffabricaat allocatie. Het verschil in waarden van het varkensvet ontstaat 

door allocatie: varkensvet komt uit smelterijen en bij de productie van gelatine. 

 Varkensvet Rundervet  Kalvervet Gewogen 
gemiddelde uit 
Ned. slachterijen 

CO2-eq/kg 0,32-0,90 0,94 0,88 0,70 

MJ/kg 2,31-6,46 2,53 2,78 4,01 

m2/kg 0,59-1,65 0,81 0,64 1,04 

 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Palmolie komt qua toepassingen en functionele eigenschappen sterk overeen met dierlijke vet. In Nederland 

wordt er ook steeds meer palmolie verwerkt in voedingsmiddelen, terwijl het binnenlands verbruik van dierlijke 

vetten in voedingsmiddelen afneemt (bijlage 6). 

Het broeikaseffect van palmolie laat een grote range zien, tussen de 1,7 en 7,7 kg CO2-eq per kg. Dit heeft te 

maken met het feit dat een deel van de palmolieplantages in Maleisië en Indonesië zich op veengronden 

bevinden die ontwaterd worden. Door de ontwatering oxideert het veen, waardoor er broeikasgassen vrijkomen 

(Parish, 2008). Gemiddeld bevindt zich 27% van de oliepalmplantages in Maleisië en Indonesië zich op 

ontwaterde veengronden. Het gemiddelde broeikaseffect van palmolie bedraagt daarom 3,3 kg CO2-eq per kg 

palmolie. Het energiegebruik en het ruimtebeslag voor de productie van palmolie bedraagt respectievelijk 1,6 MJ 

en 1,7 m2 per kg ruwe olie. De uitgangsdata voor de berekening van de milieueffecten van palmolie zijn 

afkomstig van een PhD studie van Schmidt (2008). Er is aangenomen dat een kg ruwe palmolie functioneel 

vergelijkbaar is met dierlijk vet. In de praktijk zijn er kleine verschillen waardoor de uitgeraffineerde vetzuren per 

toepassing enigszins verschillen (Blonk, 2006). In de figuren is ook visolie ter vergelijking weergegeven omdat 

visolie soms een alternatief kan zijn voor foodgrade dierlijk vet. 

 

Vergelijking met alternatieven 

Uit de resultaten is op te maken dat het vervangen van een kg gesmolten dierlijk vet met een alternatief als ruwe 

palmolie (de meest waarschijnlijke vervanger) zorgt voor een extra broeikaseffect en een groter energiegebruik. 

Gemiddeld genomen is de emissie per kg palmolie 2,6 kg CO2-eq hoger dan foodgrade dierlijk vet. Voor 
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ruimtebeslag is deze voor palmolie 0,7 m2*jaar groter dan die van foodgrade dierlijk vet. Het energiegebruik in de 

keten van palmolie is 2,4 MJ/kg lager dan het energiegebruik voor de productie van dierlijk vet. 

Wanneer de productie van dierlijk vet in Nederland in zijn geheel wordt vervangen door palmolie, dan zorgt dit 

voor een extra emissie van ca. 111 kton CO2-eq en ca. 3.000 ha land dat in gebruik wordt genomen. Het fossiel 

energiegebruik zal dalen met ca. 103 TJ. 

 

Tabel 9. Milieueffecten voor de vervanging van de Nederlandse productie van dierlijk vet met door palmolie. 

 Productie 
ruwe palmolie 

gemiddeld 

Eenheid Verschil 
palmolie en 

foodgrade vet 
gewogen 

gemiddelde 

Eenheid 

Extra door 
vervanging van 
43 kton dierlijk 

vet in Nederland 

Eenheid 

Broeikaseffect 
           3,3   CO2-eq/kg             2,6  

 CO2-
eq/kg 

                        
111  kton CO2-eq 

Energiegebruik 
           1,6   MJ/kg             2,4-  MJ/kg                  103- TJ 

Ruimtebeslag 
           1,7  m2/kg             0,7  m2/kg 

                      
3.000  ha*jaar 

 

Beschouwing en conclusie 

In de vergelijking is uitgegaan van palmolie als vervanger van dierlijk vet. Er zijn uiteraard veel verschillende 

alternatieven mogelijk, zoals allerlei soorten plantaardige oliën en bijvoorbeeld visolie. Visolie scoort qua 

broeikaseffect een stuk lager dan de gemiddelde palmolie. Het vervangen van dierlijk vet door visolie zorgt voor 

een extra broeikaseffect van 10 tot 40 kton CO2-eq op jaarbasis. Het energiegebruik voor het vangen en het 

verwerken van industrievis tot visolie is een stuk hoger dan van palmolie of dierlijk vet. Het vervangen van 

dierlijk vet uit Nederlandse slachterijen zorgt voor een extra energiegebruik van ca. 250 TJ op jaarbasis. Het 

landgebruik (berekend zoals in bijlage 2) zal toenemen met 250 km2*jaar. In dit onderzoek zijn de effecten op het 

zee-ecosysteem ten gevolge van de visserij niet gekwantificeerd, maar duidelijk is dat deze ook toe toenemen 

wanneer de productie van dierlijke vetten in Nederland vervangen wordt door visolie. Ook het vervangen van 

dierlijk vet door sojaolie zorgt voor extra emissies, energiegebruik en landgebruik (figuur 20 t/m 22). 

Zoals reeds eerder vermeld is het broeikaseffect van palmolie sterk afhankelijk van de bodem van de plantage, 

waardoor de variatie groot is. Ook de milieueffecten van dierlijk vet variëren. Uigaande van de vervanging van 

dierlijk foodgrade vet met het hoogste broeikaseffect door palmolie van een minerale bodem (dus het laagste 

broeikaseffect), dan is de extra emissie 30 kton CO2-eq per jaar in plaats van 111 kton. Wanneer foodgrade 

dierlijk vet met het laagste broeikaseffect  vervangen wordt door palmolie van een veenbodem, dan is de extra 

emissie 315 kton CO2-eq per jaar. 

De effecten van de vervanging op nationale schaal laten dus een grote range zien. Er kan echter wel 

geconcludeerd worden dat het vervangen van dierlijk vet door plantaardige alternatieven (of visolie) extra 

broeikasemissies zal veroorzaken. Ook het landgebruik zal toenemen. 
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Figuur 20. Broeikaseffect van foodgrade en Cat. 3 dierlijk vet geschikt en enkele alternatieven. 

 
Figuur 21. Fossiel energiegebruik van foodgrade en Cat. 3 dierlijk vet en enkele alternatieven. 

 
Figuur 22. Ruimtebeslag van dierlijke vet en enkele alternatieven. Het ruimtebeslag van visolie is berekend zoals weergegeven in 

bijlage 2. 
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4.2.2 Vervanging van gelatine 

Milieueffecten van de productie van gelatine 

Gelatine wordt gemaakt van de collageenweefsels uit dierenhuiden en beenderen. Eerst wordt het 

collageenweefsel geëxtraheerd van het basismateriaal (door chemische behandeling) en daarna worden dit deel 

gedroogd. Met name het droogproces en het ontvetten vraagt veel energie. Daarnaast is het watergebruik tijdens 

het proces groot (IPPC, 2003). 

Varkenszwoerd en varkensbeenderen zijn de belangrijkste basismaterialen voor gelatine, met beiden ongeveer 

hetzelfde rendement. Bij de opwerking waarbij 1 kg gelatine wordt verkregen wordt stoom en elektriciteit 

ingezet, respectievelijk 15,3 en 2,5 kWh (toegerekend). Dit brengt de eigen milieueffecten voor de opwerking op 

4,5 -5,5 kg CO2-eq en 57-68 MJ per kg gelatine. Gelatine uit zwoerd komt iets lager uit, omdat de massabalans 

gunstiger is, waardoor er minder transport hoeft plaats te vinden. De gegevens over energiegebruik tijdens de 

opwerking is afkomstig van Rousselot (2008).  

Wanneer de halffabricaat allocatiemethode wordt toegepast, dan komen de milieueffecten van gelatine een stuk 

lager uit. Dit komt omdat de milieueffecten van de opwerking over alle producten die uit het dier komen worden 

verdeeld. Ook is er een groot verschil te zien in de milieueffecten van gelatine uit zwoerd en gelatine uit 

beenderen. De scores voor gelatine uit zwoerd zijn een stuk hoger dan voor gelatine uit beenderen. Dit heeft te 

maken met de opbrengst per dier van de basismaterialen. Een varken bestaat voor 11% uit beenderen en slechts 

3% uit zwoerd (zie bijlage 1). Het gewogen gemiddelde zit rond de 0,7 kg CO2-eq. 4 MJ en 1 m2 per kg gelatine. 

 

 

Figuur 23. Range in het broeikaseffect van gelatine. 

 

 

Figuur 24. Energiegebruik voor de productie van gelatine.  
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Figuur 25. Ruimtebeslag voor de productie van gelatine. 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Er zijn enkele alternatieven voor gelatine op de markt. Zo heeft Avebe een product van een aardappelzetmeelderivaat 

ontwikkeld met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden in voedsel (www.evmi.nl). Avebe wilde echter geen 

informatie verstrekken over het productieproces en de inputs die hiervoor nodig zijn. De LCA naar het alternatief op 

basis van aardappelzetmeel is daarom niet uitgevoerd. 

Een ander alternatief voor gelatine zijn agar en carrageen, polysacharides die gemaakt worden van roodwieren (o.a. 

Gracilaria en Gelidium soorten). Agar is oorspronkelijk afkomstig uit Azië. De eerste commercieel gecultiveerde agar 

voor voedselproducten is afkomstig uit Taiwan, waar het zeewier werd geteeld in bassins die in contact stonden met 

zeewater. Naast roodwieren zijn sommige bruinwieren geschikt om alginaten uit te halen die een gelerende werking 

hebben. Ook is het mogelijk om het sap uit de stam en takken van sommige acacia soorten te drogen en te gebruiken 

als geleermiddel (Alphons et al., 2003). 

Tabel 10. Enkele andere alternatieven voor gelatine. 

Name Oorsprong 

Pectine Celwanden en lamellen van planten  

Alginaten Celwanden van bruinwieren of  exopolysachariden van Azetobacter vinelandii 

Carrageen Celwanden van roodwieren 

Agar Celwanden van roodwieren 

Arabische gom  Afscheiding van acacia‟s 

 
Vergelijking met alternatieven 
Door gebrek aan informatie is het niet gelukt om een meer uitgebreide analyse uit te voeren uit te voeren naar het 

milieueffect van de verschillende gelatinealternatieven. De milieuanalyse heeft zich daarom beperkt tot een LCA van 

gelatine uit beenderen en varkenshuid. Hiervoor is informatie gebruikt van het Belgische bedrijf Rousselot, de gelatine 

producent die onderdeel is van Vion Food Group, gelegen in Gent.  

 

Conclusie en beschouwing 
Het vervangen van gelatine is mogelijk maar niet gemakkelijk, de vervangers die op de markt zijn worden 

voornamelijk gebruikt in voedingsmiddelen. Of deze ook toepasbaar zijn in alle andere toepassingen is niet 

geheel duidelijk. De opwerking van gelatine is een energie intensief proces. Of dit voor de alternatieve stoffen 

ook zo is, is ook nog niet duidelijk. 

De spreiding in de milieueffecten voor de gelatine productie met de halffabricaat allocatiemethode is behoorlijk 

groot. De gewogen gemiddelde milieueffecten kunnen daarom het beste gebruikt worden.  
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4.3 Categorie 3 materiaal 

4.3.1 Vervanging Cat. 3 vlees-/beendermeel 

Milieueffecten van Cat. 3 vlees-/beendermeel 

Diermeel ontstaat bij verschillende processen, bijvoorbeeld bij de verwerking van beenderen en onbruikbare 

delen van het slachtafval. Het drogen van het materiaal vraagt veel energie. In sommige gevallen is het diermeel 

een relatief klein bijproduct (bijvoorbeeld bij de productie van gelatine), terwijl in andere gevallen diermeel 

duidelijk als een hoofdproduct van het proces getypeerd kan worden. Het gevolg hiervan is dat de allocatiefactor 

verschilt en de milieueffecten die toegerekend worden aan het diermeel afhankelijk zijn van het proces waarin het 

vrijkomt. In figuur 26 tot en met 28 zijn daarom de maximale, minimale en gemiddelde waarde van diermeel 

weergegeven. De gebruikte data voor de eigen milieueffecten van Cat. 3 diermeel zijn afkomstig van het 

jaarverslag van Rendac (Rendac Son, 2006).  

De eigen milieueffecten van vlees-/beendermeel zijn berekend met dezelfde gegevens per ton input als het Cat. 2 

en 1 materiaal, omdat beiden een vergelijkbaar renderingsprocesbetreffen . De opbrengsten per ton verwerkt 

product verschilt echter wel. Hierdoor is er wel een range te zien in de resultaten, die gaat van 0,04 tot 0,15 kg 

CO2-eq/kg, 0,5 tot 1,0 MJ per kg vlees-/beendermeel voor de opwerking en het transport naar de 

verwerkingsfabriek. 

Ook wanneer de halffabricaat allocatiemethode wordt toegepast is er een range te zien in de milieueffecten van 

vlees-/beendermeel. De gewogen gemiddelden komen uit op 0,1 kg CO2-eq, 0,2 MJ en 0,17 m2 per kg vlees-

/beendermeel.  

 

Milieueffecten van alternatieven 

Diermeel, gemaakt van categorie 3 materiaal, was in veevoer in het verleden een belangrijke bron voor eiwitten, 

mineralen en vitaminen, die door de uitbraak van BSE (Boviene spongiforme encefalopathie, beter bekend als de 

gekkekoeienziekte) in Engeland aan banden is gelegd. Al langer werd diermeel verboden in voer voor runderen, 

maar vanaf eind 2000 is het geheel verboden om diermeel te gebruiken in alle soorten veevoer. Alleen in petfood 

en pelsdierenvoer is het nog toegestaan om diermeel te verwerken, omdat deze niet gegeten worden door 

mensen. (Roeterdink & Klein, 2005). 

Diermeel heeft een hoge energiewaarde en door de samenstelling van de eiwitten ook een hoge nutritionele 

waarde. De meest gebruikte vervanger voor diermeel is sojaschroot. Daarnaast wordt vismeel gebruikt als 

alternatief voor diermeel. Vismeel wordt voornamelijk gemaakt van ansjovis (industrievis) die hier speciaal voor 

wordt gevangen. In de gebruikte methode is landgebruik gekoppeld aan de opbrengst per hectare van 

landbouwproducten en het ruimtebeslag van de veehouderijfase. Voor visserijproducten is deze methode daarom 

niet toerijkend. Om toch een ruimtebeslagwaarde te berekenen is voor vismeel een alternatieve methode 

gebruikt. Dit is gedaan door een relatief vegetarische kweekvis (tilapia) door te rekenen. Informatie hierover is te 

vinden in bijlage 2. 

Vervanging van Cat. 3 vlees-/beendermeel  

In de analyse is uitgerekend wat het effect zou zijn geweest, wanneer al het Cat. 3 vlees-/beendermeel dat uit 

Nederlandse slachterijen geproduceerd wordt, zou zijn vervangen door sojaschroot. In tabel 11is te zien dat de 

emissies, energiegebruik en het landgebruik zullen toenemen. 
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Tabel 11. Milieueffecten wanneer de Nederlandse productie van vlees-/beendermeel vervangen wordt door sojaschroot. 

 
Productie 

sojaschroot  

Verschil 
sojaschroot en 

diermeel 
gewogen 

gemiddelde 

Eenheid 

Extra door 
vervanging van 61 

kton diermeel in 
Nederland 

Eenheid 

Broeikaseffect            1,7                1,5   CO2-eq/kg eiwit                    46  kton CO2-eq 

Energiegebruik         13,0             12,6   MJ/kg eiwit          384  TJ 

Ruimtebeslag            6,6                6,3  m2/kg eiwit            1900  ha*jaar 

 

 

 

Figuur 26. Broeikaseffect per kg Cat. 3 diermeel, sojaschroot en vismeel. 

 

Figuur 27. Fossiel energiegebruik per kg Cat. 3 diermeel, sojaschroot en vismeel. 

 

Figuur 28. Ruimtebeslag per kg Cat. 3 vlees-/beendermeel en sojaschroot. Het ruimtebeslag van vismeel is niet weergegeven in de 

figuur, maar kan gevonden worden in bijlage 2.  
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Beschouwing en conclusie 

Vlees-/beendermeel kan als hoogwaardige eiwitbron worden gebruikt voor allerlei toepassingen. Door het 

uitbreken van BSE is het gebruik in mengvoeders aan banden gelegd. Om het eiwitgehalte van diervoeders gelijk 

te houden worden er nu allerlei plantaardige alternatieven geproduceerd die ervoor zorgen dat er meer land in 

gebruik moet worden genomen. De discussie omtrent het toepassen van diermeel is nog niet voorbij. Het is de 

verwachting dat de regelgeving in de nabije toekomst vlees-/beendermeel weer beperkt zal toestaan in 

diervoeders. 

 

4.3.2 Vervanging van Cat. 3 dierlijk vet 

Milieueffecten van Cat. 3 dierlijk vet 

Het categorie 3 vet komt bij verschillende renderingsprocessen vrij, bijvoorbeeld bij de verwerking van 

beenderen tot beendermeel en bij de verwerking van slachtafval tot diermeel en dierlijk vet. Omdat het aandeel 

en de economische waarde van de andere halffabricaten die tijdens deze processen ontstaan verschilt, is de 

economische allocatie factor en daardoor de toegerekende milieubelasting niet gelijk. Daarom is er ook een range 

te zien in de milieueffecten van categorie 3 vetten. In de figuren figuur 22 tot 24 zijn daarom de maximale, de 

minimale en het gewogen gemiddelde weergegeven. 

De eigen milieueffecten van dierlijk vet zijn berekend met dezelfde input gegevens als Cat. 2 en 1 vet, omdat 

beide door een vergelijkbaar renderingsproces gaan. De opbrengst per ton basismateriaal verschilt wel. Hierdoor 

is er een range te zien in de eigen milieueffecten van Cat. 3 dierlijk vet. Deze gaat van 0,1 tot 0,6 kg CO2-eq en 

1,2 tot 7,6 MJ per kg dierlijk vet . 

Wanneer de halffabricaat allocatiemethode wordt toegepast, dan zijn de gewogen gemiddelde milieueffecten van 

dierlijk vet 0,2 CO2-eq, 1,5 MJ en 0,4 m2 per kg. 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Palmolie lijkt qua chemische eigenschappen sterk op dierlijk vet. Daarnaast is het binnenlands verbruik van 

dierlijke vetten in diervoeders in het laatste decennium sterk gedaald terwijl de inzet van palmolie geleidelijk is 

toegenomen. De meest voor de handliggende plantaardige vervanger van dierlijk vet is daarom palmolie. In 

mengvoeders wordt ook vaak visolie toegepast. . 

Zoals reeds vermeld is in sectie 4.2.1 laat palmolie een grote range zien in het broeikaseffect per kg. In de figuren 

is alleen de gemiddelde waarde weergegeven. 

Hierin is af te lezen dat gemiddeld genomen de emissie per kg palmolie 3,3 kg CO2-eq hoger is dan categorie 3 

dierlijk vet. Daarnaast is het energiegebruik 0,15 MJ per kg palmolie hoger en het ruimtebeslag 1,4 m2*jaar groter 

dan Cat. 3 dierlijk vet. In tabel 12 is weergegeven wat dit voor effect heeft wanneer de Nederlandse productie 

van Cat. 3 vet vervangen wordt door palmolie. De gebruikte data voor de eigen milieueffecten van Cat. 3 dierlijk 

vet zijn afkomstig van het jaarverslag van Rendac (Rendac, 2006).  

 

Tabel 12. Milieueffecten door de vervanging van de Nederlandse productie van Cat. 3 vet door palmolie. 

 

Productie palmolie 
Verschil palmolie en 

Cat. 3 vet gewogen 
gemiddelde 

Eenheid 

Extra door 
vervanging van 91 
kton Cat. 3 vet in 

Nederland 

Eenheid 

Broeikaseffect            3,3                3,1   CO2-eq/kg                  280  Kton CO2-eq 

Energiegebruik            1,6                0,2   MJ/kg            14  TJ 

Ruimtebeslag            1,7                1,4  m2/kg            12000  ha*jaar 
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Beschouwing en conclusie 

Cat. 3 dierlijke vetten worden toegepast in veel verschillende producten die uit de oleochemische industrie 

voortkomen, zoals wasmiddelen, crèmes, zeep, smeermiddelen, etc. Ook plantaardige gewassen zoals palmolie 

worden in deze producten op grote schaal gebruikt. Oliegewassen hebben per hectare een relatief lage opbrengst, 

waardoor het ruimtebeslag toeneemt als dierlijke vetten worden vervangen door plantaardige. Dit geldt ook voor 

broeikasgasemissies. De range van het broeikaseffect van plantaardige oliën is echter groot. 

 

Figuur 29. Broeikaseffect van Cat. 3 vet en enkele alternatieven. 

 

Figuur 30. Energiegebruik voor de productie van dierlijk vet en enkele alternatieven. 

 
Figuur 31. Ruimtebeslag voor de productie van dierlijk vet en enkele alternatieven. 
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4.3.3 Vervanging van verenmeel 

Milieueffecten van verenmeel 

Verenmeel wordt gemaakt van veren die door een renderingsproces verwerkt worden. De inputgegevens voor 

het berekenen van de eigen milieueffecten van verenmeel zijn afkomstig uit het jaarverslag van Rendac (Rendac, 

2006). Per ton verwerkte veren is 106,6 kWh aan elektriciteit en 23,1 m3 aan gas nodig. Tevens wordt het 

materiaal van de slachterij naar de verwerker vervoerd. Door het proces ontstaat per ton input 330 kg verenmeel. 

De allocatiefactor is 100%. De eigen milieueffecten komen hiermee op 0,4 kg CO2-eq en 3,2 MJ per kg. Per kg N 

zijn de eigen milieueffecten van verenmeel 2,7 kg CO2-eq en 24,3 MJ per kg N. 

Door het toepassen van de halffabricaat allocatiemethode die in dit onderzoek is toegepast, komen de 

milieueffetcen voor het verenmeel lager uit, namelijk 1,2 kg CO2-eq en 7,9 MJ per kg N. Tevens is het 

landgebruik berekend op 2,5 m2 per kg N. 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Ongeveer een kwart van het verenmeel dat in Nederland wordt geproduceerd, wordt toegepast in meststoffen 

(een andere toepassingen van verenmeel is bijv. petfood, zie tabel 5). De voornaamste reden hiervoor is de het 

hoge N gehalte (13%) (de Haas & Molenaar, 2004). Er is daarom gekozen om verenmeel te vergelijken met 

enkele veelgebruikte kunstmestsoorten die ook vanwege het N gehalte aan de bodem worden toegevoegd, zoals 

KAS en ureum. In werkelijkheid zijn er nog veel meer alternatieven mogelijk. 

De productie van kunstmestsoorten is een energie intensief proces. Daarnaast komt er bij de productie van 

nitraatkunstmest zoals KAS lachgas vrij. De gebruikte milieugegevens zijn afkomstig van Davis & Hacklund 

(1999). DSM heeft nu een installatie die doormiddel van katalysatoren de lachgasemissie tijdens de productie 

heeft verminderd. Hierdoor kan de emissie per kg N een stuk lager zijn dan weergegeven in figuur 32.  

 

Vergelijking met alternatieven 

Vergeleken met KAS (kalkammoniumsalpeter) en ureum is de CO2 uitstoot en energiegebruik per kg N een stuk 

lager voor verenmeel dan voor de kunstmestsoorten (figuur 32 en 33). Het verschil in broeikaseffect tussen 

verenmeel en ureum is bedraagt 2,7 kg CO2-eq per kg N. Ook het energiegebruik per kg N een stuk hoger, 35 

MJ per kg N (tabel 13). Het verschil tussen KAS en verenmeel is nog een stuk groter. Er zijn echter meststoffen 

die weer iets minder milieueffecten hebben dan ureum. Bij de berekeningen is daarom uitgegaan van ureum, 

omdat deze ten opzichte van andere kunstmestsoorten gemiddeld uitkomt. 

 

Tabel 13. Effect van de vervanging van verenmeel in messtoffen door ureum. 

 
Productie van 

ureum 

Verschil 
ureum en 

verenmeel  
Eenheid  

Extra door 
vervanging 

0,5 kton N in 
verenmeel 

Eenheid 

Broeikaseffect 
          4,00  2,8 

kg CO2-eq/kg 
N 

                1,3  kton CO2-eq 

Energiegebruik 43,1 35,2 MJ/kg N               17  TJ 

Ruimtebeslag 
0 -2,5 m2*jaar/kg N 

                   
125- 

ha*jaar 

 

Beschouwing en conclusie 

Wanneer een kwart van het verenmeel dat uit Nederlandse slachterijen afkomstig is, vervangen zou worden door 

ureum, dan zou dit een extra emissie veroorzaken van ca. 1,3 kton CO2-eq. Daarnaast zou het energiegebruik 

sterk stijgen, met 17 TJ. Het ruimtebeslag zal echter wel afnemen me ca. 125 ha per jaar, er van uitgaande dat de 

productie van kunstmest geen landbouwgrond in beslag neemt. 

De resultaten zijn echter sterk afhankelijk van de keuze van alternatieven. Wanneer verenmeel vervangen wordt 

door KAS dan is de extra emissie meer dan twee keer zo groot, 3 kton CO2-eq per jaar. Het energiegebruik en 
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het landgebruik zullen ongeveer evenveel stijgen als bij vervanging door ureum. Er zijn ook mestsoorten met een 

lager broeikaseffect of energiegebruik. KAS en ureum worden echter veel gebruikt in Nederland. 

 

Figuur 32. Broeikaseffect van per kg N in verenmeel en enkele kunstmestsoorten. 

 

Figuur33. Energiegebruik per kg N van verenmeel, KAS en ureum. 

 

4.3.4 Vervanging van bloedmeel 

Milieueffecten van bloedmeel 

Bij de verwerking van bloed tot bloedmeel wordt elektriciteit en gas ingezet. Per ton bloed dat verwerkt wordt 

bedraagt dit 69,7 kWh en 11 m3 gas (Rendac, 2006). Het vervoer van het bloed naar de verwerker vraagt ca. 4,5 

kg diesel per ton. Bij het verwerkingsproces ontstaat per ton input 180 kg bloedmeel en condensaat dat geen 

economische waarde heeft. De eigen milieueffecten worden daarom volledig toegerekend aan het bloedmeel. Het 

broeikaseffect per ton bloedmeel voor de opwerking bedraagt 0,41 kg CO2-eq per kg bloedmeel. Het 

energiegebruik voor de opwerking is 3,4 MJ/kg bloedmeel. 

Wanneer de halffabricaat allocatiemethode wordt toegepast, dan zijn de gewogen gemiddelde milieueffecten voor 

bloedmeel: 0,1 kg CO2-eq, 1 MJ en 0,3 m2 per kg. 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Ongeveer de helft van het bloedmeel wordt gebruikt in petfood. Daarnaast wordt een kwart toegepast in 

meststoffen voornamelijk als organische N messtof (de Haas & Molenaar, 2004). Sommige biologische 

agrarische bedrijven gebruiken bloedmeel als N meststof. Overigens is het verwerkte bloed niet altijd afkomstig 

van biologische veehouderij bedrijven. Er bestaat dan ook weerstand tegen het gebruik van bloedmeel als 

meststof bij sommige biologische bedrijven. 

Het inzetten van compost als vervanging van bloedmeel is in deze analyse niet meegenomen, omdat het N 

gehalte van compost een stuk lager is en de meeste N in compost gebonden is aan organische stof. De gebonden 

stikstof uit compost komt langzaam vrij, waardoor deze niet snel beschikbaar is voor de gewassen. Compost 
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heeft een bufferende werking voor de bodem en is een trage stikstofleverancier aan planten, terwijl bloedmeel dit 

snel doet net als de meeste kunstmestsoorten. De werking van bloedmeel is daarom moeilijk vergelijkbaar met 

compost. 

Een alternatief voor bloedmeel in petfood is vismeel. Een alternatief voor bloedmeel als meststof zijn 

kunstmestsoorten als KAS en ureum (net als verenmeel). De milieueffecten van vismeel en ureum, enkele 

alternatieven voor bloedmeel zijn weergegeven in tabel 14 en 15. 

 

Vervanging van bloedmeel 

In de analyse is gekeken wat het effect is wanneer bloedmeel toegepast als organische meststof vervangen wordt 

door ureum, of wanneer bloedmeel toegepast in petfood vervangen wordt door vismeel. Bloedmeel heeft een N 

gehalte van 14,3% (De Haas & Moolenaar, 2004) en een zeer hoog ruw eiwit gehalte van 92,8% (CVB, 2004). De 

vervanging van het bloedmeel als meststof is gedaan op basis van N gehalte en als vervanging van 

eiwitcomponent in petfood op basis van het ruw eiwitgehalte. 

Tabel 14. Milieueffecten door de vervanging van bloedmeel door ureum. 

 
Milieueffecten 

van ureum 

Verschil 
ureum en 

bloedmeel 
Eenheid  

Extra door 
vervanging 0,4 kton 

N in bloedmeel 
Eenheid 

Broeikaseffect           4,0            3,0   CO2-eq/kg N                 1  kton CO2-eq 

Energiegebruik         43,1          36,2   MJ/kg N      16  TJ 

Ruimtebeslag                -             1,8- m2/kg N              81- ha*jaar 

 

Tabel 15. Milieueffecten door de vervanging van bloedmeel door vismeel. 

 
Milieueffect van 

vismeel 
Verschil vismeel en 

bloedmeel 
Eenheid  

Extra door 
vervanging 5,6 kton 

eiwit in bloedmeel 
Eenheid 

Broeikaseffect           1,6            1,4   CO2-eq/kg eiwit                 8  kton CO2-eq 

Energiegebruik         23,6          22,5   MJ/kg eiwit    125  TJ 

Ruimtebeslag         16,9          16,6  m2/kg eiwit         9.300  ha*jaar 

Beschouwing en conclusies 

Het vervangen van bloedmeel door kunstmest zorgt voor extra emissies en energiegebruik. De grootte van deze 

extra milieueffecten is sterk afhankelijk van de type vervanger die wordt gekozen. Omdat ureum „gemiddeld‟ 

scoort ten opzicht van andere meststoffen is deze als alternatief gekozen. Wanneer KAS als vervanger werd 

gekozen, dan zouden de milieueffecten voor het vervangen van bloedmeel nog een stuk hoger kunnen uitvallen2.  

Het beslag op landbouwbodems zal wel afnemen bij vervanging van bloedmeel door kunstmest. Ook het 

inzetten van vismeel als alternatief voor bloedmeel in petfood zorgt voor extra emissies en energiegebruik. 

Daarnaast zal de toename van de industriële visserij kunnen zorgen voor uitputting van visbestanden en een 

(grotere) bedreiging kunnen vormen voor natuurlijke zee-ecosystemen. Ook vismeel als alternatief voor 

bloedmeel zorgt voor een verkleining van het landbouwareaal. Wanneer vismeel echter gekweekt zou worden 

door vegetarische vissen (zie bijlage 2), dan zal het areaal om bloedmeel te vervangen sterk toenemen. 

 

4.3.5 Vervanging van petfood 

De verwaarding van dierlijke bijproducten vindt voor een belangrijk gedeelte plaats in de petfoodindustrie en dan 

gaat het voornamelijk om honden- en kattenvoer. De samenstelling van petfood is sterk gedreven door de 

                                                      
2 Dit verschil is overigens wel afhankelijk van de gebruikte achtergronddata. In een recent bericht op de DSM site wordt gesteld dat KAS een iets lagere emissie 

heeft dan ureum http://dsmagro-nl.dsmnewsletters.com/article.php?mid=78&aid=351 



38 

 

commercie (de verpakking en de smaak) en in mindere mate door de nutritionele waarde. Op jaarbasis wordt er 

in totaal 235 kton aan natpetfood en 132 kton aan droog petfood verbruikt in Nederland. 

Nat petfood bestaat voor ca. 60% uit dierlijke bijproducten (organen en ingewanden). Het vervangen van deze 

bijproducten door plantaardige alternatieven is eigenlijk niet mogelijk, omdat honden en katten carnivoren zijn. 

Wanneer de veehouderij volledig zou verdwijnen, zou er dus een andere oplossing moeten worden gevonden om 

onze huisdieren mee te voeren. In de analyse is uitgegaan dat het Nederlands verbruik van dierlijke bijproducten 

in nat petfood is vervangen door vers kippenvlees (het meest goedkope vlees om te produceren). Dit zal 

logischerwijs zorgen voor extra milieueffecten. 

Droog petfood bestaat voor het grootste deel uit granen en bijproducten van granen. Daarnaast is 30-40% van 

de brokjes gemaakt van dierlijke bijproducten (dierlijk vet en vlees-/beendermeel). In de analyse is het dierlijk vet 

vervangen door plantaardige olie (palmolie) en het vlees-/beendermeel door sojaschroot. Het vervangen van 

dierlijke bijproducten in droog petfood van Nederlandse huisdieren zal ook zorgen voor extra milieueffecten. 

Een uitgebreider onderzoek naar de samenstelling van honden- en kattenvoer, het verbruik in de wereld en in 

Nederland en de milieu impact van vervanging van petfood is terug te vinden in bijlage 9. 

 

4.3.6 Vervanging van leer 

Milieueffecten van leer 

Tijdens de verwerkingsprocessen van de huiden tot eindproduct worden veel chemicaliën ingezet, zoals 

ammonium zouten, verschillende zuren en chroom extract. Slechts 15% van deze stoffen komen terecht in het 

eindproduct, terwijl ca 85% het afval kanaal ingaan (Buljan et al., 2000). In Buljan et al. (2000) is de gemiddelde 

massabalans van het huid tot eindproduct weergegeven. De onzekerheid van de waarden van crust tot 

eindproduct is echter groot. Er is voor dit onderzoek daarom alleen gekeken van huid tot crust (zie bijlage 3). 

Uit een eerdere LCA studie van Bruno et al. (2006) is gebleken dat het looiproces de meeste invloed heeft op 

verschillende milieueffecten van leerproducten. Chroom is het meest milieuvervuilende product dat tijdens het 

looiproces wordt ingezet. Het recyclen van chroom zorgt voor een verlaging van de milieueffecten. Dit heeft 

overigens vooral betrekking op de toxiciteit die we niet meenemen in dit onderzoek.  

Tijdens het leerproces komt er dierlijk afval vrij, dat o.a. in biovergistingsinstallaties wordt verwerkt of waar 

dierlijk vet en diermeel van wordt gemaakt. De buitenkant van het leer (nerfleer) heeft de hoogste kwaliteit, maar 

ook lagen van de binnenkant worden gebruikt (zgn. split). De split wordt gebruikt voor de productie van splitleer 

(leer van een lagere kwaliteit), maar ook voor de productie van gelatine. 

De gebruikte data voor de milieuanalyse zijn afkomstig van Buljan et al. (2000), Braglia et al. (2006) en Bruno et 

al. (2006) in combinatie met de data uit de Ecoinvent database (Swiss Centre of Life Cycle Inventories, 2007). De 

eigen milieueffecten van het opwerken van de huid tot crust zijn berekend op ca. 9,5 kg CO2-eq en 47 MJ per kg. 

Een kg crust heeft een oppervlak van 0,8 m2.  

In dit onderzoek is de halffabricaat allocatiemethode gebruikt, maar de opwerking van de huiden is wel apart 

gehouden van de opwerking van alle andere dierlijke bijproducten. De resultaten van runder- en kalverleer zijn 

weergegeven in tabel 16. 

Tabel 16. Eigen milieueffecten en van de opwerking van huiden tot crust en milieueffect uit de slachterij. 

 Runderleer    Kalverleer   

 Milieueffect 
uit slachterij  

Opwerking 
tot crust 

Totaal Milieueffec
t uit 
slachterij 

Eigen 
milieueffect 
opwerking 

Totaal 

Broeikaseffect kg CO2-
eq/kg 

7,1 2,4 9,5 6,7 2,4 9,1 

Energiegebruik MJ/kg  
 

19,2 27,5 46,7 21,1 27,5 48,6 

Ruimtebeslag m2/kg 6,2 - 6,2 4,9 - 4,9 

 

Milieueffecten van alternatieven 
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Leer heeft de unieke eigenschap dat het heel sterk is en tegelijkertijd soepel. Daarnaast is het warm en ademend. 

Het wordt daarom gebruikt in veel verschillende toepassingen, zoals meubels, kleding en schoenen en voor deze 

toepassingen zijn er wel vervangers op de markt, maar de vervangers dekken niet helemaal de lading. Het 

broeikaseffect van verschillende materialen is daarom onderzocht.  

Leer in schoenenzolen wordt vaak vervangen door rubber. Imitatieleer in kleding wordt meestal gemaakt van 

kunststoffen als PVC of PUR. Tegenwoordig zijn er ook allerlei leer vervangers op de markt die net als leer 

ademend zijn, gemaakt van polyurethaan of polyester of polyamide. Goretex (een membraan van kunststof) 

wordt vaak gecombineerd met andere textielsoorten en heeft de eigenschap om water tegen te houden maar toch 

te ademen. 

De milieueffecten van alternatieven zijn afkomstig uit de Ecoinvent database. 

 

Vergelijking met alternatieven 

In figuur 34 is te zien dat synthetische alternatieven per kg minder broeikaseffect dan runderleer, terwijl 

bijvoorbeeld geweven katoen per kg veel hoger uitkomt. Een belangrijke kanttekening hierbij is overigens dat het 

sterk afhankelijk is van de toepassing in welke gewichtsverhouding het leer wordt vervangen. Vaak is leer een 

relatieve zware toepassing ten opzichte van alternatieven maar dat is niet altijd zo. Het is net afhankelijk van de 

specifieke materiaaltechnische eisen die gevraagd worden door de toepassing. 

Omdat het heel lastig vast te stellen is welke materialen in werkelijkheid gebruikt worden als alternatieven, is er 

niet gekeken welk effect het heeft wanneer de totale leer productie van Nederlandse koeien worden vervangen. 

 

Beschouwing en conclusie 

Het effect van vervanging is sterk afhankelijk van welke alternatieve grondstoffen gebruikt worden. Wanneer 

katoen ingezet wordt als alternatief voor leer, dan zal dit zorgen voor een extra broeikaseffect en landgebruik. 

Wanneer kunststoffen gebruikt worden, dan zorgt dit over het algemeen voor een verlaging van beide. Feit blijft 

dat beide alternatieven niet alle eigenschappen van het leer vervangen. Tevens is van belang dat broeikaseffect, 

energiegebruik en landgebruik niet de belangrijkste milieueffecten zijn voor leer. Een betere graadmeter zouden 

meer locale milieueffecten zijn zoals toxisch afval (m.b.t. het chroomgebruik en andere chemische verbindingen) 

en vervuiling door zware metalen. Omdat deze niet worden meegenomen in dit onderzoek, is het lastig hier nu 

iets over te zeggen. In de toekomst zal het een interessant zijn om meer locale milieueffecten te onderzoeken en 

op basis daarvan leer te vergelijken met alternatieven  

 

Figuur 34. Broeikaseffect van runderleer en enkele alternatieven. 

4.4 Categorie 1 of 2 materiaal 

4.4.1 Vervanging van Cat. 1 of 2 dierlijk vet en diermeel 

Zoals beschreven in sectie 2.6 wordt risicomateriaal van dieren (bijvoorbeeld runderhersenen) en kadavers van 

dieren verwerkt in een renderingsproces. De inputgegevens voor het berekenen van de eigen milieueffecten zijn 

afkomstig uit het jaarverslag van Rendac (Rendac, 2006). 

Per ton basismateriaal is 4,5 kg diesel nodig voor het vervoer, 10,7 m3 gas en 99,8 kWh aan elektriciteit voor de 

rendering. Na dit proces is er 119 kg dierlijk vet en 241 kg diermeel ontstaan. Omdat het vet een hogere energie-
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inhoud heeft, heeft het ook een hogere waarde en worden meer milieueffecten toegerekend. De economische 

allocatie factoren zijn respectievelijk 64% en 36% voor dierlijk vet en diermeel. De eigen milieueffecten van 

diermeel komen hierdoor op 0,1 kg CO2-eq en 0,9 MJ per kg. Voor dierlijk vet is dit 0,5 kg CO2-eq en 3,2 MJ per 

kg. 

Dierlijk vet en diermeel worden gebruikt als energietoepassing en daarom zijn ze op energie-inhoud vergeleken 

met enkele alternatieven. Dierlijk vet heeft een energie-inhoud van 38 MJ/kg. Voor diermeel is dit 18 MJ/kg. 

Door de halffabricaat allocatiemethode waarin ook de opwerking tot halffabricaten is opgenomen, zijn de 

milieueffecten van de opwerking tot categorie 1 en 2 diermeel en dierlijk vet gespreid toegerekend naar alle 

halffabricaten en vers vlees. Het opgewerkte categorie 1 en 2 materiaal heeft geen economische waarde, eerder 

een negatieve economische waarde. Dit komt omdat de wetgeving bepaald dat het materiaal vernietigd moet 

worden en de elektriciteitsbedrijven laten Rendac betalen om het materiaal af te nemen. Door de (negatieve) 

waarde van het categorie 1 en 2 materiaal, worden er ook geen milieueffecten toegerekend aan het opgewerkte 

materiaal.  

 

Figuur 35. Milieueffecten van dierlijk vet en diermeel en enkele alternatieven voor energietoepassingen. 

 

4.5 Wol 

Milieueffecten van wolvezels 

Omdat schapen in Nederland voornamelijk voor het vlees gehouden worden en de dieren een relatief lage 

wolproductie hebben, wordt slechts 2% van de milieueffecten aan de wol toegerekend (economische allocatie). 

Van de wol van de boerderij blijft na de verwerking ca. 55% schone wol over die gebruik kan worden. Tijdens de 

verwerking ontstaat ook wolvet, een bijproduct. Daarna worden de langere haren geselecteerd waardoor er in 

deze fase 91% overblijft. Er is uitgegaan van een energiegebruik voor de verwerking van de wol van 30 MJ/kg 

eindproduct (Barber & Pellow, 2006). 

Tabel 17. Milieueffecten van wolvezels. 

 Milieueffect uit veehouderij  Opwerking tot wol Totaal  

Broeikaseffect kg CO2-eq/kg 4,1 2,0 6,1 
Energiegebruik MJ/kg  10,6 36,4 47,0 
Ruimtebeslag m2/kg 8,6 - 8,6 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Er is gekozen om schone, gekaarde wolvezels met de alternatieven katoen en polyester te gebruiken. Er is van uit 

gegaan dat de gebruikersfase en de afvalfase van de materialen gelijk is. 

De grootste producenten van katoenvezel zijn de Verenigde Staten, China en India. Bij de teelt van katoen 

komen uit de teeltfase katoenvezels en katoenzaad vrij. Katoenzaad is het bijproduct en is een van de meest 

geproduceerde oliezaden ter wereld en wordt gebruikt om olie uit te persen. De resten worden gebruikt in 
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mengvoeders. De gemiddelde opbrengst van katoenzaad is 1700 kg per hectare. Hiervan wordt ca. 35% 

katoenvezel. Op basis van de marktprijzen is ingeschat dat 82% van de milieueffecten wordt toegerekend aan de 

katoenvezels en 18% aan de katoenzaden. Voor de verwerking van katoen is de informatie gebruikt van een 

verwerker in Litouwen (Kazakeviciuk et al., 2004). 

Polyester (polyethyleen terephthelaat, of PET) wordt gemaakt van minerale olie en is nu de meest gebruikte 

textielvezel (Cherrett et al., 2005). Het verwerkingsproces bestaat uit kraken van gas of naphta (die beiden 

ontstaan bij de verwerking van ruwe olie), scheiden van de paraxyleen van de andere delen en oxidatie-, 

esterificatie- en polymerisatiereacties. De milieueffecten van polyester zijn afkomstig uit de Ecoinvent database. 

 

Vergelijking met alternatieven 

Uit de resultaten blijkt dat wolvezels van Nederlandse schapen qua broeikaseffect gemiddeld scoort ten opzichte 

van katoen en polyestervezels. De reden dat wol qua broeikaseffect slechter scoort dan voor energiegebruik 

komt doordat schapen in de wei door pensfermentatie methaan uitstoten en er lachgas ontstaat uit de mest. 

Katoen blijkt een hoog broeiakseffect, energiegebruik en landgebruik per kg weefsel te hebben. Dit komt omdat 

katoen een zeer lage opbrengst heeft per hectare en de verwerking ook energie intensief is. 

Polyester blijkt gemiddelde milieueffecten te hebben. Voor de productie wordt echter wel gebruik gemaakt van 

fossiele basismaterialen. Het ruimtebeslag voor polyestervezels is daarom niet berekend. 

Tabel 18. Milieueffecten wanneer de Nederlandse wolproductie wegvalt en voor de helft door katoen vervangen wordt en de andere 

helft door polyester. 

 Verschil 50% katoen en 
50% polyester met wol   

Eenheid 
Extra door vervanging 

2,4 kton wolvezels 
Eenheid 

Broeikaseffect                   1,1  CO2-eq/kg 2,7 kton CO2-eq 

Energiegebruik                     47  MJ/kg 114 TJ 

Ruimtebeslag                      2- m2/kg 417- ha*jaar 

 

Beschouwing en conclusie 

Voor wol geldt net als voor leer, dat het een product is dat zeer specifieke eigenschappen heeft niet geheel 

vervangbaar zijn door andere materialen. De potentiële alternatieven van wol hebben voor en nadelen. Het 

inzetten van fossiele brandstoffen voor de productie van kunststof zorgt ervoor dat de fossiele voorraden 

afnemen en de verwerking heeft een behoorlijk vervuilend effect op lokaal niveau. Voor de productie van 

kunststoffen is echter niet veel landbouwgrond nodig. Dit in tegenstelling met katoen dat een zeer lage opbrengst 

per hectare heeft. Het produceren van andere alternatieven zijn in deze studie niet onderzocht.  
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Figuur 36. Broeikaseffect van wolvezels en enkele alternatieven. 

 

Figuur 37. Fossiel energiegebruik van wolvezels en enkele alternatieven. 

 

 

Figuur 38. Ruimtebeslag van wol-, katoenvezels. Voor polyestervezels is ruimtebeslag niet van toepassing. 
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5.1 Herkomst van dierlijke bijproducten 

Het grootste deel van de dierlijke bijproducten die vrijkomen uit Nederlandse slachterijen is afkomstig van 

varkens. In versgewicht maakt het deel afkomstig van varkens 52% uit van alle dierlijke bijproducten. De 

bijproducten van varkens kennen ook de grootste verscheidenheid aan toepassingen. De verwerkte bijproducten 

van varkens hebben dan ook, in vergelijking met de andere dieren, een relatief hoge waarde. Met de halffabricaat 

allocatie, zoals in deze studie toegepast is, wordt 12% van de milieueffecten van varkenshouderij en de 

opwerking van dierlijke bijproducten aan de bijproducten toegerekend. Bij de andere diersoorten is dit aandeel 

iets kleiner.  

5.2 Toepassingen 

Producten gemaakt van dierlijke bijproducten worden zeer breed toegepast. Omdat een deel ook voor humane 

voeding en voor veehouderijsystemen wordt gebruikt en onjuiste opslag of verwerking gevaar kan opleveren 

voor de gezondheid, is er een strenge regelgeving voor het vervoer, opslag, verwerking en gebruik van dierlijke 

bijproducten van toepassing. 

Gelatine, dierlijk vet uit vetsmelterijen en orgaanvlees zijn producten die in humane voedingsmiddelen toegepast 

worden. Belangrijke categorie 3 producten zijn petfood (ingewanden, dierlijk vet en vlees-/beendermeel) en 

grondstoffen voor mengvoeders (DCP en TCP), de oleochemische industrie (derivaten van dierlijk vet) en 

meststoffen (verenmeel en bloedmeel). Daarnaast zijn er nog materiaaltoepassingen van bijvoorbeeld de huiden 

en de wol. Diermeel en dierlijk van Categorie 1 en 2 materiaal wordt gebruikt in energietoepassingen. 

 

5.3 Halffabricaat allocatie  

In deze studie is een er een specifieke economische allocatievorm toegepast op het niveau van halffabricaten na 

slachterij en opwerking bijproducten. Hierbij wordt de verwerking tot halffabricaten ook meegerekend en de 

economische waarde van de bijproducten na de slachterij wordt op de waarde van halffabricaten gebaseerd, de 

zgn. halffabricaatallocatie. 

Wanneer we een vergelijking maken met de resultaten voor vlees met die van (Blonk et al., 2008) dan blijken de 

verschillen relatief klein te zijn. Voor een deel is dat toeval. We hebben in die studie een veel grovere schatting 

gehanteerd van de waarde van het bijproducten terwijl ook de massabalans minder nauwkeurig is. Alleen voor 

het rundvlees en het kalfsvlees wijken de waarden substantieel af van de voorgaande studie. Bij rundvlees is het 

verschil te verklaren door een grotere toerekening naar dierlijk vet en eetbare organen in de huidige studie, 

waardoor het broeikaseffect voor het rundvlees iets lager uitkomt. Kalfsvlees komt daarentegen een stuk hoger 

uit, omdat er in de vorige studie teveel werd toegerekend naar de huiden en te weinig naar het kalfsvlees. 

 

Figuur 39. Vergelijking van de uitkomsten per kg vlees met de voorgaande studie (Blonk et al, 2008). 
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5.4 Vervangen van dierlijke bijproducten in Nederland 

In deze studie is hypothetisch geanalyseerd wat de milieueffecten zullen zijn wanneer de Nederlandse 

veehouderij in zijn geheel zou verdwijnen en deze niet aangevuld wordt door productie uit het buitenland.  

Het wegvallen van de dierlijke productie in Nederland zal ervoor zorgen dat er vervangende eiwitrijke 

voedingsmiddelen geproduceerd zullen gaan worden in plaats van vlees. Daarnaast zullen er alternatieven voor 

de dierlijke bijproducten moeten worden geproduceerd. Uit deze analyse blijkt dat er door de opwerking van 

dierlijke bijproducten hoogwaardige producten ontstaan met een breed scala aan toepassingen. Voor sommige 

dierlijke bijproducten is het vinden van een goede vervanger problematisch. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 

petfood en leer. Daarnaast zijn er specifieke toepassingen, zoals het medicijn heparine, waar nog geen 

alternatieven voor bestaan. Voor de meeste dierlijke bijproducten is het vinden van alternatieven niet 

problematisch. Vlees-/beendermeel in mengvoer bijvoorbeeld kan gemakkelijk vervangen worden door eiwitrijke 

gewassen, net als dierlijk vet dat vervangen kan worden door plantaardige oliën.  

 

Broeikaseffect 

Uit de resultaten blijkt dat in veel gevallen de productie van halffabricaten van dierlijke bijproducten kleinere 

broeikasemissie veroorzaken dan de plantaardige alternatieven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor foodgrade vet, 

Cat. 3 dierlijk vet en vlees-/beendermeel dat in de praktijk vervangen wordt door palmolie en sojaschroot. Ook 

het vervangen van het Cat. 1 en 2 materiaal door bijvoorbeeld steenkool of andere fossiele brandstoffen zal 

zorgen voor extra broeikasgasemissies. Katoen blijkt een zeer broeikasgasintensief product te zijn en het 

vervangen van wol of leer door katoen, zal dus zorgen voor extra emissies. Het inzetten van synthetische 

materialen in plaats van leer of wol veroorzaakt minder of ongeveer evenveel broeikasgasemissies. 

 

Energiegebruik 

Het vervangen van dierlijke vetten door plantaardige vetten zorgt niet voor een toename van energiegebruik. Dit 

is wel het geval wanneer vlees-/beendermeel, verenmeel of bloedmeel vervangen worden door de onderzochte 

alternatieven. Kunstmest in plaats van verenmeel of bloedmeel zorgt wel voor extra energiegebruik, net zoals de 

productie van sojaschroot meer energie vraagt dat vlees-/beendermeel. Polyester in plaats van wol zorgt voor 

ongeveer evenveel energiegebruik, terwijl katoenvezels een veel groter energiegebruik hebben. 

 

Ruimtebeslag 

Over het algemeen zal het inzetten van plantaardige alternatieven zorgen voor een toename van het landgebruik. 

Het voordeel van het vervangen van dierlijke halffabricaten met materialen van fossiele oorsprong is dat het 

landgebruik af zal nemen. Het grote nadeel van het vervangen met fossiele hulpbronnen is echter dat de 

voorraden van de hulpbronnen eindig zijn en dat er vroeg of laat toch een ander alternatief zal moeten worden 

gezocht. 

 

Overall beeld 

Uitgaande van substitutie van de dierlijke bijproducten uit Nederlandse slachterijen die in de analyse aan de orde 

zijn gekomen, dan zal de totale extra emissie van broeikasgassen ca. 700 kton CO2-eq bedragen. Daarnaast zal 

het energiegebruik toenemen met ca. 2,6 PJ. Het ruimtebeslag voor het produceren van alternatieven voor de 

halffabricaten zal ca. 750 km2*jaar zijn. 

Van grote invloed op de totale extra emissie is het vervangen van dierlijke vetten. De onzekerheid voor de keuze 

van palmolie als alternatief is ingeschat als zijnde klein, maar de variatie in milieueffecten van palmolie is groot. 

Ook het vervangen van vlees-/beendermeel door sojaschroot is van grote invloed. Hiervan is de onzekerheid 

voor de keuze sojaschroot als vervanger ook klein ingeschat. Het vervangen van nat petfood heeft ook zeer grote 

invloed op de totale milieueffecten, maar de onzekerheid van de kippenvlees als alternatief is groot en de variatie 

daarom ook. 

Van kleinere invloed op de totale milieueffecten is de vervanging bloedmeel en verenmeel door ureum en het 

vervangen van wolvezels door katoen- en polyestervezels. Voor beide substituties geldt echter dat de 
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onzekerheid voor de keuze van alternatieven en/of de variatie in de milieueffecten groot is, waardoor de 

onzekerheid van de extra milieueffecten groter is. Voor het vervangen van leer geldt ook een grote onzekerheid 

en is daarom niet meegenomen in de totale extra milieueffecten. 

Het vervangen van Cat. 1 dierlijk vet en diermeel heeft weinig invloed op de totale extra emissies. De 

alternatieven voor energieopwekking (steenkool en diesel) zijn vrij zeker en de variatie van de milieueffecten is 

ingeschat als zijnde klein. 

Tabel 19. Extra emissies door de vervanging van dierlijke bijproducten afkomstig uit Nederlandse slachterijen.  

Halffabricaat  Alternatief  Extra emissie  
Extra 

energiegebruik 
Extra 

landgebruik 

Onzekerheid 
van 

alternatieven 

Variatie 
milieueffecten 

van 
alternatieven 

    kton CO2-eq TJ ha*jaar     

foodgrade dierlijk 
vet 

palmolie                     111                         103-                2.977  klein groot 

Cat. 3 dierlijk vet palmolie                     280                           14               12.282  klein groot 

vlees-/beendermeel sojaschroot                       46                         384               18.940  klein middel 

organen voor nat 
petfood 

kippenvlees                     235                       2.116               41.532  groot groot 

verenmeel ureum                         1                           17  
                 

123- 
klein groot 

bloedmeel ureum                         1                           16  
                   

81- 
klein groot 

Cat. 1 dierlijk vet diesel                         2      klein klein 

Cat. 1 diermeel steenkool                         5      klein klein 

leer allerlei       groot groot 

wol katoen en polyester                         3                         114  
                 

417- 
groot groot 

 totaal                        683                      2.557               75.109      

 

 

5.5 Discussiepunten 

De resultaten van deze studie dragen bij aan een beter begrip van de effecten van een grootschalige 

overschakeling naar vlees- en zuivelvervangende alternatieven In de praktijk zal het niet gebeuren dat heel 

Nederland veganistisch gaat consumeren. En omdat de veehouderij hierdoor blijft bestaan, zullen er ook dierlijke 

bijproducten vrijkomen. De exercitie waarbij berekeningen zijn gemaakt voor een volledige vervanging op 

nationale schaal zijn daarom hypothetisch. Met het interpreteren van de resultaten, moet er rekening gehouden 

worden met het feit dat er een beperkt aantal halffabricaten zijn vergeleken met een beperkt aantal alternatieven 

en dat er daarbij een beperkt aantal milieueffecten onderzocht is. In werkelijkheid zal een grootschalige 

vervanging uit veel meer substituties bestaan die vooraf moeilijk te voorspellen zijn. 

In dit onderzoek ligt de nadruk voornamelijk op globale milieuthema‟s, terwijl voor de veehouderij lokale 

milieueffecten zoals verzuring en uitputting van bodems en accumulatie van zware metalen een grote impact 

kunnen hebben. Ook voor de opwerking van dierlijke bijproducten zijn de onderzochte milieueffecten niet altijd 

de belangrijkste thema‟s. In het geval van leer zijn toxische effecten op het lokale schaal van het opwerken van 

dierenhuiden waarschijnlijk veel belangrijker dan het broeikaseffect. Voorts moet benadrukt worden dat 

synthetische alternatieven een aantal inherente materiaalvoordelen kunnen hebben waardoor de vergelijking op 

basis van de onderzochte milieuthema‟s een vertekend beeld kan geven. Natuurlijke materialen zijn bijvoorbeeld 

moeilijker te kleuren en te verwerken dan synthetische materialen. De uitspoeling en het verbruik van chemische 

middelen is daardoor veel groter bij de verwerking van synthetische materialen. 

Voor een aantal dierlijke halffabricaten met alternatieve grondstoffen is de gemaakte vergelijking behoorlijk 

accuraat. Dit is bijvoorbeeld het geval met dierlijk vet en diermeel dat in energietoepassingen wordt gebruikt. of 

de vergelijking van dierlijke en plantaardige vetten.  
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Bijlage 1. Economische allocatiefactoren voor vlees en bijproducten. 

 Milieueffecten uit de veehouderij      Opwerking bijproducten (eigen milieueffecten)  

CO2-eq/kg LW 
MJ/kg LW 
m2/kg LW 

2,53 
17,73 

4,7 

3,57 
9,49 
3,1 

4,64 
14,56 

3,4 

1,66 
10,84 

3,5 

7,34 
20,68 
15,3 

   CO2-eq/dier 
MJ/dier 

 

9,28 
110,5 

23,12 
255,6 

11,60 
124,9 

0,02 
0,2 

1,57 
10,9 

 

 Fysiek aandeel onverwerkte bijproducten per kg 
levend gewicht per diersoort 

Prijs per kg (€/kg) van onverwerkte bijproducten op 
basis van de halffabricaatwaarde 

Aandeel onverwerkt bijproduct maal prijs per kg 
bijproduct (€*kg) 

Halffabricaat allocatiefactor (percentage van de 
som van €*kg) 

 Varken Rund Kalf Kip Lam Varken Rund Kalf Kip Lam Varken Rund Kalf Kip Lam Varken Rund Kalf Kip Lam 

Levend gewicht 
dier (kg/dier bij 
slacht) 

110 480 259,5 2,05 40                

vers vlees 55% 46% 49% 63% 45% 1,85 3,00 4,00 1,50 2,00 1,02 1,37 1,97 0,94 0,90 88% 90% 93% 89% 94% 

foodgrade vet 3% 7% 3% 0% 0% 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 1% 2% 1% 0% 0% 

foodgrade zwoerd 3% 0% 0% 0% 0% 1,00    0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2% 0% 0% 0% 0% 

foodgrade 
beenderen 

11% 8% 8% 0% 0% 0,24 0,24 0,24 0,00  0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 2% 1% 1% 0% 0% 

foodgrade organen 
en ingewanden 

4% 3% 5% 8% 10% 0,80 0,60 0,60 0,80 0,60 0,03 0,02 0,03 0,07 0,06 3% 1% 1% 6% 6% 

foodgrade bloed 2% 3% 0% 0% 0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

Cat. 3 organen en 
ingewanden 

4% 1% 0% 6% 0% 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 1% 0% 0% 2% 0% 

Cat. 3 dikke darm 
en overige 
onderdelen 

5% 2% 0% 12% 0% 0,14 0,10 0,10 0,16 0,10 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 1% 0% 0% 2% 0% 

Cat. 3 beenderen 3% 0% 3% 0% 0% 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 1% 0% 0% 0% 0% 

Cat. 3 kop 2% 0% 0% 0% 0% 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

Cat. 3 vet 1% 0% 0% 0% 0% 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

Cat. 3 bloed 2% 0% 0% 4% 0% 0,08 0,08 0,08 0,06 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

Cat. 3 haar 1% 0% 0% 0% 0% 0,06    0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

Cat. 3 ruwe huid 0% 7% 7% 0% 0% 0,10 0,80 0,80 0,10 0,10 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0% 4% 3% 0% 0% 

Cat. 3 veren 0% 0% 0% 6% 0% 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0% 0% 0% 1% 0% 

Cat. 3 mest 0% 9% 10% 0% 0% 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0% 1% 0% 0% 0% 

Cat. 2/1 5% 14% 14% 2% 45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100%      1,16 1,53 2,12 1,06 0,96 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 20. Milieueffecten van opwerking dierlijke bijproducten tot halffabricaten en de gewogen gemiddelde milieueffecten. *Wol en leer zijn niet op de halffabricaat methode gealloceerd. In de waarden 

voor de opwerking van wol en leer zijn de milieueffecten uit de veehouderij niet weergegeven. 

 
milieueffect opwerking tot 

halffabricaat 
milieueffect berekend met halffabricaat 

allocatiemethode 

 
CO2-

eq/kg 
MJ/kg 

CO2-
eq/kg 

MJ/kg m2/kg 
 

foodgrade 

producten       

gelatine 4,9 63,0 0,6 4,2 1,1 
 

 vet uit smelterij 0,1 1,2 0,7 4,0 1,0 
 

categorie 3 

producten       

vet 0,4 2,8 0,2 1,5 0,4 
 

vlees-/beendermeel 0,1 0,8 0,1 0,2 0,2 
 

verenmeel 0,4 3,2 0,2 1,0 0,3 
 

bloedmeel 0,4 3,4 0,8 5,3 1,5 
 

categorie 1 en 3 

producten       

diermeel 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 
 

dierlijk vet 0,5 3,2 0,0 0,0 0,0 
 

materiaal 

toepassingen       

wol* 2,0 36,4 nvt nvt nvt 
 

leer* 2,4 27,5 nvt nvt nvt 
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Bijlage 2. Toelichting ruimtebeslag vismeel en visolie. 

De wijze waarop ruimtebeslag normaliter berekend wordt is niet toerijkend om ruimtebeslag van zeebodems of 

wateroppervlak te berekenen. Normaliter is deze namelijk gekoppeld aan de productie per hectare en eventueel 

gealloceerd over de hoofd- en bijproducten. Om toch het ruimtebeslag te kunnen berekenen is ervoor gekozen 

om de productie van een vegetarische kweekvis door te rekenen. De verwerking van de kweekvis tot vismeel en 

visolie geeft dan een waarde voor ruimtebeslag. 

Bij het begin van het onderzoek bleek echter al snel dat de samenstelling van tilapiavoer in de praktijk niet geheel 

plantaardig is. Een gedeelte van het voer bestaat uit vismeel en visolie. Het probleem was hierbij de wereld dus 

niet uit. De voedersamenstelling is daarom aangepast naar plantaardige producten. Het aandeel vismeel is in het 

voer vervangen voor sojaschroot en het aandeel visolie is vervangen door palmolie. Op deze manier is de 

volgende voedersamenstelling vastgesteld: 

 15% tarwegries 

 24% maïsglutenvoermeel 

 55% sojaschroot 

 2% palmolie 

Door de opbrengsten per hectare en de allocatie van de hoofd- en bijproducten geeft deze voedersamenstelling 

een ruimtebeslag van 2164 m2*jaar/ton. 

Tilapia heeft een voederconversie van 1,3. Dit is overigens met een gedeeltelijk dierlijk dieet. Met een dierlijk 

dieet zal de voederconversie lager zijn (Kempeneers, 2005). Dit betekend dat voor de productie van 1 ton tilapia 

2,8 m2*jaar nodig is. Voor een kg visolie van industrievis is 22,2 kg vis nodig. Voor een kg vismeel is dit 4,66 kg 

vis. De allocatiefactor van de olie en het meel zijn respectievelijk 20% en 80%. 

Dit geeft een ruimtebeslag van: 

 Visolie:  12,5 m2*jaar/kg 

 Vismeel: 10,5 m2*jaar/kg 
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Bijlage 3. Inputs en outputs bij de verwerking van huiden tot leer. 

 

Het verwerkingsproces van leer ziet er als volgt uit (www.hulshof.com): 

 

Van verse huid tot wetblue 

-Kalken: Door het aanbrengen van kalk, worden de verse huiden tot zwelling gebracht, waardoor de 

huidstructuur zich opent en de looistoffen beter kunnen indringen. Dit stadium wordt de “bloot” genoemd. 

Daarna wordt de bloot ontdaan van vleesresten en wordt de deze gesplit in 2 of meer lagen (nerflaag en split). 

-Looien: De huiden worden behandeld met looistoffen die de huid binnendringen en zich in de huid vastzetten. 

De huid heet na dit stadium leder en is lang houdbaar en veel minder gevoelig voor temperatuur. Looistoffen 

bestaan die het meeste worden gebruikt zijn gemaakt van chroommineralen. Door de behandeling met chroom 

krijgt het leder een blauw-groene kleur en is het nat. Vandaar de naam wetblue. 

Van wetblue tot crust 

De wetblue wordt verdeeld in verschillende kwaliteitsniveaus ingedeeld, op basis van beschadigingen. 

-Nalooien: In deze fase krijgt het leer specifieke eigenschappen, zoals verfbaarheid, zachtheid en nerffijnheid. 

-Droging: Na een specifiek droogproces wordt de huid ook wel crust genoemd. 

Van crust tot eindproduct 

De crust wordt afhankelijk van het einddoel verder verwerkt. Door processen als satineren, bügeln, prenten 

worden er bepaalde eigenschappen aan het leer gegeven. 

 

 

Figuur 40. Inputs en outputs bij de leerproductie. 

  

http://www.hulshof.com/


53 

 

Bijlage 5. Verwerking bijproducten door Sonac 

Zoals reeds eerder vermeld is Sonac het grootste bedrijf in Nederland dat categorie 3 materiaal verwerkt. Sonac 

heeft verschillende productielijnen: Categorie 3 materiaal, veren, bloed, beenderen, en vetten voor humane 

consumptie. De producten van Sonac worden gebruikt in de petfood-, mengvoeder-, meststoffen- en technische 

industrie. 

In tabel 20 is te zien dat vleesmeel, beendermeel en vleesbeendermeel niet gebruikt worden in mengvoeders. 

Daarnaast wordt bloedmeel niet gebruikt in mengvoeders. Dit heeft te maken het uitsluiten van het gevaar voor 

besmettelijke dierziekten, zoals Boviene spongiforme encefalopathie (BSE), beter bekend als de 

gekkekoeienziekte. Vleesmeel, vleesbeendermeel en beendermeel zijn gemaakt van darmpaketten en beenderen. 

Het verschil tussen de producten zit hem in de eiwitconcentratie: 

 Beendermeel bevat minder dan 50% eiwit 

 Vleesmeel bevat meer dan 50% eiwit 

 Vleesbeendermeel bevat precies 50% eiwit 

In de huidige EU wetgeving is het gebruik van bewerkte dierlijke eiwitten voor mengvoeders verboden. In het 

verleden waren deze verwerkte dierlijke eiwitten, gemaakt van categorie 3 materiaal, in veevoer een belangrijke 

eiwit-, mineralen- en vitaminebron, die door de uitbraak van BSE aan banden is gelegd. Al langer werd diermeel 

verboden in voer voor runderen, maar vanaf eind 2000 is het geheel verboden om diermeel te gebruiken in alle 

soorten mengvoeders. Deze restricties gelden niet voor petfood en pelsdierenvoer omdat deze dieren niet 

bestemd zijn voor menselijke consumptie. Het vermoeden bestaat echter dat huisdieren wel een vorm van BSE 

kunnen krijgen door het eten van besmet voer (Roeterdink & Klein, 2005). 

De huidige wetgeving laat het recentelijk weer toe om bloedproducten en bloedmeel dat niet afkomstig is van 

runderen te gebruiken in aquafeed. Ook gelatine, niet afkomstig van runderen, is weer toegestaan in diervoeders.  

De inzet van rundervet in technische toepassingen is de laatste jaren gedaald in Nederland, van ca. 80.000 ton in 

1995 tot 20.000 ton in 2004. Dit heeft te maken met BSE maatregelen die de invoer van rundvet uit de VS heeft 

verboden. Deels is dit gecompenseerd door invoer uit EU landen. De inzet van overige dierlijke vetten en 

vetmengsels (plantaardig en dierlijk) is echter in totaal toegenomen. Dit is veroorzaakt door de gestegen inzet van 

dierlijk vet bij energietoepassingen (Productschap MVO, 2005). 

 

Om aan te geven hoe divers de toepassingen zijn van dierlijke bijproducten volgt hieronder een opsomming van 

de producten die Sonac maakt van dierlijke bijproducten (www.sonac.biz): 
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Tabel 21. Producten en oorsprong van categorie 3 materiaal met voor welke doel de producten in de industrie worden toegepast 

(www.sonac.biz). 

  Toepassing 

Product Oorsprong Petfood-
industrie 

Mengvoede
r-industrie 

Meststoffe
n-industrie 

Technische 
industrie 

Viskwekerije
n  

Pelsdierenvo
er 

Vleesmeel Pluimvee Eiwitcompon
ent  

- N, P, K 
meststof 

- Goede 
vetzuren 

Smaakmaker, 
energie 
waarde 

Vleesmeel Varkens Eiwitcompon
ent  

- N, P, K 
meststof 

- - Energie 
waarde 

Vleesmeel Lammeren eiwitcompone
nt 

- N, P, K 
meststof 

- - Energie 
waarde 

Dierlijke vetten Pluimvee Vet 
component 

Vet 
component 

- Oleochemische 
industrie 

Vetcomponen
t met goede 
vetzuursamen
stelling 

Vet 
component 

Dierlijke vetten varkens Vet 
component 

Vet 
component 

- Oleochemische 
industrie 

Vet 
component 

Vet 
component 

Dierlijke vetten runderen Vet 
component 

Vet 
component 

- Oleochemische 
industrie 

- - 

Hemoglobinepoe
der 

Varkensbloed Kleurstof  Bindmiddel N meststof, 
oplosbaar 
in water 

Hout- en 
betonindustrie, 
schuimmiddel 

Eiwitcompone
nt, vervanger 
voor vismeel 

Eiwitverrijkin
g 

Hemoglobinepoe
der 

Runderbloed - - N meststof, 
oplosbaar 
in water 

Hout- en 
betonindustrie, 
schuimmiddel 

-  

Globinepoeder Varkensbloed Eiwitcompon
ent  

 - -  Eiwitcompon
ent  

Proglobulinepoed
er 

Varkens 
bloedplasma 

Smaakstof  Passieve 
immuniteit 

- - Passieve 
immuniteit 

 

Verenmeel Pluimvee veren Eiwitcompon
ent  

- N meststof -  Eiwit 
verrijking 

Bloedmeel Pluimveebloed  Eiwitcompon
ent  

- N meststof - Eiwitcompone
nt, vervanger 
voor vismeel 

Eiwit 
verrijking 

Bloedmeel varkensbloed Eiwitcompon
ent  

- N meststof - Eiwitcompone
nt, vervanger 
voor vismeel 

Eiwit 
verrijking 

Beendervleesmeel Pluimvee  Mineralen en 
eiwitten 

- Mineralen  - - Mineralen en 
eiwitten 

Beendervleesmeel Varkensbeender
en 

Mineralen en 
eiwitten  

- Mineralen  - - - 

Gelatine Varkenshuid Bindmiddel  - - Papier, lijm 
Munitie 
Koper 
Leer 
rubber 

- - 

Beenderlijm Varkensbeender
en 

- - - Papier-, lijm-, 
munitie-, 
koper-, 
leer-, 
rubberindustrie 
muurpleister 

- - 

Beenderas Varkensbeender
en 

 - - Aluminium-, 
porcelein- en 
koperindustrie 
 

- - 

Beendereiwitten Varkensbeender
en 

Bindmiddel  Bindmiddel -  Bindmiddel  

Verse en bevroren 
dieronderdelen 

allen Natte 
petfoods en 
tussendoortje
s voor 
huisdieren 

- - - -  

Beenderfosfaten 
(DCP en TCP) 

Varkensbeender
en 

- Mineralen 
component 

kalk 
meststof  

Tegel-, 
verfindustrie 

Mineralen 
component 

Mineralen 
component 
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Bijlage 6. Verbruik van vetten in oliën en Nederland. 

 
Figuur 41. Binnenlands verbruik van plantaardige en dierlijke oliën en vetten voor voedingsmiddelen in Nederland van 1995 tot 

2004 (Productschap MVO, 2005). Een deel van de voedingsmiddelen wordt geëxporteerd. 

 

 
Figuur 42. Binnenlands verbruik van oliën en vetten voor technische doeleinden in Nederland van 1995 tot 2004 (Productschap 

MVO, 2005). 

 

 
Figuur 43. Binnenlands verbruik van vetten en oliën door de diervoederindustrie in Nederland (Productschap MVO, 2005). 
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Bijlage 7. Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers 

Voedsel en Waren Autoriteit. Informatieblad 67 / 5 februari 2007 

 
Inleiding 

Op 1 mei 2003 is de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet 

voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten' van kracht geworden. Deze verordening wordt ook 

wel de Dierlijke Bijproducten Verordening genoemd. In de Dierlijke Bijproducten Verordening worden 

voorschriften gesteld voor onder andere het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken 

of verwijderen van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten om ervoor te zorgen dat deze 

producten geen risico opleveren voor de gezondheid van mens en dier. 

De implementatie van deze verordening is in Nederland geregeld via het Destructiebesluit van 29 juni 2005, 

welke van kracht is sinds 7 september 2005. Door middel van dit Destructiebesluit kan onder andere het niet 

naleven van de bepalingen uit de Dierlijke Bijproducten Verordening strafbaar worden gesteld. Tevens wordt 

met dit besluit een link met de Destructiewet gemaakt. Dit informatieblad is gericht op ondernemers die 

werkzaam zijn als slager of poelier. Deze wet- en regelgeving is van invloed op de dagelijkse praktijk. In dit 

infoblad worden de belangrijkste punten op een rij gezet. 

 

Wat zijn dierlijke bijproducten? 

Dierlijke bijproducten kunnen in het kort worden omschreven als producten van dierlijke oorsprong die niet 

(meer) voor menselijke consumptie bestemd worden . Het gaat er dus niet om of een dierlijke bijproduct wel of 

niet geschikt is voor menselijke consumptie, het gaat er om of het voor menselijke consumptie wordt bestemd. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor bepaalde delen van een karkas geen markt is. Zulke producten worden dan 

niet voor menselijke consumptie bestemd maar weggegooid en zijn dan dierlijke bijproducten. Het kan ook zijn 

dat men producten, die aan het eind van de dag niet zijn verkocht, weggooit. Dit zijn dan automatisch ook 

dierlijke bijproducten. 

Dierlijke bijproducten worden onderverdeeld in drie categorieën: categorie 1-, categorie 2- en categorie 3- 

materiaal. De risico's die aan het materiaal kleven, nemen toe van categorie 3 (minste risico's) naar categorie 1 

(meeste risico's). Voor elke categorie is een uitgebreide definitie gegeven in de tekst van de Dierlijke Bijproducten 

Verordening. Niet alle onderdelen van deze definities zijn even belangrijk. Hieronder vindt u een aantal vrijwel 

letterlijk uit de verordening overgenomen definities die voor u het meest van belang zijn.  

 

Categorie 1-materiaal 

gespecificeerd risicomateriaal (zoals bedoeld in bijlage V van Vo. (EG) nr. 999/2001); 2 

mengsels van categorie 1-materiaal met categorie 2-materiaal of met categorie 3-materiaal dan wel met 

materiaal van beide categorieën, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 1- 

verwerkingsbedrijf te worden verwerkt. 

 

Categorie 2-materiaal 

andere dierlijke bijproducten dan categorie 1-materiaal of categorie 3-materiaal; 

mengsels van categorie 2-materiaal met categorie 3-materiaal, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om 

in een categorie 2-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt. 

 

Categorie 3-materiaal 

delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie 

geschikt zijn verklaard, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn; 
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delen van geslachte dieren die voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard, maar die geen 

symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die 

overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn verklaard; 

dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, 

waaronder ontvette beenderen en kanen; 

andere voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die andere 

producten van dierlijke oorsprong bevatten dan keukenafval en etensresten, die, vanwege commerciële redenen, 

ten gevolge van gebreken bij de productie of gebreken van de verpakking, of ten gevolge van andere gebreken 

die geen enkel gevaar voor mens en dier vormen, niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn; 

ander keukenafval en andere etensresten dan afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer. 

Categorie 2-materiaal dat bij slagerijen en poeliers kan worden aangetroffen, is bijvoorbeeld bedorven vlees en 

vleesproducten, maar ook bedorven kant- en klaarmaaltijden of salades waarin vlees is verwerkt. Ook mengsels 

van categorie 2- en 3-materiaal komen voor, bijvoorbeeld als u bedorven vlees en restjes vet in dezelfde bak 

gooit. Deze mengsels zijn categorie 2-materiaal. Categorie 2-materiaal mag in Nederland alleen maar door 

Rendac B.V. te Son worden opgehaald en verwerkt. Elke andere bestemming is verboden. Categorie 3-materiaal 

mag wel worden verhandeld voor specifiek benoemde doeleinden. Deze kunt u vinden in de verordening. 

Dierlijke bijproducten die bij slagerijen en poeliers worden aangetroffen, zullen voor het grootste deel bestaan uit 

categorie 3-materiaal. Categorie 3-materiaal omvat een grote groep dierlijke bijproducten. Het gaat bij slagerijen 

en poeliers bijvoorbeeld om: 

- botten die overblijven na het klaarmaken van de producten; 

- restjes vet en weefsel die overblijven na het klaarmaken van producten; 

- kant- en klaarmaaltijden waarin vlees is verwerkt en die uit de verkoop zijn gehaald wegens commerciële 

redenen (maar niet zijn bedorven); 

- bezoedeld vlees; 

- vlees en vleesproducten die niet meer verkocht worden omdat ze te lang hebben gelegen; 

Rauw voeder voor gezelschapsdieren, zoals bijvoorbeeld hartjes voor de kat of botten voor de hond, vallen niet 

onder de Dierlijke Bijproducten Verordening wanneer ze zijn ontstaan in uw winkel en als rauw voeder voor 

gezelschapsdieren rechtstreeks aan de klant worden verkocht. U dient in de winkel dan duidelijk aan te geven dat 

het om rauw voeder voor gezelschapsdieren gaat. 

 

Wettelijke bepalingen 

Wanneer er dierlijke bijproducten ontstaan binnen uw onderneming, zijn er een aantal bepalingen uit de Dierlijke 

Bijproducten Verordening waar u zich aan dient te houden. De meest belangrijke bepalingen worden in dit 

informatieblad behandeld. Voor de volledige tekst van de verordening wordt u verwezen naar de links aan het 

eind van dit document. 

 

Hygiëne-eisen voor het verzamelen van dierlijke bijproducten 

 

Identificatie 

U dient ervoor te zorgen dat categorie 1-, 2- en 3-materiaal tijdens het verzamelen ervan gescheiden en 

identificeerbaar is en blijft. Op de recipiënt dient duidelijk te worden aangegeven om welke categorie dierlijk 

bijproduct het gaat. Mengsels van categorie 2- en 3-materiaal dienen te worden aangeduid als categorie 2- 

materiaal. 

Identificatie tijdens het vervoer 

Tijdens het vervoer dienen de volgende aanduidingen op het voertuig, of de recipiënt waarin de dierlijke 

bijproducten worden vervoerd, te worden aangebracht: 

a) categorie 2-materiaal; "niet voor dierlijke consumptie"; 

b) categorie 3-materiaal; "niet voor menselijke consumptie". 
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Recipiënten 

U dient ervoor te zorgen dat de dierlijke bijproducten worden verzameld in nieuwe verpakkingen of in afgedekte, 

lekvrije recipiënten. 

Wanneer u recipiënten hergebruikt, moeten deze specifiek worden bestemd voor een bepaalde categorie dierlijke 

bijproducten en dient u de recipiënt na elk gebruik te reinigen en ontsmetten. Tevens moet de recipiënt schoon 

en droog zijn voordat u hem opnieuw gebruikt. 

Handelsdocumenten voor het verzenden van dierlijke bijproducten 

Tijdens het vervoer moeten dierlijke bijproducten vergezeld gaan van een handelsdocument. Dit document moet 

worden opgesteld volgens een specifiek model, dat te vinden is in bijlage II, Hoofdstuk X van Verordening (EG) 

nr. 1774/2002. Het handelsdocument moet onder meer de volgende gegevens bevatten: 

c) de datum waarop de dierlijke bijproducten bij het bedrijf zijn opgehaald; 

d) de omschrijving van het materiaal, met inbegrip van de aanduidingen die bij punt 2 staan vermeld. 

e) bij categorie 3-materiaal: de diersoort; 

f) bij categorie 3-materiaal: indien van toepassing, het oormerknummer; 

g) de hoeveelheid materiaal (de eenheid waarin de hoeveelheid moet worden weergegeven is niet vastgelegd in de 

verordening en mag dus m 3, kg, liters etc. zijn); 

h) de plaats van herkomst van het materiaal (dit is uw bedrijf, daar is het dierlijke bijproduct ontstaan) 

i) de naam en het adres van de vervoerder; 

j) de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, het erkenningsnummer van de ontvanger; 

k) zo nodig: het erkenningsnummer van de plaats van herkomst. 

Het handelsdocument moet in drievoud worden opgemaakt: 1 origineel en 2 afschriften. 

Wanneer de dierlijke bijproducten worden opgehaald, moet de vervoerder een afschrift van het 

handelsdocument bij u op het bedrijf achterlaten. Dit exemplaar moet u bewaren. Het andere afschrift en het 

originele exemplaar neemt de vervoerder mee. 

 

Administratie over het verzenden van dierlijke bijproducten 

U dient een administratie te voeren over de zendingen dierlijke bijproducten. In deze administratie moeten een 

aantal punten die ook op het handelsdocument staan vermeld, worden bijgehouden. Het gaat hierbij om de 

hierboven vermelde punten a, b, c, d, e, g en, indien bekend, h. Omdat geen specifieke eisen worden gesteld aan 

de wijze waarop de administratie moet worden ingericht, kan worden volstaan met de verzameling afschriften 

van de handelsdocumenten, die bij elke zending dierlijke bijproducten moeten worden opgemaakt. 

De bovengenoemde administratie dient u ten minste twee jaar te bewaren en moeten kunnen worden voorgelegd 

aan de ambtenaar van de VWA. 

 

Eisen voor de eigenaar of houder van dierlijke bijproducten 

Naast de hygiëne-eisen zijn er nog een aantal bepalingen voor u van belang. Deze bepalingen zijn verwoord in de 

“Regeling dierlijke bijproducten”, en betreffen de wijze van aangeven, bewaren en aanbieden van categorie 1- en 

2-materiaal en voor het bewaren van categorie 3-materiaal. 

 

Aangifteplicht 

Wanneer er categorie 2-materiaal op uw bedrijf is ontstaan, dient u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de 

eerste werkdag na het ontstaan van het categorie 2-materiaal, aan te geven bij Rendac B.V. te Son. Dit moet u 

telefonisch doen. U moet hierbij aangeven wat de soort en de hoeveelheid van het materiaal is en waar het 

materiaal zich bevindt (op uw bedrijf in de meeste gevallen). 

Wanneer u een vaste ophaaldag heeft afgesproken met Rendac, moet u het materiaal uiterlijk op de werkdag vóór 

de vaste ophaaldag aangeven bij Rendac. Nadat u het materiaal heeft aangegeven, dient Rendac het materiaal de 

volgende dag bij u op te halen. 
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Bewaren van categorie 2-materiaal 

Tot het moment waarop categorie 2- of categorie 3-materiaal wordt opgehaald, moet het op een zodanige manier 

worden bewaard dat het materiaal niet vrij toegankelijk is voor anderen dan uzelf en het bedrijf dat het materiaal 

komt ophalen. Het categorie 2-materiaal (met uitzondering van bloed) moet tot het moment waarop het wordt 

opgehaald worden bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10 graden Celsius, of een inwendige 

temperatuur van 

ten hoogste 15 graden Celsius. 

 

Deponeren van het categorie 2-materiaal 

U moet het categorie 2-materiaal op de dag dat het wordt opgehaald door Rendac op een zodanige plaats 

deponeren dat het vanaf de verharde openbare weg binnen vrij bereik ligt van de laadkraan van het 

vervoermiddel waarmee het materiaal wordt opgehaald. Als dit niet mogelijk is, moet u met Rendac schriftelijk 

een afspraak maken voor een andere plaats waar Rendac het materiaal kan ophalen. 

 

Bewaren van categorie 3-materiaal 

U moet er tot slot zorg voor dragen dat het categorie 3-materiaal wordt bewaard bij een omgevingstemperatuur  

van ten hoogste 10 graden Celsius, tenzij het materiaal binnen 12 uur na het ontstaan ervan wordt opgehaald. De 

bepalingen die in dit informatieblad zijn genoemd, zijn de belangrijkste bepalingen voor uw branche. De 

volledige wetteksten kunt u vinden op www.overheid.nl en http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm 

  

http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm


60 

 

 

Bijlage 8. Massabalans van de dieren en verwerking tot bijproducten.  
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Bijlage 9. Nadere analyse gebruik dierlijke bijproducten in petfood 

 

1. Inleiding 

 

De petfood industrie is een subindustrie van de humane voedingsindustrie. De meeste petfood producenten zijn 

onderdeel van humane voedingsmiddelenbedrijven. Mars en Nestle zijn wereldwijd de grootste 

petfoodproducenten. Kal Kan, Pedigree, Cesar, Whiskas en Sheba zijn bijvoorbeeld onderdeel van Mars. 

Categorie 3 bijproducten die overblijven na de slacht worden veelal in petfood gebruikt. Soms worden de verse 

bijproducten gebruikt, maar ook “gerenderde” Cat. 3 bijproducten worden gebruikt in petfood, zoals 

beendermeel, vleesmeel, bloedmeel, verenmeel en dierlijk vet. De verschillende meeltypen zorgen ervoor dat het 

eiwitgehalte van het petfood hoog genoeg is (zie bijlage 5). Daarnaast worden er in petfood ook plantaardige 

componenten toegevoegd, zoals granen, bietenpulp, maïs en bijproducten van granen. Er zijn verschillende 

soorten petfood op de markt die hieronder toegelicht worden. 

De samenstelling van petfood wordt sterk gestuurd door de commercie. De verpakking en de ingrediënten zijn 

daarbij belangrijker dan de nutritionele waarde (FIS, 2008). 

In Groot-Brittannië is 60-65% van de ingenomen calorieën die honden en katten innemen afkomstig van 

commerciële pefood (www.pfma.org). Dit betekent dat er naast commerciële petfood, ook nog ander voer wordt 

gegeten. Dit gedeelte van het voer is niet meegenomen in de analyse, omdat het niet bekend is waar dit voer uit 

bestaat. Waarschijnlijk gaat het om resten die over zijn van warme maaltijden van de houder en voeding die de 

dieren zelf bij elkaar scharrelen (jagen). 

 

2. Typen petfood 

Nat petfood 

Nat petfood wordt gemaakt van dierlijke bijproducten (of soms vers vlees), aangevuld met granen en andere 

plantaardige materialen. De bijproducten worden vaak ingevroren en op het moment van productie ontdooit. 

Het petfood wordt in verband met de houdbaarheid meestal gekookt en steriel verpakt. 

 

Droog petfood 

Droog petfood wordt gemaakt door middel van extrusie. Het basismateriaal (vlees-/beendermeel, granen, 

bietenpulp, maisgluten, etc. ) wordt afgewogen, gemengd en gemalen. Dan wordt er dierlijk vet toegevoegd en 

onder hoge druk wordt de massa gekookt en samengeperst tot poreuze brokjes (extrusie). Na drogen en koelen 

van de brokjes krijgen de brokjes een coating van een smaakmaker (zgn. “digest”). Dan kunnen de brokjes 

verpakt worden. Het vochtgehalte van de brokjes is tussen 5 en 8%. 

Er zijn verschillende soorten droog petfood te krijgen. In supermarkten en dierenwinkels is het reguliere 

goedkopere voer te vinden,  zgn. “hoog energie” voer (HE voer), brokjes voor jonge of juist oudere dieren. 

Dierenwinkels en dierenartsenpraktijken verkopen ook premium of super premium petfood met een lager 

gehalte aan anorganische stoffen dan het reguliere petfood (10% i.p.v. 25%). Tevens bevatten deze meer 

ingrediënten (toevoegingen van bijv. lecithine voor een betere vetvertering) en luxere ingrediënten (zoals 

eipoeder en vismeel) (FIS, 2008).  

 

Tussendoortjes 

Er is een breed aanbod van tussendoortjes voor huisdieren op de markt. Ze kunnen gemaakt zijn door middel 

van bakken in een oven (zoals koekjes en crackers voor honden) en bijvoorbeeld frituren. Ook zijn er veel 

tussendoortjes die gemaakt zijn van dieronderdelen zoals varkensoren, of varkenssnuitjes of beenderen. De 

onderdelen worden gekookt en daarna gedroogd. Ook huiden van dieren worden gebruikt voor petfoods. Het is 

een zeer arbeidsintensief proces dat vaak met de hand gedaan wordt. De huiden worden gelooid en gesorteerd. 
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Het vormen van de huiden in de uiteindelijke vorm is het meeste werk. Er zijn ook tussendoortjes die net als 

droge petfoods gemaakt worden door middel van extrusie (Everett, 2005). 

 

 

3. Hondenvoer 

 

Hondenvoer bestaat voor 20-30% uit eiwitten en 5%-15% vetten. Een aantal essentiële aminozuren moeten in 

het voer aanwezig zijn, omdat de dieren deze niet zelf kunnen aanmaken en de dieren deze nodig zijn voor de 

groei. De samenstelling van de hondenvoeders varieert. Op basis van informatie afkomstig van Feed Innovation 

Services (FIS) is de samenstelling van hondenvoer ingeschat. Hieruit blijkt dat ca. 25% van droge hondenvoer 

afkomstig is van dierlijke bijproducten (figuur 44). Dit deel bestaat voornamelijk uit vlees-/beendermeel en een 

klein gedeelte uit dierlijk vet (figuur 45). Het grootste gedeelte in droge hondenvoer is echter afkomstig van 

granen en bijproducten van granen. Verder is in de meeste hondenvoeders een klein gedeelte bietenpulp en 

digest te vinden. Digest is een coating die aan de buitenkant van de brokjes wordt aangebracht en de brokjes 

meer smaak geeft. HE hondenvoer heeft een hoger eiwitgehalte dan het reguliere hondenvoer. Het gehalte aan 

vlees-/beendermeel is dan ook iets groter (ca. 30%). Premium hondenvoer heeft een lager as gehalte. Dit wordt 

meestal bereikt door in verhouding minder gebruik te maken van beendermeel en juist meer vleesmeel. 

Nat hondenvoer bestaat voor 20% uit vers vlees en dierlijke bijproducten (zoals varkenslever en -longen, 

kippenhart en –huid, rundermilt of –uier), 10% maïszetmeel, eventueel wat vismeel of vlees-/beendermeel, 2,5% 

vetkanen, 3% bietenpulp, 4% suiker en 50% water. Daarnaast worden er kleine toevoegingen gedaan zoals 

mineralen, vitaminen en geur-, kleur- en smaakstoffen (tabel 21). 

 

 

 

 

4. Kattenvoer 

Katten hebben meer eiwitten nodig dan honden. Ook is het aantal essentiële aminozuren die katten nodig 

hebben groter. Kattenvoer bestaat voor ca. 30% uit eiwitten en 10% uit vet. 

De samenstelling van droog kattenvoer varieert net als hondenvoer. Geschat is dat het gehalte aan dierlijke 

bijproducten in regulier droog kattenvoer iets groter is dan dat van hondenvoer, namelijk 38% (figuur 46). De 

samenstelling van de dierlijke bijproducten verschilt echter wel. Het gaat in kattenvoer voornamelijk dierlijke 

vetten en vlees-/beendermeel afkomstig van pluimvee en varkens dat in de brokjes verwerkt wordt (figuur 47). 

In duurdere droge kattenvoersoorten is ook vaak eipoeder verwerkt en vismeel. De brokjes zijn ook gecoat met 

digest. Visolie en biergist worden ook vaak toegevoegd in het duurdere kattenvoer. 

  

Figuur 45. Samenstelling van de dierlijke bijproducten in een 

reguliere droge hondenvoersoort (FIS, 2008). 

25% 

67% 

6% dierlijke 
bijproducten 

granen en 
graanbijproducten 

anders 
56% 

40% 

5% 
vleesmeel varken 

vlees-/ en 
beendermeel 
vet 

Figuur 44. Samenstelling van regulier droog hondenvoer (FIS, 

2008). 
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Nat kattenvoer bestaat voor 35% vlees en dierlijke bijproducten (hier gaat het om o.a. varkenslever en -, long, 

kippenlever, -long en –hart, rundermilt), 2,5% vetkanen, 1% bietenpulp, suiker, vismeel en ruim de helft water.  

 

 

 

 

 

Daarnaast worden er kleine toevoegingen gedaan zoals mineralen, vitaminen, groenten, kleurstoffen en 

geleermiddel (bijv. xanthum gum) (tabel 21).  

Tabel 22. Samples van nat honden- en kattenvoer. 

Samenstelling hondenvoer kattenvoer 

 
  

vocht 80% 80% 

eiwit 7% 10% 

vet 3,50% 4% 

 
  

verschillende soorten 
vlees 

             10,0  
             

11,0  
varkenslever 

 
             

10,0  
varkenslong 

              1,5  
              

5,0  
rundermilt 

 
              

2,5  
kippenhart en -lever 

              4,0  
              

4,0  
kippenhuid 

 
              

2,0  
maiszetmeel 

              9,0  
              

0,3  
vismeel 

              2,5  
              

2,5  
vetkanen 

              2,5  
              

2,5  
bietenpulp 

              2,6  
              

1,2  
suiker 

              4,0  
              

4,0  
water 

             51,9  
             

52,5  
groente               4,0  

 
xanthum gum               4,0  

 
anders 

              4,0  
              

2,5  

totaal             96,0              97,5  

38% 

43% 

10% 

8% 
dierlijke bijproducten 

granen en 
graanbijproducten 

maisglutenvoermeel 

anders 

Figuur 46. Samenstelling van regulier droog kattenvoer (FIS, 

2008). 

Figuur 47. Samenstelling van de dierlijke bijproducten in 

een reguliere droge kattenvoersoort (FIS, 2008). 

26% 

29% 

45% 

vlees-/beendermeel 
kip 

vlees-/beendermeel 
varken 

vet 
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5. Verbruik van petfood 

Wereldwijd verbruik 

Wereldwijd wordt er voor $52 miljard aan petfood verkocht. In volume bedraagt dit 13,5 megaton, waarvan 97% 

voor honden en katten bestemd is. Wereldwijd zijn er 202,2 miljoen honden en 221,1 miljoen katten. Noord-

Amerika heeft het grootste marktaandeel op de wereldwijde petfood markt (40% van de totale verkoop vindt 

daar plaats). West-Europa heeft een aandeel van 35%. De sterkste groei van de petfoodindustrie is te vinden in 

Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika(www.foodindustry.com). 

 

Figuur 48. Marktaandeel van de verschillende regio’s op de petfood markt. 

Verbruik in de EU 

In Oost- en West-Europa hebben 450 bedrijven zich aangesloten bij de Europese brancheorganisatie van 

petfood producenten. Zij verkopen jaarlijks 5 megaton aan petfood, met een waarde van 8,5 miljard Euro 

(www.fediaf.org). 

Verbruik in Nederland 

Het verbruik van petfood in Nederland is uitgerekend op basis van gegevens over het verbruik van petfood in 

Groot-Brittannië (www.pfma.org). Een hond in Groot-Brittannië eet jaarlijks ruim 100 kg aan voer. Katten eten 

jaarlijks ongeveer 58 kg aan kattenvoer per jaar (tabel 22). 

Het aantal honden en katten in Nederland neemt toe. Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie 

Gezelschapsdieren (NVG) telde Nederland in 2005 1,8 miljoen honden en 3,3 miljoen katten (Forum Welzijn 

Gezelschapsdieren, 2006). Uitgaande van dezelfde verbruikscijfers per dier als in Groot-Brittannië, dan is het 

totale verbruik van petfood in Nederland 235 kton aan nat petfood, 132 kton aan droog petfood en 13 kton aan 

tussendoortjes. 

Tabel 23. Inname van petfood door honden en katten in Nederland. 

 voertype inname consumptie per jaar in 
Nederland 

  kg/dier/jaar kton 

hondenvoer nat 42,5 
82 

 droog 49,2 
94 

 gemixt 6,4  

 tussendoortjes 7,4 13 

 subtotaal 105,5                   190  
 

kattenvoer nat 46,3 
153 

 droog 11,5 
38 

 subtotaal 57,8 191 

40% 

35% 

13% 

6% 3% 
2% 

1% 
Noord-Amerika 

West-Europa 

Azie 

Latijns-Amerika 

Oost-Europa 

Australie 

onbekend 

http://www.foodindustry.com/
http://(www.fediaf.org/
http://www.pfma.org)/
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Verbruik van dierlijke bijproducten in Nederland voor droog petfood door Nederlandse huisdieren 

Het verbruik van dierlijke bijproducten voor Nederlandse huisdieren bedraagt uitgaande van de samenstelling 

van honden en kattenvoer zoals hierboven beschreven, jaarlijks ca. 7 kton aan dierlijk vet in droge petfoods. Dit 

is ongeveer 8% van de jaarlijkse productie van Cat. 3 dierlijk vet dat uit Nederlandse slachterijen afkomstig is. 

Het verbruik van vlees-/beendermeel in droge petfoods is geschat op 30 kton per jaar, terwijl de productie van 

vlees-/beendermeel uit Nederlandse slachterijen ca. 61 kton bedraagt. Het verbruik van vlees/beendermeel 

bedraagt dus 50% van de productie uit Nederlandse slachterijen. 

 

Verbruik van dierlijke bijproducten in Nederland voor nat petfood 

Wanneer we het jaarlijkse verbruik van nat petfood vermenigvuldigen met het aandeel dierlijk bijproducten dat in 

het natte petfood aanwezig is, dan blijkt dat er jaarlijks 67 kton aan dierlijke bijproducten verbruikt wordt door 

honden en katten in Nederland in nat petfood. Jaarlijks komt er uit Nederlandse slachterijen 106 kton aan Cat. 3 

organen vrij (tabel 28). Het verbruik van Cat. 3 organen en ingewanden in Nederland is dus meer dan de helft 

dan het aanbod uit Nederlandse slachterijen.  

 

6. Vervanging van droog petfood 

Milieueffecten van droog petfood 

Milieueffecten van de verschillende componenten van droog petfood zijn terug te vinden in de hoofdtekst. Voor 

de milieuanalyse is uitgegaan van het gehalte vlees-/beendermeel en dierlijk vet in het droge petfood. Er is alleen 

met de gewogen gemiddelde waarde gerekend. Het vervangen van bloedmeel en verenmeel is niet meegenomen, 

omdat niet geheel duidelijk is hoe groot het aandeel van deze ingrediënten is in droog petfood en de hoeveelheid 

vlees-/beendermeel veel groter is. Aangenomen is dat het gehalte van bloedmeel klein is, omdat bloedmeel door 

extrusie kan gaan oxideren. Verenmeel is slecht verteerbaar, maar kan wel toegepast worden in droog petfood.  

 

Milieueffecten alternatieven 

Het vervangen dierlijke bijproducten in petfood is lastig. Honden en katten zijn carnivoren en en een puur 

plantaardig dieet kan gezondheidsproblemen geven. Om een analyse mogelijk te maken is als alternatief voor 

vlees-/beendermeel sojaschroot gekozen, omdat sojaschroot al wordt toegepast in petfood en een hoog 

eiwitgehalte heeft. Als vervanger voor dierlijk vet is palmolie gekozen. Dit zouden ook andere plantaardige oliën 

kunnen zijn. In de hoofdtekst zijn beide alternatieven al uitgewerkt. 

 

Vervanging van dierlijk vet en vlees-/beendermeel en dierlijk vet in droog petfood 

Beide alternatieven zorgen voor extra emissies, energiegebruik en ruimtebeslag. 

Tabel 24. Effecten van de vervanging van dierlijke bijproducten in droog petfood van Nederlandse huisdieren door plantaardige 

alternatieven. 

extra door vervanging 15 kton eiwit 
in vlees-/beendermeel 

extra door vervanging 7 kton dierlijk 
vet door palmolie 

eenheid 

                       23                         21  kton CO2-eq 

             193                   1  
 

TJ 

                 10.000                   900  ha*jaar 

 

Beschouwing en conclusies 

Het vervangen van vlees-/beendermeel door plantaardige eiwitbronnen zal niet de totale nutritionele waarde van 

het petfood vervangen en zal tevens extra milieueffecten met zich mee brengen.  
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7. Vervanging van nat petfood 

Milieueffecten van nat petfood 

Voor de milieuanalyse is alleen het dierlijke deel dat in het petfood aanwezig is meegerekend. We zijn er vanuit 

gegaan dat nat petfood wordt gemaakt van vers Cat. 3 materiaal. De opwerking van het petfood, het koken, 

drogen en bevriezen is niet meegenomen in de analyse, omdat aangenomen is dat deze milieueffecten 

vergelijkbaar zullen zijn voor natte petfood vervangers. 

 

Milieueffecten van alternatieven 

Honden en katten zijn carnivoren, waardoor het lastig is vlees of dierlijke producten geheel uit hun dieet te halen. 

Om een vergelijking te kunnen maken met alternatieven is aangenomen dat de dierlijke bijproducten in nat 

petfood vervangen worden door vers kippenvlees. Kippenvlees is de vleessoort met de kleinste milieueffecten, 

omdat kippen in vergelijking met varkens en runderen een efficiënte voederconversie hebben.  

 

Vervanging van dierlijke bijproducten door vers kippenvlees 

Logischerwijs zorgt het vervangen van dierlijke bijproducten in nat petfood door vers kippenvlees voor extra 

emissies, energiegebruik en ruimtebeslag. 

Tabel 25. Extra milieueffecten door de vervanging van dierlijke bijproducten in nat petfood voor Nederlandse huisdieren door vers 

kippenvlees.  

 Gewogen 
gemiddelde 

dierlijke 
bijproducten 

productie 
kippenvlees 

verschil 
kippenvlees met 

dierlijke 
bijproducten 

eenheid extra door 
vervanging 67 

kton dierlijk 
bijproducten 

eenheid 

Broeikaseffect           0,8 3           2,2   CO2-eq/kg                      148  kton 

Energiegebruik           5,3  25,3         20,0   MJ/kg                  1.500  TJ 

Ruimtebeslag           1,4  5,4           3,9  m2/kg                26.000  ha*jaar 

 

Beschouwing en conclusie 

Petfood zoals deze nu op de markt is, kan eigenlijk niet bestaan zonder de aanwezigheid van dierlijke 

productiesystemen. Om de effecten uit te rekenen voor de vervanging van petfood door het wegvallen van 

dierlijke productiesystemen door producten uit een andere dierlijk productiesysteem, is daarom zeer 

hypothetisch. Honden en katten kunnen niet zonder dierlijke eiwitten en vlees of dierlijke bijproducten zullen 

dus aanwezig moeten zijn in hun voer. Dit is de reden dat er vlees als alternatief gekozen is. Het vervangen van 

dierlijke bijproducten door vers vlees zorgt uiteraard voor extra milieueffecten. 

8. Nederlandse vlees consumptie en gekoppelde productie van petfood 

Consumptie van zuivel 

De productie van zuivel zorgt ervoor dat er vlees geproduceerd wordt. Per ton melk is dit ongeveer 18 kg aan 

levend gewicht van melkkoeien. Van een kg levend gewicht is 46% eetbaar als vlees en de rest zijn dierlijke 

bijproducten. Ongeveer 1% van het levend gewicht is bestemd als nat petfood. Ook gaat een deel van het dier 

naar de rendering waaruit dierlijk vet en vleesmeel ontstaat dat wordt toegepast in petfood. Om de 

melkproductie op gang te brengen en te houden, moeten melkkoeien eens in de 1 tot 2 jaar een kalf krijgen. 

Melkproductie is dus ook aan de productie van kalfvlees gekoppeld. Per ton melk zijn dit 0,035 stuks 

stierkalveren en 0,012 vaarskalveren die over blijven. Wanneer we ervan uitgaan dat deze kalveren worden 

afgemest, dan levert een ton melk 12 kg kalf (levend gewicht). Hiervan is 45% vlees voor de humane 

consumptie. De Cat. 3 bijproducten die bestemd zijn voor de petfood industrie zijn voornamelijk beenderen (8% 

van LW) die tot beendermeel en dierlijk vet worden verwerkt. In werkelijkheid kan er ook foodgrade materiaal 

worden ingezet. 
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Tabel 26. Gekoppelde productie van rund-, kalfsvlees en dierlijke halffabricaten door de consumptie van melk. 

  Kg LW/ton 
melk 

Kg vlees/ton 
melk 

Kg nat 
petfood/ton 

melk 

Kg Cat. 3 
vlees- of 

beendermeel/t
on melk 

Kg Cat. 3 
dierlijk 

vet/ton melk 

Consumptie 
melk in 

Nederland 
(ook van kaas) 

(kton/jr) 

Gekoppelde 
vlees productie 

(kton/jr) 

melkkoe 18 8,25 0,19 0,06 0,05              3.814                     31  

kalf 12 5,92 - 0,17 0,03                      23  

 

Consumptie van vlees 

Gekoppeld aan de consumptie van vlees in Nederland worden er dierlijke bijproducten geproduceerd die worden 

toegepast in petfood. Om uit te zoeken hoe het verbruik van petfood zich verhoudt tot de Nederlandse 

vleesconsumptie, is er geanalyseerd hoeveel petfood er per ton vlees vrijkomt. Omdat rundvlees van melkkoeien 

en kalfsvlees een bijproduct van de zuivelproductie is, zijn deze met elkaar verrekend. Omdat er in Nederland in 

verhouding meer kalfsvlees wordt geproduceerd dan geconsumeerd, is er een overschot van kalfsvlees. Dit is 

aangegeven met een negatieve waarde in tabel 26. 

Tabel 27. Productie van vlees en petfood ingrediënten per kg levend gewicht, wanneer alleen het categorie uitgangsmateriaal wordt 

ingezet. De gekoppelde productie van vlees door de zuivel consumptie is verrekend. Dit verklaard de negatieve waarden voor kalfsvlees 

consumptie. 

 
 Gekoppelde  

productie 
        

gekoppelde aan Nederlandse 
consumptie 

 Kg vlees/ton 
LW 

Kg nat 
petfood/ton 

LW 

Kg Cat. 3 vlees- 
of 

beendermeel/t
on LW 

Kg Cat. 3 
dierlijk vet/ton 

LW 

Vlees 
consumptie in 

Nederland, 
krimp 

meegerekend 
(kton/jr) 

nat petfood 
(kton/jr) 

vlees-
/beendermeel 

(kton/jr) 

dierlijk 
vet 

(kton/jr) 

Varken 550 35,5 24,4 18,6         211,7              7,5              5,2  
            

3,9  

Rund 458 10,4 3,1 2,5         129,1              1,3              0,4  
            

0,3  

Kalf 493 - 14,5 2,8          13,8-                -                0,2  
            

0,0  

Kip 630 58,5 22,4 18,5         167,9              9,8              3,1  
            

3,1  

Lam 450 - - -           11,0                 -                   -    
               

-    

totaal 
    

        505,9            18,7              8,9  
            

7,4  

 

Tabel 28. De petfood verbruik door Nederlandse honden en katten, petfood dat vrijkomt door zuivel en vleesconsumptie in 

Nederland, en productie van petfood van materiaal afkomstig uit Nederlandse slachterijen. 

  

verbruik door 
Nederlandse huisdieren 

gekoppeld aan 
Nederlandse vlees- en 

zuivelconsumptie 

gekoppeld aan 
Nederlandse vlees- en 

zuivelconsumptie  

uit Nederlandse 
slachterijen 

  
  alleen Cat. 3 materiaal 

ook foodgrade materiaal uit 
rendering 

ook foodgrade materiaal uit 
rendering 

Bijproducten voor nat 
petfood 

67              18,7               18,7  106,0 

Cat. 3 vlees-
/beendermeel 

30               8,9               15,8  60,8 

Cat. 3 dierlijk vet 7               7,4               13,4  91,4 
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9. Conclusies 

Petfood is wereldwijd een belangrijke toepassing om dierlijke bijproducten te verwaarden. Het is een lucratieve 

markt waar grote marges te halen zijn. Dit is waarschijnlijk de reden waarom vrijwel alle petfood producenten 

onderdeel zijn van grote voedingsmiddelenbedrijven. 

Petfood bestaat slechts gedeeltelijk uit dierlijke bijproducten. Voor nat petfood is dit ongeveer 25%. Droog 

petfood bestaat voor het grootste gedeelte uit granen en voor ca 30% uit vlees-/beendermeel. Het is niet 

eenvoudig om de dierlijke componenten te vervangen door materialen die niet van dierlijke oorsprong zijn, 

omdat honden en katten dierlijke eiwitten nodig hebben voor hun groei.  

Het verbruik van nat petfood in Nederland door huisdieren is ongeveer de helft van wat er uit Nederlandse 

slachterijen vrijkomt. Het verbruik van nat petfood is echter wel drie maal zo groot als dat er vrij komt door 

consumptie van vlees en zuivel in Nederland (tabel 28). De consumptie van vlees-/beendermeel door 

Nederlandse huisdieren is ook meer dan dat er vrijkomt door de vlees- en zuivelconsumptie in Nederland. De 

consumptie van dierlijk vet door huisdieren is ongeveer gelijk aan het Cat. dierlijk vet dat vrijkomt door zuivel- 

en vleesconsumptie. De totale productie van Cat. 3 dierlijk vet en vlees-/beendermeel uit Nederlandse 

slachterijen is ruim voldoende om onze huisdieren te voeren (tabel 28). De analyse illustreert dat de productie en 

consumptie van zuivel en vlees en bijvoorbeeld petfood niet in verhouding met elkaar zijn in Nederland. De 

markt van zuivel, vlees en dierlijke bijproducten is vele malen groter dan de landsgrenzen. 

Petfood is een goed voorbeeld van de koppeling die bestaat tussen de productie van vlees en dierlijke 

bijproducten, net zoals deze bestaat tussen de productie van zuivel en vlees. De een kan niet zonder het andere 

geproduceerd worden. Het is niet aannemelijk dat de vraag naar petfood gelijk zal blijven wanneer de 

veehouderij in zijn geheel zou verdwijnen. In deze analyse is er echter aangenomen dat dit wel het geval is. Een 

gelijke productie van petfoodalternatieven door deels plantaardige grondstoffen (plantaardige olie en sojaschroot) 

en deels dierlijke grondstoffen (vers kippenvlees) zal voor extra milieueffecten zorgen. 


