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de drijvende krachten achter het eiwit

Voorwoord
De mondiale voedselvoorziening is al langer een grote
uitdaging. De wereldwijd groeiende vraag naar zuivel en
vlees maakt die uitdaging alleen maar groter. Was aanvankelijk alleen de gebrekkige verdeling van voedsel op aarde
een reden tot zorg, nu dient zich mogelijk een werkelijk
tekort aan. Dit vooral door erosie, verwoestijning, verzilting, watertekorten, klimaatverandering en verlies van
biodiversiteit. Die extra zorg biedt ook perspectief, want
een wereldwijde zorg versterkt het gevoel van urgentie om
te komen tot een goede gezamenlijke aanpak.

Dit boek geeft een overzicht van de drijvende krachten achter de mondiale groei van de
eiwitconsumptie en eiwitproductie. De informatie levert een basis voor keuzen en acties
die bijdragen aan een voedingspatroon dat gezonder is voor de aarde en daardoor uiteindelijk ook voor zowel de mensheid als de individuele mens.
De grote achterliggende vraag is natuurlijk, expliciet of impliciet: als we die drijvende
krachten achter de groei van de eiwitconsumptie en de negatieve en positieve effecten
ervan kennen, willen en kunnen we er dan vervolgens ook iets aan doen? Andere belangrijke vragen zijn of de groei van de vleesconsumptie onvermijdelijk is omdat mensen nu eenmaal hogerop in de voedselketen willen als ze welvarender worden? Laten
we de wal het schip keren of kunnen en willen we door gericht beleid en gedragsveranderingen de bestaande trends ombuigen? Bijvoorbeeld door de introductie van betere,
duurzame landbouwmethoden, door een strikte toepassing van het principe van ‘de
vervuiler betaalt’ in de veehouderij en door het ontwikkelen van aantrekkelijke producten die zijn gebaseerd op plantaardig eiwit, zodat mensen worden verleid tot een
gevarieerder dieet.

Voorwoord

Ik hoop en verwacht dat dit boek een beginpunt is, een opmaat voor verdere bewustwording, die immers altijd voorafgaat aan beleids- en gedragsverandering. Daarna begint het pas. Voedselvoorziening is - net als klimaat en biodiversiteit - een kwestie die
een wereldomspannende aanpak vraagt, maar tegelijkertijd heel dicht bij onszelf komt.
Zij reikt van ver buiten ons tot letterlijk binnenin onszelf. Meer dan twintig jaar geleden
zijn mijn vrouw en ik overgestapt op een overwegend vegetarisch dieet. Wij voelen ons
daar goed bij, in meerdere opzichten.
Voedsel gaat over onze eigen keuzen, die nooit zonder invloed zijn in een wereld waar
6,8 miljard mensen wonen en waar natuurlijke hulpbronnen overbelast worden. Ieder
van ons is geroepen daarin positie te kiezen, als burger, als producent en zeker als consument.
Herman Wijffels
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Samenvatting
Landbouwproductie, bevolkingsgroei, welvaart, ondervoeding, overgewicht en de milieueffecten van voedselproductie haken in elkaar en
beïnvloeden elkaar. In dit boek willen we deze kluwen ontwarren, waarbij we ons concentreren op de duurzaamheid van eiwitrijke producten.
De productie hiervan heeft grote invloed op onze ecosystemen, en die
invloed neemt naar verwachting toe als we de huidige productiemethoden doorzetten en met meer mensen meer eiwitten gaan consumeren.
Wat zijn drijvende krachten achter de productie en consumptie van eiwitrijk voedsel en welke onzekerheden zijn er?

De wereld van de eiwitten
De wereldwijde eiwitconsumptie is de laatste decennia gestegen. In zijn totaliteit, maar
ook per hoofd van de bevolking. Binnen de Europese Unie en Nederland komt een groot
deel van die eiwitten uit dierlijke producten. Wereldwijd zijn plantaardige bronnen (sojabonen, tarwe, rijst) het belangrijkst. Bij een duurzame productie van eiwit gaat het
om aandacht voor people, planet en profit. De milieubelasting van eiwitrijke producten
verschilt sterk tussen producten. Maar er zijn ook grote verschillen op andere onderdelen van het aspect planet (zoals water, ruimtegebruik, klimaat). Het ene product is
bijvoorbeeld beter op het gebied van waterverbruik, terwijl het andere beter is voor het
klimaat. Ook binnen de aspecten people en profit zien we grote verschillen tussen landen en regio’s in de wereld. In grote delen van Afrika en India is bijvoorbeeld de eiwitconsumptie lager dan de voedingsbehoefte, terwijl in de westerse wereld sprake is van
overconsumptie.

De wereldbevolking groeit en wordt welvarender
De wereldbevolking zal naar verwachting doorgroeien van 6,8 miljard mensen nu naar
9,1 miljard in 2050. In Europa daalt het aantal mensen van ruim 727 miljoen nu naar
ruim 653 miljoen in 2050. In Nederland zien we bijna geen groei: van 16,6 miljoen inwoners in 2010 naar 17,1 miljoen in 2050. De wereldwijde bevolkingsgroei is de belangrijkste drijvende kracht achter de toenemende vraag naar voedsel, waaronder eiwitrijke
producten.
Daarnaast neemt de welvaart wereldwijd toe. Bij een grotere welvaart stijgt vooral de
consumptie van dierlijke eiwitten, zoals vlees. De verwachting is dat de welvaart de
komende 10 tot 20 jaar snel zal toenemen in Brazilië, China, India en de nieuwe EUlidstaten. Hierdoor zal de gemiddelde wereldwijde consumptie van vlees naar verwachting toenemen van 37 kg nu naar 52 kg per hoofd van de bevolking in 2050. Ook zal de
verstedelijking verder doorzetten.

Samenvatting

De combinatie van deze drijvende krachten (bevolkingsgroei en toename welvaart)
maakt dat vooral de vraag naar dierlijke eiwitten stijgt. De FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de VN, schat dat die vraag de komende 30 jaar met ruim 70 procent zal
stijgen. De totale milieudruk zal hierdoor toenemen en voedselzekerheid blijft een belangrijk item, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Alleen productieverhoging is onvoldoende
Volgens de FAO kan in 90 procent van de toegenomen behoefte aan eiwitrijke producten worden voorzien door verhoging van de productiviteit. De overige 10 procent zal
moeten komen van nieuw landbouwareaal. De drijvende krachten achter de huidige
en toekomstige productie van eiwitten zijn technische factoren (productiviteit en de
beschikbaarheid van grond en productiemiddelen), economische, sociale en culturele
factoren (zoals de toegang tot grond - die mede afhankelijk is van iemands sociaal-economische klasse -, de positie van de vrouw en het gebruik van vee als ‘spaarpot’ voor
slechte tijden).
In de westerse wereld is de technische vooruitgang, zoals goedkope olie en kunstmest,
de sleutel geweest tot hogere opbrengsten na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast was
de levensmiddelentechnologie van groot belang. Daardoor zijn de mogelijkheden voor
het verwerken en bewerken, het verpakken, de distributie en het bewaren van voedsel
sterk toegenomen. Door de veredeling van gewassen en vee, de intensivering van de
teelt en de recycling van schaarse mineralen zal het wereldwijde landbouwsysteem in
theorie kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel.
De toenemende vraag naar energie zal de behoefte aan landbouwgrond voor biomassa
(voor bio-energie en biochemicaliën) vergroten. Dit concurreert met voedselproductie. Voor een eerlijke wereldwijde verdeling van het voedsel is toegang tot technologie
vereist. Sociale, culturele, economische en politieke factoren bepalen veelal of mensen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om technologie toe te passen. Verschillen
in scholing kunnen daarbij een probleem zijn, maar ook verschillen in de toegang tot
grond, tot markten, tot hulpbronnen als kunstmest en water en tot financiële middelen.

De rol van internationale ontwikkelingen
De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren moeilijke jaren voor de landbouw
in Europa. Om deze situatie te verbeteren en om de voedselvoorziening veilig te stellen, werd na de Tweede Wereldoorlog het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
ontwikkeld. Dankzij deze politiek kwam voor het eerst in Europa massale armoede binnen de landbouw niet meer voor. In de jaren vijftig tot de jaren zeventig was er sprake
van grote efficiëntieverbetering en schaalvergroting in de landbouw. In de jaren daarna
kwam het neoliberalisme op. Het GLB kwam onder grote internationale kritiek te staan,
onder andere omdat het beleid tot marktverstoringen op de wereldmarkt zou leiden.
Als reactie op deze kritieken is het GLB de laatste decennia aangepast. Zo zijn productgebonden premies vervangen door inkomenssteun. In 2007/2008 brak de kredietcrisis
uit en voedselprijzen stegen sterk. De vrije markt bleek niet onfeilbaar.
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Door verbeterde technologieën en betere mogelijkheden voor communicatie en transport is er de laatste decennia sprake van een wereldwijde economische, politieke en culturele integratie. Liberalisatie van de agrarische markt zet deze in theorie open voor alle
partijen ter wereld. In praktijk is dit van toepassing op slechts een beperkt deel van de
productie. Zo werd van de wereldwijde vleesproductie in 2006 11,7 procent internationaal verhandeld.
In de economische theorie wordt vrijhandel als belangrijke factor voor economische
groei gezien. Aanvullend beleid is gerechtvaardigd als de mark faalt, bijvoorbeeld omdat het producten of externe effecten betreft zonder prijs, zoals het ‘product’ natuur of
milieueffecten. Het feit dat de voedselsector een afwijkende sector is (zo is er sprake van
productie van een primaire levensbehoefte met beïnvloeding door natuur en klimaat),
wordt in de discussie over de wenselijkheid van een vrije markt, genoemd als argument
voor aanvullend beleid.
Het effect van handelsliberalisatie op een land is mede afhankelijk van de mate van integratie in de wereldeconomie. Als een functionerende rechtsstaat ontbreekt, zal liberalisering de instabiliteit van een economie kunnen vergroten. Vrijhandel lijkt dus wel
een noodzakelijke stap, maar geen voldoende voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling. De SER (2008) geeft aan dat het beleid zich zal moeten richten op vergroting van
de toegang van producten uit ontwikkelingen landen tot de markten van ontwikkelde
landen. Dit zal geleidelijk moeten gaan, zodat deze ontwikkelingslanden eerst hun publieke sector en een goed bestuur kunnen ontwikkelen. De ontwikkelde landen zullen
grote concessies moeten doen om een gelijkwaardiger verdeling van voedsel te krijgen.
In de huidige wereldwijde politieke situatie lijkt dit zeer onwaarschijnlijk.
Een andere internationale ontwikkeling is de verschuiving in machtsposities van landen. De macht van Brazilië, Rusland, India en China neemt bijvoorbeeld toe, wat van
grote invloed is op de wereldmarkt voor agrarische producten.
Internationale ontwikkelingen zijn belangrijke drijvende krachten achter de consumptie en productie van eiwitrijk voedsel. Het mondiale proces van globalisering speelt
hierbij een hoofdrol, doordat dit handelsliberalisatie bevordert. Het is belangrijk dat
alle maatregelen en beleid gezamenlijk in de eerste plaats gericht zijn op een volledig
duurzame productie, handel en consumptie van voedsel. Het openen van de markt door
het verlagen van tarieven en het wegnemen van andere handelsbarrières, zonder aanvullend beleid of internationale afspraken over duurzaamheid, lijkt hiervoor geen voldoende voorwaarde te geven.

Overconsumptie
In de westerse wereld eten veel mensen meer dan ze nodig hebben. Hun energiebehoefte is de laatste decennia gedaald doordat zij minder zijn gaan bewegen. Vooral de te
grote inname van energie (met name koolhydraten) en (verzadigd) vet heeft een negatief effect op de gezondheid, zoals meer overgewicht (obesitas) en een groter risico op
hart- en vaatziekten. In Nederland is meer dan de helft van de volwassenen te zwaar. Die
te grote inname van energie gaat hand in hand met een inname van een hoeveelheid
eiwit die hoger is dan de voedingsbehoefte.
De toenemende welvaart en de levensmiddelenindustrie zijn belangrijke drijvende
krachten achter deze overconsumptie. Zo wordt de levensmiddelenindustrie bekritiseerd vanwege de grote porties (vooral in de Verenigde Staten, maar ook in andere

Samenvatting

westerse landen) en omdat zij kinderen beïnvloedt met reclame voor vetrijk, calorierijk
voedsel. Dit werkt overconsumptie in de hand. Naar verwachting zal de hele wereld de
komende decennia steeds meer problemen ondervinden van obesitas.

Milieueffecten
De productie en consumptie van eiwitrijke voedselproducten hebben een relatief groot
milieueffect. Dit komt vooral door de uitstoot van broeikasgassen, het watergebruik,
de uitspoeling van nutriënten uit de bodem, de verzuring van bodem, water en lucht
en het verlies van biodiversiteit. De drijvende krachten achter deze milieueffecten worden verwoord in de zogeheten IPAT-formule uit 1970, in 2002 uitgebreid naar ImPACT:
Impact (milieudruk) = Populatiegrootte * Affluence (welvaart) * Consumentengedrag *
Technologie.
Omdat hulpbronnen steeds schaarser worden stijgt het milieueffect relatief steeds
sneller naarmate de voedselproductie toeneemt. Het voedingspatroon van welvarende
mensen heeft een aanzienlijk groter milieueffect dan het voedingspatroon van arme
mensen in ontwikkelingslanden. Als de hele wereld een westers eiwitrijk voedingspatroon zou volgen, zou het areaal dat nodig is voor de voedselproductie stijgen van de
huidige 40 procent naar 70 procent van het landoppervlak op aarde.
Producenten en bedrijven kunnen technologie inzetten om de productie van eiwitrijk
voedsel te verbeteren. De inzet van technologie kan productieverhoging tot doel hebben en gepaard gaan met een groter gebruik van productiefactoren als fossiele energie en kunstmest. Maar technologie kan ook tot doel hebben de milieueffecten van de
voedselproductie te verminderen. Consumenten kunnen de milieueffecten van hun
consumptie verminderen door minder eiwitrijk voedsel te eten of door over te stappen
op andere soorten eiwitrijke producten.
De productie en consumptie van eiwitrijke producten hebben negatieve effecten op het
klimaat. De verwachte mondiale temperatuurstijging en grotere risico’s op extremere
weersomstandigheden beïnvloeden op hun beurt weer de mondiale productiemogelijkheden. Het effect hiervan zal per regio verschillen, maar de gevolgen ervan zullen
vooral worden afgewenteld op ontwikkelingslanden.

Sturingsmechanismen
De diverse drijvende krachten kunnen op verschillende niveaus worden beïnvloed. De
individuele consument kan zijn consumptiepatroon aanpassen naar een lagere consumptie van dierlijke eiwitten. Om de verdelingsproblematiek aan te pakken moet de
armoedeproblematiek worden opgepakt. Deels zal dit ter plaatse moeten gebeuren
(ondermeer door te investeren in infrastructuur, variërend van onderwijs tot wegen
en energie), deels nationaal (door te zorgen dat nationale overheden gaan werken aan
nationale strategieën om het recht op voedsel te realiseren), en deels internationaal
(door het vervangen van landbouwsubsidies door instituties die duurzame productie
en consumptie stimuleren). De productie kan vooral in ontwikkelingslanden worden
verhoogd door betere toegang tot technologieën en een grotere toepassing daarvan. Er
zijn goede kansen om het tij te keren als we nu actie ondernemen. Mogelijk zijn de onderkenning van de genoemde uitdagingen en het inzicht in de drijvende krachten een
eerste stap in een (gecoördineerde) aanpak van de genoemde uitdagingen.
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1 De wereld van de
eiwitten
1.1 Achtergrond
Landbouwproductie, bevolkingsgroei en welvaart hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Om het nog ingewikkelder te maken: ze vormen een complex met daarin ook factoren als ondervoeding, overgewicht, de prijs van voedsel en de gevolgen van
de voedselproductie voor het milieu. In dit boek proberen we helderheid in dit complex
te scheppen, aan te geven waarom de wereldvoedselsituatie is zoals zij is. We stellen
hierbij de eiwitten centraal. Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van de voeding. Ze
zijn noodzakelijk voor het lichaam als bouwstenen voor enzymen en spieren, voor de
groei, het herstel en de instandhouding van lichaamscellen en weefsels. Hoe opbouwend eiwitten ook zijn voor ons lichaam, de productie ervan voor onze voeding heeft
een negatieve invloed op de duurzaamheid van onze aarde.
Wat zijn de meest relevante drijvende krachten die de consumptie en de wijze van productie nu en in de toekomst bepalen en welke onzekerheden bestaan daarbij? Dit kunnen krachten zijn die veranderingen teweegbrengen in de bestaande situatie, maar ook
krachten die de huidige situatie juist bepalen en bewerkstelligen dat deze in de toekomst niet zal wijzigen. Belangrijk is ook te weten welke invloed die krachten hebben
op de duurzaamheid van die eiwitproductie en -consumptie.

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de huidige situatie binnen ‘de wereld van
de eiwitten’. Wat zijn de productie, consumptie en prijs van eiwit op dit moment en welke duurzaamheidsaspecten spelen een rol? In de hoofdstukken 3 en 4 verdiepen we ons
verder in de factoren die de vraag naar eiwitten en de productie van eiwitten bepalen.
Wat zijn daarvoor de belangrijkste drijvende krachten en hoe zal de komende decennia
de vraag naar eiwitten zich verhouden tot het aanbod?
De hoofdstukken 5, 6 en 7 gaan in op enkele belangrijke problemen: de scheve verdeling van de productie en consumptie van eiwitten over de wereldbevolking, waardoor
een deel van de wereld een tekort heeft en een deel van de wereld een overschot. Hoofdstuk 5 beschrijft de wereldwijde dynamiek in de handel die uiteindelijk leidt tot een
eiwittekort in sommige regio’s en een overconsumptie in andere regio’s. Hoofdstuk 6
richt zich op de problematiek van de overconsumptie. Welke problemen hangen daarmee samen, waardoor is er overconsumptie ontstaan en wat zijn de verwachtingen voor
de toekomst? Hoofdstuk 7 bestudeert de duurzaamheid in mondiaal perspectief. Wat
zijn de belangrijkste wereldwijde en lokale milieueffecten van de productie en consumptie van eiwit?
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de belangrijkste drijvende krachten achter de consumptie en productie van eiwitten. Ook geven we een aanzet voor hoe die krachten kunnen worden beïnvloed door consumenten, bedrijfsleven en overheid.
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2 De wereld van
de eiwitten is
in beweging
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie van de consumptie, productie, prijs en duurzaamheid van eiwitten. Deze situatie wordt beschreven
op mondiaal en Europees niveau en voor Nederland volgens de indeling van de eiwitten zoals is weergegeven in kader 2.a.
Met het begrip ‘eiwitproducten’ doelt dit boek op de voedingsproducten die het belangrijkst
zijn voor de eiwitvoorziening van mensen. Deze eiwitbronnen zijn onder te verdelen in:
Dierlijke eiwitten
• Vlees (waar nodig uitgesplitst naar rund, varken en kip)
• Zuivel
• Eieren
• Vis (waar nodig uitgesplitst naar carnivore en herbivore vissen en naar
visteelt en visserij)
Plantaardige eiwitten
• Voor dierlijke consumptie
• Voor menselijke consumptie: vooral peulvruchten, maar ook rijst en
granen, omdat deze wereldwijd veel worden gegeten en daardoor een
belangrijke eiwitbron vormen.
Nieuwe en alternatieve eiwitten (nog verder te ontwikkelen voeding en producten die
incidenteel worden gegeten, zoals insecten) krijgen zeer beperkte aandacht, omdat goede
informatie hierover ontbreekt.

2.1 De eiwitconsumptie stijgt
De wereldwijde eiwitconsumptie is de laatste decennia gestegen. In zijn totaliteit, maar
ook per hoofd van de bevolking. De verschillen tussen diverse landen zijn groot.
De totale mondiale vleesconsumptie was in 2008 ongeveer 285 miljoen ton (FAO,
2009b), circa 42 kg per persoon. De consumptie van vlees per hoofd van de wereldbevolking steeg tussen 1995 en 2005 met 1,5 procent per jaar (FAO, 2009b). In de ontwikkelingslanden is de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking verdubbeld tussen
1980 en 2002 (met uitzondering van Latijns-Amerika en een aantal landen in het Midden-Oosten, waar de vleesconsumptie traditioneel al erg hoog was). De stijging was het
grootst in de landen met de grootste economische groei in die periode, zoals China, en
betrof vooral de categorie gevogelte (FAO, 2009b). Figuur 2.1 geeft de vleesconsumptie
per hoofd van de bevolking in 2003.

Kader 2.a
Mondiale eiwitvoorziening

14

de drijvende krachten achter het eiwit

Ook de mondiale visconsumptie is in de laatste 50 jaar gestaag gegroeid; van 9,9 kg per
persoon in de jaren zestig via 12,5 kg in de jaren tachtig en 14,4 kg in de jaren negentig
naar 16,4 kg in 2005 (FAO, 2008b).

Figuur 2.1
Vleesconsumptie per hoofd
van de bevolking in 2003
in kg vlees per persoon per
jaar (bron: FAOstat dec 2009.
GLIPHA)

Verder is ook de melkconsumptie mondiaal gestegen van bijna 76 kg per persoon per
jaar in 1995 naar 82 kg in 2005 (FAO, 2009b). De melkconsumptie per land verschilt
sterk binnen de EU-27 (de 27 landen van de Europese Unie). De wereldwijde consumptie van eieren is in de periode 1995-2005 toegenomen van 7,3 kg per persoon per jaar
naar 9,0 kg (FAO, 2009b). De totale wereldconsumptie van boter was in de periode
2005 - 2007 ongeveer 8,7 miljoen ton per jaar (1,3 kg per persoon) en de wereldconsumptie van kaas was ruim 18,9 miljoen ton per jaar (2,9 kg per persoon) (FAO, 2008c).
Belangrijke plantaardige eiwitrijke producten zijn granen, soja en koolzaad. De gemiddelde jaarlijkse consumptie van tarwe bedroeg tussen 2005 en 2007 wereldwijd
620 miljoen ton, van coarse grains (alle overige granen) 1025 miljoen ton en van rijst
432 miljoen ton (FAO, 2008c). De totale consumptie van graanproducten in die periode
is dus ongeveer 2077 miljoen ton per jaar. De consumptie van soja is sterk gestegen van
ongeveer 100 miljoen ton in 1990 naar meer dan 200 miljoen ton in 2005. De bonen
waaruit de sojaolie is geperst (het sojaschroot) worden voornamelijk gebruikt als voer
voor varkens en kippen. Van de sojaolie wordt ongeveer 20 procent gebruikt in menselijke voeding. De toename in de consumptie van soja komt vooral door de toepassing
ervan in veevoer en door de wereldwijde stijgende consumptie van dierlijke producten
(Muilerman, 2007).
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FAOSTAT geeft de totale eiwitconsumptie in gram per persoon per dag, gemiddeld per
land voor 2003 (figuur 2.2).

> 94 gram/dag         > 34,3 kg/jaar
80 – 94 gram/dag     29,2 – 34,3 kg/jaar
68 – 80 gram/dag     24,8 – 29,2 kg/jaar

54 – 68 gram/dag     19,7 – 24,8 kg/jaar
31 – 54 gram/dag     11,3 – 19,7 kg/jaar
< 31 gram/dag         < 11,3 kg/jaar
geen gegevens

Figuur 2.2
Eiwitconsumptie per
persoon in 2003 in gram
per persoon per dag (bron:
FAOstat dec 2009. GLIPHA)

Figuur 2.3 geeft voor de periode in 2003/2005 aan hoeveel energie mensen wereldwijd,
in de EU-27 en in Nederland, gemiddeld per persoon per dag haalden uit diverse dierlijke eiwitbronnen. Informatie over consumptie van plantaardige eiwitbronnen is op
dit detailniveau niet beschikbaar.

Figuur 2.3
Gemiddelde consumptie in
Wereld
kcal per persoon per dag
Nederland
uit verschillende dierlijke
Totaal
EU-27
eiwitbronnen
in 2003-2005
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Figuur 2.4
Eiwitbronnen Nederlandse
jongvolwassenen
(19-30 jaar) volgens
voedselconsumptiepeiling
2003 (bron: Sebek en Temme,
2009)  
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Peulvruchten, noten, soja- en
vegetarische producten
Alcoholische en nietalcoholische dranken

Overige

Vlees, vleeswaren
en gevogelte

Gebak en koek
Aardappelen

Brood
Melkproducten (incl. kaas)

Figuur 2.4 geeft een gedetailleerder beeld van de Nederlandse eiwitconsumptie. De
figuur geeft een verdeling van de eiwitconsumptie van Nederlandse jongvolwassenen
in 2003 (op basis van de voedselconsumptiepeiling onder jongvolwassenen in 2003).
Hieruit blijkt dat in Nederland vlees en zuivel de belangrijkste eiwitbronnen zijn, daarna komt brood.

Kader 2.b
Alternatieve eiwitbronnen:
insecten

In verschillende culturen worden insecten gegeten. Sommige insecten zijn giftig, maar veel
soorten kunnen zonder problemen worden gegeten. Er zijn 1417 verschillende soorten
insecten bekend die door mensen uit meer dan 3000 etnische groepen zijn gegeten. Hieronder
zijn 233 soorten vlinders en motten, 344 soorten kevers, 313 soorten mieren, bijen en wespen
en 239 soorten sprinkhanen, krekels en kakkerlakken. Enkele voorbeelden:
• In de noordelijke provincie van Zambia worden rupsen verzameld op bomen die blad
krijgen vóór het regenseizoen. Bij de meeste rupsen wordt de darminhoud eruit geknepen.
De rupsen worden kort gekookt en vervolgens 1 tot 2 dagen in de zon gedroogd. Je kunt ze
braden met uien en tomaten en samen met een puree van maïs of cassave eten.
• De oorspronkelijke bewoners van Algerije verzamelden sprinkhanen. Die waren een
belangrijke voedingsbron voor de arme bevolking. De sprinkhanen werden in zout water
gekookt en gedroogd in de zon.
• De Aboriginals in Australië aten verschillende insecten. Een bepaalde mot werd gekookt in
zand en in hete as geroerd om de vleugels en poten er af te branden. Sommige insecten die
door Aboriginals werden gegeten zijn heel zoet, zoals honingmieren.
• Japan kent een lange traditie van insecten als voedsel. In restaurants in Tokio kun je
insectengerechten krijgen.
• In Mexico worden de onvolwassen stadia van een bepaalde mier gebakken met uien en
knoflook en in een taco gestopt.
Insecten kunnen een goede eiwitbron vormen: het eiwitgehalte is 40 tot 70 procent. Ook
zijn ze een bron van vitamines, mineralen en vetten. Insecten hebben veelal een efficiëntere
voederconversie dan dieren uit de meer traditionele veehouderij, mede doordat ze
koudbloedig zijn: ze zetten voedingsstoffen efficiënter om in eiwit, vet en koolhydraten.
Daarnaast is voor de productie van bijvoorbeeld een kilo sprinkhanenvlees veel minder water
nodig dan voor de productie van een kilo rundvlees (Walsh, 2008).
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2.2 Planten zijn de grootste eiwitproducent
Wereldwijd zijn planten, zoals sojabonen, tarwe en rijst, de belangrijkste leveranciers
van eiwit. Deels worden deze direct gebruikt voor menselijke consumptie, deels als veevoer voor de productie van dierlijke eiwitten. Vlees en vis vormen na de planten de belangrijkste eiwitbronnen. Binnen de EU-27 zijn de tarweteelt, de melkveehouderij en de
varkenshouderij de belangrijkste eiwitproducenten. Onderstaande figuren geven voor
het jaar 2005 de belangrijkste eiwitproducten weer op basis van kilogrammen eiwit in
het product.

uctie

NL eiwitproductie

Wereld eiwitproductie

Melk

Rundvlees
Melk

Varkensvlees
Rundvlees
Melk

Varkensvlees
Rundvlees

Pluimveevlees
Eieren

Pluimveevlees
Eieren

Raapzaad

Schapenvlees
Kalkoenvlees
Vis

Wereld eiwitproductie

Melk

Pluimveevlees
Eieren

Raapzaad

Schapenvlees
Kalkoenvlees
Vis

Tarwe

Sojabonen

Bu elmelk
Aardnoten

Bu elmelk

Tarwe

Rijst

Vis

Sojabonen

Bu elmelk
Aardnoten
Rijst

Aardnoten

Pluim

Eieren

Pluimveevlees

Raapz

Schap

Eieren

Kalko

Raapzaad

Vis

Schapenvlees

Tarwe

Sojab

Kalkoenvlees

Bu e

Vis

Aardn

Tarwe

Bu elmelk
Aardnoten
Rijst

Rijst
Tarwe relatief veel melkveebedrijven
De figuurRaapzaad
laat zien dat Nederland
en varkenshouderijen
heeft. Deze
twee
sectoren
produceren
circa
tweederde
van
de
eiwitten.
Sojabonen
Schapenvlees
Kalkoenvlees

Rundv

Rundvlees

Sojabonen

Melk

Varke

Varkensvlees

Varkensvlees

d eiwitproductie

ductie

EU eiwitproductie

Wereld eiwitproductie

Rijst

Figuur 2.5
Belang (uitgedrukt
in kg eiwit) van de
belangrijkste eiwitrijke
landbouw-, visteelt- en
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wereldwijd in 2005
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Kader 2.c
Geschiedenis van de
eiwitconsumptie en
eiwitproductie

Na de Tweede Wereldoorlog stond de voedselzekerheid jarenlang centraal in het Europese
landbouwbeleid. De Groene Revolutie zorgde in de westerse wereld en in Azië voor een sterke
stijging van de productie en schaalvergroting. Deze toenemende productie veroorzaakte ook
meer milieubelasting. Eiwitconsumptie, in het bijzonder de vleesconsumptie, nam toe doordat
de welvaart groeide: in 1850 werd in Nederland per hoofd van de bevolking 27 kg vlees
verorberd, in 1930 50 kg en in de jaren zeventig 85 kg. Sinds die tijd is de vleesconsumptie
redelijk constant gebleven (Reijnders, 2005). Vlees werd van een luxe product een gangbaar
product. Figuur 2.6 laat zien dat de wereldwijde vleesconsumptie de laatste 40 jaar sterker is
gestegen dan de omvang van de wereldbevolking. De laatste jaren wordt benadrukt dat er een
noodzaak is voor een Groene Revolutie in Afrika.

Figuur 2.6
Ontwikkeling van de
wereldbevolking en de
wereldvleesconsumptie
sinds 1965. Bevolking
in miljarden personen,
vleesconsumptie in
miljoenen tonnen (bron:

Miljarden mensen

Miljoenen tonnen

wereldbevolking
wereldvleesconsumptie

United Nations, FAO)

2.3 Duurzaamheidsaspecten eiwitproductie zijn complex
In kader 2.d staat aangegeven wat we verstaan onder een duurzame ontwikkeling. De
voedselproductie is een belangrijk thema binnen het streven naar een duurzame ontwikkeling. Deze paragraaf behandelt niet alleen het milieubeslag van de mondiale eiwitproductie en van eiwitten in het Nederlandse voedselpakket, naast dit aspect planet
komen ook de andere twee aspecten van duurzaamheid aan de orde: people en profit.

Kader 2.d
Definitie van duurzame
ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar
te brengen (WCED, 1987). De draagkracht van de aarde staat hierbij centraal. Waar nodig
verfijnen we dit als volgt:
Aspecten op het vlak van het behoud van de planeet (Planet):
• Gebruik van hernieuwbare hulpbronnen
• Gebruik van eindige hulpbronnen
• Milieubeslag
• Ecosysteemdiensten (door de natuur aan de mens geleverde diensten, zoals voedsel en
water, landschap met recreatiemogelijkheden en bescherming tegen overstromingen door
duinen)
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Menselijke en ethische aspecten (People):
• Arbeidsomstandigheden
• Voedselzekerheid
• Burgerrechten en politieke rechten
• Gezondheidsrisico’s (door zowel consumeren als produceren, bijvoorbeeld vogelgriep,
Q-koorts, varkenspest)
Aspecten op het vlak van winst en welvaart (Profit):
• Inkomen uit productie of werkgelegenheid
• Welvaart
Het is belangrijk deze drie onderdelen in samenhang te bekijken vanwege het risico dat winst
op het ene terrein verlies op een ander terrein betekent (de zogenoemde afwenteling).

1. Planet
Milieubeslag van de mondiale eiwitproductie
De eiwitproductie veroorzaakt milieueffecten via de plantenteelt (waarvan de opbrengst
bestemd kan zijn voor zowel menselijke consumptie als voor dierlijke consumptie) en
via het houden van dieren (zoals de uitstoot van methaan en mest). Bij het berekenen
van het beslag dat dierlijke eiwitten op het milieu leggen, wordt ook de productie van
veevoer meegerekend.
Steinfeld et al. (2006) geven aan dat de veehouderij wereldwijd 70 procent van alle
agrarische grond gebruikt, grotendeels als grasland op grond die ongeschikt is voor
akkerbouw, deels voor de productie van ander veevoer, en dat de uitbreiding van de veehouderij een belangrijke rol speelt bij ontbossing, in het bijzonder in Latijns-Amerika.
Steinfeld et al. (2006) hebben ook berekend dat de veehouderij verantwoordelijk is voor
18 procent van de wereldwijde broeikasgasemissie (uitgedrukt in CO2-equivalenten).
Maar ook plantaardige eiwitten zijn milieubelastend. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in
op de vergelijking tussen voeding met en zonder vlees.
Ook beïnvloedt de landbouwproductie de biodiversiteit. Enkele voorbeelden zijn het
gebruik van pesticiden en kunstmest, de vervuiling van water en de uitstoot van gassen
als ammoniak en broeikasgassen. Ook het kappen van het regenwoud voor de landbouw heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Van de visteelt en de visserij zijn
de overbevissing en de bijvangst de belangrijkste aspecten die betrekking hebben op
duurzaamheid. Meer dan 70 procent van de populaire vissoorten wordt overbevist. In
de Noordzee staan kabeljauw, tong en schol onder druk. Als gevolg van bijvangst sterven jaarlijks miljoenen haaien, schildpadden en zeevogels. Daarnaast gebruiken sommige vistechnieken veel energie. In figuur 2.7 beoordelen Rockström et al. (2009) in
hoeverre de grenzen van de planeet op dit moment zijn bereikt of worden overschreden
wat betreft verschillende milieuaspecten. Voor klimaatverandering, biodiversiteit en de
stikstofkringloop worden deze grenzen al (ruim) overschreden.
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Figuur 2.7  
De groene cirkel verbeeldt
de grenzen van de planeet.
De rode taartpunten geven
de beste schatting van
de huidige situatie (bron:
Rockström et al., 2009)

Milieubelasting van enkele specifieke eiwitproducten
Als voorbeeld van de milieubelasting per kg product, toont figuur 2.8 voor enkele belangrijke eiwitrijke producten het broeikasgaseffect en het ruimtebeslag. Het betreft
de milieubelasting in de gehele productieketen (Blonk et al., 2008). Hieruit blijkt dat
niet eenduidig kan worden gesproken over ‘de milieubelasting’. De belasting verschilt
per milieuaspect waarnaar wordt gekeken. Het broeikasgaseffect van varkensvlees is
bijvoorbeeld lager dan dat van kaas, maar het ruimtebeslag van varkensvlees is juist
weer hoger.
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Figuur 2.8
Broeikasgaseffect en
ruimtebeslag van enkele
belangrijke eiwitbronnen
die in Nederland worden
geconsumeerd (maar deels
in andere landen worden
geproduceerd) (bron: Blonk et
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Milieubeslag van de eiwitconsumptie van Nederlandse consumenten
Het grondgebruik als gevolg van de Nederlandse binnenlandse consumptie - de Nederlandse voetafdruk - ligt grotendeels in het buitenland. Voor de productie van de
hoeveelheden vlees, zuivel en eieren die in Nederland worden geconsumeerd, is ruim
20.000 km² (in binnen- en buitenland) nodig. (Ter vergelijking: dit is ongeveer gelijk
aan het totale landbouwareaal in Nederland, maar daarvan wordt ook een deel gebruikt
voor de export.) Ongeveer 10 procent van het totaal benodigd areaal voor de Nederlandse consumptie komt voor rekening van de sojaproductie in Latijns- en Noord-Amerika (PBL, 2009a). Figuur 2.9 geeft weer in hoeverre verschillende eiwitproducten in de
Nederlandse voeding beslag leggen op het milieu. Daarbij wordt het milieubeslag uitgedrukt als percentage van de milieudruk van de totale Nederlandse voeding (Nijdam
en Wilting, 2003). Hieruit blijkt dat de dierlijke eiwitten (vlees, vleeswaren en zuivel)
een belangrijke bijdrage leveren aan vooral de verzuring van lucht, water en bodem
en aan de vermesting van de bodem. Bijna 40 procent van de verzuring als gevolg van
het Nederlandse voedselpakket wordt veroorzaakt door dierlijke eiwitten. Dit geldt ook
voor vermesting. Het watergebruik wordt meer veroorzaakt door andere voedselproducten dan in deze figuur zijn opgenomen. Zo zijn graanproducten verantwoordelijk
voor circa 20 procent van het watergebruik, en AGF’s (aardappels, groente en fruit) voor
circa 15 procent.

Milieubeslag als % totale Nederlands voedingspakket
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Figuur 2.9
Milieubeslag van
eiwitproducten als
percentage van het totale
Nederlandse voedselpakket
(bron: Nijdam en Wilting,
2003)
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2. People
Voedselzekerheid
De kaart in figuur 2.2 laat zien dat er een scheve verdeling is van de eiwitconsumptie
over de wereldbevolking. In de landen die rood of oranje zijn gekleurd, is de eiwitconsumptie gemiddeld lager dan de behoefte aan nutriënten. Een eiwittekort kan leiden
tot groeiachterstand, verminderde weerstand, oedeem en ziekten als kwashiorkor (eiwitondervoeding) en marasmus (eiwit- en energieondervoeding). Deze ziekten komen
dan ook vooral voor in ontwikkelingslanden.
Overig
De verschillen in arbeidsomstandigheden, burger- en politieke rechten zijn groot tussen en binnen landen en regio’s in de wereld. Dit geldt ook voor de gezondheidsrisico’s
als gevolg van de productie van eiwitproducten (bijvoorbeeld door het gebruik van bestrijdingsmiddelen). In sommige landen gaat de uitbreiding van landbouwactiviteiten
gepaard met de onteigening van land dat wordt bewoond door lokale gemeenschappen of inheemse volken. Daarnaast zijn er veel voorbeelden van gedwongen arbeid, lage
lonen en onvoldoende bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers. Ook kinderarbeid komt veel voor: meer dan 130 miljoen kinderen jonger dan vijf
jaar werken in de landbouw.

3. Profit
De landbouw levert werkgelegenheid en inkomen. Ook hiervoor geldt dat de omvang
van deze werkgelegenheid en het behaalde inkomen sterk verschilt tussen landen. Het
is voor boeren in ontwikkelingslanden vaak moeilijk hun producten af te zetten tegen
een eerlijke prijs. Veel boeren in ontwikkelingslanden kunnen niet tegen lage kosten
produceren en tegelijkertijd voldoen aan de vele handelseisen (zoals een uniformiteit
van het product en garanties rond voedselveiligheid). Dit maakt het voor grote groepen
van de bevolking moeilijk de armoede te ontstijgen. Binnen de Nederlandse landbouw
is er sprake van een grote variatie in inkomen uit agrarische productiviteit. Die verschillen zijn er tussen diverse jaren en tussen diverse sectoren. Zo realiseerde de Nederlandse
varkenshouderij in 2008 een gemiddeld inkomen van 13.000 euro per (onbetaald) arbeidsjaar door de ondernemer en in 2009 7.000 euro. De leghennensector had in 2008
een negatief inkomen (-5.000 euro per onbetaald arbeidsjaar) en een veel beter resultaat in 2009: + 138.000 euro (Berkhout en Van Bruchem, 2010). Ook binnen afzonderlijke sectoren komen grote verschillen voor.
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2.4 Eten in de wereld
Figuur 2.10 geeft een overzicht van de huidige consumptiepatronen wereldwijd.

Figuur 2.10
Overzicht van huidige
consumptiepatronen
wereldwijd

In de westerse wereld ligt de consumptie hoger dan de behoefte. Bovendien is het aandeel dierlijke eiwitten hoog. In andere delen van de wereld ligt de eiwitconsumptie
onder de behoefte. De hoge totale consumptie en vooral het hoge aandeel dierlijke
eiwitten in de westerse wereld maakt dat de overschrijding van de grenzen van onze
planeet vooral toe te schrijven is aan ‘het Westen’. Om in te schatten hoe wereldwijde
consumptiepatronen zich in te toekomst ontwikkelen, is het belangrijk te weten welke
ontwikkelingen in bevolking en welvaart verwacht worden. Toename van welvaart en
verspreiding van westerse eetgewoonten hebben tot gevolg dat verschillen in consumptiepatronen kleiner worden. Daarnaast heeft globalisering grote gevolgen voor de wereldeconomie. Deze onderwerpen, en de gevolgen van (over)consumptie voor mens en
milieu, komen aan bod in de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 8 schetsen we hoe
figuur 2.10 er als gevolg van al deze ontwikkelingen uit kan zien in 2030.

Verder lezen?
> FAO (2009) The State of Food and Agriculture
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3 Groei van de vraag
Dit hoofdstuk gaat over de invloed van de bevolking en de welvaart op
de vraag naar eiwitrijk voedsel. Daarbij staat de mens centraal, maar er
wordt ook ingegaan op duurzaamheidsaspecten.
Figuur 3.1 beschrijft de relaties die in dit hoofdstuk centraal staan.

Figuur 3.1
Wijze waarop bevolkings- en
welvaartsfactoren (de gele
factoren) van invloed zijn
op de vraag naar eiwitrijk
voedsel
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3.1 De wereldbevolking verandert
De groei van de wereldbevolking en de bevolkingssamenstelling hebben een grote invloed op de vraag naar eiwithoudend voedsel en de prijs ervan. De wereldbevolking zal
de komende decennia drastisch toenemen, vooral in landen met lage en middelhoge
inkomens. Ook zullen consumptiepatronen wijzigen. Deze veranderingen en de gevolgen ervan voor eiwithoudend voedsel worden hieronder besproken.

3.1.1 Bevolkingsgroei
De groei van de wereldbevolking is één van de belangrijkste drijvende krachten achter
de grotere vraag naar diverse agrarische producten, waaronder eiwitrijk voedsel. Andere factoren, zoals de wijzigingen in consumptiepatronen, hebben daarop slechts een
gering effect (Nowicki et al., 2006).
De wereldbevolking zal blijven groeien, maar de groeisnelheid zal de komende tien jaar
waarschijnlijk wel afnemen van 1,4 procent per jaar in de periode 1990-2003 naar ongeveer 1 procent per jaar het komende decennium (Nowicki et al., 2006). De voorspelde
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daling in de groei is vooral te wijten aan een daling van het vruchtbaarheidscijfer (Nowicki et al., 2006). Dat ligt nu wereldwijd rond de 2,6 kinderen per vrouw. Dit vruchtbaarheidscijfer zal de komende 40 jaar dalen naar ongeveer 2 kinderen per vrouw (PBL,
2009b). Dit is de belangrijkste factor voor de afname van de ‘geboorte-sterfteratio’, de
verhouding tussen het aantal geboorten ten opzichte van het aantal sterfgevallen in een
bepaald tijdvak (Nowicki et al., 2006). De geboorte-sterfteratio zal steeds dichter rond
de waarde 1 komen te liggen. Als deze verhouding zakt tot onder de 1, zal de wereldbevolking gaan afnemen. Dat gebeurt waarschijnlijk pas vanaf 2050 daadwerkelijk (PBL,
2009b). De totale wereldbevolking blijft de komende 20 jaar dus toenemen (Delgado
et al. 1999). Landen met lage en middelhoge inkomens, vaak in bepaalde regio’s in de
wereld, zullen het grootste deel van deze bevolkingsgroei voor hun rekening blijven
nemen. Vooral in Centraal-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Afrika wordt een grote
bevolkingsgroei verwacht. In Azië zal de groei het hoogst zijn. In landen met een hoog
gemiddeld inkomen zal de bevolkingsgroei meestal gering zijn. Zo ligt de bevolkingsgroei in Europa rond de 0,3 procent per jaar voor de 15 landen van het oude Europa
(EU-15) (Nowicki et al., 2006). Nederland is één van de weinige landen waar in de komende 40 jaar nog een natuurlijke bevolkingsgroei verwacht wordt. Dit heeft te maken
met de jonge bevolking van Nederland in vergelijking met de ons omringende landen,
waardoor er relatief nog veel kinderen worden geboren (website PBL, 2010). De bevolking in Nederland zal nog toenemen van 16,6 miljoen mensen in 2010 tot ongeveer
17,1 miljoen in 2050. Voor heel Europa echter is de verwachting dat het inwonertal zal
dalen van 727,7 miljoen (2010) tot 653,3 miljoen in 2050 (UNFPA, 2007).
Al met al verwachten de Verenigde Naties dat de wereldbevolking zal toenemen van 6,8
miljard in 2009 tot 9,1 miljard mensen in 2050. Dit is een schatting op basis van diverse
scenario’s: de laagste schatting ligt daarbij rond de 8 miljard, terwijl de hoogste schatting uitkomt op een wereldbevolking van ongeveer 10,5 miljard mensen (UN, 2008).
Diverse andere rapporten komen tot vergelijkbare voorspellingen en doordat de onzekerheid over de verwachte geboorte- en sterftecijfers vrij klein is, kunnen deze trends
in bevolkingsgroei worden voorspeld met een relatief grote zekerheid (Nowicki et al.,
2006). Een omvangrijke toename van de totale wereldbevolking lijkt daarom relatief
zeker. Een effectieve bestrijding van de armoede zou de groei van de wereldbevolking
enigszins kunnen afzwakken (Koning en Mol, 2009).
De geschetste veranderingen hebben invloed op de bevolkingsdichtheid, het aantal
mensen per vierkante kilometer landoppervlak. Ook in de bevolkingsdichtheid zijn
deze veranderingen terug te zien. Figuren 3.2a en b geven de bevolkingsdichtheid weer
in 2005 in verschillende landen en de bevolkingsgroei per regio sinds 1960 en de verwachting tot 2050.
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Figuur 3.2a
Bevolkingsdichtheid in 2005
(bron: FAOSTAT, kaart: Kees van
der Geest)

Figuur 3.2b
Bevolkingsdichtheid in
verschillende regio’s in de
wereld sinds 1960 en de
verwachting tot 2050 (bron
FAOSTAT, figuur: Kees van der
Geest)

De gestage groei van de wereldbevolking gedurende de komende 10 tot 20 jaar zal
waarschijnlijk leiden tot een aanhoudende groei in de vraag naar eiwitrijk voedsel. Omdat deze bevolkingsgroei voornamelijk zal plaatsvinden in landen met lage en middelhoge inkomens, wordt hier ook de grootste stijging van de vraag naar eiwitrijk voedsel
verwacht (FAO, 2006c; FAO, 2008b; FAO, 2008c). Voor de consumptie van vis houdt men
rekening met een mogelijke afname van de vraag in Japan. Dit doordat de bevolking

3      Groei van de vraag

daar slechts gering zal toenemen, er slechts een lichte macro-economische groei zal
plaatshebben en de visconsumptie per hoofd van de bevolking er waarschijnlijk zal verminderen. De gemiddelde consumptie van vis en zeevruchten ligt in Japan nu rond de
60 kg per persoon per jaar (ter vergelijking: in Nederland is dit minder dan 4 kg). Met
een totaal van ruim 7,7 miljoen ton neemt Japan (127 miljoen inwoners, een kleine 2
procent van de wereldbevolking) ongeveer 7 procent van de wereldconsumptie van vis
voor zijn rekening. Als Japanners minder vis zouden gaan eten zou dat de netto wereldwijde toename van de vraag naar vis enigszins kunnen compenseren.
Als wordt aangenomen dat het aanbod van eiwitrijk voedsel niet eenzelfde groei zal
doormaken als de wereldbevolking, ontstaat daardoor een prijsstijging. Ook de prijzen
van bijvoorbeeld veevoer en landbouwgrond kunnen daardoor stijgen. Bovendien zullen meer wereldburgers ook een grotere behoefte hebben aan bijvoorbeeld (bio-)energie en water. Deze competing claims (concurrerende eisen) kunnen de prijzen van enkele
categorieën eiwitrijk voedsel doen stijgen. Alleen als door innovaties in het productieproces van de landbouw en noodzakelijke hulpbronnen efficiënter kan worden geproduceerd (bijvoorbeeld met minder land), kunnen prijsstijgingen worden gedempt of
voorkómen. Daarbij speelt ook een eventuele marktliberalisatie een rol. Ontwikkelingen in het aanbod van eiwitrijk voedsel komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

3.1.2 Bevolkingssamenstelling
Behalve de groei van de bevolking wordt ook de samenstelling van de bevolking in verband gebracht met de vraag naar agrarische producten (Nowicki et al., 2006).
In de westerse wereld zullen er meer eenpersoonshuishoudens komen, terwijl het aantal
huishoudens met twee of meer personen de komende jaren stabiel blijft (Nowicki et al.,
2006). In Nederland zal het aandeel van de eenpersoonshuishoudens naar verwachting
stijgen van 36 procent in 2008 naar 41 procent in 2025 (Silvis et al., 2009). Daardoor
neemt het gemiddelde aantal personen per huishouden af. Ook is de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo is in de EU-15 deelname van
het aantal vrouwen tussen 25 en 54 jaar aan het arbeidsproces gegroeid van 60,4 procent in 1992 to 68,8 procent in 2004. Deze groei zal doorzetten (Nowicki et al., 2006).
Veranderingen in de bevolkingssamenstelling lijken niet zozeer invloed te hebben op
de mate van consumptie, maar meer op het consumptiepatroon. De bovengenoemde
veranderingen zullen voornamelijk de tijdsdruk in huishoudens doen toenemen (Silvis
et al., 2009). Daardoor besteden consumenten thuis steeds minder tijd aan eten en drinken en wordt er vaker buiten de deur gegeten (Silvis et al., 2009). Ook stijgt de populariteit van convenient products (gemaksproducten, zoals kant-en-klaar-, afhaal- en bezorgmaaltijden) (Nowicki et al., 2006). Doordat meer vrouwen werken en de huishoudens
kleiner zijn, zullen gezinnen meer te besteden hebben. Ook dit zal de voorkeur voor
gemaksproducten doen toenemen, maar ook de behoefte aan producten van hogere
kwaliteit (Nowicki et al., 2006). Een ander nieuw verschijnsel is het zo genaamde flexieating, een gevolg van het toenemende aantal uren dat mensen onderweg zijn en de
afname in de beschikbare tijd voor het koken van volledige maaltijden. Flexi-eating staat
voor minder reguliere etenstijden, het overslaan van maaltijden en een neiging naar
snacken. Daardoor eten mensen kleinere porties, maar vaker per dag.
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Deze veranderingen in tijdsdruk en leefstijl leiden tot een grotere populariteit van
geïmproviseerde maaltijden, kwaliteitsproducten en gemaksoplossingen wat weer van
invloed is op de productie, consumptie, prijs en duurzaamheid van eiwitrijk voedsel.

3.2 De welvaart neemt toe
De groei van de welvaart is, samen met de groei van de wereldbevolking, één van de belangrijkste krachten die de vraag naar agrarische producten stimuleren. De te verwachten aanzienlijke welvaartsgroei in diverse gebieden op aarde zal grote gevolgen hebben
voor de wereldwijde vraag naar eiwithoudend voedsel en de prijs daarvan.
Zo wordt de toegenomen welvaart tussen 1990 en 2000 in China verantwoordelijk gehouden voor de grote toename in de individuele consumptie van dierlijke producten
van de Chinese bevolking gedurende dat decennium (PBL, 2009b). Nowicki et al. (2006)
geven zelfs aan dat waar de afgelopen dertig jaar vooral de sterke groei van de wereldbevolking verantwoordelijk was voor de groeiende vraag, wordt verwacht dat in de toekomst vooral de economische groei van invloed is op de vraag naar agrarische producten. Welvaartsgroei wordt niet alleen beschouwd als een stimulans voor de totale vraag
naar eiwitrijk voedsel, maar ook van diverse specifieke categorieën eiwitbronnen (FAO,
2006c; FAO, 2008b, FAO 2008c). In kader 3.a staat de relatie tussen de sociaal-economische status van groepen binnen Nederland en de eiwitinname weergegeven.

Kader 3.a
Eiwitinname bij hoge en
lage inkomensgroepen in
Nederland

De dagelijkse hoeveelheid eiwit die in Nederland wordt gegeten blijkt niet te verschillen
tussen bevolkingsgroepen met een verschillende sociaal-economisch status (SES) (Van
Kreijl en Knaap, 2004). Wel lijkt het aandeel van plantaardige eiwitten iets hoger te zijn in
de bevolkingsgroep met de hoogste SES dan in de laagste SES-groep. De verschillen, die zijn
bepaald op basis van de Voedselconsumptiepeiling van 1998 (Hulshof et al.,2003), zijn klein
(35 procent van de totale eiwitinname tegen 32 procent). Het welvaartsniveau in Nederland is
hoog in vergelijking met andere landen in de wereld. Binnen de Nederlandse welvaartsniveaus
blijkt de stijging van de welvaart dus geen effect meer te hebben op de eiwitinname.
Kijken we naar het aandeel van het inkomen dat wordt uitgegeven aan voeding (in totaal), dan
blijkt dit binnen Nederland voor alle inkomensgroepen ongeveer 16 procent te zijn (StatLine,
2009). Dit houdt dus in dat de hogere inkomens in absolute zin meer geld aan voeding
besteden dan de lagere inkomens, maar relatief niet. De hogere inkomens kopen vaker luxere
producten en gaan vaker uit eten.

De welvaart zal de komende decennia waarschijnlijk blijven toenemen, voornamelijk
in landen met lage en middelhoge inkomens (Delgado et al., 1999). Vooral in Brazilië,
China, India en in de nieuwe EU-lidstaten wordt een sterke welvaartsgroei verwacht. Dit
is de grondslag voor de voorspellingen van de OESO en de Wereldbank van een wereldwijde economische groei van gemiddeld 3,1 procent voor de periode 2005-2020 (Nowicki et al., 2006). Die voorspellingen stammen echter van vóór de recente economische
crisis. In recenter onderzoek blijven exacte percentages uit. Wel wordt vastgehouden
aan een wereldwijde welvaartsgroei gedurende de komende 20 jaar. Figuren 3.3a en
3.3b geven het Bruto Nationaal Product per persoon voor verschillende landen in 2008
weer en het verloop hiervan sinds 1960.
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Figuur 3.3a
Bruto Nationaal Product in
2008 (bron: World Development
Indicators,  kaart: Kees van der
Geest)

Figuur 3.3b
Groei van het Bruto
Nationaal Product in
verschillende regio’s (bron:
World Development Indicators,
figuur: Kees van der Geest)

De voorspelde groei van de welvaart zal veel consequenties hebben. Voor de consumptie en prijs van eiwitrijk voedsel verwachten onderzoekers dat de verschuivingen in het
dieet (‘dieetdiversificatie’) door een welvaartsgroei de meeste invloed zullen hebben.
Vooral in de landen met lage en middelhoge inkomens zou dit een overgang van het
eten van granen naar de consumptie van vlees betekenen (Banse et al., 2008). Er wordt
meer geld aan vlees besteed naarmate het inkomen stijgt (Nowicki et al., 2009). Ook de
OESO deelt deze verwachting en voorspelt dat economische groei, in combinatie met
de bevolkingsgroei en de verstedelijking, zal leiden tot een toenemende vraag naar
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dierlijke producten, groenten en fruit en verwerkte producten. De dieetverschuiving
zal plaatshebben van granen naar dierlijk eiwit en niet van granen naar hoogwaardig
plantaardig eiwit. Sociale en culturele factoren, zoals het aanzien dat veel vlees eten in
sommige culturen met zich meebrengt, en economische factoren, zoals de beperkte
beschikbaarheid van redelijk geprijsde hoogwaardige plantaardige producten, zouden
hierin een rol spelen.
Deze toenemende vraag komt vooral uit landen met lage en middelhoge inkomens. Dit
blijkt uit de voorspelling dat de totale hoeveelheid geconsumeerd voedsel in ontwikkelde landen niet of nauwelijks zal toenemen (Banse et al., 2008). Door de welvaartstoename zal de gemiddelde wereldwijde jaarlijkse consumptie van vlees stijgen van 37 kg
per persoon in 2000 naar 52 kg in 2050, schat de FAO (2006b). Dit betekent dat de economische groei de komende decennia een belangrijke oorzaak van een stijgende vraag
naar vlees zal zijn. Het inkomensniveau en de vraag naar dierlijke eiwitten houden dus
nauw verband met elkaar. De exacte groei van deze inkomensafhankelijke behoefte aan
vlees verschilt per inkomensniveau. Boven een bepaald inkomensniveau zal deze groei
verzadigen. Wanneer die verzadiging optreedt, is moeilijk te voospellen. Dit niveau zal
de komende jaren mogelijk ook veranderen als gevolg van de huidige aandacht voor het
verminderen van de vleesconsumptie en het bevorderen van de consumptie van vleesvervangers, hoewel het in praktijk moeilijk blijkt vleeseetgewoonten te veranderen.
Bij de dierlijke eiwitrijke producten wordt vooral een sterke stijging verwacht van de
vraag naar goedkoop vlees, zoals kippenvlees (FAO, 2008c). Verder zal de groei van de
welvaart ook verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de verwachte 20 tot 40 procent groei in de consumptie van zuivelproducten (FAO, 2008c) en zal de consumptie van
vis sterk stijgen in ‘nieuwe markten’ die zijn aangeboord door de toegenomen internationale handel (FAO, 2008b).
De welvaartsgroei zal in combinatie met de veranderingen in de bevolkingssamenstelling meer luxe consumptie in landen met lage en middelhoge inkomens tot gevolg hebben. Dit uit zich in een grotere vraag naar gemaksproducten en een grotere bezorgdheid over de voedselveiligheid, het milieu en de gezondheid (Berkhout, 2009).

3.3 De urbanisatie neemt toe
Waar consumenten wonen, en dan voornamelijk de keuze voor een stedelijke omgeving
(verstedelijking of urbanisatie genoemd), is één van de factoren die bijdragen aan een
verandering van levensstijl en dieetverschuiving, vooral in combinatie met een toename
van het welvaartspeil. Daarbij moet worden aangetekend dat in studies urbanisatie zelden als afzonderlijke factor is geanalyseerd, maar meestal in samenhang met de groei
van de welvaart. Daardoor is het moeilijk de effecten van urbanisatie onafhankelijk van
welvaartsgroei in kaart te brengen.
Ook in veel landen met lage en middelhoge inkomens heeft een trek naar de steden
plaats en duidelijk is dat dit consequenties heeft voor de consumptie van eiwitrijk voedsel. In 2008 woonde voor het eerst in de wereldgeschiedenis meer dan de helft van de
wereldbevolking in steden (UNFPA, 2007). Dit aantal van 3,3 miljard mensen zal in 2030
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gestegen zijn tot bijna 5 miljard. Ook hier is sprake van een trend met een regionaal
karakter. Vooral in Azië en Afrika wordt een grote toename van de stedelijke bevolking
verwacht, zoals figuur 3.4b laat zien (UNFPA, 2007). Dat dit niet per definitie een kwalijke zaak is, blijkt uit het feit dat geen ontwikkeld land significante economische groei
heeft behaald zonder een gelijktijdige urbanisatie (UNFPA, 2007).

Figuur 3.4a
Urbanisatiegraad per land in
2010 (bron: FAOSTAT, berekend
als urbane bevolking/ totale
bevolking, kaart: Kees van der
Geest)

Figuur 3.4b
Urbanisatiegraad in
verschillende werelddelen
sinds 1960 en verwachting
tot 2050 (van de periode
voor 1960 zijn helaas geen
FAO-gegevens beschikbaar)
(bron: FAOSTAT, berekend
als urbane bevolking / totale
bevolking, figuur: Kees van der
Geest)
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Het Livestock report 2006 van de Wereldvoedselorganisatie (FAO, 2006c) laat zien dat
urbanisatie, in combinatie met welvaartsgroei, een essentieel onderdeel van het industrialisatieproces is. Zodra urbanisatie en economische groei de vraag naar dierlijke
producten sterk doen toenemen, verschuift de plek waar vee wordt geproduceerd. Producenten gaan dan meestal dichter bij hun consumenten op grote schaal vlees, eieren
en zuivel produceren in plaats van op de plaatsen waar veevoer beschikbaar is (FAO,
2006c). Het produceren van agrarische producten op grotere schaal en dichterbij consumenten kan gevolgen hebben voor de duurzaamheid van eiwitrijk voedsel. Zo kan
een concentratie van de veehouderij nadelige gevolgen voor het milieu hebben (FAO,
2006c). Ook is er een aantal dierziekten dat is gerelateerd aan een hoge intensiteit van
productie en aan een grote concentratie van vee in een beperkte ruimte (World Watch
Institute, 2007). Ook de grootschalige acquisitie van landbouwgebieden door buitenlandse investeerders in ontwikkelingslanden, wat bekend staat als land grabbing, heeft
gevolgen voor de duurzaamheid (zie hoofdstuk 5).
Figuur 3.4b laat zien dat de toename van urbanisatie de komende decennia verschilt
tussen regio’s in de wereld. Hierdoor zullen ook de gevolgen per regio verschillen. De
combinatie van urbanisatie en welvaartsgroei zal vooral in landen met lage en middelhoge inkomens leiden tot een grootschalige diversificatie van het dieet. Die diversificatie zal een verschuiving naar dierlijke producten (vlees, vis, eieren, zuivel), groenten en
fruit en verwerkte producten tot gevolg hebben (FAO, 2006c; FAO, 2008b; FAO 2008c).
De toenemende vraag zal een stijging van de prijs met zich meebrengen. De publicatie
Getting into the right lane for 2050 (PBL, 2009b) voorspelt als effect van meer urbanisatie
ook een grotere vraag naar land. Bij een gelijkblijvend aanbod van agrarische grond zal
dat bijdragen aan een prijsverhoging van eiwitrijk voedsel.

3.4 Duurzaamheid en veranderingen in
bevolking en welvaart
Wat is het effect van deze veranderingen in bevolking en welvaart op de duurzame ontwikkeling in de verschillende regio’s op aarde? Wat zijn de duurzaamheidskosten als
steeds meer mensen steeds welvarender worden?
In het licht van deze veranderingen zijn in het bijzonder de duurzaamheidsaspecten
people en planet relevant. De bevolkingsgroei en de toenemende welvaart in landen met
lage en middelhoge inkomens, betekenen een flinke groei van de consumentenmarkt
in deze landen, inclusief bijbehorende duurzaamheidskwesties van deze consumptie.
Problemen die zich bijvoorbeeld bij urbanisatie kunnen voordoen, hebben betrekking
op de toegang van mensen tot goede huisvesting, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. (Internationaal) beleid kan mogelijk bewerkstelligen dat bevolkings- en
welvaartsveranderingen niet ten koste gaan van de duurzame ontwikkeling van mens
en planeet. De internationale verdeling van voeding en ruimte zijn belangrijke onderdelen van een duurzame ontwikkeling van mens en milieu.

3.5 Conclusie
Bevolkingsgroei en economische groei zijn zeer belangrijke drijvende krachten achter
veranderingen in de consumptie en de prijs van eiwitrijk voedsel. Vooral landen met
lage en middelhoge inkomens zullen op die terreinen grote veranderingen doormaken.
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De totale bevolking zal tot 2050 (en dus ook zeker de komende twintig jaar) blijven
toenemen, hoofdzakelijk in deze landen met lage en middelhoge inkomens. Daarnaast
zullen de aanhoudende economische groei en urbanisatie in dergelijke landen leiden
tot een diversificatie van het dieet. Daardoor zullen de consumptie en de prijs van eiwitrijk voedsel stijgen. Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling, zoals een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, zullen leiden tot veranderingen in tijdsdruk en leefstijl.
De uitwerking daarvan op de consumptie, de productie, de prijs en de duurzaamheid
van eiwitrijk voedsel is nog onbekend. Omdat de omvang van de wereldbevolking de
komende 30 jaar met ruim 30 procent zal stijgen en de welvaart zal toenemen, zal de
vraag naar dierlijke eiwitten aanzienlijk groeien.
Het is duidelijk dat de wereld grote veranderingen in bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelling en in welvaart te wachten staat.

Verder lezen?
> Banse, M., P. Nowicki, H. van Meijl (2008) Waarom zijn de huidige voedselprijzen zo
hoog? Rapport 2008-043 LEI Wageningen UR
> OECD-FAO (2009) Agricultural Outlook 2009-2018
> PBL (2009) Getting into the Right Lane for 2050. A primer for debate. PBL-publicatie
500150001
> UNFPA (2007) State of world population 2007
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4 Groei van het aanbod
4.1 Kan het aanbod de stijgende vraag bijhouden?
De wereldbevolking zal tot 2050 waarschijnlijk stijgen van 6,8 miljard naar 9,1 miljard
en de menselijke voeding zal eiwitrijker worden (zie hoofdstuk 3). Beide trends zullen de vraag naar eiwit doen toenemen. De FAO verwacht dat er in 2050 jaarlijks 200
miljoen ton vlees meer moet worden geproduceerd dan nu, waarmee de totale vleesconsumptie stijgt tot 470 miljoen ton per jaar. Daarvan zal 72 procent worden geconsumeerd in de huidige ontwikkelingslanden. Voor deze toename van (vooral dierlijk)
eiwit moeten productiemogelijkheden worden gevonden, waarbij ook rekening moet
worden gehouden met een toegenomen vraag naar niet-voedselproducten voor energie
en voor vezels (voor kleding, papier). Deze biomassa concurreert direct met voedsel om
productiefactoren, zoals grond, water en (kunst)mest. Voldoende productiefactoren en
de toegang daartoe zijn essentieel om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De
FAO heeft berekend dat 90 procent van die toegenomen vraag gerealiseerd kan worden
door het verhogen van de opbrengsten per hectare (een hogere productiviteit). De overige 10 procent moet worden gevonden in een uitbreiding van het landbouwareaal.
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste drijvende krachten achter de productie van eiwitrijk voedsel. Figuur 4.1 vormt hierbij een leidraad. De belangrijkste drijvende krachten zijn gekleurd weergegeven. De pijlen geven aan op welke factoren elke drijvende
kracht invloed heeft en of hier sprake is van een positief verband (+) of een negatief verband (-). De pijl tussen landgebruik voor energiegewassen en landgebruik voor voedselproductie geeft bijvoorbeeld aan dat meer landgebruik voor energiegewassen ten koste
zal gaan van landgebruik voor voedselproductie.

Figuur 4.1
De belangrijkste drijvende
krachten achter de
productie van eiwitrijk
voedsel. De gekleurde
factoren worden besproken
in dit hoofdstuk.
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4.2 Technische vooruitgang
Technische vooruitgang is een van de belangrijkste drijvende krachten achter het verhogen van de landbouwproductie. De (wereldwijde) Groene Revolutie is hiervan een
van de bekendste voorbeelden. Door de bevolkingsexplosie na de Tweede Wereldoorlog
nam de behoefte aan voedsel sterk toe. De Groene Revolutie speelde een sleutelrol in
het verhogen van de voedselproductie en behelsde verschillende productieverhogende
technieken. De belangrijkste daarvan waren plantenveredeling, irrigatie en het gebruik
van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor zijn sinds de jaren zestig de
opbrengsten van enkele belangrijke gewassen met 100 tot 200 procent gestegen. Tegelijkertijd zijn de negatieve effecten op het milieu toegenomen. Zo is de afhankelijkheid van olie voor voedselproductie toegenomen. Volgens Heller en Keoleian (2000) is
voor de productie van één eenheid voedselenergie 7,3 eenheden energie nodig. Van dit
energiegebruik is 21 procent toe te rekenen aan de landbouw en 79 procent aan overige stappen zoals verwerking, transport en opslag. Ook is de efficiëntie van de dierlijke
productie aanzienlijk gestegen. Figuur 4.2 laat zien dat de melkproductie in Nederland
is verdubbeld sinds de jaren vijftig, terwijl het aantal melkkoeien ongeveer gelijk is gebleven.
Figuur 4.2
Melkproductie in Nederland
sinds 1950 (bron: CBS, StatLine,
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Technologische factoren die bijdragen aan de verhoging van de landbouwproductie
kunnen concrete nieuwe producten zijn, maar ook innovatieve methoden en systemen
van productie. Enkele voorbeelden daarvan zijn de toepassing van mechanisatie, het
(door veredeling of genetische modificatie) verbeteren van de conversie van rassen,
waardoor ze mineralen en grondstoffen efficiënter omzetten in voedingsstoffen, en het
ontwikkelen van chemische hulpbronnen zoals antibiotica, pesticiden en kunstmest.
Ook het aanpassen van de intensiteit van fok en teelt of van de schaalgrootte van de
productiesystemen is een technologische factor.
Figuur 4.3 laat het mondiale verbruik van kunstmest zien vanaf 1970 tot nu. Het gebruik van kunstmest is sinds 1970 vrijwel verdrievoudigd, voornamelijk doordat er in
ontwikkelingslanden meer kunstmest wordt gebruikt. Verwacht wordt dat die stijging
zal doorzetten. In de westerse wereld neemt het kunstmestgebruik toe tot midden jaren
tachtig. Daarna daalt het gebruik door een verbetering van de efficiëntie van de landbouw, die voor een deel wordt gestimuleerd door het milieubeleid.

Figuur 4.3
Wereldwijd
kunstmestgebruik (bron:
International Fertilizer
Industry Association)
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Figuur 4.4 laat zien dat in de varkenshouderij veredeling ertoe heeft bijgedragen dat
varkens relatief meer vlees zijn gaan leveren. Aanvankelijk werd gefokt op kilogrammen en vet (middelste plaatje), waardoor een groter deel van het varken geschikt werd
voor consumptie. In de loop der tijd is de fokkerij verschoven naar meer vleeskwaliteit,
meer hammen (rechter plaatje). De technische vooruitgang heeft er ook toe geleid dat
de voederconversie (de hoeveelheid veevoer die nodig is voor één kilo product) in de
veehouderij sterk is verbeterd. Hierdoor is in 2010 relatief minder veevoer nodig dan
in het verleden.
Figuur 4.4
Verandering in
gewichtsverdeling tussen
voorkant en achterkant
van varkens ten gevolge
van selectief fokken sinds
eind 19e eeuw tot nu. De
voorkant bevat aanzienlijk
minder vlees dan de
achterkant (bron: IAH, 1987)
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Niet alleen in de landbouw is het productiepotentieel verbeterd door technische vooruitgang. Ook in het vervolg van de voedselproductieketen is de technologie belangrijk
geweest. Door technische ontwikkelingen in het bewerken, verwerken, verpakken en
distribueren van voedingsmiddelen is het nu mogelijk voedsel langer te bewaren. Hierdoor is niet alleen de consumptie van voedsel veiliger geworden, er gaat ook minder
voedsel verloren. Een nadeel van het inzetten van levensmiddelentechnologie is vaak
een grotere vraag naar hulpbronnen, zoals (verpakkings)materialen en energie (voor
transport, verwerken, bewaren). Groene levensmiddelentechnologie (zoals recycling)
en opkomende innovatieve levensmiddelentechnologieën (zoals nanotechnologie)
richten zich ondermeer op het verminderen van het gebruik van hulpbronnen en op
het verduurzamen van de gehele voedselconsumptie. Consumenten gooien 20 procent
van het voedsel dat ze kopen weg. Daardoor wordt in Nederland jaarlijks 4,4 miljard
euro aan voedsel weggegooid. Ruim de helft daarvan is nog eetbaar, een kwart zit zelfs
nog in de verpakking. In het Nederlandse bedrijfsleven - van boer tot supermarkt of ho-
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recagelegenheid - wordt jaarlijks 2 miljard euro aan voedsel verspild. In Europa wordt
jaarlijks 200 miljoen ton voedsel weggegooid. Voedingsmiddelentechnologie, maar
ook prijsmechanismen en bewustwording bij consumenten en producenten kunnen
helpen deze verspilling te verminderen.

4.3 Beschikbaarheid en toegang tot productiemiddelen
Concurrentie van voedselproductie met andere functies beperkt het productiepotentieel van de landbouw. Daarbij gaat het om een concurrentie om diverse natuurlijke
hulpbronnen, zoals grond, water en nutriënten. Hoe meer verschillende functies concurreren om dezelfde schaarse hulpbronnen, hoe minder er beschikbaar is voor de
landbouw.

4.3.1 Concurrentie om grond
Functies die direct concurreren met de voedselproductie om ruimtebeslag zijn:
• teelt van energiegewassen,
• teelt van andere niet-voedselgewassen, zoals katoen, bloemen, rubberbomen en
palmolie (voor de cosmetische industrie),
• natuur en recreatie,
• bebouwing en infrastructuur.
Figuur 4.1 laat voor de eiwitproductie de relaties zien tussen deze concurrentie om de
beschikbare landbouwgrond

Bio-energie
Vooral de opkomst van bio-energie is een belangrijke concurrent voor het gebruik van
grond. Een belangrijke drijvende kracht daarachter is de wens om te komen tot een
duurzamer energievoorziening. Ook vanuit de landbouw is er belangstelling voor de
teelt van energiegewassen. Een belangrijke afweging daarbij is het economisch perspectief. De kosten van de teelt van energiegewassen moeten opwegen tegen de baten.
De baten zijn voornamelijk afhankelijk van subsidies op duurzame energie, de olieprijs
en de vraag naar energie (zie ook figuur 4.1). Bovendien zijn de baten afhankelijk van
de mogelijkheid om het ‘restproduct’ van de biobrandstofproductie te gebruiken als
eiwitrijk veevoer.
Er zijn veel onzekerheden rond het beslag dat de teelt van energiegewassen zal leggen
op de beschikbare ruimte. De uitkomsten zijn niet alleen afhankelijk van de eerdergenoemde economische factoren, maar vooral ook van aannames over gewastype, teeltsystemen, het gebruik van restproducten, energietechnologie, de beschikbaarheid van
land en water, het aandeel dat de import van biomassa - bijvoorbeeld voor de EU - krijgt
in duurzame energievoorziening en van de realiteitswaarde van scenario’s over energieconsumptie.
Op dit moment wordt ruim 2 procent van het landbouwareaal gebruikt voor energiegewassen. Dit komt overeen met ongeveer 0,5 procent van de wereldbehoefte aan energie.
De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben afgesproken dat in 2020 10 procent
van alle transportbrandstof uit hernieuwbare energie moet worden gehaald, de zogenoemde bijmengplicht. Als al de daarvoor benodigde biomassa binnen Europa zou
worden geteeld en alleen de huidige eerste generatie technologie van brandstofpro-
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ductie (alleen het gebruik van olie en suikers uit de eetbare delen van de plant) wordt
toegepast, is daarvoor 20 tot 30 miljoen hectare nodig. Dat is 20 tot 30 procent van het
huidige akkerland in de 27 landen van de Europese Unie (Berkhout, 2009). Als volgens
het biorefinery-concept gewassen voor meer dan één doel worden gebruikt (tweedegeneratietechnologie), kan het beslag van energiegewassen op akkerbouwgrond aanzienlijk
afnemen. Met deze technologie worden minder fossiele brandstoffen gebruikt doordat
energie wordt gewonnen uit de (niet-eetbare) restanten van gewassen en doordat deze
biomassa ook kan dienen als leverancier van chemische grondstoffen - die nu vaak uit
aardolie, aardgas en steenkool worden gesynthetiseerd.

Andere niet-voedselgewassen
Ook andere niet-voedselgewassen vragen steeds meer ruimte, zoals gewassen voor de
productie van bioplastics en palmolie voor cosmetische producten. Verwacht wordt dat
de vraag naar deze producten de komende decennia zal stijgen omdat zij producten
waarvoor aardolie nodig is, deels kunnen vervangen. Daarmee neemt ook de behoefte
aan land voor het produceren van deze producten toe.
Beschikbaarheid grond
Door de concurrentie met andere functies blijft minder grond beschikbaar voor de
productie van voedsel. Het is de vraag of op aarde dan voldoende grond beschikbaar
is voor de voedselproductie. Het huidige wereldwijde landbouwareaal telt 1500 miljoen hectare akkerland en 2800 miljoen hectare weidegrond die niet geschikt is voor
akkerbouw. Berkhout (2009) geeft een gedetailleerde analyse van diverse studies naar
hoeveel grond de wereld nog extra beschikbaar heeft boven deze 1500 miljoen hectare
akkerland. Volgens verschillende studies omvat de wereld potentieel bijna 8000 hectare
grond die geschikt is voor akkerbouw of extensieve beweiding. Door concurrentie met
andere functies, zoals ruimte voor steden, bos en natuur en voor niet-voedselgewassen,
is het potentieel beschikbare areaal in de praktijk 20 tot 43 procent kleiner. Het areaal
dat in potentie overblijft voor de voedselproductie ligt dan in totaal tussen de 4300 tot
6100 miljoen hectare, waarvan 1500 tot 2800 miljoen hectare voor akkerbouw en tussen de 2800 en 3300 miljoen hectare voor begrazing (Koning et al., 2008). Dit suggereert
dat de landbouwproductie nog enorm zou kunnen groeien. De auteurs geven echter
aan dat zodra rekening wordt gehouden met een aantal praktische belemmeringen, het
onwaarschijnlijk is dat deze uitbreiding gerealiseerd zal kunnen worden. Die belemmeringen zijn een aantal directe negatieve effecten, zoals het verlies van bos, geen leefruimte, geen ruimte voor herbeplanting van bos voor het Kyoto-klimaatverdrag, geen
ruimte voor energiegewassen. Ook zijn er inherente beperkingen, zoals de beschikbare
hoeveelheid water en de verdeling daarvan, de fosforvoorraad en de nutriëntenefficiëntie. Daar komt nog bij dat door degradatie van de bodem ook landbouwgrond wordt
onttrokken aan de productie. De auteurs concluderen daarom dat een substantiële
uitbreiding van het akkerbouwareaal niet haalbaar is; een stabilisering of hooguit een
lichte groei van de beschikbare gronden lijkt het meest reëel. Wel kan het areaal dat
wordt geïrrigeerd nog groeien.

4.3.2 Beschikbaarheid van nutriënten, water en kennis
Natuurlijke hulpbronnen kunnen worden verdeeld in hernieuwbare hulpbronnen en
eindige (niet-hernieuwbare) hulpbronnen. Hernieuwbare hulpbronnen zoals water en
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stikstof, zijn in principe oneindig bruikbaar. Maar lokaal en tijdelijk kunnen er problemen ontstaan als het verbruik van de hernieuwbare hulpbronnen groter is dan de
mate waarin de natuurlijke systemen de voorraden kunnen aanvullen. Of als de hulpbron onbruikbaar is, bijvoorbeeld doordat vervuiling de kwaliteit heeft aangetast.
Niet-hernieuwbare hulpbronnen, zoals land en fossiele energie, zijn eindig en vormen
uiteindelijk een fysieke barrière, tenzij deze niet-hernieuwbare hulpbronnen kunnen
worden vervangen door duurzame bronnen. Op dit moment doet de voedselproductie een groot beroep op veel natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt wereldwijd 40 procent
van het totale grondoppervlak gebruikt voor landbouw (FAOSTAT). In de EU-27 is dit
50 procent (Eurostat) en in Nederland zelfs 68 procent (CBS). Ook komt 20 procent van
alle energie die op aarde wordt gebruikt terecht in de voedselproductie (afgezien van
de zonne-energie die nodig is voor de plantengroei). Dit verband tussen het energiegebruik en de voedselproductie betekent een directe invloed van de olieprijs op de prijs
van eiwitrijk voedsel en op de rendabele toepasbaarheid van bepaalde innovatieve technologieën. Omdat voedsel en energie elkaar beïnvloeden, kan een energiecrisis dus ook
een voedselcrisis veroorzaken.

Door de toenemende vraag naar water door huishoudens, industrie en landbouw ontstaat
het risico op een wereldwijd tekort aan water. De kosten van water (voor de irrigatie en voor
het gebruik in huishoudens) nemen toe. Rosegrant et al. (2002) laten zien dat als de huidige
trend doorzet ook de voedselonzekerheid, de milieudegradatie en watergerelateerde ziekten
een probleem blijven. De verwachte grotere behoefte aan voedsel vereist een toename van de
voedselproductie, maar deze productiestijging wordt vertraagd door een groeiend tekort aan
water. Dit doordat er minder in irrigatie wordt geïnvesteerd en doordat de vraag naar water
vanuit activiteiten buiten de voedselproductie groeit. Ook Brown (2009) merkt op dat tussen
1950 en 2000 het geïrrigeerde oppervlak wereldwijd is verdrievoudigd, maar dat die groei
stagneert sinds de eeuwwisseling. In sommige landen daalt het geïrrigeerde oppervlak zelfs.
Hoe langer deze ontwikkelingen rond water worden genegeerd, hoe groter de kans op een
watercrisis is. En een watercrisis zal leiden tot een voedselcrisis.
Tabel 4.1 laat voor een aantal regio’s zien welk percentage van de beschikbare hoeveelheid
water wordt gebruikt voor irrigatie in de landbouw. In twee regio’s, Midden-Oosten & NoordAfrika en in Zuid-Azië is het waterverbruik in de landbouw kritisch hoog. In deze regio’s zal het
daarom lastig zijn de voedselproductie te verhogen.
Regio

Latijns-Amerika
Midden-Oosten en Noord-Afrika
Oost-Azië
Zuid-Azië
90 ontwikkelingslanden

Watergebruik voor de
landbouw (in miljard m³)
187
274
693
895
2146

Watergebruik als
percentage van het
totaal beschikbare water
1%
51%
8%
36%
8%

Bron: AQUASTAT

Het is belangrijk te realiseren dat de kwaliteit van hernieuwbare hulpbronnen zoals water zo
verminderd kan zijn door vervuiling dat de hulpbron onbruikbaar is geworden.

Kader 4.a
Beschikbaarheid van water

Tabel 4.1
Gebruik van irrigatiewater
en percentage van totale
beschikbare watervoorraad
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De beschikbaarheid van of de toegang tot productiefactoren is essentieel om meer opbrengst in de landbouw te kunnen realiseren. De FAO geeft enkele belangrijke factoren
waarom boeren geen of slechts een beperkte toegang hebben tot (technologische) productiefactoren. Een van de belangrijkste daarvan is een gebrek aan voldoende prikkels
om opbrengstverhogende technologieën toe te passen. Dit wordt verklaard door een
beperkte toegang tot informatie, scholing, geld en technische vaardigheden. Andere
factoren zijn een slechte infrastructuur, zwakke overheidsinstellingen, sterke multinationals met een monopolie op kennis (zie kader 4.b) en het gevoerde landbouwbeleid
obstakels. Het komt ook voor dat de beschikbare technologie niet geschikt is voor de
specifieke lokale omstandigheden.

Kader 4.b
Sterke multinationals:
Monsanto

Monsanto is een chemiebedrijf uit de Verenigde Staten. Het bedrijf produceert een reeks
van producten voor de landbouw, waaronder genetisch gemodificeerde gewassen. Zo is het
bedrijf wereldleider in de genetische modificatie van zaden (90 procent van alle verschillende
beschikbare genetisch gemodificeerde zaden ter wereld is van Monsanto). Het bedrijf had in
het verleden het patent op het herbicide Roundup. Monsanto heeft genetisch gemodificeerde
zaden ontwikkeld die tegen dit onkruidbestrijdingsmiddel bestand zijn, waaronder enkele
belangrijke landbouwgewassen zoals maïs, katoen, sojaboon en koolzaad. Monsanto heeft
deze zaden gepatenteerd.
Boeren die onder contract zijn bij Monsanto, mogen niet langer zelf zaden produceren van
hun genetisch gemodificeerde oogst, maar dienen deze bij Monsanto te kopen, evenals het
betreffende herbicide. Daarmee worden deze boeren afhankelijk van het chemieconcern.

Technische vooruitgang vergt ook een grotere inzet van natuurlijke hulpbronnen of een
verschuiving in type hulpbron. De Groene Revolutie bijvoorbeeld, maakte het mogelijk
om per eenheid land meer te produceren. Maar hiervoor zijn wel extra fossiele energie
en de mineralen stikstof en fosfaat noodzakelijk. Zoals kader 4.c laat zien, kan zo’n mineraal een schaarse hulpbron blijken te zijn.
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Een hoogproductieve landbouw is afhankelijk van fosfaatkunstmest. De totale nog winbare
hoeveelheid fosfaat wordt geschat op 50 miljard ton en deze voorraad zal in 70 tot 100 jaar
uitgeput raken. Twee landen, Marokko (21 miljard ton) en China (13 miljard ton), beheren het
leeuwendeel van de fosfaatreserves. Dat betekent dat de landbouw in de toekomst afhankelijk
zal worden van deze landen. Elk jaar verdwijnt twintig tot dertig miljoen ton fosfaat via
rivieren naar de bodem van de oceaan door de erosie van landbouwgrond. Er is geen methode
om dat fosfaat uit de oceanen terug te winnen. Er zijn wel andere bronnen van fosfaat: mest en
menselijke uitwerpselen, botten en ander slachtafval, en plantaardige restanten.
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Kader 4.c
Natuurlijke hulpbron:
fosfaatschaarste

De peak-theorie van King Hubbert toegepast op fosfaat. Dit in analogie met de Peak Oil Theory,
waarin per land de feitelijke ontwikkeling van de olieproductie wordt weergegeven, met een
cumulatieve curve voor de totale wereldolieproductie en een indicatie op welk moment de
totale olieproductie zal gaan dalen. Hier is ditzelfde gedaan voor fosfaat, waarbij de punten in
de figuur de daadwerkelijke wereldfosfaatproductie weergeven en de doorlopende curve de
verwachte ontwikkeling van de productie.
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Figuur 4.5
De peak-theorie van King
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fosfaat (bron: Cordell et al.,
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Figuur 4.5. De peak-theorie van King Hubbert toegepast op fosfaat (bron: Cordell et al., 2009).

4.4 Sociale en culturele factoren
Behalve de hierboven genoemde technische mogelijkheden om de agrarische productie
te verbeteren, hebben ook sociale, culturele, economische, infrastructurele en politieke
factoren invloed op de uiteindelijke productie. Deze factoren zijn divers en verschillen
tussen regio’s en landen. Hieronder worden enkele voorbeelden besproken.

Politieke en bestuurlijke factoren
De Verenigde Naties hebben in 1954 het Voedsel voor Vrede-programma ingesteld. Dit
is humanitaire hulp om directe rampen te vermijden, veelal in de vorm van voedselhulp. De keerzijde van voedselhulp is dat het dumpen van gratis voedsel in Derdewereldlanden de prijzen onder druk zet die lokale boeren voor hun producten krijgen.
Die lagere prijs vermindert de plaatselijke productie van voedsel. In de jaren negentig
bijvoorbeeld overspoelde goedkope melkpoeder uit Europa de lokale markt in ontwikkelingslanden, onder het mom van voedselhulp. De lokale melkproducenten waren
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hiervan de dupe. Een politieke factor die de voedselproductie in Nederland beïnvloedt
is het zuivelbeleid. De melkquotering legt bijvoorbeeld de totale melkproductie in Nederland aan banden. Een ander voorbeeld is het milieubeleid rond mest en mineralen.
Dat beperkt de mogelijkheden om de bedrijfsvoering verder te intensiveren.

Economische factoren
De prijs van producten bepaalt of een product als cash crop (voor de verkoop) kan dienen. Dit heeft invloed op de totale productie. Er is bezorgdheid over de vraag of deze
teelt van deze cash crops ten koste gaat van de voedselzekerheid ter plaatse, omdat ze
worden geproduceerd voor de (wereld)markt en niet zozeer voor de eigen voedselvoorziening. Producenten moeten de nieuwe technologieën of hulpmiddelen kunnen financieren. Of ze dat kunnen, is afhankelijk van hun inkomen, de toegang tot leningen en
mogelijk andere financieringsvormen. Agrarische productiefactoren, zoals kunstmest
en gewasbeschermingsmiddelen, zijn in ontwikkelingslanden relatief duur en moeilijk
toegankelijk voor kleine boeren en boerinnen.
Vee heeft in landen met een laag inkomen een belangrijke economische functie: als leverancier van trekkracht, van mest en van inkomen, en ook als onderpand in slechtere
tijden.
Infrastructurele factoren
Toegang tot informatie, educatie (Huang en Luh, 2009) en markten en toegang tot productiefactoren zoals wegen, kunstmest, energie, zaden en materiaal hebben invloed op
de agrarische productie. Vooral wegen zijn belangrijk voor de aanvoer van grondstoffen
en voor de verkoop en afzet van agrarische producten. De mobiele telefoon maakt dat
informatie over prijzen en markten beter toegankelijk is voor mensen in ontwikkelingslanden.
Sociaal-culturele factoren
De toegang tot grond is een belangrijke sociaal-culturele factor die van invloed is op de
voedselproductie. Sociaal-economische klasse speelt daarbij vaak een belangrijke rol.
In Afrika bestaat in veel landen het gewoonterecht naast het formele eigendomsrecht.
Nomaden gebruiken meestal weidegronden, zonder dat ze een formeel eigendomsrecht hebben. Onzekerheid over het eigendom maakt investeringen waarvan het effect
pas op termijn merkbaar is (zoals ten behoeve van een betere bodemkwaliteit) weinig
aantrekkelijk.
Wereldwijd zijn vrouwen verantwoordelijk voor minimaal 50 procent van de voedselproductie, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Vooral in arme landen spelen vrouwen een grote rol in de voedselproductie. In
veel culturen krijgen vrouwen traditioneel wel toegang tot land, maar niet het eigendom ervan. Deze onzekerheid vormt een van de belangrijkste obstakels om de agrarische productie en het inkomen van de vrouwen te verhogen (Bravo-Baumann, 2000).
In Ghana zou de productie per hectare verdubbelen als vrouwen dezelfde landrechten
zouden hebben als mannen. Voorlichtingsactiviteiten zijn veelal op mannen gericht
en houden weinig rekening met de arbeidsverdeling in de praktijk tussen mannen en
vrouwen. Gender issues moeten dus nadrukkelijk worden meegenomen in landbouwproductieprogramma’s (FAO, 2009a).
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In West-Afrika hebben mannen een betere toegang tot overheidsleningen dan vrouwen. Vrouwen worden nauwelijks als kredietwaardig beoordeeld. Uit projecten blijkt
dat speciale kredietvoorzieningen voor vrouwen succesvol zijn als deze transparant zijn
en rekening houden met de culturele en sociale achtergrond van de families (BravoBaumann, 2000).
Ook de visie en mening van opinieleiders en vooraanstaande personen kunnen de doorslag geven bij het besluit een bepaalde methode of technologie toe te passen (Yengoh
et al., 2009).

4.5 Productieomstandigheden
In paragraaf 4.3 is aangegeven dat landbouw om natuurlijke hulpbronnen concurreert
met andere functies. Door concurrentie kan de landbouw ook worden verdreven uit
een bepaalde regio. Een bekend voorbeeld daarvan is de verstedelijking. De uitdijende
stad kan de landbouw verdrijven van de traditionele vruchtbare grond eromheen naar
regio’s met een lagere bodemkwaliteit. Het potentieel voor de productie van voedingsgewassen zal dalen als de kwaliteit van die mindere gronden niet wordt verbeterd, bijvoorbeeld door (kunst)mest en/of irrigatie.
Een andere uitdaging voor de landbouw is de verandering van het klimaat. Die zal een
duidelijk effect hebben op de landbouwproductie. Volgens de IPCC, het klimaatpanel
van de Verenigde Naties, zal bij een temperatuurstijging van 2,0 graden Celsius het
voedselproductiepotentieel verminderen. De opbrengst van belangrijke gewassen, zoals maïs, zal dan naar schatting met 20 tot 40 procent afnemen (Easterling et al., 2007).
De gevolgen zijn in het bijzonder merkbaar in de regio’s die dicht bij de evenaar liggen.
Daarnaast zal de kans op extreme weersituaties als droogte en overstromingen groter
worden, met risico’s op verlies van oogst en vee tot gevolg. Door deze veranderingen
in klimaat en productieomstandigheden is het wenselijk dat de landbouw een zekere
mate van veerkracht, van diversiteit, heeft. Helaas vermindert die diversiteit in de landbouw juist door de veredeling van gewassen en soorten, waardoor een grotere mate van
uniformiteit ontstaat.

Diversiteit in gewassen en vee is een belangrijke hulpbron. Genetische diversiteit voorziet
in de natuurlijke biologische basis voor voedselproductie. De landbouw gebruikt maar een
beperkt aantal van het beschikbare aantal soorten dat geschikt is als voedsel. Zo zijn er
bijvoorbeeld 200.000 verschillende graansoorten. Eenderde van de wereldgraanproductie
wordt ingenomen door tarwevariëteiten. Binnen de grote verscheidenheid aan
tarwevariëteiten die in de wereld geteeld worden, zijn er slechts twee commercieel van groot
belang. Variatie in soorten helpt om de uitdagingen met betrekking tot voedselzekerheid,
klimaatveranderingen en ziekten en plagen het hoofd te bieden. Die variatie is immers de basis
voor de adaptatie van een soort aan veranderende omstandigheden. De soortenrijkdom in de
landbouw vermindert echter door verschillende factoren. De voornaamste factor is vervanging
van plaatselijke rassen door hoogproductieve rassen. Dit is voornamelijk het gevolg van een
behoefte aan genetische en ecologische uniformiteit in de moderne landbouw. Deze behoefte
wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door de vraag vanuit de voedselindustrie naar uniforme
grondstoffen.

Kader 4.4
Genetische erosie in
gewassen en vee

44

de drijvende krachten achter het eiwit

4.6 De toekomst
Door de technologische vooruitgang en de beschikbaarheid van voldoende natuurlijke
hulpbronnen heeft de voedselproductie kunnen voldoen aan de toenemende vraag
naar eiwit. Maar de stijging in de opbrengst van eiwitrijke gewassen neemt af. Steeg de
productie van bijvoorbeeld granen in 1960 nog met gemiddeld 3,2 procent per jaar, in
2000 was deze stijging nog maar 1,5 procent. De beschikbaarheid en toegang tot productiefactoren zijn cruciaal voor de wereldbevolking om te kunnen voorzien in haar
eiwitbehoefte. Enkele essentiële natuurlijke hulpbronnen voor de landbouw zoals land,
water en fosfaat worden steeds schaarser en leiden in sommige regio’s al tot een rem op
de groei of zelfs een afname van de voedselproductie. De landbouw zal ook steeds meer
concurrentie ondervinden van andere functies. Dit zal de eiwitproductie verder onder
druk zetten. Dat zal ook gebeuren onder invloed van klimaatveranderingen.
Om ook in 2030 en 2050 te kunnen voldoen aan de vraag naar eiwit moet de productie in de landbouw toenemen. En dat zal waarschijnlijk niet moeten komen van een
substantiële uitbereiding van het landbouwareaal op aarde, maar voornamelijk van
een hogere productiviteit van de landbouw. Verwacht wordt dat het landbouwsysteem
door veredeling en intensivering van de primaire productie en door optimalisatie en
recycling van schaarse productiemiddelen daaraan zal kunnen voldoen. Maar vanwege
de onzekerheid over de toekomstige productie en consumptie, zijn er weinig betrouwbare schattingen voor de situatie over enkele decennia. De schattingen in figuur 4.6 zijn
afgeleid van cijfers van de FAO uit 2006. Op grond daarvan wordt vooral in de ontwikkelingslanden een groei van de landbouwproductie verwacht. Die zal het grootst zijn
in Afrika. De groei zal iets afnemen na 2030 door een afnemende groei van de wereldbevolking. De laagste productiegroei wordt verwacht in de zogeheten transitielanden
zoals China en de voormalige Sovjet-Unie. In hoofdstuk 7 gaan we in op de vraag wat de
milieueffecten hiervan zijn.
Figuur 4.6
Verwachte procentuele
groei van de agrarische
productie (blauw) en de
vraag naar agrarische
producten (rood) (bron: FAO,
2006b)
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4      Groei van het aanbod

Het technische potentieel van de landbouw lijkt de komende decennia dus geen probleem te vormen. Het gaat hier echter om het potentieel; de praktijk zal anders zijn.
Door sociale en culturele factoren (paragraaf 4.4) is de toegang tot voedsel en productiefactoren een grotere beperking voor de voedselzekerheid dan het landbouwpotentieel.

Verder lezen?
> V. Smil, 2001, Feeding the World: A Challenge for the Twenty-First Century
> P. Berkhout, 2009, Voedselzekerheid - Een beschouwing vanuit drie dimensies. LEI-rapport
2009-086
>	FAO, 2006, the State of Food and Agriculture
>	FAO, 2008, Feeding the World, Sustainable Management of Natural Resources
> G. Federico 2005, Feeding the world: an economic history of agriculture, 1800-2000
> IAASTD, 2008, Agriculture at crossroads
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5 Internationale
ontwikkelingen
Internationale ontwikkelingen, zoals globalisering en (handels)politieke beleidsmaatregelen, spelen een belangrijke rol in de mondiale
en lokale productie, de consumptie en de prijs van eiwitrijk voedsel.
Hiermee verbonden is ook het vraagstuk van de internationale verdeling van voeding en welvaart. Deze ontwikkelingen bespreken we in dit
hoofdstuk.

5.1 Geschiedenis van het landbouwbeleid
In de negentiende eeuw begon de grote technische vooruitgang in de landbouw. De
voedselproductie steeg hierdoor. Halverwege de negentiende eeuw (1850 tot 1875) was
er sprake van liberalisering van de agrarische markt. Door toegenomen graanimport uit
de Verenigde Staten daalden in 1878 de graanprijzen in Europa. Dit was het eerste teken van de grote internationale landbouwcrisis van de jaren tachtig van de negentiende
eeuw. Nederland koos voor voortzetting van de liberale politiek, terwijl de meeste andere Europese landen kozen voor bescherming van hun eigen landbouw, onder andere
door het heffen van importtarieven. Nederland richtte zich op verbetering van de sector
door het OVO-drieluik: onderwijs, voorlichting en onderzoek. De jaren twintig en dertig
van de twintigste eeuw werden voor de landbouw een moeilijke periode. Er was sprake
van overproductie en prijzen en inkomens in de landbouw waren laag.
Na de Tweede Wereldoorlog werd gekozen voor een regulering van de landbouwmarkten (zie kader 5.a).

Kader 5.a
Het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid

De sterke bemoeienis van de Nederlandse en Europese overheid met de agrarische sector
heeft een aantal historische redenen. Daartoe behoren de economische depressie van het
eind van de negentiende eeuw, de crisis in de jaren dertig, de lage inkomens in de agrarische
sector en de zorg voor de voedselvoorziening in en na de Tweede Wereldoorlog. Deze factoren
hebben meegespeeld bij het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zoals dat
is ontwikkeld in 1958. Hoewel er de laatste decennia veel kritiek op het GLB is geuit, is het
vanaf het begin van zijn ontstaan een voorbeeld geweest hoe op Europees niveau effectief kan
worden samengewerkt om de voedselzekerheid te waarborgen, landbouwproductiviteit te
verhogen en de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren.

In de periode van 1950 tot 1973 was er sprake van grote efficiëntieverbetering en schaalvergroting in de landbouw. In 1973 kwam de oliecrisis, die het begin vormde van een
economische crisis. In de daaropvolgende decennia kwam het neoliberalisme op: de
ideologie van de vrije markt.

5     Internationale ontwikkelingen

Binnen het Europese GLB heeft het markt- en prijsbeleid lang centraal gestaan als instrument om aan verschillende Europese beleidsdoelstellingen te voldoen uit het Verdrag van Rome, het oprichtingsverdrag van de EU. Het landbouwbeleid kwam in de
jaren tachtig onder zware internationale kritiek te staan. De exportsubsidies en het afsluiten van de Europese markt voor import van buiten, wekte bij veel landen buiten de
EU aversie tegen dit beleid. Het leidde tot verstoringen van de markt. Daarnaast veroorzaakte het markt- en prijsbeleid productieoverschotten. Deze overschotten werden, net
als door landen als de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland, (ver) beneden het
prijsniveau op de eigen markten uitgevoerd naar de Derde Wereld. Boeren uit ontwikkelingslanden konden moeilijk concurreren tegen deze producten.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassingen in het GLB. In 1992 werden de
MacSharry-hervormingen doorgevoerd en was er sprake van premies op basis van hectares of aantallen dieren. Deze productgebonden inkomenstoeslagen werden door de
Fischler-hervormingen (2003) omgezet in inkomenssteun op basis van historische referentie (de hoeveelheid steun die men in het verleden kreeg). Als gevolg van deze aanpassingen in het GLB is de zwaarte van de kritiek op het beleid wel verminderd, maar
zeker niet verdwenen.
In 1947 kwam de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tot stand. Hierin maakten 23 landen (waaronder Nederland) afspraken over het reguleren en verlagen van
handelstarieven en werden tevens afspraken gemaakt over het beslechten van handelsconflicten. In 1993, tijdens de onderhandelingsronde die in 1986 in Uruguay was
begonnen, werd besloten tot het oprichten van een officiële organisatie: de Wereldhandelsorganisatie WTO. De WTO regelt de spelregels van de handel tussen landen. De
WTO-lidstaten bepalen die regels in overeenkomsten. Hoofddoel is de handel zo vrij,
vlot en voorspelbaar mogelijk te laten verlopen. Ruim honderveertig staten zijn inmiddels lid. De ‘toegang tot de Europese (landbouw)markt’ staat hoog op de agenda van de
onderhandelingen binnen de WTO tijdens de Doha-ronde. Dit is de onderhandelingsronde die in 2001 in Doha, de hoofdstad van Qatar, is gestart en momenteel nog niet is
afgerond. Deze onderhandelingen zijn van grote invloed op de ontwikkelingen van de
Europese landbouwpolitiek. In het verlengde van de eerdere Uruguay-ronde werd een
voortgaande liberalisatie van de agrarische handelsmarkt voorzien en een opkomende rol voor de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Deze liberalisatie krijgt
vooral vorm door een vermindering van de heffing op de import van eiwitrijke voeding
en de afschaffing van exportsteun daarvoor.
Kritiek op de werking van de vrije markt kreeg tot 2007 weinig aandacht, totdat in de
jaren 2007-2008 de kredietcrisis uitbrak en voedselprijzen sterk stegen. De vrije markt
bleek niet onfeilbaar; het zelfcorrigerend vermogen van de markt bleek geringer dan
velen dachten. Deze crisis maakte dat veel partijen nu weer meer de voordelen van een
gemengde markteconomie zien: een mix van markt en overheid.

5.2 De wereld wordt kleiner
5.2.1 Wereldwijde integratie en liberalisatie
Door verbeterde technologieën, waaronder betere mogelijkheden voor communicatie
en transport, is er de laatste decennia sprake van een continu toenemende wereldwijde
economische, politieke en culturele integratie (CEPS, 2007). Dit betekent dat producten
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worden geproduceerd op de plek waar dit relatief het meest efficiënt is. De producten
kunnen (in theorie) vervolgens overal ter wereld worden aangeboden aan consumenten. Goederen kunnen relatief eenvoudig tegen lage kosten van de ene naar de andere
kant van de wereld worden getransporteerd. Het gevolg van deze globalisering kan een
verregaande schaalvergroting zijn (FAO, 2009b) en een internationale verdeling van
productie en arbeid. Zo clustert de productie van bepaalde goederen en sectoren zich
binnen een land, regio of werelddeel zodat de wereldwijd aanwezige productiefactoren
(zoals kapitaal en arbeid) zo optimaal mogelijk worden benut (Schuurman, 2007). Deze
specialisatie kan dan nog verder worden vergroot door schaal- en leereffecten.
Dankzij bovenstaande ontwikkelingen kunnen bedrijven zich concentreren op de
kernactiviteiten. Wereldwijd is een concentratie te zien binnen de diverse schakels van
de voedselketen. Door de efficiëntie van schaalvergroting is het aantal bedrijven in de
verwerkende industrie (zoals de zuivel) en in de detailhandel aanzienlijk afgenomen.
Bedrijven binnen de Europese Unie zijn hierdoor veel groter geworden (Schuurman,
2007). De landbouwproductieketen kent een zandlopervorm. Het aantal primaire producenten en het aantal consumenten is groot, terwijl de tussenliggende schakel, de verwerkende industrie, zich steeds verder concentreert binnen grote bedrijven. Dit maakt
dat de marktmacht van de primaire producent gering is en van de verwerkende industrie relatief groot.
De handel in voedsel is sterk toegenomen. Het transport van voedsel over lange afstanden is goedkoper geworden en er is een groeiende belangstelling voor (exotische) buitenlandse voeding. Het aantal ‘voedselkilometers’ (de afstand die voedsel aflegt tussen
de locatie van productie en die van consumptie) is de afgelopen jaren sterk gestegen
(Wevers, 2009).
De wereldwijde liberalisering van de handel vormt een belangrijk onderdeel van de
hierboven beschreven wereldwijde integratie. Dat betekent het opheffen van handelsbarrières, zoals importrestricties, die zijn bedoeld om de import en export van producten tussen landen, tussen regio’s en tussen werelddelen te reguleren. Handelsliberalisatie maakt de clustering van sectoren en van productie mogelijk en bevordert de vrije
marktwerking. Zo’n clustering van sectoren zien we ook ontstaan in sommige in ontwikkeling zijnde landen, zoals de BRIC-landen. Een voorbeeld daarvan is weergegeven
in kader 5.b.
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De wereldeconomie kan naar schatting met 40 tot 100 miljard euro per jaar groeien als de
westerse OESO-landen hun overheidssteun, importtarieven en importquota in hun geheel
zouden afschaffen (Francois et al., 2003; Anderson and Martin, 2005; Anderson et al. 2006).
De verwachting is dat de rijkere landen meer zullen profiteren dan de arme landen. Koning en
Pinstrup-Anderson (2007) zijn zelfs van mening dat de echt arme landen er waarschijnlijk op
achteruit zullen gaan.
Een van de opkomende markten binnen de agrarische sector is Brazilië. Het aandeel van
Brazilië in de agrarische exportmarkten (zoals van pluimveevlees, rundvlees, suiker en soja)
stijgt de laatste jaren zeer snel. Daarbij heeft Brazilië voldoende mogelijkheden om deze
groei vast te houden met de grote nationale oppervlakten potentieel landbouwareaal.
De export van agrarische producten uit Brazilië bedroeg in 2007 bijna 43 miljard dollar.
De grootste agrarische groeimogelijkheden liggen voor Brazilië in de markt voor suiker en soja.
Brazilië exporteert deze producten vooral naar de Europese Unie, de Verenigde Staten en in
toenemende mate naar Azië (China). De productie van rundvlees is vooral bestemd voor de
lokale Braziliaanse markt. Omdat de binnenlandse vleesconsumptie sterk groeit, zal Brazilië in
totaal ook minder pluimvee exporteren. Desondanks zal de uitvoer van voedsel (vooral soja en
suiker) naar de EU en de VS blijven toenemen.
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Kader 5.b
Brazilië, een dominante
marktspeler

Figuur 5.1 laat zien dat het belang van dierlijke producten binnen de wereldwijde agrarische handel sinds 1960 flink is gestegen. Uit figuur 5.2. blijkt dat dit zuivel uit de ontwikkelde landen betreft en sinds enkele jaren vlees uit ontwikkelingslanden.
Zelfs met die stijging is de wereldmarkt relatief niet erg belangrijk voor de dierlijke
productie. Het grootste deel van de agrarische productie wordt binnen het land van
productie geconsumeerd en komt dus niet in het internationale handelsverkeer. Van de
wereldwijde vleesproductie werd in 2006 11,7 procent internationaal verhandeld. Dit
geldt voor 12,7 procent van de zuivelproducten en slechts 2,2 procent van de eierproductie (FAO, 2009b).

Figuur 5.1
Waarde van dierlijke
producten als aandeel van
de mondiale landbouw
exportwaarde, uitgesplitst
in vlees en zuivel&eieren
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De toename in de handel van producten leidt in theorie tot een efficiëntere productie.
Door de concurrentie in de markt worden productiemiddelen, zoals veevoer, goedkoper (Tacken, 2009). De liberalisatie van de agrarische markt zet de markt open voor alle
wereldwijde agrarische marktpartijen. Lokale en nationale agrarische productie wordt
dan niet meer beschermd. Een agrarisch bedrijf dat niet probeert zo efficiënt mogelijk
te produceren, prijst zich uit de markt ten gunste van concurrerende partijen die efficiënter, en daardoor meestal goedkoper, kunnen produceren (NEAA, 2009). Scenar2020
suggereert dat de marktliberalisatie een prijsverlaging van enkele dierlijke eiwitbronnen zal veroorzaken (Nowicki et al., 2009).
De groei van de wereldbevolking en de globalisering zullen de komende 10 tot 20 jaar
de vraag naar en handel in eiwitrijk voedsel bevorderen. De grootste stijging in de export van agrarische producten, zoals rundvlees en tarwe, wordt voorzien in de ontwikkelingslanden en in de opkomende markten, waarbij Latijns-Amerika voorop loopt
(FAO, 2008c). De productie van eiwitrijke voeding in deze regio’s en landen zal de komende 20 jaar waarschijnlijk gestaag blijven groeien en deze landen zullen een marktleidersrol gaan vervullen (IAASTD, 2008). Wel blijft de vraag welke prijs op het gebied
van duurzaamheid daarvoor moet worden betaald (zie paragraaf 5.2.2).

5.2.2 Liberalisatie en duurzame ontwikkeling
De economische theorie achter liberalisatie
In de economische theorie wordt vrijhandel als belangrijke factor voor economische
groei gezien. Protectionistische handelsmaatregelen om de eigen markt en de eigen
producten te beschermen (zoals importtarieven en het verlenen van exportsubsidies)
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worden gezien als belemmering voor de vrije markt. Zij zouden gepaard gaan met de
grootste negatieve mondiale welvaartseffecten (Van Marrewijk, 2007). Volgens het International Food Policy Research Institute (IFPRI) blijkt uit recent onderzoek dat het openstellen van de markt voor landbouwproducten en het bevorderen van de toegang van
de OESO-landen en de ontwikkelingslanden tot elkaars agrarische markten de economische welvaart in ontwikkelingslanden stimuleert (IFPRI, 2007).
Het debat over liberalisering van de landbouw kent voor- en tegenstanders. Vanuit de
economische theorie wordt gesteld dat aanvullend beleid gerechtvaardigd is als de
markt faalt, omdat het bijvoorbeeld externe effecten betreft die geen marktprijs kennen, zoals milieueffecten. Een ander argument voor ingrijpen in de markt is als het publieke goederen betreft, zoals natuur. Naast deze economische onderbouwing zijn er
nog politieke beweegredenen; de uitkomsten van de markt kunnen als onacceptabel
worden gezien en daarom vindt men ingrijpen wenselijk (Blandford, 2009).

De voedselsector is een speciale sector
Volgens Schelhaas (2009) zijn het alleen de grote bedrijven in bijvoorbeeld de voedselindustrie en grote boeren in Zuid-Amerika, zoals soja- en vleesproducenten, die profiteren van liberalisering van wereldmarkten. Hij geeft verder aan dat, hoewel het huidige
beleid schaduwkanten heeft, de voedselsector een dermate speciale sector is dat ze niet
geheel aan de markt kan worden overgelaten. Enkele belangrijke kenmerken waarin
de landbouw afwijkt van de rest van de economie zijn de kleinschaligheid, waardoor
de boer geen marktmacht heeft, de invloed van natuur en klimaat op de productie en
instabielere markten, omdat nauwelijks kan worden gereageerd op prijsveranderingen.
Dit maakt dat de marktpositie van de landbouw zwak is, waardoor prijzen die boeren
de laatste decennia hebben ontvangen, ver achter zijn gebleven bij de algemene prijsontwikkelingen (Schelhaas, 2009; Van Bruchem en Jongeneel, 2009). Onder een vrije
markt zal de agrarische bevolking geen redelijk inkomen krijgen, terwijl deze groep een
belangrijke bijdrage levert aan de voedselproductie, maar ook aan andere maatschappelijke waarden als behoud van het platteland. Dit vereist een verantwoord (Europees)
landbouwbeleid, zo geeft Schelhaas (2009) aan. Tevens stelt hij dat de welvaartswinsten
van liberalisatie voor de groep arme landen klein zijn, en mogelijk zelfs negatief, omdat
boeren in arme landen meestal de mogelijkheden missen om van de handelsliberalisatie te profiteren. Het ontbreekt hen veelal aan de benodigde infra- en marktstructuur.
Integratie in de wereldeconomie
Het effect van handelsliberalisatie op een land is afhankelijk van de mate van integratie
in de wereldeconomie. Zowel bij de ontwikkelingslanden als bij de ontwikkelde landen zijn er diverse factoren die zo’n integratie beperken. Een voorbeeld daarvan is de
strikte handelsbelemmeringen die ontwikkelingslanden opwerpen om de eigen (prille)
industrie te bevorderen. Dat deze soms veel stringenter zijn dan de belemmeringen die
ontwikkelde landen opwerpen, is niet bevorderlijk voor hun integratie. Het is overigens
wel begrijpelijk, gezien de staat waarin de industrie in veel ontwikkelingslanden zich
bevindt. Ook hebben ontwikkelingslanden soms moeite te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die ontwikkelde landen stellen. Dit vormt een belemmering voor de export
van deze producten. Naast economische factoren spelen dus ook andere factoren een
rol in de ontwikkeling van de internationale handel.
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Het openstellen van de markt door het verlagen van de importtarieven en het wegnemen van andere handelsbarrières is wel een noodzakelijke stap, maar geen voldoende
voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, volgens de Sociaal Economische Raad (SER,
2008). Voor Afrika geldt bijvoorbeeld dat, ondanks de toenemende mondiale handelsliberalisatie, de integratie van dit continent in de wereldeconomie juist is verminderd.
Ook is het aantal extreem armen in Afrika gestegen, in zowel absolute als relatieve zin.
Rodrik (2007) wijt de situatie in Afrika aan het ontbreken van goede instituties en een
gebrek aan politieke stabiliteit.
Het klimaat voor buitenlands kapitaal lijkt het gunstigst in een goed functionerende,
politiek transparante rechtsstaat met voldoende toezicht en een goede controle op corruptie. Bij een gebrek aan een functionerende rechtsstaat zal de toestroom van buitenlands kapitaal de instabiliteit in de economie juist vergroten. Armen worden hier relatief vaak de dupe van omdat zij zich hiertegen maar moeilijk kunnen beschermen.

Risico’s van liberalisatie
Een belangrijk risico van liberalisatie is land grabbing, de grootschalige aankoop of lease
van landbouwgebieden door buitenlandse investeerders in – vooral – ontwikkelingslanden. Land grabbing wordt vaak gestimuleerd door hoge voedsel- en olieprijzen en
wordt vaak geassocieerd met negatieve gevolgen voor de lokale bevolking. Voorbeelden
daarvan zijn de onteigening van land van lokale boeren, de degradatie van grond en de
toegenomen corruptie en handelsverstoringen (Von Braun, 2010). Cotula et al. (2009)
beschrijven hoe investeringen wel ten goede kunnen komen aan de lokale bevolking.
Tenslotte brengt liberalisatie milieurisico’s met zich mee. Uit modelstudies blijkt dat
de liberalisering van de agrarische handel de opwarming van de aarde zou versterken.
Volledige liberalisatie zou leiden tot een 6 procent hogere broeikasgasemissie in vergelijking met de referentiesituatie in 2015 (Verburg et al., 2009).

5.2.3 Voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling
Toegang tot markten
Welvaart wordt vaak uitgedrukt in het Bruto Nationaal Product (BNP). Deze definitie
van welvaart laat onder andere milieuschade en een ongelijke inkomensverdeling buiten beschouwing. De maatschappelijke welvaart in brede zin neemt alleen toe als de
handel wordt geflankeerd door beleid op gebied van duurzame ontwikkeling op de aspecten people, planet en profit.
De SER (2008) pleit voor een duurzame globalisering waarvan meer landen en meer
mensen kunnen profiteren. De invloed van de globalisering op welvaart en welzijn
hangt af van de wijze waarop met overgangsproblemen en verdelingseffecten wordt
omgegaan – zowel tussen landen als binnen landen. Het te voeren beleid zal in de eerste
plaats de toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de markten van ontwikkelde landen moeten vergroten. Deze toegang is nu verre van optimaal, onder andere
door slechts een beperkte verlaging van het importtarief en de nadere stringente criteria waaraan te importeren producten dienen te voldoen, zoals opgelegd door de EU.
Europees en bilateraal handels- en landbouwbeleid moeten dit alles mogelijk maken.
Daarnaast zal de openstelling van de markten van de ontwikkelingslanden voor investeringen uit ontwikkelde landen geleidelijk moeten gaan. Deze landen moeten eerst
hun publieke sector en een goed bestuur ontwikkelen zodat de opening van de markten
ook de armen ten goede kan komen.
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Geleidelijke aanpak
Dat een geleidelijke aanpak een belangrijk aspect is in het liberaliseren van de wereldhandel, blijkt uit het internationale debat over Economische Partnerschapsakkoorden
(EPA’s). De landen in Afrika, het Carabisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen),
voormalige koloniën van Frankrijk, Engeland, Italië, Portugal, Spanje, België en Duitsland, hebben sinds 1975 een bevoorrechte toegang tot de Europese markt. Na 31 december 2007 zouden hier nieuwe akkoorden voor in de plaats komen, zogenaamde
EPA’s. Daarmee zouden ACS-landen hun eigen markten ook moeten open stellen voor
Europese producten. Dit is nog niet gebeurd, omdat de ACS-landen menen dat de werkgelegenheidseffecten niet voldoende zijn betrokken in de afwegingen over handelsakkoorden. Zij willen ook de dienstensector buiten de akkoorden houden, zodat de banen, bedrijven, overheidsinkomsten en openbare diensten binnen deze sector niet op
het spel komen te staan.
Concrete maatregelen
De SER noemt ‘vier wegen om duurzame globalisering gestalte te geven’ vanuit Nederland. Deze vier zijn: (1) het aangaan van internationale overeenkomsten met productielanden (waarbij landen worden aangesproken op en geholpen bij implementatie en
handhaving van normen), (2) het opstellen van handelsmaatregelen met eisen en voorwaarden aan markttoegang, (3) het benadrukken van de ketenverantwoordelijkheden
van Nederlandse bedrijven en (4) het verduidelijken van de keuzes voor consumenten.
Een gelijke verdeling van voedsel betekent dat voedsel beschikbaar is – er moet op mondiale schaal genoeg eiwitrijk voedsel geproduceerd worden om de bevolking te voeden – en toegankelijk – elk huishouden moet toegang hebben tot voldoende eiwitrijk
voedsel. Zoals onder andere blijkt uit het SER-advies zullen de ontwikkelde landen grote concessies moeten doen om de komende 20 jaar een gelijkwaardiger verdeling van
(eiwitrijk) voedsel te krijgen. Dit is, gezien de huidige wereldwijde politieke situatie,
zeer onwaarschijnlijk (IFPRI, 2007). De ontwikkelde landen, met de Verenigde Staten
voorop, zijn hiertoe niet echt bereid. Ze willen hun handelsrestricties met betrekking
tot ‘gevoelige’ landbouwproducten niet opheffen. Daardoor, en door het ontbreken van
vooruitgang in de Doha-onderhandelingen, is het aantal bilaterale en regionale handelsovereenkomsten voor landbouwproducten de laatste jaren enorm toegenomen.
Een voorbeeld daarvan is de Central American Free Trade Agreement (CAFTA) tussen de
Midden-Amerikaanse landen en de Verenigde Staten. Deze handelsovereenkomsten
dragen mondjesmaat bij aan het rechttrekken van de scheve internationale verdeling
van eiwitrijk voedsel. Maar ze handhaven een scheve verdeling van consumptie en productie van eiwitrijk voedsel tussen de ontwikkelde landen (zoals de OESO-landen) en de
ontwikkelingslanden (zoals de landen ten zuiden van de Sahara).
Internationale ontwikkelingen vormen een belangrijke factor in de verdeling van voedsel wereldwijd. Maar ook nationaal en lokaal zijn er mogelijkheden om het verdelingsvraagstuk aan te pakken. Hierbij valt te denken aan het werken aan productieverhoging
met boeren in ontwikkelingslanden en het verbeteren van toegang tot de lokale markt.
Veel van deze strategieën zouden op grote schaal toegepast kunnen worden. Dit zou de
gewenste verbetering van de productiviteit en van het inkomen in ontwikkelingslanden
dichterbij kunnen brengen (zie bijvoorbeeld Scherr et al., 2010). Toch mogen concessies
van de ontwikkelde landen niet uitblijven. Deze vormen de grootste kracht achter een
gelijkere verdeling van voedsel over de wereld.
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5.3 Politieke ontwikkelingen
5.3.1 Geopolitiek
Voedsel is een primaire levensbehoefte. Dit maakt dat landen een bijzondere rol en specifieke doelen hebben bij het veiligstellen van de voedselvoorziening voor hun inwoners. In hoeverre landen de macht hebben om via internationale politiek bepaalde doelen te realiseren, is mede afhankelijk van geografische en ruimtelijke omstandigheden.
Het behalen van politieke doelen, specifiek rekening houdend met deze omstandigheden, noemen we geopolitiek. De krachtsverhoudingen van de dominante spelers op de
wereldmarkt spelen hierbij een belangrijke rol (Spriet, 2009). De meeste studies over internationale handel doen aannames over economische en politieke condities, zoals de
stabiliteit van het weer en geopolitieke ontwikkelingen. Zulke condities worden daarbij
vrijwel altijd constant gehouden, omdat de trends daarin niet tot zeer moeilijk zijn te
voorspellen (FAO, 2008c). Desondanks heeft de geopolitiek wel degelijk invloed op de
mondiale productie, consumptie en vooral ook handel van (eiwitrijk) voedsel. Ook al
zijn geopolitieke trends zeer moeilijk te voorspellen, er moet zeker rekening worden
gehouden met mondiale krachtsverhoudingen.
Die krachtsverhoudingen op het wereldtoneel veranderen. De Verenigde Staten zijn
hun macht al langere tijd aan het verliezen. Vooral de BRIC-landen (Brazilië, Rusland,
India, China) en de Latijns-Amerikaanse landen zagen aan de stoelpoten van de Verenigde Staten. Deze landen hebben de laatste jaren een grote inhaalslag gemaakt in
welvaartsgroei, waardoor hun politieke invloed en dominantie in de wereld aanzienlijk
zijn toegenomen. Deze landen werken onderling aan goede handelsrelaties en verstevigen daarmee hun marktposities. Zo is de waarde van de handel tussen China en de Latijns-Amerikaanse landen gegroeid van 22 miljard dollar in 2000 naar 143 miljard dollar in 2008. Het overgrote deel daarvan bestaat uit landbouwproducten (Spriet, 2009).
Geopolitiek zal de komende jaren een factor van belang blijven waar weinig invloed op
valt uit te oefenen.

5.3.2 Handelspolitiek
Binnen het GLB is de inkomenssteun nu losgekoppeld van de productie. Hoewel deze
ontkoppeling volgens de WTO het handelsverstorende karakter teniet heeft gedaan,
laat onderzoek zien dat een lagere landbouwproductie binnen de EU zal leiden tot hogere wereldmarktprijzen van deze voorheen beschermde landbouwproducten. Vooral
de landen die netto voedselimporteurs zijn, veelal de armere landen, kunnen nadeel
ondervinden van zo’n hogere wereldmarktprijs (Kuyvenhoven en Stolwijk, 2005).
Verschillende OESO-landen hebben in 2007 beleidswijzigingen doorgevoerd om de
binnenlandse markt te beschermen tegen de wereldwijd stijgende prijzen van eiwitrijke voeding door export te ontmoedigen en zo de binnenlandse productie in eigen land
te houden. Het doel daarvan is het aanbod van binnenlands eiwitrijk voedsel te verhogen en stijgingen van voedselprijzen op de binnenlandse markt tegen te gaan (Banse et
al., 2008). Zo heeft Argentinië exporttarieven op zuivelproducten gelegd en vaste prijzen voor producenten en consumenten ingesteld, als reactie op de ontwikkelingen op
de wereldzuivelmarkt (FAO, 2008c). En China reguleert de nationale landbouwsector
met harde hand om een dominante marktpositie in de wereld te verwerven en vast te
houden.
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Daarnaast zijn er ook initiatieven om een vrije handel te bevorderen. De onderhandelingen binnen de WTO verlopen traag. Wel worden er bilaterale en vrijwillige handelsverdragen tussen landen gemaakt (FAO, 2008c). Men verwacht dat dit soort marktgeoriënteerde instrumenten de komende 20 jaar sterk zullen toenemen en daarmee effect
gaan hebben op de productie van voedsel.
Bovengenoemde politieke ontwikkelingen hebben als doel de handel rechtstreeks te
beïnvloeden. Daarnaast zijn er velerlei politieke besluiten die een ander doel dienen,
maar indirect ook van invloed zijn op handelsstromen. Zie kader 5.c voor een praktisch
voorbeeld: sojaproductie wereldwijd en de invloed van beleid op de sojahandel.

De Verenigde Staten en Latijns-Amerika (Brazilië en Argentinië) nemen ongeveer 80 procent
van de wereldwijde productie van sojabonen voor hun rekening. Vooral de productie van
sojabonen in Latijns-Amerika zit sterk in de lift (Van Berkum et al., 2006; Van Berkum en
Bindraban, 2008). Sojabonen gedijen goed in een warm en vochtig klimaat. De toenemende
vraag naar goedkope plantaardige olie en plantaardig eiwitrijk veevoer hebben de
wereldhandel in sojaproducten de afgelopen jaren sterk doen stijgen. Sinds de jaren negentig
is de export van sojabonen vanuit de dominante marktspelers aanzienlijk gestegen. De export
van Braziliaanse sojabonen is verviervoudigd sinds 1996. Jarenlang zijn de EU-landen de
grootste importeur van sojabonen geweest, voornamelijk uit de Verenigde Staten. In 2003
heeft Europa besloten dat veevoer geen diermeel meer mag bevatten om de verspreiding van
BSE te voorkomen. Sojaschroot vormt een goed alternatief voor diermeel in veevoer. Daarom  
heeft dit besluit geleid tot een enorme stijging van de import van sojaschroot (resten van
sojabonen) uit Latijns-Amerika, vooral uit Brazilië. Daardoor is Latijns-Amerika nu de grootste
soja-exporteur naar de EU geworden. Behalve het sojaschroot is nu ook het overgrote deel van
de geïmporteerde sojabonen in Europa afkomstig uit Latijns-Amerika.

5.4 Conclusie
Internationale ontwikkelingen zijn belangrijke drijvende krachten achter de consumptie en productie van eiwitrijk voedsel. De globalisering speelt hierbij een hoofdrol,
doordat dit de liberalisatie in de handel van eiwitrijke voeding bevordert. Die liberalisering zorgt er in theorie voor dat partijen wereldwijd kunnen deelnemen in agrarische
handelsmarkten.
Het is belangrijk dat alle maatregelen en beleid gezamenlijk in de eerste plaats gericht
zijn op een volledig duurzame productie, handel en consumptie van (eiwitrijk) voedsel.
De meningen lopen uiteen of er aanvullend mondiaal, regionaal en bilateraal handelsen landbouwbeleid nodig is om een duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen en meer
landen en meer mensen optimaal te laten profiteren van de ingezette liberalisering van
de markt. Mogelijk kunnen hier ook andere instrumenten voor worden ingezet, zoals
milieubeleid. Het is noodzakelijk dat het openstellen van de markten van de ontwikkelingslanden voor investeringen uit ontwikkelde landen geleidelijk gaat. Landen hebben eerst een publieke sector en een goed bestuur nodig, zodat het vrijgeven van hun
markten ook de armen ten goede kan komen.
Op dit moment maken geopolitieke en handelspolitieke maatregelen dat er geen sprake
is van een volledig vrije marktwerking. Landen, regio’s en werelddelen willen hun bin-

Kader 5.c
Verschuivingen in de
sojamarkt en de invloed van
beleid
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nenlandse en regionale voedselproductie beschermen door het opleggen van importtarieven, het verlenen van exportsubsidies en het toekennen van (directe) inkomenssteun
voor de landbouwproducenten.
Binnen de WTO en de Nederlandse overheid staat het uitgangspunt overeind dat vrijhandel belangrijk is. Anderen uiten twijfels bij de wenselijkheid van een geheel vrije
agrarische wereldmarkt, omdat de markt voor landbouwproducten een geheel andere
is dan die voor andere sectoren. Het betreft een primaire levensbehoefte. Bovendien
missen boeren in arme landen vaak de mogelijkheden om van (handels)liberalisatie te
profiteren. Marktliberalisatie brengt risico’s met zich mee door de vrije bewegingsruimte van kapitalistische marktspelers. Een voorbeeld daarvan is land grabbing. Kortom, het
openen van de markt door het verlagen van tarieven en het wegnemen van andere handelsbarrières, zonder aanvullend beleid of internationale afspraken over duurzaamheid, lijkt geen voldoende voorwaarde te bieden voor een duurzame productie, handel
en consumptie van eiwitrijke voeding.
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6 Drijvende
krachten achter
overconsumptie
In voorgaande hoofdstukken is in kaart gebracht welke drijvende krachten de vraag naar eiwitrijke producten en de productie ervan beïnvloeden. Door een ongelijke verdeling van het voedsel over de wereld, heeft
een deel van de wereldbevolking een tekort aan voedsel en een deel een
overschot. Dit hoofdstuk gaat over dat deel van de wereld waar in het
algemeen sprake is van overconsumptie. Eerst worden de mate van deze
overconsumptie en de nadelige effecten ervan voor de gezondheid van
de consumenten in beeld gebracht. Vervolgens komen de vragen aan
de orde hoe het zo ver heeft kunnen komen, welke drijvende krachten
de overconsumptie bij een deel van de bevolking stimuleren en welke
ontwikkelingen er zijn te verwachten (paragraaf 6.2).

6.1 Overconsumptie geeft gezondheidsproblemen
Voedsel is een combinatie van vooral koolhydraten, vetten en eiwitten. In het deel van
de wereld waar overconsumptie is, geldt een overconsumptie van al deze voedingscomponenten. In de gebieden met een voedseltekort is een wisselend tekort aan verschillende onderdelen van de voeding. Deze paragraaf richt zich op de eiwitconsumptie ten
opzichte van de behoefte aan voedingsstoffen in verschillende landen en de gevolgen
van overconsumptie.

6.1.1 Behoefte aan voedingsstoffen
De Gezondheidsraad heeft aanbevelingen opgesteld voor eiwit in de Nederlandse voeding. De gemiddelde behoefte voor volwassenen is 0,6 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag. De aanbevolen hoeveelheid is 0,8 gram per kg lichaamsgewicht per dag,
zodat zeker aan de minimale behoefte wordt voldaan (Gezondheidsraad, 2001). De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eiwit voor een volwassen man is dan ongeveer 60
gram en voor een volwassen vrouw 50 gram. Het Voedingscentrum (2007) geeft concrete voedingsadviezen en adviseert, op basis van een gevarieerd dieet, meer eiwit dan
de Gezondheidsraad: ruim 70 gram per dag (zie tabel 6.1). Dit is (deels) te verklaren
doordat bepaalde eiwitproducten ook leverancier zijn van noodzakelijke vitamines en
mineralen als calcium, ijzer en vitamine B12.
Andere landen hebben eigen adviezen, variërend voor volwassen mannen van 56 tot
86 gram eiwit per dag en voor vrouwen van 45 tot 68 gram per dag (Gezondheidsraad,
2001).
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Wordt het advies van de Gezondheidsraad omgerekend naar een aanbevolen jaarlijkse
eiwitconsumptie per persoon, dan is deze 22 kg voor volwassen mannen en 18 kg voor
volwassen vrouwen.

Tabel 6.1
Hoeveelheid eiwitten
in voedingsadvies voor
volwassenen (19 tot 50 jaar)
van het Voedingscentrum
(2007), gecombineerd
met informatie uit
voedingswaardetabel.nl.

           
Productgroep
groente
fruit
aardappelen
brood
melk
kaas
vlees / vis / ei etc.
halvarine
bak en braad
TOTAAL

Aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid
200 gram
200 gram
200 – 250 gram
210 - 245 gram
450 ml
30 gram
100 – 125 gram
35 gram
15 gram

Eiwit (g)
5
1
5
18
17
8
20
1
0
74

6.1.2 Consumptie van eiwitten
Figuur 6.1 laat zien dat de wereldconsumptie van dierlijke eiwitten is verdubbeld tussen
1970 en 2003 (dit komt vooral door China). Tot 2030 zal deze consumptie van dierlijke
eiwitten verder groeien. Figuur 6.2 geeft de eiwitconsumptie uit vlees, vis en zuivel per
persoon weer in verschillende regio’s van de wereld. Ook hier wordt een prognose geschetst voor 2030. In alle landen zal de eiwitconsumptie per persoon stijgen, ook in de
landen waar op dit moment al de meeste vlees, vis en zuivel worden gegeten. In NoordAmerika en Europa blijkt alleen al de consumptie van dierlijke eiwitten meer dan voldoende om aan de totale eiwitbehoefte te voldoen. Dit geldt ook voor Nederland. Behalve uit dieren halen mensen een deel van hun eiwitten namelijk ook uit planten: de
gemiddelde Europeaan ongeveer een derde deel (66 gram dierlijk eiwit per dag en 34
gram plantaardig eiwit). Zie ook de figuren 2.2 en 2.4.

Figuur 6.1
Dierlijke eiwitconsumptie
wereldwijd in verleden,
heden en toekomst (bron:
PBL, 2009c)
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Figuur 6.2
Consumptie van eiwit uit
vlees, vis en zuivel (bron: PBL,
2009c)
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9 Aantal mensen (miljard)

Verwacht wordt dat de wereldwijde vleesconsumptie zal stijgen van 285 ton in 2008
naar 470 ton in 2050. Dat is een stijging van 65 procent, terwijl de wereldbevolking met
34 procent zal stijgen (van 6,8 naar 9,1 miljard mensen). De graad van verstedelijking
neemt in die periode waarschijnlijk toe van 49 naar 70 procent (FAOSTAT).

6.1.3 Gevolgen van overconsumptie
Overconsumptie ontstaat als mensen meer voedsel eten dan de voedingsbehoefte van
hun lichaam. Het energiegebruik (basisstofwisseling van het lichaam en bewegen) is
lager dan de energieopname (voeding). Deze onbalans ontstaat in de westerse wereld
door een combinatie van te weinig beweging en teveel eten. We richten ons hier op de te
grote voedselinname (zie ‘Verder lezen’ voor meer informatie over te weinig beweging).
Een te hoge inname van (verzadigd) vet en een te grote inname van energie gaan veelal
samen met een eiwitinname die boven de behoefte ligt.
Mogelijke gezondheidsrisico’s van een te hoge eiwitconsumptie zijn niet goed in kaart
gebracht. Verzadigd vet is een risicofactor voor hart- en vaatziekten en teveel energierijk
voedsel eten is een risicofactor voor overgewicht (obesitas) (RIVM, 2004). Overgewicht
is zelf ook weer een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het eiwit in een dieet kan
worden ‘gebruikt’ om het verzadigingsgevoel te sturen doordat eiwitten een sterker gevoel van verzadiging geven dan vetten en koolhydraten (Gezondheidsraad, 2001; Koert,
2009). Maar het is onduidelijk of dit zal werken in de praktijk, want relatief veel eiwit
aan het begin van de dag, lijkt de energieopname later op de dag niet te remmen (Veldhorst et al., 2009). Een lagere energieopname kan mogelijk ook worden bewerkstelligd
door meer vezelrijk voedsel te consumeren. Doordat vezelrijke voeding een verzadigd
gevoel geeft, vermindert het de kans op overconsumptie.
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Body Mass Index (BMI)

Kader 6.a
Definitie overgewicht: BMI
120
110
100
90
80
70
60
50

40
1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
De WHO (2008) maakt de volgende indeling:
ernstig overgewicht
overgewicht
gezond gewicht
ondergewicht

vanaf 30
25,00 – 29,99
18,50 – 24,99
minder dan 18,5

De Body Mass Index (BMI) is een relatief eenvoudige maat om overgewicht vast te stellen.
Iemands BMI is diens lichaamsgewicht (in kg) gedeeld door diens lengte (in meters) in het
kwadraat (BMI=kg/l²). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kampen volgroeide
mensen met overgewicht als hun BMI groter is dan 25. Bij een BMI boven de 30 is er sprake van
ernstig overgewicht (obesitas).
BMI zegt echter niets over de verdeling van het vet. Buikvet is ongezonder dan vet op
heupen en billen. Dit buikvet is een belangrijke risicofactor voor diabetes type II en hart- en
vaatziekten. De middelomtrek is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte. Volwassen
mannen met een middelomtrek van 102 cm of meer en volwassen vrouwen met een
middelomtrek van 88 cm of meer lopen een verhoogd risico.

Door een relatief te hoge energie-inname stijgt het aantal mensen met overgewicht
(BMI > 25). In 1981 was in Nederland 37 procent van de mannen te zwaar en 30 procent
van de vrouwen. Nu is dit gestegen tot 55 procent bij mannen en 50 procent bij vrouwen
(website Voedingscentrum, 2010). Het aandeel volwassen mensen met ernstig overgewicht (obesitas) in Nederland is 11% (2006), bij jongeren (2-25) ruim 3% (2009) (CBS).
Begin 2007 was circa 50 procent van de volwassen Europeanen te zwaar. In sommige
EU-landen is het probleem groter dan in Nederland, zoals in het Verenigd Koninkrijk,
waar 60 procent van de vrouwen en 65 procent van de mannen te zwaar is (Harbers et
al., 2008). In Amerika heeft gemiddeld 60 procent van de bevolking overgewicht. Een
trieste constatering is dat in 2000 het aantal mensen met overconsumptie (een miljard)
het aantal mensen met ondervoeding (800 miljoen) is gepasseerd (Pollan, 2006).
Overgewicht is slecht voor de gezondheid: het risico op diverse chronische ziekten
wordt sterk verhoogd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat
het aantal mensen met diabetes in Nederland de komende vijftien jaar met 80 procent
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zal toenemen. Een groot deel van die toename is toe te schrijven aan de groei van het
aantal mensen dat teveel eet en te weinig beweegt. Diabetes kan vervolgens leiden tot
andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en een achteruitgang van ogen en nieren (Baan et al., 2009). Venkat Narayan et al. (2003) voorspellen zelfs dat een Amerikaans kind dat is geboren in 2000 een kans van 1 op 3 heeft om diabetes te krijgen.
Andere gezondheidseffecten van overgewicht zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat en verschillende vormen van kanker (Van Kreijl en Knaap, 2004). Volgens
Reijnders (2005) kan in Nederland 10 tot 15 procent van het aantal sterfgevallen worden herleid tot overgewicht. Overgewicht blijkt ook samen te hangen met relatief veel
cholesterol in het bloed, hoge bloeddruk en depressiviteit – dat laatste vooral bij obese
vrouwen (Harbers et al., 2008).

De menselijke voorkeur voor vet en zoet komt voort uit de evolutie. Honderdduizenden jaren
geleden moesten mensen zien te overleven in een wereld waarin voedsel schaars was. Als
ze de kans kregen, aten zij meer dan ze feitelijk nodig hadden, omdat ze niet wisten of ze de
dagen daarop voldoende te eten zouden hebben. En ze kozen natuurlijk vooral energierijke
voedsel in plaats van caloriearme producten.
De Universiteit van Nottingham doet onderzoek naar de chemische signalen die naar onze
hersenen gestuurd worden. Tot op heden is nog niet precies duidelijk waarom de mens vet
lekker vindt. Belangrijke factoren zijn de smaak en het aroma van voedsel, die weer het gevolg
zijn van specifieke chemische verbindingen in het voedsel. Via de mond en de neus sturen
deze chemische verbindingen signalen naar de hersenen. Ook blijken mensen een voorkeur
te hebben voor de textuur – het mondgevoel – van vet voedsel. De smaak, reuk en textuur
bepalen samen in de hersenen wat wel en niet lekker wordt gevonden. De voorkeur voor vet of
zoet voedsel is gelijk voor mannen en vrouwen, maar er zijn wel grote verschillen in voorkeur
voor zoet en vet tussen persoonlijkheidstypes.
Uit onderzoek onder kinderen blijkt dat een voorkeur voor eiwitrijk voedsel genetisch bepaald
is (aangeboren), terwijl het ‘groenten lekker vinden’ veel minder genetisch bepaald is. Bij
groenten blijkt vooral de omgeving de smaak te beïnvloeden; groenten kun of moet je ‘leren
eten’, bij eiwitproducten hoeft dat niet.

6.2 Drijvende krachten achter te veel eten
Figuur 6.3 brengt de krachten in beeld die de hoge individuele voedselconsumptie in
de westerse wereld stimuleren. Pollan (2006) noemt daarvoor de volgende drijvende
krachten:
• Demografie: de consumptie stijgt bij toenemende welvaart en urbanisatie
•	Economie: gezondere voeding is duurder
• Marketing: grote porties, reclame voor kinderen
• Dieetverandering: meer vet en koolhydraten, meer verwerkte producten
Samenvattend stelt Pollan dat als voedsel goedkoop en overal beschikbaar is, mensen
meer gaan eten. Hoewel dit aannemelijk klinkt, is het moeilijk wetenschappelijk te bewijzen.
Seiders en Petty (2006) noemen behalve de hier genoemde drijvende krachten ook de
constante daling van de voedselprijzen die samenhangt met een toenemende agrarische productiviteit. Sommige deskundigen dragen ook aan dat het overheidsbeleid

Kader 6.b
Waarom eten mensen graag
vet en eiwitrijk?
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van agrarische subsidiëring leidt tot overproductie van voedsel. Of dit vervolgens ook
tot overconsumptie leidt, is echter moeilijk vast te stellen. Tenslotte noemen Seiders en
Petty (2006) nog de toename van het snacken en van het aantal eetmomenten.

Figuur 6.3
Overzicht van drijvende
krachten (factoren)
van de individuele
voedselconsumptie in
westerse landen

Demografische factoren:
Welvaart
Urbanisatie

+

Economische factoren:

Consumptie

Invloed multinationals:
• informatieverstrekking
• reclame

per persoon

+

• portiegrootte

-

-

• beschikbaarheid / distributie

Voedselprijs

-

Institutionele factoren:
Subsidiebeleid: goedkoop voedsel

+

Culturele factoren:
Dieetverandering
Eetmomenten / eetfrequentie

Kader 6.c
De invloed van het
aantal eetmomenten op
overconsumptie

De resultaten van onderzoek naar de invloed van het aantal maaltijden per dag op het
lichaamsgewicht zijn niet eenduidig. Uit sommige studies komt naar voren dat veel
eetmomenten per dag samengaan met een nauwkeuriger regulatie van de ingenomen energie
en een lagere energie-opname (resulterend in een lager lichaamsgewicht). In veel onderzoek
is echter de inname van een gelijke hoeveelheid energie over meerdere eetmomenten
als uitgangspunt genomen, terwijl snackgedrag (veel eetmomenten tussendoor) juist
lijkt te leiden tot een verhoogde energie-inneming. Uit de Nederlandse landelijke
voedselconsumptiepeilingen blijkt dat het gebruik van tussendoortjes in de periode 19881998 is toegenomen. Terwijl de totale energie-opname groter werd, blijft het aantal calorieën
van tussendoortjes steeds ongeveer 30 procent daarvan. Nederlandse schoolkinderen die niet
ontbijten, blijken tussendoor meer te snacken dan kinderen die wel ontbijten. Van de kinderen
die niet ontbijten, neemt 31 procent een hartig tussendoortje en 85 procent frisdrank. In
de ‘ontbijtgroep’ is dit respectievelijk 22 en 76 procent. In hoeverre ontbijtgewoonten van
belang zijn voor het handhaven van de energiebalans is echter nog onvoldoende duidelijk
(Gezondheidsraad, 2003).
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6.2.1 De voedseleconomie en multinationals
De voedingsmiddelenindustrie wordt vaak bekritiseerd vanwege haar rol in de obesitasproblematiek. De industrie wordt verantwoordelijk gehouden voor de promotie van
fast food en snacks, en voor de vergroting van de porties van voedingsproducten. Concreet wordt de voedingsindustrie bekritiseerd voor:
1. het vergroten van de porties van vet- en energierijk voedsel (Nicklas et al., 2001),
2. het niet geven van voedingsinformatie als producten in restaurants en automaten
worden gekocht,
3. het via de media en reclame stimuleren van kinderen om vet- en calorierijk voedsel
te eten (Dagevos & Munnichs, 2007),
4. het voorzien van distributiekanalen, zoals scholen, van vet- en calorierijk voedsel.

1. Portiegrootte
Young en Nestle (2002) vergeleken het gewicht van diverse etenswaren die ‘klaar zijn
voor consumptie’ met de standaard die is bepaald door de USDA (The United States Department of Agriculture, het Amerikaanse Ministerie van Landbouw). Ze deden dat voor
Amerikaanse producten uit zowel het verleden als het heden. Vrijwel alle producten bleken groter dan de standaardmaat. De gemiddelde hamburger in een ketenrestaurant
was 112 procent groter dan de USDA-standaard, voor de steak was dit zelfs 224 procent.
In de loop der tijd blijken de porties ook groter te zijn geworden. Die trend begon in de
jaren zeventig, zette sterk door in de jaren tachtig en sindsdien zijn de porties blijven
groeien. Young en Nestle (2002) toonden van ruim 10 producten aan dat in de jaren zeventig grotere porties werden geïntroduceerd in de Verenigde Staten, in de jaren tachtig betrof dit zo’n 55 producten en in de jaren negentig meer dan 100 producten.
Mogelijke oorzaken van deze vergroting van de porties zijn het willen behouden en
uitbreiden van marktaandeel: grotere porties gaan veelal samen met hogere winst, een
grote verpakking trekt de aandacht, consumenten vragen om ‘meer voedsel voor hun
geld’ en grote porties lijken snel een goede aanbieding. Deze trend naar grotere porties
gaat hand in hand met de toename van obesitas, maar een oorzakelijk verband is niet
bewezen.
In Nederland en Europa zijn de fast-foodporties kleiner dan in de VS (Young & Nestle,
2002). Het Productschap Vee, Vlees en Eieren constateerde dat Nederlanders in 2009
iets meer vlees aten dan in 2008. Onderzoek laat zien dat volwassenen geneigd zijn de
portie die op hun bord ligt op te eten, ongeacht de omvang daarvan (Wansink, 2005).
2. Voedingsinformatie
Op verpakt voedsel is informatie over nutriënten verplicht. Dit geldt niet voor voedsel in
restaurants en uit automaten. Critici stellen dat mensen zich daardoor niet bewust zijn
van de hoeveelheid vet en calorieën die ze op deze wijze consumeren (Seiders & Petty,
2006). Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat het vermelden van de voedingswaarde
weinig invloed heeft op de keuze van snacks (TNO, 2008).
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Kader 6.d
Het belang van gemak bij
voedselkeuze in Nederland

Wat bepaalt wat we eten als tussendoortje? Dit lijkt vooral het aanbod te zijn en het gemak.
Het aanbod van gezonde snacks op trein- en pompstations is klein (Consumentenbond Healthy
Snacking: future trends and new insights. 2009). De ‘lekkere trek’ is onder reizigers vaak extra
groot. Van een groep van ruim 500 geënquêteerden geeft 65 procent aan het fijn te vinden
als het op deze plekken gemakkelijker wordt een gezond tussendoortje te pakken. Van de
Nederlanders vindt 56 procent  zichzelf te impulsief als het om tussendoortjes gaat.
Het goedkoper maken van producten en het
vermelden van de voedingswaarde op gezonde
producten heeft bij scholieren weinig invloed op
gezond
hun
keuze van snacks. Alleen een gezonder aanbod
gemak
beïnvloedt
hun keuze positief. De inhoud van de
genot
automaat
goedkoopis bepalend (TNO, 2008).
De aspecten gezondheid, genieten en gemak blijken
de belangrijkste overwegingen bij de aankoop van
groenten en fruit. Barrières zijn ondermeer het gebrek
aan kennis en vaardigheden groenten te bereiden en de perceptie dat groenten en fruit niet
‘makkelijk’ zijn.
Wordt Nederlandse consumenten gevraagd naar het belangrijkste aspect van een
doordeweekse avondmaaltijd, dan antwoordt 47 procent ‘gezond’, 33 procent ‘gemak’,
19 procent ‘genot’ en 1 procent ‘goedkoop’ (ING, 2008).

gezond
gemak
genot
goedkoop

3. Beïnvloeding van kinderen via de media
Uit een meta-analyse van 123 gepubliceerde, peer reviewed studies blijkt dat marketing
een sterke invloed heeft op de voedselvoorkeuren van kinderen en op hun consumptie
(McGinnis et al., 2006). Het idee dat bepaalde vormen van marketing het risico op obesitas doen toenemen, kan niet worden verworpen. Nestle (2002) laat zien dat in de VS
van de 33 miljard dollar die wordt gespendeerd aan reclame voor voedselproducten 70
procent wordt gebruikt voor snoep en slechts 2 procent voor de promotie van groente
en fruit.
4. Distributiekanalen voorzien van vet- en calorierijk voedsel
In scholen is er vaak een groot aanbod van snoep, snacks en frisdrank. Als het aanbod
deels gezonder is, blijken scholieren vaker voor die gezondere producten te kiezen. Een
praktisch knelpunt is dat er maar weinig soorten snoep en snacks met weinig vet en
suiker zijn (TNO, 2008).

6.2.2 De welvaart
De gemiddelde dagelijkse eiwitconsumptie varieert tussen diverse landen tussen de 40
gram tot 120 gram per persoon. Met enkele uitschieters naar beneden (Congo: 23 gram)
en naar boven (IJsland: 128 gram). Figuur 6.4 brengt deze eiwitconsumptie in verband
met de HDI (human development index) van het betreffende land. De HDI zegt iets over
de ‘ontwikkeling’ van een land en is een combinatie van welvaart, alfabetisme, onderwijs en levensverwachting (Human development reports, UNDP). Hoe hoger de HDI, hoe
meer ontwikkeld. Uit de figuur blijkt in het algemeen een positief verband tussen de
HDI en de eiwitconsumptie. Toch blijken inwoners van landen met een lage HDI soms
eiwitrijk te eten. Een voorbeeldland daarvan is Burkina Faso, met een HDI van 37 en een
dagelijkse eiwitconsumptie van 79 gram per persoon. Een consumptie van meer dan
100 gram eiwit per dag komt alleen voor in landen met een hoge HDI.

Gemiddelde eiwitconsumptie per persoon in gram/p/dag
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Figuur 6.4
De gemiddelde
eiwitconsumptie afhankelijk
van de HDI (Human
Development Index) voor
Nederland, OESO-landen en
andere landen (bron: eigen
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in veel landen hoger in de bevolkingsgroepen met een lagere sociaal-economische status (SES) dan in die met een hoge SES. Ook in Nederland komt overgewicht relatief vaak
voor in groepen met een laag opleidingsniveau en onder Nederlanders van Turkse en
Marokkaanse afkomst (Harbers et al., 2008).

6.3 De obesitasproblematiek blijft groeien
In de westerse wereld is sprake van overconsumptie. De laatste decennia neemt overgewicht toe en de verwachting is dat dit in de westerse wereld steeds meer gezondheidsproblemen zal geven. Als de huidige trend doorzet, is in 2020 circa 74 procent van de
volwassenen in de Verenigde Staten te zwaar, tien jaar later zal dit percentage zijn geklommen naar 86 (Ruhm, 2007; Wang et al., 2008). Ook in Nederland zal het aandeel
mensen met overgewicht stijgen naar minimaal 59 procent tot maximaal 65 procent te
dikke Nederlanders in 2024 (Bemelmans et al., 2004). Het is de vraag of deze trend kan
worden afgeremd.
Niet alleen in de westerse wereld is obesitas een probleem. Door de toename van de welvaart in Azië en doordat er een globalisering van consumptiepatronen plaats heeft, zal
ook daar vooral de dierlijke eiwitconsumptie stijgen. De verwachting is dat overgewicht
in Azië een serieus maatschappelijk probleem zal worden. Ook in andere delen van de
wereld zal de verwachte combinatie van welvaartsstijging en urbanisatie leiden tot een
grotere vraag naar dierlijke producten. Onderstaande figuur geeft een schatting van de
toename van de eiwitconsumptie per hoofd van de bevolking in China, India, Brazilië,
Japan en Korea, afhankelijk van de ontwikkeling van de welvaart.
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Figuur 6.5
Eiwitconsumptie in kg
per persoon per jaar,
tussen 1961 en 2003 en
de verwachte consumptie
bij stijgende welvaart,
uitgedrukt in bruto inkomen
per huishouden (GDP per
capita) (bron: Goldman Sachs,
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Als gevolg van de bevolkingsgroei en de toenemende welvaart is de mondiale consumptie van vlees, vis en zuivel in 2030 naar verwachting 50 procent hoger dan nu.
De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat gezondheidsinterventies het meest effectief
zijn als ze in verschillende sectoren tegelijkertijd worden uitgevoerd, ze diverse facetten en niveaus beslaan, ze een gecombineerde actie van overheid en belanghebbenden
betreffen, en gebruik maken van een breed scala van beleidsinstrumenten. Alleen voorlichting bijvoorbeeld is meestal slechts matig effectief. Swinburn & Egger (2002) geven
aan dat educatie voornamelijk werkt bij hoogopgeleiden en dat de bewezen effectiviteit
van veel interventies vaak gering is. De aandacht zou vooral moeten gaan naar kinderen, waarbij scholen, buurten, gemeenschappen en eerstelijns gezondheidszorg ingangen zijn.
Tsigos et al. (2008) constateren dat het voor Europa als geheel moeilijk is om algemene
richtlijnen voor de behandeling, screening en preventie van obesitas op te stellen.
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Verder lezen?
Nutritionele behoefte: detailinformatie over eiwitten en aminozuren:
> WHO (2007) Protein and amino acid requirements in human nutrition. WHO technical
report series 935. Report of a joint WHO/FAO/UNU Expert consultation.
Over de mogelijkheden om het beweeggedrag te beïnvloeden:
> Gezondheidsraad (2010) Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons
beweeggedrag.
Over de invloed van beleid / etc.:
> Dagevos, Hans, Geert Munnichs (2007) De obesogene samenleving. Maatschappelijke
perspectieven op overgewicht.
> Michael Pollan (2006) The omnivore’s dilemma.
Over activiteiten in Nederland om overgewicht tegen te gaan:
> www.convenantgezondgewicht.nl
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7 Milieueffecten van
eiwitproductie
7.1 Milieueffecten van eiwitproductie relatief groot
De productie en consumptie van eiwitrijke voedselproducten gaan gepaard met een
relatief groot beslag op het milieu. Diverse milieuproblemen hebben een directe of indirecte relatie met de productie van eiwitrijk voedsel. Behalve dat de productie en de
consumptie van zulk voedsel beslag leggen op natuurlijke hulpbronnen zoals energie,
water en land, dragen ze bij aan milieuproblemen zoals:
• klimaatverandering (door de uitstoot van broeikasgassen),
• eutrofiëring (door de uitspoeling van nutriënten, zie kader 7.a),
• verzuring (door de uitstoot van ammoniak),
• vervuiling (door bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen),
• verlies van biodiversiteit (door ontbossing, vervuiling en monocultures, zie kader
7.b).
De schaal waarop zulke milieuproblemen optreden, verschilt. Zo is eutrofiëring (de ongewenste verrijking van bodem of water met voedingsstoffen) voornamelijk een lokaal
milieuprobleem. Dit geldt ook voor verzuring en vervuiling. Klimaatverandering is echter een mondiaal probleem.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op het effect dat eiwitrijk voedsel heeft op het milieu. Daarbij krijgen de drie belangrijkste milieuthema’s die uit figuur 2.7 naar voren komen bijzondere aandacht: de stikstofkringloop, de biodiversiteit en de klimaatverandering.

Kader 7.a
Eutrofiëring

Een tekort aan stikstof is lange tijd een van de belangrijkste factoren geweest die de groei van
gewassen remmen. Dit veranderde ongeveer een eeuw geleden, toen de Duitse chemicus
Frits Haber uitvond hoe stikstof langs industriële weg kan worden vastgelegd in kunstmest.
Tegenwoordig wordt 80 miljoen ton stikstof uit de atmosfeer gehaald en als kunstmest
toegepast in de landbouw. Een groot deel van deze kunstmest wordt toegepast bij de
productie van veevoedergewassen. Daarnaast kunnen sommige planten, zoals soja en erwten,
stikstof binden vanuit de lucht. Als de veehouderij gebruik maakt van veevoer uit andere
werelddelen, vindt er een netto verplaatsing van de stikstof (en ook fosfaat) plaats vanuit
andere werelddelen naar de veehouderijregio. Daarentegen verschraalt de regio waar het
veevoer wordt geproduceerd met het risico op landdegradatie en verwoestijning.
Een groot deel van de stikstof in veehouderijregio’s spoelt vervolgens uit in rivieren, meren en
zeeën. Samen met fosfaat zorgt dit overschot aan stikstof in regio’s met intensieve landbouw
voor een algenbloei in meren en zeeën. Afsterving en vervolgens rotting van deze algen halen
alle zuurstof uit het water en leiden tot zuurstofloze levenloze meren en kustzones (‘dead
zones’). Figuur 7.1 geeft aan waar gebieden met zulke problemen liggen.
In Nederland krijgt deze problematiek de laatste decennia veel aandacht, waardoor het
stikstofoverschot per hectare tussen 1990/’92 en 2002/’04 met 34 procent is gedaald
(Schelhaas, 2009).
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Figuur 7.1
Kustgebieden waar
problemen zijn ontstaan als
gevolg van zuurstofloosheid
en eutrofiëring (bron: WRI)

Biodiversiteit is de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio.
Biodiversiteit draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn. Zo maakt biodiversiteit
voedselproductie mogelijk, speelt zij een belangrijke rol in de manier waarop ecosystemen
functioneren en draagt zij bij aan de vele aspecten die ecosystemen aan de mens leveren (zoals
recreatie, kennis en geneesmiddelen). Ondanks internationale afspraken om het verlies aan
biodiversiteit in 2010 duidelijk te verminderen, gaat dat verlies onverminderd door (Butchart
et al., 2010).
Leenstra et al. (2010) hebben een quickscan uitgevoerd naar de duurzaamheid van de
consumptie van dierlijke eiwitten. Daaruit bleek dat grootschalige, uniforme akkerbouw
voor veevoerproductie de grootste nadelige invloed heeft op de biodiversiteit. Andere
belangrijke (landbouwgerelateerde) oorzaken van het verlies aan biodiversiteit zijn: de
introductie van exoten (soorten die niet van nature voorkomen in een bepaald gebied),
overexploitatie van gronden en verontreiniging van water en bodem door eutrofiëring en
gewasbeschermingsmiddelen. Het Wereld Natuur Fonds ziet de veehouderij als een bedreiging
voor 306 van de 825 ecologische regio’s op land. Ook identificeert de IUCN (International
Union for the Conservation of Nature) de veehouderij als belangrijkste bedreiging voor 1699
bedreigde diersoorten (Rode Lijst) (in Leenstra et al., 2010). Leenstra geeft ook aan dat in een
aantal gevallen de veehouderij juist positief bijdraagt aan de biodiversiteit. Zo is begrazing
een belangrijke factor bij de instandhouding van open landschappen, zoals de graslanden in
gebergten en hoogvlakten.

Kader 7.b
Biodiversiteit
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7.2 De ImPACT formule
Diverse drijvende krachten achter de milieueffecten van consumptie in het algemeen
(en daarmee ook toepasbaar op eiwitconsumptie) zijn verwoord in de zogenoemde
IPAT-formule (I=P*A*T): Impact (= milieudruk) = Population (= populatiegrootte) maal
Affluence (= welvaart per hoofd van de bevolking) maal Technology (= technologie). De
IPAT-formule is in 1970 bedacht door Paul R. Ehrlich als een vereenvoudigde conceptuele wiskundige weergave waarmee de draagkracht van de aarde kan worden weergegeven. De formule helpt onderzoeken hoe het negatieve milieueffect van goederen en
diensten kan worden verminderd. De formule heeft echter enkele beperkingen. Daarom
is de IPAT formule aangepast door Waggoner en Ausubel (2002) tot ImPACT, waarin de C
staat voor Consumentengedrag (= intensiteit van gebruik).

7.2.1 Groei van bevolking en welvaart
Zowel de bevolking als de welvaart zal de komende decennia groeien en de behoefte aan
eiwitrijk voedsel doen toenemen en daarmee meer beslag leggen op milieufactoren.

Populatiegroei
Als de bevolking groeit, zal bij een gelijkblijvend voedingspatroon de consumptie evenredig meestijgen. Zonder aanvullende maatregelen zal die stijgende consumptie een
relatief groter beslag leggen op het milieu dan op grond van de toegenomen voedselproductie mag worden verwacht, doordat hulpbronnen steeds schaarser raken. Zo zijn
de beste landbouwgronden al in gebruik en om de overige gronden geschikt te maken
voor landbouw zijn relatief meer hulpbronnen nodig. Dat zal leiden tot een hogere milieubelasting.
Welvaartsgroei
De 1 miljard mensen in de ontwikkelde landen hebben een rijk voedingspatroon met
veel eiwitten, terwijl de voeding van de overige 5 miljard wereldburgers (veel) minder
eiwit bevat. Figuur 7.2 laat het verschil zien in het gebruik van land en energie van het
voedingspatroon van een westerse consument (Nederland) en dat van een consument
in een ontwikkelingsland (Nigeria). Overigens neemt de bevolkingsgroei meestal af als
de welvaart stijgt, wat een (klein) compenserend effect heeft.

Figuur 7.2
Land en energiebeslag
van een Nederlands (rijk)
voedingspatroon en van een
Nigeriaans voedingspatroon
(c,s,p,v,f = granen, suiker,
aardappelen, groente en
fruit; ‘other’ = additioneel
energiegebruik in
voedselketens, zoals opslag,
distributie en bereiding van
kant-en-klaarmaaltijden)
(bron: Gerbens-Leenes, 2006)
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Figuur 7.2, vervolg
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Figuur 7.3 laat zien wat het gevolg is voor het landgebruik als de gehele wereldbevol- Voedselproductie
king een overvloedig eiwitrijk voedselpatroon volgt. Het huidige voedselproductiesys- Bos enVoedselproductie
natuur
teem gebruikt ongeveer 40 procent van het grondoppervlak op aarde, 30 procent is bos OverigBos en natuur
en natuur en nog eens 30 procent betreft niet-vruchtbare gronden. Als de huidige opOverig
brengst van landbouw en veeteelt ongewijzigd blijft, zal het voor de voedselproductie
benodigde areaal stijgen van 40 procent naar 70 procent, indien de huidige wereldbevolking volledig over zou gaan op een dieet met overvloedig
eiwit. Om aan die ei30%
witvraag te kunnen voldoen, zou elke snipper vruchtbare grond in productie genomen
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moeten worden.
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Figuur 7.3
Procentuele verdeling
landbeslag aarde bij het
huidige consumptiepatroon
(links) en bij een rijk
Voedselproductie
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7.2.2 Technologie
Al decennia lang is de landbouwwetenschap erop gericht de productie te verhogen
door het ontwikkelen
van nieuwe technologieën. Daarmee zijn enorme stijgingen in de
30%
productie gerealiseerd en zijn de kosten van de grootschalige landbouw drastisch verminderd. Technologie heeft ook invloed op het milieueffect van de voedselproductie, in
Voedselproductie
zowel positieve als negatieve zin. De Groene Revolutie
bijvoorbeeld heeft enerzijds het
Bos en natuur
landgebruik verminderd en anderzijds het gebruik
vergroot
van andere productiefacOverig
toren zoals energie en agrochemicaliën. Behalve productieverhogende technieken wor70%
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den er ook steeds meer technologieën ontwikkeld om milieuvervuiling tegen te gaan.
Een voorbeeld hiervan is het filteren van ammoniak uit de stallucht van de veehouderij.
Filterinstallaties gebruiken echter veel elektriciteit en produceren (zwavel)zuur, daardoor ontstaan ook milieuproblemen. Daarbij komt dat de dieren hun hele leven in een
gesloten systeem moeten worden gehouden, wat maatschappelijk als ongewenst wordt
beschouwd.

7.2.3 Consumentengedrag
Het consumentengedrag heeft een belangrijke invloed op de milieueffecten van de eiwitproductie. Consumenten kunnen met hun aankoopgedrag invloed uitoefenen op
het beslag dat hun consumptiepatroon legt op het milieu. Er zijn, wat dit milieueffect
betreft, grote verschillen tussen consumenten en typen voedingspatroon.

Kader 7.c
Milieueffecten van
voedingspatronen in het
Westen

Uit onderzoek naar consumptieprofielen van Nederlanders komt naar voren dat ‘de’
(prijsdenkende) consument en ‘de’ ideële burger sterk met elkaar verweven zijn. Voor veel
moderne voedselconsumenten zijn collectieve zaken zoals milieuvervuiling, dierenwelzijn,
gebruik van genetische technologie en rechtvaardige handel in uiteenlopende mate van
betekenis voor hun individuele aankoopkeuzen. Behalve de 27 procent grote liefhebbers van
vlees en de 4 procent consumenten die vlees mijden, is er een grote tussengroep Nederlanders
die vlees niet als vanzelfsprekend beschouwt en hier min of meer bewust over nadenkt.
Dit is een zeer heterogene categorie van 70 procent van de bevolking. Binnen deze groep
is een grote variatie in consumptie en de wijze waarop men omgaat met consumptie. De
mogelijkheid om duurzame consumptiepatronen te stimuleren, ligt voornamelijk bij deze
groep (De Bakker en Dagevos, 2010).
De milieubelasting van diverse eiwitrijke voedselproducten verschilt onderling aanzienlijk.
Figuur 2.8 toont verschillen van meer dan een factor vier tussen diverse eiwitbronnen. Een
eiwitbron die verhoudingsgewijs slecht scoort op het ene milieuthema kan op een ander
milieuthema juist relatief goed scoren. Dat geldt niet alleen voor eiwitbronnen onderling,
ook binnen dezelfde eiwitbron zijn grote verschillen te vinden ten gevolge van de herkomst
van het product of het gebruikte systeem van produceren. Hierdoor is het beslag dat de
ene consument legt op het milieu niet gelijk aan dat van de andere consument en kunnen
individuele keuzen grote invloed hebben op het milieueffect van voeding.

Verschillende organisaties en instanties proberen het gedrag van consumenten te beïnvloeden, zodat de invloed vermindert die zij met hun voedingspatroon hebben op het
milieu. Er wordt wel gesteld dat een grote culturele omslag noodzakelijk is voordat een
maatschappij daadwerkelijk duurzaam met de ecosystemen om zal gaan (zie bijvoorbeeld Diamond, 2005).
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Nationaal en internationaal worden consumenten opgeroepen om één dag in de week
geen vlees te eten. Beroemdheden als Paul McCartney en IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri
en maatschappelijke organisaties proberen met steun van ook Nederlandse politici via
initiatieven als Meat Free Monday en Donderdag veggiedag de consument te bewegen minder
vlees te eten. Het doel daarvan is de overconsumptie van vlees in westerse landen aan te          
pakken en zo het beslag op het milieu te verminderen.
Het is niet de eerste keer dat een dergelijke oproep wordt gedaan. President Truman riep al
in 1947 de Amerikanen op om dinsdags het vlees te laten staan en op donderdag geen kip en
eieren te eten, om de hongerige Europeanen van Amerikaans graan te kunnen voorzien.
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Kader 7.d
Consumentengedrag: één
dag geen vlees

Vleesconsumptie en milieu
In het algemeen kan worden gesteld dat dierlijke voedselproducten een negatief effect
hebben op het milieu en dat het beperken van de vleesconsumptie positief kan bijdragen aan het milieu. Hierbij zijn enkele nuanceringen op hun plaats.
Elferink (2009) heeft aangetoond dat er geen rechtlijnig verband is tussen de productie van vlees en de milieueffecten ervan. Dat komt doordat er behalve voedergewassen
ook veel restproducten worden gebruikt voor veevoer (zie kader 7.e). Deze reststromen
komen meestal vrij bij de productie en consumptie van plantaardige producten en zijn
niet geschikt voor menselijke consumptie. De veestapel zet deze kwalitatief laagwaardige restproducten om in een hoogwaardige voedingsstof. In het huidige systeem worden deze reststromen grotendeels al gebruikt als veevoer. Daarom is een toename in
vleesconsumptie alleen mogelijk als er meer veevoedergewassen worden ingezet. Deze
leggen meer beslag op het milieu dan bijproducten. Als de productieomstandigheden
niet veranderen en de vleesconsumptie stijgt, stijgt daardoor ook het gemiddelde beslag dat een kilo vlees legt op het milieu. Het tegenovergestelde gaat ook op. Een afname van de vleesconsumptie betekent een relatief grotere daling in het beslag op het
milieu. Daarbij is het wel een voorwaarde dat eerst het gebruik van veevoedergewassen
wordt gereduceerd en pas daarna het gebruik van reststromen.

De productie en consumptie van dierlijk voedsel zijn nauw gerelateerd aan de plantaardige
voedselproductie. In Nederland bestaat 70 procent van het veevoer uit bijproducten van de
voedingsmiddelenindustrie, zoals aardappelschillen, sojaschroot en suikerbietenpulp. Deze
bijproducten komen vrij bij de verwerking van aardappelen, zoals voor patat en chips, van
sojaolie en suiker. Elferink (2009) heeft berekend dat op deze wijze dagelijks ongeveer 65 gram
vlees per persoon kan worden geproduceerd. De huidige vleesconsumptie bedraagt ongeveer
120 gram per dag.

Het vervangen van vlees door vleesvervangers (zoals tofoe en tempé die zijn gemaakt
van sojaproducten, zuivelproducten zoals Valess of schimmelculturen, bijvoorbeeld
Quorn) of (ander) plantaardig eiwit leidt niet altijd tot een vermindering van het milieueffect. Dit komt door de grote variatie tussen groepen van producten en binnen producten. Een studie van de Britse Cranfield University (2009), uitgevoerd in opdracht van
het Wereld Natuur Fonds, zou aantonen dat een vegetarische levensstijl nauwelijks tot
minder milieubelasting leidt dan het geregeld consumeren van dierlijke producten. De

Kader 7.e
De helft van het vlees uit
bijproducten
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studie geeft ondermeer aan dat de ingrediënten voor vleesvervangers van ver worden
geïmporteerd, bijvoorbeeld uit plantages in Zuid-Amerika. In de studie wordt dit vergeleken met vleesproductie in eigen land. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien
dat voor de productie van vlees vaak veevoer van ver wordt geïmporteerd. Uit de studie
van Blonk (2008) komt naar voren dat een hoger aandeel plantaardige eiwitbronnen de
broeikasgasemissies en het ruimtegebruik verlaagt en de biodiversiteit verbetert. Deze
verschillen in uitkomsten tussen genoemde maar ook andere studies maakt het voor
beleidsmakers en consumenten complex te achterhalen hoe te handelen. Als algemene
leidraad geldt dat plantaardige eiwitten minder milieubelastend zijn dan dierlijke eiwitten, omdat voor de productie van deze dierlijke eiwitten weer (meer) plantaardige
eiwitten nodig zijn (zie ook kader 7.f). Variatie in milieubelasting ontstaat ondermeer
door het al dan niet gebruiken van restproducten als voer in de veehouderij en de mate
van bewerking en transport van de vleesvervangers.

Kader 7.f
De omzetting van
plantaardig eiwit naar
dierlijk eiwit

Tabel 7.1
Hoeveelheid voereiwit per
kg geconsumeerd eiwit
voor dierlijke eiwitten in de
veehouderij (bron: Sebek en
Temme, 2009)

Er zijn verschillende berekeningswijzen mogelijk om de efficiëntie van de omzetting van
plantaardig eiwit in dierlijk eiwit uit te drukken. De middelste kolom in tabel 7.1 geeft de
hoeveelheid voereiwit weer, benodigd voor de productie van een kg karkaseiwit. Hieruit
blijkt dat voor de productie van 1 kg eiwit in het runderkarkas 11,8 kg eiwit in rundveevoer
nodig is. Een directe en objectieve vergelijking blijkt in praktijk moeilijk, omdat de aard en
de kwaliteit van zowel het plantaardige eiwit als het dierlijke eiwit sterk kan verschillen. Zo
wordt hoogwaardig soja-eiwit relatief efficiënt omgezet in vleeseiwit, maar daarbij wordt voor
mensen geschikt eiwit gebruikt om vlees te produceren. Eiwit uit ruwvoeders wordt minder
efficiënt omgezet in vleeseiwit, maar daarbij wordt voor mensen ongeschikt eiwit gebruikt.
Om te bepalen hoe de menselijke populatie het beste van eiwit kan worden voorzien, is het
relevant te weten hoeveel concurrentie er optreedt tussen eiwit voor dierlijke productie en
menselijke consumptie. De hoeveelheid plantaardig eiwit geschikt voor humane consumptie
die wordt vervoederd per kg geproduceerd vleeseiwit is hiervoor een maat (rechterkolom in
tabel 7.1.). Voor de productie van 1 kg rundvleeseiwit wordt 0,056 kg eiwit gebruikt dat ook
direct door mensen zou kunnen worden geconsumeerd. Hieruit blijkt dat de Nederlandse
veehouderij momenteel nauwelijks gebruik maakt van voor mensen geschikte eiwitbronnen.
Dierlijke eiwitbron
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Melk
Kweekvis

Kg voereiwit / kg karkaseiwit (of melkeiwit)
11,8
5,4
2,7
4,0
6,2

Kg humaan consumeerbaar
eiwit / kg vleeseiwit
0,056
0,289
0,197
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In Europa wordt bijna 90 procent van de vissoorten overbevist. Wereldwijd wordt meer
dan de helft van de commerciële vissoorten maximaal bevist en bijna een kwart overbevist.
Overbevissing is een van de vele duurzaamheidsproblemen van de visserij. De aantasting van
zee-ecosystemen, ongewenste bijvangst, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water
en energie) en de vervuiling van water als gevolg van antibiotica in de visteelt, zijn enkele
voorbeelden van andere problemen die verband houden met de productie van vis.
De grootte en de soort van de milieueffecten van vis verschillen aanzienlijk per vissoort.
Deze verschillen zijn voornamelijk het gevolg van het gebruikte systeem. Zo is vangst van vis
op zee en in zoet water vooral verantwoordelijk voor overbevissing. Viskweek vermindert
weliswaar de druk op vispopulaties, maar het kweken van carnivore vissen (zoals paling,
kabeljauw en zalm) vereist wilde vis als voer en daarvoor is het weer nodig om vis te vangen.
Dit geldt niet voor herbivore vissen, zoals de tilapia. De methode van visvangst bepaalt ook de
milieueffecten. Zo veroorzaken vooral de boomkorvisserij (waarbij sleepnetten over de bodem
worden gesleept) en vissen met drijfnetten schade aan ecosystemen. Vissen vereist ook veel
energie en het energiegebruik neemt de laatste jaren toe doordat de schepen verder moeten
varen, vanwege de afname van vispopulaties. Daardoor verbruiken ze meer brandstof.
Vis kan ook worden gekweekt in aquacultures. Het aandeel van kweekvis in de wereldwijde
visvoorziening wordt steeds groter en is gestegen van 3,9 procent in 1970 tot 47 procent
in 2006. Vis kan worden gekweekt in open en gesloten systemen. In Nederland wordt vis
voornamelijk gekweekt in gesloten systemen. Daarin werden in 2007 ongeveer 5 miljoen
kg paling, 4,5 miljoen kg meerval en 11 miljoen kg andere vissoorten geproduceerd. De
milieueffecten van het kweken van vis in gesloten systemen ontstaan vooral door de productie
van visvoer. De vis die in open systemen wordt gekweekt staat rechtstreeks in verbinding
met open water. Daardoor veroorzaken antibiotica, mest en voer eutrofiëring en vervuiling.
Bovendien ontstaan ook bij kweekvis in open systemen milieueffecten door de productie van
visvoer.

7.3 Klimaat en landbouw
De hoge consumptie in de westerse wereld heeft onder andere negatieve effecten op
het klimaat. De landbouw en het klimaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het klimaat
bepaalt de manier van landbouw bedrijven. Tegelijkertijd levert de landbouw een bijdrage aan de emissie van broeikasgassen, die op hun beurt een verandering van het
klimaat veroorzaken. Niet alleen kooldioxide (CO2), ook methaan (CH4) en lachgas
(N2O) leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Juist bij de productie van deze laatste
twee gassen speelt de landbouw een belangrijke rol. Methaan en lachgas hebben een
veel groter broeikaspotentieel dan kooldioxide, respectievelijk 25 en 296 keer zo groot.
Daar tegenover staat dat de landbouw kan bijdragen aan oplossingen via vastlegging
van koofdioxide in bodems en productie van biomassa.
De jaarlijkse wereldwijde, door mensen veroorzaakte, broeikasgasemissies worden geschat op 50 gigaton (1012 kg) CO2-equivalent (waarbij het effect van alle broeikasgassen
gezamenlijk wordt omgerekend naar het effect van CO2). De FAO schat de wereldwijde
bijdrage van de dierlijke productie op 18 procent (Steinfeld et al., 2006). In Nederland
ligt dit percentage lager, omdat Nederland naar verhouding veel andere economische
activiteiten kent. In 2007 bedroeg de totale broeikasgasemissie van Nederland 207,5
megaton (10 9 kg) CO2-equivalent. Dit is exclusief de emissies die samenhangen met de
omzetting van bos naar landbouwgrond (PBL, 2009). De totale emissies uit de Nederlandse landbouw bedragen 13,4 procent van de totale emissies. Hiervan heeft ongeveer
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Milieueffect van visteelt en
visserij
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tweederde betrekking op de dierlijke productie. De melkveehouderij is daar de sector
met veruit de hoogste emissies, met ongeveer 45 procent van de totale landbouwemissies in Nederland, gevolgd door de varkenshouderij, met ongeveer 10 procent van de
Nederlandse landbouwemissies. Overigens zijn de totale broeikasgasemissies uit de
landbouw sinds 1990 met 18 procent gedaald (Van der Maas et al., 2009), vooral door
een vermindering van het aantal dieren.
Voorspellingen van de klimaatverandering laten zien dat de gemiddelde temperatuur
wereldwijd met 1,4 tot 5,8 graden Celcius kan stijgen tot 2100. Ter vergelijking, zelfs onder het meest optimistische scenario is een dergelijke stijging binnen één eeuw de afgelopen 10.000 jaar niet eerder voorgekomen. De opwarming van de aarde zal leiden tot
veranderende weerspatronen. Daaronder zijn een toename in wereldwijde neerslag en
veranderingen in de zwaarte en frequentie van stormen, droogtes en overstromingen.
De effecten van de klimaatverandering, die deels ontstaan door het consumptiepatroon
in westerse landen, zullen vooral worden afgewenteld op de Derde Wereld. Enerzijds
omdat deze landen niet de middelen hebben om de effecten van een klimaatverandering op te vangen en anderzijds omdat de effecten van klimaatverandering het sterkst
zullen zijn rond de evenaar.
Figuur 7.4
Gevolgen klimaatverandering op onder andere de
landbouwproductie (bron:
Stern, 2006)
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De effecten van de opwarming van de aarde zijn nu al zichtbaar in grote delen van de
wereld (zie figuur 7.4). In sommige gebieden kan een gematigde opwarming de opbrengst van gewassen verhogen. In het algemeen echter, zullen de negatieve gevolgen
steeds meer gaan overheersen. Overstromingen en droogtes zullen de landbouwproductiviteit en de bestaansmiddelen ernstig aantasten en daarmee de kans op conflicten om land en water doen toenemen. De klimaatverandering bevordert eveneens de
verspreiding van plagen en invasieve soorten (soorten die niet op eigen kracht, maar
als gevolg van menselijk handelen in de Nederlandse natuur terechtkomen) en zou de
geografische spreiding van sommige ziekten kunnen vergroten.
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8 Overzicht en
vooruitzichten
8.1 Alle drijvende krachten op een rij
8.1.1 Demografische factoren
De bevolkingsgroei is de belangrijkste drijvende kracht achter de wereldwijd toenemende behoefte aan eiwitrijke voedselproducten. Omdat er meer monden te voeden
zijn, zal de consumptie van eiwitrijk voedsel toenemen. De wereldbevolking groeit van
6,8 miljard in 2009 naar 8,3 miljard in 2030 (+22 procent) en 9,1 miljard in 2050 (+34
procent). Maar de Europese bevolking zal krimpen en de Nederlandse bevolking zal
waarschijnlijk licht groeien tot 17,1 miljoen in 2050 en daarna dalen.
De toenemende urbanisatie is samen met de welvaartsgroei een andere belangrijke
drijvende kracht achter een stijging van de individuele eiwitconsumptie. In 2030 zullen bijna 5 miljard mensen in steden wonen – 60 procent van de wereldbevolking. Deze
urbanisatie zal leiden tot een grotere vraag naar dierlijke producten (vlees, vis, eieren,
zuivel), groenten & fruit en verwerkte producten. Dit omdat stadsbewoners een gevarieerder dieet hebben dan plattelandsbewoners. In 2030 is er ongeveer 50 procent meer
behoefte aan dierlijke eiwitten dan nu en in 2050 zo’n 74 procent meer. Verwacht wordt
dat de wereldvoedselproductie deze toenemende vraag aan zal kunnen. Deze productietoename betekent wel extra milieurisico’s: hulpbronnen worden schaarser en de beste landbouwgronden zijn al in gebruik. Zonder aanvullende maatregelen zal het beslag
op het milieu dan ook sterker stijgen dan de voedselproductie.

8.1.2 Economische en bestuurlijke factoren
Economische factoren, zoals de prijs van een product, hebben een grote invloed op de
keuze voor een bepaald gewas. De liberalisering van de handel in agrarische producten
en het economische integratieproces (globalisering) hebben tot gevolg dat eiwitrijke
producten overal ter wereld te koop zijn, ongeacht de plaats waar ze zijn geproduceerd.
Daardoor gaat de productie van agrarische producten zich concentreren in bepaalde
delen van de wereld (zie hoofdstuk 5).
De internationale verdeling van consumptie en productie van eiwitrijke voedingsmiddelen wordt beïnvloed door bestuurlijke factoren, voornamelijk door globalisering. Figuur 8.1 laat zien dat de landen buiten de OESO (de niet-westerse landen) het komende
decennium een grote rol gaan spelen in de export van eiwitrijk voedsel, zoals rundvlees
en zuivelproducten. De FAO verwacht dat de productie binnen de ontwikkelingslanden
sterk zal stijgen, waarbij de liberalisering van de handelsmarkt ook een rol speelt. Doordat handelsbeperkingen zullen worden ingesteld, zal de komende 20 jaar een volledige
handelsliberalisatie voor de agrarische sector waarschijnlijk (nog) uitblijven.
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Figuur 8.1
Groei in de wereldexport
van agrarische producten.
Export in 2018 vergeleken
met de gemiddelde export
tussen 2006-2008 (bron: FAO,
2009c)
WMP =  whole milk powder (volle    
melkpoeder),
SMP = skim milk powder (magere
melkpoeder)

OESO
niet-OESO

8.1.3 Technologische factoren
De productie van eiwitrijke voeding is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en van
de prijs van hulpbronnen als energie en grond. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid
van productiefactoren als kapitaal en arbeid. Vooral in ontwikkelingslanden is er potentieel voor productiegroei. De toegang tot de technische factoren is afhankelijk van
diverse sociale, culturele en infrastructurele factoren, zoals de toegang tot kennis, financiële middelen en markten. Deze technische vooruitgang vergt ook een grotere inzet van eindige hulpbronnen, zoals fossiele energie en fosfaat. Schaarste daaraan kan
uiteindelijk een belemmering vormen voor een voortgaande productieverhoging.
Concurrentie met andere functies om natuurlijke hulpbronnen (energie, land, water)
vormt een belangrijke beperking voor het vermogen van de landbouw de productie van
eiwitrijke voeding te vergroten. De laatste jaren concurreren energiegewassen steeds
meer met voedingsgewassen om het beschikbare land. De onzekerheden over de ontwikkeling van biobrandstoffen en het beleid daarvoor betekenen ook onzekerheid wat
betreft de beschikbaarheid van grond voor voedselproductie. Wel is duidelijk dat het
landgebruik voor biobased producten zoals bioplastic zal toenemen.
De beschikbaarheid van water vormt in sommige regio’s (zoals het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en Zuidoost-Azië) een belemmering om de landbouwproductie verder te
verhogen.

8.1.4 Culturele factoren
Culturele factoren hebben invloed op zowel de lokale productie als op de consumptie.
Hoe deze invloed uitwerkt en hoe groot deze is, verschilt per land. Vooral in arme landen spelen vrouwen een grote rol in de voedselproductie. In veel culturen krijgen vrouwen wel toegang tot land, maar niet het eigendom. Dit vormt een cultureel obstakel om
de productie verder te verhogen (een negatieve drijvende kracht voor de productie).
Ook eetgewoonten zijn vaak cultureel bepaald. Religie speelt heeft vaak een belangrijke
rol in de cultuur en beïnvloedt daarmee ook de consumptiepatronen (zie kader 8.a). De
consumptiepatronen zijn het resultaat van een lange traditie, maar ze veranderen wel
langzaam in de loop van de tijd. Zo zien we in Nederland een trend naar meer kant-enklaarmaaltijden (zie ook hoofdstuk 3). De globalisering leidt ertoe dat consumptiepatronen ook globaliseren (of: ‘veramerikaniseren’). De regels die de religie oplegt, blijven
hierbij echter wel een randvoorwaarde.

wereld
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Kader 8.a
Invloed van religie op
consumptie

Religie speelt een belangrijke rol in het consumptiepatroon van mensen. Zo zijn
zevendedagsadventisten, hindoes en boeddhisten (veelal) vegetarisch. Hindoes zien het rund
als heilig. Daarom mogen ze geen rundvlees eten. Andere producten van de koe, zoals melk,
yoghurt en boter, worden juist als puur gezien en in verband gebracht met puurheid van geest,
ziel en lichaam. Deze visie op vlees en zuivelproducten beïnvloedt de eiwitconsumptie en
daarmee ook de productie en prijs van eiwit. Ook andere religies, zoals de islam, het jodendom
en het mormoonse geloof, hebben voedingsregels. Ook kennen veel religies periodes van
vasten (zoals de Ramadan).

Runderen bezetten een
heilige plek binnen het
Hindoeïsme en mogen niet
worden gegeten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wereldgodsdiensten die voedingsregels
ten aanzien van eiwitproducten kennen, de omvang van deze godsdiensten in 2008 en de
verwachting voor 2050. Vooral het aantal islamieten zal toenemen tot 25 à 30 procent van de
wereldbevolking. Voor Afrika en Azië betekent dit dat een groot deel van de bevolking geen
varkensvlees zal eten, terwijl in India de (rund)vleesconsumptie laag zal blijven vanwege het
hindoeïsme. De milieubelasting door voedselconsumptie van hindoes zal daardoor relatief
laag zijn.

Religie

Voedingsregels t.a.v.
eiwitproducten

mensen wereldwijd*
(2008)

Voorspelling
2050*

Boeddhisme

Vegetarisch dieet is wenselijk,
monniken vasten
Beperkingen t.a.v. vlees en vis,
selectief vasten
Rundvlees verboden, alle andere
vlees en vis beperkt

433 miljoen
(423 miljoen in Azië)
225 tot 300 miljoen

425 – 532 miljoen

990 miljoen (merendeels
India, daarnaast in Suriname,
Guyana, Nepal en Mauritius)
1,5 miljard (430 miljoen
in Afrika, 1 miljard in Azië)

1,2 – 1,4 miljard

15,2 miljoen (waarvan
7,3 miljoen in Noord-Amerika,
5,8 miljoen in Azië)
2,1 miljard (410 miljoen
in Afrika, 280 miljoen
in Azië, 560 miljoen in Europa,
520 miljoen in Latijns Amerika
en 780 miljoen in Noord-Amerika)

16 – 17 miljoen

Oosters
Orthodoxe kerk
Hindoeïsme

Islam

Jodendom

Christendom

Varkensvlees en bepaalde vogels
verboden. Vasten gedurende
bepaalde periodes
Varkensvlees en schelpdieren
verboden. Vlees en zuivel samen
verboden
Een deel van de christenen vast
gedurende bepaalde periodes

Tabel 8.1
Overzicht van de
wereldgodsdiensten en de
voedingsregels.
* Bron: Delanghe, 2008

2,2 – 2,7 miljard

2,8 miljard – 3,1 miljard
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8.1.5 Duurzame ontwikkeling
Planet
De wereld is niet groot genoeg om naast voldoende voedsel voor iedereen ook op grote
schaal biobrandstoffen te telen, zonder dat de duurzame ontwikkeling van de aarde in
het gedrang komt. Als geen maatregelen worden genomen zal wereldwijd de belasting
van het milieu door de productie en consumptie van eiwitten sterker stijgen dan de
productie. Daarbij kan de beschikbaarheid van water lokale problemen veroorzaken.
Ook kan de beschikbaarheid van eindige hulpbronnen als fossiele energie en fosfaat,
nog deze eeuw, problemen geven op wereldschaal.
De toename van de vraag naar eiwit zal ertoe leiden dat vooral in Latijns-Amerika de
productie van ondermeer soja en vlees verder wordt opgevoerd. Dit gaat ten koste van
bestaande ecosystemen.
People
Ook in 2030 zal er waarschijnlijk een scheve verdeling van de eiwitconsumptie over de
wereld zijn: veel consumptie in Noord-Amerika en te weinig in Afrika. Vooral armoede
blokkeert een duurzame toegang tot voedsel. De FAO schat dat 1,02 miljard mensen
in 2009 wereldwijd ondervoed zijn; meer dan ooit. De millenniumdoelstelling, dat het
aantal mensen dat ondervoed is in 2015 niet meer dan 420 miljoen bedraagt, zal niet
worden gehaald.
Overconsumptie zal, door de toenemende welvaart en de veramerikanisering van eetpatronen, zich de komende decennia hoogstwaarschijnlijk uitbreiden naar Azië.
Profit
Hoe de profitaspecten van duurzaamheid (inkomen uit productie, welvaart) zich zullen ontwikkelen door de verwachte veranderingen in de productie en consumptie van
eiwitrijk voedsel is moeilijk te voorspellen. De gemiddelde wereldmarktprijs van agrarische producten zal het komende decennium waarschijnlijk hoger liggen dan in het
decennium 1997-2006. Daarbij is uitgegaan van economische groei (vooral in ontwikkelingslanden), een toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie en hogere kosten voor energiegerelateerde grondstoffen en productiemiddelen (OECD-FAO,
2010). Een belangrijke constatering is dat als ontwikkelingslanden kiezen voor ‘cash
crops’ dit risico’s voor de voedselzekerheid ter plaatse kan betekenen.
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Onderstaande figuur toont het effect van de verschillende drijvende krachten achter
de verandering in de mondiale consumptie en productie tussen nu en 2030. Randvoorwaarden (zoals religie) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De dikte van de pijlen
geeft een indicatie van het belang van deze factor.

Figuur 8.2
Belangrijkste drijvende
krachten achter de
wijzigingen in consumptie
en productie wereldwijd
tussen nu en 2030

n
n
n
n
n

technische factor
demografisch
institutioneel
economisch
cultureel

8.2 De situatie in 2030
De wereldkaarten op de volgende pagina geven een overzicht van hoe de consumptiepatronen er in 2030 uit kunnen zien en de gevolgen daarvan voor een duurzame ontwikkeling bij continuering van de huidige trends en een streefbeeld voor 2030.
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Verwachting

Figuur 8.3
Schets van de consumptiepatronen en gevolgen voor
duurzame ontwikkeling  in
2030 bij continuering van
de huidige trends en een
streefbeeld
Streefbeeld
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De wereldbevolking zal naar verwachting in 2030 zijn gegroeid naar ruim 8 miljard
mensen. Dit zal verder oplopen tot ruim 9 miljard in 2050 (schattingen variëren van 8
tot 10,5 miljard). Er zal sprake zijn van een verschuiving van bevolkingsconcentraties
over de continenten. De verwachting is dat in 2030 het aantal Europeanen ongeveer gelijk is aan het huidige aantal en dat het inwonertal in Afrika stijgt van 900 miljoen naar
bijna 1,5 miljard. De groei zal het grootste zijn in Azië. De VN voorspelt daar een groei
van 3,9 miljard naar 4,9 miljard in 2030 (VN, 2004). Deze groei zal hoogstwaarschijnlijk
samengaan met een toename van de welvaart en van de urbanisatie, waardoor de overconsumptie ook in Azië problemen zal geven.
In 2030 zal de productie van de landbouw naar verwachting voldoende zijn om de ruim
8 miljard mensen te voeden. Onzeker is wel hoeveel land er dan wordt gebruikt voor
biobrandstof. De problemen voor een deel van de wereldbevolking worden dan ook
niet veroorzaakt door de beschikbaarheid, maar door de toegang tot voedsel. Landbouwproductie brengt milieubelasting met zich mee. De OESO (2008) schat dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen een belangrijk probleem zal zijn in 2030, net als
waterschaarste, grondwaterkwaliteit, watergebruik en watervervuiling in de landbouw.
Onderstaande figuur geeft de verwachting van de uitstoot van broeikasgassen in een
‘basisscenario’ van de OESO (2008). In dat scenario worden geen extra maatregelen genomen om de broeikasgasemissie te beperken. De grootste milieueffecten zullen merkbaar zijn in ontwikkelingslanden. Die zijn minder goed (financieel) toegerust voor het
noodzakelijke beheer en voor de noodzakelijke aanpassingen.

Figuur 8.4
Broeikasgasemissies vanuit
de OESO-landen (OECD),
BRIC-landen (Brazilië,
Rusland, India en China) en
ROW (Rest Of the World)
zonder beleidsaanpassingen,
in Gigatonnen CO²equivalenten (bron: OECD,
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8.3 Beïnvloedingsmechanismen
Onderstaand overzicht geeft enkele belangrijke mogelijkheden om de ontwikkeling te
beïnvloeden. Tussen haakjes staat aangegeven welke belanghebbende partij deze factor
kan beïnvloeden (O = overheid, B = bedrijfsleven, C = consument). Samenwerking is
essentieel. Het is het meest effectief als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.
Een korte beschrijving van de verschillende thema’s.

Thematiek
Groei van de wereldwijde vraag
naar eiwit

Productieverhoging op plaatsen
waar er een (groot) gat zit tussen
de potentiële productie en de
gerealiseerde productie
Armoedebestrijding en
verdelingsvraagstuk

Overconsumptie

Milieuproblematiek (broeikasgasemissie, watertekort, watervervuiling, aantasting ecosystemen)

• Beïnvloedingsmechanismen
• Bevolkingsgroei verminderen (O, C)
• Productiviteitsverhoging (O, B)
• Alternatieven voor hulpbronnen verder ontwikkelen (O, B)
• Verschuiving in consumptie naar meer plantaardig eiwit in bepaalde regio’s (C)
• In regio’s met overconsumptie consumptie per persoon verminderen (O, C, B)
• Betere toepassingen van technieken (O, B)
• Armoedebestrijding (zie onder)

• Investeren in infrastructuur in brede zin en in de landbouw: onderwijs,
    gezondheidszorg, wegen, fabrieken, bestuur, energie, drinkwater en sanitaire
    voorzieningen (O, B)
• Voorlichting (O, B)
• Microkrediet (O)
• Opstellen van nationale strategieën t.a.v. ‘het recht op voedsel’ (O)
• Vrije handel (O)
• Consumptiepatronen veranderen; verlagen van de consumptie,
    meer plantaardige eiwitten (O, C, B)
• Sturing via de prijs van eiwitten (O)
• Beschikbaarheid gezonde snacks (B)
• Smaaklessen (O, B)
• Internaliseren van milieukosten in productprijs (O)
• Procesinnovatie om het productieproces minder milieubelastend te maken (B)
• Innovatiesubsidie (O)
• Verschuiving in consumptie naar meer plantaardig eiwit in bepaalde regio’s (C)
Tabel 8.2
Overzicht van
beïnvloedingsmechanismen
van verschillende typen
factoren op verschillende
thema’s binnen de
eiwitdiscussie.
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Groei van de vraag naar eiwitten
De wereldwijde groeiende vraag naar eiwitten kan van verschillende kanten worden
benaderd:
1. Door de bevolkingsgroei te beperken, waardoor deze vraag afneemt. In praktijk is dit
moeilijk realiseerbaar. Voorlichting en armoedebestrijding kunnen hierbij een rol
spelen.
2. Door de eiwitconsumptie per persoon in regio’s met hoge eiwitconsumptie te verminderen, en door een verschuiving te bewerkstelligen van minder dierlijke naar
meer plantaardige eiwitconsumptie.
3. Door te voorkomen dat de consumptie van dierlijke eiwitten in de zich ontwikkelende economieën veel hoger wordt dan de nutritionele behoefte.
4. Door aan de aanbodkant te werken: door productiviteitsverhoging de eiwitproductie te verhogen.
Naar verwachting zal het wereldwijde productiepotentieel ook in 2030 voldoende zijn
om de gehele wereldbevolking te voeden. Het laatst genoemde punt (productiviteitsverhoging) zal waarschijnlijk worden gerealiseerd. Een verandering (vermindering) in
eiwitconsumptie in regio’s met hoge eiwitconsumptie wordt niet verwacht. Een trendbreuk op dit vlak zal actieve inzet vereisen. Zo’n trendbreuk is niet alleen wenselijk vanuit de toenemende vraag naar eiwitten, maar ook bezien vanuit het verdelingsvraagstuk
en de gezondheidseffecten van overconsumptie (zie onder).

Armoedebestrijding en verdelingsvraagstuk
Ongetwijfeld zal in 2030 ondervoeding nog steeds een groot probleem zijn. Daarbij is
het productiepotentieel dus niet het grote probleem, maar vooral de verdeling van de
eiwitrijke producten. Behalve de methoden die in tabel 8.2 worden genoemd, waarbij
de armoede ter plaatse wordt aangepakt – zoals het investeren in de infrastructuur, microkrediet en voorlichting –, is het belangrijk dat er wereldwijd aandacht komt voor
het verdelingsvraagstuk. Naast nationale ontwikkelingen wat betreft educatie, gezondheidszorg, industrie en technologie, is de internationale component hierin van groot
belang. Belangrijke elementen daarvan hebben betrekking op de vrije handel van goederen en producten. Hoewel importheffingen een gunstige invloed kunnen hebben
op de ontwikkeling van bepaalde nationale sectoren, kunnen de importheffingen van
andere landen de daadwerkelijke export van de producten uit die sector ook naar die
landen juist belemmeren. Daardoor ontstaat voor het betreffende land een netto negatief effect op de ontwikkeling van deze sector en de inkomsten. De Schutter (2010)
wijst op het belang van nationale strategieën en instituties om het recht op voedsel te
realiseren. Door het recht op voedsel in de nationale wetgeving te verankeren staat een
land bijvoorbeeld sterker in handelsonderhandelingen. Een ander voorbeeld is Brazilië
dat gratis maaltijden aan schoolkinderen verstrekt en eist dat 30 procent van het voedsel dat daarvoor nodig is, wordt betrokken van kleine familiebedrijven. De FAO heeft het
Special Programme for Food Security (SPFS) om overheden te helpen voedselzekerheid op
nationale schaal te realiseren.
Overconsumptie
De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat gezondheidsinterventies het meest effectief zijn als ze multisectoraal wordt aangepakt, diverse facetten en niveaus beslaan en
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een gecombineerde actie zijn van overheid en belanghebbenden en gebruik maken van
een breed scala aan beleidsinstrumenten. Alleen voorlichting bijvoorbeeld, is dikwijls
slechts matig effectief. De instrumenten voor beïnvloeding die in tabel 8.2 worden genoemd, zijn voorbeelden van facetten van deze brede aanpak. Aandacht voor dit probleem blijft de komende jaren essentieel, bezien vanuit zowel het verdelingsvraagstuk
als vanuit gezondheidsoogpunt.

Milieuproblematiek
Een verschuiving van de consumptie van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, een
lagere consumptie per persoon en minder verspilling van voedsel in de westerse wereld
zullen ook de milieuproblematiek verminderen. Dit vereist een structurele verandering in consumptiepatronen - een grote culturele verandering waarbij duurzaamheid
een belangrijke basiswaarde wordt (World Watch Institute, 2010). Daarnaast zijn ook
maatregelen noodzakelijk om de milieubelasting van de agrarische productie verder te
verminderen. Bij nieuwe innovaties op het terrein van plantaardige en dierlijke eiwitten
moet duurzaamheid een randvoorwaarde zijn.
Milieuaspecten van dierlijke eiwitten:
• Vlees: bezien vanuit het klimaatprobleem scoort rundvlees het slechtst. Herkauwers kunnen echter gras omzetten in eiwitten die de mens kan gebruiken. Dit
maakt rundvlees toch een aantrekkelijke eiwitbron. Varkens en pluimvee kunnen
restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie verwerken. Een milieutechnisch
optimaal voedingspatroon zou dan ook bestaan uit plantaardige eiwitten, aangevuld met rundvlees afkomstig van graslanden die ongeschikt zijn voor akkerbouw,
en varkens- en pluimveevlees op basis van voeding uit agrarische restproducten. Dit
betekent voor Nederland wel een lagere vleesconsumptie dan het huidige niveau.
Nierenberg (2005) geeft aan dat in dat geval een andere houding nodig is wat betreft vlees als onderdeel van het consumptiepatroon. Daarin moet meer aandacht
zijn voor de voordelen van plantaardige producten en voor duurzamere alternatieve
productiesystemen met hogere welzijnsstandaarden voor mens en dier.
• Zuivel en eieren: voor zuivel geldt hetzelfde als voor rundvlees en voor eieren geldt
globaal hetzelfde als voor kippenvlees.
• Vis: vanuit voedingsoogpunt wordt geadviseerd 1 tot 2 keer per week vis te eten. Niet
vanwege de eiwitten, maar vanwege de gunstige vetzuren in (vooral carnivore) vissen. Tegelijkertijd gaan de visstanden achteruit. Dit is een spanning tussen gezondheid en biodiversiteit, die beide belangrijk zijn voor een duurzame samenleving. Een
dergelijke spanning geldt niet alleen voor de consumptie van vis. De verschillende
duurzaamheids- en gezondheidseffecten van producten maken het voor consumenten in feite onmogelijk een verantwoorde keuze te maken. Door te werken aan een
verdere verduurzaming van de eiwitproductie zelf, kan deze spanning enigszins afnemen.
Milieuaspecten van plantaardige eiwitten:
• Plantaardige eiwitten voor dierlijke consumptie: vanuit milieutechnisch perspectief
zou het optimaal zijn als alleen restproducten van de humane voeding voor dierlijke
consumptie worden gebruikt en daarnaast graslanden die niet voor andere teelten
geschikt zijn. Dit vereist enerzijds een aanpassing van het consumptiepatroon naar
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minder vlees en tegelijkertijd een aanpassing van het systeem van veevoer.
• Plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie: het beslag dat plantaardige eiwitten op het milieu leggen, is lager dan dat van dierlijke eiwitten. Maar er zijn grote
onderlinge verschillen, afhankelijk van herkomst, opbrengst per hectare en productiewijze. Als algemene leidraad kan worden gesteld dat plantaardige eiwitten minder milieubelastend zijn dan dierlijke eiwitten.

8.4 Tenslotte
Er staan ons een aantal belangrijke mondiale en lokale uitdagingen te wachten als het
gaat om de productie en consumptie van eiwitrijk voedsel. De goede verdeling van eiwitten over de wereldbevolking (niet te veel en niet te weinig) en een duurzaam gebruik
van onze hulpbronnen zijn daarvan de grootste. Behalve het in kaart brengen van de
drijvende krachten achter de productie van eiwitrijke voeding is met deze studie een
eerste aanzet gedaan om de diverse beïnvloedingsmechanismen te beschrijven. Er zijn
goede kansen om het tij te keren als we nu actie ondernemen. De onderkenning van de
genoemde uitdagingen en het inzicht in de drijvende krachten zijn een eerste stap in
een (gecoördineerde) aanpak van de genoemde uitdagingen.

Verder lezen?
> Hanemaaijer, A., W. de Ridder, T. Aalbers, B. Eickhout, H. Hilderink, L. Hitman, T. Manders, D. Nagelhout, A. Petersen (2007) Nederland en een duurzame wereld. Armoede,
klimaat en biodiversiteit. Tweede Duurzaamheidsverkenning. MNP.
>	Schutter, Olivier de (2010) Countries tackling hunger with a right to food approach. Briefing note 01 – May 2010.
> World Watch Institute (2010) State of the World. Transforming Cultures. From Consumerism to Sustainability.
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