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Kippenpoot veel milieuvriendelijker dan 

Wie met voeding een bijdrage wil leveren aan het milieu 

hoeft niet meteen de rigoureuze overstap te maken naar 

een vegetarische of biologische voeding. Een simpele keu-

ze uit kippenvlees, varkensvlees of rund, kan een groot 

verschil uitmaken in milieubelasting. 

	 	 er	zijn	verschillende ele- 
 menten van belang voor het 
meten van milieubelasting zoals het 
gebruik van schaarse grondstoffen en 
de uitstoot van stoffen, zoals stikstof 
of kooldioxide. Belangrijke ijkpunten 
bij de productie van vlees zijn landge-
bruik, watergebruik, energieverbruik, 
uitstoot van broeikasgassen en milieu-
toxische stoffen. In de afgelopen jaren 
zijn hier in diverse onderzoeken gege-
vens over verzameld. 

Vleesconsumptie    Per jaar is er 
voor iedere Nederlander 84,5 kilo 
vlees beschikbaar. Eigenlijk worden 
er maar drie soorten vlees gegeten 

namelijk varken, kip en rund (tabel 
1). Varkensvlees neemt bijna de helft 
voor zijn rekening en kip (26 procent) 
en rundvlees (23 procent) ontlopen 
elkaar niet veel. Belangrijke toelichting 
is dat het hier om vlees in karkasge-
wicht gaat. Bij de slacht gaat er 40 
procent van het vlees door organen en 
dergelijke verloren. De vleesaankoop 
is 49,8 kilo per jaar, waarvan nog eens 
10,6 kilo wordt weggegooid aan bot-
ten, door bederf of vochtverlies. Uit-
eindelijk komt dat neer op een con-
sumptie van 107 gram vlees per dag.

Impact vleesconsumptie    In 
juni gaf de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in 
de kamer toe dat er ‘milieubezwaren 
kleven aan ons voedselpakket in het 
algemeen en de vleesproductie in het 
bijzonder. Als dierlijke eiwitten in ons 
voedselpakket vervangen zouden wor-
den door plantaardige eiwitten, zou de 
milieudruk dalen.’ 

Het rapport Milieudruk consumptie 
in beeld  uit 2003 van het Rijksinsti-

tuut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) vermeldt dat in het con-
sumptiedomein het voeden een groot 
aandeel heeft op een aantal milieu-
aspecten. Het RIVM concludeert: ‘In 
dit domein zijn het vooral graanpro-
ducten, aardappelen, groenten, fruit 
en eiwithoudende producten (vlees en 
zuivel) die een relatief hoge milieu-
druk hebben. Vis heeft logischerwijs 
een lager landgebruik dan vlees en 
zuivel, maar een fors klimaateffect per 
eenheid besteding.’ 

Een studie die in kringen van de 
milieubeweging veel geciteerd wordt, 
is het recent verschenen Livestock’s 
Long Shadow van de Food and Agri-
culture Organisation (FAO) van de 
Verenigde Naties. De FAO berekent 
dat de bijdrage van vee aan de kli-
maatverandering in CO2-equivalenten 
18 procent is. Dat is meer dan de bij-
drage van het verkeer. 

Veevoer    De hoge milieubelasting 
van vlees en zuivel heeft te maken 
met het voer dat een dier tijdens het 
leven gebruikt. Voor elke kilo vlees is 
een bepaalde hoeveelheid voer nodig. 
Dit wordt voedselconversie genoemd 
(tabel 1). De cijfers daarover lopen 
uiteen en dit heeft te maken met de 
verschillende rassen, omstandigheden 
en voersoorten (eiwitrijk of niet). 

De gebruikte maten en eenheden 
lopen uiteen, maar geven een duidelijk 
beeld. Kip heeft de beste conversie, 
gevolgd door varkensvlees. Rundvlees 
ligt een factor twee tot zeven hoger. 
Rundvlees is niet geheel vergelijkbaar 
met de andere twee vleessoorten omdat 
herkauwers voor een deel ook gras 
eten. Varkens eten veel ruwvoer, beiden 
met een laag eiwit- en dus stikstofge-
halte. Ruwvoer is vaak een bijproduct 
van de landbouw of voedingsindustrie. 
Wereldwijd gaat meer dan de helft van 
de maïs naar veevoer. Van soja gaat 
ongeveer tweederde naar veevoer.
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‘Kip is op alle bes-

roken meetpunten 

milieuvriendelijker 

dan andere vlees-

soorten’
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milieuvriendelijker dan biefstuk

Landgebruik en voetafdruk    
Winnie Gerbens-Leenes van de Rijks-
universiteit Groningen heeft in 2006 
een uitgebreid promotieonderzoek 
afgerond naar gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen bij voedsel (zie ook 
Voeding Nu, februari 2007). Ze bekeek 
drie factoren tegelijk: land-, water- en 
energiegebruik. Veel van de gegevens 
hebben betrekking op Nederland. 
De berekeningen zijn gedaan naar 
beschikbare kilo’s in plaats van 
besteedde euro’s zoals bij het RIVM. 
Vlees is in deze berekening verant-
woordelijk voor 29 procent van het 
landgebruik van voedsel, 44 procent 
van het watergebruik en 26 procent 
van het energiegebruik. Met zuivel 
erbij is dat respectievelijk 54, 66 en 45 
procent. Defra is het Britse Ministerie 
van Landbouw Milieu en Voedselkwa-
liteit. Eind 2006 publiceerde het een 
studie naar de Environmental Impacts 
of Food Production and Consumpti-
on. De conclusie uit de studie luidt dat 
vlees geproduceerd in Groot-Brittan-
nië zeer energie-intensief is. In tabel 2 
staat een overzicht van de getallen uit 
beide studies.

Gerbens-Leenes tekent nog aan dat 
het Nederlandse productiesysteem een 
zeer hoog rendement heeft, waardoor 
de cijfers relatief laag zijn. Verder 
blijkt dat de Engelse getallen aanzien-
lijk lager zijn dan de Nederlandse. Dat 
komt omdat ze alleen over de primai-
re productie gaan.

Een andere manier om de milieudruk 
te meten is door middel van de zogehe-
ten voetafdruk. Bij deze methode wordt 
het landgebruik per persoon berekend. 
Daaraan wordt het energieverbruik 
toegevoegd. Dit wordt vertaald in 
de oppervlakte die nodig is om de 
CO2-uitstoot te compenseren. Deze is 
voor voeding uit te rekenen via www.
voedselvoetafdruk.nl. Voor elke aard-
bewoner is er gemiddeld 1,8 hectare 

Kg veevoer naar 
levend dier

Conversie Omzetting plantaardig 
eiwit naar dierlijk eiwit

N- efficiëntie

Milieu Centraal 
(2006)

FAO (2006) Juffermans (2006) Smil/ Van der Hoek 
(zie FAO, 2006)

Kippenvlees 2 – 3 2 - 4 2,3 3

Varkensvlees 2,8 4,8 5

Rundvlees 4 7 17,3 20

Melkkoe 4,9

Zuivel 2,5

Vlees range 2-5 5 5 - 10 (gemiddeld 8)

Vis 1,3 1,6 - 1,8 2,5 - 3,5

Landgebruik 
(m2/kg)

Transpiratie/water* 
gebruik (liter/kg)

Energiegebruik** 
(MJ/kg)

Energieverbruik 
UK (MJ/kg)

CO2-equivalenten

Gerbens-Leenes Gerbens-Leenes Gerbens-Leenes Defra Defra

Gevogelte (kipfilet) 10,4 679 86,0 14 4,6-6,7

Varkensvlees (vers) 12,0 823 86,4 17 6,3

Rundvlees (vers) 19,4 1690 110,4 28 15-32,3

Melk (halfvol) 0,9 103 8,0

Kaas (gerijpt) 7,0 509 79,5

Ei 4,9 454 24,3

Vis (vers) 0 79,4

Granen (tarwe-
bloem)

1,9 204 12,5

* Het transpiratiewater is een berekening uitgaande van input en output van water in de landbouw, die een maat is voor de 
verbouw van het gewas.
** Het energiegebruik is berekend over eindproducten, dus inclusief verpakking, transport en bereiding. 

Voedselvoetafdruk m2 
per kg

Virtueel water 
gehalte* Nederland 
(liter/kg)

Kippenvlees 30 222,2

Varkensvlees 35 379

Rundvlees 45 1.168,1

Vlees gemiddeld 35

Kaas 25

Vis 100

Tarwe 61,9

*Het gemiddelde waterverbruik dat wereldwijd nodig is om een kilo van 
het genoemde product te maken

Tabel 1: Voedselconversie

Tabel 2: Land-, water- en energieverbruik van dierlijke producten

Tabel 3: Voetafdruk van dierlijke producten

grond beschikbaar. De helft daarvan is 
voor voedselproductie. De gemiddelde 
Nederlander zit daar met 1,6 hectare 
per persoon ver boven. De test hanteert 
de waarden zoals genoemd in tabel 3. 
De cijfers zijn aardig in lijn met die van 
Gerbens-Leenes. Rundvlees heeft een 
anderhalf maal hogere afdruk dan kip-
penvlees.

Watervoetafdruk    Unesco heeft in 
2004 een omvangrijke studie gedaan 
naar watergebruik en de handel in 
onder andere de landbouwsector. Ook 
wordt hierin het waterverbruik van 
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vleesproducten berekend. Te conclude-
ren valt dat in Nederland een varken 
bijna twee maal en een rund bijna vijf 
maal zoveel water per kilo gebruikt als 
een kip. Dit verbruik is lager en anders 
berekend door Gerbens-Leenes. Dit 
heeft te maken met het uitgangsge-
wicht dat in het begin werd genoemd. 
Gerbens-Leenes rekent op basis van 
beschikbaar vlees, Unesco op basis van 
consumeerbaar vlees, zonder botten 
en dergelijke. De cijfers van Nederland 
liggen lager dan het wereldgemiddelde 
door de lage temperatuur in Neder-
land waardoor er minder verdamping 
plaatsvindt. Volgens Unesco is rund-
vlees het product met de grootste 
bijdrage aan het wereldwijde water-
verbruik (13 procent), gevolgd door 
soja, tarwe, cacao, koffie en rijst. Het 
gemiddelde gebruik per wereldbewoner 
is 1,24 miljoen liter per jaar. Nederland 

zit daar met 1,22 net onder. Het water-
verbruik per land is direct gecorreleerd 
aan het inkomen en de vleesconsump-
tie. Uitzondering daarop zijn landen 
waar veel rijst verbouwd wordt, omdat 
dit een gewas is dat veel water nodig 
heeft. 

 
Biologisch    In het Britse Defra-rap-
port is ook gekeken naar biologische 
producten. In het rapport staat: ‘De 
productie van veevoer levert de groot-
ste bijdrage aan de energiebehoefte. 
Biologische productie heeft een lager 
energiegebruik voor rundvlees en 
varkensvlees, maar hoger voor kip-
penvlees.’ Gewone productie van kip 
gebruikt 12 megajoule, biologische 
16 megajoule en vrije uitloopkip 15 
megajoule per kilo. Broeikasgassen bij 
vleesproductie worden voor een groot 
deel bepaald door methaanproductie 
bij herkauwers en stikstofemissies van 

stallen en weilanden. De biologische 
productie geeft volgens de Britten 
meer broeikasgassen af bij rundvlees 
en kip, maar minder bij varkens. Een 
Nederlandse studie geeft aan dat de 
emissie van broeikasgassen bij biologi-
sche rundveehouderijen lager is. 

Professor Timothy J. Baroni van de 
Universiteit van Massachusetts in de 
Verenigde Staten berekende in 2007 
op basis van een levenscyclusanalyse 
dat een biologische voeding over het 
geheel eenderde lagere milieu-impact 
had. De winst was nog groter dan 
tussen een voeding met vlees en een 
vegetarische voeding. Een biologische 
vegetarische voeding heeft maar de 
helft van de milieu-impact van een 
gangbare voeding met vlees.

Conclusie    Kip is op alle besproken 
meetpunten (voer, land, water, kli-
maat) milieuvriendelijker dan andere 
vleessoorten (afbeelding 1). De belas-
ting van varkensvlees is gemiddeld 
over de tien besproken onderzoeken 
bijna 40 procent hoger. De belasting 
van rundvlees is ongeveer tweeënhalf 
maal hoger. De belasting per kilo van 
zuivel is niet veel lager dan die van 
kippenvlees, maar de consumptie is 
gemiddeld hoger. (Rund)vlees geeft 
binnen de voeding de belangrijkste 
milieubelasting. Plantaardige produc-
ten, zoals granen en soja, hebben een 
veel lagere belasting. 

De belangrijkste factor is de inef-
ficiëntie waarmee plantaardig voer 
omgezet wordt in dierlijk eiwit. Een 
relativerende opmerking is dat varkens 
minder aanslag op het milieu plegen 
als ze reststromen uit de voedings-
industrie eten. Hetzelfde geldt voor 
koeien die grazen in natuurgebieden 
of graslandterreinen waar geen andere 
landbouw mogelijk is, zonder bij-
gevoerd te worden. Vandaar ook de 
relatief grote variatie in de cijfers van 
rundvlees. Als vlees afkomstig is van 
melkkoeien is de milieubelasting te 
delen met de geleverde melk. Dit vlees 
wordt meestal verkocht als mengvlees, 
zoals gehakt en burgers. 

De variatie in cijfers laat zien dat 

er rekenmethoden gebruikt zijn met 
diverse aannames en onzekerheden. 
Desalniettemin is de overall conclusie 
voor alle onderzoeken hetzelfde. Als 
er vlees gegeten wordt, kan uit milieu-
oogpunt het beste voor kip gekozen 
worden, gevolgd door varkens- 
vlees.
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Wereldwijd gaat meer 

dan de helft van de maïs 

naar veevoer

Afbeelding 1: Gemid-

deld geïndexeerd 

gebruik van land, 

water, klimaat en 

voer, waarbij kip op 

100 gesteld is.
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