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Hoe groen is soja?

Corné van Dooren Voedingscentrum, Den Haag

Soja is regelmatig in het nieuws en niet alleen in positieve zin. 
De peulvrucht wordt in verband gebracht met gentechnologie, 
ontbossing, erosie en andere vraagstukken. Nieuwe initiatieven 
proberen het tij te keren en soja weer een groene glans te geven. De 
impact van soja op duurzaamheid heeft te maken met het gebruik 
ervan voor veevoer of het gebruik ervan als eiwitbron voor mensen. 
Niet in alle gevallen is soja de beste keuze, maar de consumptie 
van soja in plaats van vlees is aanzienlijk minder milieubelastend.

Verreweg de meeste soja wordt gebruikt voor veevoer vanwege het 
hoge eiwitgehalte en de aantrekkelijke prijs. Sojaschroot vormt de 
hoofdmoot van de sojaproductie, zowel in volume (79 procent) als in 
economische waarde (70 procent), tabel 1. Binnen Europa is Neder-
land met 9,9 miljoen ton per jaar de grootste importeur. Naar schat-
ting gaat 0,1 procent van de sojabonen rechtstreeks naar levensmid-
delenbedrijven en wordt het voornamelijk verwerkt tot tofu. Alpro is in 
Nederland de grootste tofuproducent. Met moderne technieken is het 
mogelijk om van plantaardig eiwit uit soja, erwten en tarwe vleesver-
vangers te maken met voldoende eiwit en textuur.

EiwittEn En hEt miliEu Als het om de milieubelasting gaat, 
wordt soja gezien als een goed alternatief voor dierlijke eiwitten. 
Met het oog op duurzaamheid en het wereldvoedselvraagstuk is het 
belangrijk te weten hoeveel eiwit per hectare geteeld kan worden. 
Peulvruchten zijn een efficiënte manier om eiwit te produceren. 
Volgens onderzoekers hebben soja en erwt een factor 4 tot 40 meer 
eiwitopbrengsten per hectare dan vlees en melk. Raapzaad, tarwe en 
aardappel zitten daar tussenin met een opbrengst die tot 20 maal 
hoger is. Hoewel de getallen voor aardappel gunstig zijn, is het grote 
verschil dat soja 36 procent meer eiwit bevat dan aardappels die één 
tot twee procent daarvan bevatten. Hierdoor levert aardappel maar 
een beperkte bijdrage in de eiwitvoorziening. Sinds kort is het wel 
mogelijk om eiwit uit aardappelresten te isoleren en te gebruiken in 
voedingsmiddelen. 
Een klimaatanalyse van de Stichting Natuur en Milieu geeft aan dat 
de hoge milieubelasting van Europese producten (tarwe en voeder-
erwt) wordt gecompenseerd door de hoge hectareopbrengst. Voor 

toepassing in veevoer is het belangrijk te weten wat de belasting per 
kilo eiwit is. Voor zonnebloem en raapzaad zijn deze het laagst. Als 
gekeken wordt naar andere milieueffecten, zoals bestrijdingsmiddelen 
en kunstmestgebruik, dan zijn zonnebloemschroot en voedererwt ver-
gelijkbaar met soja. Tarwe en aardappel zijn ongunstiger. Daarnaast 
speelt voor sojateelt nog verlies aan bodemvruchtbaarheid en erosie 
mee, vooral in bepaalde streken van Brazilië waar de bodem intensief 
wordt geploegd en er onvoldoende wisselteelt plaatsvindt.

VlEEsproductiE Dieren zetten plantaardige eiwitten om in 
dierlijke eiwitten. De efficiëntie waarmee dit gebeurt, verschilt sterk 
per diersoort en is afhankelijk van de omstandigheden. Deze varieert 
van factor twee voor kippen, vijf voor varkens tot twintig voor runde-
ren. Herkauwers eten voornamelijk gras en halen daar veel van hun 
eiwit uit. Dieren met een hoge productie moeten bijgevoerd worden 
met eiwitrijk krachtvoer. Soja maakt daar een belangrijk onderdeel 
van uit. Meer dan tachtig procent van de soja gaat naar veevoer en 
21 procent van het veevoer (exclusief gras en maïs) bestaat uit soja. 
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Jaarlijks wordt in de Nederlandse veehouderij ongeveer 2,6 miljoen 
ton sojaproducten gebruikt. Daarvan was 54 procent bestemd voor 
varkensvoer, 18 procent voor vleeskuikens, 13 procent voor leghennen 
en 11 procent voor runderen. Het onderzoeksprogramma PROFE-
TAS-project (PROtein Foods, Environment, Technology and Society) 

berekende dat plantaardig eiwit (uit erwten) zes tot tien maal minder 
land nodig heeft, vier maal minder water en meer dan honderd maal 
minder energieverbruik, broeikaseffect en verzuring tot gevolg heeft 
dan dierlijk eiwit. Dit geldt ook voor soja.

BroEikasEffEct De Food and Agriculture Organization (FAO) 
van de Verenigde Naties berekende dat het broeikaseffect van de 
vleesproductie voor 35 procent het gevolg is van ontbossing en zeven 
procent door de productie van veevoer. In de pluimvee- en varkens-
keten is eenderde van de broeikasemissies het gevolg van veevoer. 
Soja scoort qua broeikaseffect per eiwitproductie redelijk en komt in 
de buurt van maïs en erwten. Wat landgebruik betreft is eiwit uit soja 
beter dan granen en iets beter dan erwten. Soja en erwten hebben ver-
geleken met granen minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. 
Kunstmestgebruik draagt flink bij aan het broeikaseffect. Het nadeel 
van soja is wel dat het vanuit Zuid-Amerika enorme transportafstan-
den moet afleggen. Het energiegebruik door sojateelt en transport 
vanuit Brazilië is bijvoorbeeld dertig procent hoger dan vanuit Italië. 
Andere eiwitbronnen, zoals tarwe, peulvruchten en aardappel kunnen 
gewoon in Nederland geteeld worden. Soja heeft daardoor een hogere 
impact op klimaatverandering en energieverbruik dan bijvoorbeeld 
erwten of raapzaad. Indien de teelt van soja en andere gewassen ont-
bossing, verwoestijning of erosie tot gevolg heeft, levert dat volgens 
de FAO de grootste bijdrage aan het broeikaseffect.

ontBossing De teelt van soja wordt in verband gebracht met 
ontbossing. In Brazilië en Argentinië wordt regenwoud, ander bos en 
savanne gekapt en ontgonnen om plaats te maken voor sojateelt of 
weidegebied. In de afgelopen tien jaar is het wereldwijde areaal soja 
met de helft toegenomen. De wereldhandel in sojabonen, sojameel en 
sojaolie is ongeveer verdubbeld. De verdere expansie van de soja-
teelt is aldus mede bepalend voor het verlies van biodiversiteit in het 
regenwoud en andere natuurlijke gebieden, schrijft het Ministerie van 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De vleesconsumptie groeit we-
reldwijd en dit gaat vooral in Zuid-Amerika gepaard met de groei van 
weilanden en veevoerareaal. Jaarlijks wordt 2,4 miljoen hectare bos 
omgezet in weiland en 0,5 miljoen hectare bos in grond voor veevoer. 
Non-profit onderzoek- en adviesbureau AidEnvironment berekende 

tAbel 1: import 

en export vAn 

SojAproDucten in 

miljoen ton in 2005

import

neDerlAnD uit brAzilië uit Argentinië uit vS

gebruik voor 

veevoer export

SojAbonen 4,9* 3,3 - 1,0 0,1 1,5

SojASchroot 4,9 2,4 2,3 - 2,4 4,7

SojAolie 0,07 0,01 0,01 - 0,03 0,4

totAAl 9,9 5,7 2,3 1,0 2,6 6,6

*in neDerlAnD worDt 3,2 miljoen ton bonen verwerkt tot 2,5 miljoen ton Schroot en 0,6 miljoen ton olie (lei, 2006).
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dat door Nederlandse import van grondstoffen in het laatste decen-
nium 1,6 miljoen hectare natuurlijk bos is aangetast. De helft daarvan 
komt (direct of indirect door verdringing) op rekening van de sojateelt 
in Brazilië. 

groEnE soja Sinds eind 2007 is er ‘groene soja’ op de markt. Het 
betreft soja die voldoet aan de ‘Basel Criteria’. De criteria zijn opge-
steld door het Wereld Natuur Fonds en de Zwitserse supermarktketen 
COOP. De leveranciers moeten voldoen aan de plaatselijke wetgeving. 

De GGO-vrije soja moet zo worden geteeld dat erosie wordt tegen-
gegaan en biodiversiteit behouden. De soja mag niet afkomstig zijn 
van grond die na 1994 is ontbost en mag geen aantasting geven van 
ecologische waardevolle gebieden. 

altErnatiEVEn Peulvruchten zijn door hun prijs en aminozuur-
samenstelling niet de beste optie voor vervanging van soja in veevoer. 
De Animal Sciences Group (ASG) is een kennisorganisatie op het ge-
bied van veehouderij, diergezondheid en visserij en verbonden aan de 
Wageningen Universiteit. De ASG berekende dat het toch mogelijk is 
om voor driekwart soja te vervangen door lupinezaden, veldbonen en 
erwten. Voor halvering van het gebruik van soja voor de hele veestapel 
is een areaal van peulvruchten nodig dat meer is dan in Nederland 
beschikbaar is. De ASG concludeert dat andere eiwitrijke gewassen 
geen structurele oplossing kunnen bieden en dat vervanging van 
gangbaar sojaschroot door ‘groene’ soja tegen een geringe meerprijs 
een structurele oplossing kan bieden. Bij de aanwending van gewas-
sen voor biobrandstoffen ontstaan ook eiwitrijke bijproducten, zoals 
raapzaadschroot. Volgens het Milieu en Natuur Planbureau zouden 
deze wellicht op den duur een kwart van de soja kunnen vervangen. 
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Vrij van gentechniek
een niet minder omstreden onderwerp in 
relatie tot soja is gentechnologie (ggo; 
genetisch gemodificeerde organismen). 
ggo-soja is sinds tien jaar op de markt en is 
resistent tegen het onkruidbestrijdingsmid-
del roundup. over het milieueffect hiervan 
lopen de meningen uiteen. in argentinië is 
99 procent van de teelt ggo, in de verenigde 
Staten 91 procent en in Brazilië 45 procent. 
er is een etiketteringsplicht voor ggo-soja. 
deze geldt niet voor vlees en melk van die-
ren die ggo-soja hebben gegeten. ongeveer 
vijf tot tien miljoen ton soja uit Brazilië wordt 
apart als ggo-vrij verhandeld. 
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in De neDerlAnDSe veehouDerij worDt jAArlijkS 2,6 miljoen ton SojAproDucten gebruikt, wAArvAn 54 procent voor vArkenSvoer en 11 procent 

voor runDeren.
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