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Bevraging middenveld

• Anno 2006: FAO rapport ‘Livestock’s Long Shadow’

→ veehouderij = 18% van totale broeikasgasuitstoot

• Juli 2010: SALV* advies: bepaling CO2 voetafdruk 

Vlaamse veehouderij noodzakelijk voor duurzame 

Korte achtergrondschets

Vlaamse veehouderij noodzakelijk voor duurzame 

ontwikkeling van voedselketen

• September 2010: ILVO start voorstudie voor uitbouw 

van onderzoeksagenda rond duurzaamheid van 

landbouwsector:

• Inventaris instrumenten/methoden duurzaamheidsbepaling

• Verkenning bestaande initiatieven in het schap en er voor

• Visie van betrokkenen uit agro-voedingssector
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*SALV = Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij



Wie?  Wat?  Wanneer?

• SALV leden (17 personen, 13 instanties) - keuze voor 

beperkte groep experten: vertegenwoordigen de sector 

én zijn betrokken)

• SALV

• ABS 

Methode van bevraging

•Visserij-Rederscentrale

•Platform voor Landbouwonderzoek• ABS 

• Boerenbond 

• BEMEFA 

• Fevia  

• VBT

• 5 vragen (individueel)

• najaar 2010 – voorjaar 2011
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•Platform voor Landbouwonderzoek

•OIVO

•Bioforum

• BBL en Natuurpunt

•Vredeseilanden



Wat?  5 vragen

1. Waarom is er (groeiende) interesse voor duurzaamheid 

van landbouw/voeding? Waarom heb je graag een 

‘instrument ‘ om duurzaamheid te bepalen?

2. Voor welk doel wil je zo’n meetmethode gebruiken?

Methode van bevraging

3. Waarop moet de focus liggen? Product/proces? Carbon 

Footprint/meerdere aspecten/integrale duurzaamheid? 

Welke sector eerst?

4. Op welk niveau? Vlaams-Nationaal-Europees-Globaal?

5. Methode zelf en specificiteiten: systeemgrenzen, 

functionele eenheid, allocatie?

5



5 vragen vele antwoorden...

1. Vanwaar interesse? Waarom een meetinstrument?

• maatschappelijk belang

• strategisch belang: VLA spant zich in

• imago van Vl. landbouw beschermen

Visie van de ondervraagden

• imago van Vl. landbouw beschermen

• nood aan nulmeting/benckmark: ‘zijn we goed bezig?’

• er circuleren veel cijfers, maar: nvt VLA landbouwsystemen

• om voortbestaan van de sector te garanderen is er nood aan een

│wetenschappelijk onderbouwd

│maatschappelijk gedragen

instrument/methode om een objectief debat te kunnen houden
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instrument/meetmethode duurzaamheid

2. Met welk doel voor ogen?

• huidige toestand weergeven (nulmeting)

• knelpunten in de keten blootleggen

• verduurzaming meetbaar maken 

Visie van de ondervraagden

• ondersteuning van het beleid

• communicatie met actoren in de keten

Maar niet om

• communicatie met consumenten ahv labels, carbon footprint cijfer

‘Hiertoe zijn er teveel aannames tijdens de berekening die een 

correcte vergelijking in de weg staan.’
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instrument/meetmethode duurzaamheid

3. Focus (product/proces)? CFP* of ruimer? Pilootsector?

•Vaststelling: “onze productiesystemen zijn heel divers en moeten 
naast elkaar een plaats blijven krijgen”

Voorwaarde: “voor elk productiesysteem en elke productietak moet 
gestreefd worden naar maximale duurzaamheid” 

Visie van de ondervraagden

gestreefd worden naar maximale duurzaamheid” 

• CFP of niet: verdeeldheid!

•pro: vergelijking met bestaande cijfers, meetbaar, op korte termijn 
haalbaar, focus op klimaatproblematiek, kan opstap zijn naar 
uitgebreider instrument

•contra: te eenzijdig, meerdere maatschappelijke bezorgdheden, 
andere problemen in toekomst (water), beleid sturen o.b.v. 1 
aspect is gevaarlijk (verschuiving van problemen), sociale en 
economische aspecten zijn deel van integrale duurzaamheid 

8*CFP = carbon footprint



instrument/meetmethode duurzaamheid

3. Focus (product/proces)? CFP of ruimer? Pilootsector?

Andere gewenste aspecten naast broeikaseffect (CFP):

• Ecologisch: veel ruimer (ook toxiciteit, verzuring, eutrofiëring, fijn 

stofemissies etc.: bodem/water/lucht/biodiversiteit/nutriënten/energie)

• Economisch: eerlijke kostendekkende prijs, rendement op eigen 

Visie van de ondervraagden

• Economisch: eerlijke kostendekkende prijs, rendement op eigen 

kapitaal, afhankelijkheid externe markten (export/import als risico) 

• Sociaal: tewerkstellingsgarantie, humaan kapitaal, aspect kinderarbeid, 

dierenwelzijn, veilig gezond en voldoende voedsel, arbeidsvoorwaarden, 

werkdruk (vrije tijd), imago van sector, ethiek (rechtvaardigheid van 

productiesystemen), 

⇒Integrale duurzaamheid 

⇒Met of zonder aangepaste weging van de 3 pijlers. 
! Belang verschilt naargelang de schakel in de keten of zelfs de situatie 

op een bepaald moment (prangend probleem).
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instrument/meetmethode duurzaamheid

3. Focus (product/proces)? CFP of ruimer? Pilootsector?

• Pilootsector: veehouderij

⇒ omwille van grootste omzetcijfers

⇒ omwille van controverse rond veehoduerij

Visie van de ondervraagden

⇒ omwille van ≠ deelaspecten van de landbouw

• Nadien glastuinbouw en groentesector, laatst akkerbouw 

⇒ volgens omzetcijfers
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instrument/meetmethode duurzaamheid

4. Vlaams-Nationaal-Europees-Globaal niveau?

Ook hier is er verdeeldheid:

• pro Vlaams niveau:

• owv eigenheid van landbouwproductiesystemen

Visie van de ondervraagden

• owv eigenheid van landbouwproductiesystemen

• correcte Vlaamse cijfers garanderen vlotter verloop van 
discussies met landbouworganisaties bij ketenoverleg

• pro Europees niveau: landbouw = Europese aangelegenheid

• correcties voor eigenheden Vlaamse landbouw inbouwen

Wel eensgezindheid rond nood aan internationale harmonisatie
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instrument/meetmethode duurzaamheid

5. Methode zelf en specificiteiten

• zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden voorgesteld

• indien kwalitatief: op bedrijfsniveau, indicatief: opstart reflectieproces (vb. 

methode = checklist)

• indien kwantitatief: alleen objectief meetbare zaken, opgebouwd uit 

Visie van de ondervraagden

• indien kwantitatief: alleen objectief meetbare zaken, opgebouwd uit 

verschillende deelresultaten voor de schakels in de keten i.p.v. 1 cijfer

• bewaken van de juistheid van data bij dataverzameling (oppassen 
met vragenlijsten!)

• op Vlaams niveau ⇒ parameters in model die relevant zijn voor 
Vlaanderen, bv. Fosfor

• voetafdruk van processen/producten plaatsen t.o.v. referentiekader 
zoals milieudraagvlak (draagkracht aarde)
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instrument/meetmethode duurzaamheid

5. Specificiteiten: systeemgrenzen?

• vanaf ingangsmateriaal (‘cradle’) tot 

• boerderijpoort (‘gate’): grootste impact = primaire productie

• Consument (‘consumer’): grote impact van ondermeer 

Visie van de ondervraagden

• Consument (‘consumer’): grote impact van ondermeer 
verwerking, maar ‘je zal hiermee het gedrag van de consument 

niet beïnvloeden dus zinloos’ 

• voldoende brede grenzen zodat effecten in het Zuiden inbegrepen 
zijn (ontbossing, ontginning mineralen)

• transport (+ infrastructuur) inbegrepen

13



instrument/meetmethode duurzaamheid

5. Specificiteiten: functionele eenheid?

Meningen zijn verdeeld:

• Op basis van massa

• Op basis van volume

Visie van de ondervraagden

• Op basis van volume

• Op basis van oppervlakte (~milieudraagvlak)

• Op basis van nutritionele aspecten: #v calorieën, vetgehalte, 
eiwitgehalte, vitaminen, of combinatie van voorgaande zoals DAH*
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*DAH = dagelijks aanbevolen hoeveelheid



instrument/meetmethode duurzaamheid

5. Specificiteiten: allocatie?

Allocatie (toewijzing van effecten) kan op vele manieren gebeuren, 
o.a.:

• economisch: liever niet (‘duurder vlees heeft grotere milieulast’)

Visie van de ondervraagden

• economisch: liever niet (‘duurder vlees heeft grotere milieulast’)

• fysisch: volgens volume- of massaverhoudingen (>< goudwinning)

• energetisch: volgens input van energie (><  bijproducten als 
veevoeder)

⇒ Welk soort allocatie hangt dus af van het doel van het instrument.
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er is nood aan...

• wetenschappelijk onderbouwd

• Vlaams geschoeid

• internationaal geharmoniseerd

• maatschappelijk aanvaard

• Integraal (ruimer dan CFP)

Conclusie bevraging

• Integraal (ruimer dan CFP)

instrument of  methode om

• landbouwsystemen en landbouwproductietakken te evalueren

• duurzaamheid ervan op te volgen en continu te verbeteren

• objectieve discussie mogelijk te maken, o.a. binnen ketenoverleg
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2 sporen

• 01/09/2011: opstart doctoraatsonderzoek op ILVO: 

“ontwikkeling van een instrument om de (integrale) duurzaamheid van de 

Vlaamse landbouw, in eerste instantie de melkveehouderij, te meten, 
evalueren en sturen”  

• Methode =  LCA op basis van exergie-analyse en CEENE*

Wat doet ILVO hier nu mee?

• Methode =  LCA op basis van exergie-analyse en CEENE*

• i.s.m. EnVoc, Ugent (prof. Dewulf)

• Doel = onderzoek gericht sturen naar meer duurzaamheid

•2012: dezelfde verzuchtingen komen van landbouwers en 

landbouwersorganisaties zelf: vraag naar een middel om 

integrale duurzaamheid van de sector of bedrijf te meten
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*CEENE = Cumulative Exergy Extraction from 

the Natural Environment (Dewulf, 2007)



• Onderzoek

– MOTIFS (Meul et al., 2008)

– IDEA (Zahm et al., 2008)

– RISE (Häni et al., 2003)

– OCIS-PG tool (Gerrard et al., 

2011)

• Sector

– Geïntegreerd instrument

– Duurzaamheid van 
verschillende sectoren in 
de verf zetten

– Verbeteringen op 

Wat doet ILVO hier nu mee

2 SPOREN

2011)

– …

– Verbeteringen op 
bedrijfsniveau 
bewerkstellingen en 
opvolgen
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PARTICIPATIE van STAKEHOLDERS



PARTICIPATIEF PROCES

Wat doet ILVO hier nu mee?

19



2 sporen

• 01/09/2011: opstart doctoraatsonderzoek op ILVO: 

“ontwikkeling van een instrument om de (integrale) duurzaamheid van de 

Vlaamse landbouw, in eerste instantie de melkveehouderij, te meten, 
evalueren en sturen”  

• 01/06/2012: opstart doctoraatsonderzoek op ILVO: 

Wat doet ILVO hier nu mee?

• 01/06/2012: opstart doctoraatsonderzoek op ILVO: 

“Hoe sociale leerprocessen organiseren zodat landbouwers duurzaam 
kunnen produceren en competitief blijven in de huidige maatschappelijke 
en marktomgeving?”
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