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Hoe kunnen we ons voedsel op duurzame wijze (blijven) produceren? Met de 

levenscyclusanalyse (LCA) op zoek naar duurzaamheidswinsten in de Vlaamse 

landbouw

“Duurzaamheid” is een gretig gebruikt begrip. Dat is ook zo als het om de discussie over onze 

voedselproductie gaat. Maar hoe kan je die duurzaamheid van producten en processen 

afdoend meten en evalueren? Want meten is weten. ILVO zoekt het uit via de zogenaamde 

levenscyclusanalyse.

Internationaal wordt er druk gedebatteerd over duurzame 

voedselproductie. Drijvende factoren zijn ondermeer de 

wereldwijde bevolkingstoename, de opwarming van ons 

klimaat, en de uitputting van grondstoffen (bv. fossiele 

bronnen op globaal niveau, waterschaarste op regionaal 

niveau). Duurzame landbouwontwikkeling streeft naar een 

ecologischere productie, maar ook economische en sociale 

aspecten mogen hierbij niet verwaarloosd worden. 

Duurzaamheid is dus een heel complex gegeven en het 

kwantificeren ervan bijgevolg nog veel complexer. Er is een stijgende vraag naar onderzoek 

om de duurzaamheid van landbouwproducten en -processen via duidelijke criteria te 

evalueren. ILVO werkt aan een computermodel waar alle duurzaamheidsaspecten in hun 

onderlinge samenhang kunnen opgenomen worden.

Duurzame ontwikkeling betreft elke schakel in de productieketen of productiegeschiedenis 

van een landbouwproduct. Daarom zal dit onderzoek vanuit een keten- of 

levenscyclusbenadering gebeuren via levenscyclusanalyse (LCA). We nemen de 

melkveehouderij als kerncase, inclusief voederproductie, om het computermodel uit te 

bouwen. Op termijn streven we naar een model dat alle landbouwproductietakken omvat en 

kan evalueren.

In dit onderzoek zijn we gestart met het in kaart brengen van alle mogelijke stromen op een 

melkveebedrijf en hun onderlinge samenhang. Momenteel worden gegevens verzameld, in de 

eerste plaats op de geselecteerde melkveebedrijven zelf. Deze samenwerking geeft ons de 

mogelijkheid het modelkader uit te bouwen op basis van hun bedrijfseconomische 

boekhoudingen. Naast economische informatie bevatten deze immers ook heel wat fysische 

data (bv. aantal dieren aanwezig, kg voeders verbruikt, kg meststoffen toegediend, enz.).

De verzamelde gegevens van inputs en outputs zullen vervolgens uitgedrukt worden in 

termen van exergie. Zo kunnen in- en outputs onder de vorm van zowel massa als energie op 

eenzelfde schaal uitgedrukt worden en kan een algemene efficiëntieberekening van de 

verschillende productiestappen gebeuren. Op ecologisch vlak worden twee zaken 

geëvalueerd: enerzijds de efficiëntie waarmee grondstoffen zoals land, water, mineralen, 

fossiele bronnen, enz. doorheen de productieketen worden ingezet, de zgn. exergie-

efficiëntie. Anderzijds de emissies verbonden aan de landbouwprocessen op het 

melkveebedrijf en stroomopwaartse productieprocessen, en dit door gebruik te maken van 

emissie-inventarissen. Door een koppeling met economische informatie kunnen ecologische 

efficiëntiemaatregelen ook economisch geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Op die 

manier worden de economisch haalbare ecologische verbeteringen uitgelicht.

Met de ontwikkeling van het computermodel wil ILVO gaan voor een integrale benadering van 

duurzaamheid. Dat is onontbeerlijk om competitieve verbeterpaden te identificeren en uit te 

werken. Het computermodel moet op termijn uitgroeien tot een praktisch instrument dat kan 

worden ingezet om economisch haalbare efficiëntieverbeteringen in de landbouw gericht te 

duiden en te stimuleren via onderzoek of beleid.

Project: LCA (Levenscyclusanalyse)

Financiëring: IWT 

Looptijd: januari 2012 – december 2015 

Samenwerking: UGent (onderzoeksgroep EnVOC, Prof. Dr. ir. Jo Dewulf) 

Contact: Veerle Van linden, Sophie Huysveld

0 Zoeken

Direct naar onderzoeksprojecten 

en wetenschappelijke publicaties

ILVO dienstverlening en 

algemeen:

Zoek

Werken bij ILVO

Bekijk de huidige vacatures en 

doctoraatsbeurzen bij ILVO

Agenda

13/11/2012

Studiedag compost - De waarde 

van nutriënten in compost en de 

toepassing ervan in land- en 

tuinbouw

14/11/2012

Studienamiddag: stand van 

zaken en 

toekomstperspectieven van 

precision livestock farming

14/11/2012

Netwerkbijeenkomst 'Grasland: 

goed gekruid is beter!'

Volledige agenda

Nieuwsbrief

Lees onze nieuwsbrief

Print

© 2012 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) | Burgemeester van Gansberghelaan 96 bus 1, 9820 Merelbeke | Tel: +32 9 272 25 00

Disclaimer | Contact Webmaster. 

Home Onderzoek Diensten en producten Over ILVO Pers en media Agenda Vacatures Contact

Pers en media

pagina 1 van 1Hoe kunnen we ons voedsel op duurzame wijze (blijven) produceren? Met de leve...

12/11/2012http://www.ilvo.vlaanderen.be/Default.aspx?tabid=6511&articleType=ArticleView&a...


