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Begroting van stikstof-, fosfor- en eiwitstromen in het agrovoedingssysteem in Vlaanderen: 

Indicatoren voor efficiëntie en circulariteit  

Deze studie brengt de stikstof- en fosforstromen in de verschillende compartimenten en deelsectoren 

van het Vlaamse agrovoedingssysteem in kaart. Ook de eiwitstromen zijn begroot, aangezien de 

eiwitvraag van mens en dier een grote drijvende kracht is achter de stikstof- en fosforstromen. 

Vervolgens is aan de hand van indicatoren onderzocht in welke mate de nutriëntenkringlopen gesloten 

zijn, waar de grootste verliezen en inefficiënties zitten en wat het potentieel is voor bijkomende 

recuperatie. Tot slot beschrijft de studie kort een aantal complementaire pistes om 

nutriëntenkringlopen beter te sluiten.  

 

Dit rapport bevat de mening van de auteur(s) en niet noodzakelijk die van de Vlaamse Overheid. 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

Het Vlaamse agrovoedingssysteem is sterk afhankelijk van de input van externe stikstof en fosfor, o.a. 

in de vorm van kunstmest en geïmporteerde grondstoffen voor veevoeder. Aan de outputzijde zijn er 

aanzienlijke stikstof- en fosforverliezen naar de omgeving. Zowel het Europees als het Vlaams milieu- 

en landbouwbeleid streven ernaar om de minerale nutriënten stikstof (N) en fosfor (P) zoveel mogelijk 

te hergebruiken en de verliezen naar de omgeving te beperken. In opdracht van het departement 

Omgeving brengt deze studie de stromen van stikstof en fosfor in het Vlaamse agrovoedingssysteem 

in kaart om de grootste verliezen en inefficiënties te detecteren en van daaruit acties te ondernemen 

voor een betere sluiting van de nutriëntenkringlopen. Aangezien de eiwitvraag van mens en dier sterk 

bepalend is voor de stikstof- en fosforstromen, worden ook de eiwitstromen begroot. 

 

Hiertoe inventariseert voorliggende studie via stofstroomanalyse de massastromen in de verschillende 

deelsectoren van het agrovoedingssysteem in het Vlaamse gewest. Vervolgens worden deze 

massastromen, vermenigvuldigd met hun stikstof-, fosfor- en eiwitgehalte, gemodelleerd met een 

substance flow analysis (SFA) software waardoor duidelijk wordt hoe deze stromen doorheen het 

agrovoedingssysteem vloeien. Door het berekenen van indicatoren worden vervolgens parameters als 

hergebruik, verhouding primaire versus gerecupereerde input en efficiëntie gekwantificeerd. Daarbij 

wordt zowel naar het agrovoedingssysteem in zijn geheel als naar de individuele deelsectoren 

(knooppunten) gekeken. Dit maakt het mogelijk om het potentieel voor efficiëntieverbeteringen in 

detail te onderzoeken. 

 

Gebruik van externe en lokaal gerecupereerde nutriënten 

De analyse van de stromen bevestigt dat het Vlaamse agrovoedingssysteem sterk afhankelijk is van 

input van externe stikstof en fosfor. Daarbij zijn de geïmporteerde plantaardige producten voor de 

voedings- en voederindustrie en de minerale meststoffen afkomstig van de chemie de grootste 

inputstromen, samen goed voor 81 % van de externe stikstof- en 68 % van de externe fosforinput. 

Naast de externe input is er ook  een aanzienlijke input van in Vlaanderen gerecupereerde stikstof en 

fosfor. De grootste recuperatiestromen zijn reststromen van de voedingsindustrie die worden 

gevaloriseerd als veevoeder en mest uit de veeteelt die wordt gerecirculeerd in de akker- en tuinbouw 

en op grasland. Samen vertegenwoordigen deze stromen 96% van de gerecupereerde stikstof en 95% 

van de gerecupereerde fosfor. 76% van de gerecupereerde stikstof en 61% van de gerecupereerde 

fosfor die vanuit de voedingsindustrie naar de veevoedersector en de veeteelt gaat, zit vervat in 

schroot van geïmporteerde oliezaden die door de voedingsindustrie worden verwerkt. De grote 

recuperatiestroom van dierlijke mest hangt samen met de grote veestapel in Vlaanderen. Dierlijke 

mest brengt 49 % van de totale stikstofinput en 78 % van de totale fosforinput aan op de Vlaamse 

landbouwgronden. Kunstmest vertegenwoordigt 41 % van de stikstofinput en 9 % van de fosforinput. 

De lokale hergebruikratio van het Vlaamse agrovoedingssysteem, dit is het aandeel aan 

gerecupereerde stromen in de totale nutriënteninput, bedraagt 35 % voor stikstof en 38 % voor fosfor. 

 

Export en verliezen naar de omgeving 

Een aanzienlijk deel van de stikstof- en fosforstromen worden uit Vlaanderen geëxporteerd als 

voedings- en voederproducten (27% en 30% van de stikstof- en fosforoutput) en als reststromen (23% 

en 58% van de stikstof- en fosfor-output). Een kleine hoeveelheid nutriënten (4 % stikstof, 3 % fosfor) 

stroomt naar de chemische industrie en de non-food landbouw, sectoren die buiten het 

agrovoedingssysteem liggen. De overige nutriënten verdwijnen tijdens productie, consumptie en 

afval(water)- en mestverwerking uit het systeem door emissies naar de lucht (32%  van de stikstof-
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output)  en naar oppervlaktewater (7% en 4% van de stikstof- en fosforoutput), of worden opgeslagen 

in de bodem (7% en 5% van de stikstof- en fosfor-output). De stikstofuitstoot betreft enerzijds niet-

reactieve stikstof (57 % van het totale verlies) die als stikstofgas vrijkomt. Grote bronnen van niet-

reactief stikstof zijn nitrificatie-denitrificatieprocessen in mestverwerking en afvalwaterzuivering en 

afvalverbranding. Voor de reactieve stikstofemissies naar lucht en water (42% van het totale verlies) 

zijn vooral plantaardige productie en veeteelt verantwoordelijk (samen 82% van het totaal reactief 

stikstof). De fosforemissies ontstaan hoofdzakelijk via uitspoeling vanuit de plantaardige productie en 

via het afvalwater, waarbij er ongeveer evenveel fosfor verloren gaat via het effluent van RWZI’s (hoge 

volumes, lage concentraties) als via lozing van ongezuiverd, hoog belast huishoudelijk afvalwater. 

 

Een deel van de nutriënten die nu uit het systeem verdwijnen via  geëxporteerde reststromen en via 

emissies zouden kunnen gerecupereerd worden in Vlaanderen. De studie berekent dat er momenteel 

ongeveer 55 % van de potentieel recupereerbare stikstof en fosfor wordt gerecupereerd. Er zijn dus 

nog veel mogelijkheden voor bijkomende lokale recuperatie. Zo wordt slechts 8% van de stikstof en 

6% van de fosfor die naar afval(water)- en mestverwerking gaat, gerecupereerd binnen het Vlaamse 

agrovoedingssysteem. Onder meer dierlijke mest en afvalwaterzuiveringsslib zouden (verder) 

verwerkt kunnen worden tot hoogwaardige meststoffen die kunstmest kunnen vervangen.  

 

Efficiëntie van nutriëntengebruik 

De indicator nutriëntengebruiksefficiëntie (NUE) geeft de verhouding van de nutriënten in de 

doelproducten ten opzichte van de nutriënteninput. Op knooppunt niveau geeft deze indicator een 

goed beeld van de omzetting van de inputstromen in dat knooppunt naar doelproducten. Het 

knooppunt veevoeder bijvoorbeeld heeft een NUE van 100%, dus vrijwel alle input wordt omgezet in 

veevoeder. Bij dierlijke productie komt een groot deel van de nutriënteninput terecht in mest, 

gasvormige emissies en kadavers, met een lage NUE van 32 % voor stikstof en 36 % voor fosfor als 

gevolg. De NUE van het agrovoedingssysteem in zijn geheel geeft weer welk aandeel van de externe 

stikstof- en fosforinput uiteindelijk geïncorporeerd wordt in geconsumeerde en geëxporteerde 

voedingsproducten. Daarbij worden ook de stikstof- en fosforverliezen bij de productie van import in 

rekening gebracht. Deze totale NUE hangt onder meer af van de nutriëntengebruiksefficiëntie van de 

opeenvolgende schakels in het systeem. Daarbij hebben schakels met  lage efficiëntie, met name de 

dierlijke productie, de voedingsindustrie en de retail-, distributie- en consumptiefase, een belangrijk 

cumulatief effect, wat verklaart dat de globale NUE van het agrovoedingssysteem slechts 11% voor 

stikstof en 18% voor fosfor bedraagt. Verder wijst deze lage NUE, conform de eerder besproken 

indicatoren, op de grote afhankelijkheid van externe inputs, op de aanzienlijke verliezen naar de 

omgeving en op een te laag hergebruik van een aantal stromen.  

 

Import en efficiëntie van eiwitgebruik 

De studie onderzoekt eveneens de eiwitstromen, aangezien de eiwitvraag van mens en dier sterk 

bepalend is voor de stikstof en fosfor stromen. Met een jaarlijkse import en export van 1668 ± 669  

respectievelijk 972 ± 538 kton ruw eiwit is het Vlaamse agrovoedingssysteem een netto-importeur van 

eiwitten. De import van eiwit is dubbel zo hoog als de eiwitsynthese in de Vlaamse plantaardige 

productie (grasland, akkerbouw en tuinbouw). Deze geïmporteerde eiwitten gaan voor 27 % 

rechtstreeks naar dierlijke productie. Van de overige 73 % die naar de voedingsindustrie gaan, vloeit 

er ook een groot deel terug als veevoeder naar de dierlijke productie via de reststroom schroot. 

Doorheen het agrovoedingssysteem is er een wijziging in eiwitkwaliteit door de conversie van 

plantaardige (ca 90 % van de eiwitinput) naar dierlijke eiwitten (5 % van de input t.o.v. 35 % van de 

output). Een groot deel van de geëxporteerde eiwitstromen (81%) zijn gekoppeld aan de dierlijke 

productie (dierlijke producten en bijproducten, veevoeder en reststromen bestemd voor veevoeder).  
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De eiwitgebruiksefficiëntie geeft weer hoeveel geïmporteerde eiwitten het systeem gebruikt voor de 

productie van voedingsmiddelen voor binnenlandse consumptie en van producten voor export (totale 

export, dus niet enkel voeding maar bv. ook veevoeder en reststromen). Het Vlaamse 

agrovoedingssysteem heeft een totale eiwitgebruiksefficiëntie van 79%. Dit betekent dat er, per 79 g 

eiwitten die het systeem ‘produceert’ voor export of voor binnenlandse consumptie, 100 g 

geïmporteerde eiwitten nodig zijn. Er is dus een netto eiwitvernietiging die kan verklaard worden door 

een conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten. Als voor export enkel voedingsproducten in 

rekening gebracht worden, is de eiwitgebruiksefficiëntie nog een stuk lager (52%). 

 

Een aantal mogelijkheden voor betere kringloopsluiting 

Het potentieel tot betere kringloopsluiting wordt in de studie kwalitatief onderzocht op basis van 

literatuurstudie. Een aantal complementaire pistes werden onder de loep genomen. Een van de pistes  

is de vervanging van kunstmest door teruggewonnen meststoffen. Doordat deze teruggewonnen 

meststoffen momenteel nog het statuut van dierlijke mest behouden, valt hun gebruik onder de 

toepassingslimiet van 170 kg N/ha en zijn ze niet concurrentieel met kunstmest. Dit belemmert ook 

investeringen in mestbewerkingsinstallaties. Vanuit de vaststelling dat er veel veevoeder wordt 

geïmporteerd, wordt daarnaast gekeken naar alternatieve, meer lokale en duurzame opties zoals de 

productie van insecten- en microbiële eiwitten op reststromen. Een andere piste evalueert mogelijke 

aanpassingen aan het voedingspatroon. Vleesproductie heeft een hoge milieu-impact maar 

voedselproducten van dierlijke origine bevatten anderzijds ook veel waardevolle eiwitten. Het is dan 

ook belangrijk dat bij een shift naar een meer plantaardige voeding er tegelijkertijd ook waardevolle 

alternatieven voor vlees worden ontwikkeld. Tot slot benadrukt de studie dat ook verder moet worden 

ingezet op het beperken van voedselverliezen bij de opeenvolgende schakels van het 

agrovoedingssysteem.  
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1 INLEIDING 

Het Vlaamse agrovoedingssysteem wordt gekenmerkt door een hoge input van externe hulpbronnen, 

waaronder minerale meststoffen (kunstmest) en geïmporteerd veevoeder. Dit zorgt voor grote lokale 

emissies van de nutriënten stikstof en fosfor naar lucht, water en bodem. Even belangrijk is de indirecte 

milieu- en klimaatdruk door de energie-intensieve productie van minerale stikstof, de eindigheid van 

fosforertsen die gebruikt worden voor kunstmest, en de buitenlandse voetafdruk van geïmporteerde 

voeder- en voedingsgrondstoffen.  

 

Om de nutriëntenverliezen naar de omgeving tot een minimum te beperken en het gebruik van 

primaire nutriënten uit import en uit niet-hernieuwbare bronnen terug te dringen, is het noodzakelijk 

om de nutriëntenkringlopen beter te sluiten. Het sluiten van kringlopen in het Vlaamse 

agrovoedingssysteem staat hoog op de beleids- en maatschappelijke agenda. Zo ambieert het Vlaamse 

Regeerakkoord 2019-2024 de omslag naar een kringlooplandbouw waarin voedselproducenten 

grondstoffen en reststromen uit elkaars keten beter benutten. Een verhoging van de stikstofefficiëntie 

van de voedselproductieketen en het sluiten van (nutriënten)kringlopen worden ook naar voor 

geschoven in het Klimaatbeleidsplan 2021-2030 en de Beleidsnota Klimaat 2019-2024, als maatregelen 

om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen te verlagen. In de context van Vlaanderen Circulair 

is de Werkagenda Circulaire voedselketen opgesteld, met ambities, werkpaden en initiatieven om tot 

een meer circulaire voedselketen te komen. Samenwerkingsverbanden tussen ketenactoren, 

beleidsmakers en onderzoekers staan hierin centraal. Om de transitie naar een kringloopsluiting voor 

nutriënten in Vlaanderen te helpen realiseren, werd in 2020 Nutricycle Vlaanderen 

(www.nutricycle.vlaanderen) opgericht, een overlegplatform dat de transitie van verwijdering naar 

verwerking van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen wil realiseren. 

 

In parallel met het beleid en de initiatieven rond het sluiten van (nutriënten)kringlopen in het 

agrovoedingssysteem, wordt ingezet op een op een duurzamere invulling van de eiwitbehoefte in 

Vlaanderen, zowel voor voeding als voor voeder. Eiwitrijke producten zijn belangrijke dragers van 

stikstof en fosfor. De omvang van en de manier waarop de eiwitvraag van mensen en dieren ingevuld 

wordt, heeft dus een grote invloed op de stikstof- en fosforstromen en op de mate waarin de 

nutriëntenkringlopen gesloten zijn. Met de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 en het bijhorende 

actieplan engageren overheids-, keten- en middenveldactoren zich om tegen 2030 een meer 

duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening te realiseren. 

 

Kringlopen kunnen op verschillende geografische schaalniveaus gesloten worden. De Nederlandse 

Transitie-agenda Circulaire economie: Biomassa & voedsel hanteert het principe dat kringlopen 

moeten gesloten worden op een geografisch schaalniveau dat zo klein mogelijk en zo groot als nodig 

is (Rijksoverheid, 2018). Het doel van voorliggende studie is om aan de hand van indicatoren inzicht te 

krijgen in de mate waarin de stikstof- en fosforkringlopen in het agrovoedingssysteem gesloten zijn op 

schaalniveau Vlaanderen, en in het potentieel om de circulariteit te verbeteren. Daarbij wordt ook 

gekeken naar de eiwitstromen, als belangrijke drijvende kracht achter de stikstof- en fosforstromen.  

 

De basis voor de indicatorberekeningen is een stofstroomanalyse waarin de stikstof-, fosfor- en 

eiwitstromen in de verschillende compartimenten en deelsectoren van het agrovoedingssysteem van 

het Vlaamse Gewest in kaart gebracht worden voor het referentiejaar 2018. De dataverzameling 

gebeurt via een bottom-up proces waarbij diverse publieke en private databronnen worden 

geconsulteerd. Per stofstroom wordt een methodefiche opgemaakt die de berekeningen per 

datastroom toelicht zodat de studie transparant en reproduceerbaar is.  
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De massastromen, vermenigvuldigd met hun stikstof-, fosfor- en eiwitgehalte, worden vervolgens in 

substance flow analysis (SFA) software gemodelleerd, zodat duidelijk wordt hoe stikstof, fosfor en 

eiwitten doorheen de verschillende schakels van de agrovoedingssysteem stromen. Via de berekening 

en interpretatie van indicatoren wordt de efficiëntie en circulariteit van stikstof en fosfor doorheen de 

agrovoedingssysteem geëvalueerd.  Deze studie bekijkt vervolgens een aantal mogelijkheden om de 

stikstof- en fosforkringlopen beter te sluiten en de eiwitproductie en consumptie efficiënter en 

duurzamer te maken.  

 

Het rapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de gebruikte methode en 

definieert de indicatoren. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de stofstroomanalyse en de 

berekende indicatoren voor het systeem en voor de verschillende knooppunten besproken. De 

conclusies die op basis van de indicatoren kunnen getrokken worden over de circulariteit van stikstof 

en fosfor in het Vlaamse agrovoedingssysteem vindt u in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bespreekt 

verschillende complementaire pistes om de stikstof- en fosforkringlopen in het Vlaamse 

agrovoedingssysteem beter te sluiten en de transitie te maken naar een meer duurzame en lokale 

eiwitvoorziening.  

 

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Omgeving, Afdeling Vlaams Planbureau 

voor Omgeving (VPO) door de vakgroep RE-SOURCE (Prof. Dr. Ir. Erik Meers) van de Universiteit Gent, 

de vakgroep Duurzame energie-, lucht- en watertechnologie van de Universiteit Antwerpen, door 

United Experts en European Biogas Association.  

 

Deze studie werd begeleid door een stuurgroep waaraan volgende experts hun medewerking 

verleenden: 

− Erika Vander Putten, Floor Vandevenne, Joost Salomez (Dep. Omgeving, Vlaams Planbureau 

voor Omgeving - opdrachtgever) 

− Dirk Vervloet (Dep. Landbouw & Visserij, Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving) 

− Els Lesage (VLM) 

− Nico Vanaken (OVAM) 

− Michel Boucneau (VMM) 
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2 METHODE 

Deze studie wil aan de hand van indicatoren tonen (1) in welke mate nutriëntenkringlopen in het 

Vlaamse agrovoedingssysteem gesloten zijn (2) hoe groot het potentieel is om de circulariteit te 

verbeteren en (3) met welke efficiëntie eiwittten worden gesynthetiseerd en gebruikt. Daartoe 

worden de stikstof (N) -, fosfor (P) - en eiwitstromen in het agrovoedingssysteem van het Vlaamse 

Gewest in kaart gebracht voor het referentiejaar 2018. Hiervoor werden de stofstromen langsheen de 

verschillende knooppunten in het systeem gekwantificeerd. Deze knooppunten staan voor een deel 

van de Vlaamse economie, maatschappij of milieu.  

2.1 STOFSTROOMANALYSE 

De stofboekhouding is opgebouwd uit een verzameling van knooppunten waarvoor de gehaltes aan N, 

P en eiwitten in de verschillende in- en outputstromen worden geïnventariseerd. In eerste instantie 

werden de verschillende knooppunten gedefinieerd op basis van de nutriëntenstofstroomstudie 

uitgevoerd door Coppens et al. (2013) voor het referentiejaar 2009. Deze studie bracht de stikstof- en 

fosforstromen doorheen de hele Vlaamse economie in kaart, voor 13 knooppunten: voedingsindustrie, 

veevoederindustrie, plantaardige productie, dierlijke productie, huishoudens, afvalverwerking, RWZI, 

transport en energie, biomassaverwerking, chemische en overige industrie, lucht, water en bodem. 

Aangezien de huidige studie focust op het Vlaamse agrovoedingssysteem en niet op de gehele 

nutriëntenbalans van het Vlaamse grondgebied, worden enkel volgende knooppunten uit de studie 

van Coppens et al. (2013) weerhouden: voedingsindustrie, veevoederindustrie, plantaardige 

productie, dierlijke productie, huishoudens, afvalverwerking, RWZI, biomassaverwerking. De 

knooppunten chemische en overige industrie, lucht, water en bodem worden wel in rekening gebracht 

maar niet gebalanceerd. Deze knooppunten liggen aan de rand van het systeem en fungeren als bron 

of ontvanger van nutriënten. Ze zijn daarom noodzakelijk om een realistisch beeld te krijgen van de 

werking van het agrovoedingssysteem.  

 

Daarnaast werd het agrovoedingssysteem uitgebreid met het knooppunt retail en distributie en het 

knooppunt horeca. Er wordt namelijk verwacht dat een significant deel van de nutriënten niet het 

knooppunt huishoudens bereikt zoals verondersteld bij Coppens et al. (2013), maar hun bestemming 

vinden in andere (afvalverwerkings) knooppunten. Naast de introductie van deze nieuwe knooppunten 

worden er ook subknooppunten toegevoegd om het overzicht verder te detailleren. Zo wordt het 

knooppunt plantaardige productie onderverdeeld in grasland, akkerbouw en tuinbouw en het 

knooppunt dierlijke productie wordt verder ingedeeld in runder-, varkens-, pluimveeteelt en overige 

veeteelt. Het knooppunt voederindustrie volgt dezelfde opdeling als het knooppunt dierlijke productie, 

uitgebreid met de subknooppunten voormengsel en petfood. Ook langs consumptiezijde wordt een 

verdere opsplitsing aangebracht bij het knooppunt huishoudens. Dit knooppunt wordt opgedeeld in 

menselijke consumptie, huisdieren en tuin. Zoals bij de oorspronkelijke studie, ligt er ook een 

uitgebreide focus op afvalbeheer, wat bestaat uit de deelprocessen organisch biologische 

afvalverwerking, gemeentelijke afvalwaterzuivering, mestverwerking en afvalverwerking. Voor 

afvalwaterzuivering is een onderverdeling gemaakt in actiefslibbehandeling en slibvergisting. Voor 

mestverwerking wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende mestverwerkingstechnologieën 

die in Vlaanderen worden toegepast: biologische mestverwerking, agrovergisters, mestdroging en 

substraatproductie. Organisch biologische afvalverwerking omvat de sub-sectoren industriële 

vergisting, nitrificatie-denitrificatie en compostering. Afvalverwerking omvat storten en verbranden.   
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Vervolgens worden voor elk knooppunt de in- en outputstromen in kaart gebracht via literatuurstudie 

of data verkregen van verschillende organisaties. De betrouwbaarheid van iedere databron werd 

geschat via een “Pedigree” matrix zodat een standaardafwijking per stofstroom becijferd kan worden 

(Appendix C). De gevonden waarde voor de nutriëntenstromen in combinatie met de berekende 

standaardafwijkingen dient als input voor het stofstroommodel  om de gereconcilieerde waardes van 

iedere stikstof- en fosforstroom te berekenen. De berekeningsmethode gebruikt voor de data 

reconciliatie  wordt gedetailleerd toegelicht in Appendix A.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende knooppunten en de opbouw van de 

dataverzameling en stofboekhouding  per knooppunt vindt u in Appendix B. 

 

2.2 BESCHRIJVING INDICATOREN  

In deze studie worden een aantal indicatoren berekend die tonen in welke mate nutriëntenkringlopen 
in het Vlaamse agrovoedingssysteem gesloten zijn en hoe groot het potentieel is om de circulariteit te 
verbeteren. Daarnaast wordt ook gekeken naar de efficiëntie van het eiwitgebruik. Eiwitrijke 
producten zijn immers belangrijke dragers van stikstof en fosfor, en de omvang van en de manier 
waarop de eiwitvraag van mensen en dieren ingevuld wordt heeft dus een grote invloed op de stikstof- 
en fosforstromen en op de mate waarin de stikstof- en fosforkringlopen gesloten zijn. De indicatoren 
willen dus een antwoord bieden op de volgende vragen: 

 

• Hoe groot is de input van nutriënten in het agrovoedingssysteem?  Hoe efficiënt worden 
deze benut? Wat is de verhouding primaire nutriënten (stikstof uit Haber Bosch proces; 
fosfor uit delfstoffen) en geïmporteerde nutriënten versus natuurlijke stikstoffixatie en 
gerecupereerde nutriënten?  
 

• Welke verliezen naar de omgeving zijn er en hoe groot zijn ze?  
 

• Waar bevinden zich de grootste inefficiënties in nutriëntenbenutting en de grootste 
nutriëntenverliezen, m.a.w. wat zijn de hotspots in het systeem? 
 

• Potentieel voor verbetering: waar kan de benuttingsefficiëntie van nutriënten verbeterd 
worden? 
 

Een individuele indicator kan onmogelijk al deze vragen beantwoorden, en zelfs voor afzonderlijke 
vragen zijn er mogelijk meerdere indicatoren nodig die samen in beschouwing moeten genomen 
worden. In sectie (2.2.2 & 2.2.3) wordt getoond hoe de indicatoren een antwoord kunnen geven op 
bovenstaande vragen. 
 
De indicatoren kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Een belangrijk onderscheid is 
procesindicator vs. systeemindicator. Met systeem wordt het geheel van alle processen bedoeld die 
zich binnen de functionele en geografische grenzen van deze studie bevinden. De functionele grens is 
het volledige agrovoedingssysteem, inclusief afvalverwerkingsprocessen voor reststromen 
gegenereerd binnen het agrovoedingssysteem. De geografische grens is Vlaanderen. 
Systeemindicatoren nemen dus alle omzettingen van N, P en eiwitten in rekening binnen het 
agrovoedingssysteem van Vlaanderen. Omzettingen die buiten dit systeem vallen, zoals productie van 
kunstmeststoffen of veevoederproductie buiten Vlaanderen (bv. soja) worden niet in rekening 
gebracht, tenzij specifiek bij de indicator vermeld.  
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Met een proces wordt een individuele eenheid aangeduid binnen het netwerk waar omzettingen van 
N, P en eiwit plaatsvinden. Aangezien dit dus eenheden zijn waar stromen toekomen, interageren en 
terug vertrekken, worden ze ook knooppunten genoemd. 
 
Naast deze indeling in proces- en systeemindicatoren, kunnen we indicatoren ook indelen naar gelang 
hun absoluut of relatief karakter. Absolute indicatoren zoals totale import, verliezen, e.d. worden 
uitgedrukt in kt/jaar. Bij relatieve indicatoren wordt de hoeveelheden per (landbouw)oppervlakte 
eenheid (kt/(jaar.ha)), en/of per capita berekend (kt/jaar.capita). Voor de berekening per capita, wordt 
het gemiddelde genomen van de Vlaamse bevolking op 01/01/2018 en 01/01/2019, zoals 
gerapporteerd door Statbel, zijnde 6.571.018 inwoners. Het is aangewezen om de relatieve waardes 
van de indicatoren te gebruiken bij het vergelijken van verschillende regio’s en/of periodes om 
geografische en demografische verschillen te minimaliseren.  
 
In deze sectie worden de gebruikte indicatoren beschreven en wordt uitgelegd waarom ze informatie 
geven over de mate waarin nutriëntenkringlopen in het Vlaamse agrovoedingssysteem gesloten zijn 
en/of over het potentieel om de circulariteit te verbeteren. Ook wordt geduid in welke mate een 
indicator al dan niet relevant is om een bepaalde evolutie inzake circulariteit te meten. Eerst worden 
een aantal ondersteunende begrippen gedefinieerd die belangrijk zijn voor de berekening en 
interpretatie van de indicatoren. 

 Terminologie 

• Import (systeem) 
De som van alle N, P of eiwit vervat in goederen die geïmporteerd worden (import van 
buiten Vlaanderen). 
 

• Input (systeem) 
De som van alle N of P die vervat zit in geïmporteerde goederen + input uit de sectoren 
die niet in de systeemgrenzen zijn inbegrepen (voornamelijk chemie als leverancier van 
kunstmest) + atmosferische depositie + biologische stikstoffixatie + eventuele 
onttrekking aan bodem en waterlichamen. 
 

• Input (proces) 
De N, P of het eiwit dat een proces binnenstroomt, inclusief recuperatiestromen 
afkomstig van andere processen uit het systeem en depositie enz..  
 

• Export (systeem) 
De som van alle N, P of eiwit vervat in goederen die geëxporteerd worden (export buiten 
Vlaanderen). 
 

• Output (systeem) 
De som van alle N, P en eiwit die vervat zit in geëxporteerde goederen + stromen naar 
Vlaamse sectoren buiten het agrovoedingssysteem + stromen naar de 
omgevingscompartimenten lucht, bodem en water. 
 

• Output (proces) 
De N, P en het eiwit die een proces verlaten. 
 

• Doorvoer 
Goederen die geïmporteerd worden en zonder processing te ondergaan terug 
geëxporteerd worden (= re-export). Bij het berekenen van de indicatoren wordt de 
doorvoer buiten beschouwing gelaten. 
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• Verliezen 
Stromen naar de omgevingscompartimenten (i.e. lucht, grond- en oppervlaktewater)1. 
 

• Externe nutriënten 
Het betreft alle stikstof of fosfor die vervat zit in geïmporteerde goederen, input uit de 
chemische industrie zoals kunstmest, atmosferische depositie, biologische stikstoffixatie 
en eventuele onttrekking aan bodem en waterlichamen. 
 

• Doelproducten 
De goederen die de gewenste output van een proces uitmaken. Bv.: graan als 
doelproduct van de akkerbouw.  
 

• Reststroom 
Elke outputstroom van een proces die geen doelproduct is. Het gaat dus (1) om 
nevenstromen, die, hoewel ze niet het primaire doel van de productie zijn, wel een 
nuttige toepassing kunnen hebben, en (2) om afval. Bv.: raapzaadschroot als reststroom 
van de extractie van olie uit raapzaad, afval en afvalwater als reststroom van consumptie 
 

• Primaire stroom 
Een stroom van doelproducten. 
 

• Secundaire stroom 
Een reststroom die gebruikt wordt en naar een proces eerder in de keten vloeit. 
 

 Systeemindicatoren 

2.2.2.1 Indicatoren op de globale massabalans 

De globale massabalans van het agrovoedingssysteem kan een indicatie geven over de intensiteit van 

het systeem en de volumes van de stromen, met name over de hoeveelheid nutriënten nodig om de 

huidige voedselproductie in Vlaanderen te onderhouden. Dit wordt berekend door volgende 

indicatoren: de totale nutriënteninput, de totale import en input van minerale meststoffen. Elke 

indicator geeft additionele informatie over de nutriëntenvraag van het systeem. Door hergebruik van 

reststromen en een meer efficiënte procesvoering, kan de circulariteit van het agrovoedingssyteem 

verbeteren. Bij een gelijkblijvende productiecapaciteit zal hierdoor ook de vraag naar primaire 

nutriënten afnemen. 

 

Totale input (Totale nutriëntenvraag) 

 

Deze indicator toont de totale instroom van nutriënten van het agrovoedingssysteem. De indicator kan 

in absolute waarde of per capita worden uitgedrukt. De weergave per capita maakt het mogelijk om 

de indicator te vergelijken met andere regio’s en periodes. Een verlaging van de totale nutriënteninput 

kan wijzen op veranderingen in het productie- en /of consumptiesysteem (transitie naar meer 

nutriënten efficiënte systemen zoals een verschuiving van veeteelt naar plantaardige productie of 

voedingspatronen met een groter aandeel plantaardige), efficiënter gebruik per knooppunt, een 

verhoogde circulariteit of een verlaagde productie (minder export en/of minder Vlaamse consumptie).  
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠 =  ∑ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠   (𝑁, 𝑃)𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡  [kt/jaar], [kg/jaar.cap]Type equation here. 

 

Totale import 

 

Deze indicator laat zien hoe afhankelijk Vlaanderen is van nutriëntenimport uit goederen vanuit andere 

regio’s. Dit geeft inzicht in de afhankelijkheid van andere regio’s voor onze voedselproductie. Een hoge 

nutriëntenimport betekent ook dat de Vlaamse voedselproductie verantwoordelijk is voor externe 

milieu impact die niet te zien is in de Vlaamse MFA (Material Flow Analysis of stofstroom analyse) 

doordat het productieproces in het buitenland heeft plaatsgevonden.  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 =  ∑ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡   (𝑁, 𝑃)𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 [kt/jaar], [kg/jaar.cap] 

 

Input minerale meststoffen 

 

Deze indicator toont hoeveel minerale meststoffen er geconsumeerd worden in de Vlaamse landbouw. 

Een hoog gebruik van minerale meststoffen toont aan dat vraag naar primaire nutriënten groot is wat 

zou kunnen wijzen op een lineair nutriënten gebruik binnen het agrovoedingssysteem. Naarmate er 

meer nutriënten uit reststromen worden teruggewonnen en hergebruikt als input in de verschillende 

productieprocessen, neemt de circulariteit van het agrovoedingssysteem toe. Bij gelijkblijvende 

productie, resulteert dit in een verminderde vraag naar primaire nutriënten. Een lagere input is 

mogelijk, maar niet noodzakelijk, een weerspiegeling van een toenemende circulariteit binnen het 

agrovoedingssysteem. Een verminderd gebruik van minerale meststoffen kan namelijk ook wijzen op 

een lagere productie. Het minerale meststofgebruik is ook een indicatie van de marktvolume van 

nutriënten in de landbouw (nutriëntenvraag) en dus ook van het substitutiepotentieel door 

herwonnen meststoffen. 

 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑠 =  ∑ 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛  (𝑁, 𝑃)𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 [kt/jaar], 

[kg/jaar.cap] 

Netto export  

 

De indicator netto export begroot in hoeverre het Vlaamse agrovoedingssysteem netto stikstof en 
fosfor exporteert naar andere regio’s. Deze indicator geeft een globaal beeld van de 
nutriëntenstromen maar geeft niet direct informatie over toe- of afname van circulariteit. Wanneer er 
sprake is van een grote hoeveelheid aan netto export kan er gesteld worden dat het Vlaamse 
agrovoedingssysteem een hoeveelheid nutriënten verliest aan buitenlandse regio’s door producten te 
verhandelen. Dit kan enerzijds wijzen op het feit dat het Vlaamse agrovoedingssysteem meer 
produceert dan nodig voor binnenlandse consumptie. Een grote netto export betekent dat er veel 
nutriënten het systeem verlaten waardoor ze ook niet meer voor hergebruik in Vlaanderen 
beschikbaar zijn. Bij groeiende productiecapaciteit en gelijkblijvende binnenlandse vraag, zal die 
stroom in principe toenemen (bij gelijkblijvende circulariteit) of afnemen (bij toegenomen 
circulariteit).  
 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 =  ∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 − ∑ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡   (𝑁, 𝑃)  [kt/jaar], [kg/jaar.cap] 
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2.2.2.2 Nutriënten gebruiksefficiëntie  

Het agrovoedingssysteem kan gedefinieerd worden als een opeenvolging van sectoren en activiteiten: 

producenten, verwerkers, distributeurs, consumenten en afvalverwerkers. In elke sector wordt maar 

een deel van de nutriënteninput geïncorporeerd in doelproducten die doorstromen naar de volgende 

sector in de keten; de overige nutriënten  komen terecht in reststromen en verliezen naar het milieu. 

De hoeveelheid nutriënten die de volgende fase van de keten bereikt, vermindert dus bij iedere stap.  

 

De indicator nutriënten gebruiksefficiëntie (Nutrient Use Efficiency, NUE) geeft weer hoe efficiënt het 

systeem de input van externe nutriënten omzet naar nutriënten in doelproducten. De externe 

nutriënten zijn de som van alle stikstof of fosfor die vervat zit in geïmporteerde goederen, input uit de 

chemische industrie zoals kunstmest, atmosferische depositie, biologische stikstoffixatie en eventuele 

onttrekking aan bodem en waterlichamen. De nutriënten gebruiksefficiëntie van het 

voedingsproductiesysteem toont dus hoeveel externe nutriënten het systeem nodig heeft om 

doelproducten, zijnde voedingsproducten voor Vlaamse consumptie en export, te maken. De NUE 

wordt bepaald door de nutriëntengebruiksefficiëntie van de processen en door de mate waarin lokaal 

gerecupereerde nutriënten gebruikt worden; immers: hoe groter het aandeel gerecupereerde 

nutriënten die in het systeem gebruikt worden, hoe minder externe nutriënten (o.a. uit geïmporteerde 

goederen en kunstmest) er nodig zijn. Een hoge NUE kan dus het gevolg zijn van een hoge 

nutriëntengebruiksefficiëntie van productieprocessen (knooppunten) en van een hoge gebruiksratio 

van reststromen. Bij vervanging van kunstmest door natuurlijke N-fixatie, blijft de NUE ongewijzigd: de 

input van minerale meststoffen neemt af, de input van uit biologische stikstoffixatie neemt toe. 

 

Een toename van de NUE betekent niet noodzakelijk een afname van de verliezen naar de omgeving: 

als een deel van de externe nutriënten vervangen wordt door lokaal gerecupereerde nutriënten, stijgt 

de NUE maar dit geeft geen informatie over de verliezen naar de omgeving. Daarvoor moeten de 

indicatoren inzake verliezen worden geëvalueerd.  

 

De NUE van het voedingsproductiesysteem kan op twee verschillende manieren berekend worden. 

Het verschil zit in de manier waarop de nutriënteninput uit geïmporteerde producten meegenomen 

wordt. 

 

In de eerste methode wordt de hoeveelheid nutriënten geïncorporeerd in de doelproducten gedeeld 

door de totale input van externe nutriënten in het systeem zelf (exclusief doorstroom).  

 

𝑁𝑈𝐸𝑠 =
𝐷𝑜𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛 (𝑣𝑜𝑒𝑑𝑠𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 (′𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒′𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖ë𝑛𝑡𝑒𝑛)
   (𝑁, 𝑃) 

 

In deze methode wordt echter eenzelfde gewicht gegeven aan de nutriënteninput afkomstig van 

kunstmest, stikstoffixatie en -depositie en de nutriënteninput vervat in geïmporteerde plantaardige en 

dierlijke producten. Om de geïmporteerde goederen te produceren is er echter een bijkomende 

nutriënteninput nodig geweest die niet vervat zit in het uiteindelijke geïmporteerde product. Deze 

methode houdt m.a.w. geen rekening met de nutriëntenvoetafdruk van de productie van de 

geïmporteerde plantaardige en dierlijke producten in andere regio’s.  

 

Daarom worden in de tweede methode de nutriënten vervat in geïmporteerde materialen 

geconverteerd naar een nutriëntenvoetafdruk. Dit gebeurt door de hoeveelheid nutriënten vervat in 

de materialen te delen door het product van de NUE’s van de afzonderlijke relevante processen. Dit 

resulteert in de volgende berekening van de NUE, waarbij O staat voor Output en I voor Input (Coppens 

et al., 2016) en Fert betekent dat de nutriënten naar meststof-equivalenten werden omgerekend: 
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𝑁𝑈𝐸𝐴𝑔𝑟𝑜𝑣𝑜𝑒𝑑𝑠𝑒𝑙𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛 

=
𝐷𝑜𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛 (𝑂𝑉𝑜𝑒𝑑𝑠𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝑂𝑉𝑜𝑒𝑑𝑠𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡)

𝐼𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ.𝑚𝑒𝑠𝑡𝑜𝑓,𝑁−𝑓𝑖𝑥.𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑝. + 𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛
𝐹𝑒𝑟𝑡 + 𝐼𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒

𝐹𝑒𝑟𝑡 +  𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒
𝐹𝑒𝑟𝑡  

  

 

Waarbij de termen van de noemer als volgt worden berekend: 

 

𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛
𝐹𝑒𝑟𝑡 =

𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛

𝑁𝑈𝐸𝑉𝑒𝑒𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝑁𝑈𝐸𝑉𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑁𝑈𝐸𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒
 

 

 

𝐼𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒
𝐹𝑒𝑟𝑡

=
𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 ∗   %𝐷𝑖𝑒𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

𝑁𝑈𝐸𝑉𝑒𝑒𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝑁𝑈𝐸𝑉𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑁𝑈𝐸𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

+
𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 ∗   %𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

𝑁𝑈𝐸𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒
  

 

𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒
𝐹𝑒𝑟𝑡 =

𝐼𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 ∗  %𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟

𝑁𝑈𝐸𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒
 

 

Voor de NUE’s van de individuele processen worden de Vlaamse waarden gebruikt (zie 2.2.3.1 

Nutriëntengebruiksefficiëntie indivduele knooppunten). Deze kunnen verschillen van de NUE’s in de 

landen en regio’s van herkomst. 

 

Niet alle voedingsproducten bestemd voor Vlaamse consumptie komen uiteindelijk ook op het bord 

van de consument terecht. In de consumptiefase, d.w.z. in de distributie, retail en horeca en bij de 

consument zelf, gaat nog een deel van de nutriënten verloren onder de vorm van voedselverliezen en  

wordt berekend door de NUE van het voedselproductiesysteem te vermenigvuldigen met de NUE van 

de consumptiefase. 

 

2.2.2.3 Recuperatie en recuperatiepotentieel van nutriënten 

Deze indicatoren geven een beeld over de hoeveelheid nutriënten die gerecupereerd worden uit 

reststromen door terugwinning of rechtstreeks hergebruik in Vlaanderen en hoeveel er bijkomend 

zouden kunnen gerecupereerd worden. 

Potentieel recupereerbare stromen 

Deze indicator geeft weer hoeveel nutriënten er theoretisch maximaal gerecupereerd kunnen worden 
uit reststromen, en geeft dus een potentieel aan. Deze indicator geeft dus weer in welke mate nu al 
nutriënten worden gerecupereerd en in welk mate er nog (theoretisch) potentieel is.  
 
Om het gebruik van primaire en geïmporteerde nutriënten te verminderen, is het evenwel wenselijk 
om een zo hoog mogelijk percentage van de potentieel recupereerbare reststromen te valoriseren.  
 

In onderstaande formule gaan we ervan uit dat de emissies naar de omgeving niet kunnen 
gerecupereerd worden.  

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠 =  
∑ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 −  ∑ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠𝑜𝑚𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 −

 ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 (𝑁, 𝑃)  (N,P) [kt/jaar], [kg/jaar.cap] 
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Waarbij de som wordt berekend door sommering van elk individueel knooppunt. 
 
Het is evenwel zo dat verliezen uit puntbronnen naar omgeving (vb. emissies kippenstallen) in theorie 
ook kunnen gerecupereerd worden, met investeringen in emissiebeperkende maatregelen. Daarom 
wordt in dit rapport gekozen voor de volgende berekening, waarbij wordt uitgegaan van terugwinning 
van nutriënten uit puntbronnen:  
 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛, 𝑚𝑒𝑡  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑏𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑒𝑟𝑏𝑎𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑢𝑤𝑑 = 
∑ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 −  ∑ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠𝑜𝑚𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔,𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑢𝑠𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 −

 ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 (𝑁, 𝑃)  [kt/jaar], [kg/jaar.cap]  

 
 

De classificatie diffuus/niet-diffuus werd gegeven op basis van een inschatting van de onderzoekers. 
De volgende stromen naar omgeving werden als niet-diffuse bronnen of puntbronnen beschouwd: 
 

o Emissies varkensteelt 
o Emissies pluimveeteelt 
o Stalemissies runderen 
o Stalemissies andere veeteelt 
o Emissies van mestopslag 
o Emissies van afvalverwerking naar lucht en water 
o Emissie van afvalwaterverwerking naar lucht en water 
o Emissies van voedingsindustrie naar water 
o Emissies van veevoederindustrie naar water 

 

 Gerecupereerde stromen (lokaal) 

Deze indicator geeft weer hoeveel nutriënten uit reststromen er werkelijk gerecupereerd worden door 

terugwinning of rechtstreeks hergebruik in Vlaanderen. Stromen die in Vlaanderen worden 

teruggewonnen maar vervolgens worden geëxporteerd (vb dikke fractie van mest), worden hier niet 

meegenomen. Door te vergelijken met de indicator potentieel recupereerbare stromen ontstaat een 

beeld van het theoretische potentieel aan bijkomende recuperatie. Hoe kleiner het verschil tussen de 

potentieel recupereerbare en de lokaal gerecupereerde stromen, hoe beter de lokale 

kringloopsluiting. 

 
𝐺𝑒𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠 =

 ∑ 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 −𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 ∑ 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 (𝑁, 𝑃) [kt/jaar], [kg/jaar.cap] 

 

Lokale hergebruikratio 

Deze indicator geeft weer wat het aandeel van lokale gerecupereerde stromen is in verhouding tot de 

primaire inputstromen en lokaal gerecupereerde stromen. Het geeft dus informatie over de mate 

waarin het Vlaamse agrovoedingssysteem lokaal gerecupereerde nutriënten gebruikt. Hoe groter de 

lokale hergebruikratio, hoe beter de lokale kringloopsluiting. De lokale hergebruiksratio heeft een 

waarde tussen 0 en 1. 

 

De lokale hergebruiksratio toont het aandeel van input afkomstig van secundaire in plaats van primaire 

bronnen (primaire inputstromen). Het aandeel van gerecupereerde stromen in de nutriëntengebruik 

van het agrovoedingssysteem geeft een goed beeld over de circulariteit van het systeem. Een hoge 

hergebruiksratio wijst op het feit dat het aanzienlijk aandeel van hergebruikte nutriënten (N, P) t.o.v. 

het totale nutriëntenverbruik reststromen. De NUE voedingssysteemreststromen. 
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Wanneer de circulariteit stijgt wordt er ontkoppeld van de input zonder de productiviteit te verliezen. 

 
 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠

=
∑ 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡
    (𝑁, 𝑃) 

 

2.2.2.4 Nutriëntenverliezen naar de omgeving 

Totale verliezen en emissies 

Verliezen van nutriënten moeten vermeden worden omwille van de negatieve impact op de natuur 
en milieu, en omwille van het verlies van de grondstoffen zelf. De verliezen kunnen hoog zijn omdat 
de nutriënten niet efficiënt gebruikt worden in bepaalde processen en/of door hoge 
productievolumes van doelproducten. Voor stikstofverliezen naar de lucht, wordt een onderscheid 
gemaakt tussen NOx, N2O en NH3 enerzijds (reactieve N) en N2 anderzijds (niet-reactieve N). Verder 
kunnen de verliezen verder opgedeeld worden volgens bestemming (lucht of oppervlaktewater). De 
fosforverliezen naar de lucht zijn verwaarloosbaar. Bij emissie van P naar de bodem, wordt ervan 
uitgegaan dat dit leidt tot aanrijking van de bodem, niet tot verliezen. 
 
De term “verliezen” betekent de uitstroom van nutriënten. 

 
𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒𝑛𝑠 =  ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁𝑂𝑥𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁𝐻3𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 +

 ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁2𝑂𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁2𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡   

(𝑁, 𝑃) [kt/jaar],  [kg/jaar.cap] 
Type equation here. 

 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠𝑠 =  ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁𝑂𝑥𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁𝐻3𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 +

 ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁2𝑂𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡  (𝑁, 𝑃) [kt/jaar], [kg/jaar.cap 

 
Bij opsplitsing naar milieucompartiment wordt dit:  
 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑠 =  ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁𝑂𝑥𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 + ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁𝐻3𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 +

 ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑁2𝑂𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡   (𝑁, 𝑃) [kt/jaar], [kg/jaar.cap] 

 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠 =  ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡  (𝑁, 𝑃) [kt/jaar], [kg/jaar.cap] 

 

Verliesratio 

 
Deze waarde geeft aan hoeveel van de totale input aan nutriënten in een het systeem, verloren gaat 
naar de omgeving. Het geeft een idee van de milieubelasting van het systeem. Samen met de absolute 
waarde van de verliezen, laat deze indicator toe de intensiteit van de verliezen in het systeem te 
berekenen. 
 

𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
  (𝑁, 𝑃) 
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2.2.2.5 Eiwitten 

Eiwit gebruiksefficiëntie 

Eiwitten bestaan uit aminozuren. Aminozuren kunnen door planten en bepaalde micro-organismen 

worden gesynthetiseerd uit anorganische stiktsofverbindingen. Bij consumptie van eiwitten door 

dieren en mensen wordt een deel van de aminozuren opnieuw afgebroken tot anorganische 

stikstofverbindingen. Daarbij komt ook fosfor vrij dat gebonden is aan eiwitten. De eiwitten die het 

agrovoedingssysteem gebruikt, kunnen komen uit lokale synthese door planten (en eventueel ook 

door bepaalde micro-organismen), uit geïmporteerde plantaardige en dierlijke producten, en uit 

gerecupereerde reststromen. Bij de conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten in de veeteelt, 

worden dus eiwitten vernietigd. De eiwitgebruiksefficiëntie geeft weer hoeveel geïmporteerde 

eiwitten het systeem gebruikt voor de productie van voedingsmiddelen voor binnenlandse consumptie 

en van producten voor export (totale export, dus niet enkel voeding maar bv. ook veevoeder en 

reststromen). Een efficiëntie groter dan 100 % betekent dat er een netto eiwitproductie is in het 

systeem, een efficiëntie kleiner dan 100% betekent een netto eiwitdestructie.  

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat in een stofstroomanalyse eiwitten eerder als producten dan als 

substanties (zoals N en P) worden beschouwd. Dit impliceert dat eiwitten omzettingen ondergaan van 

eiwit tot anorganische N- verbindingen(hier  ‘eiwitdestructie’ genoemd) of van verschillende 

anorganische N-verbindingen tot proteïne  (‘eiwitproductie’). 

 
De eiwitgebruiksefficiëntie wordt sterk bepaald door de omvang van de dierlijke productie (veeteelt) 

en door de verhouding dierlijke versus plantaardige productie: (1) hoe meer vlees, zuivel en eieren er 

geproduceerd worden, hoe groter de verliezen door conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten, 

en (2) hoe groter de omvang van de veestapel t.o.v. de plantaardige productie, hoe groter de noodzaak 

om grondstoffen voor voeder en voeding te importeren. Ook het type product speelt een belangrijke 

rol, door verschillen in het soort voedereiwitten dat verschillende dieren kunnen verteren en in de 

efficiëntie van de eiwitconversie. Verder hebben ook de eiwitsynthese-efficiëntie van de plantaardige 

productie en het gebruik van gerecupereerde reststromen een effect op de eiwitgebruiksefficiëntie.  

 
Eiwitrijke producten zijn belangrijke dragers van stikstof en fosfor, en de omvang van en de manier 
waarop de eiwitvraag van mensen en dieren ingevuld wordt heeft dus een grote invloed op de stikstof- 
en fosforstromen en op de mate waarin de kringlopen gesloten zijn. De eiwitgebruiksefficiëntie is dus 
sterk gekoppeld aan de indicatoren voor stikstof en fosfor. 
 
De eiwit gebruiksefficiëntie over het volledige systeem wordt op twee manieren berekend: 
 
In de eerste versie worden alle eiwitten naar export en consumptie in rekening gebracht:  
 
𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒𝑎𝑙𝑙𝑒 =

 
∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒+ ∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡

∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡
  

 

In de tweede versie worden enkel eiwitten naar consumptie en geëxporteerde voedingsproducten in 

rekening gebracht. Hier is de teller dus kleiner dan bij de eerste methode, aangezien de reststromen en 

het veevoeder niet worden meegeteld. Er wordt in de noemer wel een correctie uitgevoerd, het 

geëxporteerde veevoeder wordt in mindering gebracht van de geïmporteerde eiwitten, om een 

vertekening van het resultaat te vermijden. 
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𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔

=  
∑ 𝑉𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒 + ∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡

∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 −  ∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑔𝑒ë𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑒𝑒𝑣𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟
 

 

 Indicatoren individuele knooppunten 

Deze indicatoren zoomen in op de nutriëntstromen die naar en uit de individuele knooppunten 

stromen. De inputstromen zijn stromen die het proces binnenstromen, de outputstromen zijn de 

stromen die het proces verlaten. Een secundaire stroom wordt hierdoor meegerekend als input voor 

het individuele knooppunt, maar wordt niet meegerekend in de input van het volledige systeem.  

2.2.3.1 Nutriëntengebruiksefficiëntie 

 
Uit de nutriëntengebruiksefficiëntie (Nutrient Use Efficiency, NUE) van een knooppunt leiden we af 
hoe efficiënt het proces de totale input aan nutriënten, dus inclusief gerecupereerde nutriënten uit 
reststromen van ander processen, kan omzetten naar nutriënten vervat in doelproducten van dat 
knooppunt. Indien de NUE van een proces laag is wordt er slechts een kleine fractie van de 
nutriënteninput geïncoropereerd in doelproducten. De overige nutriënten komen terecht in 
reststromen en verliezen naar het milieu. De NUE kan dus niet gezien worden als maat voor de 
nutriëntenverliezen naar de omgeving. Naast doelproducten (pimaire outputstromen) kunnen er 
immers ook secundaire reststromen geproduceerd worden die een belangrijke nutriënteninput 
kunnen zijn voor een ander knooppunt (bv. de secundaire outputstroom ‘mest’ van de dierlijke 
productie is een grote  inputstroom voor de plantaardige productie). Deze secundaire outputstromen 
worden niet meegenomen in de berekening. Hierdoor kan de NUE van het individuele proces laag 
uitvallen ten opzichte van het werkelijke verlies aan nutriënten in het systeem door dit proces. De NUE 
zal sterk gerelateerd zijn met de verliesratio als er maar weinig secundaire outputstromen zijn (vb. 
akkerbouw), maar zal niet gekoppeld zijn aan de verliesratio als het aandeel secundaire outputstromen 
groot is (vb. dierlijke productie en voedingsindustrie).  
 
 

𝑁𝑈𝐸𝑖 =
∑(𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)

∑(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)
    [tussen 0 − 1] (𝑁, 𝑃) 

 

2.2.3.2 Hergebruiksratio 

 

Deze indicator geeft weer wat het aandeel van gerecupereerde stromen in de input van een 

afzonderlijk knooppunt is. Het geeft dus informatie over de mate waarin het knooppunt bijdraagt aan 

het hergebruik van nutriënten binnen het Vlaamse agrovoedingssysteem. Hoe groter de 

hergebruikratio, hoe hoger de bijdrage aan circulariteit van het systeem.  

 

 

Voor een knooppunt i: 

 

 

𝐻𝑒𝑟𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 =
∑(𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)

∑(𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)
  (N, P, eiwit) 
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2.2.3.3 Eiwit gebruiksefficiëntie 

 

De indicator geeft aan of een knooppunt eiwit produceert of consumeert, en in welke mate. 

Voor een knooppunt i: 

 

𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒𝑖 =
∑(𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)

∑(𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)
  

 

2.2.3.4 Eiwit synthese-efficiëntie 

 

De indicator geeft aan hoeveel van de input stikstof terechtkomt in eiwit aan de outputzijde. Deze 

indicator is van toepassing op synthese van eiwitten uit anorganische N (planten en micro-

organismen), en wordt dus enkel berekend voor de knooppunten van de plantaardige productie  

 

Voor een knooppunt i: 

 

𝐸𝑖𝑤𝑖𝑡 𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒𝑖 =
∑(𝑁 𝑣𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑒𝑖𝑤𝑖𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑖)

∑(𝑁 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖)
  

 

2.2.3.5 Verliezen en emissies 

 
Met deze indicator kunnen hotspots van verliezen blootgelegd worden. Ook hier zal voor de 
stikstofverliezen naar lucht een onderscheid gemaakt worden tussen reactieve stikstof en N2 
Het verlies wordt berekend door de som van alle stromen uit een knooppunt i naar de knooppunten 
grondwater, oppervlaktewater en lucht [kt/jaar]. 
 
Voor een gegeven knooppunt i: 
 

𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒𝑛𝑖 = ∑(𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒𝑛 𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑖) (𝑁, 𝑃) 

 

2.2.3.6 Verliesratio 

 

Deze waarde geeft aan hoeveel van de totale input aan nutriënten in een bepaald knooppunt, 
verloren gaat naar de omgeving. Het geeft een idee van de milieubelasting van dit knooppunt. Samen 
met de absolute waarde van de verliezen, laat deze indicator toe hotspots van verliezen te 
identificeren 
Voor een gegeven knooppunt i: 
 

𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 =
∑(𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑧𝑒𝑛 𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑖)

∑(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖)
 (𝑁, 𝑃) 
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3 RESULTATEN 

3.1  Analyse voor het Vlaamse  agrovoedingssysteem 

 Nutriëntenbalans  

De N en P balans van het Vlaamse agrovoedingssysteem toont een totale input van 577,8  18,8 kton 

N j-1 en 91,1  2,6 kton P j-1 (Tabel 1). Dit komt overeen met 87,9  2,4 kg N cap−1 j−1 en 13,9  0,4  kg P 

cap−1 j−1 (Figuur 1 en Figuur 3). Van de inputstromen wordt 459,8  13,6  kton N j-1 en 79,6  2,4 kton P 

j-1 geïmporteerd, waarvan 182,6  5,1 kton N en 30,5  0,8 kton P rechtstreeks worden geëxporteerd 

(doorvoer). De relevante input van het systeem is daardoor gelijk aan 395,2  10,3 kton N j-1 en 61,0  

1,6 kton P j-1 met een relevante import van 277  8,5 kton N j-1 en 49,1  1,6  kton P j-1. Dit maakt het 

Vlaamse agrovoedingssysteem een netto importeur van stikstof (82,6 kton of 12,6 kg cap-1 j-1) en netto 

exporteur van fosfor (4,8 kton of 0,6 kg cap-1 j-1). Ter herinnering, in het model wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen import en input van de chemische industrie, doordat de gegevens geen 

onderscheid mogelijk maken tussen import over geografische grenzen en de systeemgrenzen van de 

agrovoedselketen. 

Tabel 1 Globale massabalans van stikstof (N) en fosfor (P) in het agrovoedingssysteem (Vlaanderen, 
2018) 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N  

(kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P  

(kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 577,8  

18,8 

87,9   

2,4 

91,1   2,6 13,9  0,4 

Totale import 459,8  

13,6 

70,0  2,1 79,6  2,4 12,1  0,4  

Re-export (doorvoer) 182,6  

5,1 

28,8  0,8 30.,5  0,8 4,6   0,1 

Systeem relevante input 395.2  

10.3 

60.1  1.6 61.0  1.6 9.3  0.3 

Systeem relevante import 277.2   

8.5 

42.2  1.3 49.1  1.6 7.5  0.2 

Minerale input 81.6  5.3 12.4  0.8 2.4  0.2 0.4  0.0 

Netto export (negatief = import; positief = 

export) 
-82.6  1.1 -12.6  

1.7 

4.8  2.4 0.7  0.4 

 

Van de relevante inputstromen zijn minerale meststoffen (21% van de N-input en 4% van de P-input) 

en geïmporteerde plantaardige producten voor de voedingsindustrie en voederindustrie (60% N en 

64% P) de belangrijkste (Figuur 2 en Figuur 4). De overige input is voornamelijk afkomstig uit de import 

van reststromen (26,6 kton N en 7,9 kton P), dewelke bestaan uit mest (8,6 kton N en 3,3 kton P), 

organisch biologisch afval (9,3 kton N en 1,0 kton P) , schroot (5,1 kton N en 1,4 kton P) en slibs (1,7 

kton N en 2,2 kton P).    

 

Verliezen naar het milieu maken 39% van de outputstromen voor N uit (154,7  4.9 kton N). De N 

emissies vinden voornamelijk naar de lucht plaats (127,6 kton). Verder spoelt stikstof ook uit naar het 
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oppervlaktewater (27 kton). Voor P maken de emissies een veel kleiner deel uit van de output (2,2 

kton P, 3,6% van de P-output). P wordt via het oppervlaktewater geëmitteerd naar het milieu (2,2 

kton). Ook wordt er N en P opgeslagen in de bodem (27 kton N en 2,6 kton P). De exportstromen 

bestaan vooral uit afgewerkte plantaardige en dierlijke voedings- en voederproducten  (105,5 kton N 

en 18,5 kton P; 27% en 30% van de N en P-output) en geëxporteerde reststromen (89,0 kton N en 35,4 

kton P; 23% en 58% van de N en P-output). Deze reststromen omvatten voornamelijk schroot (40,0 

kton N en 8,9 kton P), mest en mestverwerkingsproducten ( 36,8 kton N en 4,7 kton P) en P-assen (9,8 

kton P) (figuur 2 en 4). De rest van de output (4 % N, 3 % P) stroomt naar de chemische industrie en de 

non-food landbouw, sectoren die buiten het agrovoedingssysteem liggen. 

 

 

 

Figuur 1 Stikstofstromen [kt/jaar] in en uit het agrovoedingssysteem  met doorvoer (re-export) als aparte stroom 
(Vlaanderen, 2018) 

 

 

 

Figuur 2 Stikstofstromen [kt/jaar] in en uit het agrovoedingssysteem zonder doorvoer (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 3 Fosforstromen [kt/jaar] in en uit het agrovoedingssysteem met doorvoer (re-export) als 
aparte stroom (Vlaanderen, 2018) 

 

 

 

 
 

Figuur 4 Fosforstromen [kt/jaar] in en uit het agrovoedingssysteem (doorvoer niet afgebeeld) 
(Vlaanderen, 2018) 
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 Nutriëntenstromen 

De agro-voedingsketen is opgedeeld in 13 knooppunten, waarbij de grootste N en P stromen door de 
voederindustrie, veeteelt en voedingsindustrie lopen (Figuur 5 en  

Figuur 6).  
 
Er is, via de voederindustrie, een belangrijke recirculatiestroom tussen de voedingsindustrie en de 

veeteelt door het hergebruik van reststromen van de voedingsindustrie in veevoeder (114,6 kton N en 

18,9 kton P). De voederindustrie steunt daarnaast ook sterk op import (76,1 kton N en 15,2 kton P). 

Dit is nog meer het geval voor de voedingsindustrie: 192,6 kton N op een totale input van 291,5 kton 

en 32,3 kton P op een totale input van 50,4 kton P komt uit importstromen.  65% van de N-output en 

71% van de P-output van de voedingsindustrie is bestemd voor export, 16 % van de N- en P-output 

gaat naar binnenlandse distributie. De overige stikstof en fosfor werden hergebruikt in landbouw of 

voeder (108,4 kton N en 17,6 kton P) of verwerkt in de in de afval(water)verwerking (9,3 kton N en 2,1 

kton P). 

 

Een tweede grote recirculatiestroom is mest uit de veeteelt die gebruikt wordt in de akker- en 

tuinbouw en op grasland (92,8kton N en 16,2 kton P). Daarnaast is er voor stikstof in de plantaardige 

productie een bijna even grote aanvoer via kunstmest (81,6 kton N). De aanvoer via natuurlijke 

stikstoffixatie is verwaarloosbaar.  

 

Een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten (87,8 kton N en 16,9 kton P), vooral uit de veeteelt (mest) en 

de consumptiefase (voornamelijk huishoudelijk afvalwater), gaat naar afval- en afvalwaterverwerking. 

Het grootste deel van deze nutriënten gaat verloren als emissies naar de omgeving 

(afvalwaterverwerking + afvalverwerking = 66,2 kton N en 1,3 kton P) of wordt geëxporteerd als 

product van mestverwerking en afvalverwerking (30,4 kton N en 22,1 kton P); slechts een minimale 

fractie wordt gerecupereerd binnen het Vlaamse agrovoedingssysteem. Grote nutriëntenverliezen zijn 

r ook bij akkerbouw (35,8 kton N en 0,5 kton P), grasland (20,7 kton N en 0,2 kton P), en veeteelt (36,3 

kton N), voornamelijk in de varkensteelt (15 kton N) en runderteelt (13 kton N) (Figuur 7 en Figuur 8).
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Figuur 5 Stofstromen van stikstof in het agrovoedingssysteem, getallen in kt/jaar (Vlaanderen, 2018).. 
Een 30-tal kleine stromen (< 1% van de grootste stroom) werden weggelaten voor de leesbaarheid van de figuur. I = van import en niet-agrovoedingssectoren, 

E = naar export en niet-agrovoedingssectoren, V = verliezen naar de omgeving, B = bodemopslag 
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Figuur 6 Stofstromen  van fosfor in het agrovoedingssysteem, getallen in kt/jaar (Vlaanderen, 2018). Een 30-tal kleine stromen (< 1% van de grootste 
stroom) werden weggelaten voor de leesbaarheid van de figuur. I = stromen van import en niet-agrovoedingssectoren, E =stromen naar export en niet-
agrovoedingssectoren, V = verliezen naar de omgeving, B = bodemopsla
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 Nutriëntengebruiksefficiëntie 

Wanneer geen rekening gehouden wordt met de buitenlandse nutriëntenvoetafdruk van 

geïmporteerde plantaardige en dierlijke producten, komt de nutriëntengebruiksefficiëntie van het 

Vlaamse voedselproductiesysteem (het geheel van plantaardige en dierlijke productie, voeder- en 

voedingsindustrie) op 36 % voor stikstof en 51% voor fosfor. Slechts 36% resp. 51% van de externe N 

en P die het systeem binnenkomt via import, kunstmest, natuurlijke stikstoffixatie en stikstofdepositie, 

wordt dus geïncorporeerd in voedingsproducten bestemd voor Vlaamse consumptie of export. De 

overige nutriënten zitten vervat in geëxporteerde reststromen of in emissies naar de omgeving. 

 

Wanneer de nutriëntenvoetafdruk van import wel in rekening gebracht wordt, werd er een 

nutriëntengebruiksefficiëntie voor het voedselproductiesysteem gevonden van 16% voor N en 25% 

voor P. Slechts 16% respectievelijk 25% van de N en P die in Vlaanderen en daarbuiten nodig was om 

voedingsproducten voor Vlaamse consumptie en export te produceren, wordt dus effectief in die 

voedingsproducten geïncorporeerd. In de distributie- en consumptiefase gaat nog ongeveer 30% van 

de N en P in de verwerkte voedingsproducten verloren onder de vorm van voedselverliezen en 

reststromen. Wanneer dit in rekening gebracht wordt, komt de NUE van het volledige 

agrovoedingssysteem op 11% voor N en 18% voor P. 

 

De nutriëntengebruiksefficiëntie van het voedselproductie- en agrovoedingssysteem hangt af van de 

nutriëntengebruiksefficiëntie van de verschillende sectoren (knooppunten) en van de mate waarin 

lokaal gerecupereerde nutriënten gebruikt worden; immers: hoe groter het aandeel gerecupereerde 

nutriënten die in het systeem gebruikt worden, hoe minder externe nutriënten (o.a. uit geïmporteerde 

goederen en kunstmest) er nodig zijn. 

 

De nutriëntengebruiksefficiëntie van een knooppunt geeft weer welk aandeel van de totale input aan 

nutriënten, inclusief de input van gerecupereerde nutriënten uit reststromen van andere processen, 

geïncorporeerd wordt in de doelproducten van dat knooppunt. De overige nutriënten komen terecht 

in reststromen en emissies. De nutriënten gebruiksefficiëntie van de knooppunten varieert sterk en 

bevindt zich tussen 23% en 78% voor stikstof en 32 en 98% voor fosfor (Tabel 2):  

- De plantaardige productie heeft een nutriëntengebruiksefficiëntie van 68 % voor N en 92% voor 

P. De hoge efficiëntie van het fosforgebruik in dit knooppunt komt door de grote fosforstock 

aanwezig in de Vlaamse landbouwgronden als gevolg van de historische overbemesting. Het 

subknooppunt grasland wordt gekenmerkt door de hoogste NUE, voor zowel stikstof (NUE van 

78 %) als fosfor (NUE van 98%). 

- De dierlijke productie heeft een lagere nutriëntengebruiksefficiëntie: 32% voor N en 36% voor P. 

Het grootste deel van de nutriënteninput in deze sector komt terecht in de reststroom mest (53 

% van de voeder-N en 64 % van de voeder-P).  

- De nutriëntengebruiksefficiëntie van de voedingsindustrie is 50% voor N en 51% voor P. Een groot 

deel van de nutriënteninput zit vervat in reststromen afkomstig van het persen van oliezaden 

(schroot/meel), van slachthuizen en vleesverwerking (slachtafval/diermeel) en van het bewerken 

van suikerbieten (bietenpulp en molasse) en graanproducten. Een uitsplitsing tussen de  

efficiëntie gerelateerd aan de verwerking van plantaardige en dierlijke producten wordt gemaakt 

in het de gedetailleerde resultaten van het knooppunt voedingsindustrie (zie 3.2.3).  

- Voederindustrie zet nagenoeg de voledige nutriënteninput om in veevoeder. Enkel een kleine, 

verwaarloosbare nutriëntenstroom gaat verloren als afvalwater. 
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- In de distributie- en consumptiefase (distributie en retail, horeca, huishoudens) gaat er nog 

ongeveer 30% van de  N en P  in de verwerkte voedingsproducten verloren onder de vorm van 

voedselverliezen en reststromen. 

Tabel 2 Nutriëntgebruiksefficiëntie (NUE) van stikstof (N) en fosfor (P) rdvoor de verschillende 
knooppunten in het agrovoedingssysteem (Vlaanderen, 2018)   

 Stikstofgebruiks- 
efficiëntie (%) 

Fosforgebruiks-
efficiëntie (%) 

Top 3-stromen die NUE 
verminderen 

Grasland 78 98 Gasvormige N-emissies, 
uitspoeling N en P, 

bodemopslag 
Akkerbouw 62 95 

Tuinbouw 30 37 

Plantaardige 
Productie 

68 92 

Runderteelt 23 32 Mest , gasvormige N-
emissies, kadavers Varkensteelt 39 40 

Pluimveeteelt 43 43 

Dierlijke productie 32 36 

Voederindustrie 100 100 Afvalwater 

Voedingsindustrie 55 51 Schroot, diermeel en 
suikerbijproducten 

Retail en 
distributie 

86 89 Verlies van zuivelproducten, 
vlees en graanproducten 

Horeca 77 74 

Huishoudens 88 92 

Consumptie* 69 74 

* de NUE van consumptie is berekend als nutriënten in huishoudelijk afvalwater (als proxy voor geconsumeerde nutriënten) 
t.o.v. de nutriënteninput in retail en distributie  

 
De NUE van (groepen) voedingsproducten kan ook berekend worden door de NUE’s van de 

verschillende processtappen te vermenigvuldigen. Cijfers berekend op deze manier kunnen niet 

vergeleken worden met de waarden voor de NUE van het voedselproductiesysteem hoger in de tekst 

omdat de input niet alleen de nutriënten omvat die nieuw het systeem binnenkomen via import, 

kunstmest, natuurlijke stikstoffixatie en stikstofdepositie, maar ook input van lokaal gerecupereerde 

nutriënten. De berekening wordt hier gebruikt om het verschil in nutriëntengebruiksefficiëntie 

tussen dierlijke en plantaardige voedingsproducten te tonen. Bij de berekening van de efficiëntie van 

plantaardige producten werd de plantaardige oliepers-industrie en suikerindustrie buiten 

beschouwing gelaten aangezien deze sectoren nagegenoeg geen N en P leveren voor menselijke 

consumptie (wel voor veevoeder), waardoor de NUE van de plantaardige voedingsproducten laag 

zou zijn en niet representatief voor de overige plantaardige producten. De NUE van de plantaardige 

voedingsproducten (excl. oliezaden en suikerbieten) bedraagt 43% voor stikstof en 64% voor fosfor. 

De NUE van dierlijke voedingsproducten werd berekend op 16% voor stikstof en 20% voor fosfor 

(Tabel 3). 
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Tabel 3 Nutriëntgebruiksefficientie (NUE) van stikstof (N) en fosfor (P) van de dierlijke en 
plantaardige voedingsproducten berekend als product van de NUE’s van de verschillende processen 
in de productieketen (Vlaanderen, 2018) 

Product N-efficientie P-efficientie 

Dierlijke producten  16 20 

Rundsvlees 11 12 

Varkensvlees 20 24 

Pluimveevlees 20 24 

Zuivelproducten 14 20 

Plantaardige producten 43 64 

Aardappel 47 79 

Groenten 26 31 

Fruit 26 34 

Graan 39 60 

Overige 52 88 

Bier en mout 29 47 

 

 Recuperatie en recuperatiepotentieel van nutriënten 

Gedurende het productie- en consumptieproces ontstaan er een reeks reststromen bij de 

verschillende knooppunten in het agrovoedingssysteem. Deze reststromen worden verwerkt in de 

afvalverwerking, direct hergebruikt in een ander knooppunt (secundaire stromen) of geëxporteerd 

naar andere regio’s of het buitenland. Daarnaast zijn er in de verschillende knooppunten 

nutriëntenverliezen naar de omgeving, in de vorm van emissies naar lucht en water, en opslag in de 

bodem. De verliezen afkomstig van puntbronnen worden verondersteld recupereerbaar te zijn. Zoals 

vermeld in 2.2.2.3, omvatten de potentieel recupereerbare stromen dus de nutriënten in de 

reststromen en in de puntbron-emissies. Bemerk dat deze nooit volledig zullen kunnen gerecupereerd 

worden omdat er bij het terugwinnen altijd wel een bepaald verlies optreedt. 

Tabel 4 Recuperatie en recuperatiepotentieel van stikstof (N) en fosfor (P) in het 
agrovoedingssysteem (Vlaanderen, 2018) 

 

In het Vlaamse agrovoedingssysteem zit er jaarlijks 391,6 ± 16,0 kton potentieel recupereerbare N en 

65,7 ± 2,0 kton potentieel recupereerbare P vervat in de reststromen (bruine stromen in figuur 7 en 8) 

en in puntbron emissies (fractie van de rode stromen in de figuren), waarvan er in Vlaanderen 214,3 ± 

14,0 kt N en  36,6 ± 2,1 kt P worden teruggewonnen en hergebruikt (groene stromen in de figuren). 

Van de (potentieel) recupereerbare stikstof en fosfor wordt er dus respectievelijk slechts 54,7 % en 

55,7 % hergebruikt in het Vlaamse agrovoedingssysteem. De lokale hergebruikratio voor het 

agrovoedingssysteem is 35,1% voor stikstof en 37,5% voor fosfor. Net iets meer dan één derde van de 

totale input (externe input en input uit recuperatie) is dus afkomstig van gerecupereerde nutriënten, 

Indicator N P 

Recupereerbare stromen 391,6 ± 16,0 65,7 ± 2,0 

Gerecupereerde stromen 214,3 ± 14,0 36,6 ± 2,1 

Aandeel gerecupereerde stromen 54,7% 55,7% 

Lokale hergebruiksratio  35,1% 37,5% 
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het overige deel zijn externe nutriënten uit import, kunstmest, natuurlijke stikstoffixatie en 

stikstofdepositie.  

 

De N en P vervat in de reststromen en verliezen per kooppunt en de bestemming daarvan worden 

weergegeven in Figuur 7 en Figuur 8 en in meer detail in Figuur 9 en Figuur 10. 

 

 

Figuur 7 Hoeveelheid reststromen en verliezen per knooppunt en bestemming (N) (Vlaanderen, 2018) 

 

Figuur 8 Hoeveelheid reststromen en verliezen per knooppunt en bestemming (P) (Vlaanderen, 2018) 

Lokaal gerecupereerde stromen: 

In totaal wordt er 214,3 kton N en 36,6 kton P uit reststromen hergebruikt binnen het Vlaamse 

agrovoedingssysteem. Het grootste deel hiervan (206,1 kton N en 35,0 kton P (96%) wordt rechtstreeks 

hergebruikt, de overige 8,2 kton N en 1,6 kton P wordt gerecycleerd via de afvalverwerking. De 

reststromen die rechtstreeks hergebruikt worden zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de voedingsindustrie 

(115,0 kton N en 19,0 kton P). Het betreft voornamelijk schroot (85,9 kton N en 11,5 kton P), en 

diermeel en slachtafval (2,5 kton N en 0,7 kton P), wat wordt hergebruikt in veevoeder -en 

petfoodindustrie respectievelijk. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de dierlijke mest van 

runderen (66,2 kton N en 10,4 kton P) en varkens (22,7 kton N en 5,2 kton P) rechtstreeks hergebruikt 

in de Vlaamse landbouw (Figuur 7 en Figuur 8). De gerecycleerde stromen vanuit afvalverwerking zijn 

voornamelijk afkomstig uit compostering van organisch-biologisch afval (4,1 kton N en 0,7 kton P), 

vergisting van organisch-biologisch afval (1,6 kton N en 0,3 kton P ) en mestverwerking (2,4 kton N en 

0,5 kton P). 
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Potentieel recupereerbare stromen:Van de 391,6 kton N en 65,7 kton P potentieel recupereerbare 

stromen worden er dus 177,3 kton N en 29,1 kton P niet hergebruikt. Deze nutriënten verdwijnen via 

export of emissies uit het systeem, rechtstreeks of via de tussenstap van afval(water)verwerking 

(inclusief mestverwerking). Vanuit het agro- voedingssysteem gaat 86,8 kton N en 16,8 kton P in de 

vorm van reststromen naar de afval- en afvalwaterverwerkingssector; deze stromen bestaan uit mest 

(35,6 kton N en 8,3 kton P), huishoudelijk en industrieel afvalwater (27,3 kton N en 4,3 kton P), 

organisch biologisch afval van retail, huishoudens en voedingsindustrie (17,9 kton N en 2,8 kton P), 

excreta van huisdieren (1,8 kton N en 0,4 kton P) en dierlijke afval en kadavers (4,2 kton N en 1,0 kton 

P) (Figuur 9 Figuur 10). Naast deze stromen, ontvangen de afvalverwerkende knooppunten nutriënten 

vanuit import waardoor er in totaliteit 105,4 kton N en 25,1 kton P wordt verwerkt. Hiervan wordt er 

slechts 8,3 kton N en 1,6 kton P gerecycleerd (8% van de N- en 6% van de P-input), 66,3 kton N en 1,3 

kton P gaat verloren naar het milieu (63% N en 5% P), en 30,4 kton N en 22,1 kton P wordt geëxporteerd 

(29% N en 88% P). 

In wat volgt wordt voor de grootste in meer detail ingegaan op de grootste reststromen: 

- De in Vlaanderen geproduceerde dierlijke mest bevat 138,3 kton N en 26,7 kton P. Hiervan wordt 

92,1 kton N (66%) en 16,2 kton P (61%) afgezet in de Vlaamse landbouw. Van de resterende mest 

wordt een deel rechtstreeks geëxporteerd en verlaat dus het Vlaamse agrovoedingssysteem (10,6 

kton N en 2,1kton P; 8% van de totale N en 8 % van de totale P in de geproduceerde mest). Een 

groter deel gaat naar de mestverwerkingssector (35,6 kton N en 8,3 kton P; 26% en 31% van de 

totale N en P in mest). De verwerkte mest is hoofdzakelijk afkomstig uit de varkensteelt (19,9 kton 

N en 4,9 kton P) en pluimveeteelt (12,1 kton N en 2,8 kton P). De mest van runderen en andere 

dieren draagt slechts beperkt bij aan de nutriënteninput in de mestverwerking (3,7 kton N en 0,7 

kton P). De varkensmest wordt voornamelijk behandeld door middel van het 

nitrificatie/denitrificatie proces (17,1 kton N en 3,9 kton). Hierbij wordt het merendeel van de 

aanwezige stikstof omgevormd tot gasvormige verbindingen en gaat het verloren naar de lucht 

(16,3 kton N). Pluimveemest wordt bijna uitsluitend verwerkt door bio-thermisch drogen (11,2 

kton N en 2,7 kton P). Naast mest uit de Vlaamse veeteelt verwerken mestverwerkingsinstallaties 

ook geïmporteerde mest. Het grootste deel van de totale nutriënteninput in de 

mestverwerkingssector (mest uit de Vlaamse veeteelt en uit import) verdwijnt uit het Vlaamse  

agrovoedingssysteem via export (57% N-input en 95% P-input) en via emissies naar lucht, 

voornamelijk N2 (38% N-input). Slechts 5% van de N-input en 4% van de P-input stroomt naar de 

Vlaamse landbouw.  

- In de distributie, consumptie en voedingsindustrie ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid 

organisch biologisch afval (17,9 kton N en 2,8 kton P). Deze stromen worden hoofdzakelijk 

verbrand (7,0 kton N en 0,8 kton), gecomposteerd ( 3,2 kton N en 0,5 kton P) of vergist (7,7 kton 

N en 1,3 kton P). De nutriënten vervat in de verbrande fractie verdwijnen uit het Vlaamse agro-

voedingssysteem via de lucht (voor N) en export (voor P).Van het gecomposteerde organisch-

biologisch wordt 83% N en 90% hergebruikt in het Vlaamse-agrovoedingssysteem. Digestaat van 

het vergiste organisch-biologisch afval wordt deels hergebruikt als meststof (27% N en 17% P), 

deels verder verwerkt (48% N en 40% P) ofwel geëxporteerd (24% N en 42% P). Er wordt ook 6,9 

kton N en 0,1 kton P aan organisch-biologisch afval vanuit de voedingsindustrie rechtstreeks 

geëxporteerd (vooral molasse en pulp afkomstig van bieten). 

- Het geproduceerde slachtafval, diermeel en kadavers bevat 17,3 kton N en 5,1 kton P.  Een deel 

van het slachtafval en diermeel (categorie C3) wordt hergebruikt in de productie van petfood (2,5 

kton N en 0,7 kton P) of geëxporteerd (10,5 kton N en 3,4 kton P), kadavers en dierlijk afval 

(categorie C1/C2) worden verbrand (4,2 kton N en 1,0 kton P). 
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- Bij het persen van oliezaden wordt er een grote hoeveelheid schroot geproduceerd. Een groot 

deel hiervan wordt hergebruikt in de Vlaamse veevoederindustrie ( 85,9 kton N en 11,5 kton P).  

Daarnaast verdwijnt een deel van de nutriënten vervat in schroot uit het Vlaamse agro-

voedingssysteem via export (40,0 kton N en 8,1 kton P). 

- In de voedingsindustrie wordt er een grote hoeveelheid afvalwater geproduceerd (2,5 kton N en 

0,6 kton P). Een deel van de nutriënten wordt gezuiverd op het bedrijfsterrein (2,2 kton N en 0,6 

kton P) en de overige fractie gaat via de riool naar openbare afvalwaterzuivering (0,3 kton N en 

0,1 kton P). De bedrijfseigen-zuivering produceert slibs (1,1 kton N en 0,5 kton P) die voornamelijk 

worden gevaloriseerd in vergisting (1,0 kton N en 0,4 kton P) en landbouw (0,1 kton N en 0,1 kton 

P), de rest verdwijnt uit het agrovoedingssysteem via gasvormige stikstofemissies (0,8 kton N) en 

effluent naar het oppervlaktewater (0,2 kton N en 0,1 kton P). De nutriënten in het afvalwater dat 

in de openbare afvalwaterzuivering gezuiverd wordt, verlaten bijna volledig het agro-

voedingssysteem via emissie (gasvormige N en effluent) en verbranding van slib.   

- Na consumptie gaat de grootste fractie van de nutriënten die aanwezig waren in de voeding naar 

het huishoudelijk afvalwater en septisch slib (29,8 kton N en 4,5 kton P). Hiervan gaat 25,3 kton 

N en 3,9 kton P naar de openbare afvalwaterzuivering en 4,5 kton N en 0,6 kton P gaat verloren 

als diffuse emissie naar het oppervlakte water via ongezuiverd afvalwater van huishoudens niet 

aangesloten aan de openbare riool. De nutriënten van het gezuiverde afvalwater verlaten het 

agro-voedingssysteem volledig via openbaar afvalwaterzuiveringsslib (5,5 kton N en 3,2 kton P), 

effluent (4,6 kton N en 0,5 kton P) en gasvormige emissies (15,2 kton N). 

- Bijna 5 miljoen huisdieren produceren een grote hoeveelheid aan excreta rijk aan nutriënten (6,4 

kton N en 1,3 kton P). De grootste fractie van deze excreta gaat verloren als diffuse emissie naar 

de omgeving (4,6 kton N en 0,9 kton P) doordat deze worden uitgescheiden in tuinen, parken en 

andere openbare plaatsen. De overige excreta (1,8 kton N en 0,4 kton P) worden opgevangen en 

via het restafval  verbrand.  

Het technisch recuperatiepotentieel van bovenstaande reststromen wordt verder besproken in 

hoofdstuk 5.1. Ook de niet-diffuse emissies zijn potentieel recupereerbaar. Deze omvatten 

gasvormige stikstofverliezen vanuit stallen en mestopslag (28,6 kton N). De overige emissie zijn diffuus 

en dus moeilijk recupereerbaar (71,2 kton N en 2,2 kton).  Deze bestaan uit gasvormige emissies buiten 

stallen (39,0 kton N), nutriëntenuitspoeling (16,7 kton N en 0,9 kton N) huishoudelijk afvalwater 

ontkoppeld van riolen (4,5 kton N en 0,6 kton P) en excreta van huisdieren (4,6 kton N en 0,9 kton P). 
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Figuur 9 Bestemming van de verschillende reststromen en verliezen (N) (Vlaanderen, 2018) 

 

 

Figuur 10 Bestemming van de verschillende reststromen en verliezen (P) (Vlaanderen, 2018)  

 

In Figuur 11 worden de verschillende outputstromen van de afval(water)verwerking, inclusief 

mestverwerking, weergegeven. Van de totale input (105,4 kton N en 25,1 kton P) wordt er slechts 8,3 

kton N en 1,6 kton P gerecupereerd (8% N en 6% P, groen in figuur). Deze gerecupereerde stromen zijn 

voornamelijk dierlijk digestaat (+effluent biologie) (2% N-input en 2% P-input), compost (4% N-input 

en 3% P-input) en plantaardig digestaat (2% N-input en 1% P-input).  Het grootste deel van 

denutriënteninput in de afval(water)verwerking verdwijnt dus uit het Vlaamse agrovoedingssysteem 

als export of emissies naar het milieu. Concreet gaat 66,3 kton N en 1,3 kton P verloren als emissies 

naar het milieu (63% N en 5% P). Deze stroom omvat gasvormige N-emissies van de mestverwerking 
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(18% N-input), N-emissies van openbare afvalwaterzuivering (17% N-input), afvalwaterzuivering van 

de voedingsindustrie (1% N-input),  verbranding zuiveringsslib (4% N-input) en verbranding overig afval 

(26% N-input). Daarnaast stroomt er ook stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater onder de vorm 

van effluent van de openbare waterzuivering ( 4% N-input en 2% P-input), overstort van openbare 

afvalwaterzuivering (1% N-input en 1% P-input) en effluent van afvalwaters van de voedingsindustrie 

(<1% N- en P-input). Ook wordt er slib gestort (<1% -input en 2% p-input).  De overige nutriënten (30,4 

kton N en 22,1 kton P, 29%  van de N-input en 88% van de P-input) worden geëxporteerd. De export 

omvat dierlijk digestaat (5% N-input en 8% P-input), gedroogde mest en compost (20% N-input en 37% 

P-input), champost (4% N-input en 3% P-input), P-assen van zuiveringsslib (13% P-input), plantaardig 

compost en digstaat (1% N-input en 2% P-input)  en P-assen van overig organisch afval (26% P-input).  

 

 

 

Figuur 11 Aandeel van stikstof (N) en fosfor (P) in vaste en vloeibare afvalstromen in het 
agrovoedingssysteem (Vlaanderen, 2018) 

 Nutriëntenverliezen naar de omgeving 

De gasvormige stikstofverbindingen zijn verantwoordelijk voor 70% van de stikstofverliezen van het 

agrovoedingssysteem naar het milieu (Figuur 12). Het grootste aandeel van de stikstofstromen naar 

de lucht komt voor onder de vorm van stikstofgas (N2), namelijk 89,0 kton (70 % van de totale 

gasvormige stikstof). De totale reactieve stikstof emissie bestaat uit  0,13 kg NOx-N, 4,83 kg NH3-N cap-

1 j-1and 0,78 kg N2O-N cap-1 j-1  (Figuur 12). Plantaardige productie en veeteelt zijn de belangrijkste 

bronnen van reactieve atmosferische emissies met een bijdrage van respectievelijk 39,0% en 55,9%. 

Bij plantaardige productie komt de reactieve stikstof voornamelijk vrij als ammoniak (NH3) bij 

toepassing van meststoffen en dierlijke mest, bij dierlijke productie als NH3-emissies uit de stal en 

weiland. De emissies van reactieve stikstof afkomstig vanuit de afvalwaterzuivering en 

afvalverwerking, inclusief mestverwerking, zijn beduidend lager. In deze knooppunten gaat er echter 

wel een aanzienlijke hoeveelheid stikstof verloren in de vorm van stikstofgas.  
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Figuur 12 Emissies van stikstof naar de lucht vanuit het agrovoedingssysteem (kg N cap-1 j-1) 
(Vlaanderen, 2018) met PP = plantaardige productie; DP = dierlijke productie; A = afvalverwerking; AW: 
afvalwaterverwerking; OBA: organisch biologische afvalverwerking 

Voor de emissies naar water levert plantaardige productie de grootste bijdrage (ongeveer 63% van de 

stikstof en 34 % van de fosforemissies) (Figuur 13). Erosie en uitspoeling van stikstof en fosfor uit de 

landbouwgronden zijn de belangrijkste processen die deze emissie veroorzaken. Ongeveer 15% van de 

het huishoudelijk afvalwater wordt direct geloosd na een eerste bezinking in een septische tank, 

waardoor huishoudelijk afvalwater een belangrijke bron van nutriëntenemissie is naar de lokale 

waterwegen (16% van N-emissies naar oppervlaktewater en 29% van P-emissies aar 

oppervlaktewater).  De afvalwaterzuiveringsinstallaties veroorzaken 21% van de stikstof- en 35 % van 

de fosforemissies naar het oppervlaktewater. De stikstofemissies, onder de vorm van nitraat, zijn het 

gevolg van de grote hoeveelheden geloosde effluent terwijl de fosforemissies vooral afkomstig zijn van 

de overstorten. 
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Figuur 13 Emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar het oppervlaktewater vanuit het 
agrovoedingssysteem (kg cap-1 j-1) (Vlaanderen, 2018)  
met OBA = organisch biologische afvalverwerking, AW = afvalwaterzuivering 

 

In het Vlaamse agrovoedingssysteem gaat er dus 154,8 kton N en 2,0 kton P verloren naar de omgeving. 

De verliesratio bedraagt hiermee 39,2% voor stikstof en 3,3% voor fosfor (Tabel 5). Met andere 

woorden 39,2% van de totale N-input en 3,3% van de totale P-input in het agrovoedingssysteem gaat 

verloren naar de omgeving.  Het verlies van stikstof naar de omgeving is groter dan het verlies van 

fosfor doordat een grote fractie van stikstof verloren gaat via gasvormige verbindingen. Fosfor verlaat 

het systeem eerder via export van afvalstromen (P-assen, mest en compost).  

 

Tabel 5 Totale verliezen en verliesratio van stikstof (N) en fosfor (P) in het agrovoedingssysteem 
(Vlaanderen, 2018) 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N  

(kg N cap−1 

j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P 

 (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale verliezen2 154,8  

19,3 

23,6  2,9 2,0  0,1 0,31  

0,02 

Verliesratio 39,2% 39,2% 3,3% 3,3% 

 

  

 
2 De diffuse verliezen van huisdier excreta zijn hier niet in opgenomen 
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 Eiwitstromen  

Wanneer doorvoer buiten beschouwing gelaten wordt, importeert Vlaanderen jaarlijks 1668  669 

kton ruw eiwit (RE), of 253  10 kg per hoofd van de bevolking. De export aan eiwitten bedraagt 972  

537 kt RE j-1 of 148  8 kg RE cap-1j-1. Dit maakt van de Vlaamse agrovoedingssysteem een netto-

importeur van eiwit (Figuur 14 en Figuur 15).  

Van deze import aan eiwitten gaat 27,3 % naar de knooppunten veevoeder de dierlijke productie. De 

overige 72,7 % gaat naar het knooppunt voedingsindustrie. Het grootste deel van de geïmporteerde 

eiwitten zijn plantaardige primaire producten (89,5%). Daarnaast wordt ook een kleiner aandeel 

dierlijke eiwitten geïmporteerd (4,6%). De overige import (5,9 %) zijn eiwitten uit reststromen, zoals 

schroot van oliezaden of pulp van suikerproductie. 

 

Aan exportzijde is het aandeel dierlijke eiwitten groter dan aan importzijde: 35% van de geëxporteerde 

eiwitten zijn dierlijke eiwitten t.o.v. 45,4% eiwitten in plantaardige producten. Ook is er een belangrijk 

aandeel aan eiwitten vervat in reststromen (32,2 %). Het gaat hierbij voornamelijk om schroot van 

oliezaden (250 kton) en PAP (Processed Animal Protein) uit dierlijke bijproducten (46 kton). 

 

Een klein aandeel van de eiwitten stroomt het agrovoedselsysteem binnen uit de chemische industrie: 

26 kton/jaar, ofwel 1,5 % van de totale invoer aan eiwitstromen. Dit gaat over graanbijproducten uit 

de non-food bio-industrie. 

Aan outputzijde is er ook een eiwitstroom naar de chemische industrie: 94 kton/jaar of 8,8 % van de 

eiwitoutput. Het gaat voornamelijk om graanproducten van de akkerbouw (43 kton eiwit), 

suikerbijproducten (43 kton eiwit), andere nijverheidsgewassen (5,7 kton) en dierenhuiden (2,3 kton). 

 

 
Figuur 14 Eiwitstromen [kt/jaar] in en uit het agrovoedingssysteem met doorvoer (re-export) als 
aparte stroom (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 15 Eiwitstromen [kt/jaar] inn uit het agrovoedingssysteem (doorvoer niet afgebeeld) 
(Vlaanderen, 2018) 
 
Figuur 16 toont het aandeel van de verschillende productcategoriën in de totale import en export aan 

eiwitten.  

 

Aan importzijde is het grootste aandeel voor rekening van eiwitten vervat in oliezaden (31,7 %), 

gevolgd door granen (29,8 %) en sojameel (16,2 %).  

Hoewel de import van eiwitten vooral  naar de voedingsindustrie gaat (72,7 %, zie hierboven), zijn een 

groot deel van deze eiwitten uiteindelijk toch bestemd voor veevoeder: de eiwitten vervat in oliezaden 

en sojameel, gaan grotendeels onder de vorm van de reststroom schroot naar het knooppunt 

veevoeder of naar export. 

 

Aan exportzijde zijn de belangrijkste eiwitstromen voor rekening van schroot afkomstig van verwerkte 

oliezaden (25,7 %), gevolgd door veevoeder (16,6 %) en varkenskarkassen (14,1 %). Hier valt het op 

dat het aandeel aan eiwitstromen die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan dierlijke productie 

heel groot is: rechtstreeks onder de vorm van dierlijke producten en bijproducten en onrechtstreeks 

onder de vorm van veevoeder en reststromen bestemd voor veevoeder (o.a. schroot); samengeteld 

vertegenwoordigt dit 81% van de eiwitexport.
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Figuur 16 Totale import en export van eiwit en aandeel van de verschillende producten 
Diagrammen geschaald naar totale import resp. export (Vlaanderen, 2018).
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 Eiwit gebruiksefficiëntie 

Bij de eiwitstromen (Figuur 17) is de voedingsindustrie het belangrijkste knooppunt, met een totale 

input van 1829,4  66,7 kton j-1. De twee grootste inputstromen van eiwitten in dit knooppunt zijn 

import van plantaardige producten (1077,7  50,8 kton, zijnde 59% van de input) en input uit de 

dierlijke productie (512,0  42,1 kton, 28% van de input). Het grootste deel van de output aan eiwitten 

is bestemd voor export, zowel in primaire producten als in reststromen.  

 

De voederindustrie en de veeteelt zijn met een input van respectievelijk 1232,7  149,1 kton j-1 en 

1647,4  154,7 kton j-1 ook sleutelprocessen in de eiwitketen. De inputs van de veevoederindustrie 

bestaan voor een aanzienlijk deel (56%) uit reststromen van de Vlaamse voedingsindustrie. Deze 

stroom is in de hele keten de grootste reststroom. In secties 3.2.3 en 3.2.4 wordt deze verder in detail 

besproken. Bij de dierlijke productie is er geen balans tussen eiwit input en eiwit output, aangezien er 

omzettingen van eiwit gebeuren en de veeteelt netto een eiwit vernietigend proces is: een belangrijk 

deel van input aan eiwitten wordt namelijk omgezet naar anorganische N-species (b.v. NH4
+, NH3), die 

dan als emissies het systeem verlaten of als reststroom (mest) verder verwerkt worden. Een 

gelijkaardig effect zien we in het knooppunt “menselijke consumptie”, waar eiwit ook grotendeels 

omgezet wordt naar anorganische N. 
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Figuur 17 Stofstromen voor ruw eiwit in het agrovoedingssysteem, getallen in kt/jaar (Vlaanderen, 2018). Een 8-tal kleine stromen (< 1% van de grootste 
stroom) werden weggelaten voor de leesbaarheid van de figuur. I = stromen van import en niet-agrovoedingssectoren, E =stromen naar export en niet-
agrovoedingssectoren 
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De eiwitgebruiksefficiëntie geeft weer hoeveel geïmporteerde eiwitten het systeem gebruikt voor de 

productie van voedingsmiddelen voor binnenlandse consumptie en van producten voor export (totale 

export, dus niet enkel voeding maar bv. ook veevoeder en reststromen). Het Vlaamse 

agrovoedingssysteem heeft een totale eiwitgebruiksefficiëntie van 79  6 %. Dit betekent dat er, per 

79 g eiwitten die het systeem ‘produceert’ voor export of voor binnenlandse consumptie, 100 g 

geïmporteerde eiwitten nodig zijn. Netto gezien vernietigt Vlaanderen dus eiwitten.  

 

De eiwitgebruiksefficiëntie wordt sterk beïnvloed door de omvang van de dierlijke productie (veeteelt) 

en door de verhouding dierlijke versus plantaardige productie. Hoe meer vlees, zuivel en eieren er 

geproduceerd worden, hoe groter de verliezen door conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten. 

En hoe groter de omvang van de veestapel t.o.v. de plantaardige productie, hoe groter de noodzaak 

om grondstoffen voor voeder en voeding te importeren. Dat het Vlaamse voedselproductiesysteem  

eiwitten ‘vernietigt’ is dus niet verrassend, gezien de grote omvang van de dierlijke productie.  

 

Ook het type dierlijk product heeft een invloed op de eiwitgebruiksefficiëntie van het systeem, door 

verschillen in het soort voedereiwitten dat verschillende dieren kunnen verteren en in de efficiëntie 

van de eiwitconversie. In de varkens- en pluimveeteelt wordt 40% respectievelijk 44% van de totale 

eiwitinput (uit import en uit Vlaanderen) omgezet in eiwitten in primaire producten en reststromen; 

in de runderteelt is dat 23% (Tabel 6). Daar staat tegenover dat een zeer groot aandeel van de 

eiwitinput in de runderteelt afkomstig is van gras en dus niet kan verteerd worden door mensen.  

 

Verder hebben ook de eiwitsynthese-efficiëntie van de plantaardige productie en het gebruik van 

gerecupereerde reststromen een effect op de eiwitgebruiksefficiëntie. Hoe meer reststromen er 

gebruikt worden, hoe minder import er nodig is. Hierbij hoort wel een kanttekening: zoals eerder 

vermeld, bestaat een groot deel van de reststromen die vanuit de Vlaamse voedingsindustrie naar de 

voedersector gaan, uit geïmporteerde producten die hier verwerkt worden.  

Als enkel de menselijk verteerbare eiwitten3 in rekening gebracht worden, bedraagt de eiwitefficiëntie 

66 ± 9 %. Om 66 g door mensen verteerbare eiwitten te produceren voor export of voor binnenlandse 

consumptie zijn er dus 100 g door mensen verteerbare geïmporteerde  eiwitten nodig. Het verschil 

tussen de berekening voor alle eiwitten enerzijds en de  berekening voor menselijk verteerbare 

eiwitten anderzijds is vooral te verklaren door een aantal grote exportstromen die bestaan uit niet 

menselijk verteerbaar eiwit, bv. raapzaadschroot. 

Indien de eiwit gebruiksefficiëntie wordt berekend voor enkel voedingsproducten (zie 2.2.2.5), dan is 

deze nog een stuk lager, nl. 52 ± 7 %. Om 52 g eiwit te produceren als voedsel voor binnenlandse 

consumptie of export, is 100 g geïmporteerd eiwit nodig. 

Er is dus een substantieel verschil met de berekende efficiëntie als alle geëxporteerde producten in 

rekening gebracht worden (i.e. 79 %). 

 

Om de efficiëntie van de afzonderlijke knooppunten in kaart te brengen, wordt een eiwit 

gebruiksefficiëntie berekend voor die knooppunten waar zowel in- als output stromen zijn voor 

eiwitten, zie Tabel 6. In de compartimenten van de plantaardige productie, is er geen input van eiwit 

verondersteld; daar wordt de eiwit synthese-efficiëntie berekend, zie Tabel 7. Deze cijfers worden 

verder toegelicht bij de bespreking van de afzonderlijke knooppunten (zie sectie 3.2).  

 

 
3 Zie sectie 9.2 voor een toelichting van de kwalificatie “menselijk verteerbaar” 
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Tabel 6 Eiwit gebruiksefficiëntie voor knooppunten met in- en output van eiwit stromen (Vlaanderen, 
2018) 

Knooppunt Eiwit 

gebruiksefficiëntie 

(%) 

Veevoeder 103  14 

Varkensteelt 40  26 

Pluimveeteelt 44  25 

Runderteelt 23  10 

Dierlijke productie - Andere 6  45 

Voedingsindustrie 99  6 

Retail en Distributie 100  11 

Horeca 94  14 

 

Tabel 7 Eiwit synthese efficiëntie voor de knooppunten van de plantaardige productie (Vlaanderen, 
2018) 

Knooppunt Eiwit 

synthese-

efficiëntie 

(%) 

Akkerbouw 62  9 

Grasland 78  16 

Tuinbouw 34  14 

Totaal plantaardige productie 68 ± 9 
 

3.2 GEDETAILLEERDE ANALYSE PER KNOOPPUNT 

 Plantaardige productie  

3.2.1.1 De volledige plantaardige productie 

Het knooppunt plantaardige productie wordt gekenmerkt door een nutriënteninput gelijk aan 29,7 kg 

N cap-1 j-1 en 3,3 kg P cap-1 j-1 (Tabel 8). Deze nutriëntenflux komt overeen met 296 kg N ha-1 j-1 en 32 kg 

P ha-1 j-1. Doordat het volledige Vlaamse landbouwareaal als nitraat gevoelige zone aangeduid is om 

eutrofiering van het oppervlaktewater tegen te gaan, wordt de maximale dierlijke mesttoediening 

gelimiteerd op 170 kg N ha-1 j-1. Door de intensieve veeteelt in Vlaanderen is er een overaanbod aan 

mest, wat er voor zorgt dat er een grote hoeveelheid dierlijke mest gebruikt wordt als meststof voor 

de plantaardige productie. Meer bepaald wordt 66% respectievelijk 61% van de totale stikstof en fosfor 

in mest gebruikt als meststof voor plantaardige productie, terwijl het mestoverschot wordt verwerkt 

of geëxporteerd. Dierlijke mest brengt 49 % van de totale stikstofinput en 78 % van de totale fosfor 

input aan op de Vlaamse landbouwgronden. De chemische industrie (kunstmest) vertegenwoordigt 41 

% van de stikstofinput en 9 % van de fosforinput. De input vanuit slibs uit de voedingsindustrie en 

verwerkt plantaardig afval door compostering en vergisting bedraagt 1% voor stikstof en 4% voor 

fosfor.   Natuurlijke stikstoffixatie zorgt voor slechts 1,5% van de stikstofinput en stikstofdepositie is 

verantwoordelijk voor 7,3% van de stikstofinput. Ook wordt 9% van de fosfor input onttrokken uit de 

bodemreserves. De lokale hergebruikratio voor de plantaardige productie – het aandeel lokaal 

gerecupereerde nutriënten in de totale nutriënteninput – bedraagt dus 50,1% voor stikstof en 90,2% 

voor fosfor. Bij de plantaardige productie gaat er 46,1 kton N en 0,6 kton P verloren naar het mileu. De 
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verliesratio bedraagt dus 24% voor stikstof en 3% voor fosfor (Tabel 8). De 

nutriëntengebruiksefficiëntie  van de volledige plantaardige productie is 68% voor stikstof en 92% 

voor fosfor (zie ook Tabel 2). De doelproducten vinden hun bestemming in de voedingsindustre, 

voederindustrie en veeteelt.  

 

Tabel 8 Indicatoren van het knooppunt plantaardige productie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 195,3  

36,7 

29,7  5,6 21,5  4,0 3,3  0,6 

Secundaire input 97,9  

17,9 

14,9  2,7 19,4  3,5 3,0  0,5 

Totale verliezen 46,1  6,7 7,0  0,9 0,6  0,1  

Hergebruiksratio 50,1% 90,2% 

Verliesratio 23,6% 2,7% 

 

3.2.1.2 Grasland 

Figuur 19 en 18 tonen de ingaande en uitgaande stikstof- en fosforstromen op Vlaams grasland. De 

totale nutriënteninput is 90,9 kton stikstof en 8,7 kton fosfor. Dit komt neer op 13,8 kg N cap-1 j-1 en 

1,3 kg P cap-1 j-1 en 350 kg N ha-1 j-1 en 34 kg P ha-1 j-1 (Tabel 9). 

 

Door de grote veestapel in Vlaanderen is er een overaanbod aan mest. Als gevolg daarvan wordt een 

grote hoeveelheid gebruikt als meststof voor de plantaardige productie. Het knooppunt dierlijke 

productie zorgt daarom voor de grootste input: 80% van de totale fosforinput, en 55% van de totale 

stikstofinput. De chemische industrie (kunstmest) vertegenwoordigt 36 % van de stikstof- en 4 % van 

de fosforinput. De overige stikstof is voornamelijk afkomstig vanuit de lucht onder de vorm van 

stikstofdepositie (2%) en stikstoffixatie (6%). Verder is de bodem verantwoordelijk voor 16% 

fosforinput. Door overbemesting in het verleden is de bodemfosforvoorraad te hoog, wat een risico 

vormt voor fosforuitspoeling naar bodem- en oppervlaktewater. Daarom worden beperkingen 

opgelegd naar fosforbemesting, wat effectief resulteert in een afname in bodemopslag van 5,37 kg 

ha-1 j-1 of 0,21 kg cap-1 j-1 door de opname in gras. De overige nutriënteninput is afkomstig van 

plantaardig digestaat (1% voor stikstof en fosfor). De lokale hergebruikratio voor grasland bedraagt 

dus 55% voor stikstof en 96% voor fosfor. De nutriëntengebruiksefficiëntie (NUE zie Fout! V

erwijzingsbron niet gevonden.) is 77,5% voor stikstof en 98,1% voor fosfor (zie ook Tabel 2). Dit 

betekent dat 77,2 %, respectievelijk 98,1 % van de nuttig omgezette stikstof en fosfor is vervat in gras 

dat wordt geconsumeerd door runderen en andere graasdieren. De overige stikstof gaat naar de 

lucht (12 %), bodemopslag (5 %) en oppervlaktewater (5%). Een fractie van de fosfor (2% ) spoelt uit 

naar het oppervlaktewater. De verliesratio’s bedragen dus 17% voor stikstof en 2% voor fosfor (Tabel 

9).  

 

Er is geen input van ruw eiwit naar grasland zoals berekend in de studie. Daarentegen wordt er in 

grasland wel jaarlijks 440,8 kton eiwit gesynthetiseerd, waarvan het grootste deel (426,3 kton) naar de 

runderteelt gaat en een klein deel (15,5 kton) naar andere dierlijke productie (Figuur 20). 

De eiwitsynthesefficiëntie bedraagt 78  16 % voor grasland (Tabel 7) 
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Tabel 9 Indicatoren van het knooppunt grasland 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P j−1) P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 90,9  16,6 13,8  2,5 8,7  1,6 1,3  0,2 

Secundaire input 50,6  9,5 7,7  1,5 8,4  1,5 1,3  0,2 

Totale verliezen 15,5  2,4 2,4  0,4 0,2  0,0 0,03  0,01 

Hergebruiksratio 55,6% 96,5 

Verliesratio 17,1% 2,0% 

 

 

 

 
Figuur 18 N-stromen van en naar grasland in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 19 P-stromen van en naar grasland in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 
 

 

Figuur 20 Eiwitstromen van grasland in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

3.2.1.3 Akkerbouw 

De nutriënteninput van akkerbouw bedraagt 93,4 kton N en 11,2 kton P , overeenkomstig met 14,2 kg 

N cap-1 j-1 en 1,7 kg P cap-1 j-1 of 278 kg N ha-1 j-1 en 32 kg P ha-1 j-1. Figuur 21 en Figuur 22 tonen de 

ingaande en uitgaande stikstof en fosfor stromen. Ook bij akkerbouw levert dierlijke mest het 

merendeel van de stikstof en fosfor, namelijk 42% van de stikstofinput en 78% van de fosforinput. Deze 

aandelen liggen duidelijk lager dan bij grasland en wordt er relatief meer varkens-varkensteelt hoger 

en minder rundermest gebruikt. De inputstroom vanuit het knooppunt chemische industrie 

(kunstmest) heeft bij akkerbouw een groter aandeel dan bij grasland: 47% van de stikstofinput en 11% 

van de fosforinput wordt aangebracht als minerale meststof. Plantaardig digestaat en compost 

vertegenwoordigen 2% van de stikstofinput en 4% van de fosforinput. De overige stikstof is 

voornamelijk afkomstig vanuit de lucht onder de vorm van stikstofdepositie (82%) en natuurlijke 

stikstoffixatie (0,3%). De bodem is verantwoordelijk voor de overige fosforinput (5%). Net als bij 

grasland, resulteren de maatregelen om de fosforvoorraad in de bodem af te bouwen in een opslag in 

de bodem van 1,58 kg ha-1 j-1 of 0,08 kg cap-1 j-1 door gewasopname. De lokale hergebruikratio bedraagt 

44% voor stikstof en 88% voor fosfor (Tabel 10). De aangevoerde stikstof en fosfor worden 

respectievelijk voor 62% en 95% opgenomen in de oogstbare producten die worden gebruikt in de 

voedingsindustrie, dierlijke productie of bio-industrie (nutriëntengebruiksefficiëntie, zie Tabel 2). De 

overige stikstof gaat verloren naar de lucht (17 %), bodem (8 %) en oppervlaktewater (12%). Een fractie 

van de fosfor (4%) spoelt uit naar het oppervlaktewater. De verliesratio  van stikstof en fosfor zijn dus 

respectievelijk 30% en 4% (Tabel 10). 
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In de akkerbouw wordt 364,8 kton eiwit geproduceerd (Figuur 23). Er is een verwaarloosbare 

eiwitstroom aan inputzijde, dit zijn reststromen uit de voedingsindustrie. 

De output eiwitten van akkerbouw gaan voornamelijk naar de dierlijke productie: 39,8 % rechtstreeks 

en 22,1 % via veevoeder. De overige stromen gaan naar de voedingsindustrie (23,1 %) en de niet-

agrovoedingssectoren (13,4 %). Een klein gedeelte gaat naar afvalverwerking (1,6%). De 

eiwitsynthese-efficiëntie bedraagt 62  9 %. Deze waarde ligt lager dan bij grasland, wat verklaard kan 

worden door de hogere verliesratio.  

Tabel 10 Indicatoren van het knooppunt akkerbouw 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 93,4  

17,7 

14,2  2,7 11,2  2,1 1,7  0,3 

Secundaire input 41,5  7,3 6,3  1,1 9,9  1,7 1,5   0,3 

Totale verliezen 27,8  1,4 4,2  0,2 0,5  0,0 0,1  0,0 

Hergebruiksratio 44,4% 88,34 

Verliesratio 29,8% 4,0 % 

 

 
Figuur 21 N-stromen van en naar akkerbouw in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 22 P-stromen van en naar akkerbouw in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 23 Eiwitstromen van en naar akkerbouw in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

3.2.1.4 Tuinbouw 

Na datareconciliatie werd een stikstof -en fosforstroom gevonden van respectievelijk 11,0 kton N en 

1,5 kton P. Tuinbouw ontvangt 1,7 kg N cap-1 j-1 en 0,3 kg P cap-1 j-1 of 169 kg N ha-1 j-1 en 21 kg P ha-1 j-1 

(Tabel 11). Figuur 24 en Figuur 25 tonen de ingaande en uitgaande stikstof en fosfor stromen vanuit 

het knooppunt tuinbouw.   

Dierlijke mest is verantwoordelijk voor de grootste inputstroom van stikstof en fosfor bij tuinbouw: 

49% van de stikstofinput en 68% van de fosforinput. Ook levert de chemische industrie een significant 

deel van de nutriënten (kunstmest), namelijk  33% stikstof en 30% fosfor. Plantaardige digestaat en 

compost vertegenwoordigt 2% van de stikstof- en fosforinput. De overige stikstof is voornamelijk 

afkomstig vanuit de lucht onder de vorm van stikstofdepositie (8%) en stikstoffixatie (8 %).  Bij 

tuinbouw  wordt er ondanks de historische fosforopslag in de bodem nog steeds een overmaat aan 

fosfor toegediend ( 10,09 kg P ha-1 j-1 of 0,09 kg P cap-1 j-1). De lokale hergebruikratio bedraagt 51%  

voor stikstof  en 73% voor fosfor (Tabel 11). 

De nutriëntengebruiksefficiëntie (Tabel 2) is beduidend lager voor tuinbouw dan voor de twee andere 

subknooppunten van plantaardige productie: de hoeveelheid stikstof en fosfor opgenomen door de 

gewassen die doorstromen naar de voedingsindustrie bedraagt slechts 30% respectievelijk 37%. 

Daarnaast gaat 44% stikstof naar bodemopslag, vervluchtigt 17% naar de lucht en spoelt 9% uit naar 

het oppervlaktewater. De overige fosfor gaat naar de bodem opslag (60%) of het oppervlaktewater 

(3%). De verliesratio is dus gelijk aan 26% voor stikstof en 3% voor fosfor (Tabel 11). 
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In de tuinbouw wordt 21 kton/jaar eiwit geproduceerd (Figuur 26). De output gaat bijna uitsluitend 

naar veilingen en voedingsindustrie (samen 98,4 %). Een klein gedeelte stroomt naar de runderteelt (1 

%) en naar afvalverwerking (0,6 %). 

De eiwitsynthese-efficiëntie bedraagt 34  14 en is daarmee beduidend lager dan bij grasland en 

akkerbouw. Dit valt vooral te verklaren door het grote aandeel van bodemaanrijking in de 

stikstofoutput (zie Figuur 24). 

 

Tabel 11 Indicatoren van het knooppunt tuinbouw 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 11,0  2,1 1,7  0,3 1,6  0,3 0,2  0,1 

Secundaire input 5,6  1,0 0,9  0,2 1,1  0,2 0,2  0,0 

Totale verliezen 2,8  0,4 0,4  0,1 0,04  0,0 0,01  

0,00 

Hergebruiksratio 50,9 73,3% 

Verliesratio 25,5% 2,6 % 

 

 
Figuur 24 N-stromen van en naar tuinbouw in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 
Figuur 25 P-stromen van en naar tuinbouw in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 26 Eiwistromen van tuinbouw in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

 Dierlijke productie 

Het knooppunt dierlijke productie wordt gekenmerkt door een nutriënteninput gelijk aan 262,7 kton 

N en 42,7 kton P, overeenkomstig met  40,0 kg N cap-1 j-1 en 6,5 kg P cap-1 j-1 (Tabel 12). 

 

De plantaardige productie is verantwoordelijk voor 36% van de stikstofinput en 30% van de 

fosforinput. De Vlaamse veeteelt is echter sterk afhankelijk van mengvoeder om zijn nutriëntenvraag 

te voldoen (69% van N-input en 64% van de P-input). Via import ontvangt de dierlijke productie 2% 

van stikstofinput en 3% van de fosfor input. Daarnaast wordt er een deel van de bijproducten van de 

voedingsindustrie rechtstreeks hergebruikt in de veeteelt (2% N input en 3% P-input). De lokale 

hergebruikratio bedraagt dus 2% voor N en 3% voor P in de veeteelt (Tabel 12). Maar de werkelijke 

hoeveelheid aan hergebruikte reststromen in de veeteelt is veel groter doordat deze verwerkt zijn in 

het veevoeder (105,1 kton N en 16,9 kton P) . Het hergebruik van deze reststromen wordt verrekend 

in het knooppunt voederindustrie 3.2.4. 

 

De veeteelt zet 32% van de stikstofinput en 36% van de fosforinput om tot dierlijke producten zoals 

levende dieren, melk en eieren. Daarnaast zit er ook 53% van de N-input en 64% van de P-input in 

mest. De verliesratio is gelijk aan 15% voor stikstof (Tabel 12). 

 

Tabel 12 Indicatoren van het knooppunt dierlijke productie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 262,7  

38,1 

40,0  5,8 42,7  6,2 6,5  0,9 

Secundaire input 4,8  1,9 0,7  0,3 1,1  0,5 0,2  0,1 

Totale verliezen 38,2  5,2 5,8  0,8 0,0  0,0 0  0 

Hergebruiksratio 1,8% 2,6% 

Verliesratio 14,5% 0 % 

 

De eiwit gebruiksefficëntie van de dierlijke productie wordt samengevat in Tabel 13. Het volledige 

knooppunt heeft een lage gebruiksefficiëntie: slechts 33 % van de input aan eiwitten wordt omgezet 

in output eiwitten. De dierlijke productie is dus een sterk eiwitvernietigend proces. Als we echter enkel 
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de menselijk verteerbare eiwitten in rekening brengen, en dit zowel aan input- als aan outputzijde, is 

de dierlijke productie een eiwitproducerend proces, met een efficiëntie van 122%. Dit is grotendeels 

te verklaren door de runderteelt: deze heeft als input een zeer groot aandeel afkomstig van gras (zie 

Figuur 29). Bovendien zijn een aantal belangrijke componenten van het gemiddelde 

rundermengvoeder gecategoriseerd als niet menselijk verteerbaar (zie sectie 9.2) zoals bv.: 

lijnzaadschroot, maalderijbijproducten en bietenpulp, samen ong. 25% van de totale samenstelling 

(BFA, 2020).  

Bij Runderteelt ligt de gebruiksefficiëntie dan ook veel hoger als we enkel kijken naar de menselijk 

verteerbare input en output (148 % vs. 23 %).  

 

Bij varkensteelt en pluimveeteelt is het plaatje omgekeerd: de efficiëntie is lager voor menselijk 

verteerbaar eiwit (varken: 24 %, pluimvee: 24 %) in vergelijking met de totale eiwitstromen (varken: 

40 %, pluimvee: 44 %). Dit is te verklaren door de samenstelling van het gemiddelde mengvoeder: de 

twee belangrijkste componenten bij varkensvoer zijn tarwe en gerst (samen > 46%) (BFA, 2020). Deze 

twee componenten worden als menselijk verteerbaar beschouwd. Bij pluimvee zijn de belangrijkste 

componenten  

 

De efficiëntie van de andere dierlijke productie is bij beide berekeningen zeer laag: resp. 6 % en 16 %. 

De productie van reststromen (voornamelijk mest) is groot in dit knooppunt t.o.v. de eiwitproductie. 

Waarom dit precies zo is, kon niet uit het model worden afgeleid. 

 

Tabel 13 Eiwitgebruiksefficiëntie dierlijke productie, afzonderlijke compartimenten en totaal 

 Eiwit 

gebruiksefficiëntie 

[%] 

Eiwit 

gebruiksefficiëntie 

menselijk 

verteerbaar [%] 

Varkensteelt 40  10 24  6  

Runderteelt 23  2 148  15 

Pluimveeteelt 44  11  24  6 

Andere 6  3 16  8 

Totaal 33  4 122  12  

 

3.2.2.1 Runderteelt 

Na bewerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht bijgesteld naar 113,5 kton 

N en 16,6 kton P. Dit komt overeen met 17,3 kg N cap-1 j-1 en 2,5 kg P cap-1 j-1 (Tabel 9). Figuur 27 en 

Figuur 28 tonen de in-en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt. 

De grote meerderheid van de stikstof -en fosforinput is afkomstig uit het knooppunt plantaardige 
productie onder de vorm van grassen en van voedergewassen uit de akkerbouw. Deze stroom 
bedraagt 70% van de stikstofinput en 65% van de fosforinput. Ook veevoeder is een belangrijke bron 
van nutriënten: het levert 22% van de stikstofinput en 26% van de fosforinput. Via import ontvangt 
veeteelt 3% van de stikstofinput en 4% van de fosforinput. Tenslotte is er ook nog een kleinere 
stroom rechtstreeks afkomstig uit de voedingsindustrie (pulp en molasse) die 5% van de stikstofinput 
en 5% van de fosfor input vertegenwoordigt. De lokale hergebruikratio voor de runderteelt bedraagt 
5% voor stikstof en fosfor (Tabel 14) 
De nutriëntengebruiksefficiëntie is laag: slechts 23% van totale stikstofinput en 32% van de totale 
fosforinput (3,9 kg N cap-1 j-1 en 0,8 kg P cap-1 j-1 ) worden omgezet naar bruikbare producten onder de 
vorm van levende dieren en melk voor de voedingsindustrie (Tabel 2). De meerderheid van de 
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nutriënten worden rechtstreeks afgezet op landbouwgrond als onverwerkte mest, namelijk 58% van 
de stikstof en 63% van de fosfor.  Slechts een kleine fractie van de mest (circa 2% van de stikstof- en 
fosforinput) gaat naar (afval)verwerking. In totaal komt 62% van de totale stikstofinput en 67% van 
de totale fosforinput (10,7 kg N cap-1 j-1 en 1,7 kg P cap-1 j-1 ) dus terecht in mest. Daarnaast wordt er 
14% van de stikstof geëmitteerd naar de lucht. De verliesratio van stikstof is dus gelijk aan 14% (Tabel 
14). De overige nutriënten gaan onder de vorm van kadavers naar afvalverwerking.  

 

Tabel 14 Indicatoren van het knooppunt runderteelt 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 113,5  

17,1 

17,3  2,6 16,6  2,5 2,5  0,4 

Secundaire input 4,8  1,9 0,7  0,3 1,1  0,5 0,2  0,1 

Totale verliezen 15,7  2,3 2,4  0,4 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 5% 5% 

Verliesratio 13,8% 0 % 

 



 

59 
 

 
Figuur 27 N-stromen van en naar runderteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 
Figuur 28 P-stromen van en naar runderteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 29 Eiwitstromen van en naar runderteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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3.2.2.2 Varkensteelt 

Figuur 30 en Figuur 31 tonen de in-en uitgaande nutriëntenstromen voor het knooppunt varkensteelt. 

De nutriënteninput bedraagt 99,4 kton N j-1 en 17,9 kton P j-1. Dit komt overeen met 15,1 kg N cap-1 j-1 

en  2,7 kg P cap-1 j-1 (Tabel 15). 

De grootste nutriënteninput (89% van de stikstofinput en 89% van de fosforinput) is afkomstig uit de 

voederindustrie. De overige 11% van de stikstofinput en 11% van de fosforinput wordt aangeleverd 

door gewassen uit de akkerbouw.  De lokale hergebruikratio bedraagt 0% voor stikstof en fosfor. 

De nutriëntengebruiksefficiëntie is hoger dan in de runderteelt: 39% van totale stikstofinput en 40% 

van de totale fosforinput (5,9 kg N cap-1 j-1 en  1,1 kg P cap-1 j-1) wordt omgezet naar levende varkens 

geschikt voor de voedingsindustrie (Tabel 2). Daarnaast wordt een grote hoeveelheid van de 

nutriënten rechtstreeks afgezet op landbouwgrond als onverwerkte mest, namelijk 23% van de stikstof 

en 29% van de fosfor. Ten op zichte van de runderteelt wordt er een grotere fractie van de mest 

verwerkt: 20% van de stikstof en 27% van de fosfor gaat naar het knooppunt afvalverwerking, waar 

mestverwerking onder valt. In totaal komt 45% van de totale stikstofinput en 59% van de totale 

fosforinput (6,7 kg N cap-1 j-1 en 1,6 kg P cap-1 j-1) dus terecht in mest. Daarnaast wordt er 15% van de 

stikstof geëmitteerd naar de lucht (Tabel 15). De meeste overige nutriënten gaan onder de vorm van 

kadavers naar het knooppunt afvalverwerking.  

Tabel 15 Indicatoren van het knooppunt varkensteelt 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 99,4  

15,8 

15,1  2,4 17,9  2,8 2,7  0,4 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 14,7  1,7 2,2  0,3 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 14,7% 0 % 

 

 

 
Figuur 30 N-stromen van en naar varkensteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 31 P-stromen van en naar varkensteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 32 Eiwitstromen van en naar varkensteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

3.2.2.3 Pluimveeteelt 

Voor het knooppunt pluimveeteelt is de stikstof- en fosforbalans in de stofboekhouding quasi gesloten. 

De gereconcilieerde stromen zijn berekend op 43,6 kton N en 7,1 kton P. Dit komt overeen met 6,6 kg 

N cap-1 j-1 en  1,1 kg P cap-1 j-1 (Tabel 16).  Figuur 33 en Figuur 34 tonen de ingaande en uitgaande stikstof 

en fosfor stromen voor het knooppunt.   

De pluimveeteelt is voor zijn voederinput volledig afhankelijk van de voederindustrie: 94% van de 

stikstofinput en 94 % van de fosforinput van de pluimveeteelt wordt aangeleverd via veevoeder. De 

overige nutriënten input is afkomstig van geïmporteerde pluimvee en eieren (6% van stikstofinput en 

6% van fosforinput). De lokale hergebruikratio voor de pluimveeteelt bedraagt 0% (Tabel 16). 

De nutriëntengebruiksefficiëntie van de pluimveeteelt is vergelijkbaar met deze van de varkensteelt: 

43% van de stikstof- en fosforinput (2,8 kg N cap-1 j-1 en  0,5 kg P cap-1 j-1 ) wordt omgezet naar  bruikbare 

producten (levende dieren en eieren) voor de voedingsindustrie. Er komt ook 40% van de stikstofinput 

en 56% van de fosforinput (2,6 kg N cap-1 j-1 en 0,6 kg P cap-1 j-1) terecht in mest.  Een groot deel van de 

geproduceerde mest wordt rechtstreeks geëxporteerd of verwerkt: 12% van de stikstofinput en 16% 

van de fosforinput wordt rechtstreeks geëxporteerd uit Vlaanderen en 28% van de stikstofinput en 

40% van de fosforinput gaat naar de mestverwerking. Daarnaast wordt er 17% van de stikstof 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 62 van 227   

geëmitteerd naar de lucht (verliesratio). De overige nutriënten gaan onder de vorm van kadavers naar 

het knooppunt afvalverwerking. De verliesratio bedraagt 16,7 % voor N en 0 % voor P (Tabel 16). 

Tabel 16 Indicatoren van het knooppunt pluimveeteelt 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 43,6  6,9 6,6  1,0 7,1  1,1 1,1  0,2 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 7,3  1,1 1,1  0,2 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 16,7% 0 % 

 

 
Figuur 33 N-stromen van en naar pluimveeteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 34 P-stromen van en naar pluimveeteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 35 Eiwitstromen van en naar pluimveeteelt in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

3.2.2.4 Andere 

Na bewerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht bijgesteld naar 6,3 kton N 

en 1,1 kton P. Dit komt overeen met 1,0 kg N cap-1 j-1 en  0,2 kg P cap-1 j-1, overeenkomstig met 1,0 kg 

N cap-1 j-1 en  0,2 kg P cap-1 j-1  (Tabel 17). Figuur 36 en Figuur 37 tonen de in- en uitgaande stikstof- en 

fosforstromen voor het knooppunt. 

De overige dierlijke productie is voor zijn nutriënteninput afhankelijk van grasland en voederindustrie. 

De inputstoom van het grasland vertegenwoordigt 33% van stikstofinput en 26% van fosforinput. De 

overige nutriënten vinden quasi volledig hun oorsprong in de veevoederindustrie. De lokale 

hergebruikratio bedraagt 0% (Tabel 17). 

De nutriëntengebruiksefficiëntie is zeer laag: slechts 6% van totale stikstofinput en 10% van de totale 

fosforinput worden omgezet naar bruikbare producten onder de vorm van levende dieren bestemd 

voor de voedingsindustrie en export. Een groot deel van de nutriënten worden rechtstreeks afgezet 

op landbouwgrond als onverwerkte mest, namelijk 61% van de stikstofinput en 57% van de 

fosforinput.  Daarnaast wordt er ook een grote hoeveelheid mest verwerkt, zo stroomt 21% van de 

stikstof en 28%  van de fosfor naar het knooppunt afvalverwerking. Via export of overige toepassingen 

verlaat 4% van de stikstof en 6% van de fosfor het agro-voedingssysteem. Dus 86% van de stikstofinput 
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en 91% van de fosforinput komt dus terecht in mest. Daarnaast wordt ook 10% van de stikstof 

geëmitteerd naar de lucht. Dit cijfer is gelijk aan het verliesratio voor stikstof (Tabel 17).  

Tabel 17 Indicatoren van het knooppunt dierlijke productie - andere 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 6,3  0,8 1,0  0,1 1,1  0,1 0,2  0,0 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 0,6  0,1 0,1  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 9,5% 0 % 

 

 
Figuur 36 N-stromen van en naar overige dierlijke productie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 37 P-stromen van en naar overige dierlijke productie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 38 Eiwitstromen van en naar overige dierlijke productie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 Voedingsindustrie 

Na bewerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht bijgesteld naar 292,5 kton 

N en 50,4 kton P. Dit komt overeen met 44,5 kg N cap-1 j-1 en  7,7 kg P cap-1 j-1  (Tabel 19). Figuur 39 en 

Figuur 40 tonen de in- en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt. 

 

De nutriënteninput van de voedingsindustrie komt uit import (66% van de stikstofinput en 64% van 

de fosforinput) en uit de Vlaamse landbouw en veeteelt  (34% van de stikstofinput en 36% van de 

fosforinput). Bij import gaat het voornamelijk om plantaardige producten (60% van de stikstofinput 

en 56% van de fosforinput in het knooppunt), de rest zijn  voornamelijk dierlijke producten en een 

fractie reststromen. De producten van de Vlaamse veeteelt die verwerkt worden in de 

voedingsindustrie vertegenwoordigen 28% van de stikstofinput en 30% van de fosforinput. De 

gewassen uit de Vlaamse landbouw die naar de voedingsindustrie gaan zijn goed voor 6% van de 

stikstofinput en 6% van de fosforinput. De lokale hergebruikratio bedraagt 0% (Tabel 19). 

 

De inputstromen worden in dit knooppunt verwerkt tot bruikbare producten (inclusief reststromen 

hergebruikt in veevoeder) met een nutriëntengebruiksefficiëntie van 94% en 88% voor stikstof en 

fosfor respectievelijk. Wanneer er enkel gekeken wordt naar de output van voedingsproducten voor 

consumptie of export wordt er een efficiëntie gevonden van 53% N en 51% P (Tabel 2). Deze lage 

conversie van grondstoffen tot voedingsproducten geschikt voor menselijke consumptie is 
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voornamelijk het gevolg van de grote aandeel van de totale plantaardige oliën en meel industrie en 

suikerverwerkingsindustrie in de Vlaamse voedingsindustrie. Het geproduceerde schroot/meel, 

bietenpulp en molasse is niet geschikt voor menselijke consumptie maar is wel een belangrijke 

nutriëntenbron voor de voederindustrie. Hierdoor is hun nutriëntengebruiksefficiëntie quasi nul, 

hoewel deze sectoren wel belangrijke producten leveren aan agrovoedingsindustie. Graanproducten 

hebben een ook een groot aandeel in de voederindustrie maar leveren daarnaast ook een aanzienlijk 

deel nutriënten aan menselijke consumptie. Voor de voedingsindustrie werd de plantaardige (excl. 

suiker- en olieindustrie) en dierlijke NUE berekend om een beter inzicht te krijgen in de efficiëntie van 

de verschillende productiesystemen (Tabel 18). Ook werd er de NUE verder uitgesplitst volgens de 

verschillende voedingsproducten. 

Tabel 18 De NUE van de voedingsindustrie voor de verschillende voedingsproducten 

Product N-efficientie P-efficientie 

Dierlijke producten  79 57 

Rundervlees 68 38 

Varkensvlees 80 57 

Pluimveevlees 75 59 

Zuivelindustrie 84 66 

Plantaardige productie 77 77 

Aardappel 77 83 

Groenten 88 85 

Fruit 87 92 

Graan 63 63 

Overige 85 93 

Bier en mout 47 50 

 

Van de nutriënteninput in de voedingsindustrie stroomt er 14% van de stikstof en 11% van  de fosfor 

naar de distributiesector en 41% van de N en 46% van de  P wordt geëxporteerd. De stromen naar 

retail en distributie bestaan voornamelijk uit vleesproducten (6% N-input en 2% P-input), 

zuivelproducten (4% N-input en 4% P-input) en  graanproducten (3% N-input en 4% P-input). De 

grootste exportstromen zijn schroot (14% N-input en 16% P-input), karkassen en vlees (12% N-input 

en 11% P-input) en diermeel (3% N-input en 7% P-input). Daarnaast worden er ook verscheidene 

reststromen van de voedingsindustrie gevaloriseerd in dierlijke productie (incl. veevoederindustrie) en 

plantaardige productie (39% van de stikstofinput en 38% van de fosforinput) ofwel verwerkt in 

(organische) afvalverwerking (3% van de stikstofinput en 4% van de fosforinput). De meeste 

reststromen worden rechtstreeks gebruikt in veevoederindustrie, maar een deel van de bietenpulp en 

mout wordt rechtstreeks hergebruikt in de dierlijke productie en diermeel wordt gevaloriseerd via 

petfood. Een deel van de geproduceerde dierenhuiden en molasse wordt verder verwerkt in de 

chemische en overige industrie (2% N-input en 0,2 % P-input). Aangezien de bedrijfseigen-

waterzuivering ingedeeld wordt bij knooppunt OBA -nitrificatie-denitrificatie worden de emissies naar 

het milieu in dat knooppunt besproken.  
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Tabel 19 Indicatoren van het knooppunt voedingsindustrie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P j−1) P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 292,5  23,4 44,5  3,6 50,4  4,9 7,7  0,8 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 0% 0 % 

 

 
Figuur 39 N-stromen van en naar voedingsindustrie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 
Figuur 40 P-stromen van en naar voedingsindustrie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 41 Eiwitstromen van en naar voedingsindustrie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

Door de voedingsindustrie stroomt jaarlijks 1828,3 kton eiwit ( Figuur 41). Het knooppunt wordt 

gekenmerkt door een hoge eiwit gebruiksefficiëntie: 99  6%. Dit stemt overeen met de lage 

nutrientenverliezen die voor dit knooppunt werden vastgesteld. 

Van Figuur 41 en Figuur 42 valt af te lezen dat een groot deel van de input aan eiwitten in de 

voedingsindustrie stamt uit import: 1211,2 kt of 66 % van de input. In Figuur Figuur 42 zien we dat van 

deze eiwitimport, een groot deel binnenstroomt onder de vorm van oliezaden (481,1 kt). Deze worden 

in de voedingsindustrie verwerkt tot olie enerzijds en eiwithoudend schroot anderzijds. Dit schroot 

gaat vervolgens naar export (250 kt) en naar veevoeder (537 kt). Er is dus meer eiwit in schroot dat het 

knooppunt verlaat, dan dat er eiwit onder de noemer van oliezaden wordt geïmporteerd. Het verschil 

is in het model te verklaren door het geïmporteerde sojameeleiwit (269,9 kton): dit verlaat dus ook 

grotendeels de voedingsindustrie naar export en veevoeder onder de noemer van schroot en is dus 

ook grotendeels bestemd voor de dierlijke productie (hetzij in Vlaamse dierlijke productie, of buiten 

Vlaanderen). 



 

69 
 

 
 

 

Figuur 42 Eiwitstromen naar (boven) en van (onder) voedingsindustrie per type product en per bron- resp. doelknooppunt.  
Percentages per knooppunt. De breedte van de kolommen is proportioneel met de grootte van de stromen per knooppunt. 

Enkele kleinere knooppunten werden weggelaten, een aantal kleinere producttypes werden samengenomen in “Andere” 

en de compartimenten van “dierlijke productie” werden samengenomen voor de leesbaarheid. (Vlaanderen 2018) 
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 Voederindustrie 

De totale stikstof- en fosforinput van het knooppunt voederindustrie is gelijk aan 190,8 kton N en 

33,8 kton P. Dit komt overeen met 29,0 kg N cap-1 j-1 en  5,1 kg P cap-1 j-1  (Tabel 19). 

  

Figuur 43 en Figuur 44 tonen de in- en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt. Om 

de productie van veevoeder te ondersteunen ontvangt de voederindustrie inputstromen van lokale 

akkerbouw (6% van de totale stikstofput, 7% van de totale fosforinput), reststromen van de 

voedingsindustrie (55% van de stikstofinput, 49% van de fosforinput) en geïmporteerde grondstoffen 

en producten (34% van de stikstofinput, 30% van de fosforinput). Additieven en bijproducten van 

bio- ethanol productie vanuit de chemische industrie vervolledigen de input.  De lokale 

hergebruikratio bedraagt 55% voor stikstof en 49% voor fosfor (Tabel 20).  

De inputstromen worden in dit knooppunt verwerkt tot voederproducten met een 

nutriëntengebruiksefficiëntie van 100% voor stikstof en 100% voor fosfor. Het grootste deel van de 

output (83% van de stikstof, 84% van de output) is mengvoeder bestemd voor de Vlaamse veeteelt. 

De verliezen naar de omgeving zijn verwaarloosbaar, de verliesratio is dus gelijk aan nul. 

Tabel 20 Indicatoren van het knooppunt voederindustrie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P j−1) P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 190,8  40,2 29,0  6,1 33,8  7,1 5,1   1,1 

Secundaire input 105,1  22,1 16,0  3,4 16,9 3,6 2,6   0,6 

Totale verliezen 0,6  0,1 0,1   0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 55,0% 49,2% 

Verliesratio 0 % 0 % 
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Figuur 43 N-stromen van en naar voederindustrie, alle compartimenten, in kt/jaar (Vlaanderen, 
2018) 

 
Figuur 44 P-stromen van en naar voederindustrie, alle compartimenten, in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 
 

 

Figuur 45 Eiwitstromen van en naar voederindustrie, alle compartimenten, in kt/jaar (Vlaanderen, 
2018) 
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Er stroomt 1192,3 kton eiwit naar het knooppunt veevoeder (Figuur 45). Zoals aangegeven in Tabel 6, 

is de eiwit gebruiksefficiëntie voor de veevoederindustrie berekend op 103  14 % 4. De efficiëntie is 

hoog door het afwezig zijn van verliezen in dit knooppunt. Dit kan verklaard worden doordat er weinig 

fysico-chemische omzettingen gebeuren. 

In Figuur 46 worden de procentuele aandelen in de eiwit inputs van de verschillende soorten 

producten weergegeven voor de drie belangrijkste compartiment in het knooppunt veevoeder. 

In rundervoeder en pluimveevoeder zijn schroot (resp. 64,1 % en 48,1 %) en graan (resp. 13,3 % en 

28,1 %) de belangrijkste eiwitbronnen. Bij varkensvoeder is graan de belangrijkste (37,2%) gevolgd 

door schroot (32,5 %). Daarbij dient opgemerkt dat pluimveevoeder en varkensvoeder een belangrijk 

deel aan mengvoeder als input hebben (resp. 14,8 % en 9,1 %).  

 

Figuur 47 toont voor de drie compartimenten een verdere uitsplitsing van de inputs, met groottes, 

volgens bronknooppunt. Hier kunnen we zien dat uit import vooral primaire producten worden 

gehaald, met graan als belangrijkste eiwitbron uit import voor de drie compartimenten. Alle schroot 

dat als dusdanig wordt aangevoerd in veevoeder, is afkomstig van de voedingsindustrie.  

Daarbij dient opgemerkt, dat dit schroot veelal afkomstig is van de in de voedingsindustrie ingevoerde 

oliezaden (zie sectie 3.2.3). 

 

Figuur 46 Eiwitstromen naar de drie belangrijkste compartimenten van het knooppunt veevoeder, 
met aandelen van de verschillende soorten producten. 
De taartdiagrammen zijn onderling geschaald naar totale grootte van de compartimenten 

(Vlaanderen, 2018). 

 

 
4  De berekende efficiëntie is hoger dan 100 %, omdat er lichte afwijkingen mogelijk zijn op de 

berekening van het eiwitgehalte. Dit wordt ook gereflecteerd in de berekende standaardafwijking op 

de indicator (i.c. 14). In tegenstelling tot de N- en P- balansen, gebeurt er geen data-reconciliatie op de 

eiwitwaarden, waardoor de afwijkingen niet worden uitgevlakt. 
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Figuur 47 Eiwitinputs naar de drie belangrijkste veevoedercompartimenten, ingedeeld volgens bronknooppunt en 
type product, met absolute waarden in kt/jaar en procentuele waarden per bronknooppunt.  
De breedtes van de kolommen zijn per deelgrafiek geschaald naar de totale grootte van het bronknooppunt 

(Vlaanderen, 2018) 
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3.2.4.1 Rundervoeder 

De totale stikstof- en fosforinput voor de productie van rundervoeder is 50,3 kton N en 8,6 kton P. Dit 

komt overeen met 7,7 kg N cap-1 j-1 en  1,3 kg P cap-1 j-1  (Tabel 21).  

De belangrijkste inputstroom van nutriënten is afkomstig uit de voedingsindustrie. De 

voedingsindustrie draagt voor 79% en 78% bij aan de totale stikstof- en fosforinput, voornamelijk 

schroot (64% N-input en 57 % P-input) en graanbijproducten (8% N-input en 15% P-input). Vanuit 

import wordt ook een aanzienlijk aandeel van de stikstof -en fosforstromen aangebracht, 15% 

respectievelijk 12% . De overige stromen zijn afkomstig vanuit de plantaardige productie (4% N-input 

en 4% P-input) en de chemische industrie (2% N-input en 5% van P-input). De lokale hergebruikratio 

bedraagt 79% en 78% (Tabel 21). 

Quasi de volledige nutriënteninput wordt verwerkt tot veevoeder dat bijna gelijk verdeeld wordt 

tussen export en Vlaamse runderteelt. De nutriëntengebruiksefficiëntie is dus 100% voor N en P en 

de verliesratio is gelijk aan 0% voor N en P. 

Tabel 21 Indicatoren van het knooppunt rundervoeder 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 50,3  

10,6 

7,7   1,6 8,6  1,8 1,3   0,3 

Secundaire input 39,6  

22,1 

6,0   3,4 6,7  1,4 1,0   0,2 

Totale verliezen 0,0  0,0 0,0   0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 78,7% 77,9% 

Verliesratio 0% 0 % 

 

3.2.4.2 Varkensvoeder 

De stikstof- en fosforbalans voor het knooppunt varkensvoeder is in de stofboekhouding bijna 
gesloten. De gereconcilieerde stromen zijn berekend op 88,5 kton N en 15,9 kton P. Dit komt 
overeen met 13,5 kg N cap-1 j-1 en  2,4 kg P cap-1 j-1 (Tabel 22). 

Bij varkensvoederindustrie is het grootste aandeel van nutriënten afkomstig uit import (44% van de 

totale stikstofinput, 39% van de totale fosforinput). Dit omvat import van grondstoffen (35% van de 

stikstof en 29% P) en afgewerkte mengvoeders (9 % van stikstof en 10% van fosfor). Ongeveer dezelfde 

hoeveelheid stikstof (41% van de stikstofinput) en fosfor (41% van de fosforinput en 23% van de 

fosforinput) is afkomstig uit de voedingsindustrie, dit omvat voornamelijk schroot (31% van de 

stikstofinput) , graanbijproducten (9% van de stikstofinput en 18% van de fosforinput) en bietenpulp 

(<1% van de stikstofinput en fosforinput). Door de grote nutriëntenrecuperatie vanuit de 

voedingsindustrie bedraagt de lokale hergebruikratio 41 % voor stikstof en 41% voor fosfor. Bijna de 

volledige nutriëntenlading wordt omgezet naar varkensvoeder bestemd voor de varkensteelt. Een 

minimale hoeveelheid nutriënten (<1%) gaat naar het oppervlaktewater en afvalwaterzuivering. De 

nutriëntengebruiksefficiëntie is dus 100% voor N en P en de verliesratio is gelijk aan 0% voor N en P. 
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Tabel 22 Indicatoren van het knooppunt varkensvoeder 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 88,4  

19,1 

13,5  2,9 15,9  3,4 2,4  0,5 

Secundaire input 32,5  7,1 4,9  1,1 6,5  1,4 1,0  0,2 

Totale verliezen 0,0  0,1 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 41,3% 41,0% 

Verliesratio 0% 0 % 

 

3.2.4.3 Pluimveevoeder 

Het verschil in de stofboekhouding tussen in- en output voor stikstof en fosfor bedraagt voor 

pluimveevoeder 1% en 9%. Na verwerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht 

bijgesteld naar 41,0 kton N en 6,6 kton P. Dit komt overeen met 6,2 kg N cap-1 j-1 en  1,0 kg P cap-1 j-1  

(Tabel 23). 

Zoals bij de varkensvoederindustrie is er een netto-import van bereid pluimveevoeder waardoor het 

aandeel van nutriënten afkomstig uit import aanzienlijk is. Dit vertegenwoordigt 14% van de 

stikstofinput en 12% van de fosforinput. Geïmporteerde grondstoffen zijn verantwoordelijk voor 26% 

van de stikstofinput en 30% van fosforinput. Uit de voedingsindustrie wordt een grote stroom 

nutriënten (voornamelijk schroot) gerecupereerd die 50% van de stikstofinput en 34% van de 

fosforinput bedraagt. Dit zijn tevens de waardes voor de lokale hergebruikratio van stikstof en fosfor 

respectievelijk. De overige input is afkomstig uit de chemische industrie (3% N-input en 15% P-input) 

en akkerbouw (7% N-input en 8% P-input).  

Quasi alle nutriënten  zitten vervat in het geproduceerd pluimveevoeder dat naar de pluimveeteelt 

gaat resulterend in een nutriëntengebruiksefficiëntie bijna 100%. De overige stromen van nutriënten 

zijn bijna gelijk aan nul en vinden hun weg naar het oppervlaktewater en de openbare 

afvalwaterzuivering. De verliesratio is gelijk aan 0% voor N en P (Tabel 23). 

Tabel 23 Indicatoren van het knooppunt pluimveevoeder 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 41,0  8,8 6,2  1,3 6,6  1,4 1,0  0,2 

Secundaire input 20,3  4,3 3,1  0,7 2,2  0,5 0,3  0,1 

Totale verliezen 0,0  0,1 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 49,5% 34,2% 

Verliesratio 0% 0 % 

3.2.4.4 Veevoeder andere 

Voor het knooppunt veevoeder - andere is de stikstof- en fosforbalans in de stofboekhouding quasi 

gesloten. De berekende stikstof -en fosforbalans bedraagt 9,7 kton N en 1,7 kton P.  Dit komt overeen 

met 1,5 kg N cap-1 j-1 en  0,3 kg P cap-1 j-1  (Tabel 24). 

De meerderheid van nutriënten is afkomstig uit de voedingsindustrie. Deze draagt voor circa 80% bij 

aan de totale nutriënteninput van stikstof en fosfor. Ook een aanzienlijk aandeel van de stikstof -en 

fosforstromen wordt door de import van grondstoffen aangebracht, 11% en 11% respectievelijk. De 
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overige stromen zijn afkomstig vanuit de plantaardige productie (4% N-input en 4% P-input) en de 

chemische industrie (2% N-input en 5% P-input) . 

De grondstoffen worden volledig omgezet naar veevoeder voor de overige veeteelt. Hiervan  gaat  43% 

naar de Vlaamse dierlijke productie en 57% naar export. De nutriëntengebruiksefficiëntie is dus 100% 

voor N en P en de verliesratio is gelijk aan 0% voor N en P (Tabel 24). 

Tabel 24 Indicatoren van het knooppunt veevoeder - andere 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 9,7  2,1 1,5  0,3 1,7  0,4 0,3  0,1 

Secundaire input 8,0  1,7 1,2  0,3 1,4  0,3 0,2  0,1 

Totale verliezen 0,0  0,1 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 82,5% 79,0% 

Verliesratio 0% 0 % 

 

 Retail en distributie 

Na datareconciliatie in het stofstroommodel is er een finale stikstof- en fosforbalans bekomen 

waarbij 47,7 kton stikstof en 7,1 kton fosfor wordt verwerkt in het knooppunt retail en distributie. Dit 

komt overeen met 7,3 kg N cap-1 j-1 en  1,1 kg P cap-1 j-1  (Tabel 25). Figuur 48 en 

 
Figuur 49 tonen de in- en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt. 

De retail en distributie ontvangt 89% van de stikstofinput en 83% van de fosforinput van de 

voedingsindustrie. De overige nutriënten bereiken de distributiesector via petfoodfabrikanten. De 

consumptiesector in Vlaanderen ontvangt daarmee 42,4 kton N en 5,9 kton  P (6,4 kg N cap-1 j-1 en 0,9 

kg P cap-1 j-1)  voor menselijke consumptie en 5,3 kton N  en 1,2 kton P (0,8 kg N cap-1 j-1  en 0,2 kton P 

cap-1 j-1) voor de consumptie van huisdieren.  Van de binnenkomende nutriënten stroomt er 87% 

stikstof en 91% fosfor door in de voedselketen naar Horeca en huishoudens.  Wanneer petfood buiten 

beschouwing wordt gelaten, wordt er een nutriëntengebruiksefficiëntie (Tabel 2) gevonden van 85% 

voor stikstof en 89% voor fosfor. Het aandeel aan petfood bedraagt 11% van de stikstofoutput en 17M 

van de fosforoutput. De overige nutriënten komen terecht in de (organische) afvalverwerking. De 

Verliesratio is gelijk aan 0% voor stikstof en fosfor aangezien de rechtsreekse emissies naar het milieu 

quasi nul zijn.  
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Naar de retail en distributie stroomt 298,1  26 kton eiwit, ofwel 45,4  2,8 kg eiwit cap-1 j-1 (Figuur 50). 

De eiwit gebruiksefficiëntie voor dit knooppunt bedraagt 100  11 %. Dit sluit aan bij de N verliesratio 

van 0%, te verklaren door het feit dat er in dit knooppunt geen (chemische) omzettingen gebeuren. 

Aan de outputzijde stroomt het eiwit vooral naar menselijke consumptie (46%) en naar de HORECA 

(30 %). Verder stroomt er ook eiwit naar de huisdieren (11 %) en naar de afvalverwerking (13 %). 
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Tabel 25 Indicatoren van het knooppunt retail en distributie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 47,7  4,9 7,3  0,7 7,1  0,7 1,1  0,1 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 0% 0 % 

 

 

 
Figuur 48 N-stromen van en naar retail en distributie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 
Figuur 49 P-stromen van en naar retail en distributie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 50 Eiwitstromen van en naar retail en distributrie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

 Horeca 

Na bewerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht bijgesteld naar 14,3 kton N 

en 2,1 kton P. Dit komt overeen met 2,2 kg N cap-1 j-1 en  0,3 kg P cap-1 j-1  (Tabel 26).  Figuur 51 en 

Figuur 52 tonen de ingaande en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt horeca. 

De volledige nutriënteninput van horeca wordt verondersteld afkomstig te zijn vanuit het knooppunt 

retail en distributie. Hiervan stroomt 77% van de stikstofinput en 74% van de fosforinput door naar de 

consument, dit is de nutriëntengebruisefficiëntie (Tabel 2). Daarnaast gaat er 23% stikstof en 16 % 

fosfor naar afvalwaterverwerking en (organische) afvalverwerking. Aangezien de reststromen allemaal 

richting verwerking stromen is er geen rechtstreekse emissie naar het milieu, waardoor de 

theoretische verliesratio gelijk is aan 0% (Tabel 26). 

De HORECA ontvangt 89,7 ± 9,6 kton eiwit, ofwel 13,6 ± 1,5 kg eiwit cap-1 j-1. Er wordt een eiwit 

gebruiksefficiëntie gehaald van 94 ± 13 %, doordat een deel van het eiwit als stikstof in afvalwater het 

knooppunt verlaat. Daarnaast is er ook een ouput van eiwit naar afvalverwerking, nl. 18 % van de totale 

input. De rest van het eiwit (77 % van de input) gaat naar menselijke consumptie. 

Tabel 26 Indicatoren van het knooppunt HORECA 

 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 14,3  2,2 2,2  0,3 2,1  0,3 0,3  0,1 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 0% 0 % 
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Figuur 51 N-stromen van en naar HORECA in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 
Figuur 52 P-stromen van en naar HORECA in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 53 Eiwitstromen van en naar HORECA in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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 Huishoudens 

3.2.7.1 Menselijke consumptie 

De gereconcilieerde stromen zijn berekend op 33,1 kton N en 4,8 kton P. Dit komt overeen met 5,0 kg 

N cap-1 j-1 en  0,7 kg P cap-1 j-1  (Tabel 27). Figuur 54 en Figuur 55 tonen de ingaande en uitgaande stikstof 

en fosfor stromen voor het knooppunt menselijke consumptie. 

De inputstromen zijn quasi volledig afkomstig van de knooppunten retail en distributie en horeca. Een 

kleine fractie is afkomstig  uit de productie van gewassen in de eigen tuin.  Van de aangekochte 

hoeveelheid voedsel stroomt een deel naar de afvalverwerking (8% van de totale stikstofinput en 6% 

van de totale fosforinput). De grootste hoeveelheid hiervan gaat via het restafval naar het knooppunt 

afvalverwerking voor verbranding (6% N-input en 4% P-input). De overige nutriënten gaan via het 

selectief ingezameld afval naar compostering. Ook wordt 3% van de stikstofinput en 2% van de 

fosforinput gevoederd aan huisdieren (voornamelijk dierlijke producten en graanproducten). Een 

kleine factie wordt thuis gecomposteerd (1% van N- en P-input, voornamelijk plantaardige producten). 

De meerderheid van de nutriënten (88% van het stikstof en 92% van het fosfor) worden echter 

geconsumeerd en verlaten het knooppunt menselijke consumptie onder de vorm van afvalwater 

(Tabel 2). Zo’n 83% van nutriënten vervat in afvalwater gaan naar de openbare nitrificatie denitrificatie 

installaties en 15% wordt rechtsreeks geloosd in het oppervlakte water. De overige nutriënten zitten 

voornamelijk vervat in septisch slib dat naar ook naar het knooppunt afvalwaterverwerking wordt 

gealloceerd. De verliesratio bedraagt 14% voor stikstof en 13% voor fosfor (Tabel 27). 

Er stroomt jaarlijks 206,7 ± 17 kton eiwit naar de menselijke consumptie. Dit komt overeen met 31,5 ± 

2,6 kg eiwit cap-1 j-1 ofwel 86,3 ± 7,1 g eiwit cap-1 dag-1. Van de totale input aan eiwit, gaat er 7,6 % naar 

de afvalverwerking, 3,4 % naar huisdieren en 0,7 % naar de tuinen (thuiscompostering). 

Tabel 27 Indicatoren van het knooppunt menselijke consumptie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 33,1  5,3 5,0  0,8 4,8  0,8 0,7  0,1 

Secundaire input 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Totale verliezen 4,6  0,3 0,7  0,1 0,6  0,1 0,1   0,0 

Hergebruiksratio 0% 0% 

Verliesratio 13,7% 12,6 % 
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Figuur 54 N-stromen van en naar menselijke consumptie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 

 

 
Figuur 55 P-stromen van en naar menselijke consumptie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 
 

 

Figuur 56 Eiwitstromen van en naar menselijke consumptie in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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3.2.7.2 Huisdieren 

Na verwerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht bijgesteld naar 6,4 kton N 

en 1,3 kton P. Dit komt overeen met 1,0 kg N cap-1 j-1 en  0,2 kg P cap-1 j-1  (Tabel 28). Figuur 57 en Figuur 

58 tonen de ingaande en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt huisdieren. 

Petfood afkomstig vanuit retail en distributie vertegenwoordigt 83% van de stikstofinput en 92% van 

de fosforinput. De overige nutriënten zijn afkomstig van organisch afval (dierlijke en plantaardige 

producten) vanuit de menselijke consumptie dat aan huisdieren gevoederd wordt.  

Een deel van de petfood en een deel van de excreta (28% van N-input en 30% P-input) vinden hun 

bestemming bij het restafval. De overige nutriënten worden buitenhuis uitgescheiden als excreta 

waardoor deze op en in de bodem terechtkomen. De verliesratio bedraagt 72% voor stikstof en 70% 

voor fosfor (Tabel 28).  

Er gaat 40,2 ± 3 kton eiwit naar de huisdieren (Figuur 59). Dit komt overeen met 0.35 ± 0.05 kg eiwit 

cap-1 j-1. De input is voor  83 % afkomstig van retail en distributie onder de vorm van diervoeder. De 

overige 17 % wordt aangeleverd door menselijke consumptie onder de vorm van voedselresten. Van 

de totale input gaat er 5,7 % naar afvalverwerking. 

Tabel 28 Indicatoren van het knooppunt huisdieren 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 6,4  1,1 1,0 + 0,2 1,3  0,8 0,2  0,1 

Secundaire input 1,1  0,2 0,2  0,0 0,1  0,0 0,02  

0,00 

Totale verliezen 4,6  0,4 0,7  0,1 0,9  0,1 0,1  0,0 

Hergebruiksratio 17,3% 7,7% 

Verliesratio 72,1% 30,1 % 

 

 

 
Figuur 57 N-stromen van en naar huisdieren in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 58 P-stromen van en naar huisdieren in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

Figuur 59 Ewitstromen van en naar huisdieren in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 

 Openbare afvalwaterzuivering 

In het knooppunt afvalwaterverwerking wordt er 28,3 kton stikstof en 4,0 kton fosfor behandeld, 
overeenkomstig met 4,3 kg N cap-1 j-1 en 0,6 kg P cap-1 j-1. (Tabel 29). ). Figuur 60 en Figuur 61 tonen de 
ingaande en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt afvalwaterverwerking. 
 
Huishoudelijk afvalwater en septisch slib zijn  verantwoordelijk voor de grootste nutriënteninput (86% 
N-input en 94% P-input). Septich slib wordt mee vergist met het actief slib in de vergisters. Afvalwater 
afkomstig uit de voedings- en voederindustrie dragen respectievelijk 1% en 2% van de stikstof- en 
fosforinput bij. Ook afvalwater afkomstig van de horeca is een significant deel van de nutriëntenlading 
(3 % N-input en 4% P-input). De overige stikstofinput is afkomstig van ingesijpeld regen- en 
grondwater.  
 
Van de nutriënteninput wordt 16% stikstof en 82% fosfor geassimileerd in zuiveringsslib, dat quasi 
volledig wordt verbrand in de afvalverwerking. Door het nitrificatie denitrificatie proces wordt 65% 
van de stikstof omgezet naar gasvormige verbindingen. De overige nutriënten (20% N-input en 18% P-
input) blijven in het afvalwater en stromen via het effluent in het oppervlaktewater. De verliesratio 
naar het milieu bedraagt dus 84% voor stikstof en 18% voor fosfor (Tabel 29). Een grote stroom P wordt 
verwerkt buiten het agrovoedingssysteem, onder meer via verbranding in de (Waalse) 
cementindustrie en export. De verliesratio neemt dit niet in rekening.  
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Tabel 29 Indicatoren van het knooppunt afvalwaterverwerking 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 28,4  3,1 4,3  0,5 4,0  0,4 0,6  0,1 

Totale verliezen 24,0  1,5 3,7  0,2 0,7  0,1 0,1  0,0 

Verliesratio 84,4% 17,5 % 
 

3.2.8.1 AW – actiefslibbehandeling, inclusief nitrificatie-denitrificatie 

Na datareconciliatie in het stofstroommodel is er een finale stikstof- en fosforbalans bekomen waarbij 

27,9 kton stikstof en 3,9 kton fosfor wordt verwerkt in het knooppunt afvalwaterzuivering 

overeenkomstig met 4,2 kg N cap-1 j-1 en 0,6 kg P cap-1 j-1 (Tabel 30). 

De meerderheid van de nutriënteninput is afkomstig vanuit de huishoudens. Het aandeel van de 

huishoudens in de nutriënteninput bedraagt 86% voor stikstof en 88% voor fosfor. Het knooppunt 

horeca voert 3,0% van zowel stikstof als fosfor aan. De voedingsindustrie is verantwoordelijk voor circa 

1% van de nutriënteninput. De overige nutriënten komen voornamelijk uit het milieu en de chemische 

industrie. Doordat er lekken en openingen zijn in het rioolstelsel is amper een derde van het inkomend 

volume afkomstig van afvalwater. Het overige watervolume is regenwater en grondwater dat het 

rioolsysteem infiltreert en daardoor het afvalwater sterk verdunt. Dit leidt tot een minder efficiënt 

zuiveringsproces. Er werd gevonden dat de zuiveringsefficiëntie  van het openbare zuiveringssysteem 

gelijk is aan 80% voor stikstof en 82% voor fosfor. Ongeveer 66% van de stikstofinput wordt omgezet 

tot gasvormige componenten, terwijl de overige gezuiverde nutriëntenfractie wordt opgenomen in 

het zuiveringsslib (14% N-input en 82% P-input).  Fosfor wordt volledig opgenomen in het zuiveringsslib 

via verschillende processen: chemische precipitatie door de toevoeging van ijzer of aluminumzouten 

of door fosfaat-accumulerende organismen.  Via het effluent komt er 20% van stikstofinput en 18% 

van de fosforinput in het oppervlaktewater. De verliesratio naar het milieu is dus gelijk aan  86% van 

de stikstof en 18% van de fosfor (Tabel 30). De geassimileerde  N en P gaat naar slibvergisting en 

verbranding . In Vlaanderen mag zuiveringsslib niet gebruikt worden op landbouwgrond.  

Tabel 30 Indicatoren van het knooppunt AW- Nitrificatie denitrificatie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 27,9  3,1 4,2   0,5 3,9  0,4 0,6  0,1 

Totale verliezen 24,0  1,5 3,7  0,3 0,7  0,1 0,1  0,0 

Verliesratio 86,0% 17,9 % 
 

3.2.8.2 AW – Vergisting 

De gereconcilieerde stromen zijn berekend op 2,5 kton N en 1,8 kton P, overeenkomstig met 0,4 kg N 

cap-1 j-1 en 0,3 kg P c cap-1 j-1. (Tabel 31). 

Het knooppunt AW – Vergisting ontvangt 78% van de stikstofinput en 88% van de fosforinput onder 

de vorm van afvalwaterzuivingsslib vanuit de nitrificatie denitrificatie. Het septisch slib is de overige 

bron van nutriënten. 

Het vergiste slib verlaat dit knooppunt naar het knooppunt afvalverwerking waar het verbrand wordt.  

Een kleine fractie nutriënten, vervat in vloeibare fractie, wordt terug gestuurd naar de nitrificatie 
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denitrificatie stap. Tenslotte verdwijnt er een fractie van de stikstof in het milieu via het biogas. De 

verliesratio is gelijk aan 1% voor stikstof (Tabel 31).  

Tabel 31 Indicatoren van het knooppunt AW-Vergisting 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 2,5  0,3 0,4  0,1 1,8  0,2 0,3  0,0 

Totale verliezen 0,03  

0,002 

0,005  

0,001 

0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 1,0% 0,0 % 

 

 

 
Figuur 60 N-stromen van en naar afvalwaterverwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 
Figuur 61 P-stromen van en naar afvalwaterverwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 OBA verwerking 

In het knooppunt OBA verwerking (excl. Mestverwerking) wordt er 9,5 kton stikstof en 1,8 kton fosfor 

behandeld, overeenkomstig met 1,4 kg N cap-1 j-1 en 0,3 kg P cap-1 j-1 (Tabel 32).  Figuur 62 en Figuur 

63 tonen de ingaande en uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt OBA verwerking. 
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Organische afval vanuit de voedingsindustrie is verantwoordelijk voor de grootste nutriënteninput 

(36% N-input en 45% P-input). Organisch afval afkomstig vanuit consumptie draagt respectievelijk 10% 

en 6% van de stikstof- en fosforinput bij. Voedselverliezen vanuit distributie is ook een significant deel 

van de nutriëntenlading (15 % N-input en 12% P-input). De overige stikstofinput is voornamelijk 

afkomstig van groenafval uit tuinen en openbare plaatsen (35% N-input en 30% P-input).  

De belangrijkste gevormde producten in de organische afvalverwerking zijn slibs, compost en 

digestaat. Deze worden afgezet in de landbouw (26% N-input en 32% P-input), particulieren (36% N-

input en 25% P-input) en geëxporteerd (15% N-input en 21% P-input). Een deel van de geproduceerde 

slibs wordt gevalideerd in agrarische vergisters (8% N-input en 17% P-input). De overige nutriënten 

vinden hun weg naar het milieu via het oppervlaktewater (3% N-input en 3% P-input) of lucht (11% N-

input). De verliesratio is dus 14% voor stikstof en 3% voor fosfor (Tabel 32).  

Tabel 32 Indicatoren van het knooppunt OBA verwerking 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 9,5  1,0 1,4   0,2 1,8  0,2 0,3  0,0 

Totale verliezen 1,3  0,2 0,2  0,0 0,1  0,0 0,02  

0,00 

Verliesratio 13,6% 2,6 % 

 

3.2.9.1 OBA – Compostering 

De gereconcilieerde stromen zijn berekend op 4,9 kton N en 0,8 kton P. De overeenkomstige 

nutriëntenflux per capita bedraagt 0,7 kg N cap-1 j-1 en 0,1 kg P cap-1 j-1 (Tabel 33).  

Het knooppunt compostering verkrijgt 25% van de stikstofinput en 44 % van de fosforinput in de vorm 

van organisch biologisch afval afkomstig uit menselijke consumptie, retail en distributie en 

voedingsindustrie. Groenafval afkomstig uit de tuin en openbare sites vervolledigen de input.  

Het voedsel- en groenafval wordt omgezet tot compost dat als meststof kan gebruikt worden. Van het 

compost is 67% bestemd voor huishoudens, 16 % wordt benut in plantaardige productie en de overige 

fractie wordt geëxporteerd. Van de totale stikstofinput wordt er 2% geëmitteerd naar de lucht (Tabel 

33).  

Tabel 33 Indicatoren van het knooppunt OBA - Compostering 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 4,9  0,3 0,7  0,1 0,8  0,1 0,1  0,0 

Totale verliezen 0,1  0,0 0,02  

0,00 

0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 2,2% 0,0 % 
 

3.2.9.2 OBA – Vergisting 

Na bewerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en fosforvracht bijgesteld naar 2,7 kton N 

en 0,6 kton P, overeenkomstig met 0,4 kg N cap-1 j-1 en 0,1 kg P cap-1 j-1 (Tabel 34).  

Bij plantaardige vergisting wordt er vanuit organisch biologisch afval en energiegewassen, bio-energie 

en digestaat geproduceerd. Organisch biologische afval van de voedingsindustrie vertegenwoordigt 
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43% van de stikstofinput en 47% van de fosforinput. Een aanzienlijk aandeel van de nutriënteninput 

(35% N en 20% P) is afkomstig uit de distributiesector en horeca. Ook akkerbouw (energiegewassen) 

en OBA nitrificatie denitrificatie (slib) leveren elk circa 10% van de nutriënteninput.  

De nutriënten van het geproduceerde digestaat gaan voornamelijk naar de plantaardige productie 

(62% N en 46% P), terwijl het overige deel van het digestaat wordt geëxporteerd naar buitenlandse 

landbouwgronden. Deze exportstroom bedraagt 29% van de stikstofinput en 55% van de fosfor input. 

Een fractie van het digestaat wordt verder verwerkt (2% N-input en 2% P-input) of afgezet op niet-

landbouwbodems (2% N-input en 3% P-input).  De verliesratio bedraag 5% voor stikstof door emissies 

naar de lucht (Tabel 34).  

Tabel 34 Indicatoren van het knooppunt OBA - Vergisting 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 2,7  0,3 0,4  0,1 0,6  0,1 0,1  0,0 

Totale verliezen 0,1  0,0 0,03  

0,00 

0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 4,9% 0,0% 
 

3.2.9.3 OBA – Nitrificatie denitrificatie 

Voor de voedingsindustrie wordt eveneens de interne waterzuivering  die plaats vindt op de 

bedrijfssite meegenomen om de nutriëntenverliezen in rekening te brengen ten gevolge van de 

afvalwaterbehandeling die lozing voorafgaat. Dit knooppunt beschrijft dus de interne zuivering van de 

voedingsindustrie. Na datareconciliatie zijn de stikstof en fosforstromen gelijk aan 2,2 kton en 0,6 kton, 

respectievelijk, overeenkomstig met 0,3 kg N cap-1 j-1 en 0,1 kg P cap-1 j-1 (Tabel 35). 

De volledige nutriënteninput bestaat uit afvalwater afkomstig uit de voedingsindustrie. De 

meerderheid van de nutriënten (52 % N-input en 91% P-input) worden geassimileerd in het slib. Het 

slib worden voornamelijk afgezet in vergistingsinstallaties. Daarnaast wordt ongeveer 37% van de 

stikstofinput omgezet naar gasvormige verbindingen die worden geëmitteerd naar de lucht. Circa 10% 

van de stikstof -en fosforvracht komt via het effluent terecht in het oppervlaktewater.  De verliesratio 

bedraagt 48% voor stikstof en 9% voor fosfor (Tabel 35).  

Tabel 35 Indicatoren van het knooppunt OBA – Nitrificatie denitrificatie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 2,2  0,2 0,3  0,0 0,6  0,1 0,1  0,0 

Totale verliezen 1,1  0,1 0,2  0,0 0,1  0,0 0,02  

0,00 

Verliesratio 47,9% 8,7% 
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Figuur 62 N-stromen van en naar OBA verwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 
 

 

 
Figuur 63 P-stromen van en naar OBA verwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 
 

 

 

Figuur 64 Eiwitstromen naar OBA Verwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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 OBA mestverwerking 

Het knooppunt mestverwerking ontvangt in totaal 51,1 kton N en 12,6 kton P.  Dit komt overeen met 
7,8 kg N cap-1 j-1 en 1,9 kg P cap-1 j-1 (Tabel 36 ). Figuur 65 en Figuur 66 tonen de ingaande en 
uitgaande stikstof en fosfor stromen voor het knooppunt mestverwerking. 
Van de ingaande stromen komt 70%  respectievelijk 66% van dierlijke mest uit de Vlaamse veeteelt. 
Door het geldende wetgevend kader in Vlaanderen omtrent dierlijke mestspreiding, is er immers een 
aanzienlijk mestoverschot dat niet op het land gebracht kan worden. Dus moet het worden 
geëxporteerd of verwerkt. De mestverwerkingsinstallaties ontvangen 35,6 kton N en 8,3 kton P (5,4 kg 
N cap-1 j-1 en 1,3 kg P cap-1 j-1) in de vorm van dierlijke mest uit de Vlaamse veeteelt. Dit is 22% en 32% 
van de totale N en P van de mest geproduceerd in de dierlijke productie, en is voornamelijk afkomstig 
uit de varkens- ( 55% N en  59%P) en de pluimveeteelt (33% N en 34%P). Daarnaast komt 17% van de 
N-input en 23% van de P-input uit import (geïmporteerde mest). Ook de voedingsindustrie (OBA en 
slibs) levert nutriënten aan de mestverwerking (6% N-input en 5% P-input).De zuiveringsslib van OBA 
nitrificatie/denitrificatie (1% N-input en 2% P-input), OBA vanuit distributie en horeca (5% N-input en 
2% P-input) energiegewassen uit akkerbouw (1% N-input en 1% P-input) worden  gebruikt als input 
voor de agrarische vergisters.  
 
De grootste nutriëntenstromen gaan naar de Vlaamse landbouw (5% N-input en 4% P-input), export 
(57% N-input en 95% P-input), emissies naar lucht (38% N-input), voornamelijk als N2. De verliesratio 
is dus 38% voor stikstof (Tabel 36). 
 

Tabel 36 Indicatoren van het knooppunt OBA mestverwerking 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 51,1  9,1 7,8  1,4 12,6  2,2 1,9  0,3 

Totale verliezen 19,4  4,1 3,1  0,6 0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 38,0% 0,0% 
 

3.2.10.1 OBA mestverwerking – bio-thermisch drogen 

Na datareconciliatie in het stofstroommodel is er een finale stikstof- en fosforbalans bekomen waarbij 

24,5 kton stikstof en 9,9 kton fosfor wordt verwerkt in dit knooppunt. De nutriëntenflux is 

overeenkomstig met 3,7 kg N cap-1 j-1 en 1,5 kg P cap-1 j-1 (Tabel 37). 

De grootste fractie nutriënten (51% van de N-input en 31% van de P-input) is rechtstreeks afkomstig 

uit dierlijke productie, voornamelijk pluimveemest (90% N en 88% P van de dierlijke mest),  en 

bedraagt 12,4 kton N en 3,1 kton P. Er zijn ook  belangrijke interne stromen binnenin het 

mestverwerkingsknooppunt. Een aanzienlijk aandeel van de fosforinput is hiervan afkomstig aangezien 

deze interne input voornamelijk bestaat uit de dikke factie van mest en digestaat van vergisters en 

biologieën.  De interne stromen zijn verantwoordelijk voor circa 45% van de fosforinput en 25% van 

de stikstofinput. De overige nutriënten (22% van de N-input en 23% van de P-input) zijn afkomstig van 

geïmporteerde mest uit buitenland.  

De meerderheid van de gedroogde mest wordt geëxporteerd (91% N en 97% P van de input), aangezien 

deze nutriëntenflux rijk is aan fosfor en niet lokaal kan toegepast worden omwille van het fosfor 

surplus in de  Vlaamse landbouwbodems. Slechts een marginale fractie wordt afgezet in de Vlaamse 

plantaardige productie. Het drogingsproces is verantwoordelijk voor bijna de gehele 

ammoniakuitstoot van de mestverwerking (1,2 kton N). De verliesratio voor stikstof is gelijk aan 5% 

(Tabel 37). 
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Tabel 37 Indicatoren van het knooppunt OBA mestverwerking – Bio-thermisch drogen 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 24,5  4,9 3,7  0,7 9,9  2,0 1,5  0,3 

Totale verliezen 1,1  0,2 0,2  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 4,6% 0,0% 

3.2.10.2 OBA mestverwerking – Agrarische vergisting 

De finale stikstof- en fosforbalans na datareconciliatie is berekend op 10,7 kton stikstof en 2,4 kton 

fosfor dat stroomt door het knooppunt vergisting, overeenkomstig met 1,6 kg N cap-1 j-1 en 0,4 kg P 

cap-1 j-1 (Tabel 38). 

Mest vanuit het knooppunt dierlijke productie en zorgt voor 30% van de stikstofinput en 36% van de 

fosforinput. Zuiveringsslibs uit de mestverwerking – nitrificatie/denitrificatie en OBA -nitrificatie/ 

denitrificatie bevatten 8% van stikstofinput en 18% van de fosforinput. De nutriënteninput van 

energiegewassen vanuit akkerbouw bedraagt respectievelijk 6% en 5% van de stikstof -en fosforinput. 

De overige nutriënteninput is voornamelijk afkomstig van organische biologisch afval uit de 

knooppunten voedingsindustrie, retail en distributie en horeca (samen 53% van de N-input en 37% van 

de P-input).  

Een fractie van het geproduceerde digestaat (13 % van de totale N-input en 11 % van de totale P-input) 

gaat rechtstreeks naar het knooppunt plantaardige productie. Een deel van de dikke fractie wordt 

verder gecomposteerd en een deel van de dunne fractie wordt verder gezuiverd in de mestverwerking 

(47% van stikstofinput en 48% van de fosforinput). De overige nutriënten (17% van de N, 38 % van de 

P) worden geëxporteerd als digestaat. Er gaat 18% van de stikstof verloren naar het milieu (Tabel 38).  

Tabel 38 Indicatoren van het knooppunt OBA mestverwerking - Vergisting 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 10,7  1,6 1,6  0,2 2,4  0,4 0,4  0,1 

Totale verliezen 1,9  0,4 0,3  0,1 0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 18,2% 0,0% 
 

3.2.10.3 OBA mestverwerking – Biologische mestverwerking 

Na datareconciliatie in het stofstroommodel is er een finale stikstof- en fosforbalans bekomen waarbij 

21,0 kton stikstof en 4,1 kton fosfor wordt verwerkt in de biologie (3,2 kg N cap-1 j-1 en 0,6kg P cap-1 j-1) 

(Tabel 39).  

De nutriënteninput van de biologie is hoofdzakelijk  (circa 90%) afkomstig vanuit de dierlijke productie. 

Voornamelijk de vloeibare fractie van varkensmest wordt gezuiverd in de biologie na fysische 

scheiding; zo is de varkensteelt verantwoordelijk voor meer dan 90% van de nutriënteninput vanuit de 

dierlijke productie. De overige nutriënten zijn afkomstig vanuit de vloeibare fractie van digestaat. 

Door het denitrificatieproces stroomt er 16,3 kton N (78% van de N-input) naar het knooppunt lucht 

onder de vorm van stikstof- en lachgas. Een groot deel van de overige nutriënten zitten vervat in het 

slib en worden verder verwerkt tot compost. De stroom van het knooppunt biologie naar knooppunt 

biothermisch drogen bedraagt 16% van de stikstof input en 79 van fosforinput.. Een kleine fractie van 

de nutriënten wordt niet verwijderd en zit vervat het effluent (6 % van stikstofinput en 15% van de 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 92 van 227   

fosforinput). De nutriënten van het effluent worden uitgereden op de gronden van de plantaardige 

productie.  De verliesratio voor stikstof is gelijk aan 78% (Tabel 39).  

Tabel 39 Indicatoren van het knooppunt OBA mestverwerking – Nitrificatie denitrificatie 

Indicator N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 21,0  4,2 3,2  0,6 4,1  0,8 0,6  0,1 

Totale verliezen 16,3  3,3 25  0,5 0,0  0,0 0,0 0,0 

Verliesratio 77,6% 0,0% 
 

3.2.10.4 OBA mestverwerking – Substraatbereiders 

De gereconcilieerde stromen zijn berekend op 4,7 kton N en 1,1 kton P (0,7 kg N cap-1 j-1 en 0,2 kg P 

cap-1 j-1) (Tabel 40).  

Substraatbereiders verwerken iets minder dan 10% van de nutriënteninput in de mestverwerking en 

produceren hieruit een groeisubstraat voor champignons. Circa 50% van de stikstof en fosforinput van 

de substraatbereiders is afkomstig uit import.  Daarnaast zijn de belangrijkste bronnen van nutriënten 

de knooppunten biothermisch drogen, dierlijke productie – andere (paardenmest) en pluimveeteelt. 

Quasi de volledige substraatproductie wordt geëxporteerd.  

Tabel 40 Indicatoren van het knooppunt OBA mestverwerking - sustraatbereiders 

 

Indicator 

N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 4,7  1,0 0,7  0,2 1,1  0,2 0,2  0,0 

Totale verliezen 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 0,0% 0,0% 
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Figuur 65 N-stromen van en naar OBA mestverwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 
Figuur 66 P-stromen van en naar OBA mestverwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 

 

 

Figuur 67 Eiwitstromen naar OBA Mestverwerking in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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 Afvalverwerking 

3.2.11.1 Afvalverwerking - Storten 

De stikstof -en fosforbalans bedraagt na datareconciliatie 0,35 kton N en 0,58 kton P (0,05 kg N cap-1 j-

1  en 0,09 kg P cap-1 j-1). Slechts een kleine fractie van het vaste afval, voornamelijk bestaande uit 

zuiverings- en industrieel slib,  wordt verwijderd op stortplaatsen. De volledige nutriëntenoutput 

wordt verondersteld naar de bodem en afvalwaterverwerking te gaan.  

3.2.11.2 Afvalverwerking - Verbranding 

Voor het knooppunt afvalverwerking - verbranding zijn de in- en output voor stikstof en fosfor in de 

stofboekhouding quasi gelijk. Na verwerking in de stofstroomanalyse is de totale stikstof- en 

fosforvracht bijgesteld naar 21,09 kton N en 10,01 kton P. Omgerekend bedraagt dit 3,2 kg N cap-1 j-1 

en 1,5 kg P cap-1 j-1.  

De inputbronnen zijn sterk gefragmenteerd vanuit de gehele agrovoedingssysteem en andere 

inputbronnen van buiten dit systeem, zoals slib van de chemische industrie, maar bestaan 

voornamelijk uit het huishoudelijk en bedrijfs afval. Nagenoeg de gehele stikstofinput wordt omgezet 

naar emissies naar lucht, voornamelijk stikstofgas en een zeer kleine fractie stikstofoxides. Een kleine 

fractie stikstof en fosfor wordt afgevoerd via het afvalwater naar de afvalwaterzuivering en 

oppervlaktewater. De resterende fosforassen worden geëxporteerd en gebruikt in de cementindustrie 

of wegenwerken. Het verliesratio van stikstof is gelijk aan  99,8% (Tabel 41). 

Tabel 41 Indicatoren van het knooppunt afvalverwerking - verbranding 

 

Indicator 

N (kton N 

j−1) 

N (kg N 

cap−1 j−1) 

P (kton P 

j−1) 

P (kg P 

cap−1 j−1) 

Totale input 21,3  4,2 3,2  0,6 9,8  2,0 1,5  0,3 

Totale verliezen 21,3  0,0 3,2  0,6 0,0  0,0 0,0  0,0 

Verliesratio 99,8% 0,0% 

 

 
Figuur 68 N-stromen van en naar afvalverwerking - verbranding in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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Figuur 69 P-stromen van en naar afvalverwerking – verbranding in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
 
 

 

 

Figuur 70 Eiwitstromen van en naar afvalverwerking – verbranding in kt/jaar (Vlaanderen, 2018) 
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4 CIRCULARITEIT VAN STIKSTOF EN FOSFOR IN HET 

VLAAMSE AGROVOEDINGSSYSTEEM 

Figuur 71 en Figuur 72 tonen de stikstof- en fosforstromen in het Vlaamse agrovoedingssysteem, 

in 2018. In deze studie werden een aantal indicatoren berekend die tonen in welke mate de 

stikstof- en fosforkringlopen gesloten zijn. Er wordt daarbij gekeken naar de input van externe 

nutriënten in het systeem, de efficiëntie waarmee nutriënten worden benut, en de verliezen van 

nutriënten uit de kringloop onder de vorm van emissies naar de omgeving. Ook de eiwitstromen 

werden begroot (Figuur 73). Eiwitrijke producten bevatten immers veel stikstof en fosfor, en de 

omvang van en de manier waarop de eiwitvraag van mensen en dieren ingevuld wordt is dus sterk 

bepalend voor de stikstof- en fosforstromen en voor de mate waarin de kringlopen gesloten zijn. 

 

 

 
 

Figuur 71 Stofstromen voor stikstof (N) in het agrovoedingssysteem, getallen in kt/jaar (Vlaanderen, 
2018). Een 30-tal kleine stromen (< 1% van de grootste stroom) werden weggelaten voor de 
leesbaarheid van de figuur. I = van import en niet-agrovoedingssectoren, E = naar export en niet-
agrovoedingssectoren, V = verliezen naar de omgeving, B = bodemopslag. 
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Figuur 72 Stofstromen overzicht voor fosfor (P) in het agrovoedingssysteem, getallen in kt/jaar 
(Vlaanderen, 2018). Een 30-tal kleine stromen (< 1% van de grootste stroom) werden weggelaten 
voor de leesbaarheid van de figuur. I = van import en niet-agrovoedingssectoren, E = naar export 
en niet-agrovoedingssectoren, V = verliezen naar de omgeving, B = bodemopslag. 
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Figuur 73 Stofstromen voor ruw eiwit in het agrovoedingssysteem, getallen in kt/jaar (Vlaanderen,  
2018). Een 8-tal kleine stromen (< 1% van de grootste stroom) werden weggelaten voor de 
leesbaarheid van de figuur. I = stromen van import en niet-agrovoedingssectoren, E =stromen naar 
export en niet-agrovoedingssectoren 

 

4.1 INPUT EN RECUPERATIE VAN NUTRIËNTEN 
Het Vlaamse agrovoedingssysteem steunt sterk op externe stikstof en fosfor die het systeem 

binnenkomt (395,2 kton stikstof, 61,0 kton fosfor; Tabel 1). Deze externe nutriënten worden 

aangevoerd via import van plantaardige  producten producten  (61% van de totale stikstofinput in 

het systeem, 65% van de totale fosforinput), van dierlijke producten   (3% van de stikstofinput em, 

3 % van de fosforinput) en van reststromen (8% van de stikstofinput, 20 % van de fosforinput), via 

kunstmest (21% van de stikstofinput, 4% van de fosforinput), en via atmosferische depositie (5% van 

de stikstofinput) en natuurlijke stikstoffixatie (1% van de stikstofinput). Toch wordt ook een 

aanzienlijke hoeveelheid gerecupereerde nutriënten gebruikt (214,3 kton stikstof, 36,6 kton fosfor; 

Tabel 4). Deze zitten voornamelijk in dierlijke mest die vanuit de Vlaamse veeteelt naar de 

plantaardige productie stroomt (43% van de gerecupereerde stikstof, 44% van de gerecupereerde 

fosfor) en in reststromen van de voedingsindustrie die gebruikt worden in de veevoedersector (53% 

van de gerecupereerde stikstof, 51% van de gerecupereerde fosfor). Kleinere stromen die 

gerecupereerd worden in het systeem zijn afkomstig uit de compostering van organisch afval (2% 

van de gerecupereerde stikstof, 2% van de gerecupereerde fosfor), de vergisting van organisch afval 

(1% van de gerecupereerde stikstof, 1% van de gerecupereerde fosfor) en vanuit mestverwerking 

(1% van de gerecupereerde stikstof, 1% van de gerecupereerde fosfor).  

De lokale hergebruikratio van het Vlaamse agrovoedingssysteem – het aandeel van de totale 

nutriënteninput (externe + gerecupereerde nutriënten) dat ingevuld wordt door in Vlaanderen 
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gerecupereerde stromen – komt hiermee op  35% voor stikstof en 37,5% voor fosfor. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat een aanzienlijk deel van de input van externe nutriënten in het 

agrovoedingssysteem vervat zit in geïmporteerde oliezaden, voornamelijk soja(meel) en koolzaad, 

die verwerkt worden in voedingsindustrie (32% van de externe stikstofinput in het systeem, 30% 

van de externe fosforinput). De reststromen hiervan (schroot) worden hergebruikt   in de 

voederindustrie. De recirculatiestroom ten gevolge van schroot  maakt een groot deel uit van de 

gerecupereerde nutriëntenstromen: hij vertegenwoordigt 40 % van de gerecupereerde stikstof en 

31% van de gerecupereerde fosfor in het systeem, en 76% respectievelijk 61% van de 

gerecupereerde stikstof en fosfor die vanuit de voedingsindustrie naar de voederindustrie en 

veeteelt gaat. Dit schroot, afkomstig van door de voedingsindustrie geïmporteerde oliezaden, maakt  

82% respectievelijk 68% uit van de input aan gerecupereerde stikstof en fosfor in de 

veevoedersector (excl. Petfood). Door het gebruik van schroot en enkele andere kleinere 

reststromen uit de voedingsindustrie heeft de veevoedersector een lokale hergebruikratio van 55% 

voor stikstof en 49% voor fosfor.  

De grote recuperatiestroom van dierlijke  mest hangt samen met de  grote veestapel in Vlaanderen: 

het overaanbod aan dierlijke mest leidt ertoe dat een zo groot mogelijk deel van de nutriënteninput 

van de plantaardige productie ingevuld wordt door dierlijke mest. Dierlijke mest brengt 49 % van de 

totale stikstofinput en 78 % van de totale fosforinput aan op de Vlaamse landbouwgronden. 

Daarnaast is er nog een zeer kleine input aan gerecupereerde nutriënten via verwerkt organisch-

biologisch afval. Kunstmest vertegenwoordigt 41 % van de stikstofinput en 9 % van de fosforinput. 

Natuurlijke stikstoffixatie zorgt voor slechts 1,5% van de stikstofinput en stikstofdepositie is 

verantwoordelijk voor 7% van de stikstofinput. Ook wordt 9% van de fosfor input onttrokken uit de 

bodemreserves. De lokale hergebruikratio van de plantaardige productie bedraagt dus 50% voor 

stikstof en 90% voor fosfor.  

Er nog een groot potentieel voor  bijkomende lokale recuperatie: slechts ongeveer 55% van de 

potentieel recupereerbare stikstof en fosfor in het Vlaamse agrovoedingssysteem wordt namelijk 

gerecupereerd. De overige potentieel recupereerbare nutriënten verdwijnen via export of emissies 

uit het systeem, rechtstreeks of via de tussenstap van afval(water)verwerking. Het potentieel voor 

bijkomende lokale recuperatie wordt in hoofdstuk 5.1 besproken. Een groot deel van de stikstof  

(35,7 kton N, 20% van de potentieel recupereerbare stikstof die nog niet gerecupereerd wordt) 

verdwijnt naar de lucht via het nitrificatie-denitrificatieproces in mestverwerking en 

afvalwaterzuivering . Indien de technologieën meer zouden focussen op het werkelijk recupereren 

van nutriënten in plaats van enkel het verminderen van nutriëntenemissies, zou de circulariteit van 

het Vlaamse agrovoedingsysteem aanzienlijk verhoogd kunnen worden. Ook het opvangen van niet-

diffuse emissies  (28,6 kton N, 16% van de potentieel recupereerbare stikstof die nog niet 

gerecupereerd wordt) kan een significante bijdrage leveren aan het sluiten van de 

nutriëntenkringlopen. 

 

4.2 EFFICIËNTIE VAN HET NUTRIËNTENGEBRUIK 
Het voedselproductiesysteem bestaat uit een aaneenschakeling van sectoren. In elke sector wordt 

maar een deel van de nutriënteninput geïncorporeerd in doelproducten die doorstromen naar de 

volgende stap in de keten. De overige nutriënten komen terecht in reststromen, die soms terug 

ingezet worden in een proces eerder in de keten, gaan verloren als emissies naar de omgeving of 

worden opgeslaan in de bodem. Ook in de distributie- en consumptiefase verdwijnt nog een deel 

van de nutriënten onder de vorm van voedselverliezen en reststromen. Dit betekent dat maar een 

deel van de externe nutriënten die het systeem binnenkomen via import, kunstmest, natuurlijke N-

fixatie en atmosferische N-depositie, effectief terechtkomt in binnenlands geconsumeerde of 
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geëxporteerde voedingsproducten. Wanneer ook de nutriëntenverliezen die optreden tijdens de 

productie van de importstromen in rekening gebracht worden, komt de 

nutriëntengebruiksefficiëntie van het Vlaamse agrovoedingssysteem  op 11% voor stikstof en 18 

% voor fosfor. Slechts 11% van de externe N en 18% van de externe P die gebruikt worden om 

voedselproducten te produceren, komen m.a.w. terecht in voedingsproducten die worden 

geconsumeerd in Vlaanderen of geëxporteerd). De nutriëntengebruiksefficiëntie van het 

agrovoedingssysteem hangt af van de nutriëntengebruiksefficiëntie van de verschillende sectoren 

en van de mate waarin lokaal gerecupereerde nutriënten gebruikt worden. Immers: hoe groter het 

aandeel gerecupereerde nutriënten die het systeem gebruikt, hoe minder externe nutriënten er 

nodig zijn. 

 

Het agrovoedingssysteem omvat enerzijds het voedselproductiesysteem, dit is het geheel van de 

voederindustrie, landbouw (plantaardige en dierlijke productie) en voedingsindustrie, en anderzijds 

de distributie en consumptie van voedingsproducten. De lage nutriëntengebruiksefficiëntie van het 

agrovoedingssysteem is vooral toe te schrijven aan het voedselproductiesysteem. De 

nutriëntengebruiksefficiëntie van dit systeem is 16% voor stikstof en 25% voor fosfor. Dit is 

voornamelijk het gevolg van de grote nutriëntenverliezen geassocieerd met de intensieve veeteelt 

in Vlaanderen. Van de totale input in de dierlijke productie (externe + gerecupereerde nutriënten) 

wordt maar 32% N en 36% P geïncorporeerd in voedselproducten (12,7 kg N cap-1 jr-1 and 2,4 kg P 

cap-1 jr-1 aan dierlijke producten zoals vlees, melk en eieren) die als input dienen voor de 

voedingsindustrie. De grootste fractie van de nutriënteninput in de dierlijke productie komt terecht 

in de dierlijke mest (21,1 kg N cap-1 jr-1 en 4,1 kg P cap-1 jr-1; 53 % van de stikstofinput, 64% van de 

fosforinput). De verliezen naar lucht omvatten 15% van de stikstofinput; de verliesratio van de 

dierlijke productie  bedraagt m.a.w. 15% voor stikstof. Ook de voedingsindustrie wordt gekenmerkt 

door een lage nutriëntengebruiksefficiëntie: 53% van de stikstofinput en 51% van de fosforinput 

wordt omgezet naar voedingsproducten voor binnenlandse consumptie en export. De overige 

nutriënten zitten grotendeels in reststromen, voornamelijk in schroot van het persen van oliezaden  

(43% van de N-input en 39% van de P-input in de voedingsindustrie). Dit schroot gaat naar de 

veevoederindustrie of wordt geëxporteerd. De stikstof en fosfor die in de oliezaden vervat zit, komt 

dus bijna uitsluitend bij de veeteelt terecht waardoor de NUE voor de consumeerbare producten 

laag is.  De verliesratio van de voedingsindustrie is vrijwel nul aangezien de 

bedrijfsafvalwaterzuivering  verondersteld werd een deel te zijn van het knooppunt 

afva(water)verwerking (OBA nitrificatie denitrificatie).  

 

Ook in de retail & distributie en bij de consumptie (horeca en huishoudens) verdwijnt er nog een 

aanzienlijke fractie van de nutriënten: 31% van de stikstofinput en 26% van de fosforinput komt 

terecht in het organisch-biologisch afval. De directe emissies van deze sectoren zijn quasi nul,  

waardoor de verliesratio gelijk is aan nul.  

 

Uiteindelijk komt dus maar 11% van de externe stikstof en 18 % van de externe fosfor die het 

systeem gebruikt terecht in voedingsproducten voor de Vlaamse consument of voor export. Na 

consumptie komen de nutriënten uit de voeding grotendeels terecht in het afvalwater. 84% van de 

stikstof en 86% van de fosfor in het afvalwater gaat naar de waterzuivering, de overige stikstof en 

fosfor stroomt naar het oppervlaktewater. 
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4.3 NUTRIËNTENVERLIEZEN NAAR DE OMGEVING 

Het Vlaamse agrovoedingssysteem heeft een hoge verliesratio: 39% van de externe stikstof en 4% 

van de externe fosfor die het systeem binnenkomt gaat verloren naar de omgeving. De verliezen 

omvatten de emissies in de  productie-, distributie- en consumptieschakels zelf en de emissies die 

ontstaan bij de verwerking van het afval en afvalwater van deze schakels. 57 % van deze verliezen 

bestaat uit niet-reactief stikstofgas), 25% zijn emissies van reactief gasvormige stikstof (17%) zijn 

reactieve stikstofemissies in afvalwater en 1% zijn fosforemissies. De emissies van fosfor en reactief 

stikstof zijn schadelijk voor natuur en milieu.   

Figuur 74 toont de oorsprong van de reactieve stikstof- en fosforemissies. 

 

Figuur 74 Som van alle reactieve emissies N en P naar het milieu vanuit het agrovoedingssysteem 
(Vlaanderen, 2018) 

De grootste verliezen aan reactief stikstof situeren zich in de landbouw, zowel in de plantaardige 

productie (49 % van de totale reactief stikstofverliezen) als in de veeteelt (33%). Dit gaat 

voornamelijk om ammoniakemissie van veeteelt naar lucht en om nitraatemissies van landbouw 

naar water. De verliesratio voor stikstof in de plantaardige productie, m.a.w. het aandeel van de 

stikstofinput dat verloren gaat als emissies naar de omgeving, is 24%. In de dierlijke productie is dat 

15%. Aanzienlijke reactief stikstofemissies ontstaan ook in zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk 

afvalwater (9% van de totale reactief stikstofverliezen) en door de lozing van huishoudelijk 

afvalwater na behandeling in een septische tank (7%).  

 

De grootste fosforverliezen zijn afkomstig uit het effluent van waterzuiveringscentrales (35% van de 

totale reactief fosforverliezen) en door lozing van huishoudelijk afvalwater na bezinking in een 

septische tank (30% van de totale reactief fosforverliezen) en overig geloosd afvalwater (3% van de 

totale reactieve fosforverliezen). Ook is een groot deel van de reactieve fosforemissies het gevolg 

van nutriëntenuitspoeling vanuit plantaardige productie (32 % van de totale reactieve 

fosforverliezen). De verliesratio voor fosfor in de plantaardige productie is 3%. 
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4.4 EFFICIËNTIE VAN HET EIWITGEBRUIK 

Eiwitrijke producten bevatten veel stikstof en fosfor. De grootte van de eiwitvraag van mensen en 

dieren en de manier die vraag ingevuld wordt, is dus een belangrijke sturende kracht achter de 

stikstof- en fosforstromen. De eiwitten die het agrovoedingssysteem gebruikt voor haar productie 

en consumptie, kunnen komen uit lokale synthese door planten, uit geïmporteerde plantaardige en 

dierlijke producten, en uit gerecupereerde reststromen. Bij consumptie van eiwitten door dieren en 

mensen wordt een deel van de aminozuren opnieuw afgebroken tot anorganische 

stikstofverbindingen. In de akker- en tuinbouw en op grasland worden dus eiwitten gesynthetiseerd, 

bij de conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten in de veeteelt worden netto eiwitten 

vernietigd maar ze worden ook deels omgezet naar voor mensen verteerbaar eiwit. Het Vlaamse 

agrovoedingssysteem heeft een eiwitgebruiksefficiëntie van 79%. Dit betekent dat er, per 79 g 

eiwitten die het systeem produceert voor binnenlandse humane consumptie of voor export 

(voedingsmiddelen maar bv. ook voeder en reststromen), 100 g geïmporteerde eiwitten nodig zijn. 

Netto gezien vernietigt het Vlaamse agrovoedingssysteem dus eiwitten. Als voor export enkel de 

voedingsproducten in rekening gebracht worden, zoals bij de nutriëntengebruiksefficiëntie, is de 

eiwitgebruiksefficiëntie nog een stuk lager (52%). Een aantal grote exportstromen bestaan immers 

uit eiwit dat niet door de mens kan verteerd worden, zoals raapzaadschroot.  

 

Een belangrijke oorzaak van deze netto eiwitdestructie is de omvang van de veeteelt. Hoe meer 

vlees, zuivel en eieren er geproduceerd worden, hoe groter de eiwitverliezen – en dus ook de 

stikstof-en fosforverliezen – door conversie van plantaardige naar dierlijke eiwitten. Slechts 33 % 

van de totale input aan eiwitten in de Vlaamse veeteelt wordt omgezet in eiwitten in primaire 

producten en reststromen. Hoe groter de omvang van de veestapel t.o.v. de plantaardige productie, 

hoe groter de noodzaak om grondstoffen voor voeder en voeding te importeren wat het uiteraard 

onmogelijk maakt om stikstof- en fosforkringlopen lokaal te sluiten. De import van ruw eiwit in 

Vlaanderen (1668 kton) is 2 keer zo hoog als de eiwitsynthese in de eigen plantaardige productie 

(827 kton). Slechts 33% van de gebruikte eiwitten wordt dus gesynthetiseerd in Vlaanderen. Aan 

importzijde zitten de meeste eiwitten vervat in oliezaden (31,7 % van het geïmporteerde ruw eiwit), 

gevolgd door granen (29,8 %) en sojameel (16,2 %). 27,3 % van het geïmporteerde eiwit gaat 

rechtstreeks naar de veevoedersector en de veeteelt. De overige 72,7 %, waaronder ook de 

oliezaden en het sojameel, gaan naar de voedingsindustrie. Een aanzienlijk deel van deze eiwitten 

zijn uiteindelijk ook bestemd voor veevoeder: onder meer de eiwitten vervat in oliezaden en 

sojameel – dit is bijna twee derde van de eiwitimport door de voedingsindustrie – stromen 

grotendeels onder de vorm van de reststroom schroot naar veevoeder of naar export. Aan 

exportzijde zijn de belangrijkste eiwitstromen voor rekening van schroot afkomstig van verwerkte 

oliezaden (25,7 % van het geëxporteerde ruwe eiwit), gevolgd door veevoeder (16,6 %) en 

varkenskarkassen (14,1 %). Net als aan de importzijde is het aandeel eiwitstromen die rechtstreeks 

of onrechtstreeks gekoppeld zijn aan dierlijke productie heel groot: rechtstreeks onder de vorm van 

dierlijke producten en bijproducten en onrechtstreeks onder de vorm van veevoeder en reststromen 

bestemd voor veevoeder (o.a. schroot). Samengeteld vertegenwoordigt dit 81% van de eiwitexport. 
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5 PISTES OM DE STIKSTOF- EN FOSFORKRINGLOPEN IN 

HET VLAAMSE AGROVOEDINGSSYSTEEM BETER TE 

SLUITEN 
 

Om de afhankelijkheid van primaire en geïmporteerde nutriënten te verminderen en de 

nutriëntenverliezen naar de omgeving te minimaliseren is het nodig om de stikstof- en 

fosforkringlopen in het Vlaams agrovoedingssysteem beter te sluiten. Er zijn verschillende 

complementaire pistes  die hiervoor kunnen gevolgd worden, onder meer: 

- Optimaal gebruik van (bio)grondstoffen door efficiëntieverbeteringen in de productie- en 

distributieketen. Voorbeelden in de primaire sector zijn precisielandbouw, emissiearme 

stallen en aanpassingen in de voedersamenstelling. In de voedingsindustrie, distributie en 

retail kan het bijvoorbeeld gaan om nieuwe bewaartechnieken, het gebruik van data en 

sensoren, en slim voorraadbeheer. Met dergelijke efficiëntieverbeteringen wordt het 

gebruik en verlies van nutriënten verminderd.  

- Optimaal gebruik van reststromen door kunstmest en geïmporteerde voedergrondstoffen 

meer te vervangen door recupereerbare nutriënten uit deze stromen. Voor het ogenblik 

wordt immers maar 55% van de potentieel recupereerbare stikstof en fosfor in het Vlaamse 

agrovoedingssysteem ingezet als grondstof. Door een betere en zo hoogwaardig mogelijke 

benutting van reststromen wordt de input van externe nutriënten in het voedingssysteem 

verminderd. 

- Optimaal gebruik van voedsel door een voedingspatroon met een lage impact en door 

voedselverlies bij horeca, catering en consument te verminderen. Een voedingspatroon met 

een lagere impact betekent onder meer een verhoging van het aandeel plantaardige 

eiwitten in het voedingspatroon. De nutriëntenbenutting bij de productie van plantaardige 

voedingsmiddelen is immers veel hoger dan bij de productie van vlees, melk en eieren (Tabel 

3). Ook het vermijden van overconsumptie en het verminderen van voedselverlies zorgt 

voor een lager nutriëntengebruik- en verlies.  

- De omvang van de veestapel beter afstemmen op de ecologische draagkracht, o.a. op de 

biodiversiteits- en waterkwaliteitsdoelstellingen.  

 
De drie eerste pistes zijn geïnspireerd op Rood et al. (2016) en sluiten op grote lijnen aan bij de 

strategieën uit de werkagenda Circulaire voedselketen van Vlaanderen circulair. Het doorrekenen 

van de effecten van deze pistes op de circulariteitsindicatoren is geen onderdeel van deze studie, 

maar resultaten uit andere studies tonen aan dat gerichte aanpassingen in het agrovoedingssysteem 

kunnen leiden een hogere nutriëntengebruiksefficiëntie en verminderde emissie. Papangelou et al. 

(2021) berekendende nutriëntengebaseerde voetafdruk van de voedselconsumptie in het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest. Een verminderde vleesconsumptie zorgde voor de grootste daling van de 

fosforvoetafdruk. Interventies stroomafwaarts zoals verminderingen in voedselverliezen en 

hergebruik geven slechts beperkte verbeteringen. Billen et al., (2021) concludeerden uit hun 

scenario-analyse dat een combinatie van (1) een verandering in dieet naar minder vleesconsumptie 

en een verhoogde recyclage van menselijke uitwerpselen, (2) een generalisatie van regio-specifieke 

organische gewasrotatie met stikstoffixeerende peulvruchten (waarbij er geen minerale 

meststoffen meer worden toegediend) en (3) het beter afstemmen van de veestapel op 

gewasproductie, waardoor er optimaal gebruik kan gemaakt worden van organische mest, het 
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mogelijk maakt om zowel de Europese bevolking te blijven voorzien van voedsel, als de 

stikstofvoetafdruk te halveren (zonder voedselimport) tegen 2050. Dit toont aan dat het loont om 

beleidsmatig simultaan te blijven op inzetten op verschillende complementaire pistes. 

 

Volgende secties gaan dieper in op bepaalde aspecten van de bovenvermelde complementaire 

pistes en hun potentiële impact op de Vlaamse stikstof-, fosfor- en eiwitvoetafdruk; dit gebeurt op 

basis van wetenschappelijke literatuur. In het laatste deel wordt nagegaan of de verschillende pistes 

kunnen gemodelleerd worden in het stofstroommodel ontwikkeld in deze studie, met het oog op 

eventuele toekomstige kwantitatieve scenariodoorrekeningen. 

 

5.1 RECUPEREERBARE NUTRIËNTEN BETER BENUTTEN 

Binnen Vlaanderen is er 391,6 kton N en 65,7 kton P aan potentieel recupereerbare stromen, 

waarvan 214,3 kton N en 36,6 kton P aan reststromen wordt hergebruikt binnen het Vlaamse 

agrovoedingssysteem. Hiervan wordt 206,1 kton N en 35,0 kton P rechtstreeks hergebruikt en wordt  

8,2 kton N en 1,6 kton P gerecycleerd via de afvalverwerking. Dit betekent dat  er dus 177,3 kton N 

en 29,1 kton P van de potentieel recupereerbare stromen niet hergebruikt wordt binnen het 

Vlaamse agrovoedingssysteem. Deze nutriënten verdwijnen uit het systeem via export of emissies, 

al dan niet via de tussenstap van afval(water)verwerking.  

 

Een deel van de recupereerbare nutriënten vervat in de geproduceerde afvalstromen wordt 

rechtstreeks gëexporteerd zonder verwerkt te worden (67,7 kton N, 13,7 kton P; 38% resp. 47% van 

de potentieel recupereerbare N en P). Zo wordt een aanzienlijk deel van de geproduceerde mest 

rechtstreeks geëxporteerd (10,3 kton N en 2,1 kton P). Een deel van het geproduceerde diermeel 

(categorie C3) wordt geëxporteerd (10,5 kton N en 3,4 kton P) om gebruikt te worden in de 

petfoodindustrie. Ook een deel van het schroot geproduceerd bij het persen van oliezaden wordt 

niet hergebruikt in Vlaanderen maar geëxporteerd naar buitenlandse veevoederbereiders (40,0 

kton N en 8,1 kton P). Tenslotte wordt er ook 6,9 kton N en 0,1 kton P in organisch-biologisch afval 

vanuit de voedingsindustrie rechtstreeks geëxporteerd (voornamelijk molasse en pulp afkomstig van 

bieten).  

 

Ook de niet-diffuse emissies zijn meegerekend bij de potentieel recupereerbare reststromen. Deze 

omvatten gasvormige stikstof verliezen vanuit stallen en mestopslag (28,6 kton N; 16% van de 

potentieel recupereerbare N). Om deze stromen verder te recuperen zal geïnvesteerd moeten 

worden emissiearme stallen en betere meststockage. De gasvormige stikstof kan gebonden worden 

aan ammoniumsulfaat door  luchtwassers en hergebruikt worden als meststof in de landbouw. 

 

De grootste hoeveelheid potentieel recupereerbare nutriënten (86,8 kton N en 16,8 kton P) 5 gaat 

naar afval- en afvalwaterverwerking, inclusief mestverwerking. Daarnaast is er ook een aanvoer 

vanuit import, zodat in totaal 105,4 kton N en 25,1 kton P naar afval- en afvalwaterverwerking gaat. 

De inputstromen zijn mest (34% van de totale stikstofinput, 33% van de totale fosforinput), 

huishoudelijk afvalwater (24% van de stikstofinput, 16% van de fosforinput), afvalwater van de 

voedingsindustrie (2% van de stikstofinput, 2% van de fosforinput), organisch-biologisch afval (17% 

van de stikstofinput, 10% van de tfosforinput), slachtafval en kadavers (4% van de stikstof input, en 

4% van de fosforinput), excreta huisdieren (2% van de stikstof input, en 2% van de fosforinput), 

 
5 De som van rechtstreeks export, niet-diffuse emissies en afval(water)verwerking is iets groter dan de 177,3 kton niet gerecupereerde N en 29,1 kton niet 
gerecupereerde P omdat een klein deel van de N en P die naar afval(water)verwerking gaan gerecupereerd worden binnen het Vlaamse 
agrovoedingssysteem 
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energiemais (1% van de stikstof input, en 1% van de  fosforinput), grond- en regenwater (2% van de 

stikstofinput), import van mest  (8% van de stikstof input, en 11% van de fosforinput),  en import 

van slib en houtafval (6% van de stikstof input, en 21% van de fosforinput).  

 

Figuur 75 en Figuur 76 tonen de outputstromen van de verschillende subsectoren van 

afval(water)verwerking. Hieruit blijkt dat slechts een kleine fractie van de nutriënteninput in het 

knooppunt afval(water)verwerking (8% van de stikstof, 6% van de fosfor) gerecupereerd wordt 

binnen het Vlaamse agrovoedingssysteem. Deze lokaal gerecupereerde stromen omvatten 

voornamelijk dierlijk digestaat (+ effluent biologie) (2% N-input en 2% P-input), plantaardig compost 

(4% N-input en 3% P-input) en plantaardig digestaat (2% N-input en 1% P-input). Het grootste deel 

van de nutriënten die het knooppunt afval(water)verwerking binnenkomen verdwijnt dus uit het 

Vlaamse agrovoedingssysteem als emissies naar de omgeving (63% van de stikstofinput, 5% van de 

fosforinput) of wordt geëxporteerd (29%  van de N-input en 88% van de P-input) als dierlijk digestaat 

(5% N-input en 8% P-input), gedroogde mest en compost (20% N-input en 37% P-input), champost 

(4% N-input en 3% P-input), P-assen van zuiveringsslib (13% P-input), plantaardig compost en 

digstaat (1% N-input en 2% P-input)  en P-assen van overig organisch afval (26% P-input).  

De hoeveelheid en bestemming van de nutriëntenoutput verschilt tussen de 

verwerkingsknooppunten: 

 

- De grootste hoeveelheid gerecupereerde nutriënten komt van de organisch-biologische 

afvalverwerking. Door de sterk uitgebouwde selectieve afvalophaling in Vlaanderen, krijgt het 

knooppunt organisch biologische afvalverwerking een aanzienlijke stikstof en fosfor input. Deze 

wordt voornamelijk verwerkt tot compost en digestaat. 84% en 90% van de stikstof- en 

fosforinput van het knooppunt compostering organisch-biologisch afval wordt gerecycleerd in 

het Vlaamse agrovoedingssysteem (landbouw en particulieren). 

 

- Van de mest die naar mestverwerkingsinstallaties gaat, wordt 58% respectievelijk 96% van de 

stikstof en fosfor geëxporteerd als compost, digestaat en champost.  Daarnaast gaat 38% van 

de stikstof verloren naar het milieu, voornamelijk door het intensieve nitrificatie-denitrificatie 

proces. Slechts 5 % van de stikstofinput en 4 % van de fosforinput stroomt terug naar het 

Vlaamse agrovoedingssysteem. 

  

- De lage hoeveelheid gerecycleerde nutriënten vanuit de afvalwaterzuivering is voornamelijk het 

gevolg van het feit dat het hergebruik van zuiveringsslib van RWZI’s niet is toegestaan in 

Vlaanderen. Hierdoor wordt alle slib gestort of verbrand wat resulteert in grote stikstof 

verliezen naar de lucht en gebonden fosfor in verbrandingsassen die worden geëxporteerd. De 

nutriëntenhoeveelheden geassocieerd met het menselijke excreta zijn laag ten opzichte van de 

nutriënten vervat in dierlijke mest: een verhouding van circa 4:25 voor stikstof en fosfor, 

waardoor het logisch is dat eerst wordt ingezet op recuperatie uit dierlijke mest. Toch blijkt uit 

Papangelou & Mathijs (2021) dat de grootte orde van deze flux vergelijkbaar is met de grootte 

orde van de jaarlijkse P input door kunstmest in de landbouw. Dit toont de potentie aan van 

recuperatie van deze afvalstroom in Vlaanderen, waarop vandaag de dag niets mee gedaan 

wordt (i.t.t. mestverwerking).  

 

- De stikstof in het afval dat naar verbrandingsinstallaties en stortplaatsen gaat en in de 

rookgaszuivering van afvalverbrandingsinstallaties gaat volledig verloren als emissies naar de 

omgeving. De fosforinput wordt volledig geëxporteerd als P-assen.  

 

 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 106 van 227   

 

 

Figuur 75 Output van de afval(water)verwerkingsknooppunten (Stikstof) 

 

Figuur 76 Output van de afval(water)verwerkingsknooppunten (Fosfor) 

 Vervanging van kunstmest 

De productie van kunstmest gaat gepaard met aanzienlijke milieu- en klimaatdruk door de hoge 

energievraag van de productieprocessen. Door de beschikbare reststromen te valoriseren als 

meststof kan de afhankelijkheid van kunstmest verminderen.  

Het herwinnen van nutriënten is enkel mogelijk op een economisch levensvatbare manier bij 

geconcentreerde afvalstromen. De reststromen moeten hoge concentraties (>1 g/l) aan reactieve 

stikstof en fosfor bevatten.  De afvalstromen die aan deze criteria voldoen en  daardoor het meest 

geschikt zijn, zijn volgens deze studie: het mestoverschot dat naar  de mestverwerking gaat, 

organisch biologisch afval, excreta van huisdieren, slib van RWZI’s en afvalwater van de 

voedingsindustrie. Deze afvalstromen bevatten samen 9,5 kg N cap-1 j-1 en 2,4 kg P cap-1 j-1 (Figuur 

53).   
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Figuur 77 Overzicht van afvalstromen met hoog recuperatiepotentieel.  
Dit zijn allemaal inputstromen, met uitzondering van het RWZi slib dat een outputstroom is. 

 

Rechtstreeks gebruik van deze reststromen op landbouwgrond is niet mogelijk en evenmin wenselijk 

omdat nutriëntensamenstelling niet geschikt is en/of omdat dit tot hoge emissies naar het milieu 

leidt. Door de milieudruk en sanitaire vraagtekens wordt het hergebruik van verscheidene 

reststromen wettelijk beperkt of verboden. Zo is het dierlijk mestgebruik in Vlaanderen onderhevig 

aan een applicatielimiet en is het gebruik van zuiveringsslib van RWZI’s op landbouwgrond volledig 

verboden. Hierdoor worden grote hoeveelheden zuiveringsslib verbrand en mest geëxporteerd. Dit 

zorgt ervoor dat grote hoeveelheden nutriënten het Vlaamse agrovoedingssysteem verlaten wat de 

circulariteit negatief beïnvloedt. 

 

Via volgende pistes kunnen deze reststromen verder verwerkt worden tot meststof: 

- Anaërobe vergisting van mest, organisch afval en slib leidt tot de vrijgave van ammonia en 

oplosbare fosfor. Het digestaat kan als meststof worden gebruikt of verder worden verwerkt 

waarbij nutriënten worden herwonnen in fysico-chemische processen: N als ammoniakzout 

via stripping-scrubbing en P via struviet precipitatie.  

- De vaste fractie kan worden gepelletiseerd om fosforrijke organische meststof te 

produceren die ook makkelijk transporteerbaar is.  

- Gedeeltelijke nitrificatie, omgekeerde osmose en dampcompressie kunnen uit urine en 

andere zout bevattende afvalstromen een droog ammoniumnitraat product maken (Udert 

en Wächter, 2012; Coppens, 2016).  

- Door verbranding van droog actief slib en vaste afvalstromen van de voedingsindustrie 

(beenderen, vleesafval) in specifieke slibverbrandingsinstallaties kan fosfor gerecupereerd 

worden als calciumfosfaat uit de assen. Momenteel wordt in Vlaanderen slechts een kleine 

fractie van het RWZI slib verbrand, maar de verbrandingscapaciteit wordt in de nabije 

toekomst uitgebreid.  

Door voormelde mestverwerkingstechnieken, ontstaan meststoffen  met een hoger gehalte aan 

minerale N of P, dus een nutriëntengehalte dat beter door de plant kan worden 

opgenomen.Doordat de herwonnen mineralen qua samenstelling vergelijkbaar zijn met minerale 
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meststoffen, zouden deze als vervanging van minerale meststof kunnen worden ingezet van zodra 

de huidige wettelijke beperkingen omwille van de dierlijke herkomst afgeschaft worden. Door 

stikstof- en fosforfracties te scheiden kan er ook meer stikstof afkomstig uit mest toegepast worden 

zonder de fosforlimieten te overschrijden. Bij een volledige fysico-chemische recuperatie van de 

stikstof kan dit bijna 60 % van de de minerale stikstofvraag vervangen (Coppens, 2016).  

 

Waar het huidige beleid enkel focust op het verminderen van de milieudruk door het verwerken van 

het mestoverschot, zou een meer geïntegreerde aanpak, waarbij opgewaardeerde nutriënten  uit 

dierlijke mest worden hergebruikt in de landbouw, de milieudruk verder kunnen verminderen en 

bijdragen tot een meer gesloten nutriëntenkringloop.  

 

Naast het mestgebruik is er een grote reactieve stikstofemissie rechtstreeks afkomstig vanuit de 

stallen en mestopslag van de dierlijke productie. Deze bedraagt 28,6 kton N van de totale N emissie 

in Vlaanderen. Om deze stroom van emissies verder terug te dringen moet er verder geïnvesteerd 

worden in emissiearme stallen en betere meststockage. Een van de emissiebeperkende 

maatregelen bestaat in de installatie van een chemische luchtwasser. De ammoniumsulfaat 

oplossing die daarbij ontstaat, heeft de status van kunstmeststof en kan dus kunstmest vervangen. 

 

 Vervanging van geïmporteerd veevoeder 

In eerste instantie moet worden onderzocht hoe het aandeel reststromen in diervoeder nog kan 

toenemen. Omwille van economische of logistieke redenen of omwille van administratieve 

eenvoud, komen er momenteel een aantal als diervoerder bruikbare stromen terecht bij vergisting.  

Daarnaast zijn er ook steeds meer studies die kijken naar de potentie van insecten- en microbiële 

proteïnen (single cell protein) productie uit reststromen doordat deze een interessante 

voedingswaarde hebben voor de voederindustrie (en in beperkte mate ook voor de 

voedingsindustrie of als meststof in de landbouw).    

 

Micro-organismen als micro-algen, gisten, fungi en bacteriën worden gekenmerkt door een hoog 

proteïne gehalte, snelle groei en zeer hoge nutriënten opname efficiëntie in vergelijking met hogere 

planten (Bharti, Pandeyi en Koushlesh, 2014; Coppens, 2016). Toch is gecontroleerde cultivatie op 

industriële schaal vaak minder duurzaam en/of meer uitdagend dan traditionele voederproducten 

(Smetata et al., 2017 ; Ritala et al., 2017). Indien echter reststromen als grondstoffen worden 

gebruikt kan de productie efficiëntie aanzienlijk verhogen, met als bijkomend voordeel dat verliezen 

van nutriënten naar het milieu verder worden beperkt (Coppens, 2016 ; Smetata et al., 2017).  

Voederproducten van insecten vallen in Vlaanderen onder de extended feed ban. Dit is een 

algemeen verbod op het voeren van dierlijke producten aan landbouwdieren (OVAM, 2021). Er zijn 

een aantal uitzonderingen. Zo is voeder op basis van insecten in Vlaanderen momenteel enkel 

toegelaten in aquacultuur (FAVV-AFSCA, 2017). Europa bekijkt hoe de extended feed ban 

stapsgewijs kan worden opgeheven om zo duurzamer gebruik van nutriënten te verzoenen met 

voedselveiligheid (OVAM, 2021; WUR, 2021).    

 

De duurzaamheid van insecten als voederproduct is sterk afhankelijk van de grondstoffen waarop 

ze worden gekweekt. Zo heeft veevoeder op basis van larven van Hermetia illucens, gekweekt op 

hoogwaardige dieet (roggemeel), een hogere negatieve impact op ecosystemen dan traditionele 

veevoeders (Smetana et al., 2016; Figuur 78). De duurzaamheid en ecosysteemimpact van kweek op 

organische reststromen en mest gaf verschillende resultaten. Zo heeft het kweken op distiller’s dried 

grains with solubles (DDGS), huishoudelijk bioafval en rundermest een lagere ecologische impact 

dan het kweken op roggemeel (en dan de traditionele veevoeders) (Figuur 79). Het kweken op 
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kippenmest of bietenpulp geeft het omkeerde effect. Verder onderzoek met andere 

insectensoorten en reststromen zal nodig zijn om de volledige potentie van nutriëntrecuperatie in 

kaart te brengen.   

 

In praktijk is de kweek van insecten en micro-organismen voor de voedings- en voederindustrie 

wettelijk beperkt tot (afval)stromen zonder fecale contaminatie, wat hun potentiële applicatie 

beperkt (Coppens, 2016 ; Smetana et al., 2016). Hierdoor komen momenteel, van de organische 

reststromen uit figuur 77, enkel de kweek op DDGS en huishoudelijk bioafval (indien goed 

gesorteerd) in aanmerking.   

 

 

Figuur 78 Enkelvoudige score vergelijking van de meest voorkomende voederproducten met het referentiescenario  
(Baseline: insectenkweek op roggemeel). De functionele eenheid is 1 kg vetvrij proteïne poeder. (milli)Pt - ecopunten, 

een gewogen genormaliseerde waarde voor de impact op het milieu (Smetana et al., 2016). 
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Figuur 79 Enkelvoudige score vergelijking van insectenkweek op verschillende grondstoffen  
(baseline: insectenkweek op roggemeel). De functionele eenheid is 1 kg vetvrij proteïne poeder. (milli)Pt - ecopunten, 

een gewogen genormaliseerde waarde voor de impact op het milieu (Smetana et al., 2016). 

 

5.2 AANPASSINGEN AAN HET VOEDINGSPATROON 

 Aandeel plantaardige eiwitten in voedingspatroon verhogen 

Het gemiddelde dieet van een Belg kent een proteïne inname van 76 g proteïne/dag, terwijl de 

aanbevolen hoeveelheid voor de gemiddelde volwassen man en vrouw 56 g proteïne/dag en 46 g 

proteïne/dag is, respectievelijk (Riera, Antier & Baret, 2020; WebMD, 2020). 66% van de eiwitten 

die door Belgen gemiddeld dagelijks worden geconsumeerd zijn afkomstig van dierlijke producten 

(Riera, Antier & Baret, 2020; WebMD, 2020). 

 

De productie van dierlijke proteïnen vereist substantieel meer land, energie en water dan de directe 

consumptie van plantaardige proteïnen door mensen (Metson, Cordell & Ridoutt, 2016). Vooral de 

hoeveelheid graasland dat nodig is voor de productie van zuivel, rundsvlees en schapen- en 

geitenvlees is enorm, terwijl hoeveelheid akkerland relatief beperkt blijft (Alexander et al., 2017).  

Door de vleesconsumptie te verminderen, kan er meer plantaardig voedsel (en hun proteïnen) 

rechtstreeks naar menselijke consumptie gaan i.p.v. naar veevoeder voor dierlijke productie. Dit 

verlaagt de voetafdruk en de daarbij horende druk op landgebruik aanzienlijk.  

Studies over de Europese voedselvoorzieningsketen tonen aan dat dierlijke voedselproducten 

algemeen een grotere stikstofvoetafdruk per kg eiwit hebben dan plantaardige voedselproducten 

(Pierer et al., 2014; Martinez et al., 2019). Die verschillen zijn het gevolg van het verschil in verliezen 

gedurende het productieproces, voornamelijk door grote verliezen van stikstof in het metabolisme 

van het vee (Billen et al., 2021 ; Pierer et al., 2014).  
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Hierdoor zijn dierlijke producten doorgaans minder stikstof-efficiënt. Figuur 80 toont wel aan dat de 
stikstof-efficiëncie sterk afhankelijk is van de maat waarin ze wordt uitgedrukt. Zo hebben groenten, 
aardappelen en fruit zeer lage stikstofvoetafdrukken per massa-eenheid, maar een relatief hoge 
voetafdruk per hoeveelheid proteïne. Dit is onder andere te wijten aan hun hoog watergehalte en 
laag proteïne gehalte (Pierer et al., 2014). Peulvruchten hebben daarentegen een relatief hoog 
proteïnegehalte, en de laagste stikstofvoetafdruk per hoeveelheid proteïne. Dit dankzij hun 
capaciteit om atmosferische N2 vast te leggen door hun symbiotische relatie met stikstoffixerende 
bacteriën.  

Peulvruchten zijn dus een zeer stikstofefficiënte bron van proteïnen en potentieel een goede 
vervanger voor vlees. Overschakelen naar fruit en groenten is N-efficiënt in termen van massa, maar 
zou nauwelijks in staat zijn om aan de eiwitbehoefte van een persoon te voldoen en zou nog steeds 
leiden tot hoge N-verliezen per eenheid van eiwitconsumptie. Groenten hebben echter nog andere 
voordelen voor een evenwichtige voeding, zoals micronutriënten en voedingsvezels (Pierer et al., 
2014) 

Wat vlees betreft, is gevogelte de meest N-efficiënte optie, hoewel de voetafdruk per massa iets 

groter is dan de voetafdruk van varkensvlees, voornamelijk grotendeels vanwege het hogere 

eiwitgehalte van gevogelte (Pierer et al., 2014). Rundvlees is duidelijk de minst wenselijke optie. De 

unieke positie van melk, met een extreem lage voetafdruk per kg voedsel, maar een hoge voetafdruk 

per kg proteïne, wijst op een relatief laag eiwitgehalte en een hoog watergehalte.  

  

Deze verschillen tonen duidelijk aan dat rekening houden met proteïne als een aspect van de 

voedselkwaliteit in termen van voedingswaarde van cruciaal belang is voor een juiste beoordeling 

van voedingskeuzes. Martinez et al. (2019) toonde aan dat het omvormen van het gemiddeld 

Europees dieet naar een dieet zonder vlees en vis (lacto-ovo vegetariërs en veganisten) een reductie 

van 24% en 25% van de totale stikstofemissies (kg N/capita/jaar) zal realiseren, respectievelijk. Ook 

Figuur 80 Stikstofvoetafdruk in g N/kg proteïne voor verschillende voedselproducten onder gemiddelde productiecondities 
voor Oostenrijk.  
Het consumptie gedeelte geeft het deel weer van inname en uitscheiding door mensen naar de omgeving toe. 

Voedselproductie virtuele stikstof staat echte verliezen van reactief stikstof over het hele productieproces en voedsel 

productie energie N staat voor het aandeel reactief stikstof dat vrijkomt tijdens energieverbruik gedurende het 

productieproces (aangepaste figuur uit Pierer et al., 2014). 
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het omvormen naar pesco-vegetarische/pescotarische (mensen die geen gevogelte of vlees eten 

maar wel vis en schaaldieren) en semi-vegetarische/flexitarische diëten zouden een reductie van 

17% en 15% in totale stikstofemissies kunnen realiseren t.o.v. het gemiddelde Europese dieet, 

respectievelijk (Martinez et al., 2019).     

 

Metson, Cordell en Ridoutt (2016) tonen aan dat vleesproducten ook een grotere fosforvoetafdruk 

hebben dan plantaardige producten. Fosfor kan verloren gaan tijdens voedselproductie bij afstroom 

en erosie van akkers, als deel van plant- en voedselafval of als excretie (feces) door mens en dier. 

Een meer plantaardig dieet kan de input van fosfor als meststof substantieel verlagen (Metson, 

Cordell & Ridoutt, 2016 ; Pagangelou et al., 2021 ; Schroeder, 2018). 

 

Overschakelen naar meer plantaardige diëten (vb. veganisme of het EAT-Lancet dieet) zal wel de 

totale inname van fosfor bij consumptie doen stijgen (Forber et al., 2020). Dit doordat volkoren 

granen, noten, bonen en peulvruchten hoge fosforgehaltes hebben. Verder zal deze inname nog 

verhogen indien het voedsel verwerkt is met extra fosfor additieven voor bewaring i.p.v. verse 

groenten (Forber et al., 2020). Een verhoogde inname van fosfor in consumptie zal ook leiden tot 

een verhoogde lading aan fosfor in afvalwater (Forber et al., 2020).  

 

Alternatieven voor vlees 

Voedselproducten van dierlijke origine bevatten veel waardevolle eiwitten (Smetana et al., 2015). 

Zoals hierboven besproken heeft vlees een grotere milieu-impact dan andere voedselproducten. De 

negatieve impact van vleesproductie op het milieu en de vraag naar meer gezondere producten 

heeft de ontwikkeling van vleesvervangers gestimuleerd. Hiertoe behoren producten gebaseerd op 

soja, gluten, melk, insecten, mycoproteïnen (schimmeleiwitten) en kweekvlees. Uit het voorgaande 

deel is duidelijk dat plantaardige (en myco-) proteïnen een lagere stikstof- en fosfor voetafdruk 

hebben, toch is hierbij niet gegarandeerd dat ‘de vleesvervangers’ hierdoor automatisch een lagere 

impact hebben op het milieu. Voor vele vleesvervangers zijn weinig studies gekend naar de totale 

stikstof, fosfor en proteïne voetafdruk (Halloran et al., 2018). Wel zijn er studies over de impact van 

deze alternatieven op ecosystemen (landbeslag, verandering in landgebruik, ecotoxicology, 

verzuring en eutrofiëring), wat een indicatie kan geven van de impact van deze alternatieven op 

nutriëntenfluxen.  

Studies van Smetana et al. (2015, 2016 en 2017) evalueerden de duurzaamheid en de impact op het 

milieu van deze vleesvervangers (op industrieel niveau) t.o.v. kippenvlees productie voor menselijk 

consumptie op basis van levenscyclusanalyse. Kippenvlees wordt beschouwd als het vleesproduct 

met de laagste impact op het milieu (en dus het duurzaamst) (Figuur 81, Figuur 82).  

De studies gaven aan dat, afhankelijk van de functionele eenheid, substituten op basis van soja de 

laagste impact geven (globale impact en ecologische impact) van alle alternatieven (Smetana et al., 

2015; 2016; 2017). Biomassa van insecteneiwitten heeft een hoge ‘technology readiness level’ (TRL 

4-5) en geeft na soja substituten de beste resultaten als functies o.b.v. massa en eiwitvoorziening 

worden beschouwd (Smetana, et al., 2015). Insecten zijn efficiënter dan vee in het omzetten van 

voeder in voedsel doordat (i) een hogere fractie van het insect kan gegeten worden (~ 100% van de 

biomassa t.o.v. ~ 40% bij runderen), (ii) insecten zijn koudbloedig waardoor ze geen energie 

verspillen om hun lichaam op te warmen/af te koelen, (iii) ze hebben een hogere vruchtbaarheid, 

groeisnelheid en bereiken sneller maturiteit dan gewoon vee (Alexander et al, 2017). De grote 

uitdaging blijft wel de beperkte acceptatie van consumenten om insecten te eten, voornamelijk in 

Westerse landen (Alexander et al., 2017). 

De impact van insectenkweek is wel sterk afhankelijk van (1) de soort, (2) de verwerking tot 

voedselproduct en (3) het dieet waarop ze gekweekt worden (Smetana et al., 2016). Voor het laatste 

hebben verschillende studies aangetoond dat insectenkweek als voedsel- en voederproduct 
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interessant kan zijn op bepaalde rest- en afvalstromen van de agrovoedingsindustrie (zie volgend 

scenario) (Smetana et al., 2016). Toch is het gebruik van insecten als voedings- en voederproduct in 

Vlaanderen en Europa sterk beperkt door strenge regulaties die voortvloeien uit een beperkte 

kennis van risico’s geassocieerd met potentiële toxiciteit, allergieën, nutritionele kwaliteit en 

ziekteoverdracht (Smetana et al., 2016).  

De slechtst scorende alternatieven zijn substituten op basis van mycoproteïnen en kweekvlees. Dit 

komt voornamelijk doordat deze alternatieven zich in een vroege stadium van technologische 

ontwikkeling bevinden (TRL 2-3) en hierdoor meer afhankelijk zijn van grondstoffen en energie in 

vergelijking met kip (Tuomisto, Teixeira de Mattos, 2011; Smetana et al., 2015). De onderzoekers 

beweren wel dat, bij een verdere technologische vooruitgang, mycoproteïnen, kweekvlees en 

algenkweek (zie later) een enorme potentie hebben om de negatieve impact op de omgeving sterk 

te doen dalen, lager dan alle andere vleesproducten en hun substituten.  

De studies van Smetana et al. (2015; 2016; 2017) beschouwen enkel een gemiddelde globale 

vergelijking of condities voor de stad Berlijn (vb. klimaatcondities, wat de kweek van algen 

beïnvloedt). Ze houden dus geen rekening met de situatie voor Vlaanderen. De duurzaamheid van 

de alternatieven voor Vlaanderen hangt onder andere ook af van beschikbaarheid van technologie, 

kennis, grondstoffen, import/export, landoppervlak enzovoort (ILVO, 2021).  
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Figuur 81 Vergelijking impact van voedingsproducten op verschillende onderdelen van menselijke gezondheid, ecosystemen 
en grondstoffen (figuur aangepast uit Smetana et al., 2015). 
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Figuur 82 Vergelijking impact van voedingsproducten op menselijke gezondheid, ecosystemen en grondstoffen (Smetana 
et al., 2015) 

Algenkweek (en cyanobacteriënkweek) als voedingsproduct zit net zoals kweekvlees in een vroeg 
stadium van technologische ontwikkeling (TRL 3-4) en vereist veel input van energie (autotrofe 
kweek) en grondstoffen (o.a. glucose voor heterotrofe kweek) (Smetana et al., 2015; 2017). 
Heterotrofe kweek van proteïne biomassaproductie in hoge-vochtigheidsgraad extrusie systemen 
heeft echter een lagere impact op het milieu dan varkensvlees en rundsvlees (Smetana et al., 2017). 
Verdere optimalisatie van het productieproces door het gebruik van andere algensoorten of 
inputstromen (vb. gehydroliseerde voedselafval voor heterotrofe kweek) kan potentieel de impact 
verder doen dalen (Smetana et al., 2017).  

Naast de hierboven vermelde vleesvervangers worden vleesproducten in sommige landen 
vervangen door visproducten en zeevruchten. Om de druk van overexploitatie op de wilde 
populaties te verlagen wordt er steeds meer gekeken naar aquacultuur (en maricultuur). De 
complexiteit aan verschillend aquatische voedselproducten (vis, kreeftachtigen, weekdieren, 
zeewieren), omgeving (zoet-, zout- en brakwater) en productie systemen (hoogtechnologisch, 
extensief, monocultuur, geïntegreerde systemen, aquaponics, enz) maakt het uitdagend om 
aquacultuur te vergelijken met andere vormen van voedselproductie. Algemeen is het kweken van 
deterivore of herbivore vis en zeevruchten duurzamer (incl. lagere nutriënten voetafdruk) dan 
carnivore vis/zeevruchten (Alexander et al., 2017). 
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Vlaanderen kent zijn eigen onderzoeksprojecten over de economische en ecologische haalbaarheid 
voor het kweken van zeewier (wakame), oesters en sint-jacobsschelpen (project Value@Sea; 
dichtbij de kust van Nieuwpoort) en mosselen (project Edulis, verder op zee in de Belgische 
windmolenparken) (ILVO, 2020). Weinig studies voor de duurzaamheid en de stikstof- en 
fosforvoetafdruk zijn gekend voor België (en algemeen Europa). Verder zijn er slechts enkele 
kleinere bedrijven in Vlaanderen actief met aquacultuur 
(https://www.aquacultuurvlaanderene/bedrijven). Hierdoor wordt de impact van aquacultuur op 
het consumptie scenario voorlopig als beperkt beschouwd 

 Voedselverliezen beperken 

Vlaanderen is één van de internationale koplopers in het duurzaam beheer van biomassa- en 

voedselreststromen (OVAM, 2021). Desondanks zijn er nog biomassa- en voedsel(rest)stromen die 

onvoldoende benut worden. Bij de voedsel(rest)stromen moet onderscheid worden gemaakt tussen 

de niet eetbare reststromen en de eetbare reststromen, ook voedselverlies genoemd. In 2015 werd 

het voedselverlies van het gehele agrovoedingssysteem op 907.077 ton begroot, terwijl de 

hoeveelheid niet eetbare reststromen 2.578.076 ton bedroeg. Vlaanderen heeft als doelstelling om 

het totale voedselverlies tegen 2025 te verminderen met 272.000 ton t.o.v. 2015 (OVAM, 2021), 

ofwel een 30% reductie in elke sector (Figuur 83). Dit moet gebeuren via preventie, hergebruik en 

hoogwaardige valorisatie. Volgens de studie liggen de grootste voedselverliezen bij de 

landbouwsector/veilingen, voedingsindustrie en consumenten.  

 

Figuur 83 Inschatting 30% vermindering voedselverlies per schakel in de keten in de periode 2015-2025, op basis van de 
drie strategische lijnen: schenking, valorisatie als food of feed, of selectieve inzameling en valorisatie (retail, catering, 
horeca, huishoudens) (OVAM, 2021). 
 

Twee studies in opdracht van Departement Omgeving (Criel en Fleurbaey, 2019; Gfk Belgium, 

2016) hebben het voedselverlies bij huishoudens in kaart gebracht. De studies geven aan dat een 

Vlaams huishouden gemiddeld 1,7 kg voedsel per week of 88 kg per jaar verspilt (Criel en 

Fleurbaey, 2019). Vooral vloeibaar voedsel als thee en koffie en vast voedsel als brood, banket en 

fruit worden weggegooid. Toch is er relatief groot deel van dat voedsel (45%) dat gevaloriseerd 

wordt: als voedsel voor huisdieren en als GFT afval door compostering. 

 

De meerderheid van de Vlaamse huishoudens is tegen voedselverspilling (82%) en verspilt ook 
minder voedsel dan huishoudens die geen probleem hebben met voedselverspilling 
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(Criel en Fleurbaey, 2019; Gfk Belgium, 2016). De voornaamste redenen 
van voedselverspilling zijnhet te veel bereiden/inschenken van voedsel, ongepland winkelen (geen 
lijstjes, voorraad niet nagegaan), overschrijding van de houdbaarheidsdatum of geen zin meer 
hebben (Criel en Fleurbaey, 2019; Gfk Belgium, 2016).  
 
De beste interventiemaatregelen die de overheid kan treffen op het bepreken van voedselafval 
gerelateerd gedrag bij consumenten hangen af van twee factoren (Schmidt & Matthies, 2018): 
 

• maatregelen die een potentieel hoge impact hebben op de hoeveelheid geproduceerde 
afval en; 

• Momenteel nog een laag performantie-niveau hebben. 
 
De studie identificeerde verschillende initiatieven die, afhankelijk van de voedselgroep, de 
consument bewuster kunnen maken in zijn rol rond overconsumptie en voedselafval preventie. 
 
Zo stelden Schmidt & Matthies (2018) de volgende maatregelen rond voedselafvalpreventie voor:   
 

• Gerelateerd tot voedselresten:   
o Kennis verbeteren in verband met geschikte opslagtechnieken voor restjes (om 

kwaliteitsverlies zoveel mogelijk te beperken).  
o Mensen meer motiveren om restjes te consumeren door de economische, sociale 

en milieu-impact van voedselverlies te benadrukken.  
o Preventie van voedselresten blijkt de meest mogelijke maatregel om voedselverlies 

te beperken, vooral bij zuivelproducten.  

• Gerelateerd tot voedsel dat de houdbaarheid heeft overschreden:   
o Betere kennis over de verschillende labels. Zo kennen veel Vlamingen het verschil 

niet tussen 'te gebruiken tot' en 'ten minste houdbaar tot' (RetailDetail, 2020 ; 
Schmidt & Matthies, 2018).   

o Mensen bewustmaken van hun kans/rol om voedselverspilling en overconsumptie 
te voorkomen door vervallen maar nog eetbaar voedsel thuis of in de supermarkt 
te gebruiken.   

o Het lanceren van promotiecampagnes/kortingen in supermarkten van producten 
die dicht bij de houdbaarheidsdatum zijn.  

o Voedselafvalpreventie gerelateerd tot voedsel dat de houdbaarheid heeft 
overschreden is de meest effectieve drijfveer om overconsumptie te beperken. Dit 
vooral voor bakkerijproducten, maar ook voor vlees- en zuivelproducten. 

• Gerelateerd tot koopgedrag:   
o De consument koopt teveel aan enerzijds omdat hij wil beschikken over meer dan 

voldoende voeding voor huisgenoten, bezoek en anderzijds omdat hij getriggerd 
wordt door volumekortingen. 

o Hier stelt het artikel ook weer dat bewustmaking van voedselafval op milieu de 
beste maatregel is.  

o Aanpassing van koopgedrag kan sterk overconsumptie van vlees- en 
zuivelproducten beperken.  

 
Concreet: heel veel sensibilisering via radio- en tv spots, campagnes op school,... etc. en eventueel 
samenwerkingsprogramma's met retail om het systeem van volumekortingen anders aan te passen.  
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5.3 SCENARIO’S IN HET STOFSTROOMMODEL 

Een laatste onderdeel van deze studie is nagaan of de verschillende pistes kunnen gemodelleerd 
worden in het stofstroommodel ontwikkeld in deze studie, met het oog op eventuele toekomstige 
kwantitatieve scenariodoorrekeningen. Er worden twee scenario’s getest: een consumptie scenario 
en  een circulair scenario.  

Het consumptiescenario beschrijft hoe veranderingen in het voedingspatroon van de 
eindconsument een impact kunnen hebben op de globale nutriëntenstromen. Hierbij wordt ervan 
uit gegaan dat zowel de consumptie als de productie van dierlijke producten zal dalen. De import en 
export van nutriënten wordt constant gehouden om zo de interne fluxen van nutriënten in de 
Vlaamse voedselvoorzieningsketen te kunnen bespreken. Indien enkel de vleesconsumptie zou 
dalen zonder een daling in de vleesproductie, zou de export van vleesproducten toenemen 
waardoor er nog steeds een hoge input nodig is van stikstof, fosfor en eiwitten in de vorm van 
geïmporteerd veevoeder. Omgekeerd zou een daling in vleesproductie, zonder een daling in 
vleesconsumptie, leiden tot een verhoogde import van vleesproducten. Dit zou dan leiden tot 
landgebruiksverandering buiten Vlaanderen, wat een minder duurzaam alternatief is dan de huidige 
situatie. 

De manier waarop de consumptie en productie van dierlijke producten kan afgebouwd worden, 
wordt besproken in twee alternatieven: 

• Het evolueren naar een meer plantaardig dieet (vegetarisme, veganisme). 

• Het consumeren en produceren van vleesvervangers (insecten, kweekvlees, etc.) 

Verder zal er binnen dit scenario ook gekeken worden naar het beperken van voedselverliezen (op 
basis van preventie en het beperken van overconsumptie6). De focus hierbij ligt op de verliezen bij 
huishoudens. 

Het circulair scenario omvat alternatieve technieken waarbij de recuperatie van nutriënten centraal 
staat en waarmee een link wordt gelegd tussen de verschillende sectoren, nl. technieken waarbij 
afvalstromen uit de sector dier (mest) en verwerking (voedselreststromen) worden gerecupereerd 
als meststof en/of omgezet worden naar energie.  

In dit scenario blijft de vraag en aanbod van veevoeder, plantaardige- en dierlijke producten gelijk. 
Het consumptie patroon blijft ook gelijk. De hoeveelheid import en export van nutriënten zal 
veranderen doordat er meer wordt ingezet op recuperatie van nutriënten.  

In Tabel 42 wordt per knooppunt aangegeven of er een absolute daling, stijging of constant blijven 
van de input en output nutriënten flows wordt verwacht.  De effecten op de input en output stromen 
van de nutriënten worden kwalitatief besproken op basis van de interpretatie van de 
bovenvermelde literatuur. Een kwantitatieve doorrekening valt buiten de scope van dit rapport.  

 

 
6 Met overconsumptie verwijzen we naar voedsel die aangekocht is in een grotere hoeveelheid dan dat ze normaal wordt geconsumeerd in huishouden, 
zonder effectief te weten of het voedsel finaal verloren gaat als afval, gedeeld wordt met anderen of geconsumeerd wordt door de consument zelf om 
voedselafval te voorkomen.  
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Tabel 42 Invloed van het consumptie- en circulair scenario op de nutriënten-flows (input en output) per knooppunt.  

CP = crude protein. Niet-bestaande stromen (of stromen die kleiner zijn dan 1% van de grootste stroom) zijn aangeduid met een grijze cel. Potentieel nieuwe stromen zijn aangeduid als rode 

tekst 

Consumptie scenario   
Knooppunt  Input  N-

flow  
P-flow  CP-

flow  
Assumpties  Output  N-

flow  
P-flow  CP-

flow  
Assumpties  

Akkerbouw  

   

  

  

  

  

Depositie  +/=  +/=     De hoeveelheid 
landoppervlak voor 
akkerbouw blijft ongeveer 
gelijk of zal licht stijgen 
(Alexander et al., 2017).  

Plant. prod. naar veevoeder  -  -  -  De vraag naar veevoeder 
daalt,  aandeel import blijft constant.  

N-fixatie  +/=        De hoeveelheid 
landoppervlak voor 
akkerbouw blijft ongeveer 
gelijk of zal licht stijgen, 
hiermee ook de fixatie van 
N.  

Plant. prod. naar dier. 
productie  

-  -  -  De vraag naar dierlijke productie 
daalt, hiermee ook de input van 
gewassen.  

Bodem     +/=     De hoeveelheid 
landoppervlak voor 
akkerbouw blijft ongeveer 
gelijk of zal licht stijgen, 
hiermee ook de opname van 
P uit de bodem.   

Plant. prod. naar 
voedingsindustrie  

+/=  +/=  +/=  De vraag naar plant. prod. uit 
akkerbouw zal ligt stijgen (Alexander 
et al., 2017).  

Kunstmest en chemie  +/=  +/=     Kunstmest zal mogelijks in 
input van N door organische 
mest moeten vervangen 
indien deze niet 
gerecupereerd kan worden 
uit OBA.  

Verliezen naar omgeving  +  +     Bij kunstmest is jet risico op uitloging 
is echter groter (fast acting, moet niet 
worden afgebroken door MO, 
promoot geen sterk ontwikkeld 
wortelsystemen, bodemdegradatie).   

Recycling (OBA + mest)  -/=  -/=     Recyclage zal lager zijn door 
de verminderde input van 
organische (tenzij deze 
gerecupereerd kan worden 
uit een verhoogde input van 
OBA/energieteelten).  

               

Tuinbouw  

   

  

Depositie  =  =     De hoeveelheid 
landoppervlak voor 
tuinbouw blijft gelijk.  

Plant. prod. naar 
voedingsindustrie  

+  +  +  De vraag naar plant. prod. uit 
tuinbouw zal stijgen  

N-fixatie  =        Het huidige teeltsysteem 
blijft gelijk.  

Verliezen naar omgeving  +/=     +/=  De productie van tuinbouw zal licht 
stijgen, hiermee ook de verliezen.  

Bodem     =     Het huidige teeltsysteem 
blijft gelijk.    

               

Recycling (OBA + mest)     -/=     Recyclage zal lager zijn door 
de verminderde input van 
organische (tenzij deze 
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gerecupereerd kan worden 
uit een verhoogde input van 
OBA/energieteelten).  

Kunstmest en chemie  +/=       De productie van tuinbouw 
zal licht stijgen, hiermee ook 
input van chemie en 
kunstmest.  

               

Grasland  

  

   

  

   

Depositie  -  -     Het areaal weiland/hooiland 
voor de agro-industrie zal 
dalen door een daling in 
vleesproductie 
(voornamelijk rundsvlees). 

Plant. prod. naar dier. 
productie  

-  -  -  De vraag van weiland/hooi voor 
dierlijke productie daalt.  

N-fixatie  -        Het areaal weiland/hooiland 
voor de agro-industrie zal 
dalen.  

Verliezen naar omgeving  -        Minder input door chemische 
industrie/recyclage zal leiden tot 
minder verliezen naar de omgeving.   

Bodem     -     Het areaal weiland/hooiland 
voor de agro-industrie zal 
dalen.  

               

Kunstmest en chemie  -  -     De vraag naar 
productiegrasland daalt 
door minder vleesproductie 
waardoor er minder input 
nodig is van de chemie 
(kunstmest, pesticiden,…)  

             

Recycling (OBA + mest)  -/=  -/=     Recyclage zal lager zijn door 
de verminderde input van 
organische (tenzij deze 
gerecupereerd kan worden 
uit een verhoogde input van 
OBA/energieteelten)  

               

Veevoeder  

  

  

  

   

Import van plant. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Export plant. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  

Import van dier. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Plant. voeder naar 
distributie   

=  =  =  De vraag naar petfood wordt 
verwacht constant te blijven 
(assumptie: de hoeveelheid 
huisdieren (katten, honden,…) blijft 
constant).  

Import chemie  =  =     Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Plant. veevoeder naar dier. 
productie  

-  -  -  De vraag naar veevoer zal dalen 
doordat de productie en consumptie 
van dierlijke producten zal dalen.  

Plant. prod. van akkerbouw  -  -  -  De vraag naar veevoeder 
daalt, hiermee ook de input 
van akkerbouw.  

            

Recycling (OBA)  -  -  -  Vraag naar veevoeder zal 
dalen, hierdoor ook de 
input.   

               

Import van dier. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Export reststroom (dierlijk 
mest)  

=  =  =  Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  
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Dierlijke productie  

  

  

  

   

Plant. veevoeder  -  -  -  De productie van veeteelt 
daalt, dus ook de inflow van 
veevoeder.  

Verliezen naar omgeving  -        De verliezen naar omgeving dalen 
door een daling in vleesproductie.  

Plant. prod. van grasland  -  -  -  Veeteelt daalt, hiermee ook 
het areaal weiland / input 
hooi.  

Recyclage (dierlijke mest)  -  -     De recyclage van mest daalt door een 
daling in vleesproductie (en een 
daling in mestproductie). 

Plant. prod. van akkerbouw  -  -  -  Veeteelt daalt, hiermee de 
input van akkerbouw.  

Reststroom (dierlijk mest, 
dood vee, etc.) naar 
afvalverwerking  

-  -  -  Het mestoverschot (en sterfte vee) 
daalt door een daling in 
vleesproductie.  

Recycling (OBA)  -  -  -  Veeteelt daalt, hiermee de 
input van gerecycleerd 
OBA.  

Dier. prod. naar 
voedingsindustrie   

-  -  -  Er is een daling in vleesproductie.  

Voedingsindustrie  

  

  

  

  

  

  

   

Import van plant. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Export dier. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  

Import van dier. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Export plant. prod.  =  =  =  Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  

Import van reststromen.  =  =     Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

Export reststromen 
voedingsindustrie  

=  =  =  Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  

dier. prod. van veeteelt  -  -  -  De vraag naar dier. prod. zal 
dalen.  

Dier. voedingsprod. naar 
distributie  

-  -  -  De vraag naar dierlijke producten 
voor consumptie daalt (en dus ook de 
distributie).  

Plant. prod. van akkerbouw  +/=  +/=  +/=  De vraag naar plant. prod. 
uit akkerbouw zal ligt stijgen 
(Alexander et al., 2017).  

Plant. voedingsprod. naar 
distributie  

+  +  -  De vraag naar plantaardige producten 
voor consumptie stijgt (en dus ook de 
distributie).  

Plant. prod. van tuinbouw  +  +  +  De vraag naar plant. prod. 
uit tuinbouw zal stijgen.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

-  -  -  Minder afval van dierlijke producten 
(karkassen, vet, beenderen etc). Het 
afval van plantaardige producten zal 
beperkt stijgen.  

             Reststroom naar 
afvalwaterverwerking  

-        Voedselverliezen en overconsumptie 
worden beperkt.  

               Recyclage (OBA)  -  -  -  Voedselverliezen en overconsumptie 
worden beperkt.  

Afvalverwerking  

  

  

  

Reststromen 
afvalwaterwerking  

-  -     De hoeveelheid afvalwater 
daalt door een beperking 
van voedselverliezen.   

Verliezen naar omgeving  -  -     De totale afvalberg wordt kleiner. Dit 
door preventie van voedselafval en 
overconsumptie. 

Reststromen distributie  -  -  -  Voedselverliezen en 
overconsumptie worden 
beperkt.  

Export reststromen 
afvalverwerking  

=  =     Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  

Reststromen consumptie  -  -  -  Voedselverliezen en 
overconsumptie worden 
beperkt.  

Export chemie en kunststof   =  =     Assumptie: import en export blijft 
gelijk.  

Reststromen dier. prod.  -  -  -  Dierlijke productie daalt, 
hierbij ook de totale 
hoeveelheid mest voor 
recyclage.  

Recyclage naar consumptie 
(compost voor in de 
moestuin).  

-  -     De totale afvalberg wordt kleiner.  
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Reststromen 
voedingsindustrie.  

-  -  -  Voedselverliezen en 
overconsumptie worden 
beperkt.  

Recyclage  -  -     De totale afvalberg wordt kleiner. Dit 
door preventie van voedselafval en 
overconsumptie. 

Import reststromen   =  =     Assumptie: import en export 
blijft gelijk.  

               

Afvalwater-verwerking  

   

Reststroom consumptie  -  -     Voedselverliezen en 
overconsumptie worden 
beperkt.  

Verliezen naar omgeving  -  -     De verliezen zullen dalen doordat de 
totale hoeveelheid afvalwater zal 
dalen.  

Reststroom 
voedingsindustrie  

-        Voedselverliezen en 
overconsumptie worden 
beperkt.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

-  -     De reststroom zal dalen doordat de 
totale hoeveelheid afvalwater zal 
dalen.  

Distributie  

  

   

Plant. voeder  =  =  =  Consumptie voeder voor 
huisdier blijft gelijk.  

Dier. prod. naar consumptie  -  -  -  De vraag naar dierlijke producten 
voor consumptie daalt.  

Dier. voedingsprod.   -  -  -  De vraag naar dierlijke 
voedingsproducten voor 
consumptie zal dalen.  

Plant. prod. naar 
consumptie  

+  +  +  De vraag naar plantaardige producten 
voor consumptie stijgt.  

Plant. voedingsprod.  +  +  +  De vraag naar plantaardige 
voedingsproducten voor 
consumptie zal stijgen.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

-  -  -  Voedselverliezen en overconsumptie 
worden beperkt.  

Consumptie  

  

  

   

Depositie  + +     Een verhoogde vraag naar 
plantaardige producten zou 
kunnen leiden tot een 
verhoogde productie van 
eetbare planten uit de 
moestuin.  

Verliezen naar omgeving  -  -      

Recyclage van 
afvalverwerking (compost 
voor in de moestuin).  

-  -     De totale afvalberg wordt 
kleiner.  

Reststroom naar 
afvalwaterverwerking  

-  =     Voedselverliezen en overconsumptie 
worden beperkt. De hoeveelheid 
fosfor dat verloren gaat naar 
afvalwater is onzeker (verhoogd door 
verhoogde fosfor inname 
bij consumptie, maar mogelijks 
gecompenseerd door 
beperken overconsumptie en 
beperken voedselverliezen).    

Dier. prod. distributie  -  -  -  Consumptie van dier. prod. 
zal dalen.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

-  -  -  Voedselverliezen en overconsumptie 
worden beperkt.  

Plant. prod. distributie  +  +  +  Consumptie van plant. prod. 
zal stijgen.  

               

Recycling  

  

   

  

Recyclage dier. prod. (mest)  -  -     De productie van dier. prod. 
zal dalen.  

Recyclage naar dier. prod.  -/=  -/=     Recyclage zal lager zijn door de 
verminderde input van organische 
(tenzij deze gerecupereerd kan 
worden uit een verhoogde input van 
OBA/energieteelten).  

Recyclage voedingsindustrie  -  -  -  Voedselverliezen en 
overconsumptie worden 
beperkt.  

Recyclage naar grasland  -/=  -/=     Recyclage zal lager zijn door de 
verminderde input van organische 
(tenzij deze gerecupereerd kan 
worden uit een verhoogde input van 
OBA/energieteelten).  

Recyclage afvalverwerking  -  -     De totale afvalberg wordt 
kleiner.  

Recyclage naar tuinbouw     -/=     Recyclage zal lager zijn door de 
verminderde input van organische 
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   (tenzij deze gerecupereerd kan 
worden uit een verhoogde input van 
OBA/energieteelten).  

               Recyclage naar veevoeder  -  -  -  De productie van veevoeder zal dalen 
door een daling in vlees productie.  

               Recyclage naar akkerbouw  +  +     De productie van akkerbouw zal 
stijgen door een verhoogde vraag van 
plantaardige producten voor 
consumptie.  

Circulair scenario  
Knooppunt  Input  N-

flow  
P-flow  CP-

flow  
Assumpties  Output  N-

flow  
P-flow  CP-

flow  
Assumpties  

Akkerbouw  

  

   

  

   

Depositie  =  =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Plant. prod. naar veevoeder  =  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

N-fixatie  =  =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Plant. prod. naar dier. 
productie  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

Bodem     =     De agro-industrie verandert 

niet in productie.    
Plant. prod. naar 
voedingsindustrie  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

Kunstmest en chemie  -  -     Minder input van 
kunstmest.   

Verliezen naar omgeving  =  =     Productieverliezen in akkerbouw 
blijven gelijk.  

Recycling (OBA + mest)  +  +     Meer input van 
gerecycleerde organisch 
mest.  

               

Tuinbouw  

  

   

   

   

Depositie  =  =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Plant. prod. naar 
voedingsindustrie  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

N-fixatie  =        De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Verliezen naar omgeving  =     =  Productieverliezen in voederindustrie 
blijven gelijk.  

Bodem     =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.  

               

Recycling (OBA + mest)     =     De input van 
OBA/kunstmest is beperkt 
en stijgt niet.   

               

Kunstmest en chemie  =  =     De input van chemie en 
kunstmest blijft gelijk.  

               

Grasland  

  

   

  

   

Depositie  =  =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Plant. prod. naar dier. 
productie  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

N-fixatie  =        De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Verliezen naar omgeving  =        Productieverliezen in grasland blijven 
gelijk.  

Bodem     =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

               

Kunstmest en chemie  -  -     Minder input van 
kunstmest.   

             

Recycling (OBA + mest)  +  +     Meer input van 
gerecycleerde organisch 
mest.  
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Veevoeder  

  

  

  

   

Import van plant. prod.  -  -  -  Door meer recyclage van 
OBA is minder import 
nodig.  

Export plant. prod.  =  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
export.  

Import van dier. prod.  -  -  -  Door meer recyclage van 
OBA is minder import 
nodig.  

Plant. voeder naar distributie 
(e.g. pet feeds)  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

Import chemie  =  =     De input van chemie blijft 
gelijk.  

Plant. veevoeder naar dier. 
productie  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
productie.   

Plant. prod. van akkerbouw  =  =     De agro-industrie verandert 
niet in productie.               

Recycling (OBA, insecten, 
SCP)  

+  +  +  Meer input van 
gerecycleerde OBA.  

               

Dierlijke productie  

  

  

  

   

Import van dier. prod.  -  -  -  De input van dierlijke 
producten zal dalen door 
een verhoogde recyclage 
van OBA.  

Export reststroom (dierlijk 
mest)  

=  =  =  De agro-industrie verandert niet in 
export.  

Plant. veevoeder  =  =  =  De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Verliezen naar omgeving  -        Minder verliezen naar omgeving door 
toename recyclage.  

Plant. prod. van grasland  =  =  =  De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Recyclage (dierlijke mest)  +  +     Toename recyclage.  

Plant. prod. van akkerbouw  =  =  =  De agro-industrie verandert 
niet in productie.   

Reststroom (dierlijk mest) 
naar afvalverwerking  

-  -  -  Minder reststromen naar 
afvalverwerking door toename 
recyclage.  

Recycling (OBA)  +  +  +  Meer input van 
gerecycleerde OBA.  

Dier. prod. naar 
voedingsindustrie   

=  =  =  De voedingsindustrie verandert niet 
in consumptie.  

Voedings-industrie  

  

  

  

  

  

  

   

Import van plant. prod.  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Export dier. prod.  =  =  =  De voedingsindustrie verandert niet 
in export.  

Import van dier. prod.  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Export plant. prod.  =  =  =  De voedingsindustrie verandert niet 
in export.  

Import van reststromen.  =  =     De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Export reststromen 
voedingsindustrie  

=  =  =  De voedingsindustrie verandert niet 
in export.  

Dier. prod. van veeteelt  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Dier. voedingsprod. naar 
distributie  

=  =  =  Het consumptiepatroon blijft gelijk, 
hiermee ook de distributie.  

Plant. prod. van akkerbouw  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Plant. voedingsprod. naar 
distributie  

=  =  =  Het consumptiepatroon blijft gelijk, 
hiermee ook de distributie.  

Plant. prod. van tuinbouw  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

-  -  -  Minder reststromen naar 
afvalverwerking door toename 
recyclage.  

Reststroom 
afvalwaterverwerking  

+  +  +  Potentieel nieuwe stroom: 
SCP (vb. micro-algen) 
gekweekt op afvalwater.    

Reststroom naar 
afvalwaterverwerking  

-        Minder reststromen naar 
afvalwaterverwerking door toename 
recyclage.  

Recyclage   +  +  +  Potentieel nieuwe stroom: 
SCP (vb. micro-algen) en 

Recyclage (OBA)  +  +  +  Toename recyclage.  
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insecten gekweekt op OBA 
(en mest).    

Afvalverwerking  

  

  

  

  

   

Reststromen 
afvalwaterwerking  

+  +     Meer actief slib van 
afvalwaterzuivering voor 
recyclage.   

Verliezen naar omgeving  -  -     Minder verliezen naar omgeving door 
toename recyclage.  

Reststromen distributie  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Export reststromen 
afvalverwerking  

-  -     Minder export afval door toename 
recyclage.   

Reststromen consumptie  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Export kunststof en chemie  +  +     Toename recyclage door kunststof en 
chemie.   

Reststromen 
voedingsindustrie  

-  -  -  Meer reststromen van de 
voedingsindustrie (OBA) 
worden gerecycleerd.  

Recyclage naar consumptie 
(compost voor in de 
moestuin).  

+  +     Toename recyclage.  

Reststromen dier. prod.  -  -  -  Meer reststromen van 
dierlijke productie (mest) 
worden gerecycleerd.   

Recyclage  +  +     Toename recyclage.  

Import reststromen   =  =  =  De import van reststromen 
blijft gelijk.  

               

Afvalwater-verwerking  

   

   

   

Reststroom consumptie  =  =     Het consumptiepatroon 
blijft gelijk.  

Verliezen naar omgeving  -  -     Minder verliezen naar omgeving door 
toename recyclage.  

Reststroom 
voedingsindustrie  

-        De voedingsindustrie blijft 
gelijk.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

+  +     Actief slib wordt naar afvalverwerking 
gestuurd voor recyclage.  

               Reststroom naar 
voederindustrie  

+  +  +  Potentieel nieuwe stroom: SCP (vb. 
micro-algen) gekweekt op 
afvalwater.    

               Reststroom naar 
voedingsindustrie  

+  +  +  Potentieel nieuwe stroom: SCP (vb. 
micro-algen) gekweekt op 
afvalwater.    

Distributie  

  

   

Plant. voeder  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Dier. prod. naar consumptie  =  =  =  Het consumptiepatroon blijft gelijk.  

Dier. voedingsprod.   =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
consumptie.  

Plant. prod. naar 
consumptie  

=  =  =  Het consumptiepatroon blijft gelijk.  

Plant. voedingsprod.  =  =  =  De voedingsindustrie 
verandert niet in 
afvalverwerking.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

=  =  =  Het consumptiepatroon blijft gelijk.  

Consumptie  

  

  

   

Depositie  =  =     De hoeveelheid Depositie in 
moestuinen blijft gelijk.   

Verliezen naar omgeving  =  =     Het consumptiepatroon blijft gelijk.  

Recyclage van 
afvalverwerking (compost 
voor in de moestuin).  

+  +     Toename recyclage.  Reststroom naar 
afvalwaterverwerking  

=  =     Het consumptiepatroon blijft gelijk.  

Dier. prod. distributie  =  =  =  Het consumptiepatroon 
blijft gelijk.  

Reststroom naar 
afvalverwerking  

=  =     Het consumptiepatroon blijft gelijk.  

Plant. prod. distributie  =  =  =  Het consumptiepatroon 
blijft gelijk.  

               

Recyclage dier. prod. (mest)  +  +  +  Toename recyclage.  Recyclage naar dier. prod.  +  +     Toename recyclage.  
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Recycling  

  

   

  

   

   

Recyclage voedingsindustrie  +  +  +  Toename recyclage.  Recyclage naar grasland  +  +     Toename recyclage.  
Recyclage afvalverwerking  +  +  +  Toename recyclage.  Recyclage naar 

voedingsindustrie  
+  +  +  Potentieel nieuwe stroom: SCP (vb. 

micro-algen) gekweekt op OBA (en 
mest).    

     Recyclage naar veevoeder  +  +     Toename recyclage (ook SCP, 
insecten).  

     Recyclage naar tuinbouw     +  +  Toename recyclage.  

     Recyclage naar akkerbouw  +  +     Toename recyclage.  
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6 DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

Het project heeft een gedetailleerde analyse gemaakt van de N-, P- en proteïne-stromen in 

Vlaanderen. Er werd onder meer aangetoond dat de nutriëntengebruiksefficiëntie van het Vlaamse 

agrovoedingsysteem gelijk is aan 11% voor N en 18% voor P. Het model maakt het mogelijk om de 

inefficiënties van het agrovoedingssysteem te identificeren, zoals het feit dat dierlijke productie 

maar een efficiëntie heeft van 32 % voor N en 36 % voor P en een eiwitgebruiksefficiëntie van 33 %. 

Het project heeft ook voor de eerste keer de eiwitgebruiksefficiëntie van Vlaanderen begroot, 

waaruit blijkt dat Vlaanderen netto eiwitten vernietigt. De studie onderstreept de rol van de dierlijke 

productie (incl. voederproductie) in dit proces, en toont ook dat slechts 33 % van de eiwitten die het 

agrovoedingssysteem gebruikt, gesynthetiseerd zijn in Vlaanderen. Het project en het nieuwe 

FlowPy model, ontwikkeld in deze studie, maakte het ook mogelijk om de N-, P- en eiwitstromen 

veel gedetailleerder te bestuderen dan in de vorige studie (Coppens el al., 2013), zodat de data 

minimaal geaggregeerd moesten worden. Hierdoor bestond het model uit 13 knooppunten en 965 

stromen.  Dit maakte het mogelijk om enkele nieuwe indicatoren te berekenen zoals recupereerbare 

stromen en hergebruiksratio. De indicatoren kunnen geïnterpreteerd worden in de context van een 

circulaire economie als maatstaf voor de circulariteit van N- en P-kringlopen.  

 

Om deze studie, zowel de methodiek als de resultaten, te valoriseren, hebben we volgende 

aanbevelingen en suggesties voor eventuele vervolgstudies: 

• Verbeteren van vergelijkbaarheid van studies: Een veelvoorkomend probleem met 

systemisch gemodelleerde studies is dat deze niet direct vergeleken kunnen worden door 

verschillende assumpties, bronnen, dataverwerking en methodologieën. Om 

vergelijkbaarheid te verzekeren zouden opvolgprojecten dezelfde methodologie en 

hetzelfde model (e.g. FlowPY python script) moeten gebruiken.  

• Kwantificatie van scenario’s: er zou, vertrekkende van het FlowPy-model, een 

toekomstgericht model ontwikkeld kunnen worden. Daarbij kunnen dan een aantal 

(deel)pistes worden gekwantificeerd, waarbij bij voorbeeld het model rekent met 

verschillende transfercoëfficiënten.  

• In dit rapport zijn verschillende opties om de efficiëntie van het Vlaamse 

agrovoedingssysteem te verbeteren, kwalitatief besproken. Hierbij is er vooral gekeken naar 

effecten van minder vlees consumptie/productie, de effecten van vleesvervangers, het 

beperken van voedselverliezen en overconsumptie en het verhogen van nutriënten 

recuperatie uit rest- en afvalstromen. Hierbij is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met 

de veranderende markt of de markt respons op deze hoeksteenscenario's, die uitgaan van 

zeer conservatieve assumpties. Ook maatregelen omtrent o.a. crop rotaties met 

vlinderbloemigen, agroforestry, precisielandbouw, verticale landbouw, ponic systemen etc. 

werden niet bespreken wegens tijds- en budgetbeperkingen. Opvolgprojecten zouden deze 

kwalitatieve scenario’s kunnen gebruiken en uitbreiden als startpunt voor kwantitatieve 

scenario’s (e.g. scenario’s die de impact van mogelijke beleidsbeslissingen of technologieën 

berekenen om aan te tonen wat mogelijk is). 

• Expansie van de systeemgrenzen: De systeemgrenzen van dit project waren gelimiteerd tot 

Vlaanderen. Alle processen en activiteiten buiten de systeemgrenzen werden niet 

bestudeerd. Bijvoorbeeld, de geografische oorsprong van de importstromen werd niet 

gedefinieerd hoewel dit een belangrijke impact kan hebben op de milieu impact. Ook de 
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bestemming van de export, bijvoorbeeld van mest en vergist slib, werd niet bestudeerd. Om 

de nutriëntenbalans van Vlaanderen beter te bergrijpen, moeten deze externaliteiten 

verder bekeken worden. 

• Ontwikkeling van indicatoren die relevant zijn voor het brede publiek: een label voor 

producten en hun N en P voetafdruk.  

7 REFERENTIES 

Alexander, P., Brown, C., Arneth, A., Dias, C., Finnigan, J., Moran, D. & Rounsevell, M. D. A. (2017). 

Could consumption of insects, cultured meat or imitation meat reduce global agricultural land use? 

Global Food Security (Article in Press). http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2017.04.001   

Al Seadi T., Rutz D., Prassl H., Köttner M., Finsterwalder M., Volk S., Janssen R. (2008) Biogas for 

Eastern Europe: Biogas Handbook. 126 p; http://www.lemvigbiogas.com/BiogasHandbook.pdf. 

Aquafin. (2021). Slibmonoverwerker wordt spil in circulair ondernemen. Raadpleegbaar op 

https://www.aquafin.be/nl-be/nieuws/slibmonoverwerker-wordt-spil-in-circulair-ondernemen 

Arora, N., & Biegler, L. T. (2004). Parameter Estimation for a Polymerization Reactor Model with a 

Composite-Step Trust-Region NLP Algorithm. Industrial & Engineering Chemistry Research, 43(14), 

3616-3631. 

BCZ. (2019). BCZ jaarverslag 2019. Raadpleegbaar op https://bcz-

cbl.be/media/382771/2019_jaarverslag_bcz_nl.pdf 

Belgapom. (2020). Jaarverslag 2020. 

BFA. (2019). Jaarrapport 2018. https://bfa.be/BFA_Jaarverslagen 

BFA. (2020). Inventaris van inputs en outputs van de Vlaamse mengvoederfabrikanten voor het 

jaar 2018. 

Bharti, V., Pandeyi, P. K., & Koushlesh, S. K. (2014). Single Cell Proteins: a Novel Approach in 

Aquaculture Systems. World Aquaculture, 45(4), 62–63. 

https://www.researchgate.net/publication/272623636_Single_Cell_Proteins_a_Novel_Approach_i

n_Aquaculture_Systems 

Billen, G., Aguilera, E., Einarsson, R., Garnier, J., Gingrich, S., Grizzetti, B., Lassaletta, L., le Noë, J., & 

Sanz-Cobena, A. (2021). Reshaping the European agro-food system and closing its nitrogen cycle: 

The potential of combining dietary change, agroecology, and circularity. One Earth, 4. 

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.05.008 

BZK. (2018). Marktstudie fruit. 

https://www.bioforum.be/sites/default/files/BZK_MarkstudieFruit_maart2018.pdf 

Biogas-E. (2019). Biogas-E magazine zomereditie. Kessel-Lo, België; 11 p. https://www.biogas-

e.be/sites/default/files/2021-07/BiogasE-Magazine_finaal.pdf 

 Boonen, R. (2015). How to feed and not to eat our world? Vol. PhD. Leuven : KU Leuven. Faculty of 

bioscience engineering. 
  

http://www.lemvigbiogas.com/BiogasHandbook.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272623636_Single_Cell_Proteins_a_Novel_Approach_in_Aquaculture_Systems
https://www.researchgate.net/publication/272623636_Single_Cell_Proteins_a_Novel_Approach_in_Aquaculture_Systems
https://www.bioforum.be/sites/default/files/BZK_MarkstudieFruit_maart2018.pdf


 

129 
 

 Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2016). Practical handbook of material flow analysis (2nd ed.). 

CRC Press. 

 
CBB. (2020). De suikerbiet in Belgie. http://cbb.be/index.php/nl/suikerbiet-in-belgie 

Coppens, J., Stas, S., Dolmans, E., Meers, E., Vlaeminck, S., Buysse, J., & Overloop, S. (2013). 

Begroting van stikstof- en fosforstromen in Vlaanderen: studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, 

Milieurapport Vlaanderen. Mechelen ; Gent: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ; Universiteit 

Gent. 

Coppens, J. (2016). Quantification, recovery and valorization of nitrogen and phosphorus from 

waste streams : strategies towards circular nutrient management. 

https://biblio.ugent.be/publication/7054830 

Criel, P., & Fleurbaey, F. (2019). Dossier Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse 

huishoudens. 

https://www.voedselverlies.be/sites/default/files/atoms/files/Voedselverlies%20en%20consumen

tengedrag%20bij%20Vlaamse%20huishoudens%20Dossier.pdf 

Danckaert S., Deuninck J. & Van Gijseghem D. (2013). Food footprint: welke oppervlakte is nodig 

om de Vlaming te voorzien van lokaal voedsel? Een theoretische denkoefening, Departement 

Landbouw en Visserij, Brussel. 

Decruyenaere, V., Agneessens, R. Vancutsem, F., (2017). Perspulp van bieten in de voeding van 

herkauwers. Irbab-kbivb. http://www.irbab-kbivb.be/wp-content/uploads/2017/09/perspulp-

bietplanter-september-2017.pdf 

Dewaelheyns V., Gulinck H. (2008) Inputs en outputs in privétuinen: studie uitgevoerd in opdracht 

van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Mechelen ; Gent: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ; 

Universiteit Gent. 

Departement landbouw & visserij. (2016). Landbouwrapport: Voedsel om over na te denken. 

https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/laravira-2016-voedsel-om-over-na-te-denken 

Departement landbouw & visserij. (2020). Landbouwmonitoringsnetwerk: Landbouwcijfers & 

sectoroverzicht. https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/ 

Eurostat. (2020). Databank: International trade in goods. 

FAVV-AFSCA. (2017). Samenvatting van de toegelaten en niet toegelaten dierlijke producten in 

diervoeders. https://www.favv-

afsca.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/productendierlijkeoorsprong/_documents/2017-06-

14_Summaryoffeedbanrulesasfrom1july2017_NL.pdf 

FAVV-AFSCA. (2019). Activiteitenverslag 2019: inspecties slachtingen. https://www.favv-

afsca.be/activiteitenverslag/2019/inspecties/slachtingen/#slachthuizen 

FEDIAF (2018) Facts & figures 2018 an European overview. https://www.fediaf.org//who-we-

are/european-statistics.html 

FEDIOL (2020). FEDIOL Statistics on EU production, imports, exports and consumption. 

https://www.fediol.eu/web/annual%20statistics/1011306087/list1187970163/f1.html 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 130 van 227   

FOD Economie. (2019). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de 

Prodcom-lijst. https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/industriele-productie#figures 

FOD Economie.(2020a) Landbouwcijfers van 2018. https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-

visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures 

FOD Economie. (2020b) Slachtstatistieken 2018. https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-

visserij/geslachte-dieren 

FOD Economie. (2020c) Bevoorradingsbalansen melk 2018. 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen 

FOD Economie. (2020d) Bevoorradingsbalansen vlees 2018. 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen 

Foqué, D., & Demeyer, P. (2009). Optimalisering en actualisering van de emissie-inventaris 

ammoniak landbouw: Rapport en handleiding. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 

Voedingsonderzoek. 

Forber, K.J., Rothwell, S.A., Metson, G.S., Jarvie, H.P. & Withers, P.J.A. (2020). Plant-based diets 

add to the wastewater phosphorus burden. Environmental Research Letters, 15, 94018 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab9271 

Gellynck X., Verhelst P., Van Huylenbroeck G., Buysse J., Verstraete W., Windey K., Lavrysen L. et 

al. (2006) Opmaken van een toetsingskader voor de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van 

het beleid inzake de selectieve inzameling van afvalstromen. Gent: Universiteit Gent, Vakgroep 

Landbouweconomie, Afdeling Agro-Marketing. 

Gfk Belgium. (2016). Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens. 

https://www.voedselverlies.be/sites/default/files/atoms/files/Voedselverlies%20en%20Consumen

tengedrag%20bij%20Vlaamse%20huishoudens%20Rapport.pdf 

GfK Belgium. (2020). Database: marktonderzoek rond voedingsconsumpie in België. 

Halloran, A., Hansen, H. H., Jensen, L. S., & Bruun, S. (2018). Comparing environmental impacts 

from insects for feed and food as an alternative to animal production. In A. Halloran, R. Flore, P. 

Vantomme, & N. Roos (Eds.), Edible Insects in Sustainable Food Systems (pp. 163–180). Springer 

International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74011-9_11 

ILVO. (2020). De zeewier-, oester- en mosselkweek op de Belgische Noordzee komt dichterbij - 

ILVO Vlaanderen. https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/De-zeewier-oester-en-mosselkweek-op-

de-Belgische-Noordzee-komen-een-stapje-dichterbij 

ILVO. (2021). Project - Soja. https://soja.ilvo.vlaanderen.be/nl/over 

INBO. (2016). Aan de slag met ecosysteemdiensten. 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/natuurrapport-2016-aan-de-slag-met-

ecosysteemdiensten 

INRAE-CIRAD-AFZ. (2020). INRAE-CIRAD-AFZ Feed tables: Composition and nutritive values of feeds 

for cattle, sheep, goats, pigs, poultry, rabbits, horses and salmonids. 

https://www.feedtables.com/content/tables 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-74011-9_11
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/De-zeewier-oester-en-mosselkweek-op-de-Belgische-Noordzee-komen-een-stapje-dichterbij
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/De-zeewier-oester-en-mosselkweek-op-de-Belgische-Noordzee-komen-een-stapje-dichterbij


 

131 
 

Jongbloed A.W., Kemme P.A. (2005). De uitscheiding van stikstof en fosfor door varkens, kippen, 

kalkoenen, pelsdieren, eenden, konijnen en parelhoeders in 2002 en 2006. Wageningen: Animal 

Sciences Group. 

Jongbloed A.W., Kemme P.A., Diepen JTMv, Kogut J. (2002). De gehalten aan stikstof, fosfor en 

kalium in varkens vanaf geboorte tot ca. 120 kg lichaamsgewicht en van opfokzeugen. Wageningen 

UR Livestock Research, Lelystad.  

Kemme P., Heeres-van der Tol J., Smolders G., Valk H., van der Klis J.D. (2005). Schatting van de 

uitscheiding van stikstof en fosfor door diverse categorieën graasdieren. Wageningen UR, Animal 

Science Group, Wageningen. 

Kemme P.A., van Diepen J.T.M, van der Togt P.L., Jongbloed A.W. (2004). De gehalten aan stikstof, 

fosfor en kalium in blanke vleeskalveren. ID - Voeding, Lelystad. 

Koning, L & Sebek, L. (2019). Jaarrond gemiddeld fosforgehalte in melk. WUR, Wageningen, 

Nederland. 

Laner, D., Feketitsch, J., Rechberger, H., & Fellner, J. (2016). A Novel Approach to Characterize Data 

Uncertainty in Material Flow Analysis and its Application to Plastics Flows in Austria. Journal of 

Industrial Ecology, 20(5), 1050-1063. 

Leenstra F., & Vellinga T. (2011). Indicatie van de ecologische foot print van gezelschapsdieren 

Eerste verkenning, toegespitst op katten, honden en paarden in Nederland. WUR. 

Lenders S., Oeyen A., D’hooghe J. & Overloop S. (2012) Bodembalans van de Vlaamse landbouw, 

cijfers voor 2007-2009, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie in 

samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, Brussel. 

 Mæhre, H. K., Dalheim, L., Edvinsen, G. K., Elvevoll, E. O., & Jensen, I.-J. (2018). Protein 

Determination-Method Matters. Foods (Basel, Switzerland), 7(1), 5. 

https://doi.org/10.3390/foods7010005 

 
 Maclean, W., Harnly, J., Chen, J., Chevassus-Agnes, S., Gilani, G., Livesey, G., & Warwick, P. (2003). 

Food energy–Methods of analysis and conversion factors. Food and Agriculture Organization of the 

United Nations Technical Workshop Report, 77, 8–9. 
Martinez, S., Delgado, M. del M., Marin, R. M., & Alvarez, S. (2019). How do dietary choices affect 

the environment? The nitrogen footprint of the European Union and other dietary options. 

Environmental Science & Policy, 101, 204–210. https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2019.08.022  

Metson, G.S., Cordell, D. & Ridoutt, B. Potential impact of Dietary choices on Phosphorus recycling 

and Global Phosphorus Footprints: the case of the Average Australian city. Frontiers in Nutrition, 

3(35). https://doi.org/10.3389/fnut.2016.00035 

Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. (2018). Belgische aardappelsector breekt 

meerdere records. https://www.agroberichtenbuitenland.nl/specials/aardappelen/belgie 

OVAM. (2017).  Aanbod en bestemming biomassa(rest)stromen voor de circulaire economie in 

Vlaanderen.https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/marktanalyse%20Biomassa%28r

est%29stromen-volledig_LR.pdf 

OVAM. (2019). Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden actualisatie tot 2018. 

https://www.ovam.be/tarieven-en-capaciteiten-voor-storten-en-verbranden 

https://doi.org/10.3390/foods7010005


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 132 van 227   

OVAM. (2020). Foodwaste plugin voor het jaar 2018.  

OVAM. (2021). Actieplan voedselverlies en  biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025. 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/VR%2020210423%20Actieplan%20voedselve

rlies%20en%20biomassa%202021-2025.pdf 

Quintelier T. (2011). Nevenstromen uit de voedingsindustrie. FEVIA Vlaanderen. 

Papangelou, A. & Mathijs, E. (2021).  Assessing agro-food system circularity using nutrient flows 

and budgets. Journal of Environmental 

Management, 288, 112383 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112383  

Papangelou, A., Towa, E., Achten, W. M. J., & Mathijs, E. (2021). A resource-based phosphorus 

footprint for urban diets. Environmental Research Letters, 16(7), 075002. 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/AC07D6  

Pierer, M., Winiwarter, W., Leach, A. M., & Galloway, J. N. (2014). The nitrogen footprint of food 

products and general consumption patterns in Austria. Food Policy, 49(P1), 128–136. 

https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2014.07.004 

RetailDetail (2020). Wetsvoorstel voor duidelijkere houdbaarheidsdatum. 

https://www.retaildetail.be/nl/news/food/wetsvoorstel-voor-duidelijkere-houdbaarheidsdata   

 

Rijksoverheid. (2018). Transitie-agenda Circulaire economie: Biomassa & voedsel. 98 

 

Ritala, A., Häkkinen, S. T., Toivari, M., & Wiebe, M. G. (2017). Single Cell Protein—State-of-the-Art, 

Industrial Landscape and Patents 2001–2016. Frontiers in Microbiology, 8(2009), 1–18. 

https://doi.org/10.3389/FMICB.2017.02009 

RIVM. (2019). NEVO online, version 2019/6.0. 

Romagnoli, J. (2000). Data processing and reconciliation for chemical process operations (Process 

systems engineering ; v. 2). San Diego: Academic Press. 

RVO (2020) Stikstof en fosfaat in eieren. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/Tabel-7-

Stikstof-fosfaat-in-eieren-2019-2021.pdf 

Schmidt, K. & Matthies, E. (2018). Where to start fighting the food waste problem? Identifying 

most promising entry points for intervention programs to reduce household food waste and 

overconsumption of food. Resources, Conservation & Recycling, 139, 1-14. 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.07.023 

 

Schroeder, J. (2018). Phosphorus Impacts from Meat- Dairy-, and Plant-Based Diets. Consilience: 

The Journal of Sustainable Development, 18(1), 17-35.  
 

Smetana, S., Sandmann, M., Rohn, S., Pleissner, D., & Heinz, V. (2017). Autotrophic and 

heterotrophic microalgae and cyanobacteria cultivation for food and feed: life cycle assessment. 

Bioresource Technology, 245, 162–170. https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2017.08.113  

Smetana, S., Palanisamy, M., Mathys, A., & Heinz, V. (2016). Sustainability of insect use for feed 

and food: Life Cycle Assessment perspective. Journal of Cleaner Production, 137, 741–751. 

https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2016.07.148  

https://doi.org/10.1016/J.FOODPOL.2014.07.004
https://doi.org/10.3389/FMICB.2017.02009
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.07.023


 

133 
 

Smetana, S., Mathys, A., Knoch, A., & Heinz, V. (2015). Meat alternatives: life cycle assessment of 

most known meat substitutes. International Journal of Life Cycle Assessment, 20(9), 1254–1267. 

https://doi.org/10.1007/S11367-015-0931-6 

Trudy Rood, Hanneke Muilwijk en Henk Westhoek (2016), Voedsel voor de circulaire economie, 

Den Haag: PBL 

Tuomisto, H. L., & Teixeira de Mattos, M. J. (2011). Environmental Impacts of Cultured Meat 

Production. Environmental Science and Technology, 45(14), 6117–6123. 

https://doi.org/10.1021/ES200130U  

Udert, K. M., & Wächter, M. (2012). Complete nutrient recovery from source-separated urine by 

nitrification and distillation. Water Research, 46(2), 453–464. 

https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2011.11.020 

USDA. (2021). Fooddata Central. https://fdc.nal.usda.gov/ 

Van Dijk, K. C., Lesschen, J. P., & Oenema, O. (2016). Phosphorus flows and balances of the 

European Union Member States. The Science of the total environment, 542(Pt B), 1078–1093. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.048 

VILT. (2017). Bijna één derde van Belgische granen benut als biomassa. 

https://vilt.be/nl/nieuws/bijna-een-derde-van-belgische-granen-benut-als-biomassa 

VILT. (2018). Grootste mouterij ter wereld staat weldra in Antwerpen. Raadpleegbaar op 

https://vilt.be/nl/nieuws/grootste-mouterij-ter-wereld-staat-weldra-in-antwerpen 

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., 
Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., 
Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., Carey, C. J., Polat, İ., Feng, Y., Moore, 
E. W., VanderPlas, J., Laxalde, D., Perktold, J., Cimrman, R., Henriksen, I., Quintero, E. A., Harris, C. 
R., Archibald, A. M., Ribeiro, A. H., Pedregosa, F., van Mulbregt, P., Vijaykumar, A., Bardelli, A. P., 
Rothberg, A., Hilboll, A., Kloeckner, A., Scopatz, A., Lee, A., Rokem, A., Woods, C. N., Fulton, C., 
Masson, C., Häggström, C., Fitzgerald, C., Nicholson, D. A., Hagen, D. R., Pasechnik, D. V., Olivetti, 
E., Martin, E., Wieser, E., Silva, F., Lenders, F., Wilhelm, F., Young, G., Price, G. A., Ingold, G.-L., 
Allen, G. E., Lee, G. R., Audren, H., Probst, I., Dietrich, J. P., Silterra, J., Webber, J. T., Slavič, J., 
Nothman, J., Buchner, J., Kulick, J., Schönberger, J. L., de Miranda Cardoso, J. V., Reimer, J., 
Harrington, J., Rodríguez, J. L. C., Nunez-Iglesias, J., Kuczynski, J., Tritz, K., Thoma, M., Newville, 
M., Kümmerer, M., Bolingbroke, M., Tartre, M., Pak, M., Smith, N. J., Nowaczyk, N., Shebanov, N., 
Pavlyk, O., Brodtkorb, P. A., Lee, P., McGibbon, R. T., Feldbauer, R., Lewis, S., Tygier, S., Sievert, S., 
Vigna, S., Peterson, S., More, S., Pudlik, T., Oshima, T., Pingel, T. J., Robitaille, T. P., Spura, T., 
Jones, T. R., Cera, T., Leslie, T., Zito, T., Krauss, T., Upadhyay, U., Halchenko, Y. O., Vázquez-Baeza, 
Y., & SciPy, C. (2020, 2020/03/01). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in 

Python. Nature Methods, 17(3), 261-272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2  
 

VITO. (2020). Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken. Raadpleegbaar op 

https://emis.vito.be/nl/bbt 

Vlaams energieagentschap. (2020). Productiecijfers groene stroom uit biogas in Vlaanderen.  

Vlaams Ketenplatform Voedselverliezen. (2019). Voedselreststromen en voedselverliezen: 

preventie en valorisatie. Raadpleegbaar op http://www.voedselverlies.be/monitor  

https://fdc.nal.usda.gov/
https://vilt.be/nl/nieuws/bijna-een-derde-van-belgische-granen-benut-als-biomassa
https://vilt.be/nl/nieuws/grootste-mouterij-ter-wereld-staat-weldra-in-antwerpen
https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2
https://emis.vito.be/nl/bbt
http://www.voedselverlies.be/monitor


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 134 van 227   

VLACO. (2020a). Afzet compost in Vlaanderen. 

VLACO. (2020b.  Gemiddelde samenstelling van Vlaco-compost. Vlaamse Compostorganisatie vzw, 

Mechelen, België; Raadpleegbaar op: 

http://www.vlaco.be/professioneleverwerking/eindproducten/gemiddelde-samenstelling. 

VLACO. (2020c). Inputstatistieken voor compost en vergisting voor het jaar 2018 en 2019. 

VLAM. (2018). Evolutie van het verbruik van agrovoedingsproducten in België. 

VLAM. (2020). Import, export, productiegegevens van aardappelen, groenten en fruit. 

https://www.vlaanderen.be/vlam/kennisbank 

VLM. (2018). Gemeentestatistieken Mestbank 2018. 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/cijfers-en-

studies/gemeentestatistieken_mestbank/Paginas/default.aspx 

VLM. (2019a). Invloed van pH en bekalking op stikstofbemesting, -nitraatresidu en -uitspoeling. 

VLM. (2019b). Mestrapport van 2019, Vlaamse Landmaatschappij, Brussel, België; 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/38730 

VLM. (2021). Inventaris van mestaangiftes in Vlaanderen op  persoonsniveau voor het jaar 2018. 

VMM. (2017). NEMO: een nutriëntenemissiemodel voor de landbouw. 

https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/waterkwaliteitsmodellen/nemo_tw.pdf 

VMM. (2019). Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2018. 

https://www.vmm.be/publicaties/waterverontreiniging-in-vlaanderen-in-2018 

VMM. (2020a). Emissie per sector: meetresultaten land- en tuinbouw. 

VMM. (2020b). WEISS aandeel sectoren op RWZI. 

VMM. (2020c). WEISS Gemeente alle deelroutes. 

VMM. (2020d). Milieurapport: Nitraat in grondwater in landbouwgebied. 

VMM. (2020e). IMJV rapportering bedrijven. Raadpleegbaar op https://www.vmm.be/data/imjv-

databestand 

VMM. (2021a). Stikstofdepositiekaart van Vlaanderen met een pixelgrootte van 1 km2 voor het jaar 

2018 (Gis-Bestand). 

VMM. (2021b). Opbrengst per gewastype voor het jaar 2018 uit het LMN. 

VMM. (2021c). Rapportering: emissies naar lucht en oppervlakte water. Raadpleegbaar op 

https://www.vmm.be/data/milieudata  

WLR & ILVO. (2021). CVB Veevoedertabel 2021. Raadpleegbaar op www.cvbdiervoeding.nl 

WUR. (2021). Methodeontwikkeling dierlijke eiwitten in diervoeders. Presses universitaires de 

Namur. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/438641 

  

  

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/cijfers-en-studies/gemeentestatistieken_mestbank/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/cijfers-en-studies/gemeentestatistieken_mestbank/Paginas/default.aspx
http://www.cvbdiervoeding.nl/
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/438641


 

135 
 

APPENDIX A STOFSTROOMANALYSE 

Bij de stofstroomanalyse wordt data reconciliatie gebruikt om gevonden gegevens te valideren en 

af te stemmen door deze gegevens via een wiskundig proces te corrigeren. Door het data 

reconciliatieproces kan een betrouwbare samenhangende reeks van gegevens gecreëerd worden 

die de meest waarschijnlijke stofstroom weergeeft uit de onafhankelijk ruwe gegevens gevonden in 

de literatuur. Wanneer de ruwe gegevens zonder correctie gebruikt worden om een balans op te 

maken, zijn deze meestal incoherent en kan de massabalans niet worden gesloten. Deze 

incoherentie vindt zijn oorsprong in fouten die onderverdeeld kunnen worden in twee basistypen: 

willekeurige fouten en systematische fouten (Romagnoli, 2000). Bij willekeurige fouten wijken de 

gemeten waarden af van de werkelijke waarde volgens een parameter die de normaalverdeling 

volgt. Hierdoor is de gemiddelde willekeurige fout gelijk aan nul. Bij een systematische fout gaat 

vorige stelling niet op. Daardoor zal de gemiddelde afwijking van de gemeten waarden ten opzichte 

van de werkelijke waarde niet gelijk aan nul zijn (Romagnoli, 2000). De gegevensafstemming is een 

mathematische methode die zich richt op het wegwerken van de ruis die afkomstig is van een 

willekeurige fout. De datareconciliatie veronderstelt dus de afwezigheid van systematische fouten. 

De minimalisatie van de willekeurige fouten kan worden uitgedrukt als een wiskundig 

optimalisatieprobleem met volgende vorm (Arora et al., 2004):  

𝑚𝑖𝑛 ∑ (
𝑦𝑖

∗ − 𝑦𝑖

𝜎𝑖
)

2𝑛

𝑖=1

 

𝑂𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑒𝑣𝑖𝑔 𝑎𝑎𝑛: 

𝐹(𝑦𝑖
∗) = 0 

𝑦𝑖,𝑚𝑖𝑛 <  𝑦𝑖
∗ < 𝑦𝑖,𝑚𝑎𝑥 

Waarbij  𝒚𝒊 de gevonden waarnemingen zijn, 𝒚𝒊
∗ de gereconcilieerde waarden zijn,  𝝈𝒊 de standaarddeviaties 

zijn. F() duid op de gelijkheidsvergelijkingen afkomstig uit de massabalansen van elk knooppunt. De 
doelfunctie is ook wel gekend als de  gewogen kleinste kwadraten en minimaliseert de totale correctie (totale 
som van kleinste kwadratentermen) die nodig is om aan de systeembeperkingen ( e.g. massabalansen) te 
voldoen (Arora et al., 2004).   

 

In de Python modelleringssoftware FlowPy die tijdens het uitvoeren van deze studie werd 

ontwikkeld, worden de bovenvermelde vergelijkingen opgebouwd voor elk gebalanceerd proces, 

en dit voor zowel de N- als P-stromen. Vervolgens worden deze vergelijkingen als input ingevoerd 

in het optimalisatie-algoritme “SLSQP” van het open source software pakket SciPy (Virtanen et al., 

2020). De output van het algoritme is dan de lijst met gereconcilieerde stofstromen van N en P. 
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APPENDIX B DATAVERZAMELING EN STOFBOEKHOUDING 

Een multidisciplinaire werkgroep met een aanvullende nutriëntenexpertise werd samengesteld 

door de samenwerking van twee onderzoeksgroepen RE-SOURCE (UGent)  en Duel (UAntwerpen). 

De expertise van deze onderzoeksgroepen over de verschillende sectoren bestudeerd in deze studie 

werd uitgebreid met complementaire nutriëntenkennis van Mieke Decorte (European Biogas 

Association) en Sebastiaan Verbesselt (United experts). De ruime deskundigheid was noodzakelijk 

om de omvattende nutriëntenstroom inventarisatie succesvol te kunnen vervolledigen.   

 

Gegevensverzameling voor de verschillende economische en ecologische processen werd 

uitgevoerd voor het jaar 2018, met behulp van een bottom-up benadering door informatie 

verkregen van overheidsorganisaties en sectorale koepelfederaties, vervolledigd met gegevens uit 

wetenschappelijke literatuur en databanken en afkomstig van bedrijven, zoals hieronder nader 

beschreven. Nutriëntenfluxen zijn verkregen door de massastromen van de afzonderlijke 

grondstoffen, producten en afvalstromen te vermenigvuldigen met hun specifieke stikstof- en 

fosforgehalte. Niet-gespecificeerde stikstof- of fosforgehaltes van nutriëntenstromen werden 

verkregen via wetenschappelijke artikelen, rapporten of databanken. Het samenbrengen van de 

verschillende informatiebronnen maakt het mogelijk om de productie, handelsgegevens en 

samenstellingen van verschillende grondstoffen, goederen en afvalstromen van de verschillende 

knooppunten in het Vlaamse gewest te becijferen en daardoor de volledige systeem in- en output 

te berekenen. Alle beschreven nutriëntenstromen zijn gebaseerd op statistisch verwerkte gegevens 

uit één of meerdere gegevensbronnen.  

 

De  databronnen werden verzameld  per deelknooppunt. Hiervoor werd vertrokken vanuit de 

inventaris opgemaakt door Coppens et al. (2013).  Deze bronnen werden geactualiseerd en indien 

nodig uitgebreid of vervangen door meer accurate bronnen. De gerapporteerde waarde voor de 

verschillende stofstromen worden per sector opgeteld om zo een de volledige in- en output te 

bekomen. Indien de onzekerheid van de databron wordt gerapporteerd door de data verstrekker 

werd deze meegenomen in stofstroomanalyse, zo niet werd deze bekomen via de “pedrigree” 

matrix methode. De gevonden en berekende onzekerheden worden eveneens per sector 

systematisch opgeteld.  

PLANTAARDIGE PRODUCTIE 

De plantaardige productie omvat drie verschillende deelsectoren naargelang de teeltmethode:  

grasland, akkerbouw en tuinbouw. Er is een duidelijk verschil in  input -en outputstromen tussen elk 

deelknooppunt waardoor een opdeling relevant is om de verschillen tussen de verschillende 

landbouwmethoden in kaart te brengen. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt een algemeen 

overzicht gegeven van het volledige knooppunt.  

 Grasland 

Aan de inputzijde werden er verschillende stromen in rekening gebracht die nutriënten verschaffen 

aan de Vlaamse weides. De inputstromen omvatten volgende bronnen: het opbrengen van dierlijke 

mest door beweiding, dierlijke mest afkomstig uit stallen, organische meststoffen afkomstig uit 

mestverwerking of organisch biologische afvalverwerking en kunstmeststoffen uit de chemische 

industrie. Daarnaast zijn er nutriëntenstromen afkomstig van de bodem en lucht. De laatst 

genoemde draagt bij aan de stikstofinput via biologische stikstoffixatie en atmosferische depositie. 
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De belangrijkste inputbronnen zijn rundermest en kunstmeststoffen. De rundermest is  afkomstig 

uit de beweiding van runderen en stalmest die op het veld word gebracht (VLM, 2021).  Het overige 

deel van de dierlijke mest is afkomstig uit de Vlaamse varkensteelt en overige veeteelt, op een kleine 

importstroom na die afkomstig is van grensboeren (VLM, 2021). 

De outputstromen kunnen opgedeeld worden naargelang hun bestemming: de grassen naar 

landbouwdieren en de emissies naar het milieu. De plantaardige producten gaan hoofdzakelijk naar 

runderen, op een kleine stroom na die naar de overige graasdieren gaat. Qua emissies zijn er de 

stikstofhoudende gassen naar lucht, de uitgespoelde/geërodeerde N en P naar oppervlaktewater en  

de opslag van N en P in de bodem (Lenders et al., 2012). 

7.1.1.1 Assumpties en berekening 

Volgende bronnen  en berekeningen zijn gebruikt voor het berekenen van de inputstromen:  

De Stikstofdepositiekaart Vlaanderen wordt jaarlijks bijgewerkt door de Vlaamse Milieu 

Maatschappij (VMM) en is onderdeel van het MIRA-rapport (VMM, 2021a). De stikstofdepositie of 

vermestende depositie omvat de droge en natte depositie van stikstofhoudende verbindingen op 

de bodem. Depositie is het resultaat van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel 

Vlaamse als buitenlandse emissiebronnen toe bijdragen. De N-depositie voor de Vlaamse 

landbouwbodems is berekend op gemeenteniveau. Hiervoor werd de gemiddelde stikstofdepositie 

per gemeente per hectare vermenigvuldigd met het landbouwareaal per gemeente (VLM, 2018). De 

totale stikstofdepositie in 2018 bedraagt 6 kton N. Daarnaast wordt er ook stikstof onttrokken uit 

de lucht door stikstof fixerende gewassen (namelijk de vlinderbloemigen). Gemiddelde cijfers over 

de stikstoffixatie (Lenders et al, 2012) zijn hiervoor gebruikt en vermenigvuldigd met het areaal aan 

stikstof fixerende gewassen in Vlaanderen (VLM, 2018). De berekende stikstoffixatie voor het 

Vlaamse grasland is gelijk aan 1,7 kton. 

Het kunstmestgebruik op de Vlaamse weides werd berekend op basis van de kengetallen 
gerapporteerd door het landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) (Departement Landbouw & Visserij, 
2020) en landbouwarealen bekomen uit de databanken van VLM (VLM, 2018).  De kengetallen van 
het LMN werden gebruikt omdat de Mestbankaangifte van kunstmest een onderschatting is van de 
werkelijkheid (Coppens et al., 2013). Het kunstmestgebruik van het knooppunt grasland werd 
bekomen door de  kengetallen van de verschillende graslanden te vermenigvuldigen met de arealen 
van de overeenkomstige graslanden die gerapporteerd worden door VLM. Uit de berekening blijkt 
dat er 32,76 kton N en 0,32 kton P wordt uitgereden op het Vlaamse weiland. Ondanks het feit dat 
er gegevens uit een steekproef geëxtrapoleerd worden in plaats van gegevens over de totale 
populatie te gebruiken zoals in het geval van mestbankgegevens wordt er verwacht dat deze cijfers 
meer accuraat zijn. De gegevens gerapporteerd door VLM voor het kunstmestgebruik blijken 
significant lager te zijn. Deze cijfers worden afgeleid uit de aangifte van landbouwers aan de 
Mestbank (VLM, 2019b). De lanbouwer willen een balansoverschrijding vermijden, waardoor er kan 
verwacht worden dat deze cijfers een beduidende onderschatting zijn van de werkelijkheid. 
 
Het gebruik van dierlijke mest en verwerkte mestproducten is daarentegen veel betrouwbaarder af 
te leiden uit de gegevens van de Mestbank. Om het mestgebruik bij graslanden in kaart te brengen, 
werden de mestgebruik-aangiftes tot op exploitatieniveau op gevraagd bij VLM (VLM, 2021). Op 
basis van deze gegevens kon de mestproductie, mestafname en mestafvoer per exploitatie gelinkt 
worden aan de teelten per exploitatie. Hierdoor kan er een inschatting worden gemaakt over de 
verdeling van het mestgebruik tussen verschillende teeltgroepen. Indien er op eenzelfde exploitatie 
meerdere gewasgroepen werden geteeld, werd de effectieve hoeveelheid uitgereden mest 
oppervlaktematig verdeeld over de verschillende gewasgroepen. Mestproductie gerelateerd aan 
beweiding wordt echter altijd volledig naar grasland toegekend (VLM, persoonlijke communicatie, 
18 november 2020).  
Ook het gebruik van stromen afkomstig uit de voedingsindustrie (e.g. schuimaarde en slibs) of OBA-

verwerking (digestaat, groen -en GFT-compost en slibs) is getailleerd weergegeven in de 
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Mestbankgegevens. Deze stromen werden volgens dezelfde manier gealloceerd tussen de 

verschillende gewasgroepen zoals beschreven in voorgaande paragaaf.  

De totale N-input naar grasland bedraagt 90,27 kton; de totale P-input 8,57 kton (Tabel 43). 

 

De grassen van de weilanden zijn bestemd voor de runderteelt en overige dierlijke productie. De 

verdeling van de hoeveelheid grassen tussen runderteelt en overige dierlijke productie werd 

bepaald door het kengetal van het areaal grasland gerelateerd aan rundvee te extrapoleren voor de 

gehele Vlaamse runderteelt (Departement landbouw & visserij, 2020). Het areaal werd 

vermenigvuldigd met de opbrengst gerapporteerd in het LMN voor 2018 (VMM, 2021b). Dit is 

begroot op 2381 kton grassen met bijhorende N en P stroom van respectievelijk 68,2 kton N en 8,2 

kton P. Het verschil tussen het areaal weiland gebruikt door de runderteelt en de totale 

gecultiveerde oppervlakte grasland (Departement landbouw & visserij, 2020 & FOD economie, 

2020a) werd toegeschreven aan andere grazers. Dit komt overeen met een nutriëntenstroom van 

2,3 kton N en 0,3 kton P. 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = ∑ 𝑂𝑝𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝑁𝑃𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡
𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡

 

Naast de gewasafvoer, zijn er langs de outputzijde ook emissies in rekening gebracht. De emissies 

naar de lucht komen voor onder de vorm van NH3-, N2O- en N2-gassen (VMM, 2020a). Bij de 

applicatie van dierlijke mest en kunstmest op de weiden komen er NH3 gassen vrij. De toepassing 

van meststoffen stimuleert de productie van N2O via de processen van nitrificatie en denitrificatie. 

Hierbij komt ook N2 vrij uit de landbouwbodems. De stikstofemissies worden jaarlijks berekend met 

behulp van het EMAV model. De NH3 en N2O emissies in 2018 zijn respectievelijk 1,4 kton N en 1,1 

kton N (VMM, 2020a). De N2-emissie kon berekend worden met behulp van de emissie coëfficiënt 

gebruikt in het EMAV model, dewelke gelijk is aan 5 maal de emissie coëfficiënt van N2O (Foqué & 

Demeyer, 2009),waardoor de N2-emissie van grasland geschat wordt op 5.5 kton N.  

Een deel van de stikstof en fosfor stroomt ook door naar het oppervlaktewater. Met behulp van het 

nutriëntenemissiemodel (NEMO) begroot VMM elk jaar de nutriëntenemissies naar het 

oppervlaktewater door de landbouw rekening houdend met verschillende processen zoals erosie en 

uitspoeling (VMM, 2017). De procentuele hoeveelheid nutriëntenemissie afkomstig uit weilanden 

wordt door de VLM op 25% geschat (VLM, 2019a). De nutriënten stroom naar het oppervlaktewater 

is beraamd op 4,3 kon N en 0,2 kton P. 

De hoeveelheid stikstof en fosfor opgeslagen in en verbruikt uit de bodem wordt geschat via de 

rekenmodel MIRABOL (Lenders et al., 2012). De berekeningswijze van dit model is gebaseerd op 

volgende formule.  

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 =    (𝑘𝑢𝑛𝑠𝑡𝑚𝑒𝑠𝑡 +  𝑑𝑖𝑒𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡 +  𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡 +  𝑧𝑎𝑎𝑑 +
 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒 +  𝑓𝑖𝑥𝑎𝑡𝑖𝑒)  −  (𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑘 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 +  𝑔𝑒𝑤𝑎𝑠𝑎𝑓𝑣𝑜𝑒𝑟)      
De totale output van knooppunt grasland bedraagt 90,27 kton N en 8,73 kton P. Resultaten van dit 
rekenmodel wijzen op een opslag in de bodem van 4,92 kton N en een afname met 1.,42 kton P. 
(Tabel 43). 

Tabel 43 Stofboekhouding van het grasland 

Input  N (kton) P (kton) 
Bodem 0,00 1,42 
Chemische Industrie 32,76 0,32 
Dierlijke Productie - Andere 1,33 0,24 
Import 0,01 0,00 
Lucht 7,71 0,00 
OBA Mestverwerking - 
Compostering 

0,00 0,00 
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OBA Mestverwerking - 
Nitrificatie Denitrificatie 

0,22 0,06 

OBA Mestverwerking - 
substraatbereiders 

0,01 0,00 

OBA Mestverwerking - 
Vergisting 

0,37 0,07 

OBA Vergisting 0,47 0,09 
Runderteelt 41,83 5,21 
Tuinbouw 0,00 0,00 
Varkensteelt 5,56 1,15 
Totaal 90,27 8,57 
Output N (kton) P (kton) 
Bodem 4,92 0,00 
Dierlijke Productie - Andere 2,32 0,29 
Lucht 10,51 0,00 
Oppervlaktewater 4,31 0,17 
Runderteelt 68,20 8,27 
Totaal 90,27 8,73 

 

 

 Akkerbouw 

De inputstromen van de Vlaamse akkers omvatten volgende bronnen: dierlijke mest afkomstig uit 

stallen, organische meststoffen afkomstig uit mestverwerking of organisch biologische 

afvalverwerkingen, organisch afval uit de landbouw en voedingsindustrie en kunstmeststoffen uit 

de chemische industrie. Ook de bodem -en luchtcompartimenten zijn verantwoordelijk voor een 

beduidend aandeel van de nutriëntenstromen (Lenders et al., 2012). De belangrijkste inputbronnen 

zijn kunstmeststoffen gevolgd door respectievelijk rundermest en varkensmest (VLM, 2021). Het 

aandeel varkensmest ten opzichte van het aandeel rundermest is beduidend hoger dan bij de 

knooppunt grasland. Ook is het relatief aandeel aan kunstmest beduidend gestegen ten opzichte 

van het grasland (Departement landbouw & visserij, 2020). Het overige deel van de dierlijke mest is 

afkomstig uit de Vlaamse mestverwerking en overige veeteelt, op een kleine importstroom na die 

afkomstig is van grensboeren. 

Net zoals bij het knooppunt grasland kan de output opgedeeld worden in landbouwproducten en 

emissies naar het milieu. De landbouwproducten vinden hun bestemming in verschillende 

knooppunten: voedingsindustrie (akkerbouwgewassen), de veevoederindustrie (granen en 

oliezaden) en de dierlijke productie (voedergewassen). Bij het teeltproces komen er eveneens 

emissies vrij naar lucht en water.  

7.1.2.1 Assumpties en berekening 

De bronnen gebruikt voor het berekenen van de inputstromen zijn grotendeels gelijklopend met de 

bronnen beschreven in de vorige paragraaf. Daardoor worden de bronnen hier slechts kort 

beschreven om herhaling te voorkomen:  

De N-depositie voor de Vlaamse landbouwbodems is berekend op gemeenteniveau, hiervoor werd 

de gemiddelde stikstofdepositie per gemeente (VMM, 2021a) en per hectare vermenigvuldigd met 

het akkerbouwareaal per gemeente (VLM, 2018). Uit deze berekening blijkt dat er  7,8 kton N wordt 

afgezet op de bodems van de Vlaamse akkerbouw. Stikstoffixatie werd berekend door het areaal 

aan stikstoffixerende gewassen in de akkerbouw (VLM, 2018)  te vermenigvuldigen met de 
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bijhorende stikstoffixatie van dit gewas (Lenders et al., 2012). In de Vlaamse akkerbouw werd 0,3 

kton N gefixeerd. 

Het kunstmestgebruik op de Vlaamse akkers werd berekend op basis van de kengetallen 

gerapporteerd door het landbouwmonitor netwerk (LMN)  (Departement landbouw & visserij, 2020) 

en landbouwarealen bekomen uit de databanken van VLM (VLM, 2021).  Zoals besproken bij het 

knooppunt grasland, werden de  kengetallen van het LMN gebruikt omdat deze accurater worden 

ingeschat dan de Mestbankaangifte van kunstmest. Uit de berekening blijkt dat er 43,8 kton N en 

1,2  kton P wordt gebruikt op de Vlaamse akkers in 2018.  

Om het gebruik van dierlijke mest en verwerkte mest bij de akkerbouw in rekening te brengen, 

werden de mestgebruik-aangiftes tot op exploitatieniveau op gevraagd bij VLM. Op basis van deze 

gegevens kon de mestproductie, mestafname en mestafvoer per exploitatie gelinkt worden aan de 

teelten per exploitatie (VLM, 2021). Door deze gegevens te linken, kan er een inschatting worden 

gemaakt van de verdeling van het mestgebruik tussen verschillende teeltgroepen. Indien er op 

eenzelfde exploitatie meerdere gewasgroepen werden geteeld, werd de effectieve hoeveelheid 

mest van de exploitatie oppervlaktematig verdeeld over de verschillende gewasgroepen. Dezelfde 

methodiek werd gehanteerd om de het verbruik van stromen afkomstig uit de voedingsindustrie 

(e.g. schuimaarde en slibs) of OBA-verwerking (digestaat,  groen -en GFT-compost en slibs) in kaart 

te brengen.  

Gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk beschrijven per gewas de opbrengst in 2018 

(VMM,2021b),  VLM rapporteert per gewas het areaal (VLM, 2018) en de stikstof- en fosforinhouden 

werden overgenomen van Lenders et al., (2012). Wanneer deze gegevens vermenigvuldigd worden, 

kan de totale geproduceerde output stroom van N en P berekend worden: 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = ∑ 𝑂𝑝𝑏𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝑁𝑃𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡
𝑡𝑒𝑒𝑙𝑡

 

De plantaardige producten uit de akkerbouw vinden hun bestemming bij de voedingsindustrie (deel 

van de granen, aardappelen, suikerbieten, etc..), de dierlijke productie (voedergewassen) en de 

veevoederindustrie (voornamelijk granen) en de vergistingsssector. De akkerbouwproducten vinden 

hun bestemming naar volgende knooppunten:  

- Granen: 55% naar veevoederindustrie, 15% naar voedingsindustrie en 30% naar industrie (VILT, 

2017);  

- Suikerbieten en aardappelen: voedingsindustrie 

- Voedergewassen: dierlijke productie (een deel van de maisproductie wordt als energiegewas        

aangewend in vergisting en dus niet gebruikt als voeder (VLACO, 2020c) 

- Energiegewas: Agrarische vergisting en industriële vergisting (VLACO, 2020c) 

- Eiwithoudende planten (zoals droge erwten): veevoederindustrie 

De emissies naar de lucht (NH3-, N2O-, NO2- en N2-gassen)  zijn berekend met behulp van het EMAV 

model en worden gerapporteerd door VMM (VMM, 2020a).  De emissies voor NH3, N2O, NO2 en N2 

bedragen respectievelijk 6,7 kton N, 1,5 kton N, 0,002 kton N en 7,5 kton N (VMM, 2020a). 

Een stikstof -en fosforstromen naar het  oppervlaktewater werden begroot met behulp van het 

nutriëntenemissiemodel (NEMO) (VMM, 2019) en VLM rapport (VLM,2019a). De nutriëntenstroom 

naar het oppervlaktewater wordt geschat op 10,8 kton N en 0,4 kton P. 

De hoeveelheid stikstof en fosfor opgeslagen en verbruikt uit de bodem wordt geschat via de 

rekenmodel MIRABOL. De berekeningswijze van dit model kan gevonden worden bij het knooppunt 

grasland. De overschot op de bodembalans is  -4,9 kton N en 0,6 kton P. De resultaten van de 

stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 44. 
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Tabel 44 De stofboekhouding van akkerbouw 

Input  N (kton) P (kton) 

Bodem 0,00 0,57 

Chemische Industrie 43,77 1,18 

Dierlijke Productie – Andere 0,48 0,11 

Import 0,05 0,01 

Lucht 8,13 0,00 

OBA Compostering 0,61 0,29 

OBA Mestverwerking – 
Compostering 

0,02 0,00 

OBA Mestverwerking - 
Nitrificatie Denitrificatie 

0,55 0,14 

OBA Mestverwerking – 
substraatbereiders 

0,04 0,01 

OBA Mestverwerking – 
Vergisting 

0,88 0,17 

OBA Nitrificatie Denitrificatie 0,14 0,07 

OBA Vergisting 1,15 0,25 

Runderteelt 22,74 4,89 

Tuinbouw 0,00 0,00 

Varkensteelt 12,47 2,60 

Voedingsindustrie 0,14 0,19 

Totaal  91,18 10,49 

Output N (kton) P (kton) 
Bodem 

7,27 0,00 

Chemische Industrie 7,84 1,45 

Lucht 15,53 0,00 

OBA Mestverwerking - 
Vergisting 

0,61 0,11 

OBA Vergisting 0,31 0,06 

Oppervlaktewater 11,44 0,45 

Petfood 0,64 0,10 

Runderteelt 12,29 2,29 

Varkensteelt 10,92 2,02 

veevoeder andere 0,37 0,07 

veevoeder pluimvee 2,79 0,53 

veevoeder runderen 1,81 0,34 

veevoeder varkens 7,32 1,36 

veevoeder voormengsel 0,04 0,01 

Voedingsindustrie 13,50 2,39 

Totaal  92,68 11,17 
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 Tuinbouw 

De Vlaamse tuinbouw zorgt voor de productie van fruit en groenten en ontvangt nutriëntenstromen 

afkomstig van de runderteelt, varkensteelt en overige dierlijke productie onder de vorm van dierlijke 

mest.  Kleinere fracties nutriënteninput zijn afkomstig uit de chemische industrie en mestverwerking 

respectievelijk onder de vorm van kunstmeststoffen en verwerkte mestproducten. Ook de bodem- 

en luchtcompartimenten dragen bij tot een significant aandeel van de nutriëntenstromen 

gerelateerd aan tuinbouw.  

Het merendeel van de geproduceerde groenten en fruit gaan onbewerkt via de voedingsindustrie 

naar de retail en distributie. Een kleiner deel wordt verwerkt tot nieuw product in de 

voedingsindustrie. Niet alle nutriënten komen terecht in de geproduceerde plantaardige producten 

aangezien door nutriëntenemissie een deel van N en P naar de lucht en oppervlaktewater wordt 

getransfereerd.  

7.1.3.1 Assumpties en berekening 

De bronnen gebruikt voor het berekenen van de inputstromen zijn grotendeels gelijklopend met de 

bronnen beschreven in de vorige twee deelknooppunten. Daardoor worden de bronnen hier slechts 

kort beschreven om herhaling te voorkomen:  

De N-depositie voor de Vlaamse landbouwbodems is berekend op gemeenteniveau, hiervoor werd 

de gemiddelde stikstofdepositie per gemeente (VMM, 2021a) en per hectare vermenigvuldigd met 

het tuinbouwareaal per gemeente (VLM, 2018).  

Het kunstmestgebruik op de Vlaamse akkers werd berekend op basis van de kengetallen 

gerapporteerd door het landbouwmonitor netwerk (LMN) (Departement landbouw & visserij, 2020) 

en landbouwarealen bekomen uit de databanken van VLM (VLM, 2018). Uit de berekening blijkt dat 

er 1,8  kton N en 0,1 kton P wordt gebruikt in de Vlaamse tuinbouw. 

Om het gebruik van dierlijke en verwerkte mest bij de tuinbouw in rekening te brengen, werden de 

mestgebruik-aangiftes tot op exploitatieniveau op gevraagd bij VLM. Op basis van deze gegevens 

kon de mestproductie, -afname en -afvoer per exploitatie gelinkt worden aan de teelten per 

exploitatie (VLM, 2021). Door deze gegevens te linken, kan er een inschatting worden gemaakt van 

de verdeling van het mestgebruik tussen verschillende teeltgroepen. Indien er op eenzelfde 

exploitatie meerdere gewasgroepen werden geteeld, werd de effectieve hoeveelheid mest van de 

exploitatie oppervlaktematig verdeeld over de verschillende gewasgroepen. Dezelfde methodiek 

werd gehanteerd om de het verbruik van stromen afkomstig uit de organisch biologische 

afvalverwerking (digestaat,  groen -en GFT-compost) in kaart te brengen.  

Gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk beschrijven per tuinbouwgewas de opbrengst 

(VMM, 2021b), VLM rapporteert per gewas het areaal en de stikstof- en fosforinhouden werden 

overgenomen van Lenders et al., (2012).  De nutriëntenstromen van de tuinbouwproducten worden 

allemaal gealloceerd naar de voedingsindustrie. Hierbij worden de veilingen als deel van de 

voedingsindustrie beschouwd. 

Oogstverliezen worden gevalideerd als input voor runderteelt, agrarische en industriële vergisters 

(OVAM, 2017). 

De emissies naar de lucht (NH3-, N2O-, NO2- en N2-gassen)  zijn berekend met behulp van het EMAV 

model en worden gerapporteerd door VMM (VMM, 2020a).  De N emissies bedragen respectievelijk 

0,6 kton NH3-N, 0,2 kton N2O-N, 0,003 kton NO2-N en 0,8 kton N2-N (VMM, 2020a).  

Een stikstof -en fosforstromen naar het  oppervlaktewater werden begroot met behulp van het 

nutriëntenemissiemodel (NEMO) (VMM, 2019) en VLM rapport (VLM,2019a). De nutriëntenstroom 

naar het oppervlaktewater wordt geschat op 1,0 kton N en 0,04 kton P.  

De hoeveelheid stikstof en fosfor opgeslagen in en verbruikt uit de bodem wordt geschat via de 

rekenmodel MIRABOL (Lenders et al., 2012). De berekeningswijze van dit model kan gevonden 

worden bij het knooppunt grasland. De overschot op de bodembalans is  3,0 kton N en 0,6 kton P.  
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De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 45 

 

Tabel 45 . De stofboekhouding van tuinbouw 

Input  N (kton) P (kton) 
Chemische Industrie 1,81 0,09 

Dierlijke Productie - Andere 1,38 0,25 

Import 0,01 0,00 

Lucht 2,12 0,00 

OBA Compostering 0,09 0,02 

OBA Mestverwerking - Compostering 0,00 0,00 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,08 0,02 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,09 0,02 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,10 0,02 

OBA Vergisting 0,15 0,03 

Runderteelt 1,46 0,34 

Varkensteelt 1,69 0,33 

Totaal 8,99 1,13 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,00 0,00 

Bodem 2,99 0,56 

Grasland 0,00 0,00 

Lucht 1,65 0,00 

OBA Compostering 0,01 0,00 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,01 0,00 

OBA Vergisting 0,00 0,00 

Oppervlaktewater 0,99 0,04 

Runderteelt 0,03 0,01 

Voedingsindustrie 3,31 0,56 

Totaal 8,99 1,17 

 

7.2 DIERLIJKE PRODUCTIE 

Dierlijke productie in het Vlaamse gewest bestaat uit drie grote deelknooppunten: runderteelt, 

varkensteelt en pluimveeteelt. Runderteelt bevat zowel het vleesvee als het melkvee. Pluimveeteelt 

vertegenwoordigd zowel leghennen als vleeskippen. Het vierde deelknooppunt “Dierlijke productie 

– Overige”  wordt gedefinieerd door de verzameling van overige landbouwdieren zoals paarden, 

schapen en geiten.  

 Runderteelt 

De nutriënten stromen het knooppunt runderteelt langs zes kanalen binnen: import van levende 

dieren en melk, veevoeders uit voederindustrie, reststromen uit voedingsindustrie, grassen uit de 

graslanden, voedergewassen uit akkerbouw en een kleine fractie oogstresten uit tuinbouw. De 

import van veevoeders kan terug gevonden worden in het knooppunt voederindustrie.  

De nutriënten verlaten het knooppunt via levende runderen en melk naar voedingsindustrie en 

export, via mest naar plantaardige productie, mestverwerking en export, en via runderenkadavers 

naar verbranding. De slachthuizen worden in deze studie tot de voedingsindustrie gerekend. 

Tenslotte zijn er ook nog stikstofemissies naar de lucht.  
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7.2.1.1 Assumptie en berekeningen 

De voeders van runderteelt komen vanuit akkerbouw (voedergewassen), grasland (gras), tuinbouw 

(oogstresten), voederindustrie (rundervoeder) of de voedingsindustrie (reststromen). De nutriënten 

afkomstig van grasland en akkerbouw werden berekend in het knooppunt plantaardige productie 

op basis van opbrengst- en areaalgegevens, en de bijhorende N- en P-inhouden. Oogstresten 

hergebruikt door de runderteelt werden in de Vlaamse organische reststroomanalyse beraamd op 

20 kton (OVAM, 2017). Om de N en P stroom te berekenen, werden de gemiddelde N en P waardes 

van fruit en groenten uit Lenders et al., (2012) gebruikt. De inputstroom afkomstig vanuit het 

knooppunt veevoederindustrie bedraagt 25,4 kton N en 4,2 kton P (zie knooppunt 

veevoederindustrie). De inputstroom van de voedingsindustrie omvat bietenpulp en melasse en 

wordt berekend in het knooppunt voedingsindustrie en bedraagt 3,4 kton N en 0,2 kton P. 

Tenslotte worden er ook levende runderen geïmporteerd naar de Vlaamse runderteelt. De Belgische 

overheid rapporteert jaarlijks statistieken over de import van levende dieren in België (FOD 

Economie, 2020c). Het Vlaamse aandeel in het totale aantal runderen van België wordt gegeven in 

de Landbouwenquête van 2018 en is gelijk aan 53,5% (FOD Economie, 2020a). In deze studie wordt 

ervan uitgegaan dat dit aandeel representatief is om de Vlaamse import te berekenen. De cijfers in 

karkasgewicht werden omgerekend naar levend gewicht met een omrekeningsfactor van 67% 

(Dankaert et al., 2013) om de totale N- en P-stromen te kunnen berekenen. De nutriënteninhoud 

van een levend rund is  2,86 % N en 0,81% P (Kemme et al., 2004). De berekening kan hieronder 

worden gezien. De import van levende dieren werd verminderd met de export van levende dieren 

om de netto import te bekomen.  

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑉𝐿𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 =  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗ 
# 𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑉𝐿

#𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝐵𝐸
 ∗ 𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝐿𝑁𝑃 =  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝐿𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗  𝐼𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝑁𝑃 
 

De belangrijkste outputstromen gerelateerd aan runderteelt zijn mest naar plantaardige productie 

(grasland, akkerbouw en tuinbouw) en stikstofemissies naar de lucht. Daarnaast gaat er ook 

aanzienlijk deel van de nutriënten verder in de agrovoedingssysteem onder de vorm van vlees en 

melk.  Voor de export van levende dieren wordt dezelfde berekeningswijze gevolgd als voor import. 

Aangezien de slachthuizen een deel uitmaken van de voedingsindustrie zijn de levende dieren die 

naar slachthuizen gaan een deel van de output van de runderteelt. De cijfers over de hoeveelheid 

geslachte runderen zijn beschikbaar voor Vlaanderen, zowel voor geslachte dieren geschikt voor 

consumptie (FOD economie, 2019) als voor geslachte dieren niet geschikt voor consumptie (FAVV-

AFSCA, 2019). De cijfers zijn beschikbaar als karkasgewichten. Om de stroom tussen runderteelt en 

voedingsindustrie te bepalen werden de karkasgewichten omgerekend naar levend gewicht door 

omrekeningsfactors gevonden in de literatuur (Dankaert et al, 2013). De N en P concentratie in 

levende runderen werd eveneens gevonden in de literatuur (Kemme et al., 2004).  

𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑁𝑃

= (𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡 + 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡) ∗ % 𝑉𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

∗ 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 
De hoeveelheid geïmporteerde en geëxporteerde ruwe melk werd gevonden in het jaarverslag van 

BCZ (BCZ, 2019). Dit verslag becijferde ook de hoeveelheid geproduceerde melk in Vlaanderen die 

werd geleverd aan de voedingsindustrie. Deze hoeveelheid werd vermenigvuldigd met de 

hoeveelheid N (0,5637%) en P (0,1012%) in ruwe melk gevonden in de literatuur (N: BCZ, 2019 en P: 

Koning & Sebek,  2019).  

De emissies naar de lucht zijn bepaald op basis van gegevens uit het rapport Emissies sector land- 

en tuinbouw (VMM, 2020a), het milieurapport (VMM, 2021c) en mestbank (VLM, 2021). De emissies 

komen vrij in stallen en tijdens het opslaan van mest.  De emissies onder de vorm van volgende 
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stikstofverbindingen zijn gekwantificeerd:  NH3-, N2O-, NO2- en N2-gassen. De hoeveelheid stikstof 

die onder de vorm van NH3 -gas vanuit de runderteelt naar het knooppunt lucht gaat is berekend in 

het rapport “emissies sector land- en tuinbouw” en bedraagt 5,4 kton N (VMM, 2020a). De uitstoot 

van N2O en NO2 is gekwantificeerd door het milieurapport op respectievelijk 0,9 kton N en 0,1 kton 

N (VMM, 2021c). De hoeveelheid N2-verlies afkomstig uit de runderteelt werd berekend op basis 

van de bruto en netto uitscheidingscijfers berekend in de Mestbankgegevens (VLM, 2021). Bij het 

berekenen van de netto-uitscheiding van de runderen worden de stikstofverliezen uit stal en opslag 

in mindering gebracht van de bruto-uitscheiding. De stikstofverliezen als gevolg van N2-gassen zijn 

dus gelijk aan het verschil tussen de bruto-uitscheiding en de netto-uitscheiding verminderd met de 

stikstofverliezen onder de vorm van NH3, N2O en N2.  

De emissies tijdens het uitrijden van mest zijn opgenomen in het knooppunt plantaardige productie. 

De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden inTabel 46. 

Tabel 46 De stofboekhouding van de runderteelt 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 12,29 2,29 

Grasland 68,20 8,27 

Import 3,79 0,69 

Tuinbouw 0,03 0,01 

Veevoeder runderen 25,40 4,23 

Voedingsindustrie 6,33 0,64 

Totaal 116,05 16,13 

Output N (kton) P (kton) 
Afvalverwerking – verbranding 0,68 0,19 

Akkerbouw 22,74 4,89 

Export 0,92 0,16 

Grasland 41,83 5,21 

landbouw non-food 0,95 0,16 

Lucht 12,30 0,00 

OBA Mestverwerking - Compostering 0,75 0,16 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,96 0,14 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,00 0,00 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,60 0,10 

Tuinbouw 1,46 0,34 

Voedingsindustrie 25,85 5,30 

Totaal 109,04 16,65 

 Varkensteelt 

Veevoeders uit voederindustrie en voedergewassen uit akkerbouw zijn de twee grote inputstromen 

voor de varkensteelt en daarnaast ontvangt het ook een kleine fractie oogstresten uit tuinbouw. De 

import van veevoeders kan terug gevonden worden in het knooppunt voederindustrie.  

De belangrijkste nutriëntenoutput van dit knooppunt zijn levende varkens, mest naar plantaardige 

productie, mestverwerking en export, en kadavers naar verbranding. De slachthuizen worden in 

deze studie tot de voedingsindustrie gerekend.  Tenslotte zijn er ook nog stikstofemissies naar de 

lucht.  
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7.2.2.1 Assumptie en berekening 

Voederindustrie (varkensvoeder) en akkerbouw zijn de belangrijkste inputstromen voor de 

varkensteelt. De nutriënteninput afkomstig van voedergewassen uit de akkerbouw werden 

berekend in het knooppunt plantaardige productie op basis van opbrengst- en areaalgegevens, en 

de bijhorende N- en P-inhouden. De hoeveelheid varkensvoeder afkomstig uit de voederindustrie 

wordt berekend in het knooppunt voederindustrie en is berekend op 89,1 kton N en 16,3 kton P.  

Varkensvlees naar de voedingsindustrie en export, mest naar plantaardige productie (grasland, 

akkerbouw en tuinbouw) en stikstofemissies naar de lucht zijn de belangrijkste uitgaande stromen 

van de varkensteelt. Aangezien de hoeveelheid geëxporteerde varkens groter is dan de hoeveelheid 

geïmporteerde levende varkens, werd de hoeveelheid netto export van levende dieren berekend 

voor dit knooppunt. Hiervoor wordt dezelfde berekeningswijze gevolgd als voor netto-import van 

levende dieren beschreven in het knooppunt runderteelt. Het Vlaamse aandeel in het totale aantal 

varkens van België is gelijk aan 93,9,5% (FOD Economie, 2019d) en het karkasgewicht werd 

omgerekend naar levend gewicht met een omrekeningsfactor van 78,8% (Dankaert et al, 2013) om 

de totale N- en P-stromen te kunnen berekenen. De nutriënteninhoud van levende varkens is  2,93 

% N en 0,54% (Jongbloed et al., 2002). 

De cijfers over de hoeveelheid geslachte varkens zijn beschikbaar voor Vlaanderen, voor zowel 

geslachte dieren geschikt voor consumptie (FOD economie, 2019) als voor geslachte dieren niet 

geschikt voor consumptie (FAVV-AFSCA, 2019). De cijfers zijn beschikbaar als karkasgewichten. De  

hoeveelheid levende dieren die naar slachthuizen gaan zijn becijferd volgens dezelfde methodiek 

als beschreven in het knooppunt runderteelt  en de nutriënteninhoud bedraagt 37,8 kton N en 6,9 

kton P. 

𝑉𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑁𝑃

= (𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡 + 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡) ∗ % 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

∗ 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 
Bij de varkenshouderij worden er eveneens emissies geproduceerd in stallen en tijdens het opslaan 

van mest onder de vorm van volgende stikstofverbindingen (NH3, N2, NO2 en N2). De hoeveelheid 

stikstof die onder de vorm van NH3-gas vanuit de varkensteelt naar het knooppunt lucht gaat is 

berekend op 8,6 kton N (VMM, 2020a). De uitstoot van N2O en NO2 bedraagt respectievelijk 0,2 en 

0,01 kton N volgens het milieurapport (VMM, 2021c). De hoeveelheid N2-verlies afkomstig uit de 

varkensteelt werd volgens dezelfde methodiek becijferd als bij de runderteelt.  

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁2 = 𝑈𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑈𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁2𝑂 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁𝑂2

− 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁𝐻3 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 
De bestemming van de geproduceerde netto-uitscheiding kon bepaald worden aan de hand van de 

transportgegevens van de mestbank. Door de nauwgezette controle op de toepassing van mest, 

moeten landbouwers de locatie van hun mestafzet aangeven. Door gegevens van individuele 

landbouwers te aggregeren per afzetcategorie kon de hoeveelheid varkensmest naar ieder 

knooppunt worden achterhaald (VLM, 2021) .  

De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 47. 

Tabel 47 De Stofboekhouding van  varkensteelt 

Input  N (kton) P (kton) 
Akkerbouw 10,92 2,02 

veevoeder varkens 89,51 16,32 

Totaal  100,43 18,34 

Output N (kton) P (kton) 
Afvalverwerking - verbranding 0,86 0,16 

Akkerbouw 12,47 2,60 

Export 2,28 0,49 
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Grasland 5,56 1,15 

landbouw non-food 0,52 0,11 

Lucht 13,79 0,00 

OBA Mestverwerking - Compostering 0,39 0,15 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 16,40 3,90 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,05 0,02 

OBA Mestverwerking - Vergisting 2,09 0,54 

Tuinbouw 1,69 0,33 

Voedingsindustrie 37,59 6,88 

Totaal  93,70 16,34 

 

 Pluimveeteelt 

Pluimveeteelt wordt bevoorraad door import van levende dieren, consumptie -en broedeieren, en 

veevoeders uit voederindustrie. De import van veevoeders kan terug gevonden worden in het 

knooppunt voederindustrie.  

De voornaamste outputstromen van de pluimveesector zijn:  levende vleeskuikens en eieren naar 

de voedingsindustrie, mest naar plantaardige productie, mestverwerking en export, kadavers naar 

verbranding. De stallen en de mestopslag zijn ook verantwoordelijk voor een significante 

stikstofemissie naar de lucht. 

 

7.2.3.1 Berekening en assumpties 

De pluimveeteelt is voor het voeder afhankelijk van de veevoederindustrie. De hoeveelheid 

pluimveevoeder geproduceerd voor Vlaamse consumptie wordt berekend in het knooppunt 

voederindustrie. De N en P stroom vanuit de voederindustrie bedraagt 40,7 kton N en 6,4 kton P.  

De pluimveesector wordt gekenmerkt door een netto import van consumptie -en broedeieren en 

levend pluimvee. De netto import wordt volgens dezelfde methodiek berekend als in het knooppunt 

runderteelt. Op basis van de importstatistieken van levende dieren in België (FOD economie, 2020d) 

en het Vlaamse aandeel (85,1%) in het totale aantal pluimvee van België (FOD economie, 2020a) 

wordt de Vlaamse import ingeschat. De cijfers in karkasgewicht werden omgerekend naar levend 

gewicht met een omrekeningsfactor 0,7 (Dankaert et al, 2013). Het N en P gehalte van levend 

pluimvee bedraagt respectievelijk 2,78% N en 0,44% P (Jongbloed & Kemme,  2005). De berekening 

kan hieronder worden gezien. De import werd verminderd met de export van levende dieren om de 

netto import te berekenen.  

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝐿𝑃𝑙𝑢𝑖𝑚𝑣𝑒𝑒 =  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝑃𝑙𝑢𝑖𝑚𝑣𝑒𝑒 ∗ 
# 𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑉𝐿

#𝑅𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝐵𝐸
 ∗ 𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 

 

De cijfers over de hoeveelheid geslachte pluimvee zijn beschikbaar voor Vlaanderen, voor zowel 

geslachte dieren geschikt voor consumptie (FOD economie, 2019) als voor geslachte dieren niet 

geschikt voor consumptie (FAVV-AFSCA, 2019). De cijfers zijn beschikbaar als karkasgewichten. De 

hoeveelheid levende vleeskuikens die naar slachthuizen gaan zijn becijferd volgens dezelfde 

methodiek als beschreven in het knooppunt runderteelt.  

𝑃𝑙𝑢𝑖𝑚𝑣𝑒𝑒 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑁𝑃

= (𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡 + 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡) ∗ % 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

∗ 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 
De hoeveelheid eieren naar de voedingsindustrie werd becijferd volgens volgende formule. De 

productie, in- en uitvoerstatistieken en het Vlaamse aandeel zijn te vinden in de 
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bevoorradingsbalansen (FOD economie, 2021b). De N en P inhoud (1,85% N en 0,39% P) werden 

gevonden in de literatuur (RVO, 2020).  

𝐸𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑁𝑃
= (𝐵𝐸𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑒𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 + 𝐵𝐸𝑖𝑛𝑣𝑜𝑒𝑟𝑒𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 − 𝐵𝐸𝑢𝑖𝑡𝑣𝑜𝑒𝑟𝑒𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛)

∗ % 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 
De geproduceerde pluimveemest gaat volledig naar OBA mestverwerking en export. Elke 

landbouwexploitatie rapporteert zijn individuele mestproductie, -verwerking, -invoer en -uitvoer. 

Op basis van deze gegevens en de beschrijving van de verwerkingsactiviteiten per exploitatie konden 

de meststromen per mestverwerkingstechniek in kaart gebracht worden. Daarnaast is er ook een 

groot deel van de pluimveemest die naar buitenland geëxporteerd wordt, zoals gerapporteerd in de 

Mestbankgegevens (VLM, 2021).   

De N-emissies die vanuit de pluimveeteelt naar het knooppunt lucht gaan, worden jaarlijks berekend 

en bedragen respectievelijk 2,9 kton NH3-N, 0,01 kton N2O-N, 0,2 kton NO2-N en 4,1 kton N2-N  in 

2018 (VMM, 2020a; VMM, 2021c). 

De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 48. 

Tabel 48 De stofboekhouding van pluimveeteelt 

Input  N (kton) P (kton) 
Import 2,62 0,42 
veevoeder pluimvee 40,70 6,44 
Totaal 43,32 6,85 
Output N (kton) P (kton) 
Afvalverwerking - verbranding 0,42 0,07 
Export 5,89 1,33 
Lucht 7,35 0,00 
OBA Mestverwerking - Compostering 11,36 2,85 
OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,01 0,00 
OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,52 0,10 
OBA Mestverwerking - Vergisting 0,34 0,07 
Voedingsindustrie 18,12 2,94 
Totaal 44,02 7,36 

 

 Dierlijke productie – Andere 

Het knooppunt Dierlijke productie – Andere omvat de minder omvangrijke teelten zoals paarden, 

schapen en geiten. De belangrijkste inputstromen omvatten grassen van de Vlaamse graslanden 

en veevoeder uit de veevoederindustrie.  

De nutriënten verlaten het knooppunt via levende dieren naar voedingsindustrie en export, mest 

naar plantaardige productie, mestverwerking en export.  Tenslotte zijn er ook nog stikstofemissies 

naar de lucht.  

 

7.2.4.1 Berekening en assumpties 

De voeders voor de overige dierlijke productie komen vanuit grasland (gras) en voederindustrie 

(voeder). De nutriënten afkomstig van grasland werden berekend in het knooppunt plantaardige 

productie op basis van opbrengst- en areaalgegevens en de bijhorende N en P inhouden. Deze 

stroom is gelijk aan 2,32 kton N en 0,29 kton P. De hoeveelheid voeder geproduceerd voor Vlaamse 
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consumptie wordt berekend in het knooppunt voederindustrie. De N en P stroom vanuit de 

voederindustrie bedraagt 4,66 kton N en 0,78 kton P. 

Er is een netto import van levende paarden, geiten en schapen. De netto import wordt volgens 

dezelfde methodiek berekend als in het knooppunt runderteelt. Op basis van de statistiek over de 

import van levende dieren in België (FOD economie, 2020c) en het Vlaamse aandeel (88,9% voor 

paarden en 85,8% voor schapen en geiten) in het totale aantal van België (FOD economie, 2020a) 

wordt de Vlaamse import ingeschat. De cijfers in karkasgewicht werden omgerekend naar levend 

gewicht met een omrekeningsfactor die voor andere dieren 0,5 bedraagt (Dankaert et al, 2013). Het 

N en P gehalte bedraagt respectievelijk 2,78%  N en 0,44% P (Kemme et al., 2005). De berekeningen 

kunnun hieronder worden gezien. De import werd verminderd met de export van levende dieren 

om de netto import te berekenen.  

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝐿𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛

=  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗  
# 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑉𝐿

#𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝐵𝐸
 ∗ 𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 

 

De hoeveelheid levende dieren die naar slachthuizen gaan zijn becijferd volgens dezelfde methodiek 

als beschreven in de vorige knooppunten.  

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑁𝑃

= (𝑆𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡 + 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑡) ∗ % 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒

∗ 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−1 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 
Ook de overige dierlijke productie produceert emissies onder de vorm van volgende 

stikstofverbindingen (NH3-, N2O-, NO2- en N2). De hoeveelheid stikstof die onder de vorm van NH3-

gas vanuit het knooppunt ‘Dierlijke productie -Andere’ naar het knooppunt lucht gaat is berekend 

op 8,6 kton N (VMM, 2020a). De uitstoot van  N2O en NO2 bedraagt respectievelijk 0,31 en 0,01 kton 

N volgens het milieurapport (VMM, 2021c) . De hoeveelheid N2-verlies werd volgens dezelfde 

methodiek becijferd als bij de runderteelt.  

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁2 = 𝑈𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑈𝑖𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁2𝑂 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁𝑂2

− 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑁𝐻3 
De bestemming van de geproduceerde netto-uitscheiding kon bepaald worden aan de hand van de 

transportgegevens van de mestbank. Door de nauwgezette controle op de toepassing van mest, 

moeten landbouwers de locatie van hun mestafzet aangeven. Door gegevens van individuele 

landbouwers te aggregeren per afzetcategorie kon de hoeveelheid varkensmest naar ieder 

knooppunt worden achterhaald (VLM, 2021) .  

De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 49. 

 

Tabel 49 De stofboekhouding van overige veeteelt 

Input  N (kton) P (kton) 

Grasland 2,32 0,29 

Import 0,16 0,05 

veevoeder andere 4,66 0,78 

Totaal 7,14 1,12 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,48 0,11 

Export 0,14 0,04 

Grasland 1,33 0,24 

landbouw non-food 0,02 0,00 

Lucht 0,46 0,00 
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OBA Mestverwerking - Compostering 0,50 0,14 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,00 0,00 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,50 0,13 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,04 0,02 

Tuinbouw 1,38 0,25 

Voedingsindustrie 0,37 0,11 

Totaal  5,23 1,05 

 

7.3 VOEDINGSINDUSTRIE 

Het knooppunt voedingsindustrie omvat de verschillende voedingsbedrijven die ruwe grondstoffen 

uit de landbouwsector verwerken tot een eindproduct dat verkocht wordt aan de consument. De 

Vlaamse voedingsindustrie gebruikt N- en P-houdende grondstoffen (zowel plantaardige als dierlijke 

producten) van het knooppunt plantaardige -en dierlijke productie, of importeert de grondstoffen 

vanuit buitenlandse voedingssystemen. Na verwerking wordt een deel verhandeld naar buitenland 

of inlands gedistribueerd door het knooppunt Retail en distributie. Tijdens de voedselverwerking 

worden er verscheidene secundaire producten gecreëerd die door de voederindustrie verder 

verwerkt worden tot krachtvoeders, rechtstreeks als voeder wordt gebruikt in de runderteelt, 

ingewerkt worden in de bodem bij de akkerbouw of verwerkt worden in de afvalsector (vergisting, 

compostering en verbranding). Tenslotte onstaat er ook nog afvalwater dat verwerkt wordt op het 

bedrijfsterrein (OBA verwerking – Nitrificatie Denitrificatie) of in de stedelijke afvalwaterverwerking.  

7.3.1.1 Assumpties en berekeningen 

Op basis van de berekende areaalgegevens, opbrengsten en N- en P-inhouden per  gewas werd de 

inputstroom vanuit de Vlaamse plantaardige productie naar de voedingsindustrie bepaald. 

De inputstroom van dierlijke producten uit Vlaanderen is berekend in het knooppunt dierlijke 

productie op basis van gegevens over de ingezameld tonnages karkasgewichten van geslachte 

dieren die (on)geschikt zijn voor menselijke consumptie (FOD economie, 2020b & FAVV-AFSCA, 

2019). De tonnages levend gewicht werden berekend uit karkasgewichten met 

omrekeningscoëfficiënten gevonden in de literatuur (Dankaert et al, 2013). De concentraties van N 

en P in levende dieren werden gevonden in de literatuur. Een meer uitgebreide berekening en uitleg 

kunnen gevonden worden in het knooppunt dierlijke productie.  

De in- en output door handel werden bepaald per deelsector van de voedingsindustrie: vlees, vis, 

melk, granen, aardappel, suiker, olie, groenten, fruit en dranken. Verscheidene sectororganisaties 

of overheidsstatistieken rapporteren cijfers over de handel in grondstoffen en verwerkte 

voedingsproducten van de Vlaamse voedingsindustrie met andere regio’s. De cijfers zijn 

omgerekend naar Vlaamse niveau aan de hand van het Vlaamse aandeel in de Belgische productie 

indien nodig. 

De nutriëntenstroom gerelateerd aan levende dieren vanuit handel werd berekend in het 

knooppunt dierlijke productie. De vleesverwerkende industrie verhandelt echter ook een grote 

hoeveelheid nog verder te verwerken karkassen. Vanuit de Belgische bevoorradingsbalansen die de 

import -en exportstatistieken van karkassen per diersoort weergeven (Tabel 50) kan de netto 

handelsstroom naar de voedselindustrie berekend worden via volgende formule (FOD economie, 

2020d). 
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑁𝑃 𝑘𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

=  (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡) ∗  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡  

Tabel 50 Import -en exportstatistieken van karkassen (FOD economie, 2021d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karkassen moeten nog verdere verwerkingstappen ondergaan vooraleer de vleesproducten klaar 

zijn voor consumptie. De hoeveelheid vlees die kan gewonnen worden uit een karkas is beschreven 

in de literatuur per diersoort (Dankaert et al, 2013). Het vleesrendement op karkasgewicht is 

weergegeven in Tabel 51. De omvang van de Vlaamse vleesproductie kan als volgt berekend worden: 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑉𝑙𝑒𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛𝑉𝐿

=  (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑘𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

− 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡) ∗  𝑂𝑚𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

∗ 𝑁𝑃𝑉𝑙𝑒𝑒𝑠𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡  
 

Tabel 51 Vleesrendement op karkasgewicht per diersoort 

Diersoort Vleesrendement 

op karkas 

Varkens 80% 

Rundvee 81% 

Pluimvee 86% 

 

Aangezien de Belgische import -en exportstatistiek enkel de handel met het buitenland omschrijven, 

werd er ook een inschatting gemaakt over de binnenlandse handel tussen verschillende regio’s. De 

volgende formule werd hiervoor gebruikt. De nutriëntenstroom per diersoort van voedingsindustrie 

naar het knooppunt Retail en Distributie is gelijk aan de som van de Vlaamse productie, netto 

buitenlandse handel en de binnenlandse handel.  

𝐵𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑉𝐿 = [
(

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝐵𝐸 − 𝑉𝐿)𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡
) + 1

1 + (
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑉𝐿

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 𝐵𝐸 − 𝑉𝐿)
)

−  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝐵𝐸 − 𝑉𝐿)𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡
]

∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑉𝑙𝑒𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛𝑉𝐿𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡  
 

De inputstroom van ruwe melk vanuit de runderteelt werd beraamd in het knooppunt dierlijke 

productie. Vanuit deze ruwe melk worden verschillende zuivelproducten vervaardigd onder te 

verdelen in volgende categorieën: witte consumptiemelk, melkdranken, yoghurt, room, boter, 

melkpoeder, kaas, smeltkaas, ingedikte melk en andere melkproducten. De productiestatistieken, 

 Import 

karkas 

(ton) 

Export 

karkas 

(ton) 

Vlaams 

aandeel 

(%) 

 

 

 

   

Varkens 181.468 814.998 93,9 

Runderen 86.514 196.035 53,5 

Pluimvee 331.008 643.777 85,2 

Andere 27.904 15.591 85,9 
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import -en exportcijfers van de afgewerkte zuivelproducten voor België zijn berekend door de 

Belgische confederatie van de zuivelindustrie (BCZ, 2019). Het Vlaamse aandeel in de productie en 

handel van zuivelproducten wordt verondersteld gelijk te zijn aan het aandeel van de Vlaamse 

melkafname. Het Vlaamse aandeel bedraagt 68,7% (BCZ, 2019). De N en P inhoud van verschillende 

zuivelproducten werden verkregen uit de USDA Fooddata Central (USDA, 2021). De 

nutriëntenstroom van voedingsindustrie naar het knooppunt Retail en Distributie afkomstig van 

zuivelproducten is gelijk aan de som van de Vlaamse productie en de netto-handelsstromen 

(regionale en internationale).  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑃 𝑧𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛  𝑉𝐿𝑧𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

=  (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝑍𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝐸𝑍𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡) ∗ %𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑉𝐿𝑀𝑒𝑙𝑘

∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝑍𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 

Voor aardappelen wordt verondersteld dat alle geoogste aardappelen naar de voedingsindustrie 

gaan (zie knooppunt plantaardige productie). Van de geproduceerde aardappelen in Vlaanderen 

wordt 97% verwerkt en 3% gaat onbewerkt naar Retail en Distributie (Ministerie van Landbouw, 

Natuur en voedselkwaliteit, 2018). In totaliteit verwerkt Vlaanderen circa 2,8 miljoen ton 

aardappelen tot aardappelproducten (Belgapom, 2020). Om aan deze vraag te voldoen, importeert 

de Vlaamse verwerkingsindustrie het overige deel van de aardappelen (0,67 miljoen ton).  Op de 

versmarkt wordt ook handel gedaan in onbewerkte aardappelen. Zo wordt er 0,69 miljoen ton 

aardappelen geïmporteerd en 0,26 miljoen ton aardappelen geëxporteerd op de versmarkt (VLAM, 

2020). Hieruit kan de hoeveelheid verse aardappelen naar knooppunt Retail en Distributie worden 

ingeschat. 

𝑁𝑃𝐴𝑎𝑟𝑑𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝑉𝐿
= (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒  𝑉𝐿 +  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡  𝑉𝐿 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝐿 − 𝑉𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑉𝐿) ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 

De hoeveelheid geproduceerde aardappelproducten uit de aardappelverwerking is beraamd op 1,47 

miljoen ton verwerkte aardappelen (Belgapom, 2020). Vlaamse handelsstatistieken zijn berekend 

door de Belgische handelsstatistieken te vermenigvuldigen met het Vlaamse productie aandeel (FOD 

economie, 2021a).  De Vlaamse import en export van verwerkte aardappelen zijn respectievelijk 

gelijk aan 0,15 miljoen ton en 1,52 miljoen ton verwerkte aardappelen. Ook werd de binnenlandse 

handel berekend. De N en P inhoud van verwerkte aardappelen zijn gelijk aan 0.45% en 0.15% 

(USDA, 2021). Hieruit kan de nutriëntenstroom naar het knooppunt retail en distributie en het 

knooppunt export berekend worden.  

De inputstroom van suikerbieten naar de Vlaamse suikerraffinaderijen  wordt jaarlijks becijferd door 

Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB, 2020). Een deel is afkomstig vanuit de inlandse 

plantaardige productie (zie resultaten knooppunt Plantaardige productie) en het overige deel is 

verondersteld afkomstig te zijn van import. Bij de productie van suiker worden er als 

nevenproducten perspulp, molasse en schuimaarde gevormd. De hoeveelheid geproduceerde 

perspulp en molasse wordt op nationale schaal gerapporteerd door de CBB. De import en 

exportcijfers van deze producten kunnen gevonden worden op Eurostat (Eurostat, 2020), zie Tabel 

52).  Het Vlaamse aandeel in de productie, import en export hoeveelheden wordt verondersteld 

gelijk te zijn aan het Vlaamse aandeel van de verwerkte bieten (72,9%). De schuimaarde productie 

bedraagt 6% van de hoeveelheid verwerkte suikerbieten. (Tiense suikerraffinaderij, persoonlijke 

communicatie 2020 ). De hoeveelheid bietenpulp en molasse gebruikt in de productie van voeders 

in het knooppunt voederindustrie wordt bepaald op basis van de input cijfers van de BFA 

voederfabrikanten (Zie knooppunt voederindustrie). De overige hoeveelheid perspulp wordt 

verondersteld rechtstreeks naar Runderteelt te gaan (Fevia, persoonlijke communicatie 2020).  
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Tabel 52 Productie-, import -en exportstatistieken over de Vlaamse bietenverwerking 

Product Productie 

(kton) 

Import 

(kton) 

Export 

(kton) 

N (%) P (%) Bron 

Suikerbieten 1626,4 2103,9 / 0,18 0,04 CBB, 2020 & 

Lenders et al, 2012 

Schuimaarde 223,8 / / 0,25 0,35 CBB, 2020 & VLM, 

2021 

Molasse 102,3 271,6 124,7 1,71 0,02 CBB, 2020 & FOD 

economie, 2019 & F 

INRAE-CIRAD-AFZ. 

(2020) 

Bietenpulp 759,5 793,8 93,2 1,34 0,09 CBB, 2020 & FOD 

economie, 2019 & 

Decruyenaere et 

al., 2017 

 

Uit de import -en exportstatistieken over cacaopoeder en cacaobonen, kon de netto import 

berekend worden die als input dient voor de chocolade-industrie. De N en P inhoud werden 

bekomen uit de USDA fooddatabase (USDA, 2021). De chocoladeproductie is becijferd op 460 kton 

in Vlaanderen (FOD economie, 2019). Wanneer de netto export van 411 kton uit Vlaanderen in 2018 

in mindering wordt gebracht van de chocolade productie wordt de hoeveelheid chocolade naar het 

knooppunt Retail en Distributie bekomen. De N en P inhoud van chocolade is 1,1% N en 0,17% P 

(USDA, 2021). 

De productie, import en export van oliezaden en meel wordt jaarlijks opgevolgd voor Vlaanderen 

door de databank van FEDIOL (FEDIOL, 2020). Volgende oliezaden werden meegenomen in de 

studie: soja, raapzaad, zonnebloemzaad, palm, lijnzaad en maiskiemen.  Een deel van de 

geïmporteerde oliezaden wordt in de Vlaamse voedingsindustrie tot plantaardige olie en meel 

geperst. De overige hoeveelheid wordt gebruikt in veevoeder of wordt terug geëxporteerd. De 

cijfers over de hoeveelheid oliezaden verbruikt in de Vlaamse voedingsindustrie en de hoeveelheid 

terug geëxporteerd naar het buitenland zijn te vinden in statistisch jaarverslag van FEDIOL (FEDIOL, 

2020). Tabel 53 geeft een overzicht van de tonnages oliezaden geperst in Vlaanderen en de 

hoeveelheid geproduceerd, geïmporteerd en geëxporteerd meel. De N en P inhouden van oliezaden 

en meel werden gevonden in de literatuur (INRAE-CIRAD-AFZ, 2020). 

Tabel 53 Statistiek omtrent persen van oliezaden en productie, import en export van meel 

 Geperst N 

(%) 

P 

(%) 

Productie 

meel 

Import 

meel 

Export 

meel 

N 

(%) 

P 

(%) 

Soya 156 5,76 0,53 124 1164 471 6,88 0,62 

Raapzaad 1566 3,33 0,67 861 93 692 5,44 1,13 

Zonnebloem 100 2,37 0,53 54 257 102 4,32 1;04 

Lijnzaad 379 3,31 0,58 243 10 122 5,12 0,88 

Maiskiemen 115 1,21 0,25 45 14 7 3,02 0,86 

 

Het tonnage verbruikte oliezaden in de voederindustrie kan berekend worden aan de hand van de 

statistieken over de inputstromen van de veevoederfabrieken (BFA, 2020) (zie knooppunt voeder). 

Ook de nutriëntenstroom van de voedingsindustrie naar de veevoederindustrie gerelateerd met 

meelverbruik wordt berekend in het knooppunt voederindustrie op basis van de databank over het 
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grondstofverbruik in de voederindustrie (BFA, 2020). Deze stoom bedraagt 85,9 kton N en 12,1 kton 

P. 

De inputstroom van granen, geproduceerd in de Vlaamse akkerbouw, naar de voedingsindustrie 

werd berekend in het knooppunt plantaardige productie op basis van areaal en opbrengstgegevens. 

De nutriënten van granen afkomstig uit import verbruikt in de voedingsindustrie zijn berekend door 

een massabalans op te stellen voor de graanverwerking. Hiervoor werd volgende formule gebruikt:  

𝑁𝑃𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑛 𝑉𝐼
= 𝐺𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑎𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑
+ 𝑎𝑓𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝐺𝑟𝑎𝑎𝑛𝑖𝑛𝑑𝑁𝑃 − 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑  

 

De geproduceerde hoeveelheid graanproducten wordt gerapporteerd in de Belgische 

overheidsstatistieken (FOD economie, 2019). Er werd verondersteld dat 66% van de Belgische 

graanverwerking in Vlaanderen plaats vond (Departement landbouw & visserij, 2016). De Belgische 

import en export cijfers over graanproducten werden via dezelfde verhouding gealloceerd.  Ook 

werd er binnenlandse handel verondersteld. De N en P inhoud van de verschillende graanproducten 

werd gevonden in Fooddata Central (USDA, 2021). 

In Vlaanderen is er een grote verwerkende industrie voor groenten die voornamelijk 

diepvriesproducten produceert. De Belgische productie aan verwerkte groenten bedraagt 923 kton 

(VLAM, 2020) waarvan het Vlaamse aandeel op 62,3% wordt geraamd op basis van de groenten-

productiestatistieken (FOD economie, 2020a). Hiervan wordt er 570 kton netto geëxporteerd 

(VLAM, 2020) en gaat er dus 66 kton naar het knooppunt distributie. Om deze verwerkte groenten 

te produceren worden er zowel inheemse als geïmporteerde groenten verbruikt. De hoeveelheid 

geproduceerde groenten in Vlaanderen bestemd voor verwerking kan berekend  worden op basis 

van de opbrengst en areaal gegevens (knooppunt tuinbouw), doordat de productiestatistieken een 

onderheid maken tussen groenten bestemd voor de versmarkt en groenten bestemd voor de 

verwerkingsindustrie. De nutriëntenstroom bestemd voor verwerking afkomstig uit het knooppunt 

plantaardige productie is beraamd op 1,7 kton N en 0,3 kton P. Aangezien er geen specifieke 

statistieken bestaan over geïmporteerde groenten bestemd voor verwerking werden deze berekend 

op basis van een massabalans over de verwerkende groente industrie.  De N en P stroom is gelijk 

aan 0,3 kton N en 0,07 kton P.   

 

𝑁𝑃𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔
= 𝐺𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑
+ 𝑎𝑓𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑁𝑃 − 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑  

 

Naast de verwerkte groenten is er ook een aanzienlijk deel van de groenten dat onbewerkt naar het 

knooppunt distributie gaat. De nutriëntenstroom afkomstig uit de Vlaamse plantaardige productie 

bestemd voor de versmarkt bedraagt 1,1 kton N en 0,2 kton P (knooppunt plantaardige productie). 

Wanneer de import- en exporttonnages vermenigvuldigd worden met de gemiddelde 

nutriënteninhoud van groenten, correspondeert de import met een nutriëntenstroom van 1,0 kton 

N en 0,17 kton P en de export met 1,0 kton N en 0,17 kton P (VLAM, 2020). De uiteindelijke 

nutriëntenstroom van verse groenten naar het knooppunt retail en distributie bedraagt 1,0 kton N 

en 0,17 kton P. Er zijn ook kleine nutriëntenverliezen die naar vergisting en compostering stromen 

(OVAM, 2017 & OVAM, 2020).  

Voor fruit is er eveneens zowel een versmarkt als een verwerkende industrie. Van het in Vlaanderen 

geteelde fruit gaan er 25% appels, 20% peren en 4,8% aardbeien naar de verwerkende industrie 

(BZK, 2018). De nutriëntenstroom vanuit plantaardige productie naar de verwerkingsindustrie is 

gelijk aan 0,06 kton N en 0,01 kton P.  Om de stroom vanuit import te bereken werd een massabalans 

over de fruit industrie opgesteld. De N en P stromen bedragen 0,14 kton N en 0,04 P. 



 

155 
 

 

𝑁𝑃𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔
= 𝐺𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑
+ 𝑎𝑓𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑁𝑃 − 𝑉𝑙𝑎𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑  

 

De output van de fruit verwerkende industrie omvat fruitsappen, jams & mousses en bevroren fruit. 

De productie, import en exportstatistieken kunnen gevonden worden in Tabel 54 (Eurostat, 2020).  

De N en P inhoud van de verschillende producten werd gevonden in USDA food database. Hieruit 

kan de nutriëntenstroom van fruitproducten naar het knooppunt retail en distributie berekend 

worden. 

 

 

Tabel 54 Productie, import en exportstatistieken van fruit verwerkende industrie 

 Productie Import Export N (%) P(%) 

Fruitsappen 134 4,3 55 0,086 0,015 

Jams en 
mousses 

967 31 53 0,048 0,007 

Bevroren 
fruit (bokaal) 

165 110 94 0,112 0,015 

 

Naast het verwerkte fruit is er een aanzienlijk deel fruit dat onbewerkt naar de consument gaat. Zo 

gaat er 590 kton fruit van het knooppunt plantaardige productie naar de versmarkt. Daarnaast wordt 

er 1957 kton geïmporteerd en 2075 kton geëxporteerd (VLAM, 2020), resulterend in een netto 

nutriëntenexport vanuit de versmarkt van 0,08 kton N en 0,02 kton P. De nutriëntenstroom tussen 

de versmarkt en het knooppunt retail en distributie bedraagt 0,3 kton N en 0,05 kton P.  

Vlaanderen beschikt over een sterk ontwikkelde bierindustrie die tevens verantwoordelijk is voor 

de productie van mout en bostel. In Vlaanderen wordt er zo’n 682 kton mout en 74 kton bostel 

geproduceerd (FOD economie, 2019), waarvoor er 838 kton gerst wordt verwerkt (Vilt, 2018). 

Hiervan is slechts een minieme fractie afkomstig vanuit de Vlaamse landbouw (141 ton) (FOD 

economie, 2020a). De import en exportstatistieken kunnen gevonden worden in Tabel 55 (Eurostat, 

2020).  De N en P inhouden van de mout, bostel en bier werden gevonden in  de literatuur (INRAE-

CIRAD-AFZ, 2020 & USDA, 2021).  Van de gevormde reststromen worden er 51 kton mout en  75 

kton bostel gerecupereerd in de knooppunten dierlijke productie en voederindustrie, respectievelijk 

(BFA, 2020). Als gevolg van de bierconsumptie in Vlaanderen stroomt er 0,32 kton N en 0,11 kton P 

naar het knooppunt retail en distributie.  Ook wordt 908 kton frisdrank gealloceerd vanuit de 

voedingsindustrie naar het knooppunt retail en distributie, hiervan wordt er 860 kton in Vlaanderen 

geproduceerd (FOD economie, 2019). Frisdrank bevat gemiddeld 0,03% P (USDA, 2021) in de vorm 

van fosforzuur die afkomstig is uit de chemische industrie.  

Tabel 55 Productie, import en exportstatistieken van bierindustrie 

 Productie Import Export N (%) P(%) 

Mout 682 299 587 3,8 0,53 

Bostel 74 22 20 1,84 0,35 

Bier 1662 / 1261 0,5 0,028 

  

De reststromen geproduceerd door de voedingsindustrie zijn per deelsector gerapporteerd door  

IMJV food waste-Plug (OVAM, 2020). Via de bijkomstige restroommarkt analyse kon ook  de 

bestemming van de reststromen worden toegekend (OVAM, 2017). De jaarlijkse cijfers over de 
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hoeveelheid organisch biologisch afval verwerkt door de verwerkingstechnieken vergisting en 

compostering worden bijgehouden door VLACO (VLACO, 2020c). De gegevens over de verwerking 

van dierlijk afval zijn afkomstig van de afvalstoffenregisters en de databank TRACES (OVAM, 2017). 

De belangrijkste afzetkanalen zijn verbranding (C1&2), petfood (C3) en export (C3). De totale 

reststromen vanuit de voedingsindustrie naar elk knooppunt kunnen gevonden worden in Tabel 56. 

Ook gaat er een significant deel van de nutriënten verloren in de voedingsindustrie via afvalwater 

(VMM, 2020b). Een deel van het afvalwater wordt gezuiverd op het bedrijfsterrein en een het 

overige deel gaat naar de stedelijke zuivering. De lading nutriënten van beide types afvalwater wordt 

respectievelijk berekend  in het knooppunt OBA- Nitrificatie Denitrificatie en AW- Nitrificatie 

Denitrificatie.  

De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 56. 

 

Tabel 56 De stofboekhouding van voedingsindustrie 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 13,51 2,39 

Chemische Industrie 0,00 0,25 

Dierlijke Productie - Andere 0,37 0,11 

Import 194,42 33,37 

Pluimveeteelt 18,12 2,94 

Runderteelt 25,85 5,30 

Tuinbouw 3,31 0,56 

Varkensteelt 37,59 6,88 

Totaal 293,23 51,81 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 2,31 0,57 

Akkerbouw 0,15 0,19 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,33 0,06 

Chemische Industrie 4,14 0,06 

Export 119,90 21,99 

OBA Compostering 0,07 0,01 

OBA Mestverwerking - Vergisting 3,29 0,63 

OBA Nitrificatie Denitrificatie 2,19 0,56 

OBA Vergisting 1,12 0,23 

Petfood 3,65 0,73 

Retail en Distributie 42,74 5,65 

Runderteelt 6,33 0,64 

veevoeder andere 7,99 1,36 

veevoeder pluimvee 20,30 2,28 

veevoeder runderen 39,63 6,66 

veevoeder varkens 36,57 6,51 

veevoeder voormengsel 0,55 0,10 

Totaal  291,26 48,23 
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7.4 VOEDERINDUSTRIE 

Import, plantaardige productie en voedingsindustrie zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste 

inputstromen van de voederindustrie. Nutriënten van verschillende reststromen (zoals schroot, 

meel, bietenpulp etc.)  uit de voedingsindustrie worden gevalideerd in de voederindustrie. Vanuit 

de plantaardige productie komen voornamelijk nutriënten onder de vorm van granen en eiwitrijke 

gewassen. Tenslotte is er ook een kleinere fractie afkomstig van de Chemische industrie die 

supplementen en mineralen levert aan de voederindustrie.   

De geproduceerde veevoeders worden geconsumeerd door de Vlaamse veeteelt of worden 

geëxporteerd. Ook verliest de voederindustrie een kleine fractie nutriënten via afvalwater naar 

oppervlaktewater en de stedelijke afvalwaterzuivering. De voederindustrie is op te delen per 

diersoort. Voor elke deelsector van de veevoederindustrie werd dezelfde berekeningsmethode 

gebruikt. Voor petfood werden afzonderlijke aannames gedaan. 

 Veevoeder 

7.4.1.1 Assumpties en berekeningen 

Om de inputsstromen gebruikt in de Belgische veevoeder industrie te begroten, werd een 

gedetailleerde lijst van grondstoffen verbruikt door Belgische veevoederfabrikanten gebruikt (BFA, 

2020). Het grondstoffenverbruik werd geëxtrapoleerd tot het totale Belgische productiecijfer (BFA, 

2019) per diersoort en vermenigvuldigd met de bijhorende N en P inhouden. De N -en P -inhouden 

waren afkomstig van voedertabellen (INRAE-CIRAD-AFZ, 2020). De Vlaamse voederindustrie wordt 

verondersteld verantwoordelijk te zijn voor 92% van de Belgische verwerking (Coppens et al., 2013). 

De vraag aan plantaardige producten die niet voldaan wordt door de berekende Vlaamse productie 

(zie knooppunt plantaardige productie) wordt verondersteld geïmporteerd te worden. 

De outputstromen worden begroot op basis van de productiecijfers (BFA, 2019) te vermenigvuldigen 

met de N en P concentratie van de voeders berekend met behulp van de grondstoffen lijst. De 

gemiddelde N en P-inhoud van de veevoeder per diersoort kan gezien worden in Tabel 57.  

 

Tabel 57 De hoeveelheid veevoeder geproduceerd en geconsumeerd in Vlaanderen (BFA, 2018) 

Type veevoeder Totale 

productie 

(ton) 

Verbruik 

Vlaanderen 

(ton) 

g N/g  

(eigen 

berekening) 

g P/g (eigen 

berekening) 

Runderenvoeder 1.888.654 936.632 0,027 0,0045 

Varkensvoeder 3.298.832 3.617.564 0,024 0,0044 

Pluimveevoeder 1.214.489 1.421.733 0,029 0,0055 

Andere 385.475 61.786 0,027 0,0045 

 

De handel in veevoeders kon worden ingeschat door de Belgische handelsstatistieken te 

vermenigvuldigen met het Vlaamse productieaandeel (Eurostat, 2020). Rekening houdend met 

inlandse handel kon de  Vlaamse consumptie berekend worden (Tabel 57).  

De resultaten van de stofboekhoudingen van de verchillende veevoeders  kunnen gevonden worden 

in Tabel 58, Tabel 59, Tabel 60 en Tabel 61.  

 

Tabel 58 De stofboekhouding van veevoeder-runderen 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 1,81 0,34 

Chemische Industrie 1,27 0,51 

Import 7,68 1,20 
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veevoeder voormengsel 0,12 0,09 

Voedingsindustrie 39,63 6,66 

Totaal 50,50 8,79 

Output 
N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,00 0,00 

Export 25,82 4,30 

Oppervlaktewater 0,00 0,00 

Runderteelt 25,40 4,23 

Totaal 51,22 8,53 

 

Tabel 59 De stofboekhouding van veevoeder-varkens 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 7,32 1,36 

Chemische Industrie 5,76 1,79 

Import 39,63 6,72 

veevoeder voormengsel 0,37 0,28 

Voedingsindustrie 36,57 6,51 

Totaal 89,65 16,66 

Output N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,00 0,00 

Oppervlaktewater 0,00 0,00 

Varkensteelt 89,51 16,32 

Totaal 89,51 16,32 

 

Tabel 60 De stofboekhouding van veevoeder pluimvee 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 2,79 0,53 

Chemische Industrie 1,46 1,13 

Import 16,62 3,09 

veevoeder voormengsel 0,10 0,07 

Voedingsindustrie 20,30 2,28 

Totaal 41,27 7,09 

Output N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,00 0,00 

Oppervlaktewater 0,00 0,00 

Pluimveeteelt 40,70 6,44 

Totaal 40,70 6,44 

 

Tabel 61 De stofboekhouding van veevoeder andere 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,37 0,07 

Chemische Industrie 0,38 0,11 

Import 1,46 0,23 

veevoeder voormengsel 0,02 0,02 
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Voedingsindustrie 7,99 1,36 

Totaal 10,22 1,79 

Output N (kton) P (kton) 

Dierlijke Productie - Andere 4,66 0,78 

Export 5,79 0,96 

Totaal 10,45 1,74 

 

 

 Petfood 

7.4.2.1 Assumpties en berekeningen 

De hoeveelheid geproduceerde petfood werd berekend op basis van de verbruikscijfers berekend 

in het knooppunt huisdieren en de import- en exportgegevens per type petfood (Eurostat, 2020). Er 

werd aangenomen dat de Vlaamse petfood industrie verantwoordelijk is voor 92% van de handel 

(gelijk aan de veevoederproductie aandeel).  De hoeveelheden geproduceerd petfood en de 

hoeveelheid bestemd voor het de Vlaamse markt kunnen gevonden worden in Tabel 62. De N en P 

inhouden van de verschillende voeders werden gevonden in de literatuur (Leenstra & Vellinga, 2011 

& Van Dijk et al., 2016).   

Tabel 62 Productie en verbruiksgegevens over petfood per categorie  

Productie (ton) 
Verbruik Vlaanderen 

(ton) 
N (%) P (%) 

Hond (droog) 47.771 55.127 0,040 0,010 

Hond (nat) 48.106 55.513 0,011 0,002 

Kat (droog) 20.020 23.102 0,051 0,013 

Kat (nat) 20.543 23.706 0,018 0,003 

Kleine zoogdieren 57.325 35.892 0,025 0,006 

Vogels 2.211 1.384 0,017 0,003 

 

Honden en kattenvoer bestaat uit circa 25% Processed Animal Proteins (PAP) afkomstig uit de 

voedingsindustrie (Leenstra & Vellinga. 2011).  Ook wordt er zo’n 35 kton aan dierlijke organen 

verwerkt in de petfood industrie (OVAM, 2020). Petfood bestaat gemiddeld uit 20% bietenpulp 

afkomstig uit de voedingsindustrie (Leenstre &Vellinga, 2011). De plantaardige productie levert 29 

kton granen aan de petfoodindustrie (BFA, 2020). De overige nutriënten worden verondersteld 

afkomstig te zijn vanuit import. De import stroom werd berekend door een massabalans op te 

stellen over het deelknooppunt petfood voor stikstof en fosfor. De N en P stromen vanuit import 

bedragen respectievelijk 2,1 kton en 0,4 kton.  

De resultaten van de stofboekhouding  van het subknooppunt petfood kunnen gevonden worden in 

Tabel 63. 

 

Tabel 63 De stofboekhouding van petfood 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,64 0,10 

Import 2,73 0,56 

Voedingsindustrie 3,65 0,73 

Totaal 7,01 1,39 

Output N (kton) P (kton) 

Export 0,54 0,12 
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Retail en Distributie 5,31 1,21 

Totaal 5,85 1,33 

 

7.5 RETAIL EN DISTRIBUTIE 

 

De Vlaamse retail koopt voedingsproducten en petfood aan van de voedings- en voederindustrie . 

De import van voedingsproducten is volledig opgenomen in het knooppunt voedingsindustrie.  

Bij de retail en distributie gaan er nutriënten verloren onder de vorm van voedselverliezen en -

verspilling door het bewerken of het overschrijden van de vervaldatum van etenswaren. De 

meerderheid van de producten worden echter gekocht door de consument. 

7.5.1.1 Assumpties en berekeningen 

De aankoop van voedingsproducten door Retail en distributie wordt in het knooppunt 

voedingsindustrie besproken. 

De hoeveelheid aangekochte voedingsproducten door de huishoudens vanuit de retail en distributie 

werd ingeschat op basis van een marktonderzoek. Bij het marktonderzoek scannen Vlaamse 

huishoudens uit een representatieve steekproef systematisch hun voedselaankopen bij aankoop in 

de supermarkten (Gfk Belgium, 2020). Door een gedetailleerde lijst van voedselproducten te 

vermenigvuldigen met de bijhorende N- en P-inhouden werd de  N- en P-outputstroom van het 

Knooppunt Retail en Distributie naar huishoudens begroot. Het marktonderzoek rapporteert de 

gekochte hoeveelheid per voedingsproduct, per inwoner en per jaar. De aankoop hoeveelheid per 

voedingsproducten wordt vermenigvuldigd met de respectievelijke N en P-inhouden.  

𝑉𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝐻𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠(𝐺𝑓𝐾)  

= ∑ ( 𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗  𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑) 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

 

De hoeveelheid voedingsproducten aangekocht door Horeca wordt berekend in knooppunt Horeca.  

De hoeveelheid aangekocht petfood werd ingeschat volgens de methode beschreven in het 

knooppunt huisdieren. Hierbij worden de voederbehoefte per huisdiersoort vermenigvuldigd met 

het aantal huisdieren gedomesticeerd in Vlaanderen. Er wordt verondersteld dat er 10% meer 

petfood gekocht wordt dan verbruikt (Van Dijk et al., 2016).  

De hoeveelheid organisch afval geproduceerd tijdens de distributiestap moet worden 

gerapporteerd door de distributiesector aan de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij door middel van 

de IMJV Food waste plug-in (OVAM, 2020). De bedrijven geven via deze plug-in de tonnages 

geproduceerd organisch afval per categorie vrij. De bestemming van het geproduceerde organische 

afval werd in kaart gebracht doormiddel van een marktanalyse  over de organische reststromen 

(OVAM, 2017). Hierin werd becijferd dat 52% naar vergisting gaat, 31% naar compostering en 17% 

naar verbranding.  

 

De resultaten van de stofboekhouding van het knooppunt retail en distributie kunnen gevonden 

worden in Tabel 64. 

 

Tabel 64 De stofboekhouding van Retail en distributie 

Input  N (kton) P (kton) 

Petfood 5,31 1,21 

Voedingsindustrie 43,13 5,72 

Totaal 48,44 6,93 

Output N (kton) P (kton) 
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Afvalverwerking - verbranding 2,46 0,43 

HORECA 13,62 1,87 

Huisdieren 5,31 1,21 

menselijke consumptie 22,00 2,95 

OBA Compostering 0,46 0,37 

OBA Mestverwerking - Vergisting 1,02 0,82 

OBA Vergisting 0,39 0,31 

Totaal 45,27 7,95 

 

 

7.6 HORECA 

Een deel van de voeding wordt niet rechtstreeks aangekocht via het knooppunt retail en distributie 

maar wordt eerst verder bereid in de Horeca. Er wordt aangenomen dat de Horeca zijn grondstoffen 

aankoopt vanuit het knooppunt retail en distibutie en deze doorverkoopt aan de huishoudens. Bij 

de bereiding gaan er echter ook nutriënten verloren onder de vorm van afvalstromen. Zo ontstaat 

er organisch biologisch afval dat naar OBA verwerking of afvalverwerking gaat. Tenslotte gaat er ook 

nog een deel van de nutriënten verloren via het afvalwater dat naar de openbare RWZI’s gaat.   

7.6.1.1 Assumpties en berekeningen 

De inputstromen van de Horeca zijn verondersteld gelijk te zijn aan de nutriënten die het knooppunt 

verlaten als voeding voor menselijke consumptie vermeerderd met het organische biologisch afval  

en afvalwater gereproduceerd in dit knooppunt. 

De buitenhuisconsumptie door de huishoudens werd ingeschat door het markonderzoek van iVOX 

(VLAM, 2018). Uit dit onderzoek blijkt dat 34% van de voeding wordt aangekocht in cafetaria’s, 

restaurants en overige horeca. Wanneer dit resultaat gecombineerd wordt met het marktonderzoek 

over de voedselaankopen in retail en distributie kan de nutriëntenstroom vanuit de horeca 

ingeschat worden.  Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de consument dezelfde consumptiepatronen 

aanhoudt in de Horeca als bij thuisconsumptie.  De volgende formule werd gebruikt.  

𝑉𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝐻𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠(𝐺𝑓𝐾)

=
1

2
∗ ∑ ( 𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗  𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡
 

De hoeveelheid organisch afval geproduceerd bij de voedselverwerking in de sectoren horeca en 

catering wordt opgevolgd door OVAM doormiddel van de IMJV Food waste plugin (OVAM, 2020). 

De bedrijven rapporteren via deze plug-in het tonnage geproduceerd organisch afval per 

voedselcategorie. De bestemming van het geproduceerde organische afval werd in kaart gebracht 

doormiddel van een marktanalyse  over de organische reststromen (OVAM, 2017). Hierin werd 

becijferd dat het afval van horeca voor 31% naar vergisting en 69% naar verbranding gaat. Voor het 

geproduceerde organische afval bij catering geldt een verdeling van 21% vergisting ten opzichte van 

79% verbranding.  

De afvalwaterproductie wordt becijferd in het knooppunt afvalwaterverwerking.  

 

De resultaten van de stofboekhouding van het knooppunt HORECA kunnen gevonden worden in 

Tabel 65. 
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Tabel 65 De stofboekhouding van horeca 

Input  N (kton) P (kton) 

Retail en Distributie 13,62 1,87 

Totaal  13,62 1,87 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 1,92 0,30 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,82 0,14 

menselijke consumptie 11,02 1,54 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,41 0,08 

OBA Vergisting 0,15 0,03 

Totaal  14,33 2,10 

 

7.7 HUISHOUDENS 

Het knooppunt huishoudens bevat drie sub-compartimenten: menselijke consumptie, huisdieren en 

tuin. De huishoudens kopen voedingsproducten, petfood en meststoffen aan. De 

voedingsproducten worden aangekocht via de Retail of geconsumeerd in Horeca. Petfood wordt 

aangekocht bij het knooppunt Retail en Distributie. Meststoffen voor de tuin zijn afkomstig uit de 

Chemische industrie (minerale meststoffen) of van OBA verwerking (compost).  

De nutriënten verlaten het knooppunt huishoudens richting afvalwaterverwerking, afvalverwerking, 

OBA verwerking, water en bodem. De hoeveelheid N en P die wordt geloosd als het afvalwater wordt 

berekend met behulp van de inwonersequivalent. Op basis van gegevens over het productie en 

bestemming van het organisch afval kon een inschatting gemaakt worden omtrent de nutriënten 

stromen naar afvalverwerking en OBA-verwerking. Naast outputstromen voedselafval en 

afvalwater, verdwijnen er ook nutriënten onder de vorm van excreta van huisdieren en meststoffen 

naar de bodem.  Ook het septisch slib werd in rekening gebracht.  

 Menselijke consumptie  

 

7.7.1.1 Assumpties en berekeningen 

Voedingsproducten worden aangekocht door het knooppunt menselijk consumptie via zowel het 

knooppunt Horeca als het knooppunt Retail en Distributie. De hoeveelheid aangekochte 

voedingsproducten werd berekend aan de hand van een marktonderzoek. Hierbij registreren 5000  

Belgische gezinnen systematisch hun aankopen door deze te scannen bij aankoop in de supermarkt. 

De gezinnen zijn zo geselecteerd zodat er een representatieve steekproef bekomen wordt voor 

België.  Wanneer de resultaten omgerekend worden naar de totale Vlaamse bevolking, kan er een 

inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid N en P die wordt aangekocht vanuit het knooppunt 

Retail en Distributie. De berekening vertrekt vanuit de aankoophoeveelheid van een gedetailleerde 

lijst van voedingsproducten die vermenigvuldigd wordt met hun N -en P-inhouden. Hieruit werd 

afgeleid dat de stroom van Retail en Distributie naar Menselijke Consumptie  22,0 kton N en 2,95 

kton P bedraagt.  

𝑉𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝐻𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠(𝐺𝐹𝐾) = ∑ (𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡)
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡
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Om een inschatting te maken omtrent de voedingsproducten die niet in de winkels worden gekocht, 

maar worden consumeert in restaurants, kantines en overige eetgelegenheden werd de 

consumptietracker van iVOX gebruikt. Hieruit blijkt dat 34% van de voedingsproducten buitenhuis 

(HORECA) wordt gegeten en 66% is aangekocht in de supermarkt en thuis bereid (VLAM, 2018) 

Op basis van de studie “voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens” kon de 

hoeveelheid biologisch afval vanuit menselijke consumptie berekend en de bestemming van de N 

en P stromen in kaart gebracht worden (huisdieren, tuin, OBA-verbranding en OBA-compostering) 

(Gfk Belgium, 2016). Hiervoor werd de totale afvalproductie per product vermenigvuldigd met de 

N-en P-inhoud van dit product voor iedere bestemming. 

𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑎𝑓𝑣𝑎𝑙𝐵𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 = ∑ 𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑣𝑎𝑙𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡
 

 

De vuilvracht vanuit menselijke consumptie die wordt afgevoerd naar afvalwaterzuivering is 

berekend op basis van het de huishoudelijke afvalwatersamenstelling (Steven De Baerdemaecker, 

Aquafin, persoonlijke communicatie, 26 Januari 2021) en het aantal inwoners aangesloten op het 

openbare afvalwaterzuivering (VMM, 2020c). De vuilvracht naar de RWZI, IBA en opp. Water  kan 

gezien worden in Tabel 66. 

Tabel 66 Afvalwaterproductie per persoon (IE) (Steven De Baerdemaecker, Aquafin, persoonlijke 

communicatie, 26 Januari 2021) 

Component Hoeveelheid 

per dag 

Huishoudelijk 

afvalwater 

120 L 

Stikstof 12 g 

Fosfor 2 g 

 

De hoeveelheid N en P die terecht komt in oppervlaktewater wordt berekend door het aantal 

ontkoppelde huishoudens te vermenigvuldigen met het inwonersequivalent verminderd met de 

nutriënten gezuiverd in het IBA-systeem (Tabel 67). Doormiddel van de nutriëntenlading in het 

effluent kon de zuiveringsefficiëntie van  de IBA-systemen bepaald worden. Het effluent bevat nog 

0,04 kton N en 0,01 kton P (VMM, 2020c). Er wordt verondersteld dat 80% van de verwijderde 

stikstof naar lucht gaat en 20% naar het slib (gelijk aan RWZI).  

Met behulp van de gegevens over het aantal overlijdens per maand volgens geslacht en gewest, kan 

bepaald worden hoeveel N en P via overlijdens naar OBA-verbranding en bodem worden gebracht. 

 

Tabel 67 Vuilvracht naar RWZI, IBA en oppervlaktewater  

 Aantal N 

(kton) 

P 

(kton) 

Gekoppelde 

personen 

5574779 24,4 4,1 

Personen 

met IBA 

29223 0,12 0,02 

Personen 

lozen opp. 

water 

948965 4,2 0,7 

 

De resultaten van de stofboekhouding kunnen gevonden worden in Tabel 68. 

 

Tabel 68 De stofboekhouding van menselijke consumptie 
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Input  N (kton) P (kton) 

HORECA 11,02 1,54 

Retail en Distributie 22,00 2,95 

Tuin 0,05 0,01 

Totaal 33,07 4,49 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 1,91 0,21 

AW Nitrificatie Denitrificatie 23,94 3,80 

AW Vergisting 0,48 0,27 

Huisdieren 1,11 0,10 

Lucht 0,07 0,00 

OBA Compostering 0,74 0,07 

Oppervlaktewater 4,20 0,70 

Tuin 0,24 0,02 

Totaal 32,72 5,17 

 

 Huisdieren 

7.7.2.1 Assumpties en berekeningen 

De hoeveelheid petfood aangekocht voor huisdieren werd berekend aan de hand van het aantal 

huisdieren in Vlaanderen per diersoort  (Fediaf, 2019) en hun gemiddelde consumptie (Leenstra & 

Vellinga., 2011). Ook werd er aangenomen dat er meer petfood werd aangekocht dan er 

geconsumeerd werd. Volgens Van Dijk et al., 2017 wordt 10 % van het petfood verspild. De 

inputstroom uit knooppunt Retail  en Distributie werd berekend volgens volgende formule: 

𝑃𝑒𝑡𝑓𝑜𝑜𝑑𝑁𝑃 = ∑ #𝐷𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 + 0.1* ∑ #𝐷𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡  
 

Tabel 69 Consumptie van petfood gebaseerd op aantal dieren en consumptie per dier (FEDIAF, 2019 

& Leenstra &Vellinga, 2011 & Van Dijk et al., 2016)  

 
Aantal dieren 

Consumptie per 

jaar per dier (kg) 
Totale N (kton) Totale P (kton) 

Honden 

(droog) 
1242000 71 3,52 0,88 

Honden (nat) 1242000 71 0,96 0,14 

Katten (droog) 1886000 20 1,89 0,47 

Katten (nat) 1886000 20 0,67 0,11 

Kleine 

zoogdieren 
1232800 46,5 1,40 0,32 

Vogels 414000 5,3 0,04 0,01 

 

De outputstromen van het knooppunt huisdieren omvatten enerzijds de kadavers van de overleden 

huisdieren en anderzijds de excreta uitgescheiden door de huisdieren. Een deel van de kadavers 

wordt opgehaald door Remac  (1353 ton) (OVAM, 2017) en het overige deel wordt verondersteld 

begraven te worden door hun eigenaars (583 ton). De excreta kunnen uitgescheiden worden op de 

bodem of worden binnenhuis opgevangen en verwerkt met het restafval. De verdeling tussen de 

bestemmingen is soortafhankelijk en kan gezien worden in Tabel 70 (Van Dijk et al., 2016). 
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Tabel 70 Verdeling bestemming van excreta (Van Dyck., 2017) 

 Buiten (bodem) (%) Binnnenhuis (%) 

Honden 100 0 

Katten 40 60 

Kleine zoogdieren 80 20 

Vogels 40 60 

 

De N- en P-stromen gerelateerd aan de huisdierkadavers wordt geschat op basis van de 

levensverwachting en het volwassengewicht van iedere diersoort (Van Dijk et al., 2016). Om de 

geproduceerde excreta te schatten wordt er een massabalans opgesteld. Er wordt verondersteld 

dat de hoeveelheid  stikstof en fosfor in de excreta gelijk is aan de hoeveelheid geconsumeerde N 

en P verminderd met de N en P aanwezig in de afgevoerde kadavers: 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑁𝑃 =  ∑ #𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔−1

𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡
∗ 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡  
 

𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑁𝑃𝐵𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔

= ∑ %𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗ (#𝐷𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡
𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 − #𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡

∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔−1 ∗ 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑𝐷𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡  )  
 

Tabel 71 De stofboekhouding van huisdieren 

Input  N (kton) P (kton) 

menselijke consumptie 1,11 0,10 

Retail en Distributie 5,31 1,21 

Totaal 6,43 1,31 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 1,80 0,39 

Bodem 4,63 0,92 

Totaal 6,43 1,31 

 

 Tuin  

 

De belangrijkste inputstromen van de tuin zijn afkomstig uit OBA compostering, Chemische 

industrie,  lucht en menselijke consumptie. Er wordt  jaarlijks 89 kton groencompost en 209 kton 

GFT-compost verkocht aan particulieren met een stikstof - en fosforconcentratie van respectievelijk 

2,0 % N en 0,26% P én 0,7% N en 0,12 % P (VLACO, 2020b). Het kunstmestgebruik werd beraamd op 

1,9  kton N  en 0,36 kton P op basis van een enquête bij een representatieve steekproef van Vlaamse 

tuinen (Dewaelheyns et al., 2008). Er wordt ook een grote hoeveelheid stikstof afgezet in de tuinen 

vanuit de lucht door depositie. De totale stikstofdepositie werd berekend door het totale tuinareaal 

(INBO, 2016) te vermenigvuldigen met de gemiddelde Vlaamse stikstofafzet per oppervlakte-

eenheid (VMM, 2021a).  De stikstofstroom vanuit de lucht bedraagt  2,9 kton N. Een laatste bron 

van nutriënten is voedselafval afkomstig van menselijke consumptie die thuis gecomposteerd 

wordt. Deze stroom werd berekend bij het knooppunt menselijke consumptie.  

De outputstromen kunnen opgedeeld worden in vier delen: gewassen naar menselijke consumptie, 

gemaaid gras naar OBA compostering, stikstof emissies naar de lucht en nutriëntenoverschot naar 

de bodem. De hoeveelheid thuis gekweekte tuinproducten voor consumptie wordt geschat op 
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37.000 ton (Departement landbouw & visserij, 2016) met een gemiddelde N en P. De 

nutriëntenstroom van gewasproductie in de tuin voor menselijke consumptie bedraagt dus 0,05 

kton N en 0,01 kton P. De hoeveelheid gras afkomstig uit de tuinen van huishoudens naar OBA 

compostering werd beraamd op 593 kton in 2018 resulterend in een nutriënten stroom van 2,1  kton 

N en 0,2 kton P.  De NH3- en N2O-emissie tijdens het thuis-composteren van GFT-afval kunnen 

berekend worden met volgende rekenregels: 27 g NH3/ton GFT en 101 g N2O/ton GFT. (Gellynck et 

al., 2006)  

22.2 
𝑔 𝑁𝐻3 − 𝑁

𝑡𝑜𝑛 𝐺𝐹𝑇 ∗ 39 𝑘𝑡𝑜𝑛

1000000
=   0,001 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁𝐻3 − 𝑁 

64.3 
𝑔 𝑁2𝑂 − 𝑁

𝑡𝑜𝑛 𝐺𝐹𝑇
∗ 39𝑘𝑡𝑜𝑛

1000000
=   0,003 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁2𝑂 − 𝑁 

De totale N-emissie bedraagt dus 0,004 kton N. De overschot van de nutriënten worden 

verondersteld naar de bodem te gaan.  Het overschot wordt dus gechat op 6,2 kton N en 0,6 kton P. 

Op basis van de voedselverliesgegevens uit de studie “Voedselverlies en consumentengedrag bij 

Vlaamse huishoudens”  (Gfk Belgium, 2016) en gegevens uit het composteringsonderzoek 

“Opmaken van toetsingskader voor de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het beleid inzake 

de selectieve inzameling van afvalstromen” (Gellynck et al., 2006) kon worden bepaald hoeveel N 

emissies (NH3-N emissie en N2O-N emissie) ontstaan via thuiscompostering en hoeveel N en P via 

thuiscompostering naar de bodem wordt gebracht. 

Tabel 72 De stofboekhouding van tuin 

Input  N (kton) P (kton) 

Chemische Industrie 1,91 0,36 

Lucht 2,95 0,00 

menselijke consumptie 0,24 0,02 

OBA Compostering 3,24 0,48 

Totaal 8,34 0,87 

Output N (kton) P (kton) 

Bodem 6,22 0,63 

Lucht 0,00 0,00 

menselijke consumptie 0,05 0,01 

OBA Compostering 1,92 0,22 

Totaal 8,20 0,86 

 

7.8 OPENBARE AFVALWATERZUIVERING 

De afvalwaterverwerking krijgt inputstromen van volgende sectoren: huishoudens, 

voedingsindustrie, de voederindustrie, afvalverwerking en chemische industrie. Een deel van het 

afvalwater van deze sectoren wordt geloosd op de riolering en vindt daarlangs zijn weg naar de 

afvalwaterzuiveringsinstallaties. Er sijpelt ook grondwater en regenwater binnen in de riolering die 

beide verantwoordelijk zijn voor een additionele nutriënteninput voor de zuiveringsinstallaties. Een 

deel van de nutriënten bereikt de eigenlijke zuivering niet doordat deze ongezuiverd verloren gaan 

naar het oppervlaktewater als gevolg van overstort. Het zuiveringsproces van de 

afvalwaterverwerking  verwijdert grotendeels de nutriënten uit het afvalwater afkomstig van de 

andere knooppunten. De nutriënten worden opgenomen door het zuiveringsslib of worden  

geëmitteerd naar de lucht onder de vorm van N2 of N2O gas. Een deel van de nutriëntenlading wordt 

echter niet gezuiverd en wordt geloosd in het oppervlaktewater als effluent.  
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 AW – Actiefslibbehandeling 

De nutriëntenstroom van het knooppunt huishoudens naar het knooppunt afvalwaterverwerking is 

becijferd door het inwonersequivalent te vermenigvuldigen met het aantal inwoners dat 

aangesloten zijn op de zuiveringsinstallaties (zie knooppunt huishoudens).  

Afvalwater afkomstig uit andere knooppunten werd ingeschat op basis van het WEISS model (VMM, 

2020b).  De vuilvracht van de voedingsindustrie werd ingeschat door de som te nemen van de 

sectoren voeding en dranken. Voor het afvalwater afkomstig van het knooppunt Horeca werd het 

knooppunt handel & diensten in rekening gebracht. Daarnaast werden andere industriële 

afvalwaterstromen opgenomen bij het knooppunt chemische industrie. De som van industriële 

afvalwater is becijferd op 0,2 kton N en 0,02 kton P. 

De totale vuilvracht van het in -en effluent is becijferd op basis van de som van alle RWZI en KWZI in 

Vlaanderen. De totale vuilvracht werd begroot op 28,3 kton N en 4,3 kton P (VMM, 2020c). Een 

overzicht van de nutriëntenvracht per knooppunt kan gevonden  worden in Tabel 73. 

Een klein percentage van de riolering is niet verbonden met de zuiveringsinstallaties, waardoor deze 

vuilvracht ongezuiverd in het milieu wordt geloosd. Door het percentage van huishoudens 

aangesloten op dit type riolering te vermenigvuldigen met het inwonerequivalent kon de 

hoeveelheid nutriënten die rechtstreeks verloren gaan naar het milieu ingeschat worden. Een 

tweede nutriëntenlading gaat verloren zonder zuivering door overstort. De hoeveelheid nutriënten 

die verloren gaan door overstort zijn becijferd door het WEISS-model. De overstort is gelijk aan 0,9 

kton N en 0,15 kton P (VMM, 2020c) 

 

Tabel 73 Inputstromen  voor de afvalwaterzuivering binnen de openbare 

afvalwaterzuiveringsinstallaties  

 

Het totale afvalwaterdebiet is beduidend hoger dan de som van afvalwaters afkomstig van 

huishoudens en industrie. Het overige afvalwater is afkomstig van regenwater en infiltratiewater, 

waarbij we een 50 – 50 verdeling tussen beide bronnen veronderstellen.. Regen- en grondwater 

bevatten respectievelijk 1,16 en 9,5 mg N/l (Coppens et al., 2013; VMM, 2020d). De totale 

stikstofvracht naar het de afvalwaterverwerking bedraagt dus 2,4 kton voor regenwater en voor 

grondwater.  

Het zuiveringsproces verwijdert een groot gedeelte van de nutriënten uit het industriële en 

huishoudelijke afvalwater. Een deel van de nutriënten worden echter niet verwijderd en komen via 

het effluent vrij in het oppervlakte water. De hoeveelheid stikstof en fosfor die via het effluent in de 

omgeving geloosd worden is beraamd op 4,67 kton N en 0,56 kton P (VMM, 2020c). Door de 

nutriëntenlading van het effluent te vergelijken met het influent, kan de verwijderingsefficiëntie 

berekend worden. De verwijderingsefficiëntie bedraagt 82,6 % voor N en 85,4% voor P. 

De verwijderde nutriënten worden geconcentreerd in het zuiveringsslib of worden geëmitteerd naar 

de lucht.  Uit de data van Aquafin blijkt dat er elk jaar 98 kton slib wordt geproduceerd, dewelke 

Input m3/j N (kton) P (kton) 

Huishoudens 244.175.300 24,4 4,07 

Overige industrie 9.238.011 0,2 0,02 

Voedingsindustrie 5.144.584 0,3 0,06 

Afval verwerking 1.617.937 0,02 0 

Diensten 18.945.760 0,8 0,14 

Regenwater  229.524.151 0,3 / 

Grondwater 229.524.151 2,1 / 

Totaal  738.169.898 28,3 4,29 
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4,03 kton N en 3,20 kton P bevat (Aquafin, 2021; Biogas, 2019; Steven De Baerdemaecker, Aquafin, 

persoonlijke communicatie, 26 Januari 2021). Hieruit blijkt dat ongeveer 20% van de verwijderde 

stikstof wordt geassimileerd in de slibbiomassa. De overige stikstof wordt omgezet tot gasvormige 

verbindingen.  Er wordt aangenomen dat 0,8% van de gasvormige stikstof voor komt onder de vorm 

van N2O en 99,2 als N2 (Steven De Baerdemaecker, Aquafin, persoonlijke communicatie, 26 Januari 

2021). 

De nutriënteninput berekend uit de som van nutriëntenvracht van afvalwater afkomstig uit 

huishoudens, industrie, slibvergisting en infiltratiewater bevat minder 0,12 kton stikstof en 0,18 kton 

fosfor dan de stroom berekend uit de som van de gemeten influent vrachten van de RWZI’s en 

KWZI’s (VMM, 2020d). Het verschil is miniem en mogelijk te wijten aan de aannames gebruikt bij 

het berekenen van het huishoudelijk afvalwater. Door het definiëren van de onzekerheid kan deze 

discrepantie worden verwerkt in het datareconciliatie proces. 

De totale hoeveelheid geproduceerd slib in Vlaanderen bedraagt 110.000 ton (inclusief septisch slib) 

(Biogas-E, 2019) . Slib bevat 4,1% N en 3,26% P (Coppens et al., 2013). Er werd 60,5 kton slib vergist 

in 2018. Het overige gedeelte gaat rechtstreeks naar het knooppunt afvalverwerking. Een deel van 

de opgeslagen N en P in de slibbiomassa komt vrij tijdens de vergisting en gaat naar de vloeibare 

fractie. De waterige fractie wordt na de slibontwatering gerecirculeerd naar de aerobe zuivering van 

de RWZI. De hoeveelheid nutriënten in het gerecirculeerde water werden berekend uit het verschil 

in nutriëntenvacht voor en na vergisting.  

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het knooppunt  afvalwaterverwerking - nitrificatie 

denitrificatie kunnen gevonden worden in Tabel 74. 

 

Tabel 74 De stofboekhouding van afvalwaterverwerking - nitrificatie denitrificatie 

Input  N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 0,03 0,00 

AW Vergisting 0,09 0,17 

Chemische Industrie 0,18 0,02 

Grondwater 2,18 0,00 

HORECA 0,82 0,14 

Lucht 0,37 0,00 

menselijke consumptie 23,94 3,80 

veevoeder pluimvee 0,00 0,00 

veevoeder runderen 0,00 0,00 

veevoeder varkens 0,00 0,00 

Voedingsindustrie 0,33 0,06 

Totaal 27,94 4,19 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - storten 0,01 0,01 

Afvalverwerking - verbranding 2,05 1,63 

AW Vergisting 1,97 1,57 

Chemische Industrie 0,00 0,00 

Lucht 18,35 0,00 

Oppervlaktewater 5,60 0,71 

Totaal 27,97 3,91 
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 AW - Vergisting 

Van het geproduceerde waterzuiveringsslib in 2018 is ongeveer 50 % vergist, met bijmenging van 

septisch materiaal (Biogas-E, 2019). Een deel van de opgeslagen N en P in de slibbiomassa komt vrij 

tijdens de vergisting en gaat naar de vloeibare fractie. De waterige fractie wordt na de 

slibontwatering gerecirculeerd naar de aerobe zuivering van de RWZI. De hoeveelheid nutriënten in 

het gerecirculeerde water werden berekend uit het verschil in nutriëntenvacht voor en na vergisting 

(Coppens et al., 2013). 

Het vergiste slib wordt samen met het overige slib naar de slibverwerking gestuurd (Tabel 75). In 

totaal verlaat er  4,40 kton N en 3,48 kton P het knooppunt openbare afvalwaterzuivering als slib 

voor verbranding. De grote meerderheid van het slib wordt verbrand in co-verbrandingsfaciliteiten. 

Een minimale fractie wordt hergebruikt als grondstof in een kunstmatige afdichtlaag van 

stortplaatsen (OVAM, 2020).  

 

Tabel 75 Overzicht van slibverwerking in 2018 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het knooppunt  afvalwaterverwerking – vergisting 

kunnen gevonden worden in Tabel 76. 

 

Tabel 76 De stofboekhouding van afvalwaterverwerking - vergisting 

Input  N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 1,97 1,57 

menselijke consumptie 0,48 0,27 

Totaal 2,46 1,84 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 2,37 1,67 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,09 0,17 

Lucht 0,03 0,00 

Totaal 2,48 1,84 

 

7.9 OBA VERWERKING 

Het knooppunt organisch biologische afvalverwerking wordt onderverdeeld in drie deeknooppunten 

afhankelijk van de gebruikte verwerkingstechniek en grondstoffen: OBA nitrificatie denitrificatie, 

OBA compostering en OBA vergisting. Deze opdeling is nodig omdat de deelknooppunten ontvangen 

elk sterk verschillende inputstromen en ook uiteenlopende output produceren.  

 OBA nitrificatie denitrificatie 

Bedrijfsafvalwater van de voedingsindustrie wordt deels gezuiverd in de openbare 

afvalwaterzuivering en deels in eigen zuiveringsinstallaties. Dit knooppunt behandelt de 

bedrijfseigen afvalwaterzuivering in de voedingsindustrie. Bij het zuiveringsproces worden de 

Input  Ton N (%) P (%) N (kton) P (kton) 

Actief slib naar vergisting  48.741 4,1 3,26 2,00 1,59 

Septisch slib 11.759 4,1 2,27 0,48 0,27 

Output Ton N (%) P (%) N (kton) P (kton) 

Dikke fractie van vergiste slib 61.259 3,95 2,79 2,37 1,67 

Recirculatie van waterige fractie 
   

0,06 0,15 
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nutriënten van het ruwe afvalwater opgeslagen in het biomassa van het zuiveringsslib, geëmitteerd 

naar de lucht of geloosd in het oppervlakte water via het effluent. 

7.9.1.1 Assumpties en berekeningen 

VMM rapporteert de hoeveelheid effluent dat in 2018 geloosd werd in het oppervlaktewater via de 

bedrijfszuiveringsinstallaties per sub-sector (VMM, 2020e). Er wordt aangenomen dat het volume 

ruw afvalwater gelijk is aan het volume van het effluent na zuivering. Via het Vlaams kenniscentrum 

voor Best Beschikbare techniek (BBT) worden de nutriëntenconcentraties van ruw afvalwater per 

subsector van de voedingsindustrie ingeschat op basis van een monitoring campagne bij 

verschillende bedrijven (VITO, 2020). De totale stikstofstroom naar OBA-NDN werd berekend door 

de stikstofconcentratie van het ruwe influent te vermenigvuldigen met het totale volume:  

 

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑂𝐵𝐴 − 𝑁𝐷𝑁 =  ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  
 

Aangezien fosfor niet geëmitteerd wordt naar de lucht, wordt de inputstroom ingeschat door de 

nutriëntenstromen van het effluent en het slib bij elkaar op te tellen. In Tabel 77 kunnen de 

afwatervolumes en nutriëntenstromen gezien worden. 

 

Tabel 77 Nutriëntenstromen naar bedrijfseigen-afvalwaterzuivering  

 

De hoeveelheid nutriënten geassimileerd door het zuiveringsslib kon berekend worden door de 

slibproductiestatistieken en nutriëntenconcentraties (Quintelier T., 2011) van het slib per sub-sector 

te vermenigvuldigen (Tabel 78). De bestemming van het zuiveringsslib wordt opgevolgd door OVAM 

en is weergegeven in Tabel 80.   

 

Tabel 78 Nutriëntenstroom gerelateerd aan slibproductie 

Subsector ton N (%) P (%) N  (kton) P (kton) 

Vlees 153.658 0,25 0,12 0,39 0,18 

Aardappelen 35.692 0,16 0,07 0,06 0,02 

Groenten &fruit 5.251 0,21 0,04 0,01 0,00 

oliën 32.301 0,24 0,12 0,08 0,04 

zuivel 75.567 0,39 0,10 0,29 0,07 

graan 43.207 0,16 0,12 0,07 0,05 

suiker 80.738 0,24 0,12 0,19 0,09 

 

De hoeveelheid nutriënten geloosd in het oppervlakte water wordt gemonitord door VMM (Tabel 

79) (VMM, 2020e).  De hoeveelheid geëmitteerde stikstof naar de lucht is berekend door een 

massabalans per sub-sector op te stellen: 

Subsector m3/jaar mg N/l N (kton) P (kton) 

Vlees 2.922.847 184 0,54 0,18 

Aardappelen 2.674.624 82 0,22 0,03 

Groenten &fruit 857.461 38 0,03 0,01 

oliën 519.491 184 0,10 0,04 

zuivel 5.769.543 100 0,58 0,08 

graan 868.753,3 101 0,09 0,05 

suiker 3.802.557 101 0,38 0,10 
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𝑁 − 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 =  ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝐴𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒𝑅𝐴𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

− 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑆𝑙𝑖𝑏𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒𝑆𝑙𝑖𝑏𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

− 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐸𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒𝐸𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑆𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
 

Tabel 79 Nutriëntenstroom naar oppervlaktewater via effluent 

Subsector m3/jaar g/l N (kton) P (kton) 

Vlees 2.922.847 184 0,03 0,00 

Aardappelen 2.674.624 82 0,04 0,01 

Groenten & fruit 857.461 38 0,01 0,01 

oliën 519.491 184 0,00 0,00 

zuivel 5.769.543 100 0,04 0,00 

graan 868.753 101 0,01 0,00 

suiker 3.802.557 101 0,03 0,01 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA verwerking - nitrificatie denitrificatie 

kunnen gevonden worden in Tabel 80. 

 

Tabel 80 De stofboekhouding van OBA verwerking - nitrificatie denitrificatie 

Input  N (kton) P (kton) 

Voedingsindustrie 2,19 0,56 

Totaal 2,19 0,56 

Output N (kton) P (kton) 

Afvalverwerking - verbranding 0,00 0,00 

Akkerbouw 0,14 0,07 

Lucht 0,80 0,00 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,72 0,31 

OBA Vergisting 0,27 0,12 

Oppervlaktewater 0,21 0,04 

Totaal 2,15 0,54 

 

 

 OBA compostering 

Bij de compostering wordt organisch materiaal afgebroken door micro-organismen tot een bodem 

verbeterend middel met een hoog concentratie aan nutriënten en organische materie. Gedurende 

het proces kan de temperatuur stijgen tot 55-70°C en komt er koolstofdioxide, water en restgassen 

vrij (ammoniak, lachgas en andere  vluchtige verbindingen).  

De composteringsfaciliteiten ontvangen inputstromen van afgemaaid gras uit tuinen, GFT van 

menselijke consumptie, organisch afval uit de voedingsindustrie en distributiesector, oogstresten 

van tuinbouw en groenafval van het landschapsbeheer. Dit deelknooppunt ontvangt geen mest 

aangezien dit gealloceerd wordt naar het deelknooppunt biothermisch drogen. De geproduceerde 

compost wordt gebruikt in tuinen en plantaardige productie en wordt geëxporteerd. 

7.9.2.1 Assumpties en berekeningen 

De aangewende hoeveelheid organisch-biologisch afval uit de voedingsindustrie aangewend bij de 

compostering is beraamd op 10.975 ton (VLACO, 2020c). De N en P inhoud van organisch biologisch 

afval is verondersteld het gewogen gemiddelde te zijn van het geproduceerde afval in de 

voedingsindustrie (berekend met de statistieken van de food waste plug-in). De distributiesector 
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produceerde in 2018 49.844 ton voedselafval waarvan 16% werd aangewend bij de compostering 

(OVAM, 2020; OVAM, 2017). De N en P inhoud van het voedselafval afkomstig uit het knooppunt 

distributie is afgeleid uit de gewogen gemiddelde van de componenten in het plantaardige 

voedselafval volgens Gfk Belgium (2016).  De tuinbouw is verantwoordelijk voor een organische 

restroom van 111.000 ton groenten en fruit waarvan 6% wordt gevalideerd bij de compostering 

(OVAM, 2020). De hoeveelheid opgehaalde GFT-afval vanuit de huishoudens bedroeg 251.994 ton 

in 2018 (VLACO, 2020). Het GFT-afval bestaat uit een fractie voedselafval vanuit het knooppunt 

menselijk consumptie en een fractie tuinafval afkomstig uit de tuin. Door middel van de 

dagboekenquête bracht Departement omgeving het voedselverlies en zijn bestemming in kaart 

zodat de hoeveelheid voedselafval dat selectief wordt opgehaald beraamd kon worden (96.917 ton) 

(Gfk Belgium, 2016). Aangezien elke voedselcategorie apart gekwantificeerd werd kon elke 

voedseltype vermenigvuldigd worden met de bijhorende N en P inhoud (Gfk Belgium, 2016; USDA, 

2020). Het overige gedeelte (155.077 ton) van het aangevoerde GFT-afval is verondersteld tuinafval 

te zijn.  De N en P inhoud van tuinafval is respectievelijk 0.3% en 0.037% (Coppens et al., 2013). 

Naast de GFT-compostering wordt er ook aan groencompostering gedaan. Als input voor het 

groencompost wordt er 683.027 ton  groenafval van het landschapsbeheer gebruikt. Dit resulteert 

in een N-en P-stroom van het landschap naar OBA compostering van respectievelijk 2,05 kton N en 

0,26 kton P.   

In 2018 is er 327 kton groencompost en 112 kton GFT-compost geproduceerd (OVAM, 2020). De 

afzet van het compost bij de diverse knooppunten is afhankelijk van het type compost. De 

afzetmarkten gedefinieerd door VLACO bevatten een aantal bestemmingen die geen eindgebruiker 

zijn maar compost bewerken en verhandelen. Er werd verondersteld dat het compost via  deze 

afzetmarketen uiteindelijk naar particulieren gaat. Dit resulteerde in de volgende verdeling voor 

groencompost: 64% naar particulieren, 20% naar plantaardige productie en 16% naar export. Voor 

GFT-compost is dit respectievelijk 79%, 11% en 10% (VLACO, 2020a). 

De NH3 en N2O emissie die tijdens het composteren vrijkomen zijn gelijk aan: 27 g NH3/ton input 

materiaal  en 101 g N2O/ton input materiaal (Gellynck et al., 2006) . 

 

22.2 
𝑔 𝑁𝐻3 − 𝑁

𝑡𝑜𝑛 𝐺𝐹𝑇
∗ (319 + 683)𝑘𝑡𝑜𝑛

1000000
=  0.022 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁𝐻3 − 𝑁 

64.3 
𝑔 𝑁2𝑂 − 𝑁

𝑡𝑜𝑛 𝐺𝐹𝑇 ∗ (319 + 683)𝑘𝑡𝑜𝑛

1000000
=   0.064 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁2𝑂 − 𝑁 

 

De totale N-emissie is bij het composteringsproces is dus beraamd op 0,086 kton N. 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA verwerking - compostering 

kunnen gevonden worden in Tabel 81 

 

Tabel 81 De stofboekhouding van OBA verwerking - compostering 

Input  N (kton) P (kton) 

Bodem 2,05 0,26 

menselijke consumptie 0,74 0,07 

Retail en Distributie 0,46 0,37 

Tuin 1,92 0,22 

Tuinbouw 0,01 0,00 

Voedingsindustrie 0,06 0,01 

Totaal 5,25 0,93 
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Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,61 0,29 

Export 0,59 0,09 

Lucht 0,09 0,00 

Tuin 3,24 0,48 

Tuinbouw 0,09 0,02 

Totaal 4,62 0,88 

 

 Plantaardige vergisting 

Bij plantaardige vergisting worden organische afvalstoffen en energiegewassen als grondstof 

gebruikt voor het anaërobe vergistingsproces. Het merendeel van de vergisters verwerkt ook mest  

En wordt daarom in het knooppunt mestverwerking behandeld.  

De organische reststromen  die als grondstof worden gebruikt, zijn afkomstig van voedingsindustrie, 

retail en distributie, horeca, OBA nitrificatie denitrificatie en tuinbouw. Daarnaast worden er ook 

energiegewassen aangevoerd vanuit het knooppunt akkerbouw.  Het geproduceerde digestaat 

wordt gebruikt in de plantaardige productie, verder verwerkt in nitrificatie denitrificatie of 

geëxporteerd naar buitenland.  

7.9.3.1 Assumpties en berekeningen 

Vergisters die dierlijke mest verwerken worden behandeld bij het knooppunt mestverwerking.  Het 

deelknooppunt OBA vergisting beschouwd dus enkel vergisters die organisch biologisch afval en 

energiegewassen behandelen. Aangezien zowel VLACO als OVAM voor de inputstromen geen 

onderscheid maken tussen deze twee verschillende soorten vergisting, zijn er enkel globale 

inputstromen voor vergisting terug te vinden in de literatuur. In 2018 werd er volgens VLACO 1354 

kton OBA, 520 kton mest en 211 kton energiegewas aangewend in de vergistingssector. Om de 

inputstromen te verdelen volgens agrarische en plantaardige vergisting werd een massabalans 

opgesteld voor het deelknooppunt plantaardige vergisting.  

De statistieken van het Vlaams energieagentschap vermelden dat in 2018 82.58 GWh is opgewekt 

door plantaardige vergisters (Vlaams energieagentschap, 2020). Er wordt verondersteld dat 1 m3 

biogas gelijk is aan  1,15 kg biogas en 2 kWhel, zodat de hoeveelheid biogas gevormd bij plantaardige 

vergisting berekend kan worden (Coppens et al., 2013). Voor plantaardige vergisting is dit 47,5 kton 

biogas.  

 
82.58 𝐺𝑊ℎ

2 𝑘𝑊ℎ
∗ 1000000 = 41291000 𝑚3 

41291000 𝑚3 ∗ 
1.15 

𝑘𝑔
𝑚3

1000000
= 47.48 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 

 

De hoeveelheid geproduceerd plantaardig digestaat in Vlaanderen in 2018 bedraagt 389 kton (VLM, 

2021). De totale input aan energiegewassen en OBA is vervolgens berekend met de volgende 

massabalans:  

 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑂𝐵𝐴 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑔𝑒𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡 + 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠  
 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑂𝐵𝐴 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑔𝑒𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 = 47.5 𝑘𝑡𝑜𝑛 + 389 𝑘𝑡𝑜𝑛 = 436.5 𝑘𝑡𝑜𝑛  
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De verdeling tussen de hoeveelheid energiegewassen en de hoeveelheid OBA kon bekomen worden 

uit de data van VLACO. De berekende massaverhouding tussen OBA en energiegewassen is gelijk 

aan 84:16 (VLACO,2020c).  

 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑔𝑒𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 = 0.163 ∗ 436.5 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 71.2 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑔𝑒𝑤𝑎𝑠  
 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑂𝐵𝐴 = 0.837 ∗ 436.5 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 365.3 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑂𝐵𝐴  
 

De input van de plantaardige vergisting bedraagt dus 71,2 kton energiegewas afkomstig van de 

akkerbouw en  365,3 kton OBA afkomstig van de voedingsindustrie, distributie, HORECA, OBA 

nitrificatie denitrificatie en tuinbouw. De oorsprong van OBA per knooppunt is geschat door de OBA 

productie gegevens (OVAM, 2020) te linken met de bestemming van het OBA uitgedrukt in 

percentage (OVAM, 2017).  De volgende formule werd gebruikt om de oorsprong van de OBA 

stromen in kaart te brengen:  

 

𝑂𝐵𝐴𝑛𝑎𝑎𝑟𝑃𝑙𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑂𝐵𝐴𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 ∗ %𝑛𝑎𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡

∗ 𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙𝑃𝑙𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
 

De resultaten kunnen gevonden worden in tabel 43. Er is slechts een klein verschil is tussen de totale 

input van OBA berekend door VLACO en wat berekend is op basis van de gegevens  van de 

Foodwaste plug-in (OVAM, 2020). Er werd gekozen om de waardes berekend met de Foodwaste 

plug-in te weerhouden aangezien deze een gedetailleerder beeld geven van de markt. 

De productie en bestemming van het geproduceerde digestaat en de bijhorende nutriëntenlading 

wordt gerapporteerd door de mestbank. In tabel 43 kan een overzicht gevonden worden van de 

nutriëntenstromen afkomstig van plantaardige vergisting per bestemming. 

Biogas bevat  maximaal een NH3-gehalte van 1 volumeprocent (Teodorita Al Seadi et al., 2008). 

Indien er aangenomen wordt dat de dichtheid van ammoniak gelijk is aan  0,6 kg/m3 is en de 

dichtheid van biogas  gelijk is aan 1,15 kg/m3 , dan bevat het geproduceerde biogas 0,2 kton N.  

 
47.5 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 1000000

1,15 
𝑘𝑔
𝑚3

= 41291000 𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠  

41291000 𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 0.01 =
4129100 𝑚3 𝑁𝐻3 ∗ 0,6

𝑘𝑔
𝑚3

1000000
= 0.248 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁𝐻3 𝑜𝑓 0.207 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA verwerking – Vergisting kunnen gevonden 

worden in Tabel 82. 

 

Tabel 82 De stofboekhouding van OBA verwerking - vergisting 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,31 0,06 

HORECA 0,15 0,03 

OBA Nitrificatie Denitrificatie 0,27 0,12 

Retail en Distributie 0,39 0,31 

Tuinbouw 0,00 0,00 

Voedingsindustrie 1,12 0,23 
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Totaal 2,25 0,75 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 1,15 0,25 

Export 0,94 0,34 

Grasland 0,47 0,09 

landbouw non-food 0,09 0,02 

Lucht 0,20 0,00 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,06 0,02 

Tuinbouw 0,15 0,03 

Totaal 2,86 0,74 

 

7.10  MESTVERWERKING 

Aangezien er een overschot aan mest is in Vlaanderen, werd mestverwerking aangereikt als één van 

de maatregelen om het mestoverschot weg te werken binnen te wettelijke grenzen.  Op de Vlaamse 

landbouwgronden mag er maximaal 170 kg N/ha/jaar toegepast worden aangezien heel Vlaanderen 

is afgebakend als kwetsbaar gebied (op uitzondering van de derogatiegebieden). Er zijn 

verschillende technieken om mest te verwerken of bewerken. In het mestdecreet wordt 

onderscheid gemaakt tussen mestverwerking en mestbewerking. Mestverwerking behandelt de 

mestproducten waarna de dierlijk mest niet terug op de landbouwbodems wordt gebracht.  De mest 

wordt geëxporteerd of afgezet in parken/bermen of bij particulieren. Bij mestbewerking wordt de 

dierlijke mest bewerkt en terug afgezet op de Vlaamse landbouw bodems. Doordat er verschillende 

technieken zijn om de dierlijke mest te behandel, wordt het knooppunt opgedeeld in vier 

deelknooppunten: biologie, agrarische vergisting, biothermisch drogen en substraatbereiding.  

 Agrarische vergisting 

Organisch materiaal wordt afgebroken tijdens de agrarische vergisting en omgezet naar biogas door 

microbiële processen in afwezigheid van zuurstof. Het gevormde biogas bestaat voornamelijk uit 

het energierijke methaan en koolstofdioxide, met ook lage concentraties van gassen zoals N2, H2 

,H2S en H2O. Het overblijvende residu bevat nog steeds een grote hoeveelheid nutriënten die als 

meststof in de plantaardige productie kunnen gevaloriseerd worden. De nutriëntenconcentraties 

van het digestaat variëren naargelang het inputmateriaal.  

7.10.1.1 Assumpties en berekeningen 

Via de VLM werden de gegevens over mesttransport bekomen van en naar de 

verwerkingsfaciliteiten van de vier beschreven verwerkingstechnieken. De 

mesttransportdocumenten beschrijven het transport van zowel dierlijke mest en andere 

meststoffen. De andere meststoffen omvatten alle meststoffen van niet dierlijke en niet chemische 

oorsprong (bv schuimaarde, zuiveringsslib, spuistroom en compost waarin geen dierlijke mest 

verwerkt is (groen en GFT-compost). De beschrijving en herkomst van de andere meststoffen is in 

de mestbank vaak ontoereikend om een duidelijke analyse te maken. Daarom wordt de aanvoer van 

ander organisch biologisch materiaal in kaart gebracht op basis van de gegevens van de Foodwaste 

plug-in (OVAM, 2020).   

De aanvoer van organisch biologisch materiaal naar agrarisch vergisting werd op dezelfde wijze 

berekend als in het deelknooppunt OBA plantaardige vergisting. De volgende formule werd 

gebruikt:  
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𝑂𝐵𝐴𝑛𝑎𝑎𝑟𝑃𝑙𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡

=  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑂𝐵𝐴𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡 ∗ %𝑛𝑎𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡

∗ 𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙𝐴𝑔𝑟𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 
 

De verbruikte hoeveelheid energiegewassen kan berekend worden door de totale hoeveelheid  

energiegewassen aangewend voor vergisting in vermindering te brengen met de hoeveelheid 

verbruikt bij plantaardige vergisting.  Er werd  0,61 kton N en 0,11 kton P aangewend in agrarisch 

vergisting in 2018.  De aangebrachte hoeveelheid mest kan berekend worden uit de 

mesttransportgegevens per verwerkingsfaciliteit.  

De agrarische vergisters produceerden 577,7 GWh  in 2018 volgens het Vlaams Energieagentschap 

(2020). Er wordt verondersteld dat 1 m3 biogas gelijk is aan  1,15 kg biogas en 2 kWhel. Met een 

triviale berekening kan nu de geproduceerde hoeveelheid biogas berekend worden door de 

agrarische vergistingssector. De geproduceerde hoeveelheid biogas bedraagt 332,2 kton. Het biogas 

bevat maximaal 1 volumeprocent NH3 , waardoor het maximale NH3-gehalte in het geproduceerde 

biogas  

 
332.2 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 1000000

1,15 
𝑘𝑔
𝑚3

= 288827000 𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠  

 

288827000 𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∗ 0.01 =
2888270 𝑚3 𝑁𝐻3 ∗ 0,6

𝑘𝑔
𝑚3

1000000
= 1,7 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁𝐻3 𝑜𝑓 1.4 𝑘𝑡𝑜𝑛 𝑁 

 

De productie en bestemming van het digestaat en de bijhorende nutriëntenlading werd berekend 

uit de transport gegevens van de mestbank. In tabel 44 kan een overzicht gevonden worden van de 

nutriëntenstromen afkomstig van agrarische vergisting per bestemming. 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA mestverwerking – Vergisting kunnen gevonden 

worden in Tabel 83. 

 

Tabel 83 De srofboekhouding van Oba mestverwerking - vergisting 

Input  N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,61 0,11 

Dierlijke Productie - Andere 0,04 0,02 

HORECA 0,41 0,08 

Import 0,56 0,16 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,12 0,13 

OBA Nitrificatie Denitrificatie 0,72 0,31 

Pluimveeteelt 0,34 0,07 

Retail en Distributie 1,02 0,82 

Runderteelt 0,60 0,10 

Tuinbouw 0,01 0,00 

Varkensteelt 2,09 0,54 

Veilingen 0,00 0,00 

Voedingsindustrie 3,29 0,63 

Totaal 9,81 2,98 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,88 0,17 
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Export 1,36 0,67 

Grasland 0,37 0,07 

landbouw non-food 0,04 0,01 

Lucht 1,43 0,00 

OBA Mestverwerking - Compostering 2,89 1,13 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 2,38 0,06 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,00 0,00 

opslag 0,17 0,03 

Tuinbouw 0,10 0,02 

Totaal 8,19 2,16 

 

 Biologische mestverwerking 

De mestverwerkingstechniek die het meest wordt toegepast in Vlaanderen is nitrificatie 

denitrificatie. De stikstof van de dierlijke mest (dunne fractie) wordt via een nitrificatie en 

denitrificatie stap omgezet tot stikstofgas (N2). Gedurende de aerobe nitrificatie stap wordt 

ammoniak omgezet tot nitraat in de, waarna de gevormde nitraat moleculen worden omgezet in 

stikstof gas tijdens  de anoxische denitrificatie. 

7.10.2.1 Assumpties en berekeningen 

De inputstromen van de mest nitrificatie/denitrificatie bestaan vooral uit de vloeibare fractie van 

varkens- en rundermest. Daarnaast wordt ook de vloeibare fractie van digestaat als input materiaal 

gebruikt in de biologie. De inputsstromen van biologie konden bepaald worden door de 

transportgegevens per verwerkingsfaciliteit te bekijken. Indien de verwerkingsfaciliteit enkel over 

de biologietechniek beschikt konden de inputstromen rechtstreeks afgeleid worden. Wanneer de 

verwerkingsfaciliteit ook over een vergister beschikt, kon de hoeveelheid digestaat die on-site 

geproduceerd en verwerkt is in de nitrificatie/denitrificatie techniek berekend worden met een 

massabalans.  

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑡 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐸𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 
 

Aangezien er ook geen nutriëntenconcentraties gerapporteerd worden voor de interne stromen, 

werden deze ook ingeschat via een massabalans voor het on-site verwerkt digestaat. Dit is mogelijk 

aangezien de mestbank zowel de slibproductie als N2-productie per faciliteit rapporteert. 

 

𝑁𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑡 =  𝑁𝐸𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 + 𝑁𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡 + 𝑁𝑠𝑙𝑖𝑏 − 𝑁𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 

 

𝑃𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑘𝑡 =  𝑃𝐸𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 + 𝑁𝑠𝑙𝑖𝑏 − 𝑁𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 

  

De hoeveelheid geproduceerd effluent en slib met hun bijhorende nutriëntenconcentraties in 2018 

kunnen gevonden worden in de gegevens van de mestbank. De bestemming van deze stromen kan  

afgeleid worden uit de transportdocumenten verkregen van VMM.  

De N2-emissie van de biologieën is eveneens bekomen via de VLM (VLM, 2021). Ook werd 

aangenomen dat er N2O  gevormd wordt tijdens het nitrificatie/denitrificatie-proces. Dit werd 

berekend met dezelfde rekenregels als bij het knooppunt afvalwaterverwerking.  

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA mestverwerking – nitrificatie denitrificatie 

kunnen gevonden worden in Tabel 84  

 

Tabel 84 De stofboekhouding van OBA mestverwerking - biologie 
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Input  N (kton) P (kton) 

Dierlijke Productie - Andere 0,00 0,00 

Import 0,41 0,11 

OBA Mestverwerking - Compostering 0,00 0,00 

OBA Mestverwerking - Vergisting 2,38 0,06 

OBA Vergisting 0,06 0,02 

Pluimveeteelt 0,01 0,00 

Runderteelt 0,96 0,14 

Varkensteelt 16,40 3,90 

Totaal  20,23 4,23 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,55 0,14 

Export 0,29 0,26 

Grasland 0,22 0,06 

landbouw non-food 0,01 0,00 

Lucht 16,33 0,00 

OBA Mestverwerking - Compostering 3,33 3,00 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,04 0,09 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,12 0,13 

opslag 0,05 0,00 

Tuinbouw 0,08 0,02 

Totaal 21,02 3,72 

 

 Bio-thermische drogen 

Biothermisch drogen is een proces waarbij organisch materiaal wordt afgebroken door micro-

organismen in de aanwezigheid van zuurstof. Hierbij wordt compost gevormd met een hogere 

exportwaarde dan ruwe dierlijke mest. Het startmateriaal van dit proces is hoofdzakelijk de dikke 

fractie van varkensmest en pluimveemest. Dit wordt soms aangereikt met andere vormen van 

biomassa.  

7.10.3.1 Assumpties en berekeningen 

De inputsstromen van het deelknooppunt bio-thermisch drogen kunnen eveneens berekend 

worden uit de transportdocumenten bekomen via VLM.  

De productie en bestemming van het compost zijn ook afgeleid uit de transportdocument van VLM. 

Het Milieurapport Vlaanderen (VMM, 2021c) geeft de NH3-emissie bij het bio-thermisch drogen. 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA mestverwerking – Biothermisch drogen kunnen 

gevonden worden in Tabel 85 

 

Tabel 85 De stofboekhouding van OBA mestverwerking - biothermisch drogen 

Input  N (kton) P (kton) 

Dierlijke Productie - Andere 0,50 0,14 

Import 5,37 2,50 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 3,33 3,00 

OBA Mestverwerking - Vergisting 2,89 1,13 
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Pluimveeteelt 11,36 2,85 

Runderteelt 0,75 0,16 

Varkensteelt 0,39 0,15 

Totaal 24,59 9,95 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,02 0,00 

Export 22,29 9,35 

Grasland 0,00 0,00 

landbouw non-food 0,00 0,00 

Lucht 1,14 0,00 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,00 0,00 

OBA Mestverwerking - substraatbereiders 0,97 0,25 

opslag 0,03 0,01 

Tuinbouw 0,00 0,00 

Totaal  24,45 9,62 

 

 Substraatbereiders 

Tenslotte wordt er ook substraat bereid dat geleverd wordt aan champignonkwekerijen. Het 

substraat wordt doorgaans ook champost genoemd en wordt bereid vanuit kippen -en paardenmest 

dat samen gecomposteerd wordt met stro en gips.  

7.10.4.1 Assumpties en berekeningen 

De inputsstromen van het deelknooppunt substraatbereiders kunnen eveneens berekend worden 

uit de transportdocumenten bekomen via VLM.  

De productie en bestemming van het champost zijn ook afgeleid uit de transportdocument van VLM.  

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het OBA mestverwerking – substraatbereiders kunnen 

gevonden worden in Tabel 86 

 

Tabel 86 De stofboekhouding van Oba mestverwerking - substraatbereiders 

Input  N (kton) P (kton) 

Dierlijke Productie - Andere 0,50 0,13 

Import 2,44 0,57 

OBA Mestverwerking - Compostering 0,97 0,25 

OBA Mestverwerking - Nitrificatie Denitrificatie 0,04 0,09 

OBA Mestverwerking - Vergisting 0,00 0,00 

Pluimveeteelt 0,52 0,10 

Runderteelt 0,00 0,00 

Varkensteelt 0,05 0,02 

Totaal 4,52 1,17 

Output N (kton) P (kton) 

Akkerbouw 0,04 0,01 

Export 4,51 0,98 

Grasland 0,01 0,00 

landbouw non-food 0,01 0,00 
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opslag 0,04 0,01 

Tuinbouw 0,09 0,02 

Totaal 4,70 1,03 

 

7.11  AFVALVERWERKING 

Enkel het organisch biologisch afval (OBA) dat naar verbranding of stortplaatsen gaat wordt hier 

behandeld. De afvalstromen die naar het knooppunt afvalverwerking komen, worden geproduceerd 

door de veeteelt, de retail en distributie, de horeca,  de huishoudens, de voedingsindustrie, de 

chemische industrie en de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Vanuit de veeteelt worden kadavers 

opgehaald. De voedingsindustrie produceert slibs, OBA en dierlijk afval. De huishoudens, retail en 

distributie en horeca leveren OBA in het restafval. De chemische industrie levert afvalstromen aan 

in de vorm van hout en slibs. Ook de slibs geproduceerd in het knooppunt openbare 

afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt verwerkt in het knooppunt afvalverwerking. Bij de 

verbranding worden er assen en emissies naar lucht gevormd. Er is verondersteld dat alle stikstof 

wordt omgezet in gassen (NOx en N2), terwijl de fosfor in de assen blijft. Deze assen worden 

geëxporteerd om in wegenwerken gebruikt te worden . Bij de afvalverwerking ontstaat ook 

afvalwater (knooppunt openbare afvalwaterzuivering). 

7.11.1.1 Assumpties en berekeningen 

De inputstromen vanuit de knooppunten retail en distributie, horeca, huishoudens, en 

voedingsindustrie zijn berekend op basis van de food waste plug-in (OVAM, 2020) en biomassa 

markt analyse (OVAM, 2017). Per stroom is de origine en de bestemming beschreven. Elke 

inputstroom wordt dan vermenigvuldigd met de N- en P-inhouden. Het organisch biologisch afval is 

verondersteld dezelfde concentraties te hebben als het geproduceerde voedingsproduct in de 

subsector.  Het geproduceerde slib bij de openbare afvalwaterverwerking wordt vrijwel volledig 

verbrand in specifieke slibverbrandingsinstallaties, op 156 ton slib na dat wordt gestort (OVAM, 

2019). Ook wordt er zo’n 16,5 kton slib geïmporteerd naar de Vlaamse verbrandingsovens . Dit slib 

wordt verondersteld dezelfde concentraties N en P te hebben als het in Vlaanderen geproduceerd 

RWZIslib.  Tenslotte wordt er ook nog een stroom houtafval en industrieel slib verbrand afkomstig 

vanuit zowel de Vlaamse als buitenlandse Chemische industrie. Zo wordt er in totaliteit 212 kton 

houtafval en 168 kton industrieel slib aangevoerd (OVAM, 2019). De slibs uit de chemische industrie 

hebben een stikstofgehalte en fosforgehalte van respectievelijk 1,5% en 2,5% (Coppens et al., 2013). 

Het verbrandingsproces produceert emissies naar lucht voor stikstof en fosforrijke assen. Deze 

hoeveelheden zijn gelijkgesteld aan de inputstromen die naar verbranding gaan. Het MIRA beraamt 

de NOx-emissie op 0,43 kton N (VMM, 2021c). Het Milieurapport Vlaanderen heeft ook emissies 

naar de openbare afvalwaterzuivering begroot (zie knooppunt openbare afvalwaterzuivering). De 

stroom van N2 naar lucht en van P in de assen naar export is berekend op basis van het verschil 

tussen de inputstromen en de berekende outputstromen (stort, openbare afvalwaterzuivering, 

lucht NOx). 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het afvalverwerking - storten kunnen gevonden worden 

in Tabel 87. 

 

Tabel 87 De stofboekhouding van Afvalverwerking - storten 

Input  N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,01 0,01 

Chemische Industrie 0,35 0,58 
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Totaal  0,35 0,58 

Output N (kton) P (kton) 

Bodem 0,35 0,58 

Afvalverwerking - verbranding 20,94 10,03 

Totaal  21,29 10,61 

 

De resultaten van de stofboekhouding  van het afvalverwerking - verbranding kunnen gevonden 

worden in Tabel 82.. 

 

Tabel 88 De stofboekhouding van Afvalverwerking - verbranding 

Input  N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 2,05 1,63 

AW Vergisting 2,37 1,67 

Chemische Industrie 2,16 2,16 

HORECA 1,92 0,30 

Huisdieren 1,80 0,39 

Import 2,18 2,26 

menselijke consumptie 1,95 0,21 

OBA Nitrificatie Denitrificatie 0,00 0,00 

Pluimveeteelt 0,42 0,07 

Retail en Distributie 2,46 0,43 

Runderteelt 0,68 0,19 

Varkensteelt 0,86 0,16 

Veilingen 0,00 0,00 

Voedingsindustrie 2,31 0,57 

Totaal 21,14 10,03 

Output N (kton) P (kton) 

AW Nitrificatie Denitrificatie 0,03 0,00 

Export 0,00 10,02 

Lucht 20,84 0,00 

Oppervlaktewater 0,07 0,00 

Totaal 20,94 10,03 
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8 APPENDIX C DATAONZEKERHEID 

Om de dataonzekerheid te schatten, werd een “Pedigree” matrix gebruikt die ontwikkeld werd  door Laner et al. (2016). Bij de “Pedigree” matrix methode 

wordt de onzekerheid opgesplitst in toevallige fouten (“basisonzekerheid”) en systematische fouten (bijkomende onzekerheid door ontoereikende data 

kwaliteit,  etc…). De basisonzekerheid wordt berekend volgens een stelsel van criteria en vergelijkingen. De fouten en de bijhorende onzekerheid van de data 

wordt gekarakteriseerd door de Relatieve Standaardafwijking (RS). De RS wordt voor elke stofstroom berekend uit een set van datakwaliteitscriteria, die in 

exponentiële formules ingebracht worden. Er zijn 6 datakwaliteitscriteria: betrouwbaarheid, volledigheid, temporele correlatie, samenstelling, geografische 

correlatie en overige correlatie. Elke stofstroomwaarde krijgt voor elk criterium een score tussen 1 (best) en 4 (slechtst) toegekend. Er is een apart en enig 

criterium voor expertinschattingen: deze worden gescoord naargelang hoe de schatting tot stand kwam. Dit geeft dan de matrix zoals afgebeeld in Tabel 89. 

 

Tabel 89 Indicators en criteria om datakwaliteit af te leiden (Laner et al., 2016) 

Indicator 1 2 3 4 

Betrouwbaarheid Methodologie 

van datageneratie 

goed 

gedocumenteerd 

Methodologie 

van datageneratie 

is beschreven, 

maar niet volledig 

transparant 

 

Methodologie 

niet volledig 

beschreven, maar 

principe van 

gegevensgenerati

e is duidelijk 

Methodologie van 

datageneratie 

onbekend, geen 

documentatie 

beschikbaar 

Volledigheid .Waarde omvat 

alle relevante 

processen/strom

en in kwestie 

 

Waarde omvat 

kwantitatief 

betrokken 

hoofdprocessen / 

stromen. 

 

Waarde omvat 

gedeeltelijk 

belangrijke 

processen / flows 

 

Alleen 

gefragmenteerde 

gegevens 

beschikbaar; 

belangrijke 

processen / 

massastromen 

ontbreken 

samenstelling Waarde is 

weergegeven in 

Waarde is 

weergegeven in 

Waarde is maar 

deels 

Geen informatie 

omtrent 
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gedetailleerde 

categorieën   

ruime 

categorieën  

weergegeven in 

categorieën 

compositie 

aanwezig 

Temporele 

correlatie  

Correct jaar  Deviatie van 1 tot  

5 jaar 

Deviatie van 5 tot 

10 jaar 

Deviatie van meer 

dan 10 jaar 

Geografische 

correlatie 

Waarde is 

gerelateerd aan 

de bestudeerde 

regio 

Waarde is 

gerelateerd aan 

gelijkaardige 

regio 

Waarde is 

gerelateerd aan 

minder 

gelijkaardige 

regio 

Socio-economisch 

verschillende 

regio  

Andere correlatie Waarde is 

gerelateerd aan 

gelijkaardig 

product 

Waarde verschilt 

van product 

Waarde verschilt 

sterk van product 

Expert inschatting Robuuste 

schatting 

Zwakke schatting Speculatie of 

grove schatting 

 

Niet elk criterium is even belangrijk voor elke stofstroomwaarde. Zo is bijvoorbeeld de stikstofconcentratie van varkensvlees weinig veranderlijk van jaar tot 

jaar waardoor de gevoeligheid voor temporele correlatie klein is. Voor andere paramaters, zoals gewasopbrengst, kan deze temporele afhankelijkheid echter 

hoog zijn. Om dit in rekening te brengen wordt er ook een gevoeligheidsklasse toegekend voor elk criterium. De gevoeligheidsklassen worden vertaald in 

parameterwaarden, die ten slotte in de formules voor RS berekening worden gestopt. Dit leidt uiteindelijk tot de berekende RS-waarden.
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Tabel 90 Relatieve standaardafwijking (%) per indicator, volgens score en gevoeligheid 

Score Gevoeligheid 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

Betrouwbaarheid - 4 10 22 50 

Volledigheid - 0 10 22 50 

Samenstelling 

Temporele 

correlatie 

Geografische 

correlatie 

Andere correlatie 

Hoog 0 10 22 50 

Gemiddeld 0 5 11 22 

Laag 0 2 4 8 

Expert 

inschatting 

- 10 20 40 80 

 

De resulterende RS-waarde wordt uit de individuele RS-waardes berekend met de volgende 

formule: 

 

𝑅𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 =  𝑅𝑆𝑏 + 𝑅𝑆𝑣 + 𝑅𝑆𝑠 + 𝑅𝑆𝑡𝑐 + 𝑅𝑆𝑔𝑐 + 𝑅𝐶𝑎𝑐 

 

9 APPENDIX D BEREKENINGEN EIWITTEN 

9.1 RUW EIWITGEHALTE 

De eiwitstromen worden in kaart gebracht op basis van de begroting van stikstofgehaltes. 

Het kwantificeren van eiwitinhoud gebeurt door voor elke stroom in de stofstroomanalyse op 

basis van de omschrijving in te schatten of het om een voor eiwitten relevante stroom gaat.  

Stromen die geen verband houden met een eiwitproduct, werden buiten beschouwing gelaten. 

Vb.: slib van waterzuiveringsinstallaties bevat technisch gezien wel eiwitten, maar werden niet in 

rekening gebracht voor de eiwitstromen; reststromen zoals bv. groentenafval of kadavers van 

overleden vee daarentegen wel. 

 

De begroting van eiwitstromen gebeurt door een conversiefactor van 6.25 toe te passen die de 

stikstofinhoud omzet naar het zogenaamd “ruw eiwit” (RE) gehalte.  

 

De berekening voor ruw eiwitconcentratie luidt: 

 

𝐶𝑅𝐸  =  𝐶𝑁 ∗ 6,25 
 

Met:   

 CRE = concentratie ruw eiwit [g/100 g] 

CN = stikstofconcentratie [g/100 g] 
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Het inschatten van het eiwitgehalte via deze conversiefactor brengt een zekere fout met zich mee. 

De stikstofgehaltes voor plantaardige en dierlijke producten, worden in de literatuur veelal 

gerapporteerd op basis van de waarde gemeten met de Kjeldahl methode. Deze methode kan ook 

een bepaald deel van de niet-eiwitstikstof meten, waardoor het ruw eiwitgehalte overschat wordt 

met deze omrekenfactor (Mæhre et al., 2018).  

Toch wordt deze methode algemeen aanvaard als goede inschatting van het gehalte aan eiwitten 

(Maclean et al., 2003). De belangrijkste databronnen die voor deze studie werden geraadpleegd 

om de stikstofconcentraties van voedsel- en voederstromen te bepalen, steunen ook op deze 

methode om RE te berekenen (INRAE-CIRAD-AFZ., 2020; WLR & ILVO, 2021; RIVM, 2019; USDA, 

2021). 

De keuze om het eiwitgehalte te bepalen aan de hand van de begrootte stikstofgehaltes, is ook 

ingegeven door het feit dat voor stikstof de massabalansen gesloten konden worden en er dus 

gewerkt kon worden met gereconcilieerde data als basis. Het sluiten van massabalansen is niet 

mogelijk op eiwitstromen, aangezien het in het kader van deze stofstroomanalyse gaat om 

zogenaamde “niet-conservatieve” substanties, d.w.z. dat ze doorheen het stofstroommodel 

wijzigingen ondergaan en gecreëerd en vernietigd worden (Brunner & Rechberger, 2016). Ook op 

de begrootte massa’s van de verschillende stromen was het niet mogelijk de massabalansen te 

sluiten: enkel omzettingen en stromen van N en P werden doorheen de verschillende processen in 

kaart gebracht en geen wijzigingen van watergehalte, omzettingen van koolstofverbindingen of 

andere processen die de massa van een stroom veranderen. 

 

 Inschatting onzekerheid op ruw eiwitgehalte 

 
Bij het bepalen van de eiwitgehaltes op basis van de stikstofinhoud wordt een extra onzekerheid 

ingebouwd. Deze onzekerheid wordt ingeschat met de eerder beschreven foutenmatrix (zie 

Appendix C Dataonzekerheid) en reflecteert enerzijds de hierboven beschreven mogelijke fout op 

de coversiefactor N naar RE en anderzijds de onzekerheid in de samenstelling van de stofstroom 

relevant voor de eiwitbepaling. Stofstromen met vrij nauw omschreven categorieën (bv. 

“aardappelen”) krijgen een lagere onzekerheid ingeschat dan stofstromen met ruimer omschreven 

categorieën (bv. “groenten”).  

In Tabel 91 worden de scores in de pedigree matrix weergegeven voor de verschillende types van 

stromen. Figuur 84 Berekende relatieve standaardafwijking op de eiwitstromen weergegeven met 

kleurschaaltoont de resulterende relatieve standaardafwijking op de eiwitstromen d.m.v. een 

kleurschaal. 



 

omgevingvlaanderen.be 

 

Tabel 91 Onzekerheden matrix voor de ruw eiwit berekening 

Stroom Betro
uwba
arheid 

Volled
igheid 

Samenstelling Temporele correlatie Geografische 
correlatie 

Overige 
correlatie 

 Score Score Score Sensitiviteit Score Sensitiviteit Score Sensitiviteit Score 

Veevoeder gekend 1 3 1 Heel 
sensitief 

1 Sensitief 1 Sensitief 1 

Veevoeder niet gekend 1 3 1 Heel 
sensitief 

1 Sensitief 1 Sensitief 3 

Dieren gekend 1 1 3 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Niet sensitief 1 

Dieren niet gekend 1 1 4 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Niet sensitief 3 

Enkelvoudige producten gekend (bv. Melk) 1 1 1 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Niet sensitief 1 

Vis 1 1 3 Heel 
sensitief 

4 Niet sensitief 4 Niet sensitief 1 

Plantaardige bijproducten voedingsindustrie - specifiek (bv. 
Aardappelbijproducten) 

1 1 1 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Sensitief 1 

Dierlijke bijproducten niet-specifiek (bv. Bijproducten 
zuivelindustrie) 

1 1 3 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Sensitief 1 

Plantaardige bijproducten niet-specifiek (bv. schroot) 1 1 3 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Sensitief 1 

Voedselverliezen ruime categorien 2 3 3 Heel 
sensitief 

2 Sensitief 1 Sensitief 1 

Voedselverliezen specifieke categorien 2 3 2 Heel 
sensitief 

2 Sensitief 1 Sensitief 1 

Voedselverliezen zeer ruime categorien/niet gekend 2 3 4 Heel 
sensitief 

2 Sensitief 1 Sensitief 1 
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Dierlijke producten niet-speciek (bv.: zuivelproducten), 
voedingsindustrie 

2 3 2 Heel 
sensitief 

1 Sensitief 1 Sensitief 1 

Plantaardige producten gekend, met onzekere eetbare fractie 2 3 2 Heel 
sensitief 

1 Niet sensitief 1 Niet sensitief 1 

Plantaardige producten voedingsindustrie ruime categorien 2 1 3 Sensitief 1 Sensitief 1 Sensitief 1 

Plantaardige producten voedingsindustrie specifiek 2 1 2 Sensitief 1 Sensitief 1 Sensitief 1 

Dierlijke voedingsproducten, zeer ruime categorien 1 1 3 Heel 
sensitief 

1 Sensitief 1 Sensitief 1 
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Figuur 84 Berekende relatieve standaardafwijking op de eiwitstromen weergegeven met kleurschaal. Eiwitstromen in 
kt/jaar (Vlaanderen 2018). 

 

 Validatie berekeningswijze 

De aanpak voor berekening van de eiwitstromen werd gevalideerd a.d.h.v. de stofstroom 

“rundveevoeder” van node “veevoederproductie runderen” naar node “runderteelt”. 

Deze stroom werd gekozen voor de validatie omdat hij vrij aanzienlijk is in grootte (ongeveer 6% 

van de totale input/output aan N in het agrovoedselsysteem). Bovendien is de samenstelling van 

deze stroom complex en in detail gekend dankzij de inventaris data van BFA: 197 opgelijste 

ingrediënten (BFA, 2020). 

Voor het bepalen van het stikstofgehalte in deze stroom, werden de verschillende ingrediënten 

opgezocht in Feedtables (INRAE-CIRAD-AFZ., 2020) . De in Feedtables vermelde ruwe 

eiwitgehalten werden vervolgens omgerekend naar stikstofinhoud via de conversiefactor 6,25 (zie 

7.4.1 Veevoeder) 

 

Om de ruwe eiwit bepaling aan de hand van de stikstofgehaltes te valideren, werd voor deze 

stroom de bepaling via twee methodes uitgevoerd en vergeleken:  

 

1) De stikstofinhoud van de stroom wordt vermenigvuldigd met de conversiefactor 6.25. 
Voor het bepalen van de data-onzekerheid wordt via error-propagatie op basis van de 
onzekerheid op de N-stroom en de voor samenstelling ingeschatte extra onzekerheid, de 
resulterende onzekerheid op RE ingeschat. 
  

2) Voor elk ingrediënt in de BFA lijst, werd het ruwe eiwitgehalte opgezocht in een tweede 
databron, nl. de CVB diervoedertabel (WLR & ILVO, 2021). Voor een heel aantal 
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ingrediënten vermeldt de CVB tabel verschillende varianten, naargelang kwaliteit en 
eiwitgehalte van de stof. Vb. voor het ingrediënt bietenpulp, vermeldt de CVB tabel 6 
verschillende varianten, met telkens een (mogelijk) licht afwijkend ruw eiwitgehalte. In 
deze gevallen werd het gemiddelde van de varianten gebruikt. 
Voor het bepalen van de onzekerheid werden de in CVB gerapporteerde 

standaardafwijkingen gebruikt, deze werden vervolgens via error-propagatie 

gecombineerd met de onzekerheid op de N-stroom. 

 

Tabel 92 Berekening van het ruw eiwitgehalte via conversiefactor op de N-inhoud (methode 1) en via RE 
concentratiebepaling in CVB en de massa van de stroom (methode 2) 

Omschrijving stap methode 1 Berekening / resultaat 

N-inhoud 25,39982 kton 

RE inhoud 25,39982 * 6,25 = 158,75 ton RE 

Relatieve standaardafwijking N-inhoud 21,74 % 

Relatieve standaardafwijking samenstelling 7,20 % 

Relatieve standaardafwijking RE (21,742+7,202)(1/2) = 22,90 % 

Eindresultaat: RE1 ± standaardafwijking 158,75 ± 36,36 kton RE 

Omschrijving stap methode 2 Berekening / resultaat 

Massa stroom 936,63278 kton voeder 

RE concentratie samenstelling via CVB 19,834 g RE/100g voeder 

RE inhoud 936,63278 * 0,19834 = 185,77 

Relatieve standaardafwijking massa 21,74 % 

Relatieve standaardafwijking concentratie RE via CVB 17,22% 

Relatieve standaardafwijking RE (21,742+17,222)(1/2) = 27,72 % 

Eindresultaat: RE2 ± standaardafwijking 185,77 ± 51,53 kton RE 

 

We testen of 158,75 ± 36,36 = 185,77 ± 51,53 

Hiertoe berekenen we het verschil tussen beide waarden en de standaardafwijking van het 

verschil, via errorpropagatie. We beschouwen de waarden als gelijkwaardig indien |RE1 – RE2| < 

2|RE1 – RE2| 

 

|RE1 – RE2| = 27,02 kton 

2|RE1 – RE2| = 126,12 kton 

Het verschil tussen beide waarden valt zeer ruim binnen de berekende onzekerheid. De 

berekening werd gevalideerd. 

 

9.2 MENSELIJK VERTEERBARE FRACTIE 

 

Bij elke stofstroom waar eiwit begroot wordt, wordt ook de fractie menselijk verteerbaar eiwit 

ingeschat. 

 

In het kader van deze studie wordt onder “menselijk verteerbaar” verstaan: eiwitten die vervat 

zitten in dat deel van de producten dat in Vlaanderen door de menselijke populatie theoretisch zou 

gegeten worden (Boonen, 2015). Dit maakt abstractie van mogelijk bederf of andere processen die 

de eetbaarheid beïnvloeden. Bv. voedsel dat bedorven is, maar in niet-bedorven toestand wel door 

de menselijke bevolking gegeten wordt, wordt beschouwd als menselijk verteerbaar. 
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Voedingsstoffen daarentegen die technisch gezien wel door de mens gegeten (en verteerd) kunnen 

worden, maar door de menselijke bevolking in Vlaanderen omwille van bv. culturele redenen niet 

geconsumeerd worden, worden in deze studie als niet-verteerbaar bestempeld. Zo ook voor de schil 

of andere delen van groenten en fruit die doorgaans niet door de menselijke bevolking in Vlaanderen 

gegeten worden: deze delen worden als niet-verteerbaar beschouwd. 

Hiermee wordt gedeeltelijk de definitie de Vlaamse  monitor voedselverliezen (Vlaams 

Ketenplatform Voedselverliezen, 2019) gevolgd, met dat verschil dat dieren uit de dierlijke productie 

die naar afvalverwerking gaan bv. door ziekte of uitval, in deze studie wel als menselijk verteerbaar 

beschouwd worden, althans het gedeelte van de dieren dat doorgaans door mensen in Vlaanderen 

wordt gegeten. 

 

Voor sommige materiaalstromen is de inschatting niet zo eenduidig. Vb.: mais en soja als ingrediënt 

in diervoeder: deze worden ook door mensen in Vlaanderen gegeten, maar dit slechts in beperkte 

hoeveelheden. Desalniettemin worden ze in deze studie als menselijk verteerbaar gecategoriseerd. 

10 APPENDIX E BEREKENING INDICATOREN 

De indicatoren worden berekend, rechtstreeks op de brondata m.b.v. python scripts in de 
modelleringssoftware FlowPy. 

 
Identificatie van de stromen 
 
Om de stromen correct te identificeren en op correcte wijze in te brengen in de berekeningen, 
worden de volgende gegevens van elke stroom gebruikt: 

 
 

Veld in datamodel Betekenis voor identificatie 

NtFlows.SourceProcess De bronnode van waaruit de stroom vertrekt. Bv. voor de indicator 

totale Import -> alle stromen met bronknooppunt = “Import” 

NtFlows.DestProcess De doelnode waar de stroom toekomt. Bv. voor de indicator totale 

export -> alle stromen met doelknooppunt = “Export” 

NtFlow.FlowName 

NtFlowValue.Description2 

Deze velden geven informatie over het type goederen vervat in de 

stroom, resp. deelstroom, vaak in gedetailleerde vorm. Deze 

velden worden gebruikt:  

1/ om te identificeren of het om een primaire dan wel een 

secundaire stroom gaat. Bv.: Description2 = “Schroot” -> 

secundaire stroom, Description2 = “Raapzaad” -> primaire stroom. 

2/ om te identificeren of het bij een verliesstroom om een diffuse- 

dan wel puntbron gaat. Bv.: FlowName = “Stal emissies runderen” -

> puntbron, FlowName = “N2O emissie runderen” -> diffuse bron. 

3/ om de speciatie van N-uitstoot te bepalen. Bv. Description2 = 

“NH3”.  
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Meetonzekerheden doorrekenen naar indicatoren 
 
Zoals eerder besproken, wordt op elke begrote waarde via de foutenmatrix een meetonzekerheid 
ingeschat. Bij het berekenen van de indicatoren, worden de meetonzekerheden doorgerekend 
naar het eindresultaat via error propagatie. 
Het model gaat uit van variabelen met normaal verdeelde fouten (Gaussiaanse foutenvergelijking). 
Bijgevolg gelden de volgende formules: 

 

• Optellen en aftrekken van meetwaarden: 
 
 

 
 

 

• Vermenigvuldigen en delen van meetwaarden: 
 

 
 

Met:  
Mc =  waarde berekend door optellen of aftrekken van meetwaarden Ma 

en Mb 
 

CVc, CVa, CVb = procentuele relatieve standaardafwijkingen van 
berekende waarde c, resp. meetwaarden a en b. 

 
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat deze formules enkel gebruikt mogen worden voor 
meetwaarden die statistisch onafhankelijk zijn van elkaar. In sommige gevallen kunnen stromen 
begroot zijn d.m.v. (vele) deelstromen waarvan de meetfouten mogelijks gecorreleerd zijn. Indien 
dit vermoeden bestaat, wordt de error propagatie formule voor optellen en aftrekken niet 
gebruikt, maar wordt de onzekerheid op de individuele deelstromen gebruikt voor de 
geaggregeerde stroom. 
 
  

(𝑀𝑐 ∗
𝐶𝑉𝑐

100
)

2

=  (𝑀𝑎 ∗  
𝐶𝑉𝑎

100
)

2

+  (𝑀𝑏 ∗
𝐶𝑉𝑏

100
)

2

 

(𝐶𝑉𝑐)2 =  (𝐶𝑉𝑎)2 +  (𝐶𝑉𝑏)2 
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11 APPENDIX F: METHODEFICHES 

11.1 METHODEFICHE HUISHOUDENS  
De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Huishoudens. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont het s

tofstoomdiagram voor knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten worden 

weergegeven in ‘Inleiding tot de methodefiches’. In Tabel 93Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

wordt een overzicht gegeven van alle gebruikte databronnen voor dit knooppunt. Eveneens wordt 

het nummer van de gebruikte databronnen per stofstroom uit   weergegeven inFiguur 85.  Tabel 

94 vat de resultaten van de stofstroomanalyse voor dit knooppunt samen en geeft eveneens een 

score voor de datakwaliteit van elke stofstroom1. 

Het knooppunt Huishoudens bevat drie subknooppunten: menselijke consumptie, huisdieren en 

tuin. De huishoudens kopen voedingsproducten, petfood en mestoffen aan. De voedingsproducten 

worden aangekocht via het knooppunt Retail & distrubutie en via het knooppunt Horeca. Petfood 

wordt aangekocht bij het knooppunt Retail en Distributie. Meststoffen voor de tuin zijn afkomstig 

uit de Chemische industrie (minerale meststoffen) of van OBA verwerking (compost). De 

nutriënten verlaten het knooppunt Huishoudens richting afvalwaterverwerking, afvalverwerking, 

OBA verwerking, water en bodem.  

Figuur 85: Stofstoomdiagram knooppunt “Huishoudens”  
 
Tabel 93 Overzicht databronnen knooppunt “Huishoudens” 

 Databron Organisatie Jaartal van de 

gebruikte data 

Actualisatie-frequentie 
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1 Thuisverbruik 

enquête 

Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) 

2018 Jaarlijks 

2 Buitenshuis/ 

Thuisverbruikenquête 

Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) 

2017 3-jaarlijks 

3 FEDIAF-jaarrapport  FEDIAF 2019 Jaarlijks 

4 Voedselverlies en 

consumentengedrag 

bij Vlaamse 

huishoudens 

Departement Omgeving 2018 Eenmalig 

5 Statbel Statbel 2018 Maandelijks 

6 VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) 

2018 Jaarlijks 

7 Composterings-

onderzoek UGent 

Universiteit Gent, Vakgroep 

Landbouweconomie, Afdeling Agro-

Marketing 

2006 Eenmalige studie 

8 Aquafin Aquafin 2018 n.v.t. 

Tabel 94 Resultaten stofstroomanalyse knooppunt "Huishoudens"  

 N P Scores Datakwaliteit7  

1 = beste score; 4 = slechtste score 

 Waar

de 

(ton)  

Waa

rde 

(Ton

) 

Betro

uw 

baarh

eid 

Volle

d-

ighei

d 

Same

n 

stellin

g 

Tempor

ele  

correlat

ie 

Geografische correlatie 

Retail en 

distributie 

2161

1 

3486

,4 

1 3 1 1 1 

Horeca en 

Catering  

1188

3,1 

1457

,1 

1 3 1 2 1 

OBA verbranding 1791

,2 

256,

9 

1 3 1 2 1 

Huisdieren 1106

,4 

134,

1 

1 3 1 2 1 

OBA 

compostering 

736,

9 

124,

8 

1 3 1 2 1 

Thuiscompost  45,6 1 3 1 2 1 

NH3-N 

emissie 

0,9 0,0 1 3 1 2 1 

N2O-N 

Emissie 

2,5 0,0 1 3 1 2 1 

Compost 

naar 

bodem 

231,

9 

45,6 1 3 1 2 1 

 
7Voor een gedetailleerde uitleg van de scores voor datakwaliteit wordt verwezen naar de “Inleiding tot de methodefices”. 
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Afvalwater   2 1 1 1 1 

RWZI 2441

7,5 

4069

,6 

2 1 1 1 1 

Rechtstre

eks water 

(zonder 

IBA) 

4156

,5 

692,

7 

2 1 1 1 1 

Totaal 

met IBA 

128,

0 

21,3 2 1 1 1 1 

O

p

p. 

W

at

er 
(N

a 

IB

A) 

42,9 11,0 2 1 1 1 1 

N

2-

g

as 

68,1  2 1 1 1 1 

Sl

ib 

IB

A 

17,0 10,3 2 1 1 1 1 

Overleden 

mensen 

131,

8 

45,7 1 1 1 1 1 

 Beschrijving van de databronnen  

11.1.1.1 Thuisverbruik enquête 

De thuisverbruik enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GfK Belgium 

in opdracht van Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM vzw). De enquête volgt de 

aankopen voor thuisgebruik per productcategorie van 5.000 Belgische gezinnen. De aangekochte 

hoeveelheden van onder meer volgende producten worden onderzocht: verse aardappelen, vers 

verwerkte aardappelen, verwerkte aardappelen in diepvries, brood (in stuks), fruit (appelen, peren, 

aardbeien, sinaasappelen, bananen…), groenten (wortelen, tomaten, ajuin, witloof, prei), vers vlees 

(rundsvlees, kalfsvlees, varkensvlees, schaap- en lamsvlees, paardenvlees, vleesmengelingen, 

orgaanvlees en afval-, vers gevogelte en wild (kip, kalkoen, ander gevogelte, konijn, wild), eieren (in 

stukjes), zuivel (consumptiemelk, room, boter, margarine, yoghurt, verse desserts, verse witte kaas, 

kaas ijs, sorbet), diepvriesgroenten, groenteconserven, groenten in bokaal, vruchten in bokaal of 

conserven, vlees diepvries, gevogelte/wild diepvries, vleeswaren. De data werden op vraag 

verkregen voor deze studie. De meest recente actualisatie van de enquête vond plaats in 2019. 

De gegevens van de thuisverbruik enquête van GfK Belgium werden vergeleken met resultaten van 

de “Belgische nationale voedselconsumptiepeiling” (https://fcs.wiv-

isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx). De resultaten van beide studies zijn vergelijkbaar. 

https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx
https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx
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11.1.1.2 Buitenhuis/thuisverbruik enquête 

De buitenhuis/thuisverbruik enquête wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) en wordt om de drie jaar herhaald. Om een zicht te krijgen op het 

totale verbruik (buitenshuis en binnenhuis) van agrovoedingsproducten in België wordt gepeild naar 

het consumptiegedrag. Het onderzoek verzamelt gegevens van 7.000 Belgische gezinnen en startte 

in 2007. De resultaten van de studie zijn vrij beschikbaar online en de meest recente actualisatie 

vond plaats in 2017. 

11.1.1.3 FEDIAF – European Facts & Figures 2019 

FEDIAF is de handelsorganisatie die de Europese petfoodindustrie vertegenwoordigt. Het FEDIAF-

jaarrapport “European Facts & Figures 2019” geeft data over het aantal huisdieren in België. Het 

rapport wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. De data zijn 

online vrij te raadplegen. 

11.1.1.4 Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens 

De studie “Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens” werd eenmalig 

uitgevoerd in 2016-2018 door GfK Belgium in opdracht van Departement Omgeving. De studie 

brengt de voedselverliezen van Vlaamse huishoudens in kaart. Het onderzoek combineert 

verschillende methodes: literatuuronderzoek, dagboekstudie (steekproef van 1.031 Vlaamse 

huishoudens), online enquête (steekproef van 954 Vlaamse huishoudens), reëel aankoopgedrag 

(data uit GfK huishoudpanel – registreren alle aankopen d.m.v. scanners). Via een statistische fusie 

van verschillende parameters werd een koppeling gemaakt tussen de resultaten van de 

dagboekstudie, de online enquête en de reële aankoopdate. Daarna werden de data gewogen om 

te zorgen dat de data representatief was voor de Vlaamse bevolking. 

11.1.1.5 Statbel  

Statbel, of de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, is het Belgische statistiekbureau. 

Statbel voert enquêtes uit bij huishoudens en ondernemingen in België, benut en bewerkt 

bestaande administratieve databanken (bv. het Rijksregister), publiceert deze gegevens op zijn 

website en bezorgt ze aan de Belgische en internationale overheden en organisaties. Voor deze 

studie werden gegevens over het aantal overlijdens in België opgezocht. De gegevens zijn vrij 

beschikbaar online, hebben een maandelijkse frequentie en de laatste actualisatie vond plaats in 

2019. 

11.1.1.6 VMM 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet en controleert de kwaliteit en kwantiteit van water en 

formuleert aanbevelingen voor het leefmilieubeleid. De VMM beschikt onder andere over data over 

de debieten van huishoudelijke afvalwater dat naar afvalwaterzuivering of oppervlaktewater wordt 

afgevoerd. Deze data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest recente cijfers dateren 

van 2020. 

11.1.1.7 Composteringsonderzoek UGent 

De studie “Opmaken van toetsingskader voor de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het 

beleid inzake de selectieve inzameling van afvalstromen” werd eenmalig uitgevoerd in 2006 door de 

Universiteit Gent, Vakgroep Landbouweconomie, Afdeling Agro-Marketing. Het onderzoek bevat 

onder andere een berekeningsmethode voor N emissies (NH3 en N20) die ontstaan bij 

thuiscompostering en de N en P verliezen via thuiscompostering naar de bodem. De studie is online 

vrij te raadplegen. Enkel de berekeningsmethode uit deze studie werd gebruikt. 

https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/algemeen/Evolutie_van_het_verbruik_van_agrovoedingsproducten_in_Belgie_2017.pdf
https://fediaf.org/who-we-are/european-statistics.html
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11.1.1.8 Aquafin 

Aquafin NV is verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en beheer van de infrastructuur voor 

waterzuivering in het Vlaamse gewest. Aquafin beschikt onder andere over inschattingen van de 

hoeveelheid geproduceerd afvalwater per inwonerequivalent in Vlaanderen met bijhorende N en P 

ladingen. De data werden in 2020 voor deze studie op vraag verkregen. 

1.1.1. Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

11.1.1.9 Ingaande stromen 

11.1.1.9.1 Retail & Distributie  

Gebruikte databron(nen): 1. Thuisverbruikenquête en 3. FEDIAF – European Fact & Figures 2019 

De hoeveelheid voedselproducten die door het knooppunt Huishoudens aangekocht wordt vanuit 

het knooppunt Retal & Distibutie werd bepaald met de aankoopgegevens uit de thuisverbruik 

enquête (bron 1), die de aankopen per productcategorie van 5.000 Belgische supermarkten en 

voedignsspeciaalzaken analysieert. De resultaten werden opgerekened naar de totale Vlaamse 

bevolking en de verschillende productcategorieën werden gebruikt om een inschatting te maken 

van de hoveelheid N en P die wordt aangekocht vanuit het knooppunt Retail and Distributie. 

Petfoot wordt eveneens aangekocht via het knooppunt Retail & Distributie. De hoeveelheid petfoot 

werd berekend aan de hand van het aantal huisdieren in Vlaanderen per diersoort (bron 3) en hun 

gemiddelde consumptie. Ook wordt er aangenomen dat er meer petfood wordt aangekocht dan 

geconsumeerd. Een verspilling van 10% werd in rekening gebracht. 

11.1.1.9.2 Horeca 

Gebruikte databron(nen): 1. Thuisverbruikenquête en 2. Buitenhuis/thuisverbruik enquête 

De hoeveelheid voedsel die buitenhuis via het knooppunt Horeca wordt geconsumeerd wordt 

berekend door de gegevens van de buitenhuis/thuisverbruik enquête (bron 2) te linken aan de 

thuisverbruik enquête (bron 1). De buitenhuis/thuisverbruik enquête onderzoekt het totale verbruik 

(buitenshuis and binnenshuis) van agrovoedingsproduction in België. Door beide bronnen te 

combineren blijkt dat 34% van de voedingsproducten wordt geconsumeerd vanuit het knooppunt 

Horeca (buitenshuis) en 66% wordt geconsumeerd vanuit het knooppunt Retail en Distributie; en 

dus werd aangekocht in supermarkten en voedingsspeciaalzaken. 

11.1.1.9.3 OBA verwerking, chemische industrie en lucht 

Gebruikte databron(non): 6. VMM 

Meststoffen voor in de tuin worden aangekocht via het knooppunt Chemische Industrie (minerale 

meststoffen) of via het knooppunt OBA verwerking (compost). Het kunstmestverbruik door 

huishoudens werd beraamd op basis van een enquête bij een representative steekproef van 

Vlaamse tuinen uitgevoerd door Dewaelheyns et al in opdracht van MIRA. 

Eveneens wordt een grote hoeveelheid stikstof afgezet in tuinen vanuit de lucht door depositie. De 

totale stikstofdepositie werd berekend door het totale tuinareaal (INBO, 2016) te vermenigvuldigen 

met de gemiddelde Vlaamse stikstofafzet per oppervlakte-eenheid (VMM, 2019). 

11.1.1.10 Uitgaande stromen 

11.1.1.10.1 Afvalverwerking en OBA Verwerking 

Gebruikte databron(nen): 4. Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens en 5. 

Statbel 
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Op basis van de studie “voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens” (bron 3) 

kon de hoeveelheid biologisch afval vanuit het knooppunt Huishoudens worden ingeschat. De studie 

raporteert hoeveel van welk voedselproduct terecht komt in welke afvalstroom: restaval, GFT-afval 

en consumptie door huisdieren en thuiscompostering. De fractie restafval is gelijk aan de 

hoeveelheid biologische afval die vanuit het knooppunt Huishoudens naar het knooppunt 

Afvalverwerking (verbranding) gaat. Het GFT-afval stroomt nar het knooppunt OBA Verwerking. De 

consumptie door huisdieren stroomt van de subknooppunt Menselijke consumptie naar het 

subknooppunt Huisdieren en blijft dus binnen het knooppunt Huishoudens. Hetzelfde geldt voor 

thuiscompostering: de hoeveelheid organische afval die thuis wordt gecomposteerd stroomt van 

het subknooppunt Menselijke Consumptie naar het subknooppunt Tuin en verlaat het knooppunt 

Huishoudens niet. De totale afvalproductie per product werd vermenigvuldigd met N-en P inhoud 

van dit product voor iedere bestemming.  

De excreta van huisdieren komen eveneens voor een deel in het restafval, en dus het knooppunt 

Afvalwerwerking, terecht. Het aandeel van de excreta die via het restafval wordt verwerkt werd 

ingeschat door Van Dyck et al. Om de N en P inhouden van de excreta in te schatten werd een 

massabalans opgesteld. Er wordt verondersteld dat de hoeveelheid N en P in de excreta gelijk is aan 

de hoeveelheid geconsumeerde N en P (via petfood en afval naar huis vanuit menselijk consumptie) 

verminderd met de N en P aanwezig in kadavers. Meer gedetailleerde informatie over de kadavers 

wordt gegeven in sectie 2.2.3 Bodem en Lucht. 

Met behulp van de statbelgegevens (bron 4) over het aantal overlijdens per maand volgens geslacht 

en gewest, kan bepaald worden hoeveel N en P via menselijke overlijdens worden gebracht naar het 

knooppunt Afvalverwerking. De N en P concentraties in het menselijk lichaam zijn vrij beschikbaar 

in de literatuur. 

Als laatste, wordt ook de hoeveelheid gemaaid gras vanuit tuinen van huishoudens naar het 

knooppunt OBA verwerking gevoerd. 

11.1.1.10.2 Afvalwaterzuivering en oppervlaktewater 

Gebruikte databron(nen): 6. VMM en 8. Aquafin 

De hoeveelheid N en P die vanuit het knooppunt Huishoudens wordt afgevoerd naar het knooppunt 

Afvalwaterzuivering (RWZI’s) en de hoeveelheid die recht komt in het Oppervlaktewater wordt 

afgeleid uit data afkomst van zowel de VMM (bron 5) als van Aquafin (bron 7). Uit VMM-data werd 

de verdeling van de afvalwaterbestemming afgeleid die vertrekt vanuit het knooppunt Huishoudens: 

RWZI, rechtstreeks oppervlaktewater met Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) en 

rechtstreeks oppervlaktewater zonder IBA.  

Het totale afvalwaterdebiet werd berekend uit Aquafin data. Door beide te combineren met de N 

en P ladingen (gerapporteerd door Aquafin) konden de stromen N en P vanuit het knooppunt 

Huishoudens naar RWZI, rechtstreeks oppervlaktewater met IBA en rechtstreeks oppervlaktewater 

zonder IBA worden bepaald. De effluent concentraties van de IBA’s worden gerapporteerd door 

VMM. Finaal komt de stroom naar RWZI’s overeen met de stroom vanuit het knooppunt 

Huishoudens naar het knooppunt Afvalwaterzuivering. De som van de effluent stroom vanuit de 

IBA’s en de rechstreekse lozing op oppervlakte water komt overeen met de stroom die vertrekt 

vanuit het knooppunt Huishoudens naar Oppervlaktewater.  

11.1.1.10.3 Bodem en Lucht 

Gebruikte databron(nen): 4. Voedselverlies en consumptiegedrag bij Vlaamse huishoudens en 7. 

Composteringsonderzoek UGent. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715305519
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715305519
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Op basis van de voedselverliesgegevens uit de studie “Voedselverlies en consumentengedrag bij 

Vlaamse huishoudens” (bron 3) en de berekeningsmethode voor N emissies die ontstaan bij 

thuiscompostering uit het composteringsonderzoek “Opmaken van toetsingskader voor de 

kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het beleid inzake de selectieve inzameling van 

afvalstromen” (bron 6) kon worden bepaald hoeveel N emissies (NH3-N emissie en N2O-N emissie) 

ontstaan via thuiscompostering. De overige n en P wordt verondersteld naar de bodem van de tuin 

te gaan. 

Verder komen kadavers van overleden huisdieren voor een deel terecht in de bodem. Een deel van 

de kadavers wordt opgehaald door Remac (Ovam, 2017) en het overige deel wordt verondersteld 

begraven te worden door hun eigenaars. Ook het overige deel van de excreta van huisdieren die 

niet wordt verwerkt via het restafval (zie sectie 2.2.1) komt terecht in de bodem. 

De belangrijkste inputstromen van de tuin zijn afkomstig uit OBA compostering, Chemische 

industrie,  lucht en menselijke consumptie. De hoeveelheid GFT-compost en groencompost verkocht 

aan particulieren werd beraamd door VLACO. Het kunstmestgebruik is afgeleid van een enquête bij 

een representatieve steekproef van Vlaamse tuinen (Dewaelheyns et al., 2008). Er wordt ook een 

grote hoeveelheid stikstof afgezet in de tuinen vanuit de lucht door depositie. De totale 

stikstofdepositie werd berekend door het totale tuinareaal (INBO, 2016) te vermenigvuldigen met 

de gemiddelde Vlaamse stikstofafzet per oppervlakte-eenheid (VMM, 2019).   

11.2 METHODEFICHE PLANTAARDIGE PRODUCTIE 

De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Plantaardige Productie. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. t

oont het stofstoomdiagram voor dit knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten 

worden weergegeven in ‘Inleiding tot de methodefiches’. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. w

ordt een overzicht gegeven van alle gebruikte databronnen voor dit knooppunt. Eveneens wordt 

het nummer van de gebruikte databronnen per stofstroom uit Tabel 95 weergegeven in Figuur 86.   

Het knooppunt Plantaardige Productie omvat drie verschillende deelsectoren naargelang de 

teeltmethode: grasland, akkerbouw en tuinbouw. De inputstromen betreffen in hoofdzaak 

meststoffen afkomstig uit verschillende knooppunten. Kunstmeststoffen zijn afkomstig uit de 

chemische industrie. Daarnaast wordt mest toegediend vanuit het knooppunt Dierlijke Productie 

door enerzijds beweiding en anderzijds toediening van dierlijke mest uit stallen. Organische 

meststoffen zijn afkomstig uit de knooppunten OBA verwerking en OBA mestverwerking. Eveneens 

wordt organisch afval uit het knooppunt Voedingsindustrie gebruikt als nutriënteninput voor het 

knooppunt Plantaardige Productie. Daarnaast zijn nutriënten afkomstig vanuit de bodem en lucht. 

Nutrienten uit de lucht betreffen zowel stikstof inputs via biologische stikstoffixatie als 

atmosferische depositie. 

De outputstromen van het knooppunt Plantaardige productie kunnen worden onderverdeeld in 

landbouwproducten en emissies. De landbouwproducten kunnen hun bestemming vinden in 

verschillende knooppunten: Voedingsindustrie, Voederindustrie en Dierlijke Productie. Onder de 

emissies zijn er stikstofhoudende gassen naar lucht, de uitegespoelde en geërodeerde 

nutriëntenverliezen naar oppervlaktewater en de opslag van nutriënten in de bodem. 

Figuur 86: Stofstoomdiagram knooppunt Plantaardige Productie 
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Tabel 95 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt Plantaardige productie 

 Databron Organisatie Jaartal van 

de gebruikte 

data in deze 

studie 

Actualisatie-

frequentie  

1 Gewasafvoerdocument Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2018 Eenmalige 

studie 

2 Sectorbarometer Departement 

landbouw & Visserij 

Departement Landbouw & Visserij 2019 Jaarlijks  

3 EMAV-model Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2019 Jaarlijks 

4 NEMO-model Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2019 Jaarlijks 

5 Stofstofdepositiekaart 

Vlaanderen 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2018 Jaarlijks 

6 Het mestrapport en 

mestbankaangiftes 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2019 Jaarlijkse  

7 Marktanalyse biomassa 

reststromen 

Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 

2018 Driejaarlijks 

8 MIRABOL rekenmodel Departement landbouw en visserij 2007 Eenmalig 

9 Belgapom jaarverslag Belgapom 2020 Jaarlijks  

10 Statbel bevoorradingsbalansen Statbel 2019 Jaarlijks 

11 Bijna één derde van Belgische 

granen benut als biomassa 

Vlaams infocentrum Land- en 

Tuinbouw (Vilt) 

2017 Eenmalig  

12 Activiteitenrapport CBB Confederatie van de Belgische 

Bietenplanters 

2019 Jaarlijks 
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 Beschrijving van de databronnen  

11.2.1.1 Gewasafvoerdocument 

Het gewasafvoerdocument beschrijft de oogst per hectare en het aantal hectare per gewas in 

Vlaanderen. Alsook geeft het document de stikstof en fosfor inhouden van de verschillend teelten. 

De cijfers in het gewasafvoerdocument zijn voornamelijk gebaseerd op data uit het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Voor sommige kleine teelten werden de opbrengst waarden 

gebruikt uit de bodembalans 2013. Het gewasafvoerdocument wordt opgesteld door de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM). De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest recente 

cijfers dateren van 2018. Het gaat hier over een éénmalige studie. 

11.2.1.2 Sectorbarometer Departement Landbouw en Visserij 

De sectorbarometer van Departement Landbouw en Visserij (DL&V) rapporteert per sub sector het 

gebruik van minerale meststoffen. De gegevens zijn gebaseerd op een rondvraag bij landbouwers 

via het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). De sectorbarometer wordt jaarlijkse gepubliceerd. De 

laatste cijfers betreffen de cijfers van 2019. 

11.2.1.3 EMAV model 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rapporteert jaarlijks over de evolutie van de emissies van 

luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de verschillende sectoren. Als onderdeel 

hiervan berekent het Emissiemodel Ammoniak Vlaanderen (EMAV-model) de ammoniakemissies in 

de landbouwsector. De emissies worden geografisch toegekend op basis van het uitrijden van 

dierlijke mest en kunstmest. Ook geeft het model een beeld van de ammoniakemissies die gepaard 

gaan met mestverwerking. De data over ammoniakemissies afkomstig van plantaardige productie 

werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest recente cijfers dateren van 2019. 

11.2.1.4 NEMO model 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet en controleert de kwaliteit en kwantiteit van water en 

formuleert aanbevelingen voor het leefmilieubeleid. Als onderdeel hiervan werd het 

nutriëntenemissiemodel (NEMO-model) ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), waarmee het effect van bemesting op de waterkwaliteit kan bepaald 

worden. Het NEMO-model berekent hoe stikstof en fosfor doorheen de bodem en het grondwater 

in waterlopen in landbouwgebied terechtkomen. Hiervoor vertrekt het model van de bemesting en 

de gewassen op landbouwpercelen. De data over N en P emissies afkomstig van plantaardige 

productie werden op vraag verkregen voor deze studie. De data hebben een jaarlijkse 

actualisatiefrequentie en de meest recente cijfers dateren van 2019. 

11.2.1.5 Stikstofdepositiekaart Vlaanderen 

De Stikstofdepositiekaart Vlaanderen wordt jaarlijks bijgewerkt door de Vlaamse Milieu 

Maatschappij (VMM) en is onderdeel van het MIRA-rapport. De stikstofdepositie of vermestende 

depositie omvat de droge en natte depositie van stikstofhoudende verbindingen op de bodem. 

Depositie is het resultaat van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel Vlaamse als 

buitenlandse emissiebronnen toe bijdragen. De data over stikstofdepositie-input in het knooppunt 

Plantaardige Productie werd op vraag verkregen voor deze studie. De data hebben een jaarlijkse 

actualisatiefrequentie en meest recente cijfers dateren van 2018. 

11.2.1.6 Mestrapport en mestbankaangiftes 

Het Mestrapport is een publicatie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het rapport geeft een 

stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het bevat cijfers over de veestapel, de 

mestproductie, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, het mestvervoer en de 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwcijfers#overzichtsrapporten
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impact op de kwaliteit van het water. Het mestrapport heeft een jaarlijkse actualisatiefrequentie en 

is vrij online raadpleegbaar. De meest recente cijfers dateren van 2019. 

11.2.1.7 Marktanalyse biomassa reststromen 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij publiceert 3-jaarlijks de Marktanalyse biomassa 

reststromen. De marktanalyse rapporteert over reststromen in de landbouw, zoals bijvoorbeeld 

oogstresten. De data zijn online vrij raadpleegbaar en de meest recente cijfers dateren van 2018. 

11.2.1.8 MIRABOL rekenmodel 

Het rekenmodel MIRABOL (Milieu RApport BOdembalans Landbouw) heeft de bodembalans als 

output, Aan de inputzijde staat de hoeveelheid nutriënten die de landbouwbodem binnenkomen 

(meststoffen, zaaigoed, atmosferische depositie, biologische stikstoffixatie). Aan de outputzijde 

staan de ammoniakemissie naar de lucht en de gewasafvoer. Resultaat van de balans is het 

overschot aan nutriënten dat in de landbouwbodem achterblijft. De balans kan worden uitgedrukt 

in miljoen kg N of P of in kg N/ha of kg P/ha landbouwgrond. 

11.2.1.9 Belgapom jaarverslag 

Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking. In 

hun jaarverslag rapporteert Belgapom over de input en output van de aardappelindustrie. De 

gegevens werden op vraag verkregen voor deze studie. 

11.2.1.10 Statbel bevoorradingsbalansen 

Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een bevoorradingsbalans opgesteld voor de 

belangrijkste diersoorten voor de jaren 2010 tot 2019. De bevoorradingsbalansen inventariseren 

onder meer hoeveel vlees er wordt geproduceerd in de Belgische voedingsindustrie. De 

bevoorradingsbalansen wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. 

De cijfers zijn online raadpleegbaar. 

11.2.1.11 VILT 

Het Vlaams infocentrum Land- en tuinbouw (Vilt) rapporteerde in 2017 dat 55 procent van de 

graanoogst bestemd is voor veevoeder, 15 procent voor de voedselindustrie en 30 procent voor 

biobrandstof- en zetmeelproductie. De data zijn online raadpleegbaar in het artikel “Bijna één derde 

van Belgische granen benut als biomassa”. Het betreft hier éénmalig gerapporteerde data. 

11.2.1.12 Activiteitenverslag CBB 

De Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) rapporteert jaarlijks over de 

suikerbietenproductie, alsook over de reststromen pulp en molasse afkomstig van suikerbieten. De 

cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2019. 

 Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

De assumpties en berekeningen worden verder toegelicht in Appendix B van het rapport.  

11.2.2.1 Ingaande stromen 

11.2.2.1.1 Chemische industrie 

Gebruikte databron(nen): 2. Sectorbarometer Departement Landbouw en Visserij 

Vanuit de chemische industrie worden kunstmeststoffen aangeleverd aan het knooppunt 

Plantaardige productie. De kunstmesttoevoer (stikstof en fosfor) werd teruggevonden in de 

sectorbarometer van Departement Landbouw en Visserij (bron 2). De sectorbarometer van 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/mestrapport
https://vilt.be/nl/nieuws/bijna-een-derde-van-belgische-granen-benut-als-biomassa#:~:text=Om%20een%20idee%20te%20hebben,2%2C4%20miljoen%20ton%20bedraagt.
https://vilt.be/nl/nieuws/bijna-een-derde-van-belgische-granen-benut-als-biomassa#:~:text=Om%20een%20idee%20te%20hebben,2%2C4%20miljoen%20ton%20bedraagt.
http://www.cbb.be/index.php/nl/duurzaamheid/71-activiteitenrapport
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Departement Landbouw en Visserij (DL&V) rapporteert per sub sector het gebruik van minerale 

meststoffen. De gegevens zijn gebaseerd op een rondvraag bij landbouwers via het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).  

11.2.2.1.2 Dierlijke productie en import 

Gebruikte databron(nen): 6. Mestrapport en mestbankaangiftes 

De aanvoer van nutriënten vanuit het knooppunt Dierlijke Productie bevat zowel beweiding (in het 

subknooppunt graslad), als dierlijke mest afkomstig van stallen. Om het mestverbruik in kaart te 

brengen werden de mestbankaangiftes tot op exploitatieniveau opgevraagd bij de mestbank (bron 

6). Op basis van deze gegevens kon er een inschatting worden gemaakt van de verdeling van het 

gebruik van dierlijke mest tussen verschillende teeltgroepen. Mestproductie op basis van beweiding 

werd altijd volledig toegekend aan het subknooppunt grasland. Een kleine hoeveelheid dierlijke 

mest wordt geïmporteerd via grensboeren. 

11.2.2.1.3 Voedingsindustrie, OBA verwerking en OBA mestverwerking 

Gebruikte databron(nen): 6. Mestrapport en mestbankaangiftes 

Vanuit het de knooppunten Voedingsindustrie, OBA verwerking en OBA mestverwerking stromen er 

eveneens nutriënten naar het knooppunt Plantaardige productie. Voor het knooppunt 

Voedingsindustrie betreft dit in hoofdzaak schuimaarde en slibs. Voor de knooppunt OBA 

verwerking en OBA mestverwerking betreft dit digestaat, spuiwater, groencompost, GFT compost 

en slibs. Deze stromen worden gedetaileerd weergegeven in de mestbankgegevens (bron 6). 

11.2.2.1.4 Lucht 

Gebruikte databron(nen): 5. Stikstofdepositiekaart Vlaanderen 

De stikstofinput vanuit de lucht bestaat uit zowel stikstofdepositie als stikstoffixate. 

Stikstofdepositie: de stikstof instroom via stikstofdepositie kon worden afgeleid uit de 

stikstofdepositiekaart (bron 5). De stikstofdepositie voor de Vlaamse landbouwbodems wordt in de 

stikstofdepositiekaart weergegeven op gemeenteniveau. De gemiddelde stikstofdepositie per 

gemeente en per hectare werd vervolgens vermenigvuldigd met het landbouwareal per gemeente. 

Stikstoffixatie: daarnaast wordt ook stikstof ontrokken uit de lucht door stikstoffixerende gewassen, 

de vlinderbloemigen. Gemiddelde cijfers over de stikstoffixatie zijn hiervoor gebruikt en 

vermendigvuldigd met het areaal aan stikstoffixerende gewassen in Vlaanderen. Het areaal 

vlinderbloemingen in Vlaanderen wordt gerapporteerd door Statbel. 

11.2.2.1.5 Bodem 

Gebruikte databron(nen): 8. MIRABOL rekenmodel 

De hoeveelheid stikstof en fosfor opgeslagen en verbruikt uit de bodem wordt geschat via het 

rekenmodel MIRABOL. 

11.2.2.2 Uitgaande stromen 

11.2.2.2.1 Voedingsindustrie 

Gebruikte databron(nen): 1. Gewasafvoerdocumenten; 9. Belgapom jaarverslag; 10. Statbel 

bevoorradingsbalansen; 11. VILT; 12. Activiteitenverslag CBB en 13. BFL-database. 

De belangrijkste outpustroom van het knooppunt Plantaardige Productie betreft het knooppunt 

Voedingsindsutrie. Deze stroom werd in hoofdzaak berekend op basis van areaalgegevens en 
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opbrengsten en N- en P-inhouden per gewas. Er wordt een onderscheidt gemaakt in aardappelen, 

groenten, graanproducten, suikerbieten, bier, meel, oliezaden en fruit. 

Voor de aardappelindustrie werd voornamelijk beroep gedaan op het Belgapom jaarverslag (bron 

9). De N en P inhouden van aardappelen werd gevonden in het gewasafvoerdocument (bron 1). De 

hoeveelheid groenten vanuit het knooppunt Plantaardige productie die naar het knooppunt 

Voedingsindustrie gaan wordt eveneens teruggevonden in de gewasafvoerdocumenten (bron 3), 

alsook de N en P inhouden per groentesoort. De stroom graanproducten naar het knooppunt 

Voedingsindustrie werd bepaald op basis van een procentuele verdeling van de eigenproductie van 

granen tussen veevoeder, voedingsindustrie en biobrandstof- en zetmeelproductie (bron 11). De 

hoeveelheid suikerbieten die naar de voedingsindustrie gaat wordt jaarlijks becijferd in het CBB-

activiteitenrapport (bron 12). De productie van mout en borstel bestemd voor de productie van bier 

worden gerapporteerd door Statbel voor het federaal niveau (bron 10). Deze cijfers werden 

omgerekend naar cijfers op Vlaams niveau op basis van de verhoudingen van bierproductie in 

Vlaanderen/Wallonië. De bierindustrie heeft eveneens ook een interne stroom die terugvloeit naar 

het knooppunt Voedingsindustrie. Deze wordt beschreven in de gewasafvoerdocument (zowel de 

hoeveelheid als de N en P inhouden) (bron 1). De geproduceerde hoeveelheid fruit, alsook de stikstof 

en fosfor inhouden voor inheemse fruitsoorten werd teruggevonden in de 

gewasafvoerdocumenten. Het aandeel van het fruit die vanuit het knooppunt Plantaardige 

productie naar het knooppunt Voedingsindustrie stroomt is afkomstig uit de BFL-database (bron 13). 

11.2.2.2.2 Voederindustrie 

Eveneens worden stromen voor veevoederproductie (knooppunt Voederindustrie) aangeleverd 

door het knooppunt Plantaardige productie. Dit betreffen in hoofdzaak nutriënten in de vorm van 

granen en ewitrijke gewassen uit het subknooppunt akkerbouw. De productie van graanproducten 

worden onderverdeeld tussen de knooppunten Voedingsindustrie, Voederindustrie en Chemische 

industrie, zoals beschreven in 2.2.1. 

11.2.2.2.3 Dierlijke productie, OBA mestverwerking en OBA verwerking 

Gebruikte databron(nen): 1. Gewasafvoerdocument 2. Sectorbarometer Departement Landbouw en 

Visserij 

Grasland: De producten van het subknooppunt grasland worden volledig toegekend aan het 

knooppunt Dierlijke productie. Deze stroom werd berekend op basis van de opbrengst van de 

plantaardige productie, uit het gewasafvoerdocument (bron 1). 

Akkerbouw: Verder wordt aangenomen dat de opbrengsten afkomstig van veevoedergewassen en 

eiwithoudende gewassen zoals silomaïs, voederbieten en droge erwten vanuit het subknooppunt 

akkerbouw in hoofdzaak naar het knoopunt Dierlijke Productie gaan. Echter een deel van de 

maïsproductie wordt ook aangewend voor agrarische en industriële vergisting (knooppunten OBA 

mestverwerking en OBA verwerking). De onderverdeling varkens, runderen en andere werd 

gemaakt op basis van de gegevens uit de sectorbarometer Departement Landbouw & Visserij (bron 

2). De respectievelijk stikstof en fosforinhouden werden voornamelijk teruggevonden in de 

gewasafvoerdocumenten (bron 1).  

11.2.2.2.4 Chemische industrie 

De productie van graanproducten worden onderverdeeld tussen de knooppunten 

Voedingsindustrie, Voederindustrie en Chemische industrie, zoals beschreven in 2.2.1. 

11.2.2.2.5 Oppervlaktewater en bodem 

Gebruikte databron(nen): 4. NEMO model en 8. MIRABOL rekenmodel 
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Een deel van de stikstof en fosfor stroomt ook door naar het oppervlaktewater. Met behulp van het 

NEMO model (bron 4) begroot VMM elk jaar de nutriëntenemissies naar het opervlaktewater vanuit 

de landbouw rekening houdend met verschillende processen zoals erosie en uitspoeling. 

De hoeveelheid stikstof en fosfor opgeslagen en verbruikt uit de bodem wordt geschat via het 

rekenmodel MIRABOL (bron 8). 

11.2.2.2.6 Lucht 

Gebruikte databron(nen): 3. EMAV model 

De emissies naar lucht komen voor onder de vorm van NH3-, N2O- en N2-gassen. Bij de toediening 

van dierlijke mest en kunstmest komen er NH3 gassen vrij. De toepassing van meststoffen stimuleert 

eveneens de productie van N2O en N2 via de processen nitrificate en denitrificatie die plaatsvinden 

in de bodem. De stikfstofemissies naar lucht afkomstig van het knooppunt Plantaardige productie 

worden gerapporteerd in het EMAV model (bron 3).  

11.3  METHODEFICHE DIERLIJKE PRODUCTIE 

De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Dierlijke Productie. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont h

et stofstoomdiagram voor dit knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten worden 

weergegeven in ‘Inleiding tot de methodefiches’. In Tabel 96 wordt een overzicht gegeven van alle 

gebruikte databronnen voor dit knooppunt. Eveneens wordt het nummer van de gebruikte 

databronnen per stofstroom uit Tabel 96 weergegeven in Figuur 87.   

De inputstromen naar het knooppunt Dierlijke Productie betreffen in hoofdzaak de 

Voederindustrie en Plantaardige productie. Vanuit het knooppunt Plantaardige productie zijn dit 

voornamelijk grassen van de graslanden, voedergewassen uit de akkerbouw en een kleine fractie 

oogstresten uit de tuinbouw. Eveneens stromen in mindere mate reststromen uit de 

Voedingsindustrie naar het knooppunt Dierlijke Productie en is er een kleine hoeveelheid import. 

De producten van het knooppunt Dierlijke Productie zijn voornamelijk bestemd voor het 

knooppunt Voedingsindustrie en voor export. Daarnaast stroomt er dierlijke mest terug naar het 

knooppunt Plantaardige productie en OBA mestverwerking. Kadavers worden verbrandt in het 

knooppunt Afvalverwerking. Tenslotte verlaten nutriënten ook het knooppunt via stikstofemissies 

naar lucht. 

 

 

Figuur 87: Stofstoomdiagram knooppunt Dierlijke Productie 
Tabel 96 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt Dierlijke Productie 

 Databron Organisatie Jaartal van de 

gebruikte 

Actualisatie-

frequentie  
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data in deze 

studie 

1 BFA Inventaris Belgian feed association (BFA) 2018 Jaarlijks  

2 BFA statistisch jaarverslag Belgian feed association (BFA) 2018 Jaarlijks  

3 Gewasafvoer document Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2018 Éénmalige 

studie 

4 Sectorbarometer Departement 

landbouw & Visserij 

Departement Landbouw & Visserij 2019 Jaarlijks  

5 Statbel bevoorradingsbalansen Statbel 2019 Jaarlijks 

6 Bevoorradingsbalans eieren Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2019 Jaarlijks 

7 Jaarverslag BCZ Belgische Confederatie van de 

Zuivelindustrie (BCZ) 

2019 Jaarlijks 

8 Wageningen UR Livestock 

Research 

Wageningen University & Research 2002 - 2010 Losstaande, 

eenmalige 

studies. 

9 Activiteitenverslag FAVV Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen 

2019 Jaarlijks 

10 Jaarrapport lucht VMM Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2018 Jaarlijks 

11 Het mestrapport en 

mestbankaangiftes 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2019 Jaarlijkse  

12 Import, export, 

productiegegevens van 

zuivelproducten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2019 Jaarlijks 

13 USDA National Nutrient 

Database for Standard 

Reference 

Amerikaanse ministerie van landbouw 2020 permanent 

 Beschrijving van de databronnen  

11.3.1.1 BFA Inventaris 

De Belgian Feed Association (BFA) vertegenwoordigt 95% van de Belgische diervoederproductie en 

stelt jaarlijks een inventaris op van de input en output van de Vlaamse mengvoederfabrikanten. 

Deze inventaris geeft doormiddel van een steekproef bij verscheidene fabrikanten weer hoeveel en 

welke grondstoffen er werden gebruikt voor veevoederproductie. De data werden op vraag 

verkregen via een vertrouwensprotocol. Een actualisatie vindt jaarlijks plaats en de meest recent 

actualisatie van de gegevens vond plaats in 2018. 

11.3.1.2 BFA statistisch jaarverslag 

De Belgian Feed Association (BFA) stelt eveneens jaarlijks hun statistisch jaarverslag op. Het 

statistisch jaarverslag geeft weer hoeveel veevoeder er geproduceerd wordt per diercategorie. 

Eveneens wordt de import en export van veevoeder per diercategorie weergegeven. De data zijn 
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online vrij beschikbaar. Een actualisatie vindt jaarlijks plaats en de meest recente actualisatie van de 

gegevens vond plaats in 2018. 

11.3.1.3 Gewasafvoerdocument 

Het gewasafvoer document beschrijft de oogst per hectare en het aantal hectare per gewas in 

Vlaanderen. Alsook geeft het document de stikstof en fosfor inhouden van de verschillend teelten. 

De cijfers in het gewasafvoer document zijn voornamelijk gebaseerd op data uit het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Voor sommige kleine teelten werden de opbrengst waarden 

gebruikt uit de bodembalans 2013. Het gewasafvoer document wordt opgesteld door de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM). De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest recente 

cijfers dateren van 2018. Het gaat hier over een éénmalige studie. 

11.3.1.4 Sectorbarometer Departement Landbouw & Visserij 

De gegevens uit de sectorbarometer van Departement Landbouw & Visserij (DL&V) zijn gebaseerd 

op een rondvraag bij landbouwers via het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). De 

sectorbarometer wordt jaarlijkse gepubliceerd. De laatste cijfers betreffen de cijfers van 2019. 

11.3.1.5 Statbel bevoorradingsbalansen 

Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een bevoorradingsbalans opgesteld voor de 

belangrijkste diersoorten voor de jaren 2010 tot 2019. De bevoorradingsbalansen inventariseren 

import en export van dierlijke productie, alsook de hoeveelheid dierlijke productie die wordt 

gebracht naar slachterijen. De bevoorradingsbalansen wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste 

actualisatie vond plaats in 2019. De cijfers zijn online raadpleegbaar. 

11.3.1.6 Bevoorradingsbalans eieren 

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) stelt jaarlijks de bevoorradingsbalans 

eieren op. De bevoorradingsbalans rapporteert over de hoeveelheid geproduceerde eieren in 

België, evenals over de import en export van eieren. De balans is vrij online raadpleegbaar. De cijfers 

worden jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. 

11.3.1.7 Jaarverslag BCZ 

Het jaarverslag van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) rapporteert het aantal 

liter geproduceerde melk, het eiwitgehalte en het stikstofgehalte, evenals de import en export van 

melk in bulk. Het jaarverslag is vrij online raadpleegbaar. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd 

en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. 

11.3.1.8 Wageningen UR Livestock Research 

Wageningen UR Livestock Research rapporteert over de stikstof en fosfor inhouden bij levende 

dieren in verschillende losstaande, éénmalige studies. De studies zijn online raadpleegbaar tegen 

betaling. 

11.3.1.9 Activiteitenverslag FAVV 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) rapporteert in zijn 

activiteitenverslag de hoeveelheid vlees niet geschikt voor slachting (afgekeurd vlees) in 

slachtgewicht weer. Het jaarverslag is online beschikbaar. De data worden jaarlijks geactualiseerd 

en de laatste data dateren van 2019. 

https://bfa.be/BFA_Jaarverslagen
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwcijfers
https://www.vlaanderen.be/vlam/sites/default/files/publications/2020-04/Belgische%20buitenlandse%20handel%20van%20ei%20%282010-2019%29.pdf
https://bcz-cbl.be/media/382771/2019_jaarverslag_bcz_nl.pdf
http://www.afsca.be/activiteitenverslag/2019/inspecties/slachtingen/
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11.3.1.10 Jaarrapport lucht VMM 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rapporteert de emissies luchtverontreiniging per sector. De 

data zijn online vrij raadpleegbaar. De data worden jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie 

vond plaats in 2019. 

11.3.1.11 Mestrapport en mestbankaangiftes 

Het Mestrapport is een publicatie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het rapport geeft een 

stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het bevat cijfers over de veestapel, de 

mestproductie, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, het mestvervoer en de 

impact op de kwaliteit van het water. Het mestrapport heeft een jaarlijkse actualisatiefrequentie en 

is vrij online raadpleegbaar. De meest recente cijfers dateren van 2019. 

11.3.1.12 VLAM 

Het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) rapporteert over de import, export en 

productiegegevens van onder meer zuivelproducten, aardappelproducten en verwerkte groenten. 

De rapporten worden jaarlijks geactualiseerd en zijn online vrij te raadplegen. Data uit het volgende 

rapport werd gebruikt: Import, export, productiegegevens van zuivelproducten in België. 

11.3.1.13 USDA National Database for Standard Reference 

De USDA National Nutrient Database for Standard Reference is een database samengesteld door het 

Amerikaanse ministerie van landbouw en die de voedingswaarde bevat van veel generieke en 

gepatenteerde voedingsmiddelen. 

 Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

11.3.2.1 Ingaande stromen 

11.3.2.1.1 Voederindustrie 

Gebruikte databron(nen): 1. BFA inventaris en 2. BFA statistisch jaarverslag 

De eerste belangrijke inputstroom van het knooppunt Dierlijke productie komt vanuit het 

knooppunt Voederindustrie. De totale veevoederproductie in België werd berekend uit de 

steekproefgegevens van de BFA inventaris (bron 1), die het grondstoffengebruik voor de productie 

van veevoer weergeven. De steekproefgegevens werden geëxtrapoleerd naar ware grootte. De 

verdeling per diercategorie wordt gerapporteerd in het BFA statistisch jaarverslag (bron 2). Deze 

cijfers betreffen de totale Belgische veevoederproductie, welke werd omgerekend naar de Vlaamse 

productie met een factor verkregen via de BFA. De N en P inhouden van de veevoeders werden 

berekend op basis van de N en P inhouden van de gebruikte grondstoffen en het massapercentage 

gebruik van deze grondstoffen. De N en P inhouden van de gebruikte grondstoffen werden op hun 

beurt voornamelijk teruggevonden in feedtables en bodembalansen. 

Het aandeel veevoeder dat niet wordt geëxporteerd, wordt verondersteld geconsumeerd te worden 

door het knooppunt Dierlijke productie. 

11.3.2.1.2 Plantaardige productie 

Gebruikte databron(nen): 3. Gewasafvoer document 4. Sectorbarometer Departement Landbouw en 

Visserij 

De stroom die vanuit het knooppunt Plantaardige productie naar het knooppunt Dierlijke productie 

gaat werd becijferd op basis van de opbrengst van Plantaardige productie uit de het gewasafvoer 

document (bron 3), welke bedoelt is voor veeteelt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

https://www.vmm.be/data/emissies-per-sector/sector-land-en-tuinbouw
https://www.vlaanderen.be/publicaties/mestrapport
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stromen afkomstig van grasland en stromen afkomstig van de akkerbouw; beide subknooppunten 

van de het kooppunt Plantaardige productie. 

Grasland: De producten van het subknooppunt grasland worden volledig toegekend aan het 

knooppunt Dierlijke productie. Deze stroom werd berekend op basis van de opbrengst van de 

plantaardige productie, uit het gewasafvoer document (bron 3). 

Akkerbouw: Verder wordt aangenomen dat de opbrengsten afkomstig van veevoedergewassen en 

eiwithoudende gewassen zoals silomaïs, voederbieten en droge erwten vanuit het subknooppunt 

akkerbouw in hoofdzaak naar het knooppunt Dierlijke Productie gaan. Echter een deel van de 

maïsproductie wordt ook aangewend voor agrarische en industriële vergisting. De onderverdeling 

varkens, runderen en andere werd gemaakt op basis van de gegevens uit de sectorbarometer 

Departement Landbouw & Visserij (bron 4). De respectievelijk stikstof en fosforinhouden werden 

voornamelijk teruggevonden in de gewasafvoer documenten (bron 3).  

11.3.2.1.3 Import 

Gebruikte databron(nen): 5. Statbel bevoorradingsbalansen en 8. Wageningen UR Livestock 

Research 

Cijfers over de import van levende dieren zijn afkomst van het Statbel bevoorradingsbalansen (bron 

5). De Stabelbel bevoorradingsbalansen geven het slachtgewicht per diersoort, die vervolgens 

werden omgerekend naar het gewicht van levende dieren met omrekeningscoëfficienten uit de 

literatuur. Stikstof en fosfor inhouden per diersoort worden gerapporteerd door Wageningen UR 

Livestock Research (bron 8). 

11.3.2.2 Uitgaande stromen 

11.3.2.2.1 Voedingsindustrie 

Gebruikte databron(nen): ): 5. Statbel bevoorradingsbalansen; 7. Jaarverslag BCZ; 8. Wageningen 

Livestock Research; 12. VLAM en 13. USDA database 

De outputstroom vanuit het knooppunt Dierlijke productie naar het knooppunt Voedingsindustrie 

wordt verder onderverdeeld in zuivel, vleesindustrie en eieren. 

De hoeveelheid zuivel bestemd voor de voedingsindustrie wordt berekend op basis van gegevens 

uit het jaarverslag van BCZ (bron 7). Het jaarverslag rapporteert het aantal liter melk, het 

eiwitgehalte en het stikstofgehalte. Het jaarrond gemiddelde fosforgehalte in melk wordt 

gerapporteerd door Wageningen UR Livestock Research (bron 8). De zuivel-gegevens worden verder 

aangevuld met VLAM-data (bron 12), die rapporteren over de totale hoeveelheid zuivelproducten 

in België. De verhouding Vlaanderen/België werd gemaakt op basis van de verhouding bulk melk 

Vlaanderen/België. De stikstof en fosfor inhouden per zuivelproduct werden teruggevonden in de 

USDA National Nutrient Database for Standard Reference (bron 13). 

De outputstroom vlees vanuit knooppunt Dierlijke productie naar de voedingsindustrie wordt 

berekend op basis van het karkasgewicht van dieren die naar slachtrijen worden gebracht. Het 

karkasgewicht wordt weergegeven in de Statbelbevoorradingsbalansen (bron 5) voor België. Het 

karkasgewicht wordt omgerekend naar levend gewicht op basis van ILVO-data. Gezien de gegevens 

worden weergegeven voor België, worden deze vervolgens uitgerekend naar Vlaams niveau met 

behulp van de verhouding slachtingen Vlaanderen/België. Stikstof en fosfor inhouden per diersoort 

worden opnieuw gerapporteerd door Wageningen UR Livestock Research (bron 8). 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#figures


 

209 
 

De hoeveelheid geproduceerde eieren in België wordt weergegeven door VLAM (bron 12). De 

hoeveelheid in Vlaanderen werd bepaald op basis van de verhouding leghennen Vlaanderen/België. 

Stikstof en fosfor inhouden werden vervolgens teruggevonden via de RVO. 

11.3.2.2.2 Plantaardige productie 

Gebruikte databron(nen): 11. Mestrapport en mestbankaangiftes 

De nutriëntenstroom vanuit het knooppunt Dierlijke Productie nar het knooppunt Plantaardige 

productie bevat zowel beweiding van graslanden, als dierlijke mest afkomstig van stallen. Om het 

mestverbruik in kaart te brengen werden de mestbankaangiftes tot op exploitatieniveau opgevraagd 

bij de mestbank (bron 11). Op basis van deze gegevens kon er een inschatting worden gemaakt van 

de verdeling van het gebruik van dierlijke mest tussen verschillende teeltgroepen.  

11.3.2.2.3 Afvalverwerking 

Gebruikte databron(nen): 9. Activiteitenverslag FAVV 

Het aandeel dierlijke productie die vertrekt naar het knooppunt Afvalverwerking bestaat uit 

afgekeurd vlees enerzijds en dode landbouwdieren anderzijds. Het activiteitenverslag van FAVV 

(bron 9) rapporteert het slachtgewicht per diersoort van de afgekeurde dieren. Deze werd 

omgerekend naar levend gewicht op basis van ILVO-data. Data over de hoeveelheid dode 

landbouwdieren per diersoort werd verkregen via RENDAC. 

11.3.2.2.4 OBA mestverwerking 

Gebruikte databron(nen): 11. Mestrapport en mestbankaangiftes 

Dierlijke mest stroomt niet enkel terug naar het knooppunt Plantaardige productie, maar komt 

eveneens voor een deel terecht in het knooppunt OBA verwerking. De productie van dierlijke mest 

en de bijhorende bestemming (knooppunt Plantaardige productie, knooppunt OBA mestverwerking 

en export) kon worden afgeleid uit de productie en de transport documenten van VLM (bron 11). 

11.3.2.2.5 Lucht 

Gebruikte databron(nen): 10. Jaarrapport lucht VMM 

De emissie van dierlijke productie naar lucht omvatten NH3, N2O en NO2. De emissiedata werd 

gehaald uit het jaarrapport lucht van de VMM (bron 10). De NH3 emissies werden berekend door de 

som te nemen van de stalemissies en de opslagemissies. 

11.3.2.2.6 Export 

Gebruikte databron(nen): 5. Statbel bevoorradingsbalansen, 8. Wageningen UR Livestock Research 

en 11. Het Mestrapport 

Cijfers over de export van levende dieren zijn afkomst van het Statbel bevoorradingsbalansen (bron 

5). De Stabelbel bevoorradingsbalansen geven het slachtgewicht per diersoort, die vervolgens 

werden omgerekend naar het gewicht van levende dieren met omrekeningscoëfficienten uit de 

literatuur. Stikstof en fosfor inhouden per diersoort worden gerapporteerd door Wageningen UR 

Livestock Research (bron 8). 

De hoeveelheid dierlijke mest per diersoort die wordt geëxporteerd kon worden afgeleid uit de 

productie en transportdocumenten van VLM (bron 11). 

https://www.landbouwleven.be/art/d-20190116-3QQTFQ
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#figures
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11.4  METHODEFICHE VOEDERINDUSTRIE 

De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Voederindustrie. Figuur 88 toont het stofstoomdiagram voor dit 

knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten worden weergegeven in ‘Inleiding tot de 

methodefiches’. In Tabel 97 wordt een overzicht gegeven van alle gebruikte databronnen voor dit 

knooppunt.   

Import, plantaardige productie en de voedingsindustrie zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste 

inputstromen van de voederindustrie. Verschillende reststromen uit de voedingsindustrie worden 

gavaloriseerd in de voederindustrie. Vanuit het knooppunt Plantaardige productie worden 

voornamelijk nutriënten onder de vorm van granen en eiwitrijke gewassen naar het knooppunt 

Voederindustrie gebracht. Tenslotte is er ook een kleine fractie afkomstig van de chemische 

industrie, die supplementen en mineralen levert aan de voederindustrie. 

De geproduceerde veevoeders worden in hoofdzaak geconsumeerd door de Vlaamse veeteelt 

(knooppunt Dierlijke productie); of worden geëxporteerd. Ook heeft de voederindustrie een kleine 

fractie verliezen die terecht komen in het knooppunt Afvalwaterverwerking of rechtstreeks in het 

oppervlaktwater. Het geproduceerde petfood komt terecht in het knooppunt Retail en Distributie. 

De voederindustrie wordt opgedeeld in veevoederindustrie en petfoot. De veevoederindustrie 

wordt vervolgens verder opgedeeld per diersoort (runderen, varkens, pluimvee en andere). Voor 

elke diersoort werd echter dezelfde berekingsmethode gebruikt. Voor petfood werden 

afzonderlijke aannames gemaakt. 

 

Figuur 88: Stofstoomdiagram knooppunt “Voederindustrie” 
Tabel 97 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt “Voederindustrie” 

 Databron Organisatie Jaartal van de 

gebruikte data 

in deze studie 

Actualisatie-

frequentie  

1 BFA Inventaris Belgian feed association (BFA) 2018 Jaarlijks  

2 BFA statistisch jaarverslag Belgian feed association (BFA) 2018 Jaarlijks  

3 FEDIAF-jaarrapport  FEDIAF 2019 Jaarlijks 

4 Wageningen UR Livestock 

Research 

Wageningen University & 

Research 

2002 - 2016 Losstaande, 

eenmalige 

studies. 
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 Beschrijving van de databronnen  

11.4.1.1 BFA Inventaris 

De Belgian Feed Association (BFA) vertegenwoordigt 95% van de Belgische diervoederproductie en 

stelt jaarlijks een inventaris op van de input en output van de Vlaamse mengvoederfabrikanten. 

Deze inventaris geeft doormiddel van een steekproef bij verscheidene fabrikanten weer hoeveel en 

welke grondstoffen er werden gebruikt voor veevoederproductie. De data werden op vraag 

verkregen via een vertrouwensprotocol. Een actualisatie vindt jaarlijks plaats en de meest recent 

actualisatie van de gegevens vond plaats in 2018. 

11.4.1.2 BFA statistisch jaarverslag 

De Belgian Feed Association (BFA) stelt eveneens jaarlijks hun statistisch jaarverslag op. Het 

statistisch jaarverslag geeft weer hoeveel veevoeder er geproduceerd wordt per diercategorie. 

Eveneens wordt de import en export van veevoeder per diercategorie weergegeven. De data zijn 

online vrij beschikbaar. Een actualisatie vindt jaarlijks plaats en de meest recente actualisatie van de 

gegevens vond plaats in 2018. 

11.4.1.3 FEDIAF – European Facts & Figures 2019 

FEDIAF is de handelsorganisatie die de Europese petfoodindustrie vertegenwoordigt. Het FEDIAF-

jaarrapport “European Facts & Figures 2019” geeft data over het aantal huisdieren in België. Het 

rapport wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. De data zijn 

online vrij te raadplegen. 

11.4.1.4 Wageningen UR Livestock Research 

Wageningen UR Livestock Research rapporteert over de voederconsumptie bij katten en honden, 

als huisdieren, in hun rapport “Indicatie van de ecologische footprint van gezelschapsdieren”. 

Eveneens rapporteert Wageningen UR Livestock Research over de voedselconsumptie bij kleine 

zoogdieren en vogels. De N en P verliezen worden gerapporteerd in “Phosphorus flows and balances 

of the European Union Member States”, alsook in “De forfaitaire excretie van stikstof en fosfor door 

varkens, kippen, kalkoenen, eenden, konijnen en pelsdieren”. Het betreft losstaande, eenmalige 

studies. 

 Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

11.4.2.1 Ingaande stromen 

11.4.2.1.1 Voedingsindustrie, plantaardige productie en chemische industrie 

Gebruikte databron(nen): 1. BFA inventaris; 2. BFA statistisch jaarverlsag en 4. Wageningen UR 

Livestock Research 

Veevoederindustrie: Verschillende reststromen uit het knooppunt Voedingsindustrie worden 

gevaloriseerd in de veevoederindustire, zoals bijvoorbeeld schroot, meel en bietenpulp. Eveneens 

worden stromen voor veevoederproductie aangelevered door het knooppunt Plantaardige 

productie. Dit betreffen in hoofdzaak nutriënten in de vorm van granen en eiwitrijke gewassen. 

Tenslotte is ook een kleine fractie afkomstig van de chemische industire, die supplementen en 

mineralen levert aan de veevoederindustrie 

De inpustromen verbruikt in de Belgische veevoederindustrie werden begroot met behulp van een 

gedetailleerde lijst grondstoffen verbruikt door Belgische veevoederfabrikanten. Deze lijst werd 

door BFA samengesteld op basis van steekproefgegevens (bron 1). Het grondstoffenverbruikt werd 

eerst geëxtrapoleerd tot de totale Belgische productiecijfers (bron 2) per diersoort en 

https://bfa.be/BFA_Jaarverslagen
https://fediaf.org/who-we-are/european-statistics.html
https://edepot.wur.nl/180429
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715305519
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715305519
https://research.wur.nl/en/publications/de-forfaitaire-excretie-van-stikstof-en-fosfor-door-varkens-kippe
https://research.wur.nl/en/publications/de-forfaitaire-excretie-van-stikstof-en-fosfor-door-varkens-kippe
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vermenigvuldigd met de bijhorende N en P inhouden. De N en P- inhouden zijn afkomstig uit 

feedtables. Vervolgens werd  hieruit de Vlaamse productie berekend. Hiertoe werd de Vlaamse 

veevoederindustrie verondersteld verantwoordelijk te zijn voor 92% van de Belgische verwerking. 

Petfood: Petfood wordt eveneens geproduceerd uit reststromen van de voedingsindustrie, alsook 

vanuit stromen uit het knooppunt Plantaardige productie (voornamelijk granen). Deze 

hoeveelheden hiervan worden gerapporteerd in het WUR-rapport “Indicatie van de ecologische 

footprint van gezelschapsdieren” (bron 4). 

11.4.2.1.2 Import 

Gebruikte databron(nen): 1. BFA inventaris en 2. BFA statistisch jaarverlsag 

Veevoederindustrie: De vraag aan plaantaardige inputstromen (berekend in punt 2.1.1) die niet kon 

worden voldaan via de berekende Vlaamse productie in knooppunt Plantaardige prodcutie, wordt 

verondersteld geïmporteerd te worden. 

Petfood: Om de geïmporteerde nutrienten voor de petfoodindustrie te berekenen werd een 

massabalans opgesteld over het deelknooppunt Petfood voor stikstof en fosfor. 

11.4.2.2 Uitgaande stromen 

11.4.2.2.1 Dierlijke productie 

Gebruikte databron(nen): 1. BFA inventaris en 2. BFA statistisch jaarverlsag 

De geproduceerde veevoeders worden in hoofdzaak geconsumeerd door de Vlaamse veeteelt 

(knooppunt Dierlijke productie); of worden geëxporteerd. De ware grootte van de 

veevoederproductie per diersoort wordt gerapporteerd in het BFA statistisch jaarverslag (bron 2). 

Deze cijfers betreffen de totale Belgische veevoederproductie, welke werd omgerekend naar de 

Vlaamse productie met een factor verkregen via BFA. 

De N en P inhouden van de veevoeders werden berekend op basis van de N en P inhouden van de 

gebruikte grondstoffen en het massapercentage gebruik van deze grondstoffen. De N en P inhouden 

van de gebruikte grondstoffen werden op hun beurt voornamelijk teruggevonden in feedtables en 

bodembalansen. 

Het aandeel veevoeder dat niet wordt geëxporteerd, wordt verondersteld geconsumeerd te worden 

in de Vlaamse veeteelt. 

11.4.2.2.2 Retail en Distributie 

Gebruikte databron(nen): 3. FEDIAF – European Facts & Figures 2019 en 4. Wageningen UR Livestock 

Research 

De stofstroom die vertrekt vanuit het knooppunt Voederindustrie naar het knooppunt Retail en 

Distributie betreft enkel petfood. De totale hoeveelheid huisdiervoeder die naar retail & distributie 

gaat wordt berekend door het aantal huisdieren (bron 3) te combineren de voedselconsumptie per 

dier (bron 4). Data over het aantal huisdieren in België is beschikbaarin het FEDIAF-jaarrapport (bron 

3). Het aantal huisdieren in Vlaanderen werd hieruit berekend door te vermeningvuldigen met de 

bevolkingscoëfficient (STATBEL). De voedselconsumptie per dier wordt teruggevonden via 

publicaties van Wageningen UR Livestock Research (bron 4). Er wordt overigens aangenomen dat er 

meer petforod wordt aangekocht dan geconsumeerd: een verspilling van 10% werd in rekening 

gebracht. 

11.4.2.2.3 Afvalwaterverwerking en oppervlaktewater 

Gebruikte databron(nen): 4. Wageningen UR Livestock Research 
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De stikstof en fosfor verliezen naar afvalwaterverwerking en oppervlaktewater per diersoort (zowel 

voor huisdieren als vee), worden gerapporteerd door Wageningen UR Livestock Research (bron 4) 

in de studies: “Phosphorus flows and balances of the European Union Member States” en “De 

forfaitaire excretie van stikstof en fosfor door varkens, kippen, kalkoenen, eenden, konijnen en 

pelsdieren”. 

11.4.2.2.4 Export 

Gebruikte databron(nen): 2. BFA statistisch jaarverslag 

Veevoederindustrie: De export van veevoeder per diercategorie werd voornamelijk teruggevonden 

het het BFA statistisch jaarverslag (bron 2). Voor diersoorten anders dan varkens, runderen en 

pluimvee, werden de data van BFA aangevuld met EUROSTAT-gegevens. 

Petfood: De export van huisdiervoeder wordt gerapporteerd door EUROSTAT, op federaal niveau. 

De gegevens werden omgerekend naar Vlaams niveau met dezelfde coëfficient als in rekening werd 

gebracht voor veevoeder (92%). 

11.5 METHODEFICHE VOEDINGSINDUSTRIE 

De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Voedingsindustrie. Figuur 89 toont het stofstoomdiagram voor 

dit knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten worden weergegeven in ‘Inleiding tot 

de methodefiches’. In Tabel 98 wordt een overzicht gegeven van alle gebruikte databronnen voor 

dit knooppunt. Eveneens wordt het nummer van de gebruikte databronnen per stofstroom uit 

Tabel 98 weergegeven in Figuur 89   

Het knooppunt voedingsindustrie omvat de verschillende voedingsbedrijven die ruwe 

grondstoffen uit de landbouwsector verwerken tot een eindproduct dat verkocht wordt aan de 

consument. De belangrijkste inputstromen van het knooppunt Voedingsindustrie komen vanuit de 

knooppunten Plantaardige productie en Dierlijke productie. Eveneens importeert die 

voedingsindustrie grondstoffen vanuit de buitenlandse voedingssystemen. Na verwerking komen 

de outputstromen van het knooppunt Voedingsindustrie terecht in een reeks verschillende 

knooppunten, zoals aangegeven in Figuur 89.  

 

 

Figuur 89: Stofstoomdiagram knooppunt “Voedingsindustrie” 
Tabel 98 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt “Voedingsindustrie” 
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 Databron Organisatie Jaartal van de 

gebruikte data 

in deze studie 

Actualisatie-

frequentie  

1 Jaarverslag BCZ Belgische Confederatie van de 

Zuivelindustrie (BCZ) 

2019 Jaarlijks 

2a Import, export, productiegegevens 

van zuivelproducten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2019 Jaarlijks 

2b Import, export, productiegegevens 

van aardappelproducten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2020 Jaarlijks 

2c Import, export, productiegegevens 

van verwerkte groenten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2020 Jaarlijks 

3 Gewasafvoer documenten Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) 

2018 Éénmalige 

studie 

4 Belgapom jaarverslag Belgapom 2020 Jaarlijks  

5 Statbel bevoorradingsbalansen Statbel 2019 Jaarlijks 

6 Bijna één derde van Belgische 

granen benut als biomassa 

Vlaams infocentrum Land- en 

Tuinbouw (Vilt) 

2017 Éénmalig  

7 Activiteitenrapport CBB Confederatie van de Belgische 

Bietenplanters 

2019 Jaarlijks 

8 Jaarverslag Belgian Brewers Belgian Brewers 2020 Jaarlijks 

9 Jaarverslag Fediol EU vegetable oil and proteinmeal 

industry association (Fediol) 

2019 Jaarlijks 

10 AIJN-jaarverslag  European Fruit Juice Association 

(AIJN) 

2018 Jaarlijks 

12 OVAM Food Waste Plug-in Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 

2018 Tweejaarlijks 

13 USDA National Nutrient Database 

for Standard Reference 

Amerikaans ministerie van 

landbouw 

2020 Continu 

     

 Beschrijving van de databronnen  

11.5.1.1 Jaarverslag BCZ 

Het jaarverslag van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) rapporteert het aantal 

liter geproduceerde melk, het eiwitgehalte en het stikstofgehalte, evenals de import en export van 

melk in bulk. Het jaarverslag is vrij online raadpleegbaar. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd 

en de laatste actualisatie vond plaats in 2019.  

11.5.1.2 VLAM 

Het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) rapporteert over de import, export en 

productiegegevens van onder meer zuivelproducten, aardappelproducten en verwerkte groenten. 

https://bcz-cbl.be/nl/zuivel-in-cijfers/bcz-jaarverslag-2020/
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De rapporten worden jaarlijks geactualiseerd en zijn online vrij te raadplegen. Data uit volgende 

rapporten werd gebruikt: 

• Import, export, productiegegevens van zuivelproducten in België. 

• Import, export, productiegegevens van aardappelproducten in België. 

• Import, export, productiegegevens van verwerkte groenten in België. 

11.5.1.3 Gewasafvoer documenten 

Het gewasafvoer document beschrijft de oogst per hectare en het aantal hectare per gewas in 

Vlaanderen. Alsook geeft het document de stikstof en fosfor inhouden van de verschillend teelten. 

De cijfers in het gewasafvoer document zijn voornamelijk gebaseerd op data uit het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Voor sommige kleine teelten werden de opbrengst waarden 

gebruikt uit de bodembalans 2013. Het gewasafvoer document wordt opgesteld door de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM). De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest recente 

cijfers dateren van 2018. Het gaat hier over een éénmalige studie. 

11.5.1.4 Belgapom jaarverslag 

Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking. In 

hun jaarverslag rapporteert Belgapom over de input en output van de aardappelindustrie. De 

gegevens werden op vraag verkregen voor deze studie. 

11.5.1.5 Statbel bevoorradingsbalansen 

Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een bevoorradingsbalans opgesteld voor de 

belangrijkste diersoorten voor de jaren 2010 tot 2019. De bevoorradingsbalansen inventariseren 

onder meer hoeveel vlees er wordt geproduceerd in de Belgische voedingsindustrie. De 

bevoorradingsbalansen wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. 

De cijfers zijn online raadpleegbaar. 

11.5.1.6 VILT 

Het Vlaams infocentrum Land- en tuinbouw (Vilt) rapporteerde in 2017 dat 55 procent van de 

graanoogst bestemd is voor veevoeder, 15 procent voor de voedselindustrie en 30 procent voor 

biobrandstof- en zetmeelproductie. De data zijn online raadpleegbaar in het artikel “Bijna één derde 

van Belgische granen benut als biomassa”. Het betreft hier éénmalig gerapporteerde data. 

11.5.1.7 Activiteitenrapport CBB 

De Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) rapporteert jaarlijks over de 

suikerbietenproductie, alsook over de reststromen pulp en molasse afkomstig van suikerbieten. De 

cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2019. 

11.5.1.8 Jaarverslag Belgian Brewers 

De sector organisatie Belgian Brewers rapporteert in hun jaarverslag over de hoeveelheid 

geproduceerd bier, de export, import en de hoeveelheden die worden afgezet aar horeca en retail. 

De cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2020. 

11.5.1.9 Jaarverslag FEDIOL 

FEDIOL, de EU vegetable oil and proteinmeal industry association, rapporteert in hun jaarverslag 

over de import en export van meel, alsook over het verbruik van oliezaden. De cijfers zijn online vrij 

raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers dateren van 2019. 

https://vilt.be/nl/nieuws/bijna-een-derde-van-belgische-granen-benut-als-biomassa#:~:text=Om%20een%20idee%20te%20hebben,2%2C4%20miljoen%20ton%20bedraagt.
https://vilt.be/nl/nieuws/bijna-een-derde-van-belgische-granen-benut-als-biomassa#:~:text=Om%20een%20idee%20te%20hebben,2%2C4%20miljoen%20ton%20bedraagt.
http://www.cbb.be/index.php/nl/duurzaamheid/71-activiteitenrapport
http://www.belgianbrewers.be/en/economy/article/annual-report
https://www.fediol.eu/info/2019%20fediol%20annual%20statistics%20published/english/1187970086/1566386073.html
https://www.fediol.eu/info/2019%20fediol%20annual%20statistics%20published/english/1187970086/1566386073.html
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11.5.1.10 AIJN-jaarverslag 

AIJN, the European Fruit Juice Association, rapporteert over de hoeveelheid geproduceerde 

fruitsappen en over de import en export van fruitsappen in hun AIJN Liquid Fruit Market Report. De 

cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2018. 

11.5.1.11 OVAM Food Waste Plug-in 

Tweejaarlijks worden bedrijven uit de voedingsindustrie door de OVAM bevraagd over de 

hoeveelheid en bestemming voedselafval en reststromen in hun bedrijf in het kader van het IMJV 

(integraal milieujaarverslag). Voor voedselafval maakt OVAM gebruik van de op Europees 

ontwikkelde Food Waste Plug-in. De bedrijven zijn verplicht de data bij te houden en te bezorgen 

aan de OVAM. Het gaat om een uitgebreide steekproef, waarbij de resultaten worden 

geëxtrapoleerd op Vlaams niveau. De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest 

recente cijfers dateren van 2018. 

11.5.1.12 USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

De USDA National Nutrient Database for Standard Reference is een database samengesteld door het 

Amerikaanse ministerie van landbouw en die de voedingswaarde bevat van veel generieke en 

gepatenteerde voedingsmiddelen. 

 Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

11.5.2.1 Ingaande stromen 

11.5.2.1.1 Plantaardige productie 

Gebruikte databron(nen): 3. Gewasafvoerdocumenten; 4. Belgapom jaarverslag; 5. Statbel 

bevoorradingsbalansen; 6. VILT; 7. Activiteitenverslag CBB en 11. BFL-database. 

De inputstroom vanuit het knooppunt Plantaardige productie naar het knooppunt 

Voedingsindustrie werd hoofdzakelijk berekend op basis van areaalgegevens en opbrengsten en N- 

en P-inhouden per gewas. De input van het knooppunt Voedingsindustrie vanuit het knooppunt 

Plantaardige productie wordt verder onderverdeeld in aardappelen, groenten, graanproducten, 

suikerbieten, bier, meel en oliezaden en fruit. 

Voor de aardappelindustrie werd voornamelijk beroep gedaan op het Belgapom jaarverslag (bron 

4). De N en P inhouden van aardappelen werd gevonden in het gewasafvoer document (bron 3). De 

hoeveelheid groenten vanuit het knooppunt Plantaardige productie die naar het knooppunt 

Voedingsindustrie gaan wordt eveneens teruggevonden in de gewasafvoer documenten (bron 3), 

alsook de N en P inhouden per groentesoort. De inputstroom aan graanproducten naar het 

knooppunt Voedingsindustrie, met andere woorden de productie aan granen op Vlaamse 

landbouwgrond werd bepaald op basis van een procentuele verdeling van de eigenproductie van 

granen tussen veevoeder, voedingsindustrie en biobrandstof- en zetmeelproductie (bron 6). De 

hoeveelheid suikerbieten die naar de voedingsindustrie gaat wordt jaarlijks becijferd in het CBB-

activiteitenrapport (bron 7). De productie van mout en borstel bestemd voor de productie van bier 

worden gerapporteerd door Statbel voor het federaal niveau (bron 5). Deze cijfers werden 

omgerekend naar cijfers op Vlaams niveau op basis van de verhoudingen van bierproductie in 

Vlaanderen/Wallonië. De bierindustrie heeft eveneens ook een interne stroom die terugvloeit naar 

het knooppunt Voedingsindustrie. Deze wordt beschreven in de gewasafvoer document (zowel de 

hoeveelheid als de N en P inhouden) (bron 3). De geproduceerde hoeveelheid fruit, alsook de stikstof 

en fosfor inhouden voor inheemse fruitsoorten werd teruggevonden in de gewasafvoer 

https://aijn.eu/en/publications/market-reports-1
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documenten. Het aandeel van het fruit die vanuit het knooppunt Plantaardige productie naar het 

knooppunt Voedingsindustrie stroomt is afkomstig uit de BFL-database (bron 11). 

 

11.5.2.1.2 Dierlijke productie 

Gebruikte databron(nen): 1. Jaarverslag BCZ; 2. VLAM en 13. USDA database 

De inputstroom vanuit het knooppunt Dierlijke productie naar het knooppunt Voedingsindustrie 

wordt verder onderverdeeld in zuivel en vleesindustrie. 

De hoeveelheid zuivel bestemd voor de voedingsindustrie wordt berekend op basis van gegevens 

uit het jaarverslag van BCZ (bron 1). Het jaarverslag rapporteert het aantal liter melk, het 

eiwitgehalte en het stikstofgehalte. Het jaarrond gemiddelde fosforgehalte in melk wordt 

gerapporteerd door Wageningen UR Livestock Research. De zuivel-gegevens worden verder 

aangevuld met VLAM-data (bron 2), die rapporteren over de totale hoeveelheid zuivelproducten in 

België. De verhouding Vlaanderen/België werd gemaakt op basis van de verhouding bulk melk 

Vlaanderen/België. De stikstof en fosfor inhouden per zuivelproduct werden teruggevonden in de 

USDA National Nutrient Database for Standard Reference (bron 13). 

De inputstroom vlees vanuit knooppunt Dierlijke productie naar de voedingsindustrie is berekend 

op basis van gegevens over de ingezamelde tonnages karkasgewichten van geslachte dieren. Een 

uitgebreide berekening en uitleg kan gevonden worden in de methodefiche Dierlijke productie. 

11.5.2.1.3 Chemische industrie 

De Chemische industrie levert fosforzuur aan voor de productie van frisdrank. De hoeveelheid 

verbruikt fosforzuur werd ingeschat door het volume geproduceerd frisdrank te vermenigvuldigen 

met de gemiddelde concentratie vervat in het frisdrank. 

11.5.2.1.4 Import 

Gebruikte databron(nen): 1. Jaarverslag BCZ; 2. VLAM; 7. Activiteitenrapport CBB; 9. Jaarverslag 

FEDIOL EN 10. AIJN-jaarverslag 

De geïmporteerde stromen naar het knooppunt Voedingsindustrie worden onderverdeeld in 

plantaardige en dierlijke inputstromen.  

Bij de plantaardige stromen worden de importgegevens voor aardappelen en groenten 

gerapporteerd door VLAM (bron 2). Om de import van graanproducten in Vlaanderen te berekenen 

werd de geproduceerde hoeveelheid graanproducten in Vlaanderen gecombineerd met de 

eigenproductie van granen in Vlaanderen. De hoeveelheid suikerbieten die wordt geïmporteerd 

werd berekend op dezelfde wijze door de totale hoeveelheid suikerbieten die naar de 

voedingsindustrie gaat (bron 7) te combineren met de inlandse suikerbieten productie, zoals 

berekend in knooppunt Plantaardige productie. De import van meel wordt gerapporteerd door 

FEDIOL in hun jaarverslag (bron 9). De hoeveelheid geïmporteerd verwerkt fruit wordt 

gerapporteerd door Eurostat op federaal niveau. De verhouding Vlaanderen/België werd 

verondersteld gelijk te zijn aan de verhouding geproduceerd fruit in Vlaanderen en België. De import 

van fruitsappen wordt gerapporteerd in het AIJN-jaarverslag (bron 10).  

De hoeveelheid geïmporteerde ruwe melk en afgewerkte zuivelproducten werd berekend door BCZ 

(bron 1). De hoeveelheid geïmporteerd vlees werd per categorie afgeleid uit de 

bevoorradingsbalansen van Statbel.  (bron 5). 
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11.5.2.2 Uitgaande stromen 

11.5.2.2.1 Retail & Distributie en Export 

Gebruikte databron(nen): 2. VLAM; 3.Gewasafvoerdocumenten; 4.Belgapom jaarverslag; 5. Stabel 

bevoorradingbalansen; 7. Activiteitenrapport CBB; 8.Jaarverslag Belgian Brewers; 9. Jaarverslag 

FEDIOL; 10. AIJN-jaarverslag; 13. USDA database 

De belangrijkste uitgaande stroom vanuit het knooppunt Voedingsindustrie betreft afgewerkte 

voedingsproducten. Deze worden in hoofdzaak verdeeld in een stroom naar het knooppunt Retail 

& Distributie en een stroom naar Export. 

Verscheidene sectororganisatie rapporteren over de totale hoeveelheid afgewerkte 

voedingsproducten per sector. Zo rapporteert Belgapom (bron 4) over de hoeveelheid 

geproduceerde aardappelproducten in Vlaanderen, de CBB (bron 7) over de suikerbietenproductie 

en organisatie Belgian Brewers (bron 8) over de hoeveelheid geproduceerd bier in Vlaanderen. De 

hoeveelheid verwerkte graanproducten werd berekend op basis van gegevens van statbel. De 

geproduceerde hoeveelheid verwerkte groenten in Vlaanderen wordt gerapporteerd door VLAM 

(bron 2). De geproduceerde hoeveelheid verwerkt fruit wordt gerapporteerd door EUROSTAT en de 

hoeveelheid fruitsappen kan teruggevonden worden in het AIJN-jaarverslag (bron 10). FEDIOL (bron 

9) rapporteert in hun jaarverslag over de hoeveelheid geproduceerd meel op federaal niveau. De 

verhouding Vlaanderen/België werd verkregen via persoonlijke communicatie met LIPROBEL, de 

Belgische tak van FEDIOL. 

De verdeling tussen Retail & Distributie en Export voor aardappelen werd gemaakt op basis van de 

export gegevens gerapporteerd door VLAM. Wat niet wordt geëxporteerd, wordt verondersteld te 

vloeien naar Retail & Distributie. Dezelfde redenering werd toegepast voor verwerkte groenten in 

Vlaanderen (exportgegevens werden eveneens gerapporteerd door VLAM) en meel (geëxporteerde 

gegevens afkomstig van het FEDIOL jaarverslag). De stikstof en fosfor inhouden voor aardappelen 

en groenten (per soort) worden teruggevonden in de gewasafvoer documenten. Voor frieten 

worden deze gegevens teruggevonden in de USDA databank (bron 13). De N en P inhouden van meel 

werden teruggevonden in feed tables. Voor graanproducten werd de verdeling tussen Retail & 

Distributie en export gemaakt op basis van exportcijfers van EUROSTAT. Voor suikerbieten werd de 

verdeling opgemaakt via rechtstreekse contacten met BFA en FEVIA. De N en P inhouden werden 

opnieuw gevonden in het gewasafvoer document (bron 3). Voor bier kon de verdeling direct worden 

teruggevonden in jaarverslag Belgian Brewers (bron 8). 

De export aan verwerkt fruit vanuit de Voedingsindustrie wordt gerapporteerd door EUROSTAT. 

Hieruit werd opnieuw de hoeveelheid die naar Retail & Distributie gaat afgeleid. Hetzelfde geldt 

voor fruitsappen, waarvan de export wordt gerapporteerd in het AIJN-jaarverslag (bron 10). De 

stikstof en fosfor inhouden voor inheemse fruitsoorten werden teruggevonden in het gewasafvoer 

document (bron 3). De stikstof en fosfor inhouden van niet-inheemse soorten werden 

teruggevonden in de USDA National Nutrient Database for Standard Reference (bron 13).  

De totale hoeveelheid zuivelproducten met bestemming knooppunt Retail & Distributie wordt 

berekend als de som van de Vlaamse productie en de import minus export. De hoeveelheid 

zuivelproductie bestemd voor Export wordt opnieuw gerapporteerd door BCZ. De Statbel 

bevoorradingsbalans (bron 5) geeft weer hoeveel vlees er wordt geproduceerd, geïmporteerd en 

geëxporteerd in de Belgische voedingsindustrie. Deze werden vervolgens met een coëfficiënt 

omgerekend naar de vleesproductie in Vlaanderen. Stikstof en fosfor inhouden per diersoort 

worden gerapporteerd door Wageningen UR Livestock Research. Naast de reguliere vleesproductie, 

wordt een categorie eetbaar slachtafval in rekening gebracht. De hoeveelheid eetbaar slachtafval 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/industriele-productie#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen#figures
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wordt berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerd vlees per diercategorie en een 

coëfficiënt berekend door Statbel. De hoeveelheid slachtafval werd verder gedetailleerd met behulp 

van de OVAM Food Waste Plug-in. De Plug-in geeft onder andere meer inzicht in de export, import 

en gebruik van slachtafval.  

11.5.2.2.2 Afvalverwerking, OBA verwerking, OBA mestvewerking, Plantaardige productie en 

Voederindustrie 

Gebruikte databron(nen): 12. OVAM Food Waste Plug-in 

De hoeveelheid organische reststromen geproduceerd vanuit het knooppunt Voedingsindustrie 

wordt per deelsector gerapporteerd in de OVAM Food Waste Plug-in (bron 12). Op basis van de Plug-

in, en in combinatie met informatie rechtstreeks verkregen via BFA, VLM, Vlaco en FEVIA werd de 

verdeling van de reststromen gemaakt tussen de knooppunten Afvalverwerking, OBA verwerking, 

OBA mestverwerking, Plantaardige productie en Voederindustrie. De stikstof en fosfor inhouden van 

de organische afvalstromen werden gerapporteerd door FEVIA. 

11.5.2.2.3 Afvalwaterverwerking 

Gebruikte databron(nen): / 

De stikstof en fosforemissies die vertrekken vanuit het knooppunt Voedingsindustrie naar het 

knooppunt Afvalwaterverwerking (via de RWZI’s) werden op vraag verkregen via de VMM. Deze zijn 

gebaseerd op gemeentedata en gegevens van het IMJV (integraal milieujaarverslag). 

De hoeveelheid slib geproduceerd bij bedrijfsafvalwaterzuivering in de Voedingsindustrie werd 

opgevraagd bij OVAM.  

11.5.2.2.4 Chemische industrie 

Het deel van de geproduceerde molasse dat niet verwerkt wordt in veevoeder of geëxporteerd 

wordt verondersteld gebruikt te worden in de Chemische industrie.  

 

11.6 RETAIL EN DISTRIBUTIE 

De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Retail en Distributie. Figuur 90 toont het stofstoomdiagram voor 

dit knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten worden weergegeven in ‘Inleiding tot 

de methodefiches’. In Tabel 99 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt “Retail en 

Distributie”wordt een overzicht gegeven van alle gebruikte databronnen voor dit knooppunt.   

 

De Vlaamse retail koopt voedingsproducten en petfood aan vanuit de knooppunten 

Voederindustrie en Voedingsindustrie. De meerderheid van de producten vanuit het knooppunt 

Retail en Distributie worden aangekocht door de knooppunten Huishoudens en Horeca. Echter, 

een deel van de nutriënten gaat verloren onder de vorm van voedselverliezen en verspilling door 

het bewerken of het overschrijden van de vervaldatum van etenswaren.  

 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/8.8%20Bevoorradingsbalansen/Method_meat_nl.pdf
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Figuur 90 : Stofstoomdiagram knooppunt “Retail en distributie” 

 

Tabel 99 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt “Retail en Distributie” 

 Databron Organisatie Jaartal van de 

gebruikte data 

in deze studie 

Actualisatie-

frequentie  

1 FEDIAF-jaarrapport  FEDIAF 2019 Jaarlijks 

2 Wageningen UR Livestock 

Research 

Wageningen University & 

Research 

2002 - 2016 Losstaande, 

eenmalige 

studies. 

3a Import, export, 

productiegegevens van 

zuivelproducten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2019 Jaarlijks 

3b Import, export, 

productiegegevens van 

aardappelproducten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2020 Jaarlijks 

3c Import, export, 

productiegegevens van 

verwerkte groenten in België 

Vlaams Centrum voor Agro-en 

Visserijmarketing (VLAM) 

2020 Jaarlijks 

4 Gewasafvoerdocumenten Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) 

2018 Eenmalige 

studie 

5 Belgapom jaarverslag Belgapom 2020 Jaarlijks  

6 Statbel bevoorradingsbalansen Statbel 2019 Jaarlijks 

7 Activiteitenrapport CBB Confederatie van de Belgische 

Bietenplanters 

2019 Jaarlijks 

8 Jaarverslag Belgian Brewers Belgian Brewers 2020 Jaarlijks 

9 Jaarverslag Fediol EU vegetable oil and 

proteinmeal industry 

association (Fediol) 

2019 Jaarlijks 

10 AIJN-jaarverslag  European Fruit Juice 

Association (AIJN) 

2018 Jaarlijks 
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11 USDA National Nutrient 

Database for Standard 

Reference 

Amerikaans ministerie van 

landbouw 

2020 Permanent 

12 Thuisverbruik enquête Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) 

2018 Jaarlijks 

13 OVAM Food Waste Plug-in Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM) 

2018 Tweejaarlijks 

 Beschrijving van de databronnen  

11.6.1.1 FEDIAF – European Fact & Figures 2019 

FEDIAF is de handelsorganisatie die de Europese petfood industrie vertegenwoordigt. Het FEDIAF-

jaarrapport “European Facts & Figures 2019” geeft data over het aantal huisdieren in België. Het 

rapport wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. De data zijn 

online vrij te raadplegen. 

11.6.1.2 Wageningen UR Livestock Research 

Wageningen UR Livestock Research rapporteert over de voederconsumptie bij katten en honden, 

als huisdieren, in hun rapport “Indicatie van de ecologische footprint van gezelschapsdieren”. 

Eveneens rapporteert Wageningen UR Livestock Research over de voedselconsumptie bij kleine 

zoogdieren en vogels. De N en P verliezen worden gerapporteerd in “Phosphorus flows and balances 

of the European Union Member States”, alsook in “De forfaitaire excretie van stikstof en fosfor door 

varkens, kippen, kalkoenen, eenden, konijnen en pelsdieren”. Het betreft losstaande, eenmalige 

studies. 

11.6.1.3 VLAM 

Het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) rapporteert over de import, export en 

productiegegevens van onder meer zuivelproducten, aardappelproducten en verwerkte groenten. 

De rapporten worden jaarlijks geactualiseerd en zijn online vrij te raadplegen. Data uit volgende 

rapporten werd gebruikt: 

• Import, export, productiegegevens van zuivelproducten in België. 

• Import, export, productiegegevens van aardappelproducten in België. 

• Import, export, productiegegevens van verwerkte groenten in België. 

11.6.1.4 Gewasafvoer documenten 

Het gewasafvoer document beschrijft de oogst per hectare en het aantal hectare per gewas in 

Vlaanderen. Alsook geeft het document de stikstof en fosfor inhouden van de verschillend teelten. 

De cijfers in het gewasafvoer document zijn voornamelijk gebaseerd op data uit het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Voor sommige kleine teelten werden de opbrengst waarden 

gebruikt uit de bodembalans 2013. Het gewasafvoer document wordt opgesteld door de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM). De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest recente 

cijfers dateren van 2018. Het gaat hier over een éénmalige studie. 

https://fediaf.org/who-we-are/european-statistics.html
https://edepot.wur.nl/180429
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715305519
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969715305519
https://research.wur.nl/en/publications/de-forfaitaire-excretie-van-stikstof-en-fosfor-door-varkens-kippe
https://research.wur.nl/en/publications/de-forfaitaire-excretie-van-stikstof-en-fosfor-door-varkens-kippe
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11.6.1.5 Belgapom jaarverslag 

Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking. In 

hun jaarverslag rapporteert Belgapom over de input en output van de aardappelindustrie. De 

gegevens werden op vraag verkregen voor deze studie. 

11.6.1.6 Statbel bevoorradingsbalansen 

Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een bevoorradingsbalans opgesteld voor de 

belangrijkste diersoorten voor de jaren 2010 tot 2019. De bevoorradingsbalansen inventariseren 

onder meer hoeveel vlees er wordt geproduceerd in de Belgische voedingsindustrie. De 

bevoorradingsbalansen wordt jaarlijks geactualiseerd en de laatste actualisatie vond plaats in 2019. 

De cijfers zijn online raadpleegbaar. 

11.6.1.7 Activiteitenrapport CBB 

De Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) rapporteert jaarlijks over de 

suikerbietenproductie, alsook over de reststromen pulp en molasse afkomstig van suikerbieten. De 

cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2019. 

11.6.1.8 Jaarverslag Belgian Brewers 

De sector organisatie Belgian Brewers rapporteert in hun jaarverslag over de hoeveelheid 

geproduceerd bier, de export, import en de hoeveelheden die worden afgezet aar horeca en retail. 

De cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2020. 

11.6.1.9 Jaarverslag FEDIOL 

FEDIOL, de EU vegetable oil and proteinmeal industry association, rapporteert in hun jaarverslag 

over de import en export van meel, alsook over het verbruik van oliezaden. De cijfers zijn online vrij 

raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers dateren van 2019. 

11.6.1.10 AIJN-jaarverslag 

AIJN, the European Fruit Juice Association, rapporteert over de hoeveelheid geproduceerde 

fruitsappen en over de import en export van fruitsappen in hun AIJN Liquid Fruit Market Report. De 

cijfers zijn online vrij raadpleegbaar en worden jaarlijks geactualiseerd. De meest recente cijfers 

dateren van 2018. 

11.6.1.11 USDA database 

De USDA National Nutrient Database for Standard Reference is een database samengesteld door het 

Amerikaanse ministerie van landbouw en die de voedingswaarde bevat van veel generieke en 

gepatenteerde voedingsmiddelen. 

11.6.1.12 Thuisverbruik enquête 

De thuisverbruik enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GfK Belgium 

in opdracht van Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM vzw). De enquête volgt de 

aankopen voor thuisgebruik per productcategorie van 5.000 Belgische gezinnen. De aangekochte 

hoeveelheden van onder meer volgende producten worden onderzocht: verse aardappelen, vers 

verwerkte aardappelen, verwerkte aardappelen in diepvries, brood (in stuks), fruit (appelen, peren, 

aardbeien, sinaasappelen, bananen…), groenten (wortelen, tomaten, ajuin, witloof, prei), vers vlees 

(rundsvlees, kalfsvlees, varkensvlees, schaap- en lamsvlees, paardenvlees, vleesmengelingen, 

orgaanvlees en afval-, vers gevogelte en wild (kip, kalkoen, ander gevogelte, konijn, wild), eieren (in 

stukjes), zuivel (consumptiemelk, room, boter, margarine, yoghurt, verse desserts, verse witte kaas, 

http://www.cbb.be/index.php/nl/duurzaamheid/71-activiteitenrapport
http://www.belgianbrewers.be/en/economy/article/annual-report
https://www.fediol.eu/info/2019%20fediol%20annual%20statistics%20published/english/1187970086/1566386073.html
https://www.fediol.eu/info/2019%20fediol%20annual%20statistics%20published/english/1187970086/1566386073.html
https://aijn.eu/en/publications/market-reports-1
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kaas ijs, sorbet), diepvriesgroenten, groenteconserven, groenten in bokaal, vruchten in bokaal of 

conserven, vlees diepvries, gevogelte/wild diepvries, vleeswaren. De data werden op vraag 

verkregen voor deze studie. De meest recente actualisatie van de enquête vond plaats in 2019. 

De gegevens van de thuisverbruik enquête van GfK Belgium werden vergeleken met resultaten van 

de “Belgische nationale voedselconsumptiepeiling” (https://fcs.wiv-

isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx). De resultaten van beide studies zijn vergelijkbaar. 

11.6.1.13 OVAM Food Waste Plug-in 

Tweejaarlijks worden bedrijven uit de voedingsindustrie door de OVAM bevraagd over de 

hoeveelheid en bestemming voedselafval en reststromen in hun bedrijf in het kader van het IMJV 

(integraal milieujaarverslag). Voor voedselafval maakt OVAM gebruik van de op Europees 

ontwikkelde Food Waste Plug-in. De bedrijven zijn verplicht de data bij te houden en te bezorgen 

aan de OVAM. Het gaat om een uitgebreide steekproef, waarbij de resultaten worden 

geëxtrapoleerd op Vlaams niveau. De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest 

recente cijfers dateren van 2018. 

 Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

11.6.2.1 Ingaande stromen 

11.6.2.1.1 Voederindustrie 

Gebruikte databron(nen): 1. FEDIAF – European Facts & Figures 2019 en 2. Wageningen UR Livestock 

Research 

De Vlaamse retail koopt petfood aan vanuit de knooppunten Voederindustrie. De totale hoeveelheid 

huisdiervoeder die naar het knooppunt Retail & Distributie gaat wordt berekend door het aantal 

huisdieren (bron 1) te combineren met de voedselconsumptie per dier (bron 2). Data over het aantal 

huisdieren in België is beschikbaar in het FEDIAF-jaarrapport (bron 1). Het aantal huisdieren in 

Vlaanderen werd hieruit berekend door te vermenigvuldigen met de bevolking coëfficiënt 

(STATBEL). De voedselconsumptie per dier wordt teruggevonden via publicaties van Wageningen UR 

Livestock Research (bron 2). Er wordt overigens aangenomen dat er meer petfood wordt aangekocht 

dan geconsumeerd: een verspilling van 10% werd in rekening gebracht. 

11.6.2.1.2 Voedingsindustrie 

Gebruikte databron(nen): 3. VLAM; 4.Gewasafvoerdocumenten; 5.Belgapom jaarverslag; 6. Stabel 

bevoorradingbalansen; 7. Activiteitenrapport CBB; 8.Jaarverslag Belgian Brewers; 9. Jaarverslag 

FEDIOL; 10. AIJN-jaarverslag; 11. USDA database 

De Vlaamse retail (knooppunt Retail en Distributie) koopt afgewerkte voedingsproducten aan vanuit 

het knooppunt Voedingsindustrie. De aankoop van voedingsproducten wordt in detail behandeld in 

de methodefiche Voedingsindustrie. De afgewerkte voedingsproducten worden onderverdeeld in 

aardappelproducten, suikerbieten, graanproducten, bier, groeten, verwerkt fruit, fruitsappen, 

zuivelproducten en vlees. 

11.6.2.2 Uitgaande stromen 

11.6.2.2.1 Huishoudens 

Gebruikte databron(nen): 12. Thuisverbruik enquête en 1. FEDIAF – European Fact & Figures 2019 

De meerderheid van het de producten vanuit het knooppunt Retail en Distributie worden 

aangekocht door het knooppunt Huishoudens. De hoeveelheid voedselproducten die door het 

https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx
https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx
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knooppunt Huishoudens wordt aangekocht werd bepaald met de aankoopgegevens uit de 

thuisverbruik enquête (bron 12), die de aankopen per productcategorie van 5.000 Belgische 

supermarkten en voedingsspeciaalzaken analyseert. De resultaten werden geëxtrapoleerd naar de 

totale Vlaamse bevolking. Doormiddel van een gedetailleerde lijst van voedingsproducten te 

vermenigvuldigen met de bijhorende N- en P-inhouden werden de N- en P-outputstromen van het 

knooppunten Retail en Distributie naar huishoudens begroot. De thuisverbruik enquête rapporteert 

de gekochte hoeveelheid per voedingsproduct, per inwoner en per jaar. 

Huishoudens kopen eveneens petfood aan via het knooppunt Retail & Distributie. De hoeveelheid 

petfood werd berekend aan de hand van het aantal huisdieren in Vlaanderen per diersoort (bron 1) 

en hun gemiddelde consumptie. Ook wordt er aangenomen dat er meer petfood wordt aangekocht 

dan geconsumeerd. Een verspilling van 10% werd in rekening gebracht. 

11.6.2.2.2 Horeca 

Het knooppunt Horeca koopt eveneens voedingsproducten aan vanuit het knooppunt Retail en 

Distributie, die later opnieuw worden verkocht aan het knooppunt Huishoudens. De stroom die 

vanuit het knooppunt Retail en Distributie naar het knooppunt Horeca gaat werd becijferd door een 

massabalans op te stellen over het knooppunt Horeca: de inputstroom van Horeca wordt 

verondersteld gelijk te zijn aan de nutriënten die het knooppunt verlaten. Gezien het knooppunt 

Horeca maar één inputstroom heeft, deze afkomstig uit het knooppunt Retail en Distributie, kon 

deze dus becijferd worden. 

11.6.2.2.3 Afvalverwerking, OBA verwerking en OBA mestverwerking 

Gebruikte databron(nen): 13. OVAM Food Waste Plug-in 

Een deel van de nutriënten gaat verloren in het knooppunt Retail en Distributie onder de vorm van 

voedselverliezen en verspilling door het bewerken van voedsel of door het overschrijden van de 

vervaldatum van etenswaren. Dit organische afval komt dan terecht in de knooppunten 

Afvalverwerking, OBA verwerking en OBA mestverwerking. 

De hoeveelheid organisch afval geproduceerd tijdens de distributiestap wordt jaarlijks 

gerapporteerd door de distributiesector aan de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 

doormiddel van het IMJV Food Waste Plug-in (bron 13). De bedrijven geven via deze plug-in de 

tonnages geproduceerd organisch afval per categorie vrij. De verdeling van het geproduceerde 

organische afval tussen de verschillende bovengenoemde knooppunten werd in kaart gebracht 

doormiddel van een marktanalyse over de organische reststromen uitgevoerd door OVAM: “aanbod 

en bestemming biomassa(rest)stromen voor de circulaire economie in Vlaanderen”. 

11.7  METHODEFICHE HORECA 

De voorliggende methodefiche beschrijft de gebruikte databronnen en toepassing van deze 

databronnen voor het knooppunt Horeca. Figuur 91: Stofstoomdiagram knooppunt “Horeca”toont 

het stofstoomdiagram voor dit knooppunt. Het volledige overzicht van alle knooppunten worden 

weergegeven in ‘Inleiding tot de methodefiches’. In Tabel 100 wordt een overzicht gegeven van 

alle gebruikte databronnen voor dit knooppunt.   

Een deel van de voeding aangekocht door het knooppunt Huishoudens, wordt niet rechtstreeks 

aangekocht bij het knooppunt Retail en Distributie, maar wordt eerst bereid in de Horeca. Er wordt 

aangenomen dat de Horeca al zijn grondstoffen aankoopt vanuit het knooppunt Retail en 

Distributie en deze doorverkoopt aan het knooppunt Huishoudens. Bij de bereiding gaan er echter 

ook nutriënten verloren onder de vorm van afvalstromen. Zo wordt er organisch biologisch afval 
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gevormd dat naar de knooppunten OBA verwerking, OBA mestverwerken en Afvalverwerking gaat. 

Tenslotte gaat ook een deel van de nutriënten verloren via het knooppunt Afvalwaterverwerking. 

 

 

Figuur 91: Stofstoomdiagram knooppunt “Horeca” 
Tabel 100 Overzicht van gebruikte databronnen voor knooppunt “Horeca” 

 Databron Organisatie Jaartal van de 

gebruikte data 

in deze studie 

Actualisatie-

frequentie  

1 Thuisverbruik enquête Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) 

2018 Jaarlijks 

2 Buitenshuis/ 

Thuisverbruikenquête 

Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) 

2017 3-jaarlijks 

3 OVAM Food Waste Plug-in Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM) 

2018 Tweejaarlijks 

 Beschrijving van de databronnen  

11.7.1.1 Thuisverbruik enquête 

De thuisverbruik enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GfK Belgium 

in opdracht van Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM vzw). De enquête volgt de 

aankopen voor thuisgebruik per productcategorie van 5.000 Belgische gezinnen. De aangekochte 

hoeveelheden van onder meer volgende producten worden onderzocht: verse aardappelen, vers 

verwerkte aardappelen, verwerkte aardappelen in diepvries, brood (in stuks), fruit (appelen, peren, 

aardbeien, sinaasappelen, bananen…), groenten (wortelen, tomaten, ajuin, witloof, prei), vers vlees 

(rundsvlees, kalfsvlees, varkensvlees, schaap- en lamsvlees, paardenvlees, vleesmengelingen, 

orgaanvlees en afval-, vers gevogelte en wild (kip, kalkoen, ander gevogelte, konijn, wild), eieren (in 

stukjes), zuivel (consumptiemelk, room, boter, margarine, yoghurt, verse desserts, verse witte kaas, 

kaas ijs, sorbet), diepvriesgroenten, groenteconserven, groenten in bokaal, vruchten in bokaal of 

conserven, vlees diepvries, gevogelte/wild diepvries, vleeswaren. De data werden op vraag 

verkregen voor deze studie. De meest recente actualisatie van de enquête vond plaats in 2019. 

De gegevens van de thuisverbruik enquête van GfK Belgium werden vergeleken met resultaten van 

de “Belgische nationale voedselconsumptiepeiling” (https://fcs.wiv-

isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx). De resultaten van beide studies zijn vergelijkbaar. 

https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx
https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Resultaten.aspx
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11.7.1.2 Buitenshuis/thuisverbruik enquête 

De buitenhuis/thuisverbruik enquête wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM vzw) en wordt om de drie jaar herhaald. Om een zicht te krijgen op het 

totale verbruik (buitenshuis en binnenhuis) van agrovoedingsproducten in België wordt gepeild naar 

het consumptiegedrag. Het onderzoek verzamelt gegevens van 7.000 Belgische gezinnen en startte 

in 2007. De resultaten van de studie zijn vrij beschikbaar online en de meest recente actualisatie 

vond plaats in 2017. 

11.7.1.3 OVAM Food Waste Plug-in 

Tweejaarlijks worden bedrijven uit de voedingsindustrie door de OVAM bevraagd over de 

hoeveelheid en bestemming voedselafval en reststromen in hun bedrijf in het kader van het IMJV 

(integraal milieujaarverslag). Voor voedselafval maakt OVAM gebruik van de op Europees 

ontwikkelde Food Waste Plug-in. De bedrijven zijn verplicht de data bij te houden en te bezorgen 

aan de OVAM. Het gaat om een uitgebreide steekproef, waarbij de resultaten worden 

geëxtrapoleerd op Vlaams niveau. De data werden op vraag verkregen voor deze studie. De meest 

recente cijfers dateren van 2018. 

 Toepasbaarheid van de data, berekeningen en assumpties 

De assumpties en berekeningen worden verder toegelicht in het rapport xxx. 

11.7.2.1 Ingaande stromen 

11.7.2.1.1 Retail en Distributie 

Er wordt aangenomen dat het knooppunt Horeca al zijn grondstoffen aankoopt vanuit het 

knooppunt Retail en Distributie. De stroom die vanuit het knooppunt Retail en Distributie naar het 

knooppunt Horeca gaat werd becijferd door een massabalans op te stellen over het knooppunt 

Horeca: de inputstroom naar Horeca wordt verondersteld gelijk te zijn aan de nutriënten die het 

knooppunt verlaten. Gezien het knooppunt Horeca maar één inputstroom heeft, kon deze dus 

becijferd worden. 

11.7.2.2 Uitgaande stromen 

11.7.2.2.1 Huishoudens 

Gebruikte databron(nen): 1. Thuisverbruik enquête en 2. Buitenhuis/thuisverbruik enquête 

Het knooppunt Huishoudens koopt een deel van zijn voedingsproducten aan via het knooppunt 

Horeca. De hoeveelheid voedsel die buitenshuis via het knooppunt Horeca wordt geconsumeerd 

wordt berekend door de gegevens van de buitenshuis/thuisverbruik enquête (bron 2) te linken aan 

de thuisverbruik enquête (bron 1). Uit de buitenshuis/thuisverbruik enquête blijkt dat 34% van de 

voeding van huishoudens wordt aangekocht via de horeca. Wanneer dit resultaat gecombineerd 

wordt met de resultaten van de thuisverbruik enquête (bron 1), kan de nutriëntenstroom vanuit het 

knooppunt Horeca naar het knooppunt Huishoudens worden ingeschat. Hierbij wordt ervan uitgaan 

dat de consument hetzelfde voedingspatroon heeft in de Horeca als bij aankoop vanuit het 

knooppunt Retail en Distributie (de thuisconsumptie). 

11.7.2.2.2 Afvalverwerking, afvalwaterverwerking, OBA verwerking en OBA mestverwerking 

Gebruikte databron(nen): 3. OVAM Food Waste Plug-in 

Tijdens de bereiding van voedsel in het knooppunt Horeca gaan er nutriënten verloren onder de 

vorm van afvalstromen. Zo wordt er organisch biologisch afval gevormd dat naar de knooppunt OBA 

https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/algemeen/Evolutie_van_het_verbruik_van_agrovoedingsproducten_in_Belgie_2017.pdf
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verwerking, OBA mestverwerking en Afvalverwerking gaat. Tenslotte gaat ook een deel van de 

nutriënten verloren via het knooppunt Afvalverwerking. 

De hoeveelheid organisch afval geproduceerd door het knooppunt Horeca wordt jaarlijks 

gerapporteerd aan de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) doormiddel van het IMJV Food 

Waste Plug-in (bron 3). De bedrijven geven via deze plug-in de tonnages geproduceerd organisch 

afval per categorie vrij. De verdeling van het geproduceerde organische afval tussen de verschillende 

bovengenoemde knooppunten werd in kaart gebracht doormiddel van een marktanalyse over de 

organische reststromen uitgevoerd door OVAM: “aanbod en bestemming biomassa(rest)stromen 

voor de circulaire economie in Vlaanderen”. 

De hoeveelheid nutriënten die vanuit het knooppunt Horeca vertrekt naar het knooppunt 

Afvalwaterverwerking wordt verder becijferd in de methodefiche Afvalwaterverwerking. 

 


