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VERGELIJKING VAN DE MILIEU-IMPACT VAN VERSCHILLENDE LANDBOUWPRODUCTIESYSTEMEN OP 

BASIS VAN EEN VOEDINGSKORF 

Deze studie gaat op zoek naar een geschikte methode om de milieuduurzaamheid van 

voedingsproducten te bepalen, rekening houdend met de verschillende landbouwproductiesystemen 

en -praktijken. De studie is opgebouwd uit twee delen. In het eerste luik ligt de focus op sterktes en 

uitdagingen van levenscyclusanalyse (LCA) als methode om de milieuduurzaamheid van voeding en bij 

uitbreiding van een eetpatroon te bepalen. Het tweede luik heeft als doel de methode toe te passen 

om de milieuduurzaamheid van een voedingskorf te bepalen. Deze is samengesteld uit een vast 

assortiment voedingsproducten die telkens afkomstig zijn van een ander landbouwproductiesysteem. 

Hierbij wordt gekozen voor een benadering waarin LCA-resultaten gecombineerd worden met de mate 

waarin landbouwecosystemen specifieke ecosysteemdiensten kunnen leveren. Door niet alleen 

aandacht te hebben voor de kosten (negatieve impact) maar ook voor de baten (positieve impact) die 

de productie van deze voedingsproducten voor het milieu/omgeving met zich meebrengt, wordt 

getracht het plaatje van de milieu-analyse meer volledig te maken.  
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Uitgangspunt van de studie 

Europa heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Specifiek binnen haar Farm to Fork 

strategie (Green Deal) ambieert ze voor de landbouw tegen 2030 een sterke afbouw van het gebruik 

van meststoffen (-20%), gewasbeschermingsmiddelen (-50%), en antibiotica (in de veehouderij, -50%), 

het beperken van nutriëntenverliezen (-50%) en het reduceren van broeikasgassen (-50 tot 55%). De 

onderliggende doelstelling is te komen tot een robuust en veerkrachtig voedselsysteem dat 

voedselzekerheid biedt in een veranderend klimaat met afnemende biodiversiteit, en zodoende 

iedereen te voorzien van duurzame, gezonde, veilige, voedingsrijke, betaalbare voeding met respect 

voor de draagkracht van onze planeet (EC, 2020b). 

Agro-ecologie, biologische landbouw en boslandbouw worden prominent naar voren geschoven als 

duurzame alternatieven voor conventionele landbouwpraktijken. Om de consument en de 

producenten in de agrovoedingsindustrie in de juiste richting te bewegen en de transitie naar een 

duurzamer voedselsysteem te ondersteunen, werkt Europa ook een kader uit voor het etiketteren van 

informatie rond de milieuduurzaamheid van voedingsproducten op de verpakking. De basis voor het 

berekenen van die milieuduurzaamheid is een levenscyclusanalyse uitgevoerd volgens een 

geharmoniseerde methodologie - hoogstwaarschijnlijk de PEF methodologie- zodat de 

milieuduurzaamheid van producten uit verschillende productieomgevingen (in het bijzonder uit 

verschillende Europese lidstaten) volgens identieke rekenregels worden berekend. Dit objectieve 

kader laat een eerlijk vergelijk toe. Maar kan deze PEF-methode en levenscyclusanalyse in het 

algemeen een genuanceerd beeld geven van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten en 

daarbij rekening houden met de verschillende landbouwproductiesystemen en -praktijken die erg 

verscheiden zijn en in mindere of meerdere mate expliciet inzetten op (aspecten van) 

milieuduurzaamheid? Het belang van deze studie moet in dat kader gezien worden. 

 

Aanpak van de studie: literatuur en praktijk 

Voorliggende studie omvat een literatuurstudie en een praktisch luik. De literatuurstudie verkent de 

sterktes en de huidige zwaktes en tekortkomingen van de LCA-methode om de milieuduurzaamheid 

van voedingsproducten te evalueren. In het praktische luik brengen we een nieuwe benadering aan 

die ook rekening houdt met positieve bijdragen van voedselproductie aan het milieu en de omgeving 

en illustreren we hoe dit resulteert in een meer genuanceerd beeld van de milieuduurzaamheid van 

voedingsproducten.  
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Levenscyclusanalyse alleen brengt een onvoldoende genuanceerd beeld van de milieuduurzaamheid 

van voedingsproducten 

De literatuurstudie onderzoekt levenscyclusanalyse (LCA) als methode om milieuduurzaamheid van 

voedingsproducten te meten en te evalueren. LCA is de meest gebruikte methode en is ISO 

genormeerd, holistisch, sterk wetenschappelijk onderbouwd en gedocumenteerd, en gedragen door 

een uitgebreide gemeenschap van LCA-beoefenaars. De methode kent dus heel wat voordelen, maar 

heeft ook enkele tekortkomingen, algemeen en specifiek met betrekking tot landbouw- en 

voedingsproductiesystemen. We stellen vast dat deze tekortkomingen in de huidige LCA-methodologie 

geen correcte vergelijking toelaten van producten uit eenzelfde productcategorie maar geproduceerd 

volgens uiteenlopende landbouwpraktijken en/of afkomstig van niet-conventionele 

landbouwsystemen (zoals boslandbouw, biologische landbouw, permacultuur, enz.). Er zijn vier grote 

oorzaken voor dit probleem: (1) een gebrek aan (robuuste) data die deze praktijken kenmerken, (2) de 

eenzijdige focus binnen LCA op negatieve bijdragen aan de integriteit van het ecosysteem, de 

menselijke gezondheid, en de grondstoffenvoorraden, (3) ondermaats ontwikkelde of ontbrekende 

milieuthema's, en (4) het principe van de functionele eenheid die sturend werkt en steeds bepaalde 

praktijken zal bevoordelen. 

 

Het eerste probleem kan opgelost worden door op consistente wijze kwantitatieve data te verzamelen 

over het gebruik van (typen en hoeveelheden) inputs en opbrengsten, en gerichte meetcampagnes op 

te zetten om aangepaste emissiefactoren op te stellen voor het kwantificeren van directe emissies op 

het landbouwbedrijf. Hierdoor zullen agrovoedingsproducten die niet op conventionele wijze werden 

geproduceerd met de huidige LCA-methode correcter beoordeeld worden. 

 

Het tweede probleem, de eenzijdige focus op negatieve bijdragen, vormt een uitdaging waar de LCA-

gemeenschap zich op vandaag over buigt en de wetenschappelijke literatuur hierrond neemt toe. Er 

wordt vooral gedacht in de richting van het integreren van geleverde ecosysteemdiensten, maar er is 

nog geen consensus over de manier waarop dit kan en moet gebeuren. Een oplossing voor dit 

probleem draagt zeker bij aan een correcte vergelijking van agrovoedingsproducten die niet op 

conventionele wijze worden geproduceerd. 

 

Een betere uitwerking van het thema toxiciteit en de integratie van impact op biodiversiteit staan 

bovenaan de agenda voor wat betreft het derde probleem. Een uitgebreid Europees 

onderzoeksconsortium werkt gedetailleerde modellen uit voor het correct inschatten van de toxiciteit 

van gewasbeschermingsmiddelen (OLCA-Pest). Ze modelleren de impact van zware metalen en 

organische verbindingen en dit via transfer naar bodem, water en lucht en houden daarbij rekening 
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met hun persistentie. Deze modellen zullen geïntegreerd worden in de huidige rekenmethodes en ook 

achtergronddata in databanken zullen op basis hiervan worden aangepast. Bijkomend wordt ook het 

effect van residuen die achterblijven op geoogste producten gemodelleerd. Deze aanpassing is cruciaal 

om niet-conventionele landbouwpraktijken die inzetten op een minimaal gebruik van (natuurlijke, 

organische) gewasbeschermingsmiddelen correct te beoordelen aan de hand van de huidige LCA-

methode. Vooralsnog zijn er geen nieuwe impactcategorieën geïntroduceerd. Thema’s zoals 

bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn krijgen veel aandacht, maar blijken moeilijk te 

integreren.  

 

Het vierde probleem hangt samen met de manier waarop resultaten van een levenscyclusanalyse 

worden weergegeven en is fundamenteel van aard. Er bestaat geen ‘waardenneutrale’ oplossing en 

dit vormt vooral een uitdaging bij de interpretatie van de resultaten. Door meerdere functionele 

eenheden naast elkaar te plaatsen, kunnen weliswaar verschillende inzichten aangereikt worden. Het 

is ook belangrijk om de impact van de gemaakte keuze expliciet te bespreken en zeker wanneer 

uiteenlopende productiesystemen onderling worden vergeleken. 

 

Zolang andere milieueffecten en in het bijzonder de positieve bijdragen die landbouw levert aan de 

kwaliteit van het ecosysteem en de menselijke gezondheid, niet worden ingecalculeerd, moet er zeer 

omzichtig worden omgegaan met resultaten van vergelijkende milieuduurzaamheidsstudies die louter 

gebaseerd zijn op levenscyclusanalyse. Anderzijds zijn sommige biologische processen zo complex dat 

ze nooit perfect gemodelleerd zullen worden. Een systemische kijk is dan altijd aangewezen. 

 

Een uitbreiding van levenscyclusanalyse met ecosysteemdienstenanalyse brengt een meer 

genuanceerd beeld van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten 

In het praktische luik wordt de milieuduurzaamheid van een voedingskorf bepaald op klassieke wijze 

en in combinatie met ecosysteemdienstenanalyse. De voedingskorf is samengesteld uit een vast 

assortiment producten, maar telkens afkomstig van een ander landbouwproductiesysteem of 

geproduceerd volgens specifieke landbouwpraktijken. De variatie aan voedingsproducten in de 

voedingskorf is in hoofdzaak gebaseerd op de aanbevelingen vanuit de voedingsdriehoek. De focus ligt 

op de Vlaamse landbouwproductie. In de voedingskorf zitten zowel plantaardige producten, met name 

wintertarwe (als proxy voor brood), winterkoolzaad (als proxy voor koolzaadolie), soja (als proxy voor 

tofu), suikerbiet (als proxy voor suiker), aardappel, wortel, aardbei, walnoot en appel), als dierlijke 

producten, met name melk (van rundvee), rundsvlees en kippenvlees. De landbouwsystemen en –

praktijken die we onderling vergelijken, zijn drie conventioneel-gebaseerde landbouwsystemen (zuiver 

conventioneel, met integratie van precisietechnieken -hierna precisielandbouw- of met integratie van 
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agroforestry – hierna agroforestry) en biologische landbouw. Er wordt gesteund op zowel de klassieke 

LCA-methodologie als een uitbreiding, waarin rekening wordt gehouden met de gehele bundel aan 

ecosysteemdiensten (ESD) die een landbouwecosysteem kan leveren. Op deze manier wordt niet 

alleen aandacht gegeven aan de kosten (negatieve impact) maar ook aan de baten (positieve impact) 

die de productie van deze voedingsproducten voor het milieu en omgeving met zich meebrengt. 

 

Als eerste stap werd de gemiddelde capaciteit van landbouwsystemen om producerende en 

regulerende ESD te leveren, geanalyseerd in een zogenaamde ecosysteemdienstanalyse. Experts 

werden geraadpleegd om per product na te gaan wat de capaciteit voor elk landbouwsysteem is om 

een specifieke ESD te leveren. De focus van een zuiver conventioneel systeem of precisielandbouw ligt, 

meer dan bij de andere systemen, op de levering van producerende diensten. De 

ecosysteemdienstanalyse leert ook dat een biologisch productiesysteem de hoogste gemiddelde 

capaciteit heeft om regulerende ESD te leveren, gevolgd door agroforestry, precisielandbouw en ten 

slotte zuiver conventionele landbouw. 

 

Als tweede stap werd de milieu-impact van de voedingsproducten geëvalueerd aan de hand van een 

klassieke levenscyclusanalyse. Om dit op een correcte manier te kunnen uitvoeren, werden de 

verschillende teeltpraktijken waar mogelijk gekwantificeerd voor de Vlaamse context. Vervolgens 

werd de milieu-impact per massa-eenheid van de voedingsproducten onder verschillende 

landbouwsystemen vergeleken. Negen impactcategorieën werden in deze analyse bekeken (vb. 

klimaatopwarming, eutrofiëring, verzuring, ozonafbraak). De keuze van milieu-impactcategorieën en 

ecosysteemdiensten werd zo gemaakt dat er geen dubbeltelling mogelijk was wanneer beide analyses 

werden gecombineerd. Uit de analyse blijkt dat voedingsproducten afkomstig van precisielandbouw 

(indien precisietechnieken gekwantificeerd konden worden) steeds gekenmerkt worden door een iets 

lagere milieu-impact dan producten uit zuiver conventionele landbouw. Door de lagere opbrengst van 

vele gewassen onder agroforestry doet agroforestry het dan weer minder goed dan het zuiver 

conventioneel systeem. Bij de vergelijking van de milieu-impact van zuiver conventioneel en biologisch 

geproduceerde voedingsproducten op massa-basis, valt duidelijk op dat de balans per impactcategorie 

kan verschillen. Hierbij speelt, naast het verschil in teeltpraktijken (en dus gebruik van vb. meststoffen, 

diesel en gewasbeschermingsmiddelen) de vaak lagere opbrengst bij biologische systemen een 

belangrijke rol. Aangezien de balans voor het meest of minst milieuvriendelijk productiesysteem per 

impactcategorie anders kan liggen, is het van belang om meerde impactcategorieën te beschouwen.  

 

De bijdrage aan de klimaatopwarming (koolstofvoetafdruk) werd onder de loep genomen aan de hand 

van een hotspotanalyse. Hierin hebben voor akkerbouwgewassen directe emissies, minerale 
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meststoffen en voor sommige gewassen ook het zaaigoed het grootste aandeel in de impact. Voor 

wortel is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke factor, terwijl dit voor aardbei 

directe emissies en irrigatie zijn. Bij appel en okkernoot neemt het aandeel van brandstofverbruik 

opvallend toe. Bij dierlijke producten is naast directe emissies (van rundvee) het voeder een 

belangrijke factor.  

 

In een derde stap combineerden we klassieke levenscyclusanalyse met ecosysteemdienstanalyse om 

de milieu-impact van de voedingsproducten te evalueren. De resultaten van de ESD analyse werden 

gebruikt om de milieu-impact te verdelen over alle outputs van het betreffende landbouwsysteem, 

m.a.w. over zowel de producerende als regulerende ESD. De hogere capaciteit om regulerende ESD te 

leveren zorgt nu dat agroforestry het steeds beter doet dan zuiver conventioneel en precisielandbouw. 

Daarnaast doet precisielandbouw het, na het in rekening brengen van geleverde regulerende ESD, 

uitgesproken beter dan zuiver conventionele landbouw. De laagste impact wordt vastgesteld voor 

voedingsproducten afkomstig van biologische landbouw of agroforestry (afhankelijk van de 

impactcategorie en het product). De hoogste impact per kg voedingsproduct wordt verkregen voor 

zuiver conventionele landbouw of biologische landbouw, maar ingeval biologische landbouw de 

hoogste milieu-impact optekent, blijkt dat de verschillen tussen conventionele en biologische teelt 

minder uitgesproken zijn dankzij de geleverde regulerende ESD.  

 

Door ook de geleverde ecosysteemdiensten (positieve bijdrage) op te nemen in de evaluatie naast de 

milieu-impact (negatieve aspecten), schept de in deze studie voorgestelde benadering een meer 

genuanceerd beeld van de ecologische duurzaamheid van voedingsproducten.   
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BELEIDSAANBEVELINGEN 

Binnen agrovoedingssystemen is de primaire productie een erg belangrijke fase die in grote mate het 

milieuprofiel van het uiteindelijke voedingsproduct zal bepalen. Diverse landbouwproductiesystemen 

en -praktijken kenmerken de primaire productie en zijn per definitie variabel in ruimte en tijd. Dit 

bemoeilijkt de onderlinge vergelijking van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten, zeker 

wanneer ze op uiteenlopende wijze zijn geproduceerd. 

INVESTEER IN UITGEBREIDE DATAVERZAMELING ROND LANDBOUWPRODUCTIE ONDER 

VERSCHILLENDE PRODUCTIESYSTEMEN EN –PRAKTIJKEN 

Er is nood aan het op consistente en regelmatige wijze verzamelen en ter beschikking stellen van 

opbrengstdata voor alternatieve productiesystemen. Dit kan bij voorkeur via de verzamelaanvraag. 

Om een betere evaluatie in de toekomst mogelijk te maken, hebben we nood aan uitgebreide data, in 

de eerste plaats over opbrengsten, maar ook over emissies die zich bij verschillende 

landbouwpraktijken op het landbouwbedrijf voordoen . De directe emissies worden nu voornamelijk 

ingeschat aan de hand van formules en modellen voor conventionele landbouwpraktijken. Zo zijn 

bijvoorbeeld nutriëntenuitspoeling en lachgasemissies onder boslandbouwsystemen niet gekend en 

wordt er gerekend met gebruikelijke emissiefactoren. Nochtans is de verwachting dat emissies onder 

boslandbouw zullen verschillen omwille van de interactie tussen de bomen en de gewassen op 

hetzelfde perceel. Op dezelfde manier kan men verwachten dat er minder uitspoelingsverliezen zullen 

optreden door variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij 

precisielandbouw. Gerichte meetcampagnes voor het bepalen van deze emissiefactoren komen 

hieraan tegemoet.  

Specifieke emissiefactoren en specifieke opbrengstdata zullen een correcte berekening en vergelijking 

toelaten van de milieuduurzaamheid van producten afkomstig uit diverse landbouwsystemen en -

praktijken. Maak gebruik van de verzamelaanvraag voor het verzamelen van opbrengstdata per type 

landbouwproductie.  

INVESTEER IN EEN VLAAMSE LCA-DATABANK VOOR VOEDINGSPRODUCTEN 

Momenteel ontbreken in LCA databanken specifieke data voor de Vlaamse context. Ook daar is het 

belangrijk om representatieve data te vinden. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de 

milieuduurzaamheid van producten die in Vlaanderen worden geteeld sterk uiteen kan lopen met de 

gerapporteerde milieuduurzaamheid van dezelfde producten met een andere herkomst in de LCA 

databanken. Nu binnenkort het etiketteren van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten vanuit 

Europa verplicht wordt, is het belangrijk dat ook de databanken correcte informatie bevatten over de 

milieuduurzaamheid van onze Vlaamse landbouwproducten. Wanneer deze data ontbreken, zal men 

deze vervangen door beschikbare data, met mogelijk nadelige gevolgen voor de gerapporteerde 

milieuduurzaamheid -en dus competitiviteit- van onze Vlaamse producten. Investeren in een Vlaamse 
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LCA-databank voor voedingsproducten naar analogie met de Agribalyse databank in Frankrijk, komt 

hieraan tegemoet.  

Een LCA-databank met data over de milieuduurzaamheid van onze eigen Vlaamse 

agrovoedingsproducten is noodzakelijk om de informatie vrij te geven over de werkelijke 

milieuduurzaamheid van onze landbouw- en voedingsproducten en zo geen concurrentieel nadeel te 

creëren. 

GEBRUIK EEN SYSTEEMBENADERING OM DE MILIEUDUURZAAMHEID VAN HET 

AGROVOEDINGSSYSTEEM TE BEPALEN – LCA COVERT NIET ALLE ASPECTEN 

De huidige LCA-methode is niet in staat om alle milieuthema’s met eenzelfde nauwkeurigheid te 

evalueren -denk aan ecotoxiciteit, wat sterk samenhangt met pesticidengebruik. Hierdoor worden 

landbouwpraktijken die goed scoren op ondermaats ontwikkelde milieuthema’s benadeeld, omdat 

hun sterkte minder goed tot uiting komt. De huidige LCA-methode laat eveneens niet toe om positieve 

bijdragen van landbouwpraktijken aan de leefomgeving te begroten. Ze houdt enkel rekening met de 

productieve diensten, wat de lokale duurzaamheid kan compromitteren. Er wordt immers geen 

rekening gehouden met geleverde ecosysteemdiensten, noch met de lokale milieudruk. Dit betekent 

ook dat eventuele mitigatie of verwerking van puntvervuiling door het lokale ecosysteem niet in 

rekening wordt gebracht. Door de milieu-impact uit te drukken per kilogram geproduceerd goed, ligt 

de nadruk op de emissie-intensiteit, wat de lokale milieudruk nog kan verhogen. Een grotere eco-

efficiëntie leidt immers soms tot grotere productievolumes (‘license to produce’) en resulteert netto in 

een stijging van emissies en milieudruk. Aan de hand van een systeembenadering kan je 

voedselproductie, natuurbehoud en -herstel en landschapsvorming in hun geheel evalueren en 

optimaliseren, en kan je bovendien de meest geschikte meetmethode bepalen om deze evaluatie op 

te baseren. Uit eigen onderzoek blijkt dat het uitbreiden van de klassieke levenscyclusanalyse met een 

evaluatie van geleverde ecosysteemdiensten een meer genuanceerd beeld oplevert van de 

milieuduurzaamheid van landbouwproductiesystemen en -praktijken. Dit laat op haar beurt een 

correctere vergelijking toe van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten afkomstig uit de 

diverse landbouwsystemen en -praktijken. In dit verkennend onderzoek werden de 

ecosysteemdiensten niet gewogen. 

Een systeembenadering is noodzakelijk om een duurzaam voedselsysteem in Vlaanderen uit te werken. 

In een duurzaam voedselsysteem wordt de consument correct ingelicht over de milieuduurzaamheid 

van de voedingsproducten. Landbouw brengt niet alleen voedingsproducten voort, maar levert ook heel 

wat ecosysteemdiensten die onder toenemende milieudruk cruciaal worden om het (duurzaam) 

voortbestaan van de sector te verzekeren. Door deze diensten te integreren in de 

milieuduurzaamheidsevaluatie van voeding, kunnen we de Vlaamse landbouw in de juiste richting 

transformeren. 
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LEESWIJZER 

Voorliggende studie maakt deel uit van een opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse 

overheid waarin de vergelijking wordt gemaakt van de milieu-impact van verschillende 

landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf (Ref. EKG-2020_31-F02_0). De focus ligt 

op levenscyclusanalyse (LCA) als methode om milieuduurzaamheid te meten en te evalueren. Deze 

methode wordt tegen het licht gehouden voor haar toepasbaarheid op voedingsproducten. LCA is de 

meest gebruikte methode om milieuduurzaamheid te evalueren en is ISO genormeerd (ISO 2006a, ISO 

2006b), holistisch, sterk wetenschappelijk onderbouwd en gedocumenteerd, en gedragen door een 

uitgebreide gemeenschap van LCA-beoefenaars.  

De methode kent heel wat voordelen, maar heeft ook enkele tekortkomingen en keerzijdes, algemeen 

en specifiek met betrekking tot landbouw- en voedingsproductiesystemen. Een belangrijke leidvraag 

in voorliggende studie luidt: “Kan levenscyclusanalyse een genuanceerd beeld geven van de 

milieuduurzaamheid van voedingsproducten en daarbij rekening houden met de verschillende 

landbouwproductiesystemen en -praktijken?” Deze landbouwproductiesystemen en -praktijken 

kunnen erg verscheiden zijn (bv. conventioneel, biologisch, boslandbouw, permacultuur, enz.) en 

zetten in mindere of meerdere mate expliciet in op (aspecten van) milieuduurzaamheid. Komen deze 

verschillen tot uiting in een LCA, of niet? Wat zijn de sterktes, maar ook de huidige zwaktes en 

tekortkomingen van de methode om de milieuduurzaamheid van voedingsproducten te evalueren? 

Kan een nieuwe benadering die ook rekening houdt met positieve bijdragen van voedselproductie aan 

het milieu en de omgeving hier nuancering brengen? 

Deze studie probeert hier zo goed mogelijk antwoord op te geven op basis van de huidige 

wetenschappelijke inzichten en een praktische uitwerking van de nieuwe benadering. De studie omvat 

een literatuurstudie en een praktisch luik. De literatuurstudie is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. 

Achtereenvolgens bespreken we duurzame voeding (H1), agrovoedingssystemen (H2), 

levenscyclusanalyse als methode (H3), en uitdagingen voor levenscyclusanalyse van de 

agrovoedingssector (H4). Daarna volgen conclusies (H5) en aanbevelingen voor verder onderzoek (H6). 

In het praktisch luik wordt de levenscyclusanalysemethode toegepast om de milieuduurzaamheid te 

meten van een voedingskorf. Deze is samengesteld uit een vast assortiment voedingsproducten die 

telkens afkomstig zijn van een ander landbouwproductiesysteem of waarbij specifieke 

landbouwpraktijken werden toegepast. Levenscyclusanalyse wordt eerst op conventionele wijze 

toegepast en vervolgens wordt de nieuwe benadering toegepast, waarin LCA-resultaten gecombineerd 

worden met de mate waarin landbouwecosystemen specifieke ecosysteemdiensten (ESD) kunnen 

leveren. Deze benadering laat toe om naast de negatieve impact ook de positieve bijdrage van 

voedselproductie op het milieu en de omgeving in beeld te brengen. Het praktisch luik is opgedeeld in 

zes hoofdstukken. Na deze introductie (H1) wordt kort de conceptuele aanpak besproken (H2). 

Vervolgens wordt de toegepaste methodiek uitgebreid toegelicht (H3). Daarna komen de resultaten 

aan bod (H4) waarna afgesloten wordt met enkele conclusies (H5) en beleidsaanbevelingen (H6). 
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1 DUURZAME VOEDING 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: (1) de omschrijving van een duurzaam voedselsysteem met 

daarin de rol van primaire productie en haar impact op het leefmilieu, en (2) een beknopt overzicht 

van instrumenten en methoden om de duurzaamheid van agrovoedingssystemen te evalueren.  

1.1 WAT IS DUURZAME VOEDING? 

Laten we starten met het definiëren van duurzaamheid. Wat verstaan we onder duurzaamheid? Er zijn 

verschillende definities en we starten met misschien wel de meest gekende, die van de Brundtland-

commissie van de Verenigde Naties (UN, 1987): “Duurzaamheid is het voorzien in de behoeften van de 

huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen”. In ruimere zin kan duurzaamheid worden gedefinieerd aan de hand 

van drie pijlers: samenleving (‘people’), milieu of biosfeer (‘planet’), en economie (‘profit’). 

Oorspronkelijk werden deze drie pijlers voorgesteld als elkaar overlappende cirkels, maar meer recent 

worden ze voorgesteld als elkaar omvattend, zoals te zien is in Figuur 1 volgens het Donutmodel van 

Raworth et al. (2012).  

 

Figuur 1: De veilige en rechtvaardige werkruimte voor de mensheid (safe operating space) die zich bevindt zich tussen het 
maatschappelijk fundament en het milieuplafond. Overgenomen en vertaald uit Raworth et al. (2012). Het milieuplafond is 
gebaseerd op de planetaire grenzen volgens (Rockström en Sukhdev, 2014). 
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“Duurzame ontwikkeling betekent dat alle mensen moeten beschikken over de middelen om hun 

mensenrechten te vervullen en dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door de mensheid kritieke 

processen van het aardsysteem niet onder druk zet (bv. klimaatverandering te veroorzaken)” (Raworth 

et al., 2012). Het concept van de donut verenigt sociale en planetaire grenzen op de volgende manier: 

de sociale basis of het maatschappelijk fundament vormt een binnengrens, waaronder zich 

verschillende kritische ontberingen voor de mens bevinden, zoals een job, gezondheid, veerkracht, 

gendergelijkheid, enz. Indien ze de mens ontberen, is er geen sprake van sociale of economische 

duurzaamheid. Het milieuplafond vormt een buitengrens, waarachter zich vele dimensies van 

milieudegradatie bevinden (gebaseerd op de planetaire grenzen van Rockström en Sukhdev, 2014). 

Tussen de twee grenzen ligt een gebied - in de vorm van een donut - dat een ecologisch veilige en 

sociaal rechtvaardige ruimte is waarin de mensheid kan gedijen. Dit gebied wordt de veilige en 

rechtvaardige werkruimte voor de mens op aarde genoemd. 

Duurzame voeding maakt deel uit van een duurzaam voedselsysteem. Een duurzaam voedselsysteem 

omvat voedselzekerheid, werkzekerheid, milieuduurzaamheid, en voldoende, gezonde, betaalbare, 

kwaliteitsvolle, veilige en (cultureel) aanvaardbare voeding voor iedereen (EC, 2020a; EC, 2020b; von 

Braun et al., 2021). Niettemin is, gezien het brede spectrum van milieueffecten waartoe 

voedselproductiesystemen bijdragen, aandacht voor de pijler milieu/biosfeer een eerste vereiste voor 

duurzame voedselproductie (Boone, 2019). De milieuduurzaamheid van de voedselproductie is m.a.w. 

essentieel om tot een duurzaam voedselsysteem te komen. Hierbij wordt de draagkracht van de 

planeet niet overschreden. Voorliggende studie richt zich uitsluitend op de milieupijler van de 

voedselproductie. 

1.2 IMPACT VAN VOEDSELPRODUCTIE OP HET LEEFMILIEU 

De voedselproductie speelt een belangrijke rol bij de klimaatverandering. Eén manier om de 

milieuduurzaamheid van voedselproductie te bepalen, is aan de hand van levenscyclusanalyse. Poore 

en Nemecek (2018) bekeken in hun studie de milieu-impact van wereldwijde voedselvoorziening. Deze 

studie leert ons dat wereldwijd de voedselvoorziening 13,7 miljard ton CO2-equivalenten (CO2-eq) 

veroorzaakt, goed voor 26% van de antropogene broeikasgasemissies. Voorts is de voedselvoorziening 

verantwoordelijk voor 32% van de verzuring van het aardoppervlak, beslaat zij 43% van het land 

(exclusief ijs- en woestijnvlakten), en is voedselproductie verantwoordelijk voor 66% van de 

zoetwateronttrekkingen en 78% van de eutrofiëring. Our World in Data geeft ook een interessant 

overzicht van de milieugevolgen van voedsel en landbouw (Figuur 2). 
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Figuur 2: Milieueffecten van voeding en landbouwproductie wereldwijd. De grafiek geeft v.l.n.r. de volgende informatie weer: 
(1) globale broeikasgasemissies afkomstig uit voedselproductie, (2) aandeel van landbouw in globaal landgebruik, (3) aandeel 
van landbouw in de globale zoetwaterconsumptie, (4) aandeel van landbouw in de globale eutrofiëring van zoet- en 
zoutwaterlichamen, (5) aandeel van landbouwhuisdieren op de wereldwijde populatie of biodiversiteit aan zoogdieren excl. 
de mens. Op basis van data van Poore en Nemecek, 2018. Bron: OurWorldInData.org naar Poore en Nemecek, 2018. 

Het is algemeen aanvaard dat dierlijke producten een grotere milieu-impact hebben dan plantaardige 

producten. Vlees, aquacultuur, eieren en zuivel gebruiken wereldwijd ongeveer 83% van het 

landbouwareaal en dragen 56 à 58% bij aan de verschillende emissies van voedsel; daarentegen 

leveren ze 37% van onze eiwitten en 18% van onze calorie-inname (Poore en Nemecek, 2018). Grote 

verschillen in mondiale broeikasgasemissies tussen dierlijke en plantaardige producten worden 

weergegeven in Figuur 3. Daaruit blijkt dat de variatie tussen dierlijke producten onderling vele malen 

groter is dan die tussen plantaardige producten. Veruit het grootste aandeel van de klimaatimpact is 

afkomstig van de primaire productie zelf. 
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Figuur 3: Globale broeikasgasemissies voor verschillende voedingsproducten over de ganse toeleveringsketen. Emissies 
worden onderverdeeld naar oorsprong in volgende categorieën: afkomstig van landtransformatie, vanop het 
landbouwbedrijf, afkomstig van veevoederproductie, t.g.v. voedselverwerking, uit transport (boerderij-verwerker, 
verwerker-retail), ter hoogte van de retail, en t.g.v. verpakking van voedsel. Bron: OurWorldinData.org naar Poore en 
Nemecek, 2018. 

Een andere manier om de impact van voedselproductie op het leefmilieu te bespreken, is aan de hand 

van een analyse van de planetaire grenzen (Steffen, et al., 2015; Stockholm Resilience Centre, 2021). 

Hierbij wordt onderzocht wat het risico is op destabilisering van het systeem aarde op planetaire 

schaal t.g.v. verstoringen die de mens veroorzaakt. Het ontwikkelde kader voor planetaire grenzen 

geeft de bovengrens aan voor menselijke verstoringen in verschillende milieuthema’s. Als dit risico 

laag wordt ingeschat, betekent dit dat menselijke activiteiten zich in de veilige zone voordoen (‘safe 

operating space’). Wanneer de menselijke activiteiten deze bovengrens overschrijden, is er sprake van 

een verhoogd of hoog risico op destabilisering van het systeem aarde afhankelijk van de 

wetenschappelijke onzekerheid m.b.t. effectieve destabilisering. Figuur 4 toont het kader van de 

planetaire grenzen, waarop duidelijk drie hoog-risicogrenzen te zien zijn: integriteit van de biosfeer 

m.b.t. (verlies aan) genetische biodiversiteit (mogelijk ook functionele biodiversiteit, maar dit is nog 

niet gekwantificeerd) en biogeochemische stikstof- en fosforstromen. De planetaire grens voor 

genetische biodiversiteit is gebaseerd op het aantal uitgestorven soorten per miljoen soorten per jaar 

en is naar inschatting in tien- tot honderdvoud overschreden. De planetaire grens voor fosfor (P) is 

gebaseerd op een mondiale bovengrens voor fosforstromen die terechtkomen in de oceanen vanuit 
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zoetwatersystemen en die eutrofiëring veroorzaken, wat resulteert in een grootschalig zuurstoftekort 

in de oceanen. Deze grens is mondiaal met 100% overschreden. De planetaire grens voor stikstof (N) 

is gebaseerd op een mondiale bovengrens voor stikstofstromen die terecht komen in aquatische 

ecosystemen en die er eutrofiëring veroorzaken, en is ruim 240% overschreden (Steffen, et al., 2015). 

Ondertussen werd ook de berekening gemaakt voor nieuwe entiteiten. Hieronder vallen entiteiten die 

nieuw zijn in geologische zin en die grootschalige gevolgen kunnen hebben voor het risico op 

destabilisering van het systeem aarde. De planetaire grens van nieuwe entiteiten blijkt ook 

overschreden (Persson et al, 2022) en voornamelijk plasticvervuiling wordt als bijzonder zorgwekkend 

beschouwd. 

De voedselproductie en vooral de hoge landbouwproductiviteit dragen in belangrijke mate bij aan het 

overschrijden van deze planetaire grenzen, naast de mondiale vraag naar water en natuurlijke 

hulpbronnen. Het gebruik van meststoffen ligt in hoofdzaak aan de basis van deze antropogene 

verstoringen (Steffen et al., 2015). 

 

Figuur 4: Grenzen van de planeet: de groene zones vertegenwoordigen veilige zones of veilige operationele ruimte voor 
menselijke activiteiten (safe operating space); de gele zones betekenen een verhoogd risico op destabilisering van het 
aardsysteem door menselijke activiteiten maar het risico is onzeker; de oranje zones betekenen een hoog risico op 
destabilisering van het systeem aarde door menselijke activiteiten waarover geen wetenschappelijke onzekerheid meer 
bestaat. Bron: Steffen et al. 2015. 
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1.2.1 Wat veroorzaakt de milieu-impact in de agrovoedingsketen? 

De boerderijfase of primaire productie domineert de impact van de voedselvoorzieningsketen en is 

wereldwijd goed voor 61% van diens broeikasgasemissies (of tot 81% wanneer landtransformatie door 

onder meer ontbossing wordt ingerekend), 79% van diens verzurende en 95% van diens eutrofiërende 

emissies. De fasen die volgen op de primaire productie omvatten de voedselverwerking, het transport 

van het landbouwbedrijf naar de verwerker en van de verwerker naar de (groot)handel, de verpakking 

en de (detail)handel. Deze zijn samen goed voor 18% van de broeikasgasemissies van de 

agrovoedingsketen, 18% van de verzurende emissies op het land en bijna 5% van de eutrofiërende 

emissies (Poore en Nemecek, 2018). Een dergelijke analyse voor Vlaanderen bestaat op vandaag niet. 

Ook de voedselverliezen in de agrovoedingsketen dragen bij aan de milieu-impact van voeding. In de 

EU wordt jaarlijks ongeveer 88 miljoen ton voedselafval geproduceerd (Stenmarck et al., 2016), dit is 

20% van het voedsel in de EU dat zo verspild wordt. Wereldwijd is voedselverspilling in de voedselketen 

verantwoordelijk voor 15% van de broeikasgasemissies, 15% van de verzurende en 18% van de 

eutrofiërende emissies vanuit de sector (Poore en Nemecek, 2018).  

Zoals uit de bovenstaande cijfers blijkt, zal de verbetering van de duurzaamheid van de 

voedselproductie vooral afhangen van aanpassingen in de primaire productie en van het voorkomen 

van voedselverspilling in de hele agrovoedingsketen. Toch laten de bovenstaande cijfers een 

overkoepelend maatschappelijk aspect zien: voedingskeuzes. Wanneer gezonde voedingskeuzes 

gecombineerd moeten worden met milieubewuste voedingskeuzes, kunnen volgende specifieke 

vuistregels naar voor geschoven worden (Rubens et al., 2021): 

- Ga voor een evenwichtige eiwitconsumptie 

- Vermijd voedselverliezen  

- Beperk producten met een hoge energiedichtheid en een lage voedingswaarde (d.w.z. "lege 

calorieën" zoals bv. vetrijke snacks en fastfood snacks, suiker- en vetrijke voedingsmiddelen, 

alcohol)  

- Vermijd overconsumptie 

1.2.2 Duurzaam consumeren 

Wanneer we aanbevelingen willen maken rond duurzaam consumeren en diëten, is het belangrijk om 

rekening te houden met de vastgestelde verschillen in milieudruk tussen dierlijke en plantaardige 

productiesystemen (Drewnowski et al., 2015; Poore en Nemecek, 2018). Een goede aanpak is die van 

Castellani et al. (2017). Zij definieerden een voedselkorf die in de gemiddelde voedingsbehoefte van 

een Europees burger voorziet, en analyseerden daarvan de milieueffecten om zo de hotspots – dus 

werkpunten- binnen een theoretisch dieet te evalueren. De productgroepen die bij de meeste 

impactcategorieën als hotspots naar voren kwamen, waren vlees, zuivel en bier. Wanneer we de 
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milieuduurzaamheid van voedingsproducten evalueren, houden we best ook rekening met de functie 

van de voeding. Wetenschappers zoeken daarom naar manieren om de nutritionele waarde van de 

voedingsproducten in rekening te brengen bij een dergelijke analyse. Het achtergronddocument van 

Rubens et al. (2021) gaat hier in meer detail op in. Ook in de onderzoekswereld wordt gezocht naar de 

beste manier om nutritionele waarde van voeding in rekening brengen bij milieu-impactstudies aan de 

hand van levenscyclusanalyse. FAO, de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties, 

publiceerde hierrond een uiterst interessant overzichtsdocument met speciale aandacht voor de 

kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt (McLaren et al., 2021). Aan de studie werkten 30 

domeinexperten mee. 

Toch wordt nog verder gezocht naar manieren om betaalbare, gezonde en duurzame 

voedingspatronen te bepalen, te meten en te communiceren. Europa heeft heel wat initiatieven lopen 

in het kader van de Boer tot Bord of Farm-to-Fork strategie van de Europese Commissie1 (EC,2020a), 

met name: 

- Er wordt gewerkt aan een geharmoniseerde methode om milieuduurzaamheid van voeding te 

bepalen en zo duurzame voedingskeuzes te onderbouwen; 

- Er wordt gewerkt aan een wettelijk kader voor het etiketteren van duurzaamheidsinformatie 

op verpakkingen van voedingsproducten om consumenten in staat te stellen duurzame 

voedselkeuzes te maken; 

- Er wordt gezocht naar de beste modaliteiten om verplichte minimumeisen te stellen qua 

duurzaamheid bij voedingsaanbestedingen (bv. door scholen, overheden); 

- Er wordt bekeken of de Europese bijdragen aan duurzame productie en consumptie van 

landbouw- en voedingsproducten kunnen worden verhoogd.  

Ook in Vlaanderen werden recent aanbevelingen op niveau van voedingsgroepen geformuleerd om 

tot gezonde duurzame voedingskeuzes te komen, weerspiegeld in de voedingsdriehoek2 (  

Figuur 5).  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 
2Op de website van Gezond Leven vzw vind je een algemene uitleg over de voedingsdriehoek: 
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek, met een beknopte uitleg over basisprincipes: 
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/uitgangspunten-voedingsdriehoek, en met tips en aanbevelingen:  
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/gezond-leven-tips-bij-de-voedingsdriehoek 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/uitgangspunten-voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/gezond-leven-tips-bij-de-voedingsdriehoek
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Figuur 5: Duurzame en gezonde voedseldriehoek. Bron: Gezond Leven. 

Hierin worden productgroepen (bv. groenten en fruit, zuivel, rood vlees, enz.) ondergebracht in vier 

grote categorieën waarvoor de consumptieaanbevelingen variëren van mondjesmaat tot dagelijks 

aanbevolen. Het onderbouwingsdocument voor deze aanbevelingen geeft heel wat wetenschappelijke 

inzichten (Rubens et al., 2021). Toch blijft er nog een belangrijke vraag onbeantwoord die dit rapport 

verder wil uitdiepen, namelijk: “Hoe verhouden dezelfde voedingsproducten maar afkomstig uit 

verschillende landbouwproductiesystemen of geproduceerd volgens uiteenlopende teeltpraktijken zich 

ten opzichte van elkaar wat betreft milieuduurzaamheid?”. 

1.3 INSTRUMENTEN EN METHODEN OM DE DUURZAAMHEID VAN 

AGROVOEDINGSSYSTEMEN TE METEN 

1.3.1 Levenscyclusanalyse (LCA) 

Agrovoedingssystemen hebben, omwille van hun complexiteit en eigenheid, nood aan een 

geïntegreerde beoordeling waarbij verschillende milieuthema’s aan bod komen (bv. 

klimaatverandering, eutrofiëring, landgebruik...), waarbij mondiale en lokale vraagstukken met elkaar 

in verband worden gebracht, en waarbij effecten op lange termijn worden beoordeeld (Soussana, 

2014). Methoden die de levenscyclusbenadering integreren, beantwoorden aan deze uitdaging. Zij 

evalueren immers ook of maatregelen een probleem verleggen (‘problem shifting’ of ‘burden shifting’), 

bijvoorbeeld van de ene naar een andere fase in de levenscyclus van een product, tussen verschillende 
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producten, van het ene naar een ander milieuthema, in de tijd, enz. Levenscyclusdenken wordt steeds 

meer gezien als een cruciaal hulpmiddel om duurzamere productie- en consumptiepatronen te helpen 

realiseren (Notarnicola et al., 2017). 

Levenscyclusanalyse, kortweg LCA, is een internationaal gestandaardiseerde methode (ISO, 2006a; 

2006b; EC-JRC, 2010) om de milieuduurzaamheid van producten (maar ook diensten) te meten vanuit 

een levenscyclusperspectief (EC-JRC, 2010; Guinée et al., 2002). De levenscyclus van een product 

omvat verschillende fasen, te vertrekken bij de ontginning van grondstoffen (‘cradle’) (zoals ertsen, 

water, fossiele brandstoffen, enz.) over de verwerking van grondstoffen, productie, distributie en 

gebruiksfase, tot en met de fase van het afvalbeheer (‘grave’) – waaronder zowel recyclage als storting 

en verbranding vallen. De ganse levenscyclus wordt aangeduid met de term ‘cradle-to-grave’ of ‘wieg 

tot graf’ (Finnveden et al., 2009). Analyses kunnen zich ook beperken tot een deel van de levenscyclus, 

bv. ‘from cradle to gate’. In landbouwtermen betekent dit vanaf ontginning van de grondstoffen tot 

aan de boerderijpoort, met inbegrip van de processen op de boerderij. Bij een levenscyclusanalyse 

wordt de milieu-impact van al de (geselecteerde) levensfasen berekend. Dit gebeurt door de oorzaken 

van milieubelasting (emissies, afvalstromen en gebruik van grondstoffen) te kwantificeren en de 

bijbehorende milieu-impact en uitputting van grondstoffen te becijferen (EC-JRC, 2010; Guinée et al., 

2002) en te vertalen naar een meetbaar effect op de menselijke gezondheid, de kwaliteit van het 

ecosysteem, en de (uitputting van) natuurlijke grondstoffen. Op die manier kan LCA verbeterpunten 

aanduiden in verschillende fasen van de levenscyclus van een product. Vereenvoudigde analyses 

kunnen zich eveneens beperken tot één enkel milieuthema, bv. de berekening van een koolstof- of 

watervoetafdruk. 

Levenscyclusanalyse kan zowel attributioneel als consequentieel uitgevoerd worden. Bij de eerste 

benadering wordt de milieu-impact van een systeem beperkt tot één enkele levenscyclus waarbij 

eventuele neven- en bijproducten aan de hand van een verdeelsleutel een deel van de milieu-impact 

meekrijgen. De attributionele LCA methode wordt daarom retrospectief genoemd. Deze methode 

wordt het vaakst toegepast. Bij de tweede benadering schat men de milieu-impact in die veroorzaakt 

wordt door een specifieke verandering, bv. de introductie van een (nieuwe toepassing van een) 

product, door de consequenties van deze verandering in rekening te brengen. Het systeem dat zo 

geanalyseerd wordt, beperkt zich tot de onderdelen of fasen van de levenscyclus van het product, die 

effectief veranderen. Zo nodig wordt de analyse uitgebreid met de levenscyclus/-cycli van andere 

producten die beïnvloed worden door de aanpassingen in het bestudeerde systeem. Een typische 

onderzoeksvraag die met consequentiële LCA kan worden beantwoord, luidt: ‘wat is de milieu-impact 

van menselijke consumptie van insecten ter vervanging van een andere eiwitbron?’ Bij deze oefening 

worden de levenscycli van de vervangen eiwitbronnen mee in kaart gebracht en omdat zij 
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gesubstitueerd worden, zal hun milieu-impact in negatieve zin meetellen. De consequentiële LCA 

methode wordt prospectief genoemd. Hoofdstuk 3 bespreekt LCA meer in detail. 

1.3.2 Multi-criteria dimensieanalyse (MCDA) 

Multi-criteria dimensieanalyse wordt gebruikt wanneer verschillende elementen, vaak ook 

tegenstrijdige, gelijktijdig in overweging moeten worden genomen om tot een beslissing te komen. 

MCDA kan bijvoorbeeld ingezet worden om de resultaten van een duurzaamheidsanalyse te helpen 

interpreteren, bijvoorbeeld wanneer er afwegingen gemaakt moeten worden tussen verschillende 

milieu-impactcategorieën van een levenscyclusanalyse (Zhangelini et al., 2018). De methode kan ook 

sociale en economische aspecten ten opzichte van elkaar afwegen om besluitvorming te 

ondersteunen. Dit is vooral interessant wanneer economische groei, sociale vooruitgang en duurzaam 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen moeten verzoend worden, wat precies het doel is van duurzame 

ontwikkeling (Drejeris en Kavolynas, 2014). MCDA maakt gebruik van gemakkelijk interpreteerbare 

criteria om formele resultaten (bv. van een levenscyclusanalyse) te helpen vertalen met het oog op 

besluitvorming (Zhangelini et al., 2018; Huang et al., 2011). Deze interpretatie resulteert meestal in 

een score die de algemene duurzaamheid weergeeft.  

1.3.3 Methoden met betrekking tot ecosysteemdiensten (ESD) 

Natuurlijke ecosystemen leveren verschillende diensten aan de mens, bv. voedsel, schoon water en 

zuivere lucht. Ecosysteemdiensten (ESD) is een term die wordt gebruikt om de voordelen of positieve 

bijdragen te beschrijven die mensen uit ecosystemen halen (Braat en de Groot, 2012): “Ecosystem 

Services are the direct and indirect fluxes of contributions of ecosystems to human wellbeing”.  

De Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) klasseert ecosysteemdiensten volgens hun rol: 

i. Voortbrengende diensten: het verschaffen van grondstoffen die rechtstreeks door de 

mens worden geëxploiteerd (b.v. voedsel, vezels, water, grondstoffen en geneesmiddelen) 

ii. Regulerende diensten: natuurlijke mechanismen die verantwoordelijk zijn voor 

klimaatregulering, nutriënten- en watercirculatie, plaagbeheersing, voorkomen van 

overstromingen, enz.  

iii. Culturele diensten: voordelen die mensen uit de natuurlijke omgeving halen voor 

recreatieve, culturele en spirituele doeleinden.  

iv. Ondersteunende diensten: processen die indirect de exploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen mogelijk maken (bv. primaire productie en bestuiving)  

Om de algemene duurzaamheid van landbouwproductie te evalueren, is het belangrijk om rekening te 

houden met een breed gamma aan ecosysteemdiensten en niet enkel met specifieke 

ecosysteemdiensten zoals gewasopbrengst. Landbouwpraktijken kunnen immers zowel goederen 
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leveren (b.v. voedsel, brandstof, materialen) als talrijke regulerende (b.v. regulering van klimaat, 

water, en luchtkwaliteit) en culturele (b.v. recreatie, esthetiek) diensten. Een brede evaluatie laat toe 

om onderlinge afwegingen te maken en de ecosysteemdiensten die in een systeem worden geleverd, 

te maximaliseren (Braat en ten Brink, 2008; Braat en de Groot, 2012). Dit kan door middel van diverse 

indicatoren maar is niet eenvoudig en vraagt specifieke vakkennis (Burkhard et al., 2014). 

In het praktische luik van deze studie zullen wij ons richten op de classificatie die door de CICES 

methode, wat staat voor Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), wordt 

gedefinieerd. Deze methode werd opgesteld in 2013 en laatst geüpdatet in 20183. Binnen de CICES 

classificatie worden ondersteunende diensten niet in aanmerking genomen - aangezien een 

ecosysteemdienst in deze classificatie finaal moet zijn en niet intermediair of ondersteunend 

(Potschin-Young, et al., 2017). Deze classificatie is bedoeld om ecosysteemboekhouding mogelijk te 

maken door standaardisatie. CICES biedt een hiërarchische structuur (Figuur 6) waarmee gebruikers 

naar het gewenste niveau van detail kunnen gaan, afhankelijk van de specifieke toepassing (Haines-

young en Potschin, 2018). Bovendien kan de gebruiker resultaten groeperen of combineren om 

vergelijkingen te maken of algemene rapporten op te stellen. 

 

Figuur 6: De hiërarchische structuur van CICES V5.1, voorbeeld voor de voorzieningsdiensten. Bron: (Haines-young en 
Potschin, 2018) 

1.3.4 Andere instrumenten om (milieu)duurzaamheid te beoordelen 

Een specifiek kader voor de beoordeling van de geïntegreerde duurzaamheid van waardenketens in de 

voedsel- en landbouwsector is SAFA, afkorting voor Sustainability Assessment of Food and Agriculture 

Systems. De SAFA richtlijnen werden opgesteld door de FAO in 2014 (FAO, 2014). SAFA voorziet een 

kader om geïntegreerde duurzaamheid te beoordelen en beoordeelt vier dimensies van 

duurzaamheid: sociaal, economisch, bestuurlijk en milieu. Het kader laat toe om trade-offs en 

synergiën tussen deze vier dimensies van duurzaamheid op te sporen (Figuur 7 SAFA richt zich, in 

tegenstelling tot veel LCA-studies, op ondernemingen en niet op producten. Om de SAFA-richtlijnen 

                                                           
3 https://cices.eu/ 

https://cices.eu/
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toepasbaar te maken in de context van landbouwbedrijven, werd een praktisch evaluatie-instrument 

SMART4 ontwikkeld door het FiBL Instituut5. SMART staat voor Sustainability Monitoring and 

Assessment RouTine en wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van landbouwbedrijven te 

meten, te analyseren en te beoordelen (FiBL, n.d.). Figuur 7 somt alle duurzaamheidscriteria op die in 

de SAFA richtlijnen worden onderscheiden. Ze zijn opgedeeld volgens de vier dimensies van 

duurzaamheid: goed bestuur, integriteit van het leefmilieu, economische veerkracht en sociaal welzijn. 

 

Figuur 7: SAFA duurzaamheidscriteria voor de vier dimensies van duurzaamheid (FAO, SAFA Guidelines 3.0, 2014).  

Figuur 8 geeft een illustratie weer van de SMART tool. De vier dimensie van duurzaamheid omvatten 

een selectie van de binnen SAFA gedefinieerde criteria. De selectie van relevante criteria is afhankelijk 

van het bestudeerde systeem. 

                                                           
4 https://www.fibl.org/en/themes/smart-en/ met link naar de SMART methode, richtlijnen en downloads 
5 Research Institute of Organic Agriculture, Zwitserland; www.fibl.org  

https://www.fibl.org/en/themes/smart-en/
http://www.fibl.org/
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Figuur 8: Sustainability Monitoring and Assessment RouTine (SMART) methode van FiBL. Instrument in overeenstemming 
met de SAFA-richtlijnen (FiBL, s.f.). 

Er bestaan nog andere methoden en instrumenten om de duurzaamheid van voeding of 

voedselproductie te beoordelen, maar daar gaan we in deze studie niet verder op in. Hieronder volgt 

een korte lijst: 

- Farm Sustainability Assessment (FSA) tool: uitgebreide vragenlijst over de 

duurzaamheidseffecten van de landbouwproductie (bedrijfsniveau) (SAI Platform, 2022) 

- Ecological footprint: de hoeveelheid biologisch productieve grond en oppervlaktewater die 

nodig zijn om de door de mens verbruikte hulpbronnen te produceren en het afval te 

assimileren dat ontstaat door fossiele en nucleaire brandstoffenverbruik (Haberl et al., 2004; 

Wackernagel, 2014) 

- De Sustainable Nutrient Rich Foods index (SNRF) geeft een gecombineerde score voor de 

gezondheids- en milieueffecten van voedsel (Erb, et al., 2009; Haberl, et al., 2007) 

- Overige multi-criteriamethoden zijn onder meer RISE, SAFE, IDEA, MOTIFS, SEAMLESS, en 

MESMIS. Voor een overzicht verwijzen we naar (Talukder en Blay-Palmer, 2017). 

- Een uitgebreide analyse van bestaande instrumenten voor duurzaamheidsbeoordeling kan je 

vinden in (Coteur et al., 2020). De auteurs delen de instrumenten in volgens complexiteit en 

de stappen in het besluitvormingsproces van de landbouwer. In een andere studie passen 

dezelfde auteurs vijf dergelijke modellen toe op Vlaanderen (Coteur et al., 2018). 
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2 AGROVOEDINGSSYSTEMEN 

2.1 WAT IS EEN AGROVOEDINGSSYSTEEM? 

Een agrovoedingssysteem omvat alle actoren die te maken hebben met de productie, het verhandelen, 

en het consumeren van voedsel, en dat in alle schakels in de voedingsketen. Een agrovoedingssysteem 

staat steeds in relatie tot andere actoren in de samenleving zoals onder meer overheden, de ruime 

onderzoekswereld, belangenverenigingen (‘het middenveld’) en kredietinstellingen. Figuur 9 geeft 

grafisch het agrovoedings- en agrobusinesscomplex in Vlaanderen weer en de wisselwerking met 

andere maatschappelijke actoren (Dept. LV (2021), Landbouwrapport 2020 (LARA)).  

Voorliggende studie spitst zich toe op de landbouwsector (tuinbouw, akkerbouw, veeteelt) en is 

aangeduid op de figuur met een groene rechthoek.  
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Figuur 9: De agrovoedingsketens (kader met volle lijn) en het agro-bedrijvencomplex of ABC (kader met stippellijn) in 
Vlaanderen in relatie tot andere actoren in de maatschappij (buiten de kaders). Bron: (Dept. LV Landbouwrapport 2020 
(LARA), 2021; Van Dingenen et al., 2008) 

  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 30 van 219 

Een actueel thema in het debat over de duurzaamheid van voedselketens is de vraag of het beter is 

om voedsel lokaal of mondiaal te verhandelen. Dit valt buiten het doel van deze studie. Toch geven 

we graag volgende vaststelling mee. Verschillende activiteiten binnen de toeleveringsketen en de 

locatie waar deze plaatsvinden, vormen een soort lokaal-globaal continuüm. Dit wil zeggen dat er geen 

duidelijk onderscheid kan gemaakt worden. We illustreren met een voorbeeld uit de melkveehouderij. 

Bepaalde ingekochte producten – typisch eiwitrijk sojavoeder – worden in hoofdzaak geïmporteerd uit 

Zuid-Amerika (mondiaal) terwijl ruwvoeders lokaal worden geteeld. De gebruikte elektriciteit wordt 

regionaal opgewekt en melkverpakkingen zijn opgemaakt uit mondiale grondstoffen. Spreken over 

zuiver lokale voeding is dus een betwistbaar gegeven. 

2.2 VLAAMSE LANDBOUW IN CIJFERS 

De landbouw neemt 622 000 hectare of 46% van het totale Vlaamse grondgebied in beslag. Op 57% 

van het areaal worden voedergewassen geteeld, in hoofdzaak weiland. Het overige areaal wordt 

voornamelijk ingezet voor akkerbouw (34%) en tuinbouw (9%). Ongeveer 1,6% van het Vlaamse 

landbouwareaal, in totaal zo’n 9823 hectare, is bestemd voor biologische productie (Dept. LV (2022) 

Biorapport 2021). Vlaanderen telt 621 biologische landbouwbedrijven waarvan 191 met dierlijke 

productie (vooral runderen en pluimvee). Tussen 2011-2019 werd in Vlaanderen ook 127 hectare 

boslandbouw of agroforestry gerealiseerd, en dit grotendeels met de steun van de 

boslandbouwsubsidie (Reubens et al., 2019). Ondertussen loopt dat cijfer op tot 180 ha gerealiseerd 

mét subsidie (pers. comm. Timo Ghysels, Dept. LV, 2022). Bijna de helft van de boslandbouwers (45%) 

kweken dieren, één derde doet aan akkerbouw (30%) en de overige boslandbouwers telen groenten 

en fruit. Er is een zekere overlapping tussen het areaal bio en het areaal boslandbouw, aangezien 45% 

van de boslandbouwprojecten bio-boeren betreft (2016-2019). 

Financieel gezien is Vlaanderen een netto-exporteur van landbouwproducten met 38,9 miljard euro 

export en 32,6 miljard euro import (Statistiek Vlaanderen, n.d.). Opmerkelijk is dat de export voor een 

groot deel bestaat uit geïmporteerde producten die al dan niet in Vlaanderen worden verwerkt en 

vervolgens weer worden geëxporteerd. De uiteindelijke productiewaarde van de Vlaamse land- en 

tuinbouw bedroeg in 2019 6 miljard euro (Dept. LV, Landbouwrapport 2020 (LARA), 2021).  

Samen zijn de landbouw- en voedingssector verantwoordelijk voor 12% van de broeikasgasemissies 

uit Vlaanderen. Wanneer we inzoomen op de broeikasgasemissies van ‘het Vlaamse dieet’ stellen we 

vast dat 85% ervan plaats vindt buiten Vlaanderen (Vercalsteren, et al., 2017). Dit zijn allemaal 

indirecte broeikasgasemissies. Doen we hetzelfde voor broeikasgasemissies uit de dierlijke productie 

in België, dan stellen we vast dat ongeveer 45% ervan wordt geëxporteerd naar landen buiten de 

Europese Unie (Sandström, et al., 2018).  
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2.3 VERSCHILLENDE TUSSEN PRODUCTIESYSTEMEN EN -PRAKTIJKEN 

Er bestaan heel wat types landbouwproductiesystemen en -praktijken. We beperken ons hier tot de 

voornaamste in het kader van deze studie en het praktische luik. Dit zijn achtereenvolgens: biologische 

landbouw, biodynamische landbouw, agro-ecologie, boslandbouw, en precisielandbouw. We gaan niet 

in op onder meer permacultuur6, natuurinclusieve landbouw7, en regeneratieve landbouw8. We 

spreken ook niet over stadslandbouw, omdat deze term wijst op de locatie waar aan landbouw wordt 

gedaan en niet de manier waarop – het omvat in principe alle productiesystemen en -praktijken. 

2.3.1 Biologische landbouw 

Biologische landbouw wordt wettelijk gedefinieerd als volgt: "De biologische productie is een 

alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken 

op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van 

natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een 

productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden 

vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés". Binnen de Europese Unie zijn de principes, 

doelstellingen en overkoepelende regels van de biologische productie vastgelegd in de Verordening 

EC 2018/8489.  

Biologisch/bio is een juridische term met strikte regels voor het gebruik ervan. Elk bedrijf dat met 

biologische producten wil werken (landbouw, verwerker, distributeur, winkel) moet zich laten 

registreren bij een controle-instantie. Deze instantie werkt op basis van een lastenboek, certificering 

en regelmatige audits. Er vinden regelmatig inspecties plaats om erop toe te zien dat het gebruik van 

synthetische bestrijdingsmiddelen, meststoffen, chemische additieven in diervoeding, 

groeibevorderaars, hormonen en genetisch gewijzigde organismen (GGO's) en/of daarvan afkomstige 

producten strikt worden vermeden (Demeyere et al., 2019). BioForum is de sectororganisatie voor 

Vlaamse bio-landbouw en -voeding. 

  

                                                           
6 Een duidelijke omschrijving van permacultuur vind je hier: https://www.permaculturenews.org/what-is-permaculture/. Bij 

permacultuur staat een goed ontwerp (design) voorop. Een samenvatting in 12 ontwerpprincipes vind je hier: 
https://www.permaculture.co.uk/articles/what-permaculture-part-2-principles 

7 Zie http://natuurinclusievelandbouw.nl/: “… omvat alle vormen van landbouw en voedselvoorziening gebaseerd op respect 
voor en werken met natuur” 

8 Definitie en praktijken vind je hier: https://regenerationinternational.org/why-regenerative-agriculture/ 
9 Verordening (EU) 2018/848: van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en 

de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad. 

Basisvoorschriften, productievoorschriften, vermoeden niet-naleving, etikettering, certificering, controles, handelsverkeer 

https://www.bioforum.be/
https://www.permaculturenews.org/what-is-permaculture/
https://www.permaculture.co.uk/articles/what-permaculture-part-2-principles
http://natuurinclusievelandbouw.nl/
https://regenerationinternational.org/why-regenerative-agriculture/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&qid=1642158675553&from=NL
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2.3.2 Biodynamische landbouw 

Biodynamische landbouw vertrekt van de overtuiging dat alles wat leeft, deel uitmaakt van een groter 

en samenhangend geheel. Aan de basis staat de samenhang tussen bodem, plant, dier, mens, natuur, 

landschap en kosmos. Biodynamische landbouw is gestoeld op biologische landbouw maar gaat 

verder10. Ze hanteert de volgende principes (BFD, n.d.): 

- Regenereer – duurzaam produceren is niet genoeg 

- Integreer het welzijn van natuur en mens - wij maken deel uit van het geheel 

- Creëer een levende context waarin mensen, dieren en planten kunnen gedijen en zich 

ontwikkelen 

- Houd dieren op een manier die hun welzijn respecteert, terwijl nutriëntenrijk voedsel wordt 

geproduceerd, de bodem wordt gevoed en de wilde dieren worden beschermd 

- Landbouw heeft plaats binnen een context van ecologie, landschap en cultuur 

- Wees ecologische verantwoord – heb aandacht voor grondstoffen en de impact van 

verpakking en transport 

- Wees sociaal verantwoordelijk – ondersteun de ontwikkeling van de gemeenschap en een 

coöperatieve aanpak in de hele toeleveringsketen 

Zowel ecologische, ethische, sociale als spirituele aspecten zijn belangrijk (BA, n.d.). De Vereniging voor 

Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding is de sectororganisatie voor de biodynamische 

landbouw en -voeding en Demeter is haar keurmerk.   

2.3.3 Agro-ecologie 

Agro-ecologie duidt niet op een productiesysteem maar op een geheel aan principes die niet gebonden 

zijn aan lastenboeken (zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij biologische en biodynamische landbouw) 

en die in alle vormen van landbouw kunnen toegepast worden. Deze principes zijn samengevat in een 

document dat werd opgesteld door het Living Lab Agro-Ecologie van ILVO11 of ook in de 10 elementen 

van Agro-ecologie volgens de FAO12. Agroforestry, biologische landbouw en biodynamische landbouw 

kunnen deelverzamelingen zijn van Agro-ecologie.  

Agro-ecologische principes omvatten sociale, ecologische en landbouwkundige aspecten en integreert 

deze met traditionele kennis en de kennis van landbouwers (Altieri, 2015). Een van de kernideeën is 

dat agro-ecosystemen lokaal functionerende ecosystemen moeten nabootsen. Ze worden gekenmerkt 

door een gesloten nutriëntencyclus, complexe structuur, en versterkte biodiversiteit. Hierdoor 

                                                           
10 De voornaamste verschillen tussen biologische en biodynamische bedrijfsvoering zijn hier samengevat: 

https://bdvereniging.nl/wp-content/uploads/2022/01/220118-verschiltussenbioendemeter.pdf  
11 ILVO, Living Lab Agro-ecologie, Agro-ecologische principes: https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/json/Agro-ecologische-
principes.pdf  
12 Overzicht van de 10 basiselementen van Agro-ecologie, FAO: https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/ 

https://bdvereniging.nl/
https://bdvereniging.nl/
https://bdvereniging.nl/wp-content/uploads/2022/01/220118-verschiltussenbioendemeter.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/json/Agro-ecologische-principes.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/json/Agro-ecologische-principes.pdf
https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/
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vermindert de afhankelijkheid van agrochemicaliën en energie. Voorts is het van essentieel belang dat 

diversiteit wordt nagestreefd, zowel op perceels- als op omgevingsniveau. Op het veld kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van rassenmengsels, vruchtwisselingen, polyculturen, 

boslandbouw, integratie van gewas en vee, enz. Op landschapsniveau kan men denken aan onder meer 

heggen en corridors. 

2.3.4 Boslandbouw 

In Gemeenschappelijk LandbouwBeleid strategisch plan voor Vlaanderen (2023-2027) staat volgende 

definitie voor een boslandbouwsysteem (onder voorbehoud van goedkeuring): “een systeem voor 

grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, 

toegepast op een perceel landbouwgrond”. Dit komt overeen met wat de Europese Unie definieert in 

artikel 23 van verordening 1305/2013 boslandbouwsystemen13: "Een vorm van landgebruik waarbij 

men op hetzelfde perceel bomen groeit en aan landbouw doet". Deze verordening stipuleert dat 

bomen gerangschikt kunnen worden als afzonderlijke stammen, in rijen of in groepen. Begrazing kan 

plaatsvinden binnen de percelen (silvoarable forestry, silvopasture, begraasde of intercropped 

boomgaarden) of op de perceelsgrenzen (heggen, bomenrijen). Agroforestry Vlaanderen omschrijft 

boslandbouw als ‘een landbouwsysteem waarbij de teelt van bomen of struiken doelbewust 

gecombineerd wordt met die van een landbouwgewas of het houden van landbouwdieren op 

eenzelfde perceel. Op die manier worden vaak nieuwe producten en/of diensten gecreëerd’. Met een 

stijgende vraag naar lokaal fruit en noten en een stijgende vraag naar houtproducten van hoge 

kwaliteit, leeft de verwachting dat boslandbouw in Vlaanderen een veerkrachtige investering zal zijn 

voor landbouwers en daarbij tegemoet zal komen aan de vraag naar eco-efficiënte agro-ecologische 

productie (AV, 2021). Boslandbouw in Vlaanderen blijft echter zeer beperkt tot nog toe. Het 

Consortium Agroforestry Vlaanderen werd opgericht voor de (her)introductie van dit teeltsysteem in 

Vlaanderen. 

2.3.5 Precisielandbouw 

Precisielandbouw is geen landbouwsysteem maar verwijst naar specifieke landbouwtechnieken 

en -praktijken die gericht zijn op het precies uitvoeren van activiteiten of toepassen van producten in 

de tijd, ruimte, en naar hoeveelheid. Anders verwoord: precisielandbouw doet/gebruikt exact wat 

nodig is op het moment dat het nodig is en op de plaats waar het nodig is. Typische praktijken van 

precisielandbouw zijn: plaats- en tijdspecifiek spuiten; variabel doseren van 

gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaai- en plantgoed; autonome navigatie; vaste rijpaden 

om bodemverdichting tegen te gaan; werken met taakkaarten en GPS-gestuurde navigatie, enz.  

                                                           
13 De huidige Europese definitie geldt t.e.m. 2022 en verdwijnt met het nieuwe Gemeenschappelijke LandbouwBeleid. 

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl
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Voor de beschrijving van precisielandbouw (precision agriculture of PA) verwijzen we naar de tekst van 

de Europese Parlementaire Onderzoeksdienst (EPRS, n.d.): ‘Precisielandbouw maakt gebruik van 

digitale technieken om landbouwproductieprocessen op te volgen en te optimaliseren‘. 

Precisielandbouwtechnologieën maken onder andere gebruik van objectidentificatie, geo-referentie, 

sensoren voor het opmeten van specifieke parameters, wereldwijde navigatiesatellietsystemen, 

gegevensopslag en -analyse, adviessystemen, robotica en autonome navigatie. Het doel is kosten te 

besparen, de milieu-impact te verminderen en meer en beter voedsel te produceren - d.w.z. meer 

kwantiteit en kwaliteit met minder water, energie, meststoffen, pesticiden, enz. Hoewel het aanbod 

aan oplossingen binnen precisielandbouw momenteel vrij groot is, past slechts 25% van de 

landbouwers in de Europese Unie (een vorm van) precisielandbouw toe. Het toepassen van 

precisielandbouw vergt specifieke vaardigheden van de landbouwer.  

In Vlaanderen bleek uit een enquête onder meer dan 500 landbouwers dat 57% van de Vlaamse land- 

en tuinbouwbedrijven precisielandbouwtechnieken op het bedrijf toepast of dit zeer waarschijnlijk 

binnen 5 jaar zal doen. GPS is hierbij de meest gebruikte technologie. Nochtans hebben heel wat 

landbouwbedrijven nog geen databeheersysteem (Van Bogaert et al., 2018). 
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3 LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA) 

Voor een algemene omschrijving van de methode van levenscyclusanalyse verwijzen we naar Box 1. In 

essentie becijfert een levenscyclusanalyse de potentiële milieu-impact van een product, proces of 

dienst door diens gebruik van (eindige) grondstoffen en daarbij veroorzaakte emissies en afvalstromen 

naar water, lucht en bodem te vertalen naar mogelijke schade, toegebracht aan mens, milieu, en 

grondstoffenvoorraden. De methode is zeer arbeidsintensief en steunt volledig op kwaliteitsvolle 

kwantitatieve data. Erg belangrijk zijn een duidelijke afbakening van doel en reikwijdte van de beoogde 

studie en verdere stappen in relatie hiertoe.  

 

3.1 WAT IS LCA EN HOE WORDT HET UITGEVOERD? 

3.1.1 De vier stappen van levenscyclusanalyse 

De principes en het kader voor levenscyclusanalyse zijn beschreven in twee ISO-standaarden (ISO, 

2006 a,b). Binnen deze normering kunnen nog heel wat methodologische keuzes gemaakt worden die 

het eindresultaat mee bepalen. Meer concrete richtlijnen t.o.v. de ISO standaarden zijn te vinden in 

de ILCD handbooks14 (o.a. EC-JRC 2010, 2011). De richtlijnen stellen een iteratieve procedure voorop 

die bestaat uit vier stappen: (1) bepaling van doel en reikwijdte draagwijdte van de studie, (2) analyse 

van de data-inventaris, (3) impactberekening en (4) interpretatie van de resultaten (ISO, 2006a). LCA 

wordt erkend als een gestructureerde, alomvattende manier om de milieuduurzaamheid van 

producten, processen en diensten te meten en te evalueren. De methode wordt gebruikt om 

productiemethoden te verduurzamen, om beleidsondersteunende inzichten aan te reiken en voor 

marketingdoeleinden. Figuur 10 toont de vier stappen en Figuur 11 illustreert de iteratieve procedure 

die doorlopen wordt. De paragrafen die volgen, geven meer details over de praktische werkwijze. 

                                                           
14 Alle ILCD publicaties zijn beschikbaar op https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html 

https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html
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Figuur 10: Fasen van levenscyclusanalyse volgens een iteratief proces. Gebaseerd op ISO, 2006b en EC-JRC (2010). 

 

Figuur 11: Illustratie van het iteratieve proces van levenscyclusanalyse. Bron: EC-JRC, 2010. 
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Deze vier stappen worden hierna meer in detail besproken. Het is belangrijk te weten wat deze stappen 

inhouden en welke keuzes er gemaakt moeten worden om te begrijpen waar de sterktes en de 

uitdagingen van de methode liggen. 

3.1.1.1 Stap 1 - Bepaling van doel en reikwijdte van de studie 

Doel. Vooraleer een levenscyclusanalyse aan te vatten, wordt het doel van de studie bepaald aan de 

hand van de volgende vragen: 

- Voor wie is de studie bedoeld? Wie is het beoogde publiek? Wordt de studie publiek? 

- Waarom voeren we de studie uit? Wat is de motivatie? 

- Heeft de studie een vergelijkend karakter of gaat het eerder om de identificatie van hotspots? 

Aanvullend op wat de ISO norm voorschrijft, kan volgende vraag gesteld worden:  

- Wordt de studie attributioneel of consequentieel uitgevoerd? 

De bovenstaande punten moeten gedurende de gehele LCA studie in gedachten worden gehouden. 

Reikwijdte. Eens het doel van de studie duidelijk omschreven is, kan ook de reikwijdte worden bepaald 

in overeenstemming met het doel. Bij het bepalen van de reikwijdte kiest men de diepte en het detail 

die nodig zijn om het doel te bereiken. De keuzes die men hier maakt, bepalen mee de keuze van de 

geschikte impactbeoordelingsmethode(n) en van de milieuthema’s die worden bestudeerd. Hiervoor 

dienen volgende vragen te worden beantwoord: 

- Welk systeem wordt bestudeerd en waar ligt de focus? 

 Hoe is het systeem begrensd (in ruimte, tijd, fasen van de levenscyclus)?  

 Wat nemen we wel en niet mee in beschouwing?  

 Wat is de functionaliteit van het systeem dat we bestuderen? Welke functionele 

eenheid/eenheden beschrijven best de milieuprestaties van dit systeem? 

 Welke allocatiemethoden worden toegepast? 

- Welke impactbeoordelingsmethode wordt gehanteerd?  

 Welke impactcategorieën of milieuthema’s worden bestudeerd? 

 Gebeurt de impactbeoordeling halfweg het impacttraject of op het einde (of beide)? 

 Rapporteren we een single score resultaat waarbij alle milieuthema’s gecombineerd 

worden tot één enkele impactscore (aan de hand van normalisatie en weging) of niet? 

- Welke data(kwaliteit) is vereist? Dit hangt af van de tijds- en ruimtelijke dynamiek en bepaalt 

mee de representativiteit en de robuustheid van het resultaat; 

- Welke aannames moeten worden gemaakt en wat zijn de beperkingen met betrekking tot het 

doel van de studie? 
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Een aantal belangrijke begrippen worden hier kort toegelicht. Voor een uitgebreide lijst met specifieke 

terminologie wordt verwezen naar Bijlage A.  

Systeemgrenzen. De gekozen systeemgrenzen bepalen welke fasen van de levenscyclus en welke 

delen van het systeem, zowel in ruimte als in tijd, worden opgenomen in de studie.  

Bijvoorbeeld: ‘Van extractie van grondstoffen tot de poort van de retail. Zijn niet inbegrepen: 

bewaring in de verkooppunten, consumptie, en afvalverwerking.’ 

Attributioneel vs. consequentieel modelleren. De keuze voor een attributionele of consequentiële 

benadering hangt af van de onderzoeksvraag en bepaalt het verdere LCA modelleringswerk. Een 

consequentiële benadering wordt bij uitstek toegepast voor ex ante evaluaties en houdt per definitie 

meer onzekerheden in. Tabel 1 geeft voor beide benaderingen weer op welke manier er wordt 

omgegaan met multifunctionele processen enerzijds, en hoe achtergrondprocessen worden 

gemodelleerd, anderzijds.  

Tabel 1: Attributionele en consequentiële modelleringskaders binnen levenscyclusanalyse. ILCD staat voor International 

Reference Life Cycle Data System, een internationaal referentiesysteem m.b.t. LCA analyses. [Bron: Life Cycle 

Assessment: Theory and Practice (2018)] 

LCI 
modelleringskader 

 

Onderzoeksvragen 
 

Hoe ga je om met multifunctionele 
processen die je niet kan opdelen? 

Modelleren van het 
achtergrondsysteem 

Voor ILCD ILCD  

Attributioneel Welke milieu-
impact kan worden 
toegeschreven aan 

product X? 

Allocatie Systeemexpansie 
of allocatie 

Gemiddelde 
processen 

Consequentieel Wat zijn de 
gevolgen voor het 

milieu wanneer 
product X wordt 
geconsumeerd 

Systeemexpansie Systeemexpansie Marginale processen 

 

Functionele eenheid. De functie die door de goederen of diensten wordt vervuld, wordt gedefinieerd 

in een functionele eenheid (functional unit; FU). Dit is een kwantificeerbare maat die een referentie 

vertegenwoordigt waarnaar inputs en outputs worden teruggerekend of genormaliseerd. Typische 

functionele eenheden zijn bijvoorbeeld ‘kg droge stof’, ‘hectare’, en ‘kg meetmelk’; de milieu-impact 

wordt dan uitgedrukt in de gekozen functionele eenheid. 

Allocatie. Indien er meerdere identificeerbare producten zijn als output van een productiesysteem of 

proces, wordt een allocatieprocedure toegepast om de inputs en/of outputs te verdelen over deze 

producten. Allocatie kan gebaseerd zijn op fysische relaties (bv. massa, energie-inhoud) of andere 

relaties (bv. economische waarde).  

Bijvoorbeeld: Om de milieu-impact van melk te berekenen, wordt de totale impact van het 

melkveebedrijf gealloceerd aan de melk en aan het vlees -dat ook het bedrijf verlaat. 
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Doorgaans draagt de melk zo’n 88% van de milieu-impact. Dit is een voorbeeld van biofysische 

allocatie. 

Bijvoorbeeld: Wanneer reststromen van de voedingsindustrie worden gebruikt in veevoeder, is 

de milieu-impact die deze reststroom meedraagt het resultaat van een allocatie ter hoogte van 

het productieproces waarvan het een restproduct vormt. Zo krijgen producten als bierdraf, 

melasse, en Wet Distilled Grain Solubles (een bijproduct van bio-ethanolproductie) een 

minimale impact, meestal volgens de economische waarde. 

Milieu-impactbeoordelingsmethode en -impactcategorieën. De milieu-impactbeoordelingsmethode 

omvat minstens milieu-impactcategorieën of milieuthema’s die nodig zijn om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden. Men kan vertrekken van een volledige analyse die alle milieuthema’s beschouwt, of 

de studie beperken tot een aantal weloverwogen, (meest) relevante thema’s. De LCA-beoefenaar 

moet zich er uiteraard van bewust zijn dat probleemverschuivingen alleen zichtbaar worden wanneer 

alle relevante impactcategorieën in beeld worden gebracht. 

Er zijn verschillende beoordelingsmethoden beschikbaar. Om de LCA-beoefenaar te ondersteunen en 

richting te geven, werd in 2005 een internationaal referentiesysteem opgericht, het International 

Reference Life Cycle Data System15 – kortweg ILCD, dat regelmatig handboeken publiceert met 

praktische richtlijnen. Het ILCD gidst de LCA-beoefenaar doorheen de verschillende bestaande 

methoden en beveelt methoden aan naargelang het doel van de studie en volgens de accuraatheid 

van de methoden. Deze informatie bundelt ze in handleidingen die vrij beschikbaar zijn op de ILCD 

website. 

Veel gebruikte impactbeoordelingsmethoden zijn: 

- IPCC-methode met 100j tijdshorizont (GWP100a) voor bijdrage aan de klimaatopwarming 

(IPCC, 2013): 1 enkele milieucategorie 

- Environmental Footprintmethode (EF) van de Europese Commissie (Fazio et al., 2018): hierin 

worden 16 milieucategorieën onderscheiden 

- ReCiPe-methode (Huijbregts et al., 2016): hierin worden 18 milieucategorieën onderscheiden 

- CEENE voor grondstoffenverbruik a.d.h.v. exergie-inhoud van grondstoffen (Dewulf et al., 

2007)(Dewulf, et al., 2007) 

De methode voor het berekenen van de bijdrage aan de klimaatopwarming maakt gebruik van de 

Global Warming Potential waarden van broeikasgassen zoals bepaald door het IPCC16. Meer uitleg vind 

je in Bijlage A. Verklarende woordenlijst m.b.t. levenscyclusanalyse onder kg CO2-eq  (CO2 

                                                           
15 ILCD, opgericht door het Joint Research Center en DG Environment van de Europese Commissie in 2005. Op de website vind je ook alle publicaties: 
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html. Hier vind je alle publicaties (handboeken)  
16 IntergovernmentalPanel on Climate Change. http://www.ipcc.ch/  

https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html
http://www.ipcc.ch/
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equivalenten), met een overzicht van de GWP-waarden uit het 5de Assessment report (2013) in 

Tabel A 2, en de meest recente waarden uit het 6de Assessment Report (2021) weergegeven in 

Tabel A3. 

De impactcategorieën die gebruikt worden in de Environmental Footprintmethode en de ReCiPe 

methode, komen grotendeels overeen. In Tabel A4 in Bijlage A vind je een overzicht van de EF-

impactcategorieën met hun eenheden en een omschrijving van de bijbehorende indicator (‘wat meet 

de indicator in deze milieu-impactcategorie’). 
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Box 1: Wat is levenscyclusanalyse of LCA? 

Levenscyclusanalyse of LCA is een meet- en evaluatiemethode om de milieuduurzaamheid van een 

product of dienst integraal over de hele levenscyclus (van grondstof over productie tot gebruik en 

afvalverwerking) te kwantificeren. LCA berekent de mogelijke milieu-impact in verschillende 

impactcategorieën (o.a. klimaatverandering, eutrofiëring, verzuring, toxiciteit, etc.) en de negatieve 

bijdrage aan de menselijke gezondheid, de ecosysteemkwaliteit, en de grondstoffenschaarste. De 

methode is ISO-genormeerd (ISO 2006a, ISO 2006b), wat betekent dat er bepaalde richtlijnen zijn 

waaraan de LCA-onderzoeker zich moet houden. Figuur 12 geeft een grafische samenvatting van de 

methode. 

 

Figuur 12: Grafische weergave van levenscyclusanalyse, geïllustreerd voor voedingsproducten 

Centraal weergegeven is de levenscyclus van het product, met de verschillende levensfasen: extractie 

van ruwe grondstoffen; verwerking van ruwe grondstoffen tot halffabricaten of afgewerkte producten 

die ingekocht worden voor het eigenlijke productieproces op de voorgrond (voor voeding: onder meer 

plantgoed, gewasbeschermingsmiddelen, infrastructuur, enz.); eigenlijke productie (voor voeding: 

primaire voedselproductie en voedselverwerking in de voedingsindustrie); distributie (voor voeding 

via supermarkten, kruidenierszaken, korte keten, enz.); gebruiksfase (voor voeding: consumptie van 

voeding thuis, in een restaurant, in een kantine op het werk, enz.); afvalfase (voor voeding: 

composteren van voedselresten, recycleren of wegdoen van verpakkingen, enz.).  

In de verschillende levensfasen worden grondstoffen gebruikt en komen emissies en afvalstoffen vrij 

die terechtkomen in het milieu (bodem, water, lucht). Omdat grondstoffen schaars zijn, en emissies 

en afvalstoffen schade kunnen toebrengen aan mens en milieu, worden deze geïnventariseerd, 

gekwantificeerd en vertaald in schade aan het milieu – opgedeeld volgens milieuthema’s of 

impactcategorieën. Dit wordt samengevat in het milieuprofiel van het product. De schade aangericht 

in de verschillende milieuthema’s, zal uiteindelijk ook leiden tot een negatieve impact op de menselijke 

gezondheid, de ecosysteemkwaliteit, en de grondstoffenschaarste. Ook deze impacten worden 

gekwantificeerd door de berekende bijdrage aan de verschillende milieuthema’s te combineren. 

De PEF-methode is gebaseerd op LCA maar legt striktere richtlijnen op zodat PEF-studies onderling te 

vergelijken zijn. Dit is een harmonisatie van de bestaande LCA’s voor productgroepen. 
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3.1.1.2 Stap 2 - Data-inventarisatie en structurering (LCI) 

De fase van de data-inventarisatie omvat de kwantificering van de inputs en outputs die verband 

houden met het (de) product(en). In deze fase wordt het systeem opgesplitst in een voorgrond- en een 

achtergrondsysteem. Het voorgrondsysteem is het systeem dat wordt bestudeerd en waar alle directe 

emissies en grondstoffengebruik plaatsvinden. In het achtergrondsysteem vinden indirecte emissies 

en grondstoffengebruik plaats. Typisch levert het achtergrondsysteem inputs voor het 

voorgrondsysteem en vangt het emissies en afvalstromen van het voorgrondsysteem op. Voor het 

systeem op de voorgrond zijn primaire data nodig, dit wil zeggen: data uit eerste hand, die tijdens de 

studie worden verzameld. Het achtergrondsysteem kan worden beschreven met algemene data, vaak 

afkomstig uit databanken (bv. de elektriciteitsmix voor een bepaalde regio). Deze stap omvat ook het 

structureren en analyseren van de data. Hierbij worden de in- en outputs omgerekend naar de gekozen 

functionele eenheid. De data-inventarisatie loopt als volgt (EC-JRC, 2010): 

1. Dataverzameling 

2. Datavalidatie 

3. Relateren van alle data aan het eenheidsproces; indien nodig substitutie of allocatie toepassen  

4. Data-aggregatie; dit resulteert in de zogenaamde levenscyclusinventaris (LCI) 

Typische emissies in agrovoedingssystemen en hun oorsprong worden weergegeven in Figuur 13. 

 

Figuur 13: Typische voorgrond- en achtergrondemissies in agrovoedingssystemen en hun oorsprong. Rechtstreekse emissies 
vinden plaats in het voorgrondsysteem, onrechtstreekse emissies vinden plaats in het achtergrondsysteem. Voor LCA-studies 
van landbouwproducten is het landbouwbedrijf het voorgrondsysteem en behoren de productie van meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ingekochte producten tot het achtergrondsysteem. Voor LCA-studies van 
voedingsproducten is de voedselverwerkende fabriek het voorgrondsysteem. 
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Tijdens de inventarisatiefase, en ook tijdens de daaropvolgende impactbeoordelingsfase, moet men 

zich voortdurend de volgende vragen stellen: “Moet de reikwijdte of het doel worden bijgesteld? Zijn 

er aanvullende of betere primaire of secundaire gegevens nodig?” 

3.1.1.3 Stap 3 – Milieu-impactbeoordeling (LCIA) 

De LCA-methode beoordeelt milieu-impacten volgens het principe van de oorzaak-gevolgketen die 

ook impacttraject wordt genoemd. Het ontginnen van schaarse grondstoffen en het vrijzetten van 

emissies en afvalstromen veroorzaken een reeks rechtstreekse en onrechtstreekse effecten met 

gevolgen voor het leefmilieu, de menselijke gezondheid, en grondstoffenvoorraden. Deze effecten en 

de achterliggende mechanismen zijn wetenschappelijk onderbouwd en kwantificeerbaar. Figuur 14 

illustreert het impacttraject van broeikasgassen dat loopt vanaf het emissiestadium over de 

opwarming van de aarde tot en met de mogelijke gevolgen van die temperatuurstijging voor de mens 

en het ecosysteem. 

 

Figuur 14: Impacttraject voor broeikasgasemissies en hun bijdrage aan de klimaatverandering. De impact kan halfweg 
(Midpoint) of op het einde van het traject (Endpoint) gekwantificeerd worden. 

De milieu-impactbeoordeling of milieu-effectenbeoordeling (life cycle impact assessment; LCIA) 

vertaalt de emissies, afvalstromen en grondstoffen (de zogenaamde stressoren) uit de inventaris in 

een (beperkt) aantal impactscores die een maat zijn voor de potentiële milieueffecten van het 

productiesysteem. Hiertoe wordt het impacttraject gemodelleerd. Dit gebeurt in een aantal stappen:  

- Classificatie 

- Karakterisatie Midpoint 

- Karakterisatie Endpoint 

- Normalisatie (optioneel) 

- Weging (optioneel) 
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3.1.1.3.1 Classificatie 

De verschillende in- en outputstromen die deel uitmaken van de inventaris (LCI) worden geclassificeerd 

of toegewezen aan de geselecteerde impactcategorieën (in overeenstemming met het doel en de 

reikwijdte van de studie). De classificatie gebeurt op basis van het mechanisme van inwerken van de 

grondstoffen, emissies en afvalstoffen (‘oorzaak’) op de leefomgeving en geeft weer aan welke 

milieuproblemen ze bijdragen (werken ze verzurend, eutrofiërend, toxisch, uitputtend voor de 

watervoorraden, enzovoort – al dan niet gecombineerd).  

3.1.1.3.2 Karakterisatie (Midpoint – Endpoint) 

Vervolgens worden karakterisatiefactoren gebruikt om die bijdrage te kwantificeren. 

Karakterisatiefactoren geven de milieu-impact weer per eenheid stressor (bv. een kg gebruikte 

grondstof of een kg emissie): hoeveel draagt deze stressor bij aan dat milieuprobleem? (‘gevolg’) –

uitgedrukt in hoeveelheid equivalente emissies of equivalente grondstoffen. Op die manier worden de 

inventarisstromen vertaald in milieueffecten binnen de geselecteerde impactcategorieën.  

De evaluatie van de milieu-impact kan plaatsvinden halfweg het impacttraject (midpoint) of op het 

einde ervan (endpoint). Voor de karakterisatie van de milieuschade halfweg het impacttraject worden 

Midpoint karakterisatiefactoren gebruikt. Midpoint karakterisatie gebeurt meestal op een punt 

waarna het mechanisme van inwerken op het milieu identiek is voor alle milieustromen die worden 

toegekend aan dezelfde impactcategorie. Bv.: broeikasgassen zorgen in verschillende mate voor 

stralingsforcering in de atmosfeer (nl. volgens hun Global Warming Potential), maar, het effect van een 

verhoogde stralingsforcering op het milieu is hetzelfde ongeacht het broeikasgas dat aan de basis ligt: 

het verhoogt de temperatuur in de atmosfeer, met alle schadelijke gevolgen die daarmee gepaard 

gaan. De resultaten van midpoint karakterisatie zijn midpoint indicatoren. Deze richten zich meestal 

op afzonderlijke milieuproblemen (b.v. klimaatverandering, uitputting van fossiele grondstoffen, enz.) 

(Finnveden et al., 2009)(Finnveden, et al., 2009) en worden uitgedrukt in hoeveelheid equivalente 

emissies of equivalente grondstoffen. De indicator voor bijdrage aan klimaatverandering halfweg het 

impacttraject is ‘toename in IR-stralingsforcering’ en de karakterisatiefactor is kg CO2 (naar de lucht).  

Endpoint karakterisatie wordt bekomen door de resultaten halfweg het impacttraject verder te 

vertalen naar schade aan één van de drie domeinen die vanuit onze maatschappij bescherming 

genieten (de areas of protection, AoP’s). Hierbij worden endpoint karakterisatiefactoren gebruikt en 

de resultaten zijn endpoint indicatoren die worden uitgedrukt als schade aan de menselijke 

gezondheid (in aantal gezonde levensjaren die verloren gaan), schade aan de ecosysteemkwaliteit (in 

aantal soorten per jaar die verdwijnen), en de uitputting van grondstoffen (in kostprijs om een 

bijkomende hoeveelheid grondstof te winnen). Een endpoint beoordeling komt vooral aan bod bij 

beleidsondersteunende analyses, wanneer men geen onderscheid wil maken tussen schade aan de 
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mens, het milieu, of de grondstoffenvoorraden. Een doorvertaling van de verwachte mogelijke schade 

aan het einde van het impacttraject brengt meer onzekerheid met zich mee en is minder gebruikelijk 

voor het ondersteunen van een verduurzamingstraject (Huijbregts et al., 2016). Figuur 15 illustreert 

een impactbeoordeling en de verschillende stappen.  

Figuur 15: Illustratie van een impactberekening in verschillende stappen. Emissies uit de inventaris worden toegewezen aan 

impactcategorieën waartoe ze bijdragen (geclassificeerd) en vervolgens gekwantificeerd aan de hand van 

karakterisatiefactoren, die worden opgeteld om de impact halfweg te bepalen (Impact Midpoint). Deze impact kan verder 

vertaald worden in mogelijke schade aan de mens, het ecosysteem, of de grondstoffenvoorraden, uitgedrukt in 

respectievelijk verloren kwalitatieve levensjaren (DALY = disability adjusted loss of life years), aantal verdwenen soorten per 

jaar, of de kost om bijkomend grondstoffen te ontginnen (in dollars). 

Figuur 16 illustreert het impacttraject beschreven in de ReCiPe methode. Alle gerapporteerde emissies 

en grondstoffen (LCI results) worden toegewezen aan de Midpoint impactcategorieën en 

gekwantificeerd a.h.v. Midpoint karakterisatiefactoren tot een Midpoint indicator (equivalent 

grondstoffengebruik of equivalente emissies). Deze wordt verder omgerekend naar mogelijke schade 

aan de menselijke gezondheid, de ecosysteemkwaliteit, en de grondstoffenvoorraden a.h.v. Endpoint 

karakterisatiefactoren (damage pathway) tot een Endpoint indicator (Endpoint area of protection).  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 46 van 219 

 

Figuur 16: Illustratie van het impacttraject met midpoint impactcategorieën en hun relatie tot de endpoint domeinen die 
beschermd moeten worden (areas of protection; AoP) zoals gemodelleerd volgens de ReCiPe 2016-methode. - Bron: 
(SimaPro, n.d.). 

3.1.1.3.3 Grondstoffengebruik en –efficiëntie aan de hand van de CEENE methode 

Om de extractie en het gebruik van grondstoffen correct te beoordelen, zijn de klassieke LCA 

impactbeoordelingsmethoden ontoereikend. Ze maken te weinig onderscheid tussen verschillende 

types natuurlijke grondstoffen (fossiel, nucleair, metaalertsen, mineralen, land, water) en laten niet 

toe om alle grondstoffen in eenzelfde eenheid uit te drukken zodat efficiënties kunnen berekend 

worden. Grondstoffen zijn schaars, en grondstoffenefficiëntie is bijgevolg een belangrijke indicator 

voor de milieuduurzaamheid van een proces. Om hieraan tegemoet te komen, is een model ontwikkeld 

dat gebaseerd is op het exergieconcept (Dewulf et al., 2007)(Dewulf, et al., 2007). Deze methode 

kwantificeert de hoeveelheid exergie die vervat zit in materialen en energiestromen, uitgedrukt in 

Joules exergie, en kan bijgevolg becijferen hoeveel Joules exergie er vanuit welk type grondstof 

gebruikt zijn in productieprocessen en daarbij onttrokken werden aan natuurlijke ecosystemen. De 

exergie van een hulpbron is de maximale hoeveelheid arbeid die gewonnen kan worden uit een 

grondstof/hulpbron, gegeven de heersende milieuomstandigheden (bv. temperatuur en druk van de 

omgeving). Exergie omvat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de hulpbron. Over de ganse 

levenscyclus van een product wordt de cumulatieve exergie-extractie uit het natuurlijk milieu, CEENE 

genoemd (Cumulative Exergy Extraction from the Natural Environment; CEENE), becijferd. De CEENE is 

een maat voor het grondstoffengebruik en wordt ook de recource footprint methode genoemd. 
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3.1.1.3.4 Normalisatie en weging  

Normalisatie en weging zijn optionele stappen die kunnen helpen bij de interpretatie en communicatie 

van de resultaten. Bij normalisatie worden de resultaten van de milieu-impactbeoordeling 

vermenigvuldigd met normalisatiefactoren, waardoor dimensieloze, genormaliseerde LCIA-resultaten 

worden verkregen. In een tweede optionele stap kunnen de genormaliseerde LCIA-resultaten worden 

vermenigvuldigd met wegingsfactoren die de relevantie van de verschillende impactcategorieën 

(midpoint) of beschermingsdomeinen (endpoint) aangeven. Hierdoor verkrijgt men genormaliseerde 

en gewogen LCIA-resultaten die men kan optellen tot één enkele waarde - ook single score genoemd 

- als algemene indicator voor de milieu-impact (EC-JRC, 2010).  

Voor de Environmental Footprintmethode zijn wegingsfactoren opgesteld die de Midpoint indicatoren 

(op basis van een uitgebreide consultatie van experten en Europese burgers) samentellen tot één 

enkele impactscore of single score, uitgedrukt in punten. Deze wegingsfactoren vind je in Tabel A 5. 

De impact op klimaatverandering weegt daarin het sterkste door met 21% van de totale single score. 

De EF-wegingsfactoren worden o.a. toegepast bij de berekening van de Colruyt Eco-Score17.  

3.1.1.4 Stap 4 – Interpretatie 

Tenslotte, en vanaf het begin, moet een iteratieve interpretatie plaatsvinden. Volgende elementen 

maken typisch onderdeel uit van de interpretatie: identificatie van belangrijke werkpunten of thema’s, 

gevoeligheidsanalyse, conclusies, beperkingen en aanbevelingen omvatten (ISO, 2006a; 2006b).  

3.1.2 Product Environmental Footprint (PEF) als harmoniserende standaard 

Er zijn diverse documenten te vinden met richtlijnen, standaarden, of aanbevolen methoden om de 

duurzaamheid van producten te beoordelen volgens een levenscyclusbenadering. Dit wijst op een 

groeiende vraag naar dergelijke informatie maar stelt tegelijk een probleem aan de kaak. Al te vaak 

zijn de methoden en specifieke richtlijnen "vergelijkbaar maar toch verschillend" (EC, 2017). Dit komt 

doordat de ISO-normen rond levenscyclusanalyse nog veel ruimte voor keuzes laten, waardoor het 

onderling vergelijken van LCA studies niet steeds mogelijk of zinvol is, bv. tussen organisaties, 

productiesites, en processen die verschillen in tijd en ruimte (EC, 2017). Het beperkt ook de 

toepasbaarheid van LCA-studies. 

De Europese Commissie werkt daarom een geharmoniseerde LCA-methode uit, de Product 

Environmental Footprint (PEF), met specifieke strikte richtlijnen per type product (bv. zuivel, 

decoratieve verf, verpakt water, enz.18), de zogenaamde PEF Category Rules of PEFCR’s. Deze 

richtlijnen geven aan hoe de milieu-impactbeoordeling moet worden uitgevoerd en hoe de resultaten 

moeten worden gerapporteerd. Studies die de PEF-richtlijnen volgen, kunnen onderling vergeleken 

                                                           
17 Methodologie: https://docs.score-environnemental.com/methodologie/fonctionnement-general 
18 Een volledige lijst met PEFCR uit de pilootfase is raadpleegbaar op https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm 

https://docs.score-environnemental.com/methodologie/fonctionnement-general
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
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worden. Er zijn ook richtlijnen om de milieuvoetafdruk van organisaties te bepalen, de Organisational 

Environmental Footprint of OEF genaamd. De Europese Commissie beveelt het gebruik van de 

Environmental Footprint-methodes aan (EC, 2021) maar verplicht ze niet. De methodes worden door 

de EC ontwikkeld binnen haar programma van Single Market for Green Products19. Tezelfdertijd werkt 

de Europese Commissie een kader uit voor groene claims door bedrijven en ijvert ze voor het 

etiketteren van duurzaamheidsinformatie op voedingsproducten als onderdeel van haar Farm-to-Fork-

strategie20. De verwachting is dat de PEF-methode de Europese standaard wordt waarmee bedrijven 

op een geharmoniseerde manier correcte claims kunnen maken. 

3.2 LCA VAN AGROVOEDINGSSYSTEMEN 

De land- en tuinbouwsector kent uiteenlopende productiewijzen en telt een groot en gevarieerd aantal 

producenten. Bijkomende variatie in de sector volgt uit het klimaat waarin men aan land- of tuinbouw 

doet, de bodem die wordt bewerkt, de schaalgrootte van de onderneming, en de gehanteerde 

landbouwpraktijken. Dit alles levert diverse voedingsproducten op die vaak in meer of mindere mate 

ook voedselbewerking, transport en verpakking hebben ondergaan (Poore en Nemecek, 2018). Deze 

waaier aan contexten brengt specifieke uitdagingen met zich mee voor de manier waarop de 

milieuduurzaamheid van voedsel wordt beoordeeld en gecommuniceerd. Dit is zeker zo in vergelijking 

met industriële processen, die in hoge mate onderling vergelijkbaar zijn, tijdsonafhankelijk verlopen 

(i.e. onafhankelijk van seizoen en jaar) en ook weinig plaatsspecifieke verschillen kennen (bv. tussen 

regio’s of landen). In deze sectie bespreken we de belangrijkste kenmerken van 

levenscyclusanalysestudies van agrovoedingsproducten. We volgen hiervoor de verschillende stappen 

van een LCA studie zoals beschreven in sectie 3.1.1. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de huidige 

uitdagingen binnen LCA. 

3.2.1 Doel en reikwijdte 

3.2.1.1 Fasen van de levenscyclus 

De levenscyclus van agrovoedingsproducten kan over het algemeen in zes fasen worden ingedeeld 

(Life Cycle Assessment: Theory and Practice, 2018): productie en vervoer van productiemiddelen naar 

het landbouwbedrijf, dierlijke of plantaardige productie (aangeduid als ‘primaire productie’), 

verwerking, distributie, consumptie, en afvalbeheer (Figuur 17). De meeste LCA-studies met focus op 

landbouw of voeding richten zich op de eerste twee fasen in wat bekend staat als "cradle-to-farm 

gate"-studies, aangezien dit de fasen zijn waarin doorgaans de grootste milieueffecten optreden. Het 

stadium van de primaire productie domineert (zie §1.2.1). Dit is in hoofdzaak het gevolg van de 

                                                           
19 Binnen het programma van Single Market for Green Products worden ook de PEFCRs (pilootfase, transitiefase) en het initiatief voor Green Claims uitgewerkt. 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_methods.htm 
20 https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation_en 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_methods.htm
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation_en
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veehouderij, de mestverwerking, de productie en het gebruik van (kunst)meststoffen, en het 

brandstofverbruik door landbouwmachines (Life Cycle Assessment: Theory and Practice, 2018).  

 

Figuur 17: De zes fasen in de LCA van agrovoedingsproducten. [Vertaald uit: (Life Cycle Assessment: Theory and Practice, 
2018)] 

Bij LCA studies van landbouwproducten is het voorgrondsysteem de primaire productie of de 

landbouwfase. Voor plantaardige producten is dit opgebouwd rond de veldwerkzaamheden en alle 

toebehoren: zaaigoed, meststoffen, water en energie. Voor dierlijke productie is dit opgebouwd rond 

het dierenhouden zelf en alle toebehoren: (geproduceerd en/of aangekocht) voeder, huisvesting en 

klimaatbeheersing, water en energie.  

3.2.1.2 Systeemgrenzen - Attributionele versus consequentiële benadering 

Specifiek voor agrovoedingssystemen waarbij nevenstromen worden geproduceerd en 

geconsumeerd, speelt systeembegrenzing een belangrijk rol. Zo ook de keuze voor een attributionele 

of consequentiële benadering. Wanneer welke benadering moet gekozen worden, is één van de 

openstaande debatten onder LCA-beoefenaars (McLaren et al., 2021). Meier, et al. (2015) 

analyseerden 34 LCA-studies die biologische met gangbare landbouw vergelijken. Het merendeel (#31) 

volgde een attributionele benadering. Slechts 3 studies hielden rekening met een consequentieel 

perspectief. Attributionele studies houden geen rekening met indirecte veranderingen in landgebruik 

door de herlocatie van teelten naar andere landen, consequentiële studies proberen dit juist wel te 

evalueren. Anderzijds introduceren consequentiële studies wel meer onzekerheid, waardoor het 

minder evident is om ze uit te voeren. Bij een consequentiële benadering van de milieuduurzaamheid 

van biogebaseerde materialen zoals bio-plastics moet je vb. inschatten hoe de markt zal reageren op 

minder beschikbare grond omdat grond wordt ingezet voor de productie van de materialen. De 

suggestie is om (waar mogelijk) systeemuitbreiding toe te passen en een consequentiële aanpak te 

volgen (Meier et al., 2015; de Boer et al., 2011). 

3.2.1.3 Milieu-impactcategorieën 

Veel LCA studies van agrovoedingsproducten beperken zich tot slechts enkele milieuthema’s waardoor 

de interpretatie beperkt wordt en probleemverschuivingen niet steeds in beeld gebracht (kunnen) 

worden. Dit wordt o.a. geïllustreerd in het overzichtsartikel van (Porto Costa et al., 2020) waarin 70 
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publicaties over vruchtwisseling met peulvruchten werden geanalyseerd. Twee op drie (66%) 

beperkten zich tot één of twee milieu-impactcategorieën, met de potentiële opwarming van de aarde 

als meest voorkomend. Andere populaire milieuthema’s zijn energieverbruik, verzuring, ecotoxiciteit, 

ozonafbraak en landgebruik. Het overzichtsartikel van levenscyclusanalyses bij varkens (McAuliffe et 

al., 2016) bevestigt deze vaststelling. Nochtans is landbouw wereldwijd verantwoordelijk voor 70% van 

de zoetwateronttrekkingen (OECD, 2010), neemt het 38% van het globaal landoppervlak in beslag 

(FAO, 2020) en wordt 1/3de van alle energie, wereldwijd, ingezet bij voedselproductie en -voorziening 

(Sims et al., 2015). Daar tegenover staat dat het ganse voedselsysteem 26% van de globale 

broeikasgasemissies veroorzaakt (inclusief emissies die voortkomen uit landtransformatie zoals 

ontbossing, maar exclusief landbouwproductie, niet bestemd voor voeding) (Poore and Nemecek, 

2018). De milieuduurzaamheid van agrovoedingssystemen dient dus breed geëvalueerd te worden. 

Specifiek voor agrovoedingssystemen worden volgende impactcategorieën vermeld (McLaren et al., 

2021): klimaatverandering, watergebruik, landgebruik, eutrofiëring (gelinkt aan meststoffengebruik), 

ecotoxiciteit (gelinkt aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) en fijn stofvorming. Ook het 

gebruik van fossiele brandstoffen en verzuring (hoofdzakelijk gelinkt aan ammoniakemissies uit 

veehouderijsystemen) horen in dat rijtje thuis.  

3.2.1.4 Functionele eenheid 

De meest voorkomende functionele eenheden bij LCA-studies die focussen op de primaire productie 

hebben betrekking op voedselvoorziening (bv. kg product) of op landgebruik (bv. hectare bewerkte 

akker), en in mindere mate op inkomensvoorziening (Porto Costa et al., 2020; Meier et al., 2015; 

McAuliffe et al., 2016). Binnen de LCA-studies met focus op voeding worden eenheden gebruikt die de 

voedingswaarde weergeven, uitgedrukt in energie-inhoud (kcal), nutriëntendichtheid (aan de hand 

van een index), hoeveelheid van een bepaald nutriënt (100g eiwitten), enz. Verschillende LCA studies 

schuiven een bepaalde methode of kader naar voor om rekening te houden met de nutritionele 

aspecten van voeding (Drewnowski et al., 2015; Heller et al., 2013; McAuliffe et al., 2018; Nemecek et 

al., 2016b; Ponsioen en van der Werf, 2017; Röös et al., 2015; van Dooren et al., 2017). Toch blijft het 

voor beleidsmakers moeilijk om op basis van dergelijke studies (complexe) keuzes te maken die een 

transformatie naar een duurzaam agrovoedingssysteem garanderen. Met het overzichtsrapport dat de 

FAO in 2021 uitbracht, wordt een eerste belangrijke stap gezet richting een algemeen kader voor het 

combineren van nutritionele en milieuaspecten binnen LCA studies (McLaren et al., 2021). Zij 

definiëren voor het eerst de term nLCA of nutritionele levenscyclusanalyse, als een LCA studie waarbij 

nutriëntenverstrekking wordt gezien als de hoofdfunctie of één van de hoofdfuncties van een 

voedingsproduct.  
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De keuze van de functionele eenheid is cruciaal voor (de interpretatie van) de resultaten van een 

milieuduurzaamheidsstudie. Vaak worden meerdere functionele eenheden naast elkaar geplaatst. 

Garnett (2011) bespreekt de consequenties van een aantal typische keuzes van functionele eenheid 

voor een dierlijk productiesysteem. Dit overzicht wordt gegeven in Tabel 2. Specifiek voor 

gewasrotaties of teeltwijzen waarbij meerdere producten op hetzelfde land worden geproduceerd, 

worden nog andere functionele eenheden gebruikt, bijvoorbeeld de productiehoeveelheid van 1 

hectare over de duur van een vruchtwisselingscyclus (Porto Costa et al., 2020).  

Tabel 2: Verschillende metrieken voor de beoordeling van het broeikasgaspotentieel van veeteeltsystemen [Bron: (Garnett, 

2014); aangepast van (Garnett, 2011)] 

 

3.2.1.5 Systemen vs. producten 

Een alomvattende beoordeling van de duurzaamheid van voedselsystemen beperkt zich niet tot het 

milieuaspect maar heeft ook aandacht voor de sociale en economische aspecten van duurzaamheid. 

De beoordeling van voedselsystemen is bovendien ruimer dan die van producten en houdt ook 

rekening met voedselvoorziening, voedselzekerheid, gezondheid en nutritionele waarde van voeding, 

voedingsgewoonten en levensstijlen – zaken die ideaal gezien allemaal vervat zitten in de functionele 

eenheid van een bijhorende duurzaamheidsstudie (Nemecek et al., 2016b). Wanneer een gans 

systeem wordt beoordeeld, kunnen oorzaken voor het gebrek aan duurzaamheid van 

voedselsystemen zoals verspilling en overconsumptie eveneens geëvalueerd worden. Figuur 18 toont 

de belangrijkste aspecten van duurzame voedingssystemen zoals gedefinieerd door de Landbouw- en 

Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Zulke studies zijn echter schaars. Brouwer et al. 

(2020) geven een overzicht van bestaande studies en rapporten die (aspecten van) voedselsystemen 

bespreken, waaronder aspecten van milieu- en sociale duurzaamheid. Lee et al. (2019) bespreken 

strategieën om het voedselsysteem te verduurzamen in het kader van de klimaatakkoorden. Hoe een 

duurzaam voedselsysteem kan bereikt worden, komt uitgebreid aan bod in een adviesrapport van de 
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Europese Commissie (EC, 2020b). Daarin wordt benadrukt dat milieu-, sociale en economische 

duurzaamheid de centrale doelstelling moet zijn voor alle beleid inzake voeding, waarbij voeding moet 

beschouwd worden als een gemeenschappelijk goed, eerder dan een product. 

 

Figuur 18: Grafische weergave van duurzame voedingssystemen of Sustainable food systems (SFS) volgens de Landbouw- 
en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (vertaald van FAO (2018). 

3.2.2 Data-inventarisatie (LCI) 

Een levenscyclusanalyse vereist data van het productiesysteem dat bestudeerd wordt en data van het 

zogenaamde achtergrondsysteem. Typisch voor de agrovoedingsketen is de grote variatie aan 

productiewijzen, pedoklimatologische context van de productielocatie, en jaar-tot-jaar verschillen in 

externe factoren. Hierdoor is het soms moeilijk om 100% representatieve data te bekomen. Voor LCA 

studies van de agrovoedingsketen wordt veel gebruik gemaakt van gespecialiseerde databanken zoals 

Agribalyse21, ecoinvent22, Agri-Footprint23, en World Food LCA Database (WFLDB)24. De WFLDB bevat 

globale data en laat alleen toe om globale milieu-impacten te berekenen. 

Agrovoedingsgerelateerde datasets moeten de grote variabiliteit van de landbouwsystemen 

reflecteren, niet alleen tussen praktijken onderling (bv. conventioneel, biologisch) maar ook binnen 

deze praktijken (Poore en Nemecek, 2018). In werkelijkheid zijn er maar in beperkte mate datasets te 

                                                           
21 https://doc.agribalyse.fr/documentation/ 
22 https://ecoinvent.org/ 
23 https://blonksustainability.nl/tools/agri-footprint#methodology 
24 https://quantis.com/who-we-guide/our-impact/collaborative-initiatives/wfldb-food/ 

https://doc.agribalyse.fr/documentation/
https://ecoinvent.org/
https://blonksustainability.nl/tools/agri-footprint#methodology
https://quantis.com/who-we-guide/our-impact/collaborative-initiatives/wfldb-food/
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vinden die niet-conventionele landbouwproducten beschrijven. Agribalyse is momenteel één van de 

meest gedocumenteerde databanken voor biologische producten.  

3.2.3 Milieu-impactbeoordeling (LCIA) 

3.2.3.1 Modelleren aan de hand van emissiefactoren 

De milieu-impact van de gebruikte grondstoffen en veroorzaakte emissies wordt ingeschat op basis 

van modellen. Deze modellen zijn erg uiteenlopend en de keuze van het model hangt samen met het 

doel en de reikwijdte van de studie. Voorbeelden (niet limiterend) van emissies die worden 

gemodelleerd, zijn: 

- Enterische emissies bij herkauwers (methaan) 

- Emissies uit mesttoediening (ammoniak, lachgas) 

- Emissies uit mestopslag (methaan, lachgas) 

- Bodememissies t.g.v. stikstoftoediening uit meststoffen of inwerken van gewasresten 

(lachgas, ammoniak, nitraten) 

- Uitspoeling van nitraten en fosfaten 

- Emissies uit de verbrandingsreactie van diesel, aardgas, biomassa in motoren (NOx, methaan, 

CO2, niet vluchtige organische verbindingen, …) 

- Residuen van gewasbeschermingsmiddelen (organische verbindingen, zware metalen) 

- Uitputting van watervoorraden (m³ volgens schaarste-index) 

- Landbeslag (m²) 

- Landgebruik en landgebruiksverandering of -transformatie (methaan, CO2) 

- Uitputting fossiele grondstoffen (MJ) 

Voor data die het achtergrondsysteem beschrijven, wordt gebruik gemaakt van LCA databanken waar 

deze berekeningen vervat zitten in het bijhorende impactcijfer (bv. de impact van een tractor omvat 

alle gebruikte grondstoffen en emissies veroorzaakt bij de aanmaak van de tractor). Voor het 

becijferen van emissies uit het voorgrondsysteem wordt vaak beroep gedaan op modellen die ook 

door overheden gebruikt worden bij de opmaak van hun emissie-inventarissen (EMEP/EAA25, IPCC, 

EMAV26), emissiefactoren bepaald tijdens meetcampagnes of uit veldproeven, of emissiefactoren uit 

de wetenschappelijke literatuur.  

3.2.4 Interpretatie 

Bij de bespreking van LCA resultaten worden deze best gekaderd en vergeleken met de resultaten van 

gelijkaardige studies. Door de vele keuzes die de LCA-beoefenaar moet maken en die mee het 

                                                           
25 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019 
26 Emissie Model Ammoniak Vlaanderen, VMM 
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eindresultaat bepalen, vraagt dit voldoende nuancering. Verder maakt de brede focus van een 

integrale LCA-studie het ook moeilijk om resultaten te analyseren en te interpreteren (Notarnicola et 

al., 2017). Zo wordt er bijvoorbeeld gerapporteerd over verschillende milieuthema’s waartussen al dan 

niet moet afgewogen worden. Bij het rapporteren van de resultaten van milieuduurzaamheidsstudies 

moet de datakwaliteit worden besproken. De kwaliteit van de data hangt samen met de 

betrouwbaarheid van het resultaat. In de praktijk wordt zelden gesproken over de onzekerheid op het 

eindresultaat, veelal omdat de nodige data voor het becijferen van de onzekerheid niet gemakkelijk 

voor handen zijn en veel extra tijd en dus kosten vergt. Dit wordt vaak opgevangen door 

gevoeligheidsanalyses. Vooral bij vergelijkende impactstudies staat dit harde conclusies in de weg. Dit 

aspect wordt ruim besproken in het doctoraatswerk van Michiels (2021) die een twee-dimensionele 

Monte Carlo aanpak voorstelt om landbouwvraagstukken met hoogvariabele en onzekere inputdata 

correct te benaderen. 

Ondanks deze huidige (en andere) beperkingen hebben LCA-studies een grote hoeveelheid solide 

informatie opgeleverd voor de verbetering van de duurzaamheid van agrovoedingsketens. De 

belangrijkste werkpunten of hotspots zijn ondertussen welbekend (o.a. Crippa et al., 2021; Garnett, 

2011; Poore and Nemecek, 2018). In beide studies is enorm veel productspecifieke informatie 

verwerkt. Hiervoor wordt verwezen naar de respectievelijke literatuurlijsten. 

  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 55 van 219 

4 UITDAGINGEN IN LCA STUDIES VAN 

AGROVOEDINGSPRODUCTEN OF –PROCESSEN 

Levenscyclusanalyse is een krachtige en transparante methode om aspecten van milieuduurzaamheid 

te evalueren, ook voor agro-voedingsproducten. Toch vertoont de methode tekortkomingen en kent 

ze uitdagingen waar de LCA gemeenschap antwoorden probeert op te formuleren. In dit hoofdstuk 

komen vooral deze uitdagingen en beperkingen aan bod, maar we benadrukken eerst de sterktes. 

Vervolgens bespreken we algemene uitdagingen en beperkingen van levenscyclusanalyse als methode, 

gevolgd door de specifieke uitdagingen en beperkingen met betrekking tot agrovoedingssystemen. 

Daar waar mogelijk, voegen we een suggestie toe om de uitdaging of beperking aan te gaan, of 

vermelden we mogelijke oplossingen of delen van de oplossing die binnen de LCA-wereld worden 

uitgewerkt of al ter beschikking zijn. We volgen ook nu de 4 stappen die een LCA-studie doorloopt.  

Dit hoofdstuk is behoorlijk uitvoerig en wordt daarom ingeleid door een samenvatting. 

 

Samenvatting 
LCA-studies van agrovoedingsproducten worden gekenmerkt door specifieke keuzes inzake 

systeembegrenzing, functionele eenheid, bestudeerde milieuthema’s, (vnl.) attributionele modellering 

en allocatie van meerdere outputs. De LCA methodologie laat nog veel keuzevrijheid toe, wat de 

onderlinge vergelijkbaarheid van studies bemoeilijkt, maar er zijn verschillende initiatieven om LCA-

studies voor bepaalde productcategorieën te harmoniseren door strikte richtlijnen op te leggen. Het 

voornaamste initiatief komt van de Europese Commissie die Product Environmental Footprint 

Category Rules ontwikkelt. Niet alle impactcategorieën zijn even sterk uitgewerkt en 

vertegenwoordigd in LCA-studies van agrovoedingsproducten. De toxiciteitscategorieën (ecotoxiciteit 

en humane toxiciteit) worden momenteel grondig herwerkt binnen LCA. Dit betekent dat informatie 

rond de toxiciteit van agrovoedingsproducten, hoofdzakelijk gelinkt aan het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, vaak ontbreekt of ondermaats is. Ook de 

karakterisatiefactoren voor de effectenbeoordeling op water- en landgebruik zijn te weinig ruimtelijk 

gedifferentieerd om alvast voor agrovoedingsproducten – waarvoor beide natuurlijke hulpbronnen 

essentieel zijn en waarvan de productie een aanzienlijke druk uitoefent op deze hulpbronnen – een 

genuanceerde beoordeling te maken. Bepaalde milieuthema’s die belangrijk worden geacht voor 

agrovoedingsproducten en die vaak samenhangen met (intensiteit van) landbewerking ontbreken en 

kunnen niet worden geëvalueerd: de impact op bodemkwaliteit, (mariene) biodiversiteit, en 

ecosysteemdiensten als meest dringende thema’s, en verder de impact op dierenwelzijn en 

landschapsvorming. De LCA-gemeenschap werkt volop aan de ontwikkeling van nieuwe 
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impactcategorieën met prioriteit voor bodemkwaliteit en biodiversiteit. Levenscyclusanalyse evalueert 

de impact en mogelijke schade op globaal niveau en is niet-context gebonden. De methode houdt geen 

rekening met de lokale draagkracht van het ecosysteem en laat hierdoor niet toe lokale milieu-

impacten te evalueren. De methode laat ook niet toe om positieve bijdragen aan het ecosysteem, zoals 

geleverde ecosysteemdiensten, in rekening te brengen. Ook hier wordt in de wetenschappelijke 

literatuur sterk op ingezet. Onder meer voor het footprinten van voedingsproducten door retailers, 

wordt beroep gedaan op databanken. Bestaande LCA databanken bevatten relatief weinig data over 

agrovoedingsproducten uit niet-conventionele landbouw en ook zijn bepaalde landen of regio’s 

ondervertegenwoordigd. De grote verscheidenheid aan productiewijzen, productieomgevingen en 

gebruikte technologieën, het open karakter van landbouwsystemen, de moeilijk beheersbare 

milieumechanismen en biologische processen, het gebruik van gemiddelde datasets in plaats van 

lokale data voor de berekening van milieuprofielen: al deze factoren hebben een grondige impact op 

de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van milieuduurzaamheidsscores van agro voedingsproducten. 

Ten slotte, meestal ligt de nadruk op de milieuduurzaamheid van producten, in tegenstelling tot een 

holistische duurzaamheidsevaluatie van een gans systeem waarbij ook economische en sociale 

aspecten aan bod komen. LCA is niet geschikt om zo een geïntegreerde duurzaamheidsevaluatie op 

zichzelf uit te voeren en dient aangevuld te worden met andere methoden en andere disciplines. Voor 

de evaluatie van agrovoedingsproducten zijn dit methodes die de diversiteit van het voedselsysteem 

beter kunnen vatten en wordt verwezen naar multi-criteria dimensieanalyses waarbij de 

milieuduurzaamheid door een klassieke LCA kan worden ingevuld.  

 

4.1 DOEL EN REIKWIJDTE 

Een beschrijving van de praktijken die onder deze stap vallen, vind je in sectie 3.1.1, stap 1.  

4.1.1 Sterktes van levenscyclusanalyse 

Levenscyclusanalyse is een transparante methode die binnen een duidelijk afgebakend systeem en 

voor een specifiek doel een inzichtelijk antwoord kan bieden op de vraag naar de milieuduurzaamheid 

van een bestaand product of dienst (a.d.h.v. een attributionele aanpak) en van producten/diensten in 

onderlinge vergelijking (a.d.h.v. een vergelijkende impactstudie). Hierbij levert een LCA een milieu-

impactprofiel op van de producten of diensten. De methode kan ook de gevolgen van het wijzigen van 

een bestaand systeem op de milieuduurzaamheid van de geleverde producten of diensten becijferen 

(a.d.h.v. een consequentiële aanpak). Daarbij kan een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven 

worden bekeken. Emissies kunnen in hun totaliteit worden weergegeven maar ook worden uitgedrukt 

als emissie-intensiteit mits een doordachte keuze van de functionele eenheid of eenheden. 
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4.1.2 Algemene uitdagingen en beperkingen 

4.1.2.1 Doel en reikwijdte van de studie 

Voor je aan een levenscyclusanalyse begint, is het zaak om heel duidelijk het doel van de studie te 

definiëren. Vervolgens moet men goed afwegen of levenscyclusanalyse geschikt is voor het beoogde 

doel. Het doel kan zeer uiteenlopend zijn en moet in de gehele studie, bij alle keuzes, voor ogen 

gehouden worden. LCA-studies kunnen gebruikt worden om een verbetertraject op te stellen, het 

beleid te ondersteunen in haar politieke keuzes of ambities, bedrijfsdoelstellingen te halen, Europese 

of nationale (emissie)doelstellingen te halen, een vergelijkende impactstudie uit te voeren, de 

milieuduurzaamheid van landbouwproducten te onderscheiden, enz. Het vasthouden aan het 

oorspronkelijke doel van de studie vraagt veel scherpte en is noodzakelijk om geen misbruik van de 

resultaten te krijgen. Dit doel moet dan ook zeer duidelijk geformuleerd worden. De reikwijdte van de 

studie wordt ook bij aanvang van een levenscyclusanalyse vastgelegd en hangt samen met het doel. 

Ook hier moet erover gewaakt worden dat de gekozen systeemgrenzen relevant zijn voor het beoogde 

doel. 

Traditioneel worden LCA-studies uitgevoerd aan het einde van een onderzoeksvraag of 

ontwikkelingstraject. Recenter wordt LCA ingezet van bij het begin om duurzaamheid in de 

ontwerpfasen mee te nemen. Hierdoor kunnen technologieontwerpers hun productieproces 

aanpassen om zo efficiënt mogelijk grondstoffen in te zetten, of kunnen onderzoekers inschatten wat 

de milieu impact van een proces op labo- of pilotschaal na verloop van tijd zou kunnen zijn, de 

technologische vooruitgang in acht genomen. Voor innovatieve voedseltechnologieën zoals 

kweekvlees of microbiële eiwitproductie is dit zeker zinvol (Cucurachi et al., 2019). 

Soms is het ambitieniveau bij complexe vraagstukken te hoog en wordt er gebruik gemaakt van 

benaderende indicatoren of proxies om toch meerdere functies te evalueren. Een voorbeeld hiervan 

is het benaderen van ecologische duurzaamheid met de koolstofvoetafdruk (‘één enkele 

impactcategorie’), de sociale duurzaamheid met een indicator voor dierenwelzijn, en de economische 

duurzaamheid met het bedrijfsinkomen. Het voordeel van een dergelijke geïntegreerde benadering is 

dat trade-offs en synergiën tussen de verschillende pijlers van duurzaamheid zichtbaar worden. Het 

nadeel is dat de gebruikte indicatoren slechte voorspellers zijn voor de duurzaamheid in die pijler. 

Suggestie: Om zoveel mogelijk foutieve interpretaties en fout gebruik van de resultaten te voorkomen, 

is het aangeraden om het doel en de reikwijdte van de studie te herhalen bij het presenteren en het 

bespreken van de resultaten. Nog beter is het om expliciet te vermelden welke besluiten er niet 

getrokken kunnen worden, of in welke omstandigheden de studieresultaten niet gelden. 

Levenscyclusanalyse kan ook veel gerichter ingezet worden om milieuduurzaamheid te 

bewerkstelligen door al van bij de ontwerpfase, ex ante, een duurzaamheidsevaluatie uit te voeren. 

De methode is iteratief en leent zich hier dus uitstekend voor. Ten slotte kunnen complexe 
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vraagstukken ook benaderd worden met een andere methode die beter geschikt is voor het 

vooropgestelde doel, zoals bv. een multi-criteria dimensieanalyse, waarbij een dergelijke 

vereenvoudiging niet nodig is.  

4.1.2.1.1 Functionele eenheid 

Levenscyclusanalyse drukt de milieu-impact uit per functionele eenheid. Die weerspiegelt de functie 

die het goed of de dienst vervult. Dit is telkens een hele uitdaging. De keuze van de functionele eenheid 

houdt steeds een waardenkeuze in: bepaalde systemen worden bevoordeeld afhankelijk van de 

gekozen eenheid (bv. intensieve versus extensieve productiesystemen). In die zin werkt de keuze van 

de functionele eenheid sturend. Een veel gekozen eenheid is de hoeveelheid geproduceerd goed. 

Onvermijdelijk wordt zo de focus gelegd op de eco-efficiëntie van de productie en hangt de berekende 

milieuduurzaamheid sterk samen met de productie-efficiëntie. Wanneer de productiviteit voldoende 

hoog is, zal dit veel van de eventuele nadelige milieueffecten compenseren. Ideaal gezien wordt de 

draagkracht van het ecosysteem als referentie genomen waartegen de milieu-impact wordt uitgezet, 

en gebruikt men absolute indicatoren voor milieuduurzaamheid, bv. gebaseerd op of naar analogie 

met planetaire grenzen (Steffen et al., 2015). 

4.1.2.1.2 Normalisatie en weging 

In sommige gevallen verkiest men een integrale evaluatie van de milieuduurzaamheid van een product 

of dienst en worden de bijdragen aan de individuele impactcategorieën (halfweg het impacttraject of 

midpoint) samengevoegd tot één enkele score, uitgedrukt in punten (Pt). Deze aggregatie gebeurt na 

normalisatie en weging van de milieu-impactscores in de verschillende impactcategorieën. De 

normalisatiestap (in het voorbeeld van de EF methode) houdt in dat de score in een impactcategorie 

wordt gedeeld door de gemiddelde score voor een Europese burger in die impactcategorie (‘wat is de 

gemiddelde verzuringsimpact van een Europeaan?’). De weging gebeurt aan de hand van 

wegingsfactoren die door de LCA-beoefenaar (al dan niet in samenspraak met de opdrachtgever) 

worden gekozen, of die – in het geval van de single score van de PEF methode (zie Bijlage A, ‘single 

score’) - door een ruim panel van experten en burgers werd opgesteld. Ook aan het einde van het 

impacttraject (endpoint) kunnen de potentiële schade aan mens, leefmilieu en grondstoffenvoorraden 

geaggregeerd worden tot 1 enkele score. Een enkelvoudige score (midpoint of endpoint) houdt steeds 

een waardeoordeel in.  

Suggestie: Er is geen probleem met het hanteren van wegingsfactoren, zolang er transparant over 

gecommuniceerd wordt. Dit wil zeggen dat men de wegingsfactoren vermeldt en bij voorkeur ook de 

niet-gewogen impactscores rapporteert. Wanneer er niet wordt gewogen en dus een gelijke weging 

wordt toegepast, dient dit ook te worden vermeld. 
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4.1.2.1.3 Methodologische keuzes 

Levenscyclusanalyse is ISO genormeerd, maar binnen deze normen laat de methode nog veel 

keuzevrijheid toe – denk alleen al aan de verschillende gelijk(w)aardige impactberekeningsmethoden 

of de keuze voor welbepaalde impactcategorieën. Hierdoor blijft er mogelijk ruimte voor interpretatie, 

komen probleemafwentelingen mogelijk niet in beeld, en is het moeilijk om LCA-studies onderling te 

vergelijken. Met het extrapoleren van resultaten moet men mede daardoor omzichtig omspringen, en 

dit is steeds een taak voor LCA-experten. Bij elke studie is het noodzakelijk om de gehanteerde 

werkwijze en de gemaakte aannames met bijhorende beperkingen en implicaties voor de interpretatie 

van de resultaten expliciet te vermelden. In de praktijk ontbreekt die transparantie wel eens. Om de 

onderlinge vergelijking van de milieuprofielen van gelijkaardige producten mogelijk te maken, zijn er 

striktere en algemeen geldende rekenregels nodig. 

Suggestie: Iedere studie moet expliciet de gemaakte methodologische keuzes, aannames, gebruikte 

data en eventuele benaderende data (‘proxies’) en niet in beeld gebrachte milieuthema’s (bij voorkeur 

mét motivatie) vermelden. 

Oplossing: De Europese Commissie komt hieraan tegemoet met haar Product Environmental Footprint 

Category Rules (zie §3.1.2). Voor de PEFCR Zuivel omvatten deze richtlijnen bijvoorbeeld welke 

bedrijfsspecifieke data verplicht moeten opgenomen worden in de analyse (o.a. massa en type 

chemicaliën gebruikt voor het reinigen van de melkinstallatie) en hoe het elektriciteitsverbruik op het 

zuivelbedrijf gemodelleerd moet worden. Ook sectororganisaties hebben hun eigen richtlijnen 

opgesteld met ruime experten- en stakeholdersinput. Voorbeelden binnen de agrovoedingssector zijn: 

de richtlijnen van de International Dairy Federation (IDF, 2010 & 2015) en de richtlijnen voor 

tuinbouwproducten onder de noemer Hortifootprint Category Rules (Helmes et al., 2020). Andere 

voorbeelden met betrekking tot agrovoeding zijn de globale initiatieven van de FAO, met name: het 

Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM 2.0, 2017), en de verschillende richtlijnen 

uitgebracht binnen het initiatief Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership 

(LEAP), onder meer met betrekking tot de varkenshouderij, voederadditieven, biodiversiteit, 

watergebruik, en bodemorganische koolstofvoorraden, enz. 

4.1.3 Specifieke uitdagingen en beperkingen m.b.t. agrovoedingssystemen 

4.1.3.1 Reikwijdte van de studie 

Veel van de LCA-studies van agrovoedingsproducten richten zich op een aantal hoofdproducten (vb. 

rundsvlees of akkergewassen) en een beperkt aantal impactcategorieën (voornamelijk 

klimaatverandering) (Cucurachi et al., 2019). Een eenzijdige focus op één enkel milieuthema werkt 

probleemverschuivingen in de hand en moet daarom worden vermeden (Ridoutt et al., 2014). Om 

dezelfde reden is het belangrijk om alle relevante fasen van de levenscyclus op te nemen, zo niet 
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riskeert men het afwentelen van problemen in de keten. Specifiek voor landbouwproductiesystemen 

is het belangrijk om ruimer te kijken dan het perceelsniveau. Bij de beoordeling van plantaardige 

productiesystemen betekent dit dat vruchtwisseling correct in beeld gebracht moet worden, zowel in 

de ruimte als in de tijd.  

Een andere vaststelling is de geografische scheeftrekking in de gerapporteerde studies rond 

agrovoeding omdat voor heel wat landen de benodigde gegevens niet voorhanden zijn. LCA-studies 

van voeding zijn typisch representatief voor een beperkt aantal landen en laten een groot deel van het 

wereldwijde voedselsysteem buiten beschouwing. Dit maakt de evaluatie van duurzame diëten in 

verschillende landen zeer moeilijk en maakt ook dat we het voedselsysteem nog steeds niet helemaal 

kunnen begrijpen, en bijgevolg effectieve besluitvorming ondersteunen die leidt tot een duurzaam 

voedselsysteem in grote delen van de wereld (Cucurachi et al., 2019). 

Oplossing: LCA-studies moeten meerdere en bij voorkeur alle milieuthema's bestuderen om het 

verschuiven van milieuproblemen tussen thema’s te voorkomen. Relevante fasen van de levenscyclus 

moeten daarbij opgenomen zijn. De PEF richtlijnen die Europa opstelt voor verschillende 

productcategorieën, ondersteunen dit. De methode vereist een inschatting van de impact op alle 

milieuthema’s en stelt duidelijk voorop welke levenscyclusfasen moeten deel uitmaken van de analyse. 

Er zijn bijkomende inspanningen nodig om gegevens te verzamelen over onderbelichte 

voedingscategorieën en voedingsproducten uit landen waarvan momenteel zeer weinig tot geen data 

voorhanden zijn.  

4.1.3.2 Fasen van de levenscyclus 

Voedselverliezen dragen bij aan een hogere milieu-impact van voedingsproducten. Er worden immers 

grondstoffen gebruikt en emissies geproduceerd, zonder dat dit resulteert in bruikbare voeding. In 

hoge inkomenslanden situeren voedselverliezen zich in de detailhandel- en consumptiefase, terwijl 

verliezen in landen met lage inkomens zich vooral in de productiefasen voordoen (Cucurachi et al., 

2019). Wanneer de milieuduurzaamheid van agrovoedingsproducten wordt beoordeeld van wieg tot 

en met de productiefase (boerderij poort of poort van de voedingsfabriek), gaat men voorbij aan deze 

voedselverliezen en de bijhorende impact. Daarom zijn er LCA-studies die zich specifiek hebben gericht 

op aspecten die verband houden met voedselverliezen en voedselverspilling (voedsel dat om 

allerhande redenen niet wordt geconsumeerd).  

Veel studies beperken zich tot en met de productiefase omdat het inschatten van wat er in de latere 

fasen van de levenscyclus gebeurt, complex is. Hierdoor is het moeilijk om algemene besluiten te 

trekken rond milieuduurzaamheid van de bestudeerde voedingsproducten (Sala et al., 2017). Ook het 

levenseinde van gebruikte inputs zoals plastic verpakkingen of andere afvalproducten wordt niet 

steeds in rekening gebracht.  
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Deel van de oplossing: De Europese Commissie geeft in haar geharmoniseerde richtlijnen voor LCA van 

de detailhandel - de Organisational Environmental Footprint Sector Rules Retail – richtlijnen om de 

distributie en de gebruiksfase van de verkochte goederen en de einde-levensfase (recyclage, storting, 

enz.) op te nemen in een milieuvoetafdruk (Quantis, 2018). Dit geldt ook voor agrovoedingsproducten. 

4.1.3.3 Functionele eenheid 

4.1.3.3.1 Milieu-impact uitgedrukt per functionele eenheid 

Ons voedingssysteem draagt wereldwijd in grote mate bij aan het overschrijden van de planetaire 

grenzen (§1.2). Landbouw en dierlijke productie in het bijzonder leggen veel druk op het lokale 

ecosysteem. Door de milieu-impact uit te drukken per functionele eenheid, hangt de berekende 

milieuduurzaamheid sterk samen met de productie-efficiëntie en wordt er vaak gestuurd naar 

efficiëntieverhoging om de productie te verduurzamen. Dit speelt eerder in het voordeel van 

intensieve productiemethoden (Cucurachi et al., 2019), al speelt ook steeds de balans van gebruikte 

inputs over outputs. Een eco-efficiëntieverbetering garandeert echter geen duurzame ontwikkeling.  

Niet-kwantificeerbare functies van een agrovoedingssysteem - zoals het bijdragen aan de robuustheid 

en kwaliteit van ecosystemen - worden niet gewaardeerd binnen LCA. Dit speelt eerder in het nadeel 

van extensieve productiemethoden die een hogere capaciteit hebben om allerlei ecosysteemdiensten 

te leveren.  

Dit alles houdt gevaar in voor een retoriek waarin eenzijdig wordt gefocust op emissie-intensiteit of 

grondstoffenefficiëntie. De werkelijke milieudruk hangt immers samen met de totale 

emissiehoeveelheid, de totale uitputting aan grondstoffen, de lokale draagkracht, en eventuele 

mitigerende effecten die de lokale draagkracht ondersteunen zoals bv. het gebruik van minder 

intensieve productiemethoden. Voor beleidsmakers is het belangrijk dat zij hun beslissingen niet louter 

baseren en hun acties niet louter sturen op basis van LCA-resultaten uitgedrukt per functionele 

eenheid.  

Suggestie: LCA-resultaten kunnen als basis voor acties en besluiten dienen, maar een ruimere focus en 

kritische blik zijn daarbij wenselijk om gepast rekening te kunnen houden met wat niet vervat zit in de 

LCA-resultaten en de resultaten af te wegen tegen de lokale context die de draagkracht van het lokale 

ecosysteem en (regionale, nationale) emissiedoelstellingen omvat. 

4.1.3.3.2 Keuze van de functionele eenheid 

De keuze van de functionele eenheid vraagt specifiek bij agrovoedingsproducten bijzondere aandacht. 

Deze eenheid hangt samen met de functie van voeding, en die is variabel: nutritioneel, verzadiging 

geven, maar evengoed genot verschaffen. De keuzes kunnen nogal uiteen liggen en zijn zeer bepalend 

voor het resultaat: verschillende keuzes kunnen uiteenlopende boodschappen opleveren. Drewnowski 

et al. (2015) illustreren dit mooi voor een aantal voedselcategorieën waarvan de milieu-impact wordt 
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uitgedrukt per 100 g product of per 100 kcal. Het meest klimaatvriendelijke type voedingsproducten 

is niet eenduidig te noemen. Een oplossing is het evalueren van de milieuduurzaamheid van voeding 

op niveau van diëten in plaats van individuele producten. Maar in de supermarkt kopen we uiteraard 

producten. Aanbevelingen rond duurzame voeding moeten ook op productniveau zinvol zijn om aan 

te zetten tot actie. Een belangrijke uitdaging hierbij is het verzoenen van nutritionele informatie met 

informatie over de milieuduurzaamheid.  

De keuze van de functie die je aan voeding toedicht, hangt ook af vanuit welk standpunt of beleid er 

naar gekeken wordt. Waar vanuit landbouwbeleid vooral het economische belang primeert, zal er 

gekeken worden hoe zo veel mogelijk voedsel kan geproduceerd worden met zo min mogelijk milieu-

impact. Vanuit omgevingsdoelstellingen zal er eerder gekeken worden hoe voedselproductie het 

meest kan bijdragen aan omgevingsdoelstellingen en in het bijzonder milieudoestellingen en de 

draagkracht van het systeem. Vanuit gezondheid ligt de focus nog anders, bijvoorbeeld hoe zo 

nutritioneel rijk mogelijk voedsel kan geproduceerd worden met zo min mogelijk milieu-impact. 

Deel van de oplossing: In 2021 heeft de FAO (McLaren et al., 2021) daarom richtlijnen opgesteld voor 

het uitvoeren van nutritionele LCA’s of nLCA’s. Deze worden gedefinieerd als levenscyclusanalyses die 

het aanbrengen van nutriënten beschouwen als de hoofdfunctie of één van de hoofdfuncties van 

voedingsproducten. nLCA’s worden uitgevoerd wanneer het nutritionele aspect belangrijk is voor de 

beleidsmaker of opdrachtgever van de studie. Ook hier is verdere specificatie noodzakelijk want 

nutritionele behoefte verschilt tussen doelgroepen en hangt af van leeftijd, activiteitsgraad, geslacht, 

enzovoort. Omdat nutritionele informatie verschillende aspecten omvat zoals energie-inhoud (kcal) of 

% eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen, vitaminen, en zo meer, is de keuze voor een functionele 

eenheid bij een nLCA groot. Er kan gekozen worden voor een hoeveelheid van een bepaald nutriënt of 

meerdere nutriënten, al dan niet gecorrigeerd voor de kwaliteit ervan, of de milieulast kan uitgedrukt 

worden per eenheid van nutritiëntendichtheid, energie-inhoud of portiegrootte. Welke keuze men ook 

maakt, de nutriënten die niet worden opgenomen in de functionele eenheid, dienen te worden 

besproken in de discussie van het nLCA-rapport (McLaren et al., 2021). Een andere mogelijkheid heeft 

betrekking op het praktische luik van deze studie (Deel 2 §3.4). Daarin wordt een benadering 

voorgesteld waarbij ook de geleverde voortbrengende, regulerende en culturele ecosysteemdiensten 

in rekening worden gebracht. Ideaal gezien beslissen beleidsmakers gezamenlijk over wegingsfactoren 

voor de respectievelijke ecosysteemdiensten. In een klassieke levenscyclusanalyse is de weging 100-0-

0 voor voortbrengende-regulerende-culturele diensten, maar er kan bv. gekozen worden voor een 80-

20-0 of 75-20-5 verhouding. Regiospecifieke doelstellingen (bv. natuurdoelstellingen) kunnen 

bovendien baat hebben bij een aangepaste verhouding (bv. 30-70-0). 
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4.1.3.4 Systemen versus producten 

Ons voedingssysteem heeft meerdere functies: ons verzekeren van voldoende, veilig, gezond, 

voedingsrijk, voldoende gevarieerd en beschikbaar, betaalbaar voedsel dat op duurzame wijze is 

geproduceerd met respect voor de draagkracht van onze planeet (EC, 2020b). Levenscyclusanalyse is 

gericht op het beoordelen van de milieuduurzaamheid van producten, processen of diensten en is niet 

geschikt voor de evaluatie van multifunctionele systemen. De functionele eenheid zou voor een 

dergelijke evaluatie al deze functies moeten omvatten en dat is onmogelijk. Het ambitieniveau 

overstijgt hier het vooropgestelde doel (zie ook §4.1.2, Doel en reikwijdte). 

Suggestie: Multi-criteria dimensieanalyse (§1.3.2) is dan beter geschikt en kan bijvoorbeeld resultaten 

van de levenscyclusanalyse integreren voor de pijler milieuduurzaamheid.  

4.1.3.5 Dynamische processen 

Landbouw wordt gekenmerkt door complexe biologische processen die vaak interageren met elkaar. 

Zo kan minerale stikstof onder specifieke omstandigheden (zuurstofgebrek, aanwezige biologie, …) 

omgezet worden tot lachgas (Slier en Velthof, 2021). Lachgasemissies zijn bij uitstek het gevolg van 

een dynamisch proces. Andere voorbeelden van dynamische processen zijn koolstofvastlegging in de 

bodem, emissies van gewasbeschermingsmiddelen, gehalte aan inhoudsstoffen (bv. kwaliteit van gras 

in functie van het groeistadium). Deze processen worden bovendien sterk beïnvloed door 

landbeheerpraktijken. Levenscyclusanalyse rekent echter met gemiddelde emissiefactoren die 

representatief worden geacht voor een bepaalde periode in de tijd (bv. jaarbasis) en een bepaalde set 

van parameters (bv. hoeveelheid en type toegediende meststof en bodemtextuur). De werkelijkheid 

is echter anders en de methode is niet echt geschikt voor deze complexe dynamische processen. 

Conventionele levenscyclusanalyses in agrovoeding hebben een statisch en generiek karakter. Ideaal 

gezien worden landbouwpraktijken op regelmatige basis geëvalueerd om tijdsgebonden variatie te 

ondervangen. In praktijk is dit niet steeds mogelijk en zullen expliciete criteria nodig zijn om rekening 

te houden met de variaties in de tijd (Croes en Vermeulen, 2021). 

Mogelijke oplossingen: Dit kan gedeeltelijk ondervangen worden door een gevoeligheidsanalyse uit te 

voeren of technieken toe te passen zoals Monte Carlo simulaties. De gemiddelde emissiefactor wordt 

dan vervangen door een reeks aan mogelijke waarden volgens een kansverdeling om zo een 

betrouwbaarheidsinterval te bekomen rond het eindresultaat. Om tegemoet te komen aan het 

dynamische karakter van landbouwproductie hebben Maier et al. (2016) voor de berekening van de 

milieu-impact een kader uitgewerkt om in conventionele levenscyclusanalyse temporele en 

geografische informatie te integreren. De databehoefte van deze methode is groot en de auteurs 

stellen vast dat de huidige LCA databanken niet over voldoende gedetailleerde data beschikken die 
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nodig zijn om een temporele en ruimtelijke levenscyclusanalyse uit te voeren en realistische resultaten 

te bekomen.  

4.1.3.6 Allocatie 

Ten slotte zijn er ook een aantal beslissingsprocessen die te maken hebben met allocatie of toewijzen 

van de milieulast aan verschillende outputs van eenzelfde productiesysteem. Gewassen maken vaak 

deel uit van een teeltsysteem en de toewijzing van milieubelasting aan afzonderlijke gewassen is niet 

eenvoudig (Boone, 2019). Het zijn beslissingsprocessen die het resultaat van een milieu-impactanalyse 

aanzienlijk kunnen beïnvloeden en waar nog geen gepaste richtlijnen rond bestaan. Typische 

allocatievraagstukken in levenscyclusanalyses met betrekking tot agro-voedingsproducten zijn:  

1. het al dan niet toekennen van een milieu-impact aan dierlijke mest, relevant wanneer deze 

op een ander bedrijf wordt gebruikt als organische meststof voor plantaardige productie. 

Nu gebeurt dit steeds ‘burden free’ of vrij van milieu impact, wat wil zeggen dat de volledige 

milieulast bij de veehouder ligt en dat de tuinbouwer de dierlijke mest zonder 

milieuvoetafdruk kan toepassen (in tegenstelling tot kunstmest) maar dit is niet erg correct. 

Michiels at al. (2021) deden uitgebreid onderzoek naar de impact van verschillende 

allocatiemethoden en -factoren voor dierlijke mest gebruikt in biologische boomgaarden; zij 

suggereren een op massa gebaseerde allocatie van de milieulast; 

2. het al dan niet toekennen van een milieu-impact aan rest- en nevenstromen uit de agro-

voedingssector in de veehouderij. Nu worden veel reststromen zoals bierdraf of 

suikerbietenpulp zonder of met minimale milieuvoetafdruk gebruikt door veehouders 

terwijl de voedingsfabrieken (nagenoeg) de volledige milieulast van het hoofdproduct (bier 

en suiker, respectievelijk) dragen; 

3. het al dan niet toekennen van een milieu-impact aan afzonderlijke gewassen in een rotatie, 

met inbegrip van het toewijzen van tussenteelten aan de voorgaande teelt of volgteelt. 

ISO-richtlijnen suggereren het gebruik van systeemuitbreiding in geval een productiesysteem 

meerdere outputs levert, maar dit brengt een complexere en meer veeleisende gegevensverzameling 

met zich mee (Notarnicola et al., 2017). In de meeste studies wordt daarom allocatie toegepast. Er 

wordt verwacht dat de PEF zal bijdragen tot een consensus over de allocatiecriteria voor specifieke 

producten (Notarnicola et al., 2017).  

Suggestie: Wanneer allocatie wordt toegepast die naar verwachting een belangrijke rol kan spelen in 

het resultaat -rekening houdend met het doel van de studie- kan men best verschillende 

allocatiemethoden en -factoren onderzoeken. Het effect van deze keuze dient te worden besproken 

in de discussie van het LCA-rapport. 
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4.2 DATA-INVENTARISATIE EN –STRUCTURERING (LCI) 

Een beschrijving van de praktijken die onder deze stap vallen, vind je in sectie 3.1.1, stap 2. 

4.2.1 Sterktes van levenscyclusanalyse 

4.2.1.1 Sterkte van levenscyclusanalyse 

Levenscyclusanalyse is een zeer data-gedreven en data-intensieve methode waarbij de kwaliteit van 

de data in grote mate de kwaliteit van het eindresultaat bepaalt. De LCA-beoefenaar heeft hierbij een 

belangrijke sleutel tot succes in handen. Data van het voorgrondsysteem, het systeem dat wordt 

bestudeerd, kunnen in principe heel gedetailleerd opgetekend worden indien hier voldoende tijd en 

middelen aan worden besteed of indien er een goede en vertrouwelijke samenwerking is met de data-

leverancier (bv. de eigenaar van de bestudeerde voedingsfabriek, het landbouwbedrijf, enz.). Data van 

het achtergrondsysteem zijn terug te vinden in professionele databanken die regelmatig 

geactualiseerd worden met nieuwe data, nieuwe karakterisatiefactoren, nieuwe emissiefactoren (bv. 

IPCC), bijkomende informatie zoals datakwaliteit, enz. 

4.2.2 Algemene uitdagingen en beperkingen 

4.2.2.1 Databeschikbaarheid en datakwaliteit 

Levenscyclusanalyse is zeer data-intensief en vraagt niet alleen veel, maar vooral zeer gedetailleerde, 

kwaliteitsvolle data. Soms zijn beschikbare data het resultaat van een uitgebreide survey, maar 

evengoed kunnen data gebaseerd zijn op een beperkt aantal studies. Datakwaliteit is een belangrijk 

punt en databanken scoren de kwaliteit van de aangeleverde data aan de hand van een data 

kwaliteitsmatrix. Dit geeft de LCA-beoefenaar een beeld van de robuustheid van de data.  

Suggestie: Bij het uitvoeren van een LCA studie is het aangeraden om de kwaliteit van de gebruikte 

data na te gaan en te documenteren.  

Beslissingen die gebaseerd zijn op LCA-resultaten kunnen richtinggevend zijn zonder daarbij het risico 

te lopen dat de milieulasten worden verschoven, op voorwaarde dat die resultaten robuust en 

eenduidig zijn. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met onzekerheid op de gebruikte 

gegevens, en dat voor variabele gegevens rekening wordt gehouden met die variatie. De meeste LCA-

studies maken echter alleen gebruik van deterministische gegevens en negeren daarbij de onzekerheid 

en variabiliteit (Michiels, 2021). Variabiliteit weerspiegelt de natuurlijke en onvermijdelijke 

heterogeniteit. Onzekerheid wijst op een gebrek aan kennis.  

Oplossing: Een manier om met variabiliteit om te gaan, is door een range aan inputwaarden te 

gebruiken (niet één gemiddelde) en de spreiding op het resultaat (de berekende milieu-impact) weer 

te geven. Een klassieke Monte Carlo simulatie doet dit, maar vraagt erg veel data en kennis over de 
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verdeling van die data. De voorgestelde oplossing is nogal omslachtig en vaak heeft de LCA-beoefenaar 

geen toegang tot bijkomende gegevens of heeft geen tijd om die zelf te verzamelen.  

Mogelijke oplossingen: Een manier om met onzekerheid om te gaan, is bijvoorbeeld meer observaties 

of metingen uitvoeren, fijnere meetmethoden hanteren, of bijkomende zaken te kwantificeren. 

Michiels en Geeraerd (2022) gaan een stap verder en onderzochten tweedimensionale Monte Carlo 

simulaties (2DMC) als een correctere manier om betrouwbare conclusies te trekken op basis van 

variabele, onzekere data. Hierbij vormen onzekerheid en variabiliteit elk een aparte dimensie. De 

auteurs pleiten voor het gebruik van deze techniek bij een vergelijkende levenscyclusanalyse van 

producten of processen. 2DMC laat toe om de onzekerheid en variabiliteit in de resultaten duidelijk en 

eenvoudig te visualiseren. 

4.2.3 Specifieke uitdagingen en beperkingen m.b.t. agrovoedingssystemen 

4.2.3.1 Databeschikbaarheid 

4.2.3.1.1 Databeschikbaarheid m.b.t. primaire productie 

Databeschikbaarheid is essentieel voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse. Voor agrovoeding 

is de uitdaging bijzonder groot om de grote verscheidenheid aan landbouwbedrijven en 

bedrijfscontexten zoals productielocatie (bodem en klimaat), seizoen, landbouwpraktijken en -

systemen te vatten en te weerspiegelen. Om die verscheidenheid te vertalen in bijbehorende 

milieuprofielen moet eenzelfde mate van detail aan data beschikbaar zijn voor de uiteenlopende 

situaties. Dat is vooralsnog niet het geval. Enerzijds is de conventionele bedrijfsvoering 

oververtegenwoordigd, wat overeenkomt met haar aandeel in de statistieken. In LCA databanken vind 

je zelden data over producten, geteeld of gekweekt volgens niet-conventionele landbouwpraktijken - 

met uitzondering van biologische productie. Anderzijds ontbreken vaak regio-specifieke data en is er 

een duidelijke geografische scheeftrekking met een aantal landen wereldwijd die sterk 

gedocumenteerd zijn, en veel andere landen, zelfs werelddelen, die onder gerapporteerd worden 

omdat de nodige data ontbreken. 

Mogelijke oplossingen: i.v.m. de oververtegenwoordiging van data van conventionele landbouw: het 

evalueren van agrovoedingsproducten afkomstig uit niet-conventionele landbouw. Met betrekking tot 

het ontbreken van regio-specifieke data: het aanpassen van voorhanden zijnde data met eigen 

gegevens (bv. over werkgangen op het veld, input gebruik en opbrengsten) om representatief te zijn 

voor de lokale productie. Dit vraagt kennis, tijd en middelen. Die zijn te beperkt of niet voorhanden bij 

bv. retailers die hun producten willen evalueren in termen van ecologische duurzaamheid en niet over 

de data van de primaire productiefase beschikken. Zij beroepen zich dan op databanken en kunnen 

conventionele vaak niet van andere praktijken onderscheiden. Verder dienen meer studies uitgevoerd 
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te worden van voedingsproducten uit landen die nu niet vertegenwoordigd zijn in de databanken. Voor 

bepaalde regio’s vraagt dit mogelijk kennisuitwisseling met de lokale onderzoekers. 

4.2.3.1.2 Databeschikbaarheid m.b.t. voedselverwerking 

Ook binnen de fase van de voedselverwerking is het gebrek aan data een veel voorkomend probleem. 

Standaard voedselbewerkingsprocessen zoals drogen, verhitten, en koelen zijn gedocumenteerd, 

maar innovatieve processen en technieken blijven onder gedocumenteerd. Algemeen geldt dat nieuwe 

producten en processen vaak niet beschikbaar zijn in databanken. Soms kan wetenschappelijke 

literatuur soelaas bieden, maar het aantal studies is beperkt en de representativiteit is niet 

gegarandeerd. Het komt ook voor dat data slechts geaggregeerd voorhanden zijn, wat inhoudt dat 

verschillende deelprocessen niet onderscheiden kunnen worden. Dit beperkt de mogelijke 

aanpassingen aan de data, nodig om representatief te zijn voor de bestudeerde situatie. Bedrijven 

houden hun studies liefst vertrouwelijk en maken hun werkwijze niet openbaar. De reden hiervoor is 

dat er heel wat onderzoek en ontwikkeling aan te pas is gekomen. Wanneer de data toch worden 

gepubliceerd, maken vertrouwelijkheidsclausules dat de inventaris niet transparant kan worden 

gedeeld. Dit is bijzonder jammer want (innovatieve) voedselverwerkingsprocessen zijn vaak uniek, in 

tegenstelling tot primaire productieprocessen. Het ontsluiten van data van 

voedselverwerkingsprocessen -vaak bedrijfsspecifiek en bedrijfsgeheim- is dus een belangrijke 

uitdaging. Hoewel de fasen na de primaire productie doorgaans wereldwijd ongeveer 18% van de 

bijdrage aan de klimaatopwarming uitmaken, variëren deze procenten, afhankelijk van het type 

product sterk en kan dit oplopen tot meer dan 3/4 van de totale impact (Poore en Nemecek, 2018). 

Een mogelijke oplossing. Een mogelijkheid is het gebruik van proxies of gelijkaardige processen. 

Afhankelijk van het doel van de studie is dit aanvaardbaar of mis je de essentie, bijvoorbeeld bij een 

vergelijkende duurzaamheidsanalyse.  

Data uit databanken zijn niet steeds alomvattend. Zo wordt in de Agribalyse databank het levenseinde 

van bepaalde inputs op landbouwbedrijven (zoals lege verpakkingen van fytosanitaire producten of 

ongebruikte fytosanitaire producten) niet in rekening genomen, ofschoon ook zij een milieu-impact 

hebben die verhaald moet worden op de geproduceerde voeding (Bonnet et al., 2021). Dezelfde 

auteurs signaleren dat de milieuduurzaamheid van voedingsproducten in de Agribalyse databank de 

consumptiefase omvat maar exclusief voedselverliezen ter hoogte van de consument. Dit is een 

voorbeeld van inconsistente data. 

4.2.3.2 Datakwaliteit en representativiteit 

De grote variatie in landbouwproductie, productiewijzen en productieomgevingen wordt weerspiegeld 

in de milieuduurzaamheid van onze voedingsproducten. Duizenden kleine en grotere 

landbouwbedrijven, voedingswerkers en detailhandelaars dragen bij aan die milieuduurzaamheid. 
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Klimatologische omstandigheden, gebruikte technologieën, en (hoeveelheid en types) 

veldbewerkingen zijn enkele van de sterk variërende factoren die de milieu-impact van een 

voedingsproduct bepalen en maken dat de gerapporteerde milieuduurzaamheid best ver uit elkaar 

kan liggen en soms ordes van grootte kan verschillen (Cucurachi et al., 2019). Hieruit blijkt dat de 

agrovoedingssector bij uitstek wordt gekenmerkt door inputwaarden die sterk variabel zijn in ruimte 

en tijd en die geenszins deterministisch zijn. Nochtans baseren de meeste (vergelijkende) LCA-studies 

zich op gemiddelde statistieken om milieueffecten te berekenen. Zelden wordt daarbij een 

gevoeligheidsanalyse of onzekerheidsanalyse uitgevoerd. Het gebruik van gemiddelde datasets in 

plaats van lokale data heeft een grondige impact op de milieuduurzaamheidsscore van agro- 

voedingsproducten (Boone et al., 2016; Lovarelli et al., 2016). 

Suggestie: Probeer waar mogelijk lokale data te gebruiken. Documenteer de onzekerheid en 

variabiliteit van de gebruikte data. Gepast omgaan met onzekerheid en variabiliteit zou van bij het 

begin deel moeten uitmaken van een levenscyclusanalyse om goed onderbouwde beslissingen te 

kunnen nemen, des te meer bij het vergelijken van agrovoedingsproducten (Michiels en Geeraerd, 

2020). Waar data onvoldoende kwalitatief of representatief zijn, is een gevoeligheidsanalyse 

aangeraden om het gevolg ervan op de resultaten kenbaar te maken.  

4.2.3.3 Nauwkeurigheid van emissiefactoren 

4.2.3.3.1 Meten en berekenen van emissiefactoren 

Naast in- en outputdata zijn ook de emissiefactoren erg belangrijk. Emissies kunnen worden gemeten 

maar meestal worden zij berekend of gekwantificeerd aan de hand van emissiefactoren. Door het open 

karakter van landbouwsystemen is het meten van emissies vaak moeilijk. Denk hierbij aan moeilijk 

beheersbare milieumechanismen zoals erosie en nutriëntenuitspoeling of fermentatieprocessen. 

Emissiefactoren kunnen ook gemodelleerd worden en dit op verschillende niveaus van 

nauwkeurigheid, overeenkomstig de mate van detail van de modellen. Dit wordt aangeduid met het 

Tier niveau, waarbij Tier 1 zeer algemene emissiefactoren gebruikt, Tier 2 verfijnde emissiefactoren op 

basis van meerdere parameters in het model en Tier 3 steunt op meer uitgebreide, vaak 

regiospecifieke of bedrijfsspecifieke modellen. Niet alle niveaus zijn voorhanden voor alle typen 

emissies. Dit heeft te maken met beschikbare data (parametrisatie) en studies (modellen). Bv. 

lachgasemissies (N2O) uit landbouwbodems worden veelal met Tier 1 methoden berekend. Dit is te 

ruw, maar is het gevolg van de complexiteit van de vorming en het meten van lachgasemissies. 

Enterische emissies (CH4) die vrijkomen bij pensfermentatie van herkauwers zijn typisch zeer goed 

gedocumenteerd en vaak wordt een Tier 3 model gebruikt in LCA studies.  

Oplossing: meer onderzoek naar robuuste emissiefactoren voor diverse landbouwpraktijken en 

uiteenlopende landbouwsystemen is essentieel om verfijnde emissiemodellen op te stellen die het 
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onderscheid tussen deze landbouwpraktijken en landbouwsystemen correct beschrijven. Dit houdt 

intensieve meetcampagnes in. 

4.2.3.3.2 Emissiefactoren voor mitigerende praktijken 

Verschillende technologieën worden ingezet in de landbouw, o.a. mitigerende technologieën die de 

impact van de bedrijfsvoering op het milieu reduceren. Voorbeelden zijn ammoniakemissiearme 

technieken in stallen of bij het uitrijden van mest, verlaging van enterische emissies door additieven in 

veevoeders, reductie van methaanemissies uit mestopslag door vergisting, enz. Deze verlaagde 

milieubelasting wordt ideaal gezien doorgerekend in een levenscyclusanalyse, maar vaak ontbreken 

aangepaste emissiefactoren door een gebrek aan robuust wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld 

het effect van rantsoenmaatregelen op enterische emissies kan alleen worden nagegaan in uitgebreide 

voederproeven waarbij ook referentiemetingen worden gedaan, en vaak gelden een reeks 

randvoorwaarden waarbinnen de waargenomen reductie geldt (Smart Melken project27). Hierdoor 

worden veel van deze belangrijke milieumaatregelen niet doorgerekend in de bestaande LCA-studies. 

Bovendien vraagt een dergelijke doorrekening voldoende mate van detail. In de levenscyclus 

inventaris, en bij algemene studies die bijvoorbeeld een gemiddeld milieuprofiel voor een regio of land 

bepalen -typisch gebaseerd op nationale statistieken-, is dat complex. Veel onderzoek richt zich hier 

nu op. 

Oplossing: Enerzijds is er nood aan het consequent en gedetailleerd rapporteren en inventariseren van 

aanwezige mitigerende technologieën en strategieën. Anderzijds moet men investeren in kwaliteitsvol 

wetenschappelijk onderzoek om robuuste emissiefactoren te bekomen bij toepassing van deze 

technologieën en strategieën zodat ze in LCA-studies kunnen opgenomen worden. 

4.3 MILIEU-IMPACTBEOORDELING (LCIA) 

Een beschrijving van de praktijken die onder deze stap vallen, vind je in sectie 3.1.1, stap 3). 

De inhoud van deze sectie is grotendeels gebaseerd op het werk van Bonnot et al. (2021), die eenzelfde 

analyse uitvoerden, gericht op de EF-methode en de Agribalyse databank. Een tweede belangrijke bron 

is het werk van Sala et al. (2017). Een derde belangrijke bron is de Agricultural Working Group (AWG) 

van de Technische adviesraad van de Product Environmental Footprint28. Binnen deze werkgroep 

nemen internationale experten een aantal werkpunten van de LCA-methode onder de loep die 

specifiek de evaluatie van agrovoedingsproducten kunnen beïnvloeden. Deze werkpunten hebben 

voornamelijk betrekking op de nauwkeurigheid waarmee bepaalde emissies worden gemodelleerd en 

hoe effecten van typische landbouwpraktijken best worden ingeschat. Het doel van de werkgroep is 

                                                           
27 SMART melken: IWT nr. 135081, 2015-2018: methaanreductie via rundveevoeding. Coördinator: ILVO. 
28 Auteur Veerle Van linden is lid van de Agricultural Working Group van de Technical Advisory Board van de Product Environmental Footprint.  
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om aanbevelingen te doen rond richtlijnen die in heel Europa kunnen worden toegepast. Concreet 

gaat het over richtlijnen voor emissies uit pensfermentatie, mestopslag, mestverwerking en 

mesttoediening, en emissies ten gevolge van de toediening van verschillende types meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt ook geadviseerd rond de impact op watergebruik en er wordt 

advies opgesteld rond het integreren van biodiversiteit als een aanvullende, nieuwe impactcategorie. 

4.3.1 Sterktes van levenscyclusanalyse 

Levenscyclusanalyse is een holistische methode die toelaat om de milieubijdrage aan verschillende 

milieuthema's te meten op een kwantitatieve wijze. Daarenboven kan LCA de mogelijke schade aan 

ecosystemen, menselijke gezondheid en grondstoffenvoorraden begroten voor bestaande systemen 

en kan ze mogelijke schade die zou resulteren uit het wijzigen van een bestaand systeem, op dezelfde 

manier kwantitatief uitdrukken. De methode laat toe trade-offs en synergiën in kaart te brengen 

tussen verschillende milieuthema's of tussen verschillende fasen in een levenscyclus van een product. 

Aan de hand van een normalisatiestap en (aangepaste) weging kan de milieuduurzaamheid ook 

uitgedrukt worden als één enkele score, die toelaat om de milieuduurzaamheid van verschillende 

systemen toch op eenvoudige wijze te vergelijken en afwegingen te maken. De criteria die hierbij 

worden gehanteerd, worden in functie van het doel en de reikwijdte bepaald door de LCA-beoefenaar. 

Specifiek voor het grondstoffengebruik kan levenscyclusanalyse ook gedetailleerd 

grondstoffenefficiëntieberekeningen doen aan de hand van de CEENE methode. 

4.3.2 Algemene uitdagingen en beperkingen 

De impact van landbouwpraktijken op de productieomgeving wordt nu nog ondermaats geëvalueerd. 

De impact op bodem(kwaliteit) als productiefactor ontbreekt. Het effect van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen komt aan bod in de toxiciteitsthema’s maar wordt op een inconsistente 

wijze geëvalueerd. Ecosysteemdiensten die door landbouwsystemen worden geleverd, worden niet 

gewaardeerd. De directe impact van landbeheerpraktijken op de (plaatselijke) biodiversiteit ontbreekt. 

De indirecte impact op biodiversiteit wordt weliswaar geëvalueerd in een endpoint evaluatie, maar 

focust daarbij op bepaalde (mobiele) taxa. Het bodemleven behoort niet tot de geëvalueerde taxa, 

hoewel ze het laagste trofische niveau vertegenwoordigt. Verstoring of achteruitgang van het 

bodemleven heeft dus verregaande gevolgen voor de globale biodiversiteit. In .de volgende secties 

gaan we hier iets dieper op in. 

4.3.2.1 Ondermaats ontwikkelde impactcategorieën 

4.3.2.1.1 Toxiciteit voor het ecosysteem en de mens 

Impactcategorieën die op vandaag ondermaats zijn ontwikkeld, zijn ecotoxiciteit en toxiciteit voor de 

mens, zowel kankerverwekkend (carcinogeen) als niet- kankerverwekkend (niet-carcinogeen). 
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Hierdoor wordt de impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen (o.a. 

aanwezig in meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen), meststoffen en organische verbindingen 

(zoals bv. PFAS) niet correct ingeschat. De consequentie hiervan voor agrovoedingsproducten, volgt in 

§4.3.3.  

Deel van de oplossing: Binnen het OLCA-Pest project werkt een uitgebreid Europees 

onderzoeksconsortium gedetailleerde modellen uit voor het correct inschatten van de toxiciteit van 

gewasbeschermingsmiddelen (OLCA-Pest29). Ze modelleren de impact van zware metalen en 

organische verbindingen via transfer naar bodem, water en lucht en houden daarbij rekening met hun 

persistentie. Bijkomend wordt ook het effect van residuen die achterblijven op geoogste producten 

gemodelleerd. De modellen zullen in alle methoden en databanken geïntegreerd worden (ook in de 

Product Environmental Footprint methode).  

4.3.2.1.2 Land- en watergebruik 

In levenscyclusanalyse wordt de impact van zowel land- als watergebruik op de kwaliteit van het 

ecosysteem ingeschat aan de hand van de hoeveelheid verbruik (in m² land of m³ water) en een lokale 

index die uitdrukt welk effect lokaal gepaard gaat met dat verbruik: een bodemkwaliteitsindex en een 

waterschaarste-index, respectievelijk. Meer detail wordt gegeven in §4.3.3 bij de specifieke 

uitdagingen en beperkingen m.b.t. agrovoedingssystemen. 

4.3.2.2 Ontbrekende impactcategorieën 

In LCA-studies van landbouw- en voedselsystemen wordt zelden rekening gehouden met 

bodemaantasting, verlies van biodiversiteit, effecten van bestrijdingsmiddelen en dierenwelzijn (van 

der Werf et al., 2020; Bonnot et al., 2021). De milieuthema’s waar prioritair aan gewerkt wordt, zijn 

impact op (mariene) biodiversiteit en bodemkwaliteit. Overige thema’s waar aandacht voor gevraagd 

wordt, zijn dierenwelzijn (Bonnot et al., 2021) en landschapsvorming (Cucarachi et al., 2019). Omdat 

al deze thema’s uiterst relevant zijn voor agrovoedingsproducten, worden ze eveneens besproken in 

§4.3.3 bij de specifieke uitdagingen en beperkingen m.b.t. agrovoedingssystemen. 

4.3.2.3 Evaluatie is globaal en niet-contextgebonden 

Levenscyclusanalyse kwantificeert de impact van emissies en ontgonnen grondstoffen aan 

milieuthema’s (evaluatie halfweg of midpoint) en evalueert mogelijke schade aan de menselijke 

gezondheid, ecosystemen, en grondstoffenvoorraden (endpoint) op globaal niveau. De resultaten, 

zowel midpoint (in equivalenten) als endpoint (in voor invaliditeit gecorrigeerde verloren 

levensjaren30, $, en aantal verdwenen soorten/jaar) staan daarbij los van wat er op perceelsniveau of 

                                                           
29 Projectwebsite van Operationalising Life Cycle Assessment of Pesticides (OLCA-Pest): 
https://www.sustainability.man.dtu.dk/english/research/qsa/research/research-projects/olca-pest 
30 DALY of disability adjusted live years lost 

https://www.sustainability.man.dtu.dk/english/research/qsa/research/research-projects/olca-pest
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lokaal niveau gebeurt. De methode wordt daarom niet-contextgebonden genoemd. Ze houdt geen 

rekening met de lokale draagkracht van het ecosysteem en laat hierdoor niet toe lokale milieu-

impacten te evalueren. Een aantal impactcategorieën maakt gebruik van regionale 

karakterisatiefactoren en kan de globale impact vertalen naar het lokale niveau, maar in de praktijk 

blijken die regionale karakterisatiefactoren te weinig fijnmazig te zijn om pakweg binnen Vlaanderen 

verschillende milieudrukken te onderscheiden. Een voorbeeld hiervan is de categorie van 

watergebruik. De berekeningsmethode AWARE31 rekent met de hoeveelheid resterend beschikbaar 

water en is gebaseerd op lokale indicatoren voor waterschaarste. Maar deze indicator is dezelfde voor 

gans Vlaanderen. Dit wil zeggen dat er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen 

wateronttrekkingen in meer waterrijke of waterschaarste landbouwstreken, of pakweg verzilte 

polders.  

Suggestie: Probeer door een opsplitsing van indirecte en directe emissies en het (in)directe 

grondstoffengebruik een interpretatie te maken van de resultaten en wat dit betekent op het lokale 

niveau. Directe emissies zijn deze die plaatshebben op het bestudeerde voorgrondsysteem en zij 

kunnen doorgaans vrij correct gemodelleerd en gekwantificeerd worden. Vooral emissies die een 

lokaal effect sorteren, zoals bv. verzurende, eutrofiërende, toxische en fijn stof vormende emissies, 

kunnen geëvalueerd worden in het kader van lokale kritische drempelwaarden en het eventueel 

aanwezig bufferend vermogen. Direct grondstoffengebruik is vooral relevant voor het land- en 

watergebruik. Doe dit enkel wanneer je onderbouwde conclusies kan trekken. 

4.3.3 Specifieke uitdagingen en beperking m.b.t. agrovoedingssystemen 

Sala et al. (2017) geven een uitgebreid overzicht van de methodologische uitdagingen van 

levenscyclusanalyse bij de beoordeling van de milieuduurzaamheid van agrovoedingsproducten en het 

agrovoedingssysteem. Zij noemen levenscyclusdenken de referentiemethode voor de beoordeling van 

agrovoedingsketens. De door hen aangehaalde methodologische uitdagingen en tekortkomingen doen 

de auteurs besluiten dat LCA alleen niet volstaat en dat er steeds meer nood is aan aanvullende 

methoden en onderzoeksdomeinen om LCA hierin te ondersteunen. De meeste uitdagingen en 

beperkingen hebben te maken met de methode zelf en worden in §4.3.2 besproken. Hieronder wordt 

nog in detail ingegaan op toxiciteit. 

4.3.3.1 Ondermaats ontwikkelde impactcategorieën 

4.3.3.1.1 Toxiciteit voor het ecosysteem en de mens 

Toxiciteit wordt momenteel niet consistent ingeschat binnen levenscyclusanalyse. Voor 

gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden, insecticiden, fungiciden en herbiciden, wordt in de 

                                                           
31 AWARE: https://wulca-waterlca.org/aware/ 

https://wulca-waterlca.org/aware/
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huidige methode 100% van de emissies toegewezen aan de bodem (Nemecek en Schnetzer, 2011). Er 

wordt geen rekening gehouden met emissies naar de lucht en het watercompartiment, noch naar de 

planten die worden behandeld (residuen) en de nabijgelegen velden (onder de vorm van drift). 

Residuen die terechtkomen in de voedselketen worden evenmin beschouwd. Hierdoor worden 

toxiciteitseffecten momenteel slechts gedeeltelijk en op inconsistente wijze gekwantificeerd, in het 

bijzonder de bijdrage aan carcinogene toxiciteit. Ook cocktaileffecten die voorkomen bij het toepassen 

van meerdere gewasbeschermingsmiddelen op eenzelfde gewas, effecten van de bijhorende 

metabolieten en effecten van hulpstoffen gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen, worden 

momenteel niet in rekening gebracht. Een ander aspect van gewasbeschermingsmiddelen heeft 

betrekking op de lijst van toegelaten substanties die recent sterk werd ingeperkt. In bepaalde 

databanken zijn nog steeds data van voedingsproducten terug te vinden met ondertussen verboden 

substanties in hun inventaris, terwijl informatie over recenter op de markt gebrachte en relevante 

substanties ontbreekt. Etherische oliën, tot op vandaag veeleer gebruikt bij niet-conventionele 

landbouwproductie, worden vaak benaderd als chemische substantie omdat specifieke data 

ontbreken. De impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de ecotoxiciteit kan dus 

niet correct worden ingeschat, temeer omdat er ook geen rekening wordt gehouden met anti-

parasitaire middelen, antibiotica, en de impact van voederadditieven. Dit leidt tot LCA-resultaten die 

onvolledig en vaak misleidend en moeilijk te interpreteren zijn. Dit maakt het eveneens onmogelijk om 

de milieuprofielen van verschillende beheersystemen en -praktijken te beoordelen en onderling te 

vergelijken. Niet-conventionele landbouwpraktijken die expliciet geen gebruik maken van 

(synthetische) gewasbeschermingsmiddelen ondervinden hiervan de grootste nadelen wanneer ze 

vergeleken worden met conventionele praktijken. 

Specifiek voor organische meststoffen is de aanwezigheid van sporen van zware metalen slecht 

geïnventariseerd. Voor fosforhoudende kunstmeststoffen is de aanwezigheid van  Cadmium slecht 

geïnventariseerd, terwijl Cadmium op vandaag erkend is als één van de belangrijkste vervuilende 

stoffen in ons voedsel en via fosforhoudende kunstmeststoffen in de voedselketen terechtkomt 

(Bonnot et al., 2021). De huidige LCA-methoden kunnen de impact van de aanwezigheid van deze 

elementen in meststoffen op de menselijke gezondheid niet correct inschatten omdat de 

aanwezigheid niet goed gedocumenteerd is in de levenscyclusinventaris (je weet onvoldoende welke 

elementen in welke hoeveelheden in een product aanwezig zijn). Ook de inname van zware metalen 

zoals arseen, chroom, cadmium en kwik door consumptie van vis en zeevruchten is nog niet 

geïntegreerd in LCA en wordt daardoor niet als negatieve impact op de menselijke gezondheid 

beschouwd.  
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Oplossing: Binnen het OLCA-Pest project werkt een uitgebreid Europees onderzoeksconsortium 

gedetailleerde modellen uit voor het correct inschatten van de toxiciteit van 

gewasbeschermingsmiddelen (OLCA-Pest32). Ze modelleren de impact van zware metalen en 

organische verbindingen via transfer naar bodem, water en lucht en houden daarbij rekening met hun 

persistentie. Bijkomend wordt ook het effect van residuen die achterblijven op geoogste producten 

gemodelleerd. De modellen zullen in alle methoden en databanken geïntegreerd worden (ook in de 

Product Environmental Footprint methode).  

4.3.3.1.2 Landgebruik 

In levenscyclusanalyse wordt de impact van landgebruik op de kwaliteit van het ecosysteem ingeschat 

aan de hand van een bodemkwaliteitsindex, die verschillende indicatoren gelinkt aan 

bodemeigenschappen, omvat. Deze eigenschappen zijn: fysico-chemische reductie, biotische 

productie, erosiebestendigheid, en aanvulling van het grondwater (volgens de LANCA methode, zie 

Bos et al., 2016). Er zijn regionale karakterisatiefactoren beschikbaar die met behulp van de lokale 

bodemkwaliteitsindex de hoeveelheid landgebruik vertalen in impact ten gevolge van landgebruik. De 

lokale karakterisatiefactoren voor landgebruik zijn weliswaar plaatsspecifiek, maar ze zijn niet gelinkt 

aan bewerkingen. Voor landbouwactiviteiten is dat uiteraard essentieel. 

Een mogelijke oplossing is het uitwerken van een impactcategorie die de impact op bodemkwaliteit 

genuanceerd en zeer plaatsspecifiek inschat. Dit werd uitgewerkt voor enkele gewassen en met een 

focus op koolstofgehalte in Boone et al. (2018a, 2018b). 

4.3.3.1.3 Watergebruik 

De impact van watergebruik op de kwaliteit van het ecosysteem wordt in een levenscyclusanalyse 

geëvalueerd aan de hand van de AWARE33 methode. Deze kwantificeert de hoeveelheid water uit 

diverse bronnen (grondwater, oppervlaktewater, regenwater, leidingwater) die in een specifieke regio 

wordt verbruikt en vermenigvuldigt deze met de overeenkomstige lokale waterschaarste-indicator. 

Die indicator is gebaseerd op de hoeveelheid water die beschikbaar is in een stroomgebied 

(waterbekken) nadat aan de vraag van de mens en de aquatische ecosystemen is voldaan. Die lokale 

indicator zou op niveau van het waterbekken gedefinieerd moeten zijn en is variabel in de tijd. In 

werkelijkheid zijn de lokale waterschaarste-indicatoren helemaal niet zo fijnmazig beschikbaar. Voor 

Vlaanderen bijvoorbeeld geldt één en dezelfde indicator. Hierdoor kunnen landbouwpraktijken alleen 

onderscheiden worden op basis van de hoeveelheid water die ze consumeren uit verschillende 

bronnen, zonder rekening te houden met de lokale situatie. Eenzelfde hoeveelheid irrigatie toepassen 

                                                           
32 Projectwebsite van Operationalising Life Cycle Assessment of Pesticides (OLCA-Pest): 
https://www.sustainability.man.dtu.dk/english/research/qsa/research/research-projects/olca-pest 
33 AWARE (Available WAter REmaining per area in a watershed): https://wulca-waterlca.org/aware/ 

https://www.sustainability.man.dtu.dk/english/research/qsa/research/research-projects/olca-pest
https://wulca-waterlca.org/aware/
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in gebieden waar een oppompverbod geldt, krijgt dezelfde milieu-impact mee als zou het in een gebied 

worden toegepast waar er geen druk wordt uitgeoefend op de lokale watervoorraden. 

Een mogelijke oplossing: Lokale waterschaarste-indicatoren ontwikkelen voor de waterbekkens. Op 

niveau van Vlaanderen kan dit alvast de directe impact op het watergebruik in beeld brengen. Maar 

dit blijft een heel complex gegeven, omdat er verschillende gebruikers zijn van eenzelfde watervolume 

en omdat de beschikbaarheid van water varieert in de tijd (met het stroomdebiet).  

4.3.3.2 Ontbrekende impactcategorieën 

4.3.3.2.1 Impact op biodiversiteit en mariene biodiversiteit 

De Agricultural Working Group van de Technische adviesraad van de PEF heeft een uitgebreide analyse 

gemaakt van beschikbare methoden om terrestrische biodiversiteit te evalueren, maar niet alle 

methoden zijn geschikt voor integratie in levenscyclusanalyse. Een gekende methode om biodiversiteit 

te evalueren buiten levenscyclusanalyse is Natural Capital Accounting (NCC, 2016). Deze methode is 

echter moeilijk te verzoenen met LCA omdat ze veelal beschrijvend te werk gaat om de staat van het 

ecosysteem te beschrijven. Een voor LCA geschikte methode is gericht op het kwantificeren van de 

impact op de biodiversiteit. Ze heeft nood aan een duidelijke systeemafbakening, een welomschreven 

referentietoestand en baseline, een beschrijving van de benodigde data om de evaluatie uit te voeren 

en een goed gedocumenteerde impactevaluatiemethode die de drivers, de druk die wordt uitgeoefend 

op het milieu en de gebruikte indicatoren, beschrijft. Momenteel wordt de methode van Chaudhary 

en Brooks (2018) beschouwd als één van de meest geschikte methodes voor de evaluatie van 

landbouwproductiesystemen. Deze methode is relatief gemakkelijk in gebruik en kan aantonen waar 

de grootste impact op biodiversiteit plaatsheeft in de levenscyclus van landbouwgewassen. Het nadeel 

van de methode is dat ze geen onderscheid kan maken tussen biologische en conventionele 

productiesystemen op lokaal niveau. Op vandaag bestaat er geen voor LCA geschikte methode die de 

impact kan evalueren op de bodembiodiversiteit. Nochtans zijn er verschillende soorten die in de 

bodem leven en er een cruciale rol uitoefenen voor de bodemfunctie als productiefactor en als 

leverancier van ecosysteemdiensten. Voorbeelden van voor landbouw belangrijke soorten zijn 

stikstoffixerende bacteriën (bv. Azetobacter), bacteriën die stikstofuitspoeling, lachgasvorming of 

denitrificatie voorkomen (bv. Pseudomonas denitrificans), enz. Naast deze mobiele taxa zijn er ook 

zeer relevante niet-mobiele taxa (denk aan schimmels) die ook niet geëvalueerd worden en die 

nochtans een enorm groot deel van de bodembiologie uitmaken. De impact van landbeheerpraktijken 

op het bodemleven en de aanwezige biodiversiteit kan dus niet geëvalueerd worden, hoewel ze het 

laagste trofische niveau vertegenwoordigt. Verstoring of achteruitgang van het bodemleven heeft dus 

verregaande gevolgen voor de globale biodiversiteit. Daarom pleit de Agricultural Working Group voor 

een samenwerking met experten uit disciplines buiten LCA om zo de beloftevolle evaluatiemethoden 
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voor biodiversiteit relevant te maken voor toepassing in agrovoedingssystemen. Ten slotte is er ook 

nood aan het op adequate wijze in rekening brengen van de positieve impact op biodiversiteit.  

Levenscyclusanalyse moet ook de impact op het mariene leefmilieu kunnen evalueren, in eerste 

instantie om het effect van microplastics op de kwaliteit van het ecosysteem correct door te kunnen 

rekenen, maar ook om relevante uitspraken te kunnen doen bij de vergelijking van biologisch 

afbreekbare verpakkingen ten opzichte van conventionele niet- biologisch afbreekbare verpakkingen.  

Een mogelijke oplossing: de LCA-wereld werkt volop aan een manier om de impact op terrestrische 

biodiversiteit in rekening te brengen. Er is al heel wat werk verricht en verschillende experten zijn in 

overleg met elkaar.  

4.3.3.2.2 Impact op bodemkwaliteit 

Dat landbouw een impact heeft op de bodemkwaliteit staat buiten kijf. Landbeheerpraktijken houden 

steeds landgebruik, mogelijk landtransformatie, landbewerking, en mogelijk bodemverstoring (zoals 

bodemverdichting of bodemerosie) in. Als we levenscyclusanalyse willen gebruiken om te oordelen 

over duurzame landbouw op de lange termijn, moet de methode rekening kunnen houden met de 

impact van menselijke interventies op de bodem (Eady et al., 2017; Garrigues et al., 2012). Er zijn al 

behoorlijk wat inspanningen geleverd om de effecten van menselijke interventies op de 

bodemkwaliteit in LCA op te nemen. Deze zijn ofwel gericht op bodemeigenschappen, ofwel op 

bodemdegradatieprocessen zoals verdichting, erosie of afbraak van bodemorganische stof (Garrigues 

et al., 2013; Milà i Canals et al., 2007; Núñez et al., 2012; Oberholzer et al., 2012). Vidal Legaz et al. 

(2016) bestudeerden verschillende modellen om de impact te kwantificeren en concludeerden dat er 

binnen LCA geen model bestaat dat de impact van landgebruik, landtransformatie en landbeheer op 

bodemkwaliteit kan evalueren. Een aantal van de methoden zijn ondertussen geïntegreerd in de 

impactcategorie landgebruik aan de hand van de bodemkwaliteitsindicator gebaseerd op de LANCA 

methode (Bos et al., 2016). Verdere verfijning is hier echter nog gewenst.  

4.3.3.2.3 Andere impactcategorieën 

De impact van activiteiten op landschapsvorming en dierenwelzijn worden ook genoemd als hiaten in 

de huidige methode ((Cucurachi et al., 2019), naast de impact van landschapsversnippering of de 

evaluatie van verkaveling (Asselin, et al., 2020). Al deze thema’s hangen heel sterk samen met 

landbouwproductie en ruimtegebruik. 

4.3.3.3 Positieve impact 

Landbouwsystemen zijn bij uitstek multifunctionele systemen: ze spelen een belangrijke rol in het 

voortbrengen van voedsel, voedergewassen, vezels, energiegewassen (zoals hout), en genetische 

diversiteit. Maar evengoed leveren zij tal van regulerende diensten (zoals het reguleren van de lucht- 

en waterkwaliteit) als culturele diensten (zoals esthetische of relaxerende waarde). Agro-ecosystemen 
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zijn zo, net als natuur, in staat om heel wat belangrijke ecosysteemdiensten te leveren die de kwaliteit 

en robuustheid van het ecosysteem ondersteunen. Het bijgewerkte CICES klassificeringskader34 

(CICES), opgesteld door het Europees Milieuagentschap (Haines-Young en Potschin, 2018), geeft een 

uitgebreid overzicht van alle mogelijke ecosysteemdiensten. Datzelfde kader vormt de basis voor het 

praktische luik van deze studie. Conventionele levenscyclusanalyse laat echter (nog) niet toe om deze 

(of andere) positieve bijdragen aan het leefmilieu in rekening te brengen.  

Een mogelijke oplossing: Rond de integratie van ecosysteemdiensten in levenscyclusanalyse is al heel 

wat werk verricht (Alejandre et al., 2019; Bruel et al., 2016; Nemecek et al., 2016a; Nordborg et al., 

2017; Othoniel et al., 2019), maar er is nog geen algemeen aanvaarde methode. De methode die wordt 

uitgewerkt in het praktische luik van deze studie en die vertrekt van een alternatieve allocatiemethode 

van de milieubelasting over de verschillende geleverde ecosysteemdiensten (beschreven in Boone et 

al., 2019) is een stap in de goede richting. Om een gestroomlijnde LCA uit te voeren, is het echter 

gewenst om ecosysteemdiensten als aparte categorie op midpoint niveau uit te werken. Deze is dan 

minder plaatsspecifiek, maar kan voor alle systemen mee doorgerekend worden. Indien de impact van 

specifieke keuzes van landbouwpraktijken de hoofddoelstelling is, lijkt de methode van Boone et al. 

(2019) eerder aangewezen.   

4.4 INTERPRETATIE 

Een beschrijving van de praktijken die onder deze stap vallen, vind je in sectie 3.1.1, stap 4. 

4.4.1 Sterktes van levenscyclusanalyse 

Een levenscyclusanalyse is per definitie transparant en laat toe om duidelijke conclusies te trekken en 

indien nodig aanbevelingen te maken voor verder onderzoek. Het resultaat kan steeds worden 

gekaderd. 

4.4.2 Algemene uitdagingen en beperkingen 

Resultaten van een LCA-studie moeten steeds geïnterpreteerd worden in het kader van het doel en de 

reikwijdte van de studie. Alleen dan zijn besluiten op basis van de resultaten legitiem. Volgende vragen 

verdienen aandacht: 

- Is het doel bereikt? Waarom wel of niet? 

- Wat zijn de belangrijke werkpunten of thema’s inzake duurzaamheid die blijken uit de analyse?  

- Gelden er voorwaarden voor de validiteit van de resultaten? Wat is de ruimtelijke en temporele 

geldigheid van de studieresultaten? 

                                                           
34 Common International Classification of Ecosystem Services,  
https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2018/01/Guidance-V51-01012018.pdf 

https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2018/01/Guidance-V51-01012018.pdf
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- Zijn de resultaten extrapoleerbaar, en zo ja, in welke mate? Welke andere situatie kunnen ze 

weerspiegelen? 

- Wat is de (beleids)relevantie van de bekomen resultaten? Voorkom dat er verkeerde accenten 

worden gelegd of foutieve conclusies worden getrokken op basis van de studie;  

- Welke parameters hebben de grootste invloed op het eindresultaat? Hoe onzeker is het 

eindresultaat? (Is er een gevoeligheidsanalyse of onzekerheidsanalyse uitgevoerd?) 

Men is best zo expliciet mogelijk in welke besluiten wel en niet getrokken kunnen worden op basis van 

de studie en in welke omstandigheden de studieresultaten wel of niet gelden. Werkpunten moeten 

geïdentificeerd en besproken worden. Een gevoeligheidsanalyse wordt gevraagd binnen LCA, maar 

ontbreekt in veel gevallen, terwijl de onzekerheid en variatie op de (vele) gegevens -zeker bij 

agrovoedingsproducten- groot en ongekend zijn. Levenscyclusanalyse is een globale methode en laat 

niet toe om lokale milieu-impacten te evalueren. Dit vraagt de nodige voorzichtigheid bij de bespreking 

van de resultaten.  

Suggestie: Vermeld duidelijk de geldigheid van de resultaten. Vermeld ook welke beperkingen er 

rusten op de resultaten. Directe emissies uit het voorgrondsysteem en direct grondstoffenverbruik, 

kunnen wel geïnterpreteerd worden in het kader van lokale kritische grenswaarden en draagkracht. 

Formuleer zelf beleidsaanbevelingen om te voorkomen dat anderen het in jouw plaats doen en daarbij 

verkeerde accenten leggen of conclusies trekken. 

4.4.3 Specifieke uitdagingen en beperkingen m.b.t. agrovoedingssystemen 

Door een beperkte hoeveelheid data over voedselverwerkingsprocessen of niet-conventionele 

landbouwpraktijken ontbreekt een benchmark of vergelijkingspunt waartegenover nieuwe processen 

of niet conventionele praktijken geëvalueerd kunnen worden. Dit bemoeilijkt de interpretatie van 

vergelijkende impactstudies. 

De oplossing: investeer in (kwalitatieve) impactanalyses die zoveel mogelijk van de variatie aan 

agrovoedingspraktijken afdekt. Herhaal dit geregeld in de tijd. 
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5 CONCLUSIE 

Europa heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Specifiek binnen haar Farm-to-Fork 

strategie (Green Deal) ambieert ze voor de landbouw tegen 2030 en ten opzichte van 1990 een sterke 

afbouw van het gebruik van meststoffen (-20%), gewasbeschermingsmiddelen (-50%), en antibiotica 

(in de veehouderij, -50%), het beperken van nutriëntenverliezen (-50%) en het reduceren van 

broeikasgassen (-50 tot 55%). De onderliggende doelstelling is te komen tot een robuust en 

veerkrachtig voedselsysteem dat voedselzekerheid biedt in een veranderend klimaat met afnemende 

biodiversiteit, en zodoende iedereen te voorzien van duurzame, gezonde, veilige, voedingsrijke, 

betaalbare voeding met respect voor de draagkracht van onze planeet (EC, 2020b). 

Agro-ecologie, biologische landbouw en boslandbouw worden prominent naar voren geschoven als 

duurzame alternatieven voor conventionele landbouwpraktijken. Om de consument en de 

producenten in de agrovoedingsindustrie in de juiste richting te bewegen en de transitie naar een 

duurzamer voedselsysteem te ondersteunen, werkt Europa ook een kader uit voor het etiketteren van 

informatie rond de milieuduurzaamheid van voedingsproducten op de verpakking. De basis voor het 

berekenen van die milieuduurzaamheid is een levenscyclusanalyse uitgevoerd volgens een 

geharmoniseerde methodologie - hoogstwaarschijnlijk de PEF methodologie- zodat de 

milieuduurzaamheid van producten uit verschillende productieomgevingen (in het bijzonder uit 

verschillende Europese lidstaten) volgens identieke rekenregels wordt berekend. Dit laat een eerlijk 

vergelijk toe. Maar kan deze PEF-methode en levenscyclusanalyse in het algemeen een correct 

onderscheid maken tussen voedingsproducten afkomstig uit verschillende landbouwsystemen of 

geproduceerd volgens uiteenlopende landbouwpraktijken? Het belang van deze studie moet in dat 

kader gezien worden. 

We besluiten dat de gekende tekortkomingen in de huidige LCA-methodologie geen correcte 

vergelijking toelaten van producten uit eenzelfde productcategorie, maar geproduceerd volgens 

uiteenlopende landbouwpraktijken en/of afkomstig van niet-conventionele landbouwsystemen (zoals 

boslandbouw, biologische landbouw, permacultuur, enz.). Er zijn vier grote oorzaken voor dit 

probleem: (1) een gebrek aan (robuuste) data die deze praktijken kenmerken, (2) de eenzijdige focus 

binnen LCA op negatieve bijdragen aan de integriteit van het ecosysteem, de menselijke gezondheid, 

en de grondstoffenvoorraden, (3) ondermaats ontwikkelde of ontbrekende milieuthema's, en (4) het 

principe van de functionele eenheid dat sturend werkt en steeds bepaalde praktijken zal bevoordelen.  

Het eerste probleem kan opgelost worden door op consistente wijze kwantitatieve data te verzamelen 

over het gebruik van (typen en hoeveelheden) inputs en opbrengsten, en gerichte meetcampagnes op 

te zetten om aangepaste emissiefactoren op te stellen voor het kwantificeren van directe emissies op 
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het landbouwbedrijf. Hierdoor zullen agrovoedingsproducten die niet op conventionele wijze werden 

geproduceerd met de huidige LCA-methode correcter beoordeeld worden. 

Het tweede probleem, de eenzijdige focus op negatieve bijdragen, vormt een uitdaging waar de LCA-

gemeenschap zich op vandaag over buigt en de wetenschappelijke literatuur hierrond neemt toe. Er 

wordt vooral gedacht in de richting van het integreren van geleverde ecosysteemdiensten, maar er is 

nog geen consensus over de manier waarop dit kan en moet gebeuren. Een oplossing voor dit 

probleem draagt zeker bij aan een correcte vergelijking van agrovoedingsproducten die niet op 

conventionele wijze worden geproduceerd. 

Een betere uitwerking van het thema toxiciteit en de integratie van impact op biodiversiteit staan 

bovenaan de agenda voor wat betreft het derde probleem. Een uitgebreid Europees 

onderzoeksconsortium werkt gedetailleerde modellen uit voor het correct inschatten van de toxiciteit 

van gewasbeschermingsmiddelen (OLCA-Pest35). Ze modelleren de impact van zware metalen en 

organische verbindingen en dit via transfer naar bodem, water en lucht en houden daarbij rekening 

met hun persistentie. Deze modellen zullen geïntegreerd worden in de huidige rekenmethodes en ook 

achtergronddata in databanken zullen op basis hiervan worden aangepast. Bijkomend wordt ook het 

effect van residuen die achterblijven op geoogste producten gemodelleerd. Deze aanpassing is cruciaal 

om niet-conventionele landbouwpraktijken die inzetten op een minimaal gebruik van (natuurlijke, 

organische) gewasbeschermingsmiddelen correct te beoordelen aan de hand van de huidige LCA-

methode. Vooralsnog zijn er geen nieuwe impactcategorieën geïntroduceerd. Thema’s zoals 

bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn krijgen veel aandacht, maar blijken moeilijk te 

integreren.  

Het vierde probleem hangt samen met de manier waarop resultaten van een levenscyclusanalyse 

worden weergegeven en is fundamenteel van aard. Er bestaat geen ‘waardenneutrale’ oplossing en 

dit vormt vooral een uitdaging bij de interpretatie van de resultaten. Door meerdere functionele 

eenheden naast elkaar te plaatsen, kunnen weliswaar verschillende inzichten aangereikt worden. Het 

is ook belangrijk om de impact van de gemaakte keuze expliciet te bespreken en zeker wanneer 

uiteenlopende productiesystemen onderling worden vergeleken. 

Zolang andere milieueffecten en in het bijzonder de positieve bijdragen die landbouw levert aan de 

kwaliteit van het ecosysteem en de menselijke gezondheid, niet worden ingecalculeerd, moet er zeer 

omzichtig worden omgegaan met resultaten van vergelijkende milieuduurzaamheidsstudies die louter 

gebaseerd zijn op levenscyclusanalyse. Anderzijds zijn sommige biologische processen zo complex dat 

                                                           
35 Projectwebsite van Operationalising Life Cycle Assessment of Pesticides (OLCA-Pest): 
https://www.sustainability.man.dtu.dk/english/research/qsa/research/research-projects/olca-pest 

https://www.sustainability.man.dtu.dk/english/research/qsa/research/research-projects/olca-pest
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ze nooit perfect gemodelleerd zullen worden, denk bijvoorbeeld aan de impact van 

landbeheerspraktijken op de biodiversiteit. Een systemische kijk is dan altijd aangewezen.  
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6 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

- Er zijn bijkomende inspanningen nodig om gegevens te verzamelen over onderbelichte 

voedingscategorieën en voedingsproducten uit landen waarvan momenteel zeer weinig tot geen 

data voorhanden zijn; 

- Het bepalen van een milieuvoetafdruk steunt op emissiemodellen. Er is meer onderzoek nodig 

naar robuuste emissiefactoren voor diverse landbouwpraktijken en uiteenlopende 

landbouwsystemen. Het is essentieel om verfijnde emissiemodellen op te stellen die het 

onderscheid tussen deze landbouwpraktijken en landbouwsystemen correct beschrijven en die de 

inspanningen van de Vlaamse landbouwers weerspiegelen en honoreren. Dit houdt intensieve 

meetcampagnes in; 

- Op dezelfde manier is er meer onderzoek nodig naar robuuste emissiefactoren bij toepassing van 

mitigerende technologieën en strategieën, zodat deze in LCA-studies kunnen opgenomen worden; 

- Er zijn bijkomende inspanningen nodig om agrovoedingsproducten afkomstig uit niet-

conventionele landbouw te evalueren en eenzelfde gewicht te geven in de databanken als 

producten afkomstig uit conventionele landbouw; Op die manier kan een volwaardige benchmark 

opgemaakt worden voor deze (Vlaamse) producten en wordt het verbeterpotentieel ook voor die 

categorie producten duidelijk (beschouwd over alle milieuthema’s);  

- Er zijn meer observaties en metingen nodig en er moeten fijnere meetmethoden worden 

gehanteerd om de variabiliteit aan milieuprofielen van alle agrovoedingsproducten (zeker binnen 

eenzelfde productcategorie) goed in beeld te krijgen, de onzekerheid op de resultaten te 

verminderen, en een benchmark op te maken voor deze (Vlaamse) producten zodat het 

verbeterpotentieel (beschouwd over alle milieuthema’s) duidelijk wordt. Dit zal ook eenduidige 

besluiten toelaten bij vergelijkende impactstudies. Het consistent rapporteren van de 

milieuprofielen van lokaal geproduceerde voedingsproducten (via regionaal aangepaste 

milieuduurzaamheidstools zoals Klimrek) is hierbij een belangrijke stap;  

- Er zijn bijkomende inspanningen nodig om milieuprofielen op te stellen voor de verschillende 

voedselbe- en -verwerkingsprocessen, zeker in het kader van de eiwitshift, om de transitie naar 

meer duurzame diëten te bewaken; 

- Er dient een minimale inspanning te gebeuren om internationale databanken te voorzien van 

lokale Vlaamse data. Indien er geen LCA-analyses worden uitgevoerd, moet minimaal voor een 

aantal kernproducten een aanpassing van de voorhanden zijnde data gebeuren met Vlaamse 

gegevens (bv. over werkgangen op het veld, gebruik van hoeveelheden en types inputs en 

opbrengsten) zodat ze representatief zijn voor de Vlaamse productie. Op die manier voorkom je 
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dat producten van Vlaamse bodem in supermarkten een label krijgen dat gebaseerd is op 

buitenlandse productiepraktijken;  

- Er is onderzoek nodig om binnen Vlaanderen regiospecifieke karakterisatiefactoren voor land- en 

watergebruik uit te werken op een geografische schaal die relevant en praktisch haalbaar is; 

- Internationaal zijn er blijvende inspanningen nodig om het milieueffect van 

gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en organische verbindingen gedetailleerd te 

modelleren zoals nu gebeurt binnen OLCA-Pest. De resultaten moeten in alle methoden en 

databanken geïntegreerd worden (ook in de Product Environmental Footprint methode); 

- Internationaal zijn er blijvende inspanningen nodig om ontbrekende milieuthema’s uit te werken 

tot impactcategorieën, met voorrang voor deze thema’s waar landbouw- en voedingsproductie 

een belangrijke relatie mee heeft, zodat de sector handvaten krijgt om gericht verder te 

verduurzamen (biodiversiteit met aandacht voor bodembiodiversiteit, bodemkwaliteit, 

dierenwelzijn, mariene biodiversiteit); 

- Internationaal zijn er blijvende inspanningen nodig om de positieve bijdragen die 

landbouwproductiesystemen leveren, te kwantificeren binnen het milieuprofiel. 
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DEEL 2: VERGELIJKING VAN DE MILIEU-IMPACT VAN 

VERSCHILLENDE LANDBOUWPRODUCTIESYSTEMEN OP 

BASIS VAN EEN VOEDINGSKORF - PRAKTISCH LUIK OP BASIS 

VAN ECOSYSTEEMDIENSTEN- EN LEVENSCYCLUSANALYSE 
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1 INTRODUCTIE 

Duurzame voeding is een belangrijk aspect in de huidige samenleving. Dit wordt ook erkend door de 

Verenigde Naties met agenda 2030 waarin zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden 

gedefinieerd en waarbij voeding centraal staat (United Nations General Assembly, 2015). Ook in 

Vlaanderen staat het item hoog op de agenda en wil men streven naar een meer duurzaam 

voedingspatroon. Dit werd aangetoond door het aspect milieuverantwoorde voeding mee op te 

nemen bij de herziening van de voedingsdriehoek, zoals ook toegelicht wordt in het 

achtergronddocument ‘Voeding en milieuverantwoorde consumptie: naar een voedingspatroon voor 

een gezonde planeet’ (Rubens et al., 2021). 

Om gerichte adviezen omtrent duurzame voeding te kunnen vormgeven, is er nood aan een objectieve 

evaluatie. In deze studie wordt levenscyclusanalyse (LCA) gebruikt als methode om 

milieuduurzaamheid van voedingsproducten en – systemen te meten en te evalueren. De 

levenscyclusbenadering is holistisch, sterk wetenschappelijk onderbouwd en gedocumenteerd, en laat 

toe om zowel directe als indirecte effecten mee op te nemen in de beoordeling (Guinée et al., 2002; 

ISO, 2006a, 2006b). De methode kent echter ook een aantal beperkingen om (complexe) biologische 

processen te beschouwen (Notarnicola et al., 2017). Zo wordt bijvoorbeeld de milieu-impact heel vaak 

uitgedrukt per kg product, waardoor efficiëntere productiesystemen vaak beter presteren inzake 

milieudruk (Meier et al., 2015). Daarentegen wordt het aspect dat productieprocessen die extensiever 

zijn vaak in meerdere mate gericht zijn op de ondersteuning en versterking van de kwaliteit en 

robuustheid van het ecosysteem (door het leveren van een ruime bundel aan ecosysteemdiensten 

(ESD)) standaard niet in rekening gebracht. Met andere woorden, doordat de focus in LCA ligt op de 

productieve diensten, wordt te vaak voorbijgegaan aan de lokale milieudruk enerzijds en geleverde 

ESD (positieve bijdrage van landbouwsystemen) anderzijds. Het belang van landbouwgebieden om 

structureel bij te dragen aan ESD wordt ook erkend en aangemoedigd op beleidsniveau via de 

omgevingsdoelstellingen. Via het leveren van regulerende en culturele ESD kan landbouw bijdragen 

aan de realisatie van omgevingsdoelstellingen zoals een vermindering van het erosierisico door een 

gezonde bodem, een bijdrage aan klimaatregulatie door koolstofopslag in de bodem, reductie van het 

gebruik van pesticiden door natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding, de creatie van netwerken van 

groenblauwe aders en een grotere belevingswaarde van het landbouwlandschap voor toeristen en 

recreanten. Deze verweving van voedselproductie met andere functies sluit aan bij het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen dat stelt dat Vlaanderen in 2050 moet beschikken over een robuuste en waar 

mogelijk multifunctioneel ingerichte open ruimte. 
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Dit is het tweede luik van de opdracht “Vergelijking van de milieu-impact van verschillende 

landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf” van het Departement Omgeving van de 

Vlaamse overheid (Ref. EKG-2020_31-F02_0). In het eerste deel lag de focus op inzicht krijgen in 

levenscyclusanalyse (LCA) als methode om de ecologische duurzaamheid van voeding en bij uitbreiding 

van een eetpatroon te bepalen. Dit luik heeft als doel de methode toe te passen om de ecologische 

duurzaamheid te bepalen van een voedingskorf. Deze is samengesteld uit een vast assortiment 

voedingsproducten die telkens afkomstig zijn van een ander landbouwproductiesysteem.  

In dit praktische luik van de studie wordt gekozen voor een benadering waarin LCA-resultaten 

gecombineerd worden met de mate waarin landbouwecosystemen specifieke ESD kunnen leveren. 

Door niet alleen aandacht te hebben voor de kosten (negatieve impact) maar ook voor de baten 

(positieve impact) die de productie van deze voedingsproducten voor het milieu/omgeving met zich 

meebrengt, wordt getracht het plaatje van de milieu-analyse meer volledig te maken.  

Het praktisch luik is opgedeeld in zes hoofdstukken. Na deze introductie (H1) wordt kort de 

conceptuele aanpak besproken (H2). Vervolgens wordt de toegepaste methodiek uitgebreid toegelicht 

(H3). Daarna komen de resultaten aan bod (H4) waarna afgesloten wordt met enkele conclusies (H5) 

en beleidsaanbevelingen (H6). 
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2 CONCEPTUELE AANPAK 

Om de milieuduurzaamheid van producten en systemen te evalueren, wordt vaak gesteund op 

levenscyclusanalyse (LCA). Het is een internationaal gestandaardiseerde methodologie om de 

potentiële milieueffecten die verband houden met emissies en het gebruik van hulpbronnen 

gedurende de levenscyclus van het product, d.w.z. van de winning van grondstoffen tot het einde van 

de levensduur, te beoordelen (Guinée et al., 2002). Zoals in het eerste luik van dit rapport reeds aan 

bod kwam, wordt in klassieke LCA voornamelijk de focus gelegd op de geleverde producten. Hierbij 

wordt voorbijgegaan aan het multifunctionele karakter van een landbouwsysteem. Naast het 

geoogste/geproduceerde product worden namelijk ook talrijke andere diensten geleverd (bv. voorzien 

van habitat). De totale hoeveelheid goederen en diensten die een (landbouw)ecosysteem kan leveren 

aan de maatschappij, wordt aangeduid als ecosysteemdiensten (ESD). Om te kunnen omgaan met het 

multifunctionele karakter van een landbouwsysteem werd in Boone et al. (2019) een 

allocatieprocedure voorgesteld om bij het berekenen van de milieu-impact rekening te houden met 

alle geleverde ESD. Een uitgebreide bespreking van LCA kwam reeds aan bod in het eerste luik van 

deze studie. In dit rapport wordt hierop slechts kort ingegaan ter verduidelijking van het verdere 

verloop van het praktische luik. 

2.1 LEVENSCYCLUSANALYSE: EEN GESTANDAARDISEERDE 

METHODOLOGIE 

De LCA-methodologie wordt beschreven aan de hand van de vier fasen zoals gedefinieerd in de ISO-

normen 14040 en 14044: (1) definitie doel en reikwijdte, (2) inventaris analyse, (3) impactbeoordeling 

en (4) interpretatie. 

De eerste fase omvat de formulering van het doel van de studie en aanvullende informatie zoals 

beoogde toepassing en doelgroep, beschrijving van het productsysteem, vastleggen van 

systeemgrenzen en het definiëren van de functionele eenheid (FU) als referentie voor vergelijking. 

De gegevensinventarisatie (tweede fase) omvat de kwantificering van de ingaande en uitgaande 

stromen (bv. materialen, emissies) in verband met een product of dienst door middel van 

gegevensverzamelings- en berekeningsprocedures. Standaard wordt een onderscheid gemaakt tussen 

het voorgrond- en het achtergrondsysteem. In het eerste zijn de processen specifiek voor het 

product/systeem onder studie. Voor de processen in het achtergrondsysteem, dewelke niet systeem-

specifiek zijn (bv. elektriciteitsproductie), worden algemene gegevens verzameld in databanken. 

De derde fase is erop gericht inzicht te krijgen in en een evaluatie te maken van de omvang en 

betekenis van potentiële milieueffecten van het productsysteem. Eerst worden de verzamelde data 
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(fase 2) op een zuiver kwalitatieve basis toegewezen aan de impactcategorieën waartoe zij bijdragen 

(classificatie). Daarna worden de bijdragen aan specifieke impactcategorieën gekwantificeerd met 

behulp van karakterisatiefactoren (bv. bijdrage aan klimaatopwarming gemeten in kg CO2-eq). De 

kwantificering van indicatoren door karakterisatiefactoren kan halverwege of aan het eindpunt van 

oorzaak-gevolgketens van milieumechanismen plaatsvinden. Er bestaan verschillende 

impactbeoordelingsmethoden met hun eigen methodologie om de karakterisatiefactoren voor de 

geselecteerde impactcategorieën te bepalen (Hauschild et al., 2013).  

In de laatste fase (fase 4), worden de resultaten uit fase 2 en 3 geanalyseerd in relatie tot het doel van 

de studie. Dit is een iteratief gebeuren. 

2.2 BEOORDELEN VAN DE POSITIEVE BIJDRAGEN VAN 

LANDBOUWSYSTEMEN 

Natuurlijke ecosystemen leveren verschillende diensten aan de mens, bv. voedsel, zuivere lucht, 

habitat. Het geheel van voordelen of positieve bijdragen die mensen uit ecosystemen halen, wordt 

aangeduid als ecosysteemdiensten (ESD) (Braat en de Groot, 2012). Het CICES (Common International 

Classification of Ecosystem Services) classificatiesysteem onderscheidt (1) voortbrengende of 

producerende, (2) regulerende en onderhoudende (verder aangeduid als regulerende) en (3) culturele 

ESD (Haines-Young and Potschin, 2018). Terwijl de eerste categorie o.a. de productie van voeding of 

hout omvat, duiden regulerende diensten de rol van ecosystemen aan in bv. de regulering van de 

bodemkwaliteit of de bestrijding van plagen en ziekte. De culturele diensten zijn moeilijker (objectief) 

meetbaar en worden daarom minder vaak in evaluaties opgenomen (Burkhard et al., 2012). Ze gaan 

o.a. over de ervaring door interacties met de omgeving (vb. het aanbieden van een omgeving om te 

ontstressen, of landschapsbeleving).  

2.3 UITBREIDING KLASSIEKE LCA METHODOLOGIE MET 

BEOORDELING VAN ECOSYSTEEMDIENSTEN 

Hoewel er reeds heel wat pogingen ondernomen werden om ESD in LCA te integreren, is er nog geen 

gevestigde en allesomvattende methode beschikbaar (De Luca Peña et al., 2022). Boone et al. (2019) 

stellen een alternatieve methode voor om de positieve bijdrage van landbouwsystemen mee op te 

nemen in de duurzaamheidsbeoordeling. In deze benadering wordt de milieu-impact verdeeld over 

alle geleverde producerende en regulerende ESD, ook wel alloceren genoemd. Deze methode is 

gebaseerd op de capaciteit van een landbouwecosysteem om ESD te leveren, dewelke verschillend is 

voor elk landbouwsysteem. Deze methode is schematisch voorgesteld voor een biologisch en 

conventioneel landbouwsysteem in Figuur 1. Een allocatiefactor voor producerende en regulerende 
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diensten moet vastgesteld worden. Om deze te kunnen berekenen, worden in Boone et al. (2019) 

volgende stappen voorgesteld. 

Stap 1: Selectie ecosysteemdiensten - Elk landbouwsysteem wordt gekenmerkt door een specifiek 

management. Dit beïnvloedt de bundel aan ESD die het landbouwsysteem levert. In deze eerste 

stap wordt een selectie van relevante ESD gemaakt. In Boone et al. (2019) worden enkel 

producerende en regulerende diensten opgenomen. 

Stap 2: Scoren van de ecosysteemdiensten - Niet enkel (het aantal) geleverde ecosysteemdiensten 

(kan) kunnen verschillen tussen landbouwsystemen, maar ook de mate waarin een 

landbouwsysteem een ESD kan leveren, is sterk variërend. Dit hangt namelijk sterk samen met het 

landbouwmanagement, zoals gekozen werkgangen (bv. type ploegen), keuze meststoffen, 

enzovoort. Hierdoor zal bijvoorbeeld in een biologisch landbouwsysteem vaak een hogere 

hoeveelheid koolstof in de bodem opgeslagen zitten dan in een conventioneel landbouwsysteem. 

Daarom wordt in deze tweede stap de capaciteit van ieder landbouwecosysteem om elke 

geselecteerde ESD te leveren, geëvalueerd.  

Stap 3: Berekenen van allocatiefactor - Op basis van de voorgaande twee stappen wordt een 

allocatiefactor berekend voor zowel de producerende als de regulerende diensten. De 

allocatiefactor voor producerende diensten is gelijk aan de ratio van de gemiddelde capaciteit om 

producerende diensten te leveren en de totale levering van ESD (som van gemiddelde capaciteit 

van producerende en regulerende diensten). Analoog kan de factor voor regulerende diensten 

berekend worden. Deze allocatiefactoren bepalen vervolgens in welke mate de impact 

toegewezen wordt aan de geleverde producten (producerende diensten) en in welke mate aan de 

geleverde regulerende ESD.  Aangezien de factoren gebaseerd zijn op de scores (zie stap 2), zullen 

deze per landbouwsysteem verschillend zijn.  
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Figuur 1: Schematische voorstelling van de traditionele toewijzingsprocedure van de milieu-impact aan het geoogste product 
(links) en de methode voorgesteld in Boone et al. (2019) om de milieu-impact toe te wijzen aan zowel producerende als 
regulerende diensten (respectievelijk ESprovisioning en ESregulating) (rechts). De factoren fprov en freg staan voor de alloctiefactoren 
van de producerende en regulerende diensten.  
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3 METHODIEK 

De beschrijving van de methodiek volgt de verschillende fases van een LCA zoals vastgelegd door de 

ISO-standaarden (ISO, 2006a).  

3.1 DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE STUDIE 

3.1.1 Doel 

Het doel van de studie bestaat uit het bepalen van de milieuduurzaamheid van een voedingskorf. Deze 

korf bevat een scala aan plantaardige en dierlijke producten, waarbij elk product geproduceerd wordt 

volgens verschillende landbouwsystemen of -praktijken. Om de impact op het milieu te bepalen, wordt 

rekening gehouden met zowel de milieuvoetafdruk (negatieve impact) als potentieel geleverde ESD 

(positief effect). 

3.1.2 Beschrijving van de systemen onder studie 

3.1.2.1 Voedingskorf 

Verschillende criteria werden gehandhaafd bij het samenstellen van de voedingskorf. Allereerst 

moeten de producten een beeld geven van de Vlaamse productie. Dit betekent dat producten die 

voornamelijk geïmporteerd worden, niet in aanmerking komen. Vervolgens werd getracht de 

voedingsproducten zo te selecteren dat alle segmenten uit de voedingskorf naargelang aanbevolen 

hoeveelheid vertegenwoordigd waren. Verder was het streefdoel ook meerdere voedingscategorieën 

te bedekken, zoals aangeduid in de studie van het Vlaams Instituut Gezond Leven (2017). Daarnaast 

werd ook nagegaan dat deze voedingsproducten onder verschillende landbouwsystemen en -

praktijken geteeld worden. Ten slotte was databeschikbaarheid van systemen in LCA databanken om 

zowel voorgrond- als achtergrondsysteem (bv. zaadproductie) te kunnen modelleren een belangrijke 

drijfveer. Hierbij moeten data voor zowel biologisch als conventioneel geteelde producten in dezelfde 

databank aanwezig zijn. 

Deze criteria hebben geleid tot een voedingskorf van 12 producten. De gekozen akkerbouwgewassen 

en groenten in openlucht en fruit zijn wintertarwe (als proxy voor brood), winterkoolzaad (als proxy 

voor koolzaadolie), soja (als proxy voor tofu), suikerbiet (als proxy voor suiker), aardappel, wortel en 

aardbei. Daarnaast worden ook walnoot en appel mee opgenomen in de groep van plantaardige 

producten. De dierlijke producten zijn melk (van rundvee), rundsvlees en kippenvlees. Een overzicht 

van de producten en de overeenkomstige voedingscategorie wordt gegeven in Tabel 1. Figuur 2 duidt 

de spreiding van de producten over de voedingsdriehoek aan. 
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Tabel 1: Overzicht van geselecteerde voedingsproducten, aanduiding voor welk product ze een proxy zijn en de 

voedingscategorie  

Voedingsproduct Proxy voor Voedingscategorie 
Wintertarwe Brood Brood, volkoren graanproducten en 

aardappelen 
Koolzaad Koolzaadolie Oliën en vetten 

Soja Tofu Peulvruchten 

Suikerbiet Suiker Voeding buiten de voedingsdriehoek 

Aardappel Aardappel Brood, volkoren graanproducten en 
aardappelen 

Wortel Wortel Groente 

Aardbei Aardbei Fruit 

Appel Appel Fruit 

Okkernoot Okkernoot Noten en zaden 

Melk Melk Melk en alternatieven 

Rundsvlees Biefstuk Vlees 

Kippenvlees Kippenvlees Vlees 

 

 

 

Figuur 2: Spreiding van de geselecteerde voedingsproducten over de voedingsdriehoek. Ter vereenvoudiging werd de rode 
categorie onderaan in de driehoek toegevoegd. 

3.1.2.2 Landbouwsystemen en –praktijken 

Er worden in deze studie vier landbouwsystemen en -praktijken vergeleken: een zuiver conventioneel 

systeem (C), een conventioneel systeem met toepassing van precisielandbouwpraktijken (C-PL), een 

conventioneel systeem met integratie van boslandbouw (of ook wel aangeduid als agroforestry) (C-AF) 

en een biologisch systeem (BIO). De beschrijving van de systemen onder studie wordt gegeven in 

Box 1. De systemen zoals hier beschreven reflecteren de realiteit maar waarbij extremen tussen 

systemen opgezocht worden. We willen namelijk met deze studie achterhalen of we met een 
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aangepaste LCA methode een correcter vergelijk kunnen mogelijk maken tussen 

landbouwproductiesystemen. Als verschillen in ecologische duurzaamheid tussen deze extremen niet 

kunnen gereflecteerd worden, zal dit ook niet mogelijk zijn voor alle tussenvormen die meer de 

realiteit benaderen (bijvoorbeeld past een zuiver conventioneel landbouwsysteem ook vaak reeds 

agro-ecologische praktijken toe).  

Box 1: Beschrijving van de beschouwde landbouwsystemen en -praktijken 

Conventioneel Gebruikelijke manier van plantaardige en dierlijke productie.  
 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, organische mest en kunstmest. 
 Geen aanwezigheid van kleine landschapselementen of akkerranden. 
 Akkerbouwgewassen en volleveldsgroenten in rotaties (wissellandbouw) van 3 à 4 

jaar. 
 Aardbeien worden in volle grond geteeld, niet overdekt, in rotatie. 

 Appels worden geteeld in laagstamboomgaarden met ondergroei gras.  
 Okkernoten worden geteeld in plantages met ondergroei gras. 
 Rundvleesvee graast, melkvee graast (nagenoeg) niet.  
 Rundvee is grondgebonden met volgende drie teelten (i.h.k.v. 

vergroeningsmaatregelen): 

voedermaïs (kuilmaïs, snijmaïs) - grasland (permanent en tijdelijk) - 

wintertarwe 

 Vleeskippen blijven op stal. Er wordt geen eigen voeder geteeld (niet 

grondgebonden). 

Precisielandbouw Identiek aan conventionele landbouw; uitgebreid met volgende technieken 

(‘toekomstscenario’s): 

 plaatsspecifiek spuiten (gewasbeschermingsmiddelen) en bemesten; 

 variabele dosis = variabel bekalken, zaaien en poten (plantafstand o.b.v. 

bodempotentiekaart, afstand tot rijpad, schaduwzone), en spuiten bij 

aardappelloofdoding; 

 vaste rijpaden; 

 precisie-irrigatie bij boomgaarden;  

 ziektepreventie door vroegtijdige ziektedetectie op dierniveau (runderen);  

 precisie-voederen van dieren. 

Boslandbouw Betreft een gevestigd systeem na 10 jaar (productieve fase).  

 Identiek aan conventionele landbouw maar met een houtige component die hout of 

vruchten levert. 

 Steeds aanwezigheid van een heg of houtkant aan één zijde van het perceel.  

 Er zijn twee systemen: akkerbouwsysteem en boomgaardsysteem. 

 Akkerbouwgewassen, groenten en aardbeien volgens het akkerbouwsysteem. 

 Appels, okkernoten, en dierlijke productie volgens het boomgaardsysteem. 

 Akkerbouwsysteem: teeltrotatie identiek aan conventionele landbouw. 

 Houtige component: 50% populier of eik, 25% appelbomen, 25% 

okkernotenbomen (50:50 hout:vrucht) 

 Teeltwijze is alley cropping: bomenrijen op 1-2 spuitrijen van elkaar 

verwijderd.  

 In totaal nemen deze 6% van het areaal in, 94% van de oppervlakte wordt 

bewerkt voor het gewas. 

 Boomgaardsysteem: graasweide met individueel omrasterde bomen. 

 Houtige component: hazelaars bij vleeskippen, 

populier/eik/appelbomen/okkernotenbomen bij runderen. 
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 Runderen grazen en vleeskippen lopen uit op graasweide; bomen bieden 

beschutting. 

 In totaal nemen deze 3% (rund) tot 4% (kip) van het areaal in, de rest van 

de oppervlakte is voor gras bestemd. 

Biologisch Betreft een gevestigd systeem na 10 jaar (geen omschakeling). 

 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en organische mest volgens bio-

wetgeving. 

 Aanwezigheid van akkerranden. 

 Er worden maximaal agro-ecologische technieken gehanteerd.  

 Akkerbouwgewassen en volleveldsgroenten in rotaties (wissellandbouw) van 6 jaar.  

 Suikerbiet komt (zeker in Vlaanderen) niet voor in biolandbouw. 

 Aardbeien worden in volle grond geteeld, niet overdekt, in rotatie - zie 

conventioneel, bio-wetgeving. 

 Okkernoten worden geteeld in plantages met ondergroei gras - zie conventioneel, 

bio-wetgeving. 

 Rundvleesvee en melkvee grazen maximaal; voedergewassen: 

 vleesvee: mengteelt triticale-erwt/kuilmaïs/grasklaver (permanent 

75%/tijdelijke=maaiweide 25%). 

 melkvee: mengteelt triticale-erwt/kuilmaïs/bakgranen/grasklaver (permanent 

25%/tijdelijke=maaiweide 75%). 

 Vleeskippen hebben meer ruimte in de stal en vrije uitloop met begroeiing 

(grasklaver en struiken voor schuilmogelijkheid). 

 Er wordt geen eigen voeder geteeld (niet-grondgebonden). 

 

Deze systeembeschrijving is nodig om ESD te kunnen scoren, maar is ook de leidraad voor de LCA. 

Gelimiteerd door databeschikbaarheid werd hier soms minimaal van afgeweken, maar dit wordt 

doorheen dit rapport steeds aangeduid.  

Bij het beoordelen van de capaciteit van de ecosystemen om specifieke ESD te leveren, is het ook van 

belang te weten in welke rotatie de verschillende akkerbouwgewassen, groente en fruit voorkomen. 

Deze zijn terug te vinden in Box 2. Hierbij werden rotatiesystemen, alsook de keuzes voor bomen in 

agroforestry (Box 1), zo gekozen dat zo vaak mogelijk dezelfde rotatiesystemen voor de gekozen 

voedingsproducten kunnen beschouwd worden. 
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Box 2: Beschouwde rotatiesystemen 

Conventioneel (zuiver, precisielandbouw, agroforestry)    

wintertarwe wintertarwe-kuilmaïs-aardappelen-kuilmaïs   

koolzaad   kuilmaïs -koolzaad-wintertarwe   

soja   wintertarwe-kuilmaïs-soja-kuilmaïs   

suikerbiet   wintertarwe-wintergerst-aardappelen-suikerbiet   

aardappelen wintertarwe-kuilmaïs-aardappelen-kuilmaïs   

wortel   wintertarwe-wintergerst-wortelen -aardappelen-suikerbiet 

aardbei   aardbei-maïs-tarwe     

            

Biologisch          

wintertarwe grasklaver-prei-wortelen-wintertarwe-kolen-aardappelen   

koolzaad grasklaver-prei-wortelen-wintertarwe ('graan')-stamslaboontjes-koolzaad  

soja   soja-prei-wortelen-wintertarwe-grasklaver-kolen-aardappelen 

suikerbiet   /       

aardappelen grasklaver-prei-wortelen-wintertarwe-kolen-aardappelen   

wortel   grasklaver-prei-wortelen-wintertarwe-kolen-aardappelen   

aardbei   aardbei-maïs-tarwe     

 

3.1.3 Systeemgrenzen 

De afbakening van het systeem is het veld, waarbij verdere verwerking van voedingsproducten niet 

mee wordt opgenomen. De grootste milieu-impact alsook de grootste verschillen tussen de 

landbouwsystemen spelen zich namelijk af in deze eerste stap van de keten (zie Figuur 3). De volgende 

stappen, bv. het koel bewaren van gewassen, gebeuren (meestal) onafhankelijk van het type primaire 

productiesysteem. Het is dus een zogenoemde wieg-tot-veld studie.  

 

Figuur 3: Voedingstoeleveringsketen.  

3.1.4 Functionele eenheid 

De focus van deze studie is om de milieu-impact van eenzelfde voedingsproduct geteeld onder 

verschillende landbouwsystemen te vergelijken. Vandaar dat een massa-gebaseerde functionele 

eenheid gehanteerd wordt: 1 ton voedingsproduct geleverd door het veld voor plantaardige producten 

en 1 kg voedingsproduct voor dierlijke producten. Het doel is niet om de verschillende 

voedingsproducten onderling te vergelijken. Dan had moeten gezocht worden naar een functionele 

eenheid waarin de functie (namelijk voedingswaarde) geïntegreerd is, bv. energie-inhoud. Voor 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 96 van 219 

landbouwsystemen wordt ook vaak een oppervlakte-gebaseerde functionele eenheid gebruikt. De 

resultaten werden toegevoegd in bijlage. Bij deze functionele eenheid beïnvloedt de opbrengst de 

resultaten niet. Echter wordt dan voorbijgegaan aan het feit dat ook land een grondstof is waar 

zorgvuldig mee moet omgegaan worden. Productie-efficiëntie blijft dan ook belangrijk voor 

landbouwsystemen. 

3.2 DATAVERZAMELING 

3.2.1 Dataverzameling levenscyclusanalyse (LCA) 

De eerste stap omvat de verzameling van alle kwantitatieve data van alle ingaande en uitgaande 

stromen (materialen, energie, emissie en afvalstromen) van een proces. Voor het voorgrondsysteem 

werd in deze studie vertrokken van data beschikbaar in literatuur en in de LCA databanken ecoinvent 

(Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2021), Agribalyse (ADEME, 2020) en Agri-footprint (Blonk, 

2021), waarna de data aangepast werden naar de Vlaamse context. Hiervoor werd gesteund op kennis 

van experten, landbouwstatistieken en landbouwrapporten. Voor het achtergrondsysteem werden de 

data volledig bekomen via de LCA databanken ecoinvent en Agribalyse.  

De verzameling van kwantitatieve informatie van alle ingaande en uitgaande stromen wordt hieronder 

beschreven. De stromen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën zoals 

schematisch weergegeven in Figuur 4. Het voorgrondsysteem focust op wat gebeurt op het veld, 

weiland of in de stallen. Hierbij wordt ook de productie van alle ingaande stromen in rekening 

gebracht. Belangrijk is dat de impact van de productie van dierlijke mest wordt toegekend aan de 

dierlijke systemen, terwijl de impact van het verspreiden van de mest en bijhorende emissies wel aan 

het plantaardig productiesysteem wordt toegekend (Nemecek and Erzinger, 2005). 
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Figuur 4: Ingaande en uitgaande stromen gerelateerd met een landbouwproductiesysteem, hier schematisch voorgesteld 
voor een plantaardig productiesysteem. 

3.2.1.1 Landbouwsystemen en –praktijken 

Informatie omtrent teelttechnieken voor de verschillende voedingsproducten werd zoveel mogelijk 

voor de Vlaamse context verzameld. Het is wel belangrijk om te realiseren dat “dé Vlaamse 

teelttechniek” niet bestaat, aangezien de keuzes die gemaakt worden afhankelijk zijn van bijvoorbeeld 

de weersomstandigheden, de bodem of de landbouwer zelf. De algemeen gangbare keuze voor 

werkgangen werd nagestreefd.  

Conventionele landbouw – Voor alle akkerbouwgewassen, behalve voor koolzaad, werden de 

landgebruikspraktijken alsook de volgorde en aantal werkgangen per praktijk bepaald door experten 

(ILVO, persoonlijke communicatie, 2022). Voor koolzaad werden de data verkregen uit de 

teelthandleiding (Lamont et al., 2005). Voor wortel werd gesteund op de teelthandleiding waarna de 

data gevalideerd werden door PC Groenteteelt (PC Groenteteelt, persoonlijke communicatie, 2022). 

Voor aardbei kon geen informatie omtrent de teelt in openlucht binnen Vlaanderen verkregen worden, 

maar werd gebruik gemaakt van de data voor de Franse teelt in openlucht zoals aangegeven in de 

databank Agribalyse v3.01. Ook voor appel en walnoten werd gesteund op de processen aanwezig in 

de databank Agribalyse v3.01. Hoewel Goossens et al. (2017) de appelteelt uit Vlaanderen in kaart 

bracht, zijn de aangeleverde data teveel geaggregeerd om de teelt zelf te modelleren. De evaluatie van 

de data liet echter wel toe om een gerichte keuze van appelteelt uit de databank te selecteren. 

Agribalyse v3.01 bevat verschillende productiesystemen voor melk, hierbij werd geopteerd voor het 

systeem met minimaal 30% kuilmais als veevoeder. Daarentegen werd de databank ecoinvent v3.8 

gebruikt om rundsvleesproductie te simuleren. Hierbij werd gestart van het proces dat rundvee in 
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Brazilië simuleert (gezien er geen Europese processen beschikbaar zijn), waarbij zowel een beperkte 

hoeveelheid weiland als veevoeder gebruikt worden om het vee te voeden. Alle Braziliaanse input 

processen werden echter gewijzigd naar de Vlaamse of Europese context (vb. minerale bemesting en 

gerelateerde machine), terwijl de hoeveelheden overgenomen werden vanuit de Braziliaanse context. 

Ten slotte werden de data van de kippenvleesproductie gehaald uit de databank Agribalyse v3.01, die 

zowel processen voor conventionele als ook biologische kippenteelt bevat. Voor deze dierlijke 

producten kunnen de inputdata lichtjes wijzigen naar wat aangehaald werd in Box 1, maar het 

aanpassen van deze data (en bijgevolg ook alle uitgaande stromen) was binnen de scope van dit project 

echter niet haalbaar.  

Conventionele landbouw met precisietechnieken – Op basis van gesprekken met experten werd 

beslist om precisietechnieken toe te passen op alle akkerbouwgewassen en wortel (ILVO, 2022). Er 

wordt verondersteld dat de teelttechnieken en landgebruikspraktijken nagenoeg dezelfde blijven als 

voor zuiver conventionele landbouw. Doordat variabel gedoseerd kan worden, is het verschil 

voornamelijk te merken in hoeveelheden van input van zaad en gewasbeschermingsmiddelen. De 

hoeveelheid bemesting wordt echter hetzelfde beschouwd, enkel wordt deze nu variabel gedoseerd. 

Dit leidt er ook toe dat het aantal keer spuiten ook verminderd kan worden (zie 3.2.1.3).  

Conventionele landbouw met integratie van boslandbouw – Bij boslandbouw of agroforestry werd 

vertrokken van de teelttechnieken van conventionele landbouw. De landgebruikspraktijken zijn 

dezelfde, alleen worden deze nu slechts op een deel van het perceel toegepast (zie landgebruik in 

3.2.1.2). Dit wil zeggen dat het agroforestry-systeem uit twee deelprocessen bestaat: gewas- of 

dierlijke productie en productie van hout of voeding geleverd door de houtige component. Input- en 

outputdata kunnen apart verzameld worden voor beide deelprocessen, wat allocatie (toewijzen van 

milieu-impact) kan vermijden. Dit is de aanbevolen procedure volgens ISO (ISO, 2006b). Concreet 

betekent dit dat de ingaande stromen (type en hoeveelheid) van 1 hectare zuiver conventionele 

landbouw gelijk zijn aan deze voor de component gewasteelt voor een equivalente oppervlakte onder 

agroforestry. Dit wordt verduidelijkt in de Figuur C1 in Bijlage C. 

Biologische landbouw – Analoog aan conventionele landbouw werden voor alle akkerbouwgewassen 

(behalve koolzaad) en voor wortel de landgebruikspraktijken (zowel de volgorde als het aantal 

werkgangen) bepaald door experten (ILVO, persoonlijke communicatie, 2022). Biologische 

koolzaadproductie is weinig gangbaar in België, waardoor weinig data beschikbaar zijn. Steunend op 

het feit dat volgens ecoinvent de teelttechnieken voor soja en koolzaad gelijkaardig zijn, wordt de 

biologische sojaproductie als startpunt genomen om de conventionele koolzaadteelt aan te passen 

naar biologische koolzaadteelt. Biologische aardbeiproductie is niet beschikbaar in LCA databanken. 

De conventionele openlucht aardbeienteelt uit Agribalyse v3.01 wordt als startbasis gebruikt, waarna 

de inputdata aangepast worden op basis van de ratio tussen conventionele en biologische 
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aardbeienteelt in Spanje (Romero-Gámez and Suárez-Rey, 2020). Zowel biologische appel- als 

walnotenteelt worden bekomen uit Agribalyse v3.01. Voor biologische melk wordt het 

productiesysteem met minder dan 10% kuilmais als veevoeder en ter compensatie meer weiland 

geselecteerd uit Agribalyse v3.01. Analoog aan conventioneel rundsvlees wordt rundvee uit Brazilië uit 

de databank ecoinvent 3.8 aangepast naar de Vlaamse en Europese context, waarbij weiland de 

voornaamste input voor veevoeder is. Zoals reeds aangehaald wordt biologisch kippenvlees uit 

Frankrijk (Agribalyse v3.01) als proxy gebruikt voor Vlaams kippenvlees. Zoals reeds vermeld bij het 

conventionele landbouwsysteem kunnen de inputdata lichtjes anders zijn dan wat aangegeven werd 

in Box 1, hoewel de grote lijnen overeenkomen. De impact van de verschillen wordt telkens bij de 

resultaten besproken. 

Een overzicht van de databronnen voor de conventionele en biologische teeltpraktijken wordt in 

Tabel 2 gegeven.  
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Tabel 2: Overzicht databronnen van de werkgangen en landgebruikspraktijken per voedingsproduct voor conventionele 

(CONV) en biologische (BIO) landbouwsystemen 

 Bronnen inputdata 

 CONV BIO 

Wintertarwe ILVO ILVO 

Koolzaad (Lamont et al., 2005) ILVO 

Soja ILVO ILVO, ecoinvent v3.8 

Suikerbiet ILVO / 

Aardappel ILVO ILVO 

Wortel PC Groenteteelt PC Groenteteelt 

Aardbei 
Agribalyse v3.01 

Agribalyse v3.01; Romero-Gámez en 
Suárez-Rey (2020) 

Appel Agribalyse v3.01 Agribalyse v3.01 

Okkernoot Agribalyse v3.01 Agribalyse v3.01 

Melk Agribalyse v3.01 Agribalyse v3.01 

Rundsvlees ecoinvent v3.8 ecoinvent v3.8 

Kippenvlees Agribalyse v3.01 Agribalyse v3.01 

 

3.2.1.2 Natuurlijke grondstoffen 

Naast land wordt ook water vanuit de natuur aangewend in het systeem. Er werd verondersteld dat 

het land reeds lange tijd in gebruik is voor landbouwpraktijken, daarom werd enkel bezetting en geen 

transformatie van land in rekening gebracht. Voor het landgebruik werd gekeken naar de gemiddelde 

tijd van het gewas op het veld (ILVO, persoonlijke communicatie, 2022) en werd de tijd dat het land 

voor of na het gewas braak ligt niet mee opgenomen in de berekeningen.  

In het geval van boslandbouw werd enkel het gedeelte van het perceel dat gebruikt wordt voor gewas 

of dier (en dus niet de houtige component) in rekening gebracht. Voor akkerbouw en fruitteelt werd 

gesteund op de inrichting van het perceel zoals aangegeven in Pardon (2018). Hierbij gaat men uit van 

bomenrijen waartussen de gewassen geteeld worden. De oppervlakte van het veld dat bewerkt wordt 

voor de gewascomponent bedraagt in deze setting 94%. Het overige deel van het areaal wordt 

toegewezen aan de houtige component. Bij weiland wordt uitgegaan van een 4% perceelbezetting 

door de houtige component voor rundvee en 3% bij kippenteelt (zie Box 1). 

Het gebruik van water (bv. oppervlaktewater) is toe te wijzen aan het proces irrigeren. Het al dan niet 

irrigeren werd bepaald op basis van de databronnen zoals aangegeven in H3.2.1.1, terwijl de 

hoeveelheid watergebruik overgenomen werd uit de databanken. 

3.2.1.3 Input van zaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 

De hoeveelheid zaad of boomzaailingen werd voor zowel conventionele als biologische teelt uit de 

databanken verkregen. Voor alle akkerbouwgewassen en wortel kwamen deze data uit ecoinvent v3.8, 

voor aardbei, appel en walnoot werd gesteund op Agribalyse v3.01. Voor precisielandbouw werd 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 101 van 219 

steeds een reductie van 5% verondersteld, gezien men meer gericht kan zaaien (ILVO, persoonlijke 

communicatie, 2022).  

De gebruikte hoeveelheid meststoffen is gebaseerd op de kennis van experten, waarbij de toegelaten 

maximale hoeveelheid nooit overschreden wordt (VLM, 2022). Indien geen primaire informatie 

verzameld kon worden, werd de mix aan toegepaste meststoffen uit de databanken behouden. Bij 

precisietechnieken blijkt de hoeveelheid toegepaste meststoffen gelijk, maar worden de meststoffen 

variabel gedoseerd over het veld. Door gebrek aan data wordt geen verandering in de hoeveelheid 

meststoffen voor agroforestry in rekening gebracht, hoewel in theorie deze zou kunnen verminderen.  

De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn gebaseerd op de data uit de databanken voor de 

gewassen geproduceerd in Zwitserland (ecoinvent v3.8) of Frankrijk (Agribalyse v3.01). Bij 

precisietechnieken werd op basis van het advies van experten (ILVO, persoonlijke communicatie, 2022) 

volgende aannames gebruikt:  

- vermindering van 10% in fungiciden;  

- extra daling van 5% bij curatieve fungiciden; 

- 30% daling bij de insecticiden, gezien plaatsspecifiek gespoten kan worden; 

- 50% daling bij middelen ingezet bij loofdoding; 

- vermindering in spuitbeurten bij enkele van de gewassen - hierbij werd vb. gesteld dat om de 

2 teelten 1 van de 4 spuitbeurten overbodig is. 

Voor aardbei, appel en okkernoot was echter onvoldoende expertise beschikbaar om de ingaande 

stromen aan te passen aan precisietechnieken. Vandaar dat voor deze producten de teeltwijze 

dezelfde is als onder zuiver conventionele landbouw.  

3.2.1.4 Andere: hulpmiddelen, nutsvoorzieningen, veevoeder 

Voor al deze ingaande data werd gesteund op de databanken. Hulpmiddelen omvatten bijvoorbeeld 

steunpalen voor zaailingen bij appelteelt of strooisel in de stallen. Het energieverbruik is voornamelijk 

gerelateerd met irrigatie in het geval van plantaardige gewassen. Maar bij dierlijke productie verwijst 

nutsvoorzieningen naar water voor schoonmaken en energieverbruik in de stallen. Ook het veevoeder 

van de dierlijke producten werd bepaald door de systemen in de databanken, hierdoor kunnen deze 

licht afwijken van wat aangegeven is in Box 1. 

Voor precisietechnieken werd bij boomgaarden aangegeven dat precisie-irrigatie toegepast zou 

worden (Box 1), maar hierover konden geen specifieke data verzameld worden. Dat werd dus niet in 

rekening gebracht. Verder werd aangegeven dat onder precisielandbouw bij rundveesystemen 

ziektepreventie door vroegtijdige ziektedetectie kan gebeuren. Echter, in de databanken wordt geen 

melding gemaakt van de hoeveelheid verliezen door ziekte bij zuiver conventionele landbouw en kon 

dit dus niet doorgerekend worden. Voor precisievoederen kon niet kwantitatief bepaald worden welke 
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verandering zou optreden. Vandaar dat precisielandbouw voor dierlijke producten in deze studie 

conservatief benaderd wordt.  

3.2.1.5 Brandstofverbruik en gerelateerde emissies naar de lucht 

Voor alle akkerbouwgewassen werd het brandstofverbruik voor de specifieke machines gebaseerd op 

de OFFREM-studie (Van linden and Herman, 2014). In deze studie werd uitgegaan van een gewogen 

gemiddelde voor de situatie in Vlaanderen met betrekking tot tractorgrootte en machines. Hierbij 

werd rekening gehouden met de mate van het voorkomen van gewassen per veldgrootte en bodem. 

Dit komt overeen met 85% van het landbouwvoertuigenpark in Vlaanderen in 2007.  

Voor de berekening van de uitlaatgassen werd gesteund op de emissiefactoren voor off-road machines 

van het Europese handboek EMEP/EEA (Winther and Dore, 2019). Machines van Stage IIIB zijn gebruikt 

als standaardwaarde om de motorefficiëntie aan te duiden, wat overeenkomt met ongeveer een 

leeftijd van 10 jaar oud. Er kan verondersteld worden dat machines voor precisielandbouw gemiddeld 

iets jonger zijn en misschien daardoor ook efficiënter in brandstofverbruik. Door gebrek aan data werd 

dit niet mee opgenomen. 

3.2.1.6 Directe emissies naar lucht, water, bodem 

De emissies afkomstig van het veld door landgebruik en toepassen van meststoffen, zaad, en 

gewasbeschermingsmiddelen worden samengebracht onder de noemer ‘directe emissies’.  

Ammoniakemissies werden berekend volgens de aanbevelingen in EMAV 2.0 (Broekaert et al., 2017), 

wat overeenkomt met Tier 3 modelleren volgens het handboek European Monitoring and Evaluation 

Programme/European Environment Agency guidebook (EMEP/EEA) (Winther and Dore, 2019). De 

hoeveelheid nitraatuitspoeling werd berekend volgens het SQCB model, zoals aanbevolen door 

Emmenegger et al. (2009) en Nemecek and Schnetzer (2011). Zowel fosforemissies naar grond- en 

oppervlaktewater als N2O- en NOx-emissies zijn berekend volgens de modellen aanbevolen in Nemecek 

and Schnetzer (2011). De inputdata voor deze gebruikte modellen werden zoveel mogelijk toegespitst 

op de Vlaamse situatie. Bijvoorbeeld werden gewaskarakteristieken zoals worteldiepte, hoeveelheid 

N verwijderd door oogstresten of stikstofopname door gewassen, verzameld voor de Vlaamse context 

via de studie van Van Opstal et al. (2014) en is de fosforinhoud van de bovenste bodemlaag bepaald 

op basis van de studie van Amery en Vandecasteele (2015). Daarnaast werd gerekend met de 

gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in België, namelijk 910 mm/j (KMI, 2022). Stikstof- en 

fosforinhoud van mest is verkregen uit de normen en richtwaarden 2022 (VLM, 2022). Belangrijk om 

te vermelden is dat de formules toegepast in bovenstaande modellen geschikt zijn om directe emissies 

van standaard gewasproductie te bepalen, maar dat zij geen rekening houden met bv. de aanwezigheid 

van bomen of struiken. Dit wil zeggen dat de huidige formules niet toelaten de emissies in agroforestry 

op een correcte manier te berekenen en dus leiden tot een onderschatting van de meerwaarde van 
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agroforestry. Ook het effect van variabel bemesten in tijd en plaats bij precisielandbouw kan m.b.v. 

bovenstaande modellen niet nauwkeurig bepaald worden en leiden ook hier dus tot een 

onderschatting van deze landbouwpraktijken. 

De emissies van zware metalen naar de bodem, oppervlakte- en grondwater werden berekend volgens 

Nemecek and Schnetzer (2011). Hierbij wordt verondersteld dat alle pesticiden terechtkomen op de 

bodem, wat een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid is. Zoals reeds eerder aangehaald, wordt 

binnen de LCA-gemeenschap gewerkt aan een betere modellering. 

3.2.1.7 Opbrengst 

De opbrengsten van de akkerbouwgewassen, fruit- en notenteelt werden, in de mate van het 

mogelijke, voor de Vlaamse context bepaald. Deze zijn samen met de bron terug te vinden in Tabel 3. 

Voor dierlijke systemen werd volledig vertrouwd op de data uit de databanken Agribalyse v3.01 (melk 

en kippenvlees) en ecoinvent v3.8 (rundsvlees) waarin enkel het aantal dieren per dierklasse vermeld 

wordt. Alle input- en outputdata zijn dan toegewezen per kg (levend) product. 

De opbrengst van de conventioneel geteelde akkerbouwgewassen werd, indien mogelijk, bepaald voor 

de Belgische situatie op basis van de landbouwstatistieken, waarbij gebruik gemaakt werd van de 

gemiddelde opbrengst van de laatste vijf jaar (2016-2020) (Belgische Federale Overheidsdiensten, 

2022). Voor soja waren deze data niet beschikbaar en werd vertrouwd op de expertise op ILVO, wat 

overeenkomt met de data uit ecoinvent v3.8. Voor de andere voedingsproducten (nl. wortel, aardbei, 

appel en okkernoot) werd de opbrengst zoals vermeld in de databank Agribalyse v3.01 aangehouden.  

Op basis van het oordeel van de experten werd voor precisielandbouw dezelfde opbrengst als onder 

conventionele landbouw behouden. Precisietechnieken introduceren namelijk een risico, maar de 

precisietechnieken kunnen ook verliezen beperken of (plaatselijk) productie verhogen. Op deze manier 

is er sprake van conservatief positieve modellering door productiebehoud. 

Voor agroforestry werd de evolutie van de gewasopbrengst voor een simulatietijd van 25 jaar 

ingeschat met behulp van de methodologie van Pardon (2018). In die studie werden gegevens 

verzameld over de invloed van bomen op de opbrengst van wintertarwe, wintergerst, korrelmaïs, 

voedermaïs en aardappel, telkens in functie van de leeftijd van de boom en de afstand tot de bomenrij 

en vergeleken met de opbrengst onder een zuiver conventioneel systeem. Aangezien in deze studie 

eenzelfde opstelling verondersteld wordt (Box 1), is het een goede aanname om de relatieve reducties 

te behouden voor wintertarwe en aardappel. Door gebrek aan data werd, na overleg met experten, 

voor winterkoolzaad, soja en wortel dezelfde evolutie in opbrengst voor respectievelijk wintergerst, 

voedermaïs en aardappel aangenomen. Deze keuze is op basis van overeenkomsten in groeiseizoen. 

Na overleg met experten werd een reductie van 8% aangenomen voor suikerbiet, een daling die lager 

ligt dan de reductie voor maïs. Hoewel het gewas een groot deel van het groeiseizoen beschaduwd is, 
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heeft het al kunnen groeien voor de boom in blad stond, in tegenstelling tot maïs of aardappel. Per 

gewas wordt vervolgens de gemiddelde opbrengst over 25 jaar (rekening houdend met aantal keer 

voorkomen in de rotatie) berekend. Voor aardbei is geen goede proxy beschikbaar en daarom werd 

eenzelfde opbrengst als onder conventionele teelt beschouwd. Voor appel en okkernoot werd geen 

verandering in opbrengst verondersteld, maar moet de opbrengst uit conventionele teelt herrekend 

worden naar het aantal bomen aanwezig op het agroforestry veld (ILVO, persoonlijke communicatie, 

2022). Analoog werd gerekend voor dierlijke systemen: eenzelfde veebezetting werd verondersteld, 

dus het equivalent moest berekend worden naar de beschikbare weideruimte.  

Voor de biologische teelt werd veelal gesteund op de kennis van experten (ILVO, persoonlijke 

communicatie, 2022). Indien niet voldoende expertise aanwezig was, werden de opbrengstdata 

overgenomen uit de databanken ecoinvent v3.8 of Agribalyse v3.01. Enkel voor biologische aardbei is 

er geen informatie beschikbaar in Agribalyse. Daarom werd de opbrengst vermeld voor de 

conventionele teelt in Agribalyse v3.01 aangepast op basis van de ratio van de opbrengst tussen 

conventionele en biologische teelt uit de studie van Romero-Gámez and Suárez-Rey (2020).  

Tabel 3: Opbrengsten van plantaardige voedingsproducten onder conventionele (CONV), biologische (BIO), conventionele 

met precisielandbouw (CONV-PL) en conventionele met agroforestry (CONV-AF) landbouwsystemen. Data voor appel en 

okkernoot zijn voor de volledige levenscyclus 

 Opbrengst (kg/ha) 

 CONV CONV-PLb CONV-AFb,c BIO 

Wintertarwe 8548 a 8548 8055 6500 b 
Koolzaad 3752 a 3752 3610 2026 d 

Soja 3000 b,c 3000 2541 3000 b,d 
Suikerbiet 84542 a 84542 77779 / 
Aardappel 40804 a 40804 35339 30000 b 

Wortel 76500 d 76500 66254 42500 e 
Aardbei 31500 d 31500 31500 18327 f 
Appel 935440 d 935440 935440 507000 e 

Okkernoot 99050 d 99050 99050 77200 e 
a: Belgische Federale Overheidsdiensten, 2022; b: ILVO, persoonlijke communicatie, 2022; c: Pardon, 2018; d: ecoinvent 
v3.8; e: Agribalyse v3.01; f: Romero-Gámez and Suárez-Rey (2020) 

 

3.2.1.8 Achtergronddata 

De verzamelde primaire data moeten gekoppeld worden aan een achtergrondsysteem waarvoor de 

databanken ecoinvent v3.8 of Agribalyse v3.01 gebruikt werden (Tabel 4). Deze keuze was afhankelijk 

van de beschikbaarheid en transparantie van essentiële data (bv. productie zaad) aanwezig in de 

databanken. Wanneer ook de inputdata van de landbouwsystemen zelf (voorgrondsysteem) uit de 

databanken werden gehaald (bv. okkernoot of rundsvlees), werd voor de selectie van de databank 

gekeken naar de aanwezigheid van zowel conventionele als biologische systemen in dezelfde 

databank. 
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Voor de koppeling naar de databank en de modellering werd gebruik gemaakt van de SimaPro 

software v9.3.0.3.  

Tabel 4: Overzicht databank gebruikt voor de modellering van de productiesystemen 

Voedingsproduct Databank 
Wintertarwe ecoinvent 3.8 

Koolzaad ecoinvent 3.8 

Soja ecoinvent 3.8 

Suikerbiet ecoinvent 3.8 

Aardappel ecoinvent 3.8 

Wortel ecoinvent 3.8 

Aardbei Agribalyse 3.01 

Appel Agribalyse 3.01 

Okkernoot Agribalyse 3.01 

Melk Agribalyse 3.01 

Rundsvlees ecoinvent 3.8 

Kippenvlees Agribalyse 3.01 

 

3.2.1.9 Overzicht gemodelleerde voedingsproducten in klassieke LCA op basis van 

databeschikbaarheid 

Zoals vermeld is de beschikbaarheid van data cruciaal om een LCA te kunnen uitvoeren. Op basis van 

voorgaande gegevens wordt een overzicht gegeven van de onderzochte voedingsproducten en 

toegepaste landbouwsystemen en –praktijken in de LCA-studies (Tabel 5). De ecologische 

duurzaamheid werd m.b.v. LCA bepaald voor alle conventioneel en biologisch geteelde 

voedingsproducten. Een uitzondering hierop is suikerbiet, aangezien dit gewas in Vlaanderen 

nagenoeg niet biologisch geteeld wordt.  

Aangezien er geen specifieke data rond verandering in voeding voor de dierlijke productie verzameld 

konden worden binnen de scope van de studie, is de modellering van precisielandbouw beperkt tot 

een reeks van plantaardige producten. Verder kon, zoals vermeld, voor de producten aardbei, appel 

en okkernoot de verandering in ingaande en uitgaande stromen voor precisielandbouw niet 

kwantitatief bepaald worden. Ook de opbrengst wordt gelijk verondersteld. Eenzelfde impact wordt 

dan bekomen voor de producten geteeld onder zuiver conventionele landbouw en landbouw met 

precisietechnieken. Daarom worden deze niet apart uitgewerkt voor de klassieke LCA-benadering. 

Een analoge redenering wordt gevolgd voor agroforestry. Enkel voor akkerbouwgewassen en wortel 

werd een verandering in opbrengst ingeschat, terwijl alle inputdata op hectare-niveau hetzelfde 

blijven. Aangezien de formules voor directe emissies niet toelaten het effect van een bomenrij op te 

nemen, zijn dan ook alle uitgaande stromen gelijk aan conventionele productie. Dit wil zeggen dat 

dezelfde impactresultaten zouden bekomen worden en daarom niet apart gepresenteerd worden bij 

de LCA-resultaten. 
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Tabel 5: Overzicht van combinatie voedingsproducten en landbouwsystemen – en praktijken onder studie 

Voedingsproduct Conventioneel Precisielandbouw Agroforestry Biologisch 

Wintertarwe X X X X 
Koolzaad X X X X 
Soja X X X X 
Suikerbiet X X X  
Aardappel X X X X 
Wortel X X X X 
Aardbei X   X 
Appel X   X 
Okkernoot X   X 
Melk X   X 
Rundsvlees X   X 
Kippenvlees x   X 

 

3.2.2 Dataverzameling ecosysteemdiensten 

Het CICES classificatiesysteem werd als basis gebruikt om ESD te selecteren (Haines-Young and 

Potschin, 2018). Om een selectie te maken van relevante ESD voor de gekozen ecosystemen werd 

vertrokken vanuit literatuur (Boone et al., 2019; Burkhard et al., 2012), waarna met experten vanuit 

verschillende expertisevelden deze verder aangevuld en verfijnd werd (ILVO, INBO, UGent, 

persoonlijke communicatie, 2021).  

Voor de plantaardige voedingsproducten werden drie producerende ESD geselecteerd, voor de 

dierlijke producten vier. Verder werden 13 regulerende en drie culturele diensten in de studie 

opgenomen. Een overzicht is terug te vinden in Tabel 6. Hoewel in de voorgaande studie van Boone et 

al. (2019) culturele diensten niet mee opgenomen werden, was het startpunt van deze studie om deze 

mee op te nemen. Afhankelijk van het aantal beoordelingen, zouden deze al dan niet opgenomen 

worden in de evaluatie (zie H4.1). 

Een volgende stap was de verzameling van scores voor de ESD per voedingsproduct en per 

landbouwsysteem of –praktijk. Deze scores reflecteren de capaciteit van een ecosysteem om een 

bepaalde ESD te leveren, waarbij 0 overeenkomt met ‘geen capaciteit’ en een score van 5 een ‘zeer 

hoge capaciteit’ aanduidt. Dit scoresysteem is gebaseerd op de studie van Burkhard et al. (2012). In 

deze studie werd gewerkt met een interne standaard waarbij één van de vier landbouwsystemen of –

praktijken het referentiesysteem is en de maximale score krijgt. Op deze manier kunnen de verschillen 

tussen de systemen het meest duidelijk naar voor gebracht worden.  

Om de scores te verzamelen, werd een grote lijst van experten aangeschreven, waarna meerdere 

instructiesessies werden georganiseerd waarin het doel van de studie en de verwachtingen naar de 

experten toe werden toegelicht. Vervolgens kregen de experten een invultemplate waarin gevraagd 

werd naar referentiesysteem, scores, eventuele bedenkingen en hun mate van expertise om de ESD te 
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beoordelen. Er werd getracht een goede spreiding van input van verschillende sectoren te verzamelen 

(bv. focus op biologische of conventionele teelt, focus op fruitteelt, enz.).  

Vervolgens werd de gemiddelde score over alle experten bepaald. In de invultemplate werd ook 

gevraagd naar de expertise (laag, medium, hoog) per ESD en gewas, om zo een weging van scores te 

kunnen doorvoeren. Echter werd deze expertise door slechts een minderheid van de respondenten 

ingevuld, wat niet toeliet deze werkwijze te volgen. Daarom werd volgende statistisch gebaseerde 

werkwijze gevolgd: waarden die buiten de range van het gemiddelde +/- tweemaal de 

standaarddeviatie vielen, werden uitgesloten. Deze range komt nagenoeg overeen met een 95% 

betrouwbaarheidsinterval bij een normale verdeling. Belangrijk om mee te geven is dat dit een 

benaderende werkwijze is, gezien er geen normale verdeling is en de steekproef te klein is.
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Tabel 6: Geselecteerde ecosysteemdiensten volgens de CICES classificatie  

Sectie Divisie Groep Code Ecosysteemdienst 

Producerende 
diensten  

Biomassa 

Gecultiveerde terrestrische planten 
voor voeding, materiaal of energie 

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 

Gekweekte dieren voor voeding, 
materiaal of energie 

1.1.3.1 Voorziening van voeding* 

Regulerende 
diensten  

Regeling van 
fysische, 

chemische, 
biologische 
condities 

Regulering van basis-flows en 
extreme gebeurtenissen 

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te houden en 
langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 

Instandhouding levenscyclus, habitat 
en bescherming genenpool 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 

Ongedierte- en ziektebestrijding 

2.2.3.1 Het bieden van een habitat voor inheemse plaagbestrijders 

2.2.3.2 Het aanbieden van een habitat voor inheemse ziektebestrijders 
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Regulering van de bodemkwaliteit 

2.2.4.1 

Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. aantal 
detrivoren) 

Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N ratio) 

Watercondities 2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 

Samenstelling en condities van de 
atmosfeer 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 

Culturele 
diensten 

Directe interacties, 
in situ en 

buitenshuis, met 
levende systemen 

die afhangen van de 
aanwezigheid in de 

omgeving 

Fysieke en ervaringsgerichte 
interacties met de natuurlijke 

omgeving 
3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te bekijken waar 
ze leven ("living lab") 

Omgeving voorzien om te ontstressen 

Intellectuele en representatieve 
interacties met de natuurlijke 

omgeving 
3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 

*Enkel geldig voor dierlijke productiesystemen 
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3.3 KLASSIEKE IMPACTBEOORDELING 

Om de milieu-impact te berekenen wordt de impactbeoordelingsmethodologie Environmental 

Footprint (EF) 3.0 gebruikt. Deze methode werd gelanceerd door de Europese Commissie en bestaat 

uit 16 midpoint impactcategorieën (European Commission, 2022). Deze worden opgesomd in 

Tabel 7, met bijhorende indicator.  

Tabel 7: Environmental Footprint (EF) 3.0 impactcategorieën, indicator en eenheid. De geselecteerde impactcategorieën 

gebruikt in deze studie zijn aangeduid met een *. 

EF impact category Impact category indicator Unit 

*Climate change 
Radiative forcing as Global Warming Potential 

(GWP100) 
kg CO2 eq 

*Ozone depletion Ozone Depletion Potential (ODP)  kg CFC11 eq 

Ionising radiation, human 
health 

Human exposure efficiency relative to U235 kBq U-235 eq 

*Photochemical ozone 
formation - human health 

Tropospheric ozone concentration increase kg NMVOC eq 

*Particulate matter Impact on human health disease inc. 

Human toxicity, non-cancer Comparative Toxic Unit for human (CTUh)  CTUh 

Human toxicity, cancer Comparative Toxic Unit for human (CTUh)  CTUh 

*Acidification Accumulated Exceedance (AE) mol H+ eq 

*Eutrophication, freshwater 
Fraction of nutrients reaching freshwater end 

compartment (P) 
kg P eq 

*Eutrophication, marine 
Fraction of nutrients reaching marine end 

compartment (N) 
kg N eq 

*Eutrophication, terrestrial Accumulated Exceedance (AE)  mol N eq 

*Ecotoxicity, freshwater Comparative Toxic Unit for ecosystems (CTUe)  CTUe 

Land use Soil quality index Pt 

Water use 
User deprivation potential (deprivation-

weighted water consumption) 
m3 depriv. 

Resource use, fossils 
Abiotic resource depletion fossil fuels (ADP-

fossil) 
MJ 

Resource use, minerals and 
metals 

Abiotic resource depletion (ADP ultimate 
reserve) 

kg Sb eq 

 

In deze studie werden negen impactcategorieën geselecteerd (Tabel 7) om op deze manier de 

belangrijkste kernproblemen te kunnen beoordelen en toch de hoeveelheid informatie 

overzichtelijk te houden. In de bespreking worden de Nederlandse benamingen gebruikt, namelijk: 

bijdrage aan klimaatopwarming, ozonafbraak, fotochemische ozonvorming, fijnstof, verzuring, 

eutrofiëring (zoetwater, marien of terrestrisch, deze laatste ook wel aangeduid als vermesting) en 

ecotoxiciteit (zoetwater).  

Ioniserende straling wordt niet door het voorgrondsysteem beïnvloed en ligt daarom buiten de 

scope van deze studie. Er werd gekozen om de toxiciteitscategorieën gerelateerd met menselijke 

gezondheid niet mee op te nemen. In de context van de PEF wordt namelijk gewerkt aan een betere 
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modellering van de impact van gewasbeschermingsmiddelen (zie deel 1), terwijl momenteel 

verondersteld wordt dat alle gewasbeschermingsmiddelen op de bodem terechtkomen. Verder zijn 

veel natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen die toegepast worden in biologische landbouw, niet 

aanwezig in databanken (Montemayor et al., 2022). Vandaar dat niet alle toxiciteitscategorieën mee 

opgenomen worden in de studie en dat voorzichtigheid nodig is bij het interpreteren van de 

resultaten van de categorie zoetwater-ecotoxiciteit. Daarnaast zijn landgebruik, en water- en 

grondstoffengebruik niet opgenomen. Het verschil tussen de landbouwsystemen in water- en 

brandstofgebruik op het niveau van het voorgrondsysteem is af te leiden uit de data-inventarisatie. 

De categorie waterverbruik laat verder niet toe regio-afhankelijke waterschaarste te evalueren. 

Fossiel grondstofverbruik wordt verder ook gereflecteerd in de categorie bijdrage aan 

klimaatsopwarming.  De impactcategorie landgebruik kijkt naar bepaalde karakteristieken van het 

gebruik van land op de bodemkwaliteit (zoals bv. Mechanische filtratie). Dit wil zeggen dat dit 

specifieke stuk land beoordeeld wordt naar bodemeigenschappen, terwijl de invloed van gebruikte 

landbeheerpraktijken niet meteen gereflecteerd zal worden. Verder zijn zaken zoals vb. 

biodiversiteit hierin niet mee opgenomen (zie deel 1). De geselecteerde ESD meten meer en meer 

lokaal de impact van landgebruik. Indien landgebruik uit LCA mee opgenomen zou worden, zou dit 

ook kunnen leiden tot dubbeltelling aangezien enkele van de geselecteerde ESD hetzelfde meten 

(bv. erosieweerstand). In de klassieke LCA is geen impactcategorie aanwezig die koolstofopslag 

beschouwt, zoals uitgewerkt werd in Boone et al. (2018a). Ook dit wordt in de evaluatie van de ESD 

opgenomen. 

3.4 COMBINEREN VAN ECOSYSTEEMDIENSTENANALYSE EN 

LEVENSCYCLUSANALYSE 

Om bij de berekening van de milieu-impact rekening te houden met de geleverde ESD, werd 

gesteund op de methode ontwikkeld in Boone et al. (2019). Hierin lag de focus op de vergelijking 

tussen conventionele en biologische landbouwsystemen en werden enkel producerende en 

regulerende ESD beschouwd. Deze methode werd verder uitgewerkt om toe te kunnen passen op 

de vergelijking voor een zuiver conventioneel en conventioneel systeem met implementatie van 

agroforestry (Boone et al., in voorbereiding). In deze studie wordt een verdere uitbreiding 

toegevoegd door naast enkel het bekijken van producerende en regulerende ESD ook culturele 

diensten op te nemen in de evaluatie. Dit leidt tot de volgende aanbevolen werkwijze. 
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1. Berekenen oppervlakte-gewogen gemiddelde capaciteit om producerende, regulerende en 

culturele ESD te leveren, respectievelijk aangeduid als ESDprod, ESDreg, en ESDcul: 

Voor elk landbouwsysteem wordt de gemiddelde capaciteit berekend om ESDprod, ESDreg, en ESDcul 

te leveren (capaciteit om ESD te leveren)a, waarbij rekening gehouden wordt met de oppervlakte 

waar het ESD geleverd wordt (Formule 1). Bij de ESDprod is oppervlakteweging nodig om rekening te 

houden met het feit dat bijvoorbeeld een conventioneel systeem niet als doel heeft om hout te 

leveren, terwijl een systeem met integratie van boslandbouw een deel van de oppervlakte wijdt aan 

houtproductie naast gewasproductie. 

(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑  𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)
𝑎

=
𝐴1 ∙ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒1 + ⋯ + 𝐴𝑛 ∙ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑛

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

 

(1) 

waarbij Ai de oppervlakte aanduidt om een specifieke ESD te leveren en een totaal van n ESD. De 

oppervlakte bedraagt telkens 100%, behalve voor de producerende diensten bij agroforestry, waar 

een onderscheid gemaakt wordt tussen de houtige component (6% van de oppervlakte bij 

plantaardige productie en respectievelijk 4 en 3% bij rundvee en kip) en de rest van het areaal voor 

voorziening van voeding/voeder. 

Op analoge manier wordt de gemiddelde capaciteit voor regulerende en culturele ESD berekend. 

Hierbij wordt steeds een oppervlakte van 100% aangenomen in de berekeningen. 

2. Berekenen allocatiefactoren 

De allocatiefactor voor ESDprod (fprod) wordt berekend als het aandeel van de gemiddelde capaciteit 

om producerende ESD te leveren ten opzichte van de som van de gemiddelde capaciteiten om 

ESDprod, ESDreg, en ESDcul te leveren (Formule 2). Een analoge wijze wordt gebruikt om de 

allocatiefactor voor ESDreg (freg) en ESDcul (fcul) te bepalen. De som van alle factoren samen is 1 

(Formule 3). 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑 =
(𝑐𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)

𝑎

(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑  𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)
𝑎

+ (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑟𝑒𝑔 𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)
𝑎

+ (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑐𝑢𝑙  𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)𝑎

 

 

(2) 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝑓𝑟𝑒𝑔 +  𝑓𝑐𝑢𝑙 = 1 
(3) 
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In het geval geen culturele diensten opgenomen worden in de evaluatie (bv. wegens te weinig 

representatieve scores), worden Formules 4 en 5 toegepast.  

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑 =
(𝑐𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑  𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)

𝑎

(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑝𝑟𝑜𝑑  𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)
𝑎

+ (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝐸𝑆𝐷𝑟𝑒𝑔 𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛)
𝑎

 

 

(4) 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝑓𝑟𝑒𝑔 = 1 (5) 

3. Berekenen gealloceerde milieu-impact 

De gealloceerde milieu-impact van de voedingsproducten wordt voor elke impactcategorie 

berekend met Formule 6. 

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 − 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 = 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 − 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 ∙ 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑑 
(6) 
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4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Als eerste wordt ingegaan op de resultaten van de bevraging omtrent de capaciteit van ecosystemen 

om ESD te leveren. Vervolgens worden de klassieke LCA resultaten besproken per voedingsproduct, 

waarna het effect van de aggregatie van ESD in de LCA analyse wordt bediscussieerd. Dit hoofdstuk 

wordt afgesloten met een kritische noot omtrent de resultaten. 

4.1 RESULTATEN ANALYSE ECOSYSTEEMDIENSTEN 

4.1.1 Aantal respondenten 

De vijf georganiseerde instructiesessies werden door 28 deelnemers live en 13 deelnemers via 

video-opname bijgewoond. In totaal werd antwoord van 18 respondenten verkregen. Een overzicht 

van het aantal respondenten per gewas en per landbouwsysteem is weergegeven in Tabel 8. Voor 

wortel zijn slechts drie experten gevonden, waardoor de resultaten met omzichtigheid moeten 

geëvalueerd worden. Voor vleeskip ligt het aantal op vier, terwijl voor alle andere 

voedingsproducten minimaal vijf experten input gaven. 

Tabel 8: Aantal respondenten per voedingsproduct en per landbouwsysteem of –praktijk. (C) zuiver conventionele 

landbouw, (C-PL) conventionele landbouw met precisietechnieken, C-AF agroforestry en (BIO) biologische landbouw 

Voedingsproduct C C-PL C-AF BIO 

wintertarwe 9 9 9 9 

koolzaad 6 6 6 6 

soja 5 5 6 5 

suikerbiet 5 5 6 / 

aardappelen 6 6 7 6 

wortel 3 3 4 3 

aardbei 5 5 6 5 

appel 10 10 10 10 

okkernoot 6 6 5 6 

rund - melkvee 5 5 6 5 
rund - vleesvee 5 5 6 5 

kip - vleeskip  4 4 5 4 

Het aantal antwoorden per ESD voor elk voedingsproduct alsook de gemiddelde score is voor alle 

gewassen te vinden in Bijlage D. Zowel de originele data als de data na het doorvoeren van de 

correctie op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval zijn daar weergegeven.  
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4.1.2 Gemiddelde scores en allocatiefactoren 

De gemiddelde capaciteit van een ecosysteem om ESDprod, ESDreg of ESDcul te leveren, kan berekend 

worden op basis van de gemiddelde scores (zie Bijlage D). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

gecorrigeerde data. Op basis daarvan kunnen de allocatiefactoren berekend worden (zie 3.4). De 

resultaten met en zonder integratie van de ESDcul zijn terug te vinden in Tabel 9. 

Enkele opvallende trends kunnen afgeleid worden uit de gewogen gemiddelde capaciteiten en 

bijgevolg allocatiefactoren. 

Kijkend naar de akkerbouwgewassen, wortel en aardbei is het duidelijk dat het hoogste gewicht 

toegekend wordt aan de producerende diensten (fprod) voor een conventioneel systeem, gevolgd 

door precisielandbouw met een minimaal verschil. De factor fprod is een stuk lager voor agroforestry 

en telkens het laagst voor een biologisch systeem. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen, aangezien 

een zuiver conventioneel systeem op die manier ook het minste bijdraagt aan regulerende en 

culturele diensten. Bij conventionele en precisielandbouw zijn de waarden van freg en fcul nagenoeg 

gelijk. Bij conventionele landbouw is fcul echter iets groter dan freg, terwijl bij precisielandbouw voor 

de meeste gewassen het omgekeerde geldt. Dit duidt aan dat bij dit systeem een iets grotere 

capaciteit om ESDreg te leveren ingeschat wordt. Dit ligt in lijn met de praktijken waarbij 

verondersteld wordt dat meer plaatsspecifiek bemest wordt of minder gespoten wordt, wat 

bepaalde ESD zal beïnvloeden. Bij agroforestry en biolandbouw worden hogere gemiddelde scores 

voor ESDcul waargenomen (tussen 4.3 en 4.9) ten opzichte van de range 2.7-3.1 voor conventionele 

en precisielandbouw. Bijgevolg ligt de waarde voor fcul voor die systemen een stuk hoger, namelijk 

tussen 36 en 39%. In beide systemen is fcul hoger dan freg, behalve voor biolandbouw. Het verschil 

tussen beide allocatiefactoren is iets hoger voor agroforestry dan voor biologische landbouw. De 

afwijking van wortel moet gekaderd worden door het feit dat slechts een heel beperkt aantal 

experten dit gewas beoordeeld hebben (zie 4.1.1). 

Wanneer de ESDcul uitgesloten worden uit de evaluatie, krijgen de allocatiefactoren fprod en freg 

logischerwijs een hogere waarde. Hieruit kunnen dan ook makkelijk dezelfde trends waargenomen 

worden: freg is het grootst voor een biologisch systeem, gevolgd door agroforestry, precisielandbouw 

en ten slotte zuiver conventionele landbouw. 

Verder valt ook op dat voor deze groep van voedingsproducten (akkerbouwgewassen, aardbei en 

wortel) de factoren nagenoeg gelijk zijn en dat dus bij het scoren van ESD per gewasgroep 

beoordeeld mag worden.  

Appel en okkernoot maken deel uit van een ander type productiesysteem waarbij de bomen in alle 

vier de landbouwsystemen voorkomen met de levering van bijhorende ESD. Terwijl de 

allocatiefactoren voor agroforestry en biolandbouw in dezelfde lijn liggen als voor voorgaande 
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voedingsproducten, wordt bij conventionele landbouw (al dan niet met precisietechnieken) nu meer 

waarde toegekend aan de ESDreg en (in mindere mate) ESDcul. Het verschil in resultaten tussen appel 

en okkernoot is groter, voornamelijk voor agroforestry, dan wat voor de akkerbouwgewassen 

waarneembaar was. Appel scoort in dit landbouwsysteem volgens de experten steeds minder dan 

okkernoot. Een grotere groep experten zou moeten geraadpleegd worden om te weten of dit 

overeenkomt met de werkelijkheid of te wijten is aan de expertise en het scoren. 

Voor melk en rundvee werd ook de productie van het voeder mee in het systeem opgenomen om 

de scores toe te kennen. Bijgevolg zijn de allocatiefactoren in lijn met deze van de 

akkerbouwgewassen, hoewel de culturele diensten aan belang toenemen, wat toegeschreven kan 

worden aan het gebruik van weilanden. Bij vleeskip worden bij conventionele en precisielandbouw 

bijna enkel producerende diensten geleverd, terwijl de resultaten voor agroforestry en biolandbouw 

in dezelfde grootteorde zijn als voor de andere voedingsproducten. 

Er zijn ook enkele kritische bedenkingen bij deze resultaten. Deze worden weergegeven in Box 3.  

Door de experten werd bij het scoren door velen aangegeven dat ESDcul heel moeilijk te evalueren 

zijn. Deze zijn ook heel regio-gebonden waardoor het maken van conclusies op Vlaams niveau niet 

evident is. Verder gaven velen ook aan hierin geen expertise te hebben, maar dat ze hun eigen 

mening ingevuld hebben. Een evaluatie op grote schaal en voor verschillende regio’s zou een 

interessante onderzoekspiste zijn. Op basis van deze redenen werd besloten om bij het berekenen 

van de gealloceerde milieuvoetafdruk te steunen op fprod en freg in de hoofdtekst, terwijl fcul niet in 

de evaluatie wordt opgenomen. De evaluatie met fcul werd wel berekend en is terug te vinden in 

Bijlage F. 

 

Box 3: Kritische bedenkingen t.o.v. ESD analyse 

Ten eerste kan gesteld worden dat het toepassen van de correctie een minimale impact heeft op 

de resultaten. De factoren veranderen met maximaal 2% t.o.v. het gebruik van de originele data. 

Ten tweede is de steekproef nog steeds relatief beperkt en zeker voor wortel kunnen hieruit geen 

conclusies getrokken worden. Interessant zou zijn om de toegekende scores ook te kunnen 

vergelijken met gemeten data om na te gaan of deze scores in dezelfde lijn liggen als gemeten 

waarden van vb. C-opslag, erosie enz. Verder kan ook in vraag gesteld worden of het belang van 

ESDprod, ESDreg en ESDcul even groot is. In deze studie krijgt elke categorie eenzelfde gewicht, terwijl 

het toekennen van wegingsfactoren een verschuiving kan veroorzaken (Boone et al., in 

voorbereiding). Zonder grondige motivatie kan echter niet zomaar een wegingsfactor bepaald 

worden, dit vereist verder onderzoek. Analoog kan gevraagd worden of elke ESD eenzelfde 

wegingsfactor moet krijgen.  
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Tabel 9: Oppervlakte-gewogen gemiddelde capaciteit om ESDprod, ESDreg of ESDcul te leveren en allocatiefactoren 

  gewogen gemiddelde capaciteit (-) Allocatiefactoren (%) Allocatiefactoren (%) 

    C C-PL C-AF BIO  C C-PL C-AF BIO  C C-PL C-AF BIO 

wintertarwe ESDprod 5.0 5.0 4.0 2.8 fprod 48 47 30 24 fprod 66 63 47 39 

 ESDreg 2.6 2.9 4.5 4.4 freg 25 27 34 38 freg 34 37 53 61 

 ESDcul 2.8 2.8 4.9 4.5 fcul 27 26 36 38      

koolzaad ESDprod 5.0 5.0 3.9 3.0 fprod 49 48 29 26 fprod 67 65 47 41 

 ESDreg 2.4 2.7 4.4 4.3 freg 24 26 34 37 freg 33 35 53 59 

  ESDcul 2.7 2.8 4.9 4.4 fcul 27 26 37 37           

soja ESDprod 5.0 5.0 3.7 2.7 fprod 48 46 28 24 fprod 65 63 45 39 

 ESDreg 2.7 2.9 4.5 4.2 freg 25 27 34 37 freg 35 37 55 61 

 ESDcul 2.8 2.9 4.9 4.4 fcul 27 27 37 39      

suikerbiet ESDprod 5.0 5.0 3.9  fprod 47 45 29  fprod 64 62 45  

 ESDreg 2.8 3.1 4.8  freg 26 28 36  freg 36 38 55  

  ESDcul 2.9 3.0 4.8  fcul 28 27 36            

aardappel ESDprod 5.0 5.0 3.9 3.0 fprod 48 46 30 25 fprod 66 63 46 40 

 ESDreg 2.5 2.9 4.6 4.4 freg 24 26 34 37 freg 34 37 54 60 

 ESDcul 3.0 3.0 4.8 4.6 fcul 28 28 36 39      

wortel ESDprod 5.0 5.0 3.8 2.7 fprod 46 45 29 23 fprod 64 61 46 38 

 ESDreg 2.9 3.1 4.5 4.4 freg 26 28 35 39 freg 36 39 54 62 

  ESDcul 3.1 3.1 4.7 4.3 fcul 28 27 36 38           

aardbei ESDprod 5.0 5.0 4.1 3.0 fprod 48 47 31 25 fprod 67 63 47 41 

 ESDreg 2.5 2.9 4.6 4.4 freg 24 27 34 36 freg 33 37 53 59 

 ESDcul 2.8 2.8 4.7 4.8 fcul 27 26 35 39      

appel ESDprod 5.0 5.0 3.4 3.1 fprod 41 41 27 25 fprod 58 57 43 40 

 ESDreg 3.5 3.7 4.5 4.6 freg 29 30 35 38 freg 42 43 57 60 

  ESDcul 3.7 3.5 4.8 4.5 fcul 30 29 38 37           
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okkernoot ESDprod 5.0 5.0 4.3 3.0 fprod 43 41 32 24 fprod 63 59 50 39 

 ESDreg 3.0 3.5 4.2 4.7 freg 25 28 32 38 freg 37 41 50 61 

 ESDcul 3.7 3.8 4.7 4.8 fcul 32 31 36 38      

melk ESDprod 4.8 5.0 4.1 3.0 fprod 44 44 30 24 fprod 64 62 47 39 

 ESDreg 2.7 3.0 4.5 4.5 freg 25 27 34 37 freg 36 38 53 61 

  ESDcul 3.4 3.3 4.9 4.8 fcul 31 29 36 39           

rundsvlees ESDprod 4.8 5.0 4.1 3.0 fprod 42 42 30 24 fprod 63 62 47 40 

 ESDreg 2.8 3.1 4.5 4.5 freg 25 26 34 37 freg 37 38 53 60 

 ESDcul 3.8 3.7 4.9 4.8 fcul 33 31 36 39      

vleeskip ESDprod 5.0 5.0 4.1 2.9 fprod 70 70 30 24 fprod 83 83 47 40 

 ESDreg 1.0 1.0 4.5 4.4 freg 14 14 33 36 freg 17 17 53 60 

  ESDcul 1.2 1.2 4.9 5.0 fcul 16 16 36 40           
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4.2 RESULTATEN LEVENSCYCLUSANALYSE 

Per voedingsproduct worden de LCA-resultaten besproken. Belangrijk om mee te geven is dat het 

doel van deze studie is om per voedingsproduct de milieu-impact voor verschillende 

landbouwsystemen en -praktijken te vergelijken. De focus ligt niet op de onderlinge vergelijking van 

voedingsproducten. Verder is het van belang dat bepaalde effecten niet meegenomen worden in de 

gekozen impactcategorieën (vb. waterschaarste, ecotoxiciteit, biodiversiteit, etc.). De resultaten 

moeten dus steeds in deze context geïnterpreteerd worden. 

4.2.1 Wintertarwe 

Tabel 10 geeft een overzicht van de belangrijkste ingaande en uitgaande stromen die gebruikt 

werden om wintertarwe geteeld onder verschillende landbouwsystemen te modelleren. Bij 

precisielandbouw is er een daling van gewasbeschermingsproducten en wordt verondersteld dat 

om de 5 jaar eenmaal minder gespoten wordt. Agroforestry steunt op dezelfde teeltwijze als zuiver 

conventionele landbouw, maar door o.a. het schaduweffect wordt een lagere opbrengst bekomen. 

Biologisch geteelde tarwe steunt op dierlijke bemesting en vereist minder werkgangen (er wordt 

niet gespoten) dan de teelt onder conventioneel-gebaseerde systemen, wat leidt tot een kleiner 

brandstofverbruik. Een overzicht van de werkgangen per landbouwsysteem is toegevoegd in 

Bijlage E. 

Tabel 10: Overzicht data inventarisatie wintertarwe (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw, (C-PL) 

conventionele landbouw met precisietechnieken, C-AF agroforestry en (BIO) biologische landbouw 

    C C-PL C-AF* BIO 

Opbrengst kg/ha 8548 8548 8055 6500 

Brandstofverbruik kg/ha 54.6 54.4 54.6 53.1 

Zaad kg/ha 157.0 149.2 157.0 187.0 

Minerale meststoffen      

N kg N/ha 180 180 180  
K2O kg K2O/ha 60 60 60  

MgO kg MgO/ha 2 2 2  
Organische meststoffen      

vast t/ha     

mengmest m3/ha    25 

Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 3.5 3.4 3.5  
*equivalent van 1 ha gewasteelt onder agroforestry    

Figuur 5 toont de milieu-impact van 1 ton wintertarwe per landbouwsysteem en -praktijk relatief 

weergegeven voor de acht beschouwde impactcategorieën. Het verschil in impact per ton tussen de 

drie conventioneel-gebaseerde landbouwsystemen is minimaal. Precisielandbouw doet door de 
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daling in gebruik van materialen (zaad, gewasbescherming en brandstof) lichtjes beter dan zuiver 

conventionele landbouw. Het verschil ligt voornamelijk in een verminderd gebruik van 

gewasbeschermingsproducten, wat voornamelijk de toxiciteitscategorieën zal beïnvloeden. Zoals 

reeds aangehaald in sectie 3.3 en luik 1 van het rapport is echter een verdere uitwerking van deze 

oorzaak-gevolg keten cruciaal om te komen tot een betere modelering van de milieu-impact. Terwijl 

de werkgangen tussen conventioneel en agroforestry gelijk zijn, zorgt de lagere opbrengst ervoor 

dat de impact per ton tarwe hoger ligt. Nogmaals, belangrijk bij de interpretatie is dat bij de 

berekening van de emissies door bv. meststoffengebruik voor alle landbouwsystemen gesteund 

werd op dezelfde formules. Zij houden echter geen rekening met de aanwezigheid van de bomen 

die bv. tot een daling van bepaalde emissies kan leiden. Dat is dus een onderschatting van 

agroforestry in termen van ecologische duurzaamheid en resulteert in het feit dat wintertarwe 

geteeld onder agroforestry dus telkens een hogere milieu-impact heeft dan wanneer geteeld onder 

het zuiver conventionele systeem. 

De resultaten zijn wel sterk afwijkend voor biologisch geteelde tarwe. De toegepaste dierlijke 

bemesting veroorzaakt een hogere impact in de uitstoot van stofdeeltjes (particulate matter), 

verzuring en eutrofiëring. Enkel bij eutrofiëring van zoetwater is de lagere opbrengst per hectare 

onder biologische teelt verantwoordelijk voor de hogere impact per ton. Met andere woorden, 

wanneer de impact per hectare weergegeven wordt, blijkt biologisch in deze categorie beter te 

scoren dan conventioneel. Een toename van 22% van de opbrengst onder biolandbouw is nodig om 

eenzelfde impact te realiseren onder beide landbouwsystemen. Tarwe onder biologische landbouw 

presteert beter in de vier andere categorieën. Voor ecotoxiciteit ligt de verklaring in geen gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen, terwijl voor de andere categorieën (bijdrage aan 

klimaatverandering, ozonafbraak en fotochemische ozonvorming) de productie van zowel minerale 

meststoffen alsook gewasbeschermingsmiddelen de hoofdverklaring is voor de hogere impact per 

ton voor conventioneel geteelde tarwe t.o.v. biologisch geteelde wintertarwe.  

Uit deze resultaten blijkt dat de bijdrage van bemesting in verschillende impactcategorieën van 

belang is.  Indien een andere type mest gekozen zou worden (vb. compost voor biolandbouw in het 

kader van maximaal agro-ecologische praktijken), zal dit ook tot andere conclusies leiden. Dit 

onderschrijft nogmaals het belang van transparantie omtrent de keuzes en het belang om resultaten 

steeds in de correcte context te interpreteren.   
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Figuur 5: Impact van 1 ton wintertarwe geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C), conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO). Voor elk van de beschouwde 
impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

Om hierin beter inzicht te krijgen, wordt de bijdrage van de verschillende categorieën van ingaande 

en uitgaande stromen (zie 3.2.1) voor de impactcategorie “bijdrage aan klimaatopwarming” 

uitgelicht in Figuur 6. De impact per ton in aflopende volgorde bedraagt 182, 171, 171 en 150 kg 

CO2-eq per ton wintertarwe voor respectievelijk teelt onder agroforestry, zuiver conventionele, 

precisielandbouw en biolandbouw. Voor elk van de systemen zijn de directe emissies van het veld 

verantwoordelijk voor de grootste bijdrage. Deze liggen lichtjes hoger voor de biologische teelt door 

het gebruik van dierlijke meststoffen. Het grootste verschil is te wijten aan de productie van 

minerale meststoffen. Hoewel in dit geval meer zaad gebruikt wordt bij een biologisch systeem is de 

impact wel lager dankzij de biologische productiewijze van zaad. De bijdrage van de andere aspecten 

(vb. brandstofverbruik en –emissies of gewasbeschermingsmiddelen) is minimaal.  
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Figuur 6: Bijdrage van 1 ton wintertarwe aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouw, conventionele 
landbouw met precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO) 

4.2.2 Koolzaad 

In Tabel 11 kan teruggevonden worden dat de verschillen in materialenverbruik tussen 

conventioneel, precisielandbouw en agroforestry minimaal zijn, terwijl een daling van ongeveer 4% 

in opbrengst geldig is voor agroforestry t.o.v. de andere twee conventionele landbouwsystemen. 

Daarentegen is de opbrengst van biologisch geproduceerd koolzaad een heel stuk lager. De lichtjes 

andere werkgangen (Bijlage E) leiden bij biolandbouw tot een kleine reductie in brandstofverbruik. 

Verder wordt dan ook drijfmest gebruikt, naast het verbruik van kaliummeststoffen die bij alle 

teelten even hoog ligt.  

Tabel 11: Overzicht data inventarisatie winterkoolzaad (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw, (C-PL) 

conventionele landbouw met precisietechnieken, C-AF agroforestry en (BIO) biologische landbouw 

    C C-PL C-AF* BIO 

Opbrengst kg/ha 3752  3752 3610 2023  

Brandstofverbruik kg/ha 73.2 73.0 73.2 71.9 

Zaad kg/ha 5.0 4.8 5.0 5.0 

Minerale meststoffen      

N kg N/ha 180 180 180  
K2O kg K2O/ha 200 200 200 200 

CaO kg CaO/ha 220 220 220  
Organische meststoffen      

vast t/ha     

mengmest m3/ha    35 

Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 18.6 18.4 18.6 0 

*equivalent van 1 ha gewasteelt onder agroforestry    
 

Deze informatie leidt tot analoge conclusies voor de drie conventioneel-gebaseerde systemen als 

voor wintertarwe. Precisielandbouw heeft in alle categorieën de laagste impact van deze drie, 
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gevolgd door zuiver conventioneel en ten slotte agroforestry (Figuur 7). De verschillen zijn zeer klein, 

wat toe te schrijven valt aan de data samengevat in Tabel 11. Er is een klein verschil in gebruik van 

fungiciden en een 5% daling van zaadconsumptie voor precisielandbouw. De slechts kleine 

verandering in opbrengst voor agroforestry zorgt dat de ecologische duurzaamheid van dit systeem 

nu meer in lijn ligt met de andere.  

In de categorie ozonafbraak zorgt de productie van gewasbeschermingsmiddelen voor het 

leeuwendeel van de impact, hierdoor vertoont biologisch geteeld koolzaad (geen 

gewasbescherming) een duidelijk lagere impact. In de categorieën klimaatopwarming, 

fotochemische ozonvorming en ecotoxiciteit resulteert de sterk verminderde opbrengst in een 

voorkeur voor conventionele teelt wanneer de impact per ton product uitgedrukt wordt. Het 

verminderd verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en minerale meststoffen is in deze 

impactcategorieën dus niet afdoende om te compenseren voor de opbrengstdaling. Bij 

fotochemische ozonvorming liggen de resultaten voor biologische en conventionele teelt echter 

heel dicht bij elkaar door het grote verschil in consumptie van deze chemicaliën. Verder is in de 

toxiciteitscategorie de grootste bijdrage afkomstig van de productie van kaliummeststoffen, die in 

alle landbouwsystemen evenveel gebruikt wordt. De hoeveelheid nitraatuitspoeling (mariene 

eutrofiëring) is op basis van de gebruikte formules, naast N toevoer via meststoffen, ook sterk 

afhankelijk van de hoeveelheid N per hectare opgenomen door het gewas. Aangezien dit 

opbrengstafhankelijk is, scoort biologisch koolzaad niet goed in deze categorie. Het gebruik van 

drijfmest verklaart de resultaten in de overige categorieën van eutrofiëring, verzuring en fijnstof.  
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Figuur 7: Impact van 1 ton koolzaad geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C), conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO). Voor elk van de impactcategorieën zijn de 
resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

Wanneer ingezoomd wordt op de koolstofvoetafdruk (Figuur 8), is het duidelijk dat de 1 ton 

koolzaad geproduceerd via biologische landbouw de hoogste impact heeft (910 kg CO2-eq/kg) en 

precisielandbouw de laagste impact (618 kg CO2-eq/kg). De daling door toepassen van 

precisietechnieken ten opzichte van zuiver conventionele landbouw is echter niet significant (0.1%). 

Het verschil in milieu-impact tussen conventioneel en biologisch geteeld koolzaad is sterk beïnvloed 

door de opbrengst, want wanneer de impact per hectare zou uitgedrukt worden, presteert 

biolandbouw het best. Het grootste deel van de impact is te wijten aan directe emissies (NOx, N2O) 

gevolgd door de productie van minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (enkel bij 

conventioneel-gebaseerde systemen). De bijdrage van de andere categorieën is verwaarloosbaar. 
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Figuur 8: Bijdrage van 1 ton koolzaad aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouw, conventionele landbouw 
met precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO) 

4.2.3 Soja 

Over alle landbouwsystemen heen is de bemesting voor soja hetzelfde. Ook is er geen verschil in 

opbrengst tussen conventionele (zuiver en precisie) en biologische teelt. Enkel voor agroforestry 

wordt een daling in opbrengst genoteerd. Daarentegen zijn de werkgangen van een biologische teelt 

sterk verschillend (meer bodembewerking) (Bijlage E), wat het verschil in brandstofverbruik 

verklaart (Tabel 12). Verder wordt bij biolandbouw niet gespoten en wordt een ietwat hogere 

hoeveelheid zaad gebruikt. 

Enkel bij terrestrische en mariene eutrofiëring heeft 1 ton biologisch geteelde soja de hoogste 

impact, in alle andere categorieën leidt de lagere opbrengst onder agroforestry tot de hoogste 

impact (Figuur 9). De hogere bijdrage in deze twee impactcategorieën is te wijten aan de productie 

van het biologisch geproduceerde zaad. Voor de meeste andere categorieën is biologische teelt 

minder milieuvriendelijk dan zuiver conventionele teelt of de toepassing van precisietechnieken, 

uitgezonderd voor bijdrage aan klimaatopwarming, ecotoxiciteit en zoetwater eutrofiëring. In de 

laatste twee categorieën leidt de conventionele productiewijze van het sojazaad ondanks de lagere 

consumptie toch tot een hogere impact. Het verschil wordt verder in mindere mate versterkt door 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  
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Tabel 12: Overzicht data inventarisatie soja (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw, (C-PL) 

conventionele landbouw met precisietechnieken, C-AF agroforestry en (BIO) biologische landbouw 

    C C-PL C-AF* BIO 

Opbrengst kg/ha 3000 3000 2541 3000 

Brandstofverbruik kg/ha 56 56 56 73 

Zaad kg/ha 110 105 110 120 

Minerale meststoffen     

 

N kg N/ha     
K2O kg K2O/ha 150 150 150 150 

Organische meststoffen     

 

vast t/ha     

mengmest m3/ha     
Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 1.7 1.4 1.7 0 

*equivalent van 1 ha gewasteelt onder agroforestry    
 

 

Figuur 9: Impact van 1 ton soja geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C), conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO). Voor elk van de impactcategorieën zijn de 
resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

In de categorie “bijdrage aan klimaatopwarming” presteert het biologische systeem significant 

beter. De verklaring kan hiervoor gevonden worden wanneer ingezoomd wordt op de grootste 

bijdragers (Figuur 10). Terwijl de directe emissies gelijk zijn voor 1 ton zuiver conventioneel en 

biologisch geteelde soja, wat toe te schrijven valt aan eenzelfde opbrengst en meststoffenverbuik, 

is de bijdrage van biologisch zaad aanzienlijk kleiner, ondanks de hogere consumptie. In de databank 

is sojazaad van een conventioneel systeem namelijk steeds (grotendeels) afkomstig van Brazilië. Bij 

deze Braziliaanse productie draagt landgebruiksverandering sterk bij aan de voetafdruk. Bij 

biologische sojateelt wordt Europese sojazaadproductie verondersteld. Dit wil zeggen dat wanneer 
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in de gangbare landbouwproductie geen gemiddelde mix sojazaad verondersteld wordt, de 

koolstofvoetafdruk lager kan worden dan deze van 1 ton biologische soja. Er is namelijk een 

meerverbruik aan zaad wat waarschijnlijk leidt tot een hogere impact dan het feit dat niet gespoten 

wordt. Daarentegen liggen brandstofverbruik en gerelateerde –emissies aanzienlijk hoger voor de 

biologisch geteelde soja, maar het belang hiervan lijkt in de totale milieu-impact voor de 

beschouwde categorieën slechts miniem te zijn.  

Wanneer soja afkomstig van de drie conventioneel-gebaseerde systemen vergeleken wordt, leidt 

precisielandbouw tot de laagste impact die 1.9% lager ligt dan voor zuivere conventionele landbouw 

(269 kg CO2-eq/t). De lagere opbrengst onder agroforestry leidt tot de hoogste impact per ton soja, 

namelijk 317 kg CO2-eq/t. Eén ton biologisch geteelde soja heeft slechts een koolstofvoetafdruk van 

205 kg CO2-eq. 

 

Figuur 10: Bijdrage van 1 ton soja aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouw, conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO) 

4.2.4 Suikerbiet 

Enkel de ecologische duurzaamheid van suikerbietproductie door de drie conventioneel-gebaseerde 

landbouwsystemen wordt geëvalueerd. Tussen agroforestry en conventionele landbouw is er enkel 

een daling in opbrengst van 8%, alle andere zaken zijn gelijk. Bij precisielandbouw blijft de opbrengst 

gelijk, maar wordt aangenomen dat om de twee jaar eenmaal minder gespoten dient te worden, 

wat resulteert in een daling van brandstofverbruik. Verder is er een verminderde consumptie van 

gewasbeschermingsproducten en zaad. De data inventarisatie is weergegeven in Tabel 13. 

Deze aannames resulteren in de hoogste milieu-impact over alle beschouwde categorieën voor 

agroforestry en de laagste voor precisielandbouw (Figuur 11). In deze figuur is zoetwatertoxiciteit 

niet meegegeven gezien, door ontoereikende modellering, negatieve waarden bekomen werden. 

De ietwat afwijkende uitkomst voor mariene eutrofiëring is te wijten aan het feit dat de hoeveelheid 
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nitraatuitloging mee bepaald wordt door de hoeveelheid N opgenomen door het gewas (en dus 

opbrengst). Dit wil zeggen dat de hoeveelheid emissies hoger liggen voor agroforestry op hectare-

niveau dan voor de andere twee systemen. Dit onderstreept het feit dat de toegepaste formules 

niet toereikend zijn om het effect van bomenrijen op de stikstofbalans te simuleren.  

Tabel 13: Overzicht data inventarisatie suikerbiet (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw, (C-PL) 

conventionele landbouw met precisietechnieken en C-AF agroforestry  

    C C-PL C-AF* 

Opbrengst kg/ha 84542 84542 77779 

Brandstofverbruik kg/ha 77.4 77.0 77.4 

Zaad kg/ha 2.0 1.9 2 

Minerale meststoffen     
N kg N/ha    

K2O kg K2O/ha    
Organische meststoffen     

vast t/ha    

mengmest m3/ha 35 35 35 

Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 3.4 2.4 3.4 

*equivalent van 1 ha gewasteelt onder agroforestry   
 

 

 

Figuur 11: Impact van 1 ton suikerbiet geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C), conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF). Voor elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd 
t.o.v. de maximale impact.  

Wanneer ingezoomd wordt op de koolstofvoetafdruk (Figuur 12) valt de hoge bijdrage van directe 

emissies op, namelijk meer dan 95% in alle landbouwsystemen. Enerzijds heeft het gebruik van 

mengmest hier debet aan, maar anderzijds is het grote aandeel ook te wijten aan minimaal gebruik 
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van gewasbeschermingsproducten en afwezigheid van minerale meststoffen. Opvallend is ook de 

kleine bijdrage van zaad, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sojazaad. De hoogste voetafdruk wordt 

genoteerd voor 1 ton suikerbiet geproduceerd onder agroforestry (21 kg CO2-eq/t), gevolgd door 

zuiver conventioneel en ten slotte precisielandbouw (beide 19 kg CO2-eq/t). 

 

Figuur 12: Bijdrage van 1 ton suikerbiet aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouw, conventionele 
landbouw met precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF)  

4.2.5 Aardappel 

Voor zuiver conventionele teelt en precisielandbouw ligt de opbrengst een stuk hoger dan voor 

agroforestry en een nog groter verschil wordt vastgesteld wanneer vergeleken wordt met de 

biologische teelt (Tabel 14). Bij toepassen van precisietechnieken kan het verbruik in zaad, 

pesticiden, fungiciden en chemicaliën voor loofdoden gereduceerd worden. Verder valt een ander 

meststofgebruik op tussen de conventionele en biologische teelt, alsook een veel lagere consumptie 

van gewasbeschermingsproducten voor de laatste.  

Het uiteenlopen van inputmateriaal en opbrengst levert logischerwijs de verklaring voor de milieu-

impactresultaten in Figuur 13. De lagere opbrengst is de oorzaak van de hogere milieu-impact per 

ton aardappelen geteeld onder agroforestry vergeleken met aardappelen afkomstig van zuiver 

conventionele landbouw of precisielandbouw. Over alle categorieën heen vertoont deze laatste de 

laagste impact van de drie conventioneel-gebaseerde landbouwsystemen, maar het verschil in 

impact met zuiver conventioneel geteelde aardappelen blijft minimaal. In veel impactcategorieën 

presteert biolandbouw (duidelijk) beter, enkel voor ozonafbraak, fotochemische ozonvorming en 

zoetwatereutrofiëring is de impact het hoogst. Dit is achtereenvolgens te wijten aan het hogere 

dieselverbruik, biologisch pootgoed en directe emissies (door onder andere bemesting), versterkt 

door een lagere opbrengst. Voor fijnstof, verzuring en terrestrische eutrofiëring presteert 
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biolandbouw duidelijk beter. De bijdrage van directe emissies liggen per ton conventioneel geteelde 

aardappel hoger in deze drie categorieën. Het minerale meststoffenverbruik verklaart waarom 

conventioneel een zoveel hogere impact in ecotoxiciteit kent. In de categorieën klimaatopwarming 

en mariene eutrofiëring doet biolandbouw beter dan agroforestry maar lichtjes slechter dan 

conventionele landbouw. Bij mariene eutrofiëring is opnieuw het pootgoed een bepalende factor.  

Tabel 14: Overzicht data inventarisatie aardappel (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw, (C-PL) 

conventionele landbouw met precisietechnieken, C-AF agroforestry en (BIO) biologische landbouw 

    C C-PL C-AF* BIO 

Opbrengst kg/ha 40804 40804 35339 30000 

Brandstofverbruik kg/ha 110 109 110 118 

Zaad kg/ha 2520 2394 2520 2520 

Minerale meststoffen     

 

N kg N/ha     
K2O kg K2O/ha 250 250 250 250 

Organische meststoffen    

 

 

vast t/ha    23 

mengmest m3/ha 35 35 35  
Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 14 13 14 2 

*equivalent van 1 ha gewasteelt onder agroforestry    
 

 

Figuur 13: Impact van 1 ton aardappel geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C), conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO). Voor elk van de impactcategorieën zijn de 
resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

Het verschil in koolstofvoetafdruk is miniem, namelijk 58, 58, 68 en 60 kg CO2-eq per ton aardappel 

geteeld onder conventionele, precisie-, agroforestry en biologische landbouw (Figuur 14). Directe 

emissies hebben onder alle systemen de grootste bijdrage en is iets kleiner onder biologische 
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landbouw (60% t.o.v. 70%). Het grote verschil zit in de impact van minerale meststoffen voor 

conventionele teelten en een veel hogere impact van pootgoed in de biologische teelt (o.a. te wijten 

aan de lagere opbrengst voor bio-pootgoed). De productie maakt echter deel uit van het 

achtergrondsysteem en is dus verkregen uit de databank. In verder onderzoek kan gekeken worden 

of specifieke data voor pootgoed de resultaten zouden beïnvloeden. 

 

Figuur 14: Bijdrage van 1 ton aardappel aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouw, conventionele 
landbouw met precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO) 

4.2.6 Wortel 

De data inventarisatie van wortel voor de vier landbouwsystemen en –praktijken is samengevat in 

Tabel 15. De verschillen tussen precisielandbouw en zuiver conventioneel zijn miniem, te merken 

aan de daling in consumptie van zaad en gewasbescherming. Bij agroforestry wordt een lagere 

opbrengst behaald, maar zijn alle inputdata verder gelijk aan zuiver conventioneel. Voor biologische 

landbouw wordt echter een heel sterke daling in opbrengst genoteerd. Daarnaast wordt ook minder 

geïrrigeerd en worden minder gewasbeschermingsproducten gespoten.  

Analoog aan voorgaande gewassen ligt de verhouding tussen de drie conventioneel-gebaseerde 

teelten als volgt voor de beschouwde impact-categorieën (Figuur 15): precisielandbouw presteert 

het best en agroforestry het minst goed, terwijl zuiver conventioneel daartussen ligt, maar heel dicht 

aansluit bij precisielandbouw. Ondanks de sterk lagere opbrengst resulteert biologisch geteelde 

wortel in drie impactcategorieën in de beste milieuprestatie: klimaatopwarming, fotochemische 

ozonvorming en fijnstof. Dit kan toegeschreven worden aan het meerverbruik van 

gewasbeschermingsproducten in conventionele teelten. Bij de andere categorieën is het effect van 

de gewasopbrengst overheersend. 
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Tabel 15: Overzicht data inventarisatie wortel (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw, (C-PL) 

conventionele landbouw met precisietechnieken, C-AF agroforestry en (BIO) biologische landbouw 

    C C-PL C-AF* BIO 

Opbrengst kg/ha 76500 76500 66254 42500 

Brandstofverbruik kg/ha 104 104 104 102 

Zaad kg/ha 2.0 1.9 2.0 2.0 

Minerale meststoffen     

 

N kg N/ha     
K2O kg K2O/ha 300 300 300 300 

Organische meststoffen     

 

vast t/ha     

mengmest m3/ha     
Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 148.3 147.9 148.3 18.8 

Water m3/ha 300 300 300 188 

*equivalent van 1 ha gewasteelt onder agroforestry    

 

 

Figuur 15: Impact van 1 ton wortel geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C), conventionele landbouw met 
precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO). Voor elk van de impactcategorieën zijn de 
resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact. 

Figuur 16 toont heel duidelijk het sterke effect van gewasbescherming op de koolstofvoetafdruk. De 

bijdrage van de andere aspecten wordt uitgemiddeld door de lagere opbrengst onder biologische 

landbouw. Dit leidt tot de volgende totale impactresultaten: 19 kg CO2-eq/t voor precisie en zuiver 

conventioneel, 22 kg CO2-eq/t voor agroforestry en 15 kg CO2-eq/t voor biologische teelt. Ter 

vergelijking, wanneer de impact per hectare wordt berekend komt dit op 1428 kg CO2-eq/ha voor 

zuiver conventionele teelt en 619 kg CO2-eq/ha voor biologische wortelproductie. 
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Figuur 16: Bijdrage van 1 ton wortel aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouw, conventionele landbouw 
met precisietechnieken (C-PL) of agroforestry (C-AF) en biologische landbouw (BIO) 

4.2.7 Aardbei 

Het in kaart brengen van de aardbeienteelt is gebaseerd op secundaire data en moet met enige 

omzichtigheid voor de Vlaamse context behandeld worden (zie 3.2.1). Er was geen expertise 

beschikbaar om de mogelijke veranderingen in precisielandbouw in beeld te brengen en dus wordt 

de teeltpraktijk gelijkgesteld aan deze van zuiver conventionele landbouw. Voor agroforestry wordt, 

wegens gebrek aan data, uitgegaan van geen verandering in opbrengst ten opzichte van een 

conventioneel systeem. In wat volgt (dat inventarisatie en impactresultaten) zou geen verschil 

merkbaar zijn tussen de drie conventioneel-gebaseerde teelten, vandaar dat enkel de resultaten 

voor een zuiver conventioneel en een biologisch landbouwsysteem worden weergegeven. 

Tabel 16 geeft een overzicht van de gebruikte data inventarisatie gebaseerd op Agribalyse v3.01 en 

een Spaanse studie (Romero-Gámez and Suárez-Rey, 2020). De opbrengst ligt veel lager voor 

biologische teelt. Verder is er een verschil in bemesting: minerale N-bemesting en drijfmest bij 

conventionele teelt, terwijl de uitsluiting van minerale N gecompenseerd wordt door meer 

organische mest toe te passen bij biologische teelt. Op basis van deze bronnen wordt irrigatie 

toegepast. Verder zijn er ook in beide systemen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, hoewel in 

het biologische systeem natuurlijke i.p.v. synthetische producten gebruikt worden. Echter wordt in 

de databanken hier vaak onvoldoende rekening mee gehouden (zie 3.3). 
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Tabel 16 Overzicht data inventarisatie aardbei (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele landbouw en 

(BIO) biologische landbouw 

    C BIO 

Opbrengst kg/ha 31500 18327 

Teeltperiode dagen 170 191 

Planten p/ha 2520 2520 

Minerale meststoffen   

 

N kg N/ha 120  
K2O kg K2O/ha 155 155 

Organische meststoffen   

 

vast t/ha   

mengmest m3/ha 20 40 

Gewasbeschermingsproducten kg A.I./ha 17.3 14.3 

Irrigatie    

elektriciteit kWh/ha 3200 1603 

water m3/ha 4200 1603 

 

Figuur 17 toont heel duidelijk het effect van het grote verschil in opbrengst tussen beide 

landbouwsystemen. Het gebruik van gewasbeschermingsproducten zorgt voor een relatief kleiner 

verschil in impact in de categorie ozonafbraak. Wanneer per hectare zou geëvalueerd worden, 

scoort conventionele aardbeienteelt in deze categorie slechter dan biologische teelt. Dat is ook 

geldig voor de categorieën fotochemische ozonvorming en zoetwater en mariene eutrofiëring. Ook 

in die categorieën is het de lagere opbrengst in biolandbouw die zorgt dat het hoger verbruik van 

zowel minerale meststoffen als gerelateerde directe emissies (en in mindere mate ook 

gewasbescherming) gecompenseerd wordt. In de andere impactcategorieën draait de milieu-

analyse zowel bij evaluatie per ton aardbei als per hectare in het voordeel van het conventionele 

productiesysteem uit. Dit is, behalve in de categorie klimaatopwarming, voornamelijk te wijten aan 

de directe emissies door meer gebruik van drijfmest. Ze bepalen zelfs 70 tot 90% van de milieu-

impact voor biologische landbouw in deze categorieën. 

Enkel bij de koolstofvoetafdruk bedraagt het aandeel van directe emissies slechts ongeveer 30% van 

de impact in beide systemen (Figuur 18). Ongeveer hetzelfde aandeel is toe te kennen aan het 

elektriciteitsverbruik door irrigatie. Brandstofverbruik en –emissies hebben een bijdrage van 19 en 

18% voor respectievelijk conventionele en biologische landbouw. Bij conventionele landbouw is ook 

een aanzienlijk deel van de impact toe te wijzen aan de meststoffen (11%) en zaad (7%), terwijl de 

rest minder dan 3% bijdraagt aan de voetafdruk. Bij biologische landbouw spelen dezelfde 

parameters een significante rol, maar is het aandeel van zaad iets hoger dan dat van de meststoffen. 

In totaal bedraagt de koolstofvoetafdruk 157 kg CO2-eq/t (conventioneel) en 242 kg CO2-eq/t 
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(biologisch). Nauwkeurigere data over de biologische opbrengst zouden hier een grote meerwaarde 

zijn om meer accurate resultaten te bekomen. 

 

Figuur 17: Impact van 1 ton aardbei geteeld onder een zuiver conventioneel (C) en biologisch (BIO) landbouwsysteem. 
Voor elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

 

 

 

Figuur 18: Bijdrage van 1 ton aardbei aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouwen BIO: biologische 
landbouw  
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4.2.8 Appel 

Voor zowel zuiver conventionele als biologische teelt werd volledig gesteund op de databank 

Agribalyse v3.01. Hierbij wordt de volledige levenscyclus van appelteelt in rekening gebracht. De 

verandering in gebruikte materialen (bv. water, gewasbeschermingsmiddelen en minerale 

meststoffen) wanneer precisietechnieken in appelteelt toegepast worden, kon binnen de scope van 

deze studie niet bepaald worden. Analoog aan aardbei wordt ook voor agroforestry uitgegaan van 

geen verandering in opbrengst ten opzichte van een conventioneel systeem wanneer evenveel 

bomen op het veld zouden staan. Daarom wordt ook voor appel enkel de vergelijking weergegeven 

tussen een zuiver conventioneel en een biologisch landbouwsysteem. 

In de databank wordt een onderscheid gemaakt tussen vier fases van appelproductie: productie van 

zaailingen, aanplant en afbraak, eerste jaren na aanplant en volle productie. De eerste jaren na 

aanplant hebben een andere nood aan materialen en worden gekenmerkt door een lagere 

productie. Figuur 19 geeft een overzicht van de bijdrage van elk van deze fases aan de milieu-impact 

voor elk van de beschouwde impactcategorieën. In het algemeen kan gesteld worden dat de 

bijdrage van de productie van zaailingen tot de milieu-impact minimaal is. Verder hebben de jaren 

van volledige productie de grootste bijdrage, behalve voor fijnstof in de bioteelt. Bij conventionele 

teelt is dit meer uitgesproken, wat heeft te maken met de opbrengsten per fase: het verschil in 

opbrengst tussen eerste productiejaren en volledige productieve fase is een factor 11 voor een 

conventioneel systeem en 8 voor een biologisch systeem. Wanneer de impact per massa 

weergegeven wordt, zal door de hogere opbrengst in volle productie het belang hiervan hoog zijn. 

Bij fijnstof in biologische teelt zorgt de aanplant- en afbraakfase voor 54% van de impact. Het gebruik 

van compost is de hoofdreden voor het verschil in belang van de aanplantfase tussen conventionele 

en biologische teelt. Terwijl bij conventionele teelt de tweede grootste bijdrager telkens de fase van 

eerste productiejaren is (behalve voor ecotoxiciteit), is er een minder duidelijke trend voor de 

biologische teelt. Ook hier speelt de opbrengst een rol. De impact van de aanplant en afbraak wordt 

gealloceerd over de opbrengst, dus een hogere opbrengst zorgt voor een kleine impact per ton 

appel. Vandaar dat het aandeel van deze fase steeds kleiner is bij een conventioneel dan bij een 

biologisch systeem.  
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Figuur 19: Overzicht bijdrage van de verschillende fasen van appelproductie aan de milieu-impact. (C = zuiver 
conventionele productie; BIO = biologische productie) 

De impact per ton appel voor elk van de beschouwde categorieën is relatief weergegeven in 

Figuur 20. Eén ton conventioneel geteelde appel komt hierbij duidelijk beter uit dan 1 ton biologisch 

geteelde appel. Bij ozonafbraak zijn de resultaten nagenoeg gelijk. De hogere consumptie van 

gewasbeschermingsmiddelen en relatief hoog brandstofverbruik worden hier niet gecompenseerd 

door de hogere opbrengst per hectare. Zoals reeds aangehaald, moet nagegaan worden of de 

productie van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in het biologische systeem op een correcte 
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manier gemodelleerd werd (Montemayor et al., 2022). Hoewel dit niet kwantitatief onderzocht 

werd, wordt even ingeschat wat de impact van het toepassen van precisietechnieken zou zijn. In de 

systeembeschrijving (Box 1) wordt enkel gesproken over precisie-irrigatie, maar een landbouwer in 

Nederland die meewerkt aan een programma rond precisietechnieken vermeldt dat het gebruik van 

sensorspuiten resulteert in een daling in gewasbeschermingsmiddelenconsumptie van ongeveer 5% 

(Sikkema, 2021). Irrigatie draagt in meest van de beschouwde categorieën (behalve ozonafbraak) 

slechts minimaal bij tot de milieu-impact. Verder kan afgeleid worden uit de bespreking van de 

voorgaande gewassen dat een 5% daling resulteert in een minimale daling in impact in nagenoeg 

alle categorieën. Dit wil zeggen dat, zonder de kwantitatieve berekeningen, ervan uitgegaan kan 

worden dat de vermindering in milieu-impact voor precisielandbouw ten opzichte van zuiver 

conventionele landbouw klein zal zijn in de beschouwde impactcategorieën.  

 

Figuur 20: Impact van 1 ton appel geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C) en biologische landbouw (BIO). Voor 
elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

De koolstofvoetafdruk van 1 ton conventioneel en biologisch geteelde appel bedraagt 

respectievelijk 75 en 103 kg CO2-eq. Wanneer gekeken wordt naar wat het grootste aandeel heeft 

in de bijdrage aan klimaatopwarming (Figuur 21), blijkt duidelijk het brandstofverbruik dominant te 

zijn. De tweede grootste bijdragers zijn de directe emissies, gevolgd door meststoffen en 

hulpmiddelen (bv. boompaal, bindmateriaal) en ten slotte gewasbeschermingsmiddelen. De 

bijdrage van de andere categorieën bedraagt minder dan 2%. 
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Figuur 21: Bijdrage van 1 ton appel aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouwen BIO: biologische landbouw  

4.2.9 Okkernoot 

Er werden geen primaire data verzameld voor de okkernootteelt in Vlaanderen, maar er werd 

gesteund op de databank Agribalyse v3.01. De volledige levenscyclus wordt beschouwd waarbij ook 

hier vier fasen kunnen onderscheiden worden: aanplant en afbraak, jaren zonder productie, eerste 

productieve jaren en volle productie. Analoog aan de case voor appel, konden voor okkernoot geen 

specifieke data voor precisielandbouw of agroforestry verzameld worden. Daarom wordt ook nu 

enkel de milieu-impact van zuiver conventioneel en biologisch geteelde okkernoot besproken. 

De belangrijkste data van ingaande stromen en opbrengst worden gegeven in Tabel 17. Naast 

verschil in opbrengst per fase springt het andere type bemesting in het oog. In beide gevallen 

worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en wordt irrigatie toegepast. 
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Tabel 17: Overzicht data inventarisatie okkernoot in jaren van opbrengst (A.I.=actieve ingrediënt). (C) zuiver conventionele 

landbouw en (BIO) biologische landbouw 

  C BIO 

  
Eerste jaren 

van 
productie 

Volle 
productie 

Eerste 
jaren van 
productie 

Volle 
productie 

Opbrengst kg/ha 17050 82000 14200 63000 
Periode j 12 51 11 48 
Minerale meststoffen      

N kg N/ha 1200 5100   
K2O kg K2O/ha 2056 8743   

Organische meststoffen      
vast t/ha   9 37 

mengmest m3/ha     
Gewasbeschermingsmiddelen kg A.I./ha 58 320 43 245 
Water m3/ha 9000 38250 8250 36000 

 

Figuur 22 geeft de bijdrage van elke fase aan de milieu-impact weer. Voor alle beschouwde 

impactcategorieën is het aandeel van de volledig productieve fase het grootst, namelijk minimaal 

70% voor conventionele teelt en 66% bij biologische teelt. Deze fase is dan ook de langstdurende 

fase, namelijk 51 jaar voor een conventioneel en 48 jaar voor biologische landbouwsysteem en 

levert het grootste aandeel van walnoten over de volledige levenscyclus heen, respectievelijk 82 en 

63 ton. De tweede langstdurende fase is de eerste productiejaren die 15-19% bijdragen over beide 

systemen bekeken. De jaren zonder productiviteit wegen iets sterker door bij een biologisch 

systeem, waarbij deze periode 10 jaar duurt t.o.v. 6 jaar bij een conventioneel systeem. Over alle 

impactcategorieën heen is eenzelfde trend merkbaar. 
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Figuur 22: Overzicht bijdrage van de verschillende fasen van appelproductie aan de milieu-impact. (C = zuiver 
conventionele productie; BIO = biologische productie) 

De impact per ton okkernoot is relatief weergegeven voor de negen impactcategorieën in Figuur 23. 

In de meeste gevallen wordt 1 ton conventioneel geteelde okkernoot gekenmerkt door een lagere 

milieu-impact. De uitkomst in de categorie ecotoxiciteit is toe te wijzen aan de minerale meststoffen 

gebruikt bij conventionele teelt. Een hogere impact van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 

voor conventionele teelt wordt genoteerd in de categorie ozonafbraak. 
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Figuur 23: Impact van 1 ton okkernoot geteeld onder zuiver conventionele landbouw (C) en biologische landbouw (BIO). 
Voor elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

Wanneer ingezoomd wordt op de bijdrage aan klimaatopwarming (Figuur 24) is het duidelijk dat er 

drie dominante spelers zijn: brandstofverbruik en –emissies, directe emissies en meststoffen. De 

som van de impact van directe emissies, voornamelijk veroorzaakt door bemesting, en productie 

van meststoffen is hoger voor 1 ton conventioneel geteelde walnoten dan biologische. Het verschil 

is dus voornamelijk te wijten aan het brandstofverbruik. Gezien er geen primaire data verzameld 

werden, is het moeilijk te achterhalen welke werkgangen precies verantwoordelijk zijn voor het 

verschil in brandstofverbruik. Wel is duidelijk dat, doordat de impact per ton uitgedrukt wordt, het 

verschil tussen beide systemen versterkt wordt. 
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Figuur 24: Bijdrage van 1 ton okkernoot aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouwen BIO: biologische 
landbouw  

4.2.10 Melk 

De impactbeoordeling van productie van melk door rundvee is gebaseerd op de processen aanwezig 

in Agribalyse v3.01. De geselecteerde processen “conventioneel melksysteem, kuilmaïs meer dan 

30%” en “biologisch melksysteem, kuilmaïs 5 tot 10%” worden gekenmerkt door de ingaande 

stromen zoals weergegeven in Tabel 18 (enkel voornaamste materialen). Het begraasd gras wordt 

in Agribalyse v3.01 weergegeven als massa-input, maar dit reflecteert dan meteen ook de 

hoeveelheid oppervlakte weiland per dier. Er is een duidelijk hogere hoeveelheid voeder per kg melk 

in het biologische systeem t.o.v. conventionele productie. Verder is de samenstelling in voeder 

verschillend alsook de afkomst (het voeder van biologisch melkvee is afkomstig uit biologische 

landbouw). Precisietechnieken kunnen ingezet worden voor ziektepreventie of precisie-voederen 

(Box 1), maar er konden geen kwantitatieve data verzameld worden binnen de scope van dit project. 

Doordat het agroforestry systeem ook nu uit twee deelprocessen bestaat, is geen allocatie nodig en 

moeten enkel de inputdata voor het weilandsysteem gedefinieerd worden. Er wordt gerekend dat 

97% weiland beschikbaar is en op hectare niveau is eenzelfde veebezetting aanwezig (dus relatieve 

daling van aantal vee naargelang beschikbare oppervlakte). Er is hier dus geen verschil tussen zuiver 

conventionele, precisielandbouw en agroforestry. 
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Tabel 18: Overzicht data inventarisatie om 1 kg melk van rundvee te produceren. (C) zuiver conventionele landbouw en 

(BIO) biologische landbouw 

    C BIO 

Begraasd gras kg/kg 0.17 0.34 

Voeder    

mengvoeder kg/kg 0.02 0.11 

kuilmais kg/kg 0.47 0.20 

sojameel kg/kg 0.10 0.04 

tarwe kg/kg 0.08  
peulvruchten kg/kg  0.05 

kuilgras kg/kg 0.09 0.34 

geperst hooi kg/kg 0.02 0.20 

water kg/kg 2.16 2.35 

Nutsvoorzieningen    

water  kg/kg 1.45 1.86 

energie MJ/kg 0.13 0.16 

elektriciteit kWh/kg 0.04 0.07 

In zes van de beschouwde impactcategorieën is melk geproduceerd onder zuiver conventionele 

landbouw geprefereerd boven biologische productie wanneer de impact is uitgedrukt per kg melk 

(Figuur 25). Het (meerverbruik in) veevoeder is de hoofdreden voor een hogere impact voor het 

biologisch systeem in de categorieën fijnstof, verzuring en terrestrische en marine eutrofiëring. In 

fotochemische ozonvorming zijn de impact van begraasd gras alsook de infrastructuur (bv. 

hoeveelheid ruimte in een stal) de oorzaak van de hogere milieu-impact voor het biologische 

systeem. De directe emissies van de dieren op het veld zijn de hoofdreden voor de grotere bijdrage 

aan klimaatopwarming. De conventionele productie van veevoeder zorgt voor hogere impact in de 

categorieën ozonafbraak, zoetwater eutrofiëring en ecotoxiciteit. Dit is voornamelijk te wijten aan 

de twee voederproducten die het meest geconsumeerd worden: sojameel en kuilmaïs. Wanneer 

sojameel ingeruild zou worden voor tarwe of kuilmaïs, zoals in Box 1 aangegeven, zou het belang 

van veevoeder dalen.  
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Figuur 25: Impact van 1 kg melk geproduceerd onder zuiver conventionele landbouw (C) en biologische landbouw (BIO). 
Voor elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

Zoals reeds aangehaald is de impact van directe emissies (voornamelijk door methaanemissies) aan 

de koolstofvoetafdruk van 1 kg melk navenant, en dit voor beide landbouwsystemen (Figuur 26). De 

impact van voeder is hoger onder conventionele productie, waarbij, ondanks een lagere 

consumptie, de bijdrage van soja hoger is dan van kuilmaïs. Ze dragen respectievelijk 51 en 29% tot 

de impact van veevoeder bij. In biologische landbouw is kuilgras het bestanddeel met de hoogste 

impact. Soja wordt verondersteld deels uit Brazilië afkomstig te zijn voor conventionele teelt, wat 

zorgt voor een hoge impact bijdrage van soja (zie 4.1.3). De totale voetafdruk bedraagt 1.1 kg CO2-

eq per kg melk voor conventionele teelt en 1.3 kg CO2-eq per kg voor biologisch geproduceerde 

melk. 
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Figuur 26: Bijdrage van 1 kg melk aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouwen BIO: biologische landbouw  

4.2.11 Rundsvlees 

De productie van rundsvlees is gebaseerd op de Braziliaanse productie zoals gemodelleerd in 

ecoinvent v3.8, waarbij alle ingaande processen naar Europese of Vlaamse processen werden 

aangepast (zie 3.2.1). Er werden echter geen kwantitatieve aanpassingen gedaan, waardoor verdere 

verfijning naar de Vlaamse situatie in een verdere studie een meerwaarde zou zijn. Enkel zuiver 

conventionele en biologische landbouw worden gepresenteerd op basis van dezelfde redenering als 

vermeld voor melk. 

Tabel 19 duidt de grote verschillen tussen beide productiesystemen per kg rundvee aan. Bij 

biologisch rundvee is het toegewezen landgebruik ongeveer drie keer hoger, maar wordt geen extra 

veevoeder verondersteld behalve enkele supplementen. Ook de bemesting ligt een stuk lager 

vergeleken met het conventioneel systeem. 

Figuur 27 toont aan dat bio per kg rundvee beter presteert in de categorieën ozonafbraak, 

fotochemische ozonvorming en mariene eutrofiëring, voor alle andere categorieën is het 

omgekeerde waar. Veevoeder en bemesting zijn de oorzaak voor de hogere resultaten in de eerste 

twee categorieën, terwijl de emissies in termen van kg N-eq. aan de directe emissies (en dus op deze 

manier ook aan de bemesting) toe te schrijven zijn. De hogere resultaten voor de biologische 

productie in de andere categorieën wordt steeds sterk beïnvloed door de directe emissies. 

De milieu-impact per kg rundvee toont wel wat verschillen met de milieu-impact per kg melk. De 

inputdata zijn dan ook sterk verschillend. Gezien gesteund werd op een andere databank, kan dit 

wel invloed gehad hebben op de resultaten. Vandaar dat geen vergelijking van de milieu-impact over 

voedingsproducten heen kan gebeuren. 
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Tabel 19: Overzicht data inventarisatie per kg rundvee (levend gewicht). (C) zuiver conventionele landbouw en (BIO) 

biologische landbouw 

    C BIO 

Landgebruik m2a/kg 47.47 147.30 

Voeder    
korrelmaïs kg/kg 0.66  

kuilmais kg/kg 2.60  
sojameel kg/kg 0.14  

minerale supplementen kg/kg 0.12 0.20 

water m3/kg 0.15 0.21 

Minerale meststoffen    

P2O5 kg/kg 0.07 0.06 

K2O kg/kg 0.06 0.04 
kalk kg/kg 1.26 1.10 

ureum kg/kg 0.09   

 

 

Figuur 27: Impact van 1 kg melk geproduceerd onder zuiver conventionele landbouw (C) en biologische landbouw (BIO). 

Voor elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

 

Figuur 28 zoomt in op de koolstofvoetafdruk per kg rundsvlees. Voor conventionele productie 

bedraagt deze 21 kg CO2-eq per kg rundsvlees, voor biologische productie is de impact gelijk aan 23 

kg CO2-eq. Hierbij is het effect van directe emissies dominant, respectievelijk 94 en 98%. Figuur 28 

B en C scheppen duidelijkheid in de bijdrage van de andere zaken naast directe emissies. Bij 

conventionele productie is de grootste bijdrage dan toe te wijzen aan veevoeder, voor biologische 

productie is dit dan meststoffen. 
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C. 

 

 

Figuur 28: A). Bijdrage van 1 kg melk aan klimaatopwarming. B) en C): bijdrage van de verschillende categorieën aan 
klimaatopwarming met uitsluiting van de categorie directe emissies. C: zuiver conventionele landbouwen BIO: biologische 
landbouw.  

4.2.12 Vleeskip 

Analoog aan de voorgaande dierlijke producten wordt conventionele met biologische productie 

vergeleken. Een overzicht van de data inventarisatie, verkregen uit de databank Agribalyse v3.01, is 

terug te vinden in Tabel 20. Het verbruik per kip (levend gewicht) ligt duidelijk hoger voor biologische 

productie, wat ook deels te wijten is aan de tweemaal langere levensduur. Daarnaast wordt veel 

meer ruimte aan hen toegekend. Ten slotte is ook het gewicht van een biokip 1.2 keer hoger dan 

van een conventioneel geproduceerde kip. Alle ingaande stromen zijn echter meer toegenomen dan 

deze factor. Vandaar dat, wanneer de milieu-impact per kg kippenvlees uitgedrukt wordt, deze toch 

groter is voor biokip (Figuur 29). Enkel in de categorie ecotoxiciteit presteert conventionele 

productie het slechtst, wat te wijten is aan het voeder. De samenstelling en productiewijze 
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(conventioneel t.o.v. biologisch) is verschillend en leidt hier tot een hogere impact, hoewel er per 

kip minder verbruik is.  

Tabel 20: Overzicht data inventarisatie per kg kip (levend gewicht). (C) zuiver conventionele landbouw en (BIO) biologische 

landbouw 

    C BIO 

Massa kg/kip 1.89 2.28 

Levensduur dagen 40.40 86.40 

Voeder    

kuikenvoeder kg/kip 3.49 6.97 

water kg/kip 5.93 39.62 

Strooisel kg/kip 0.28 0.81 

Nutsvoorzieningen    

water kg/kip 0.30 0.25 

energie MJ/kip 3.21 9.96 

Ruimte    

binnen m2a/kip 0.01 0.04 

buiten    1.36 

 

 

 

Figuur 29: Impact van 1 kg kip geproduceerd onder zuiver conventionele landbouw (C) en biologische landbouw (BIO). 
Voor elk van de impactcategorieën zijn de resultaten genormaliseerd t.o.v. de maximale impact.  

De bijdrage aan klimaatopwarming bedraagt 1.6 kg CO2-eq per kg kip in een conventioneel systeem 

en 2.8 kg CO2-eq per kg kip onder biologische productie (Figuur 30). Het aandeel van voeder is in 

beide systemen het grootst, gevolgd door directe emissies en nutsvoorzieningen. Onder 

infrastructuur wordt onder meer ook de buitenren omvat. De impact is echter minimaal (2% voor 

bio en 1% bij een conventioneel systeem).  
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Figuur 30: Bijdrage van 1 kg kip aan klimaatopwarming. C: zuiver conventionele landbouwen BIO: biologische landbouw  

4.3 EEN KRITISCHE BLIK OP DE LCA RESULTATEN 

Over de voedingsproducten heen is een duidelijke trend tussen de drie conventioneel-gebaseerde 

landbouwproductiesystemen en –praktijken te bemerken. Voedingsproducten afkomstig van 

precisielandbouw doen het steeds (indien precisietechnieken gekwantificeerd konden worden) 

lichtjes beter in termen van ecologische duurzaamheid dan zuiver conventioneel geproduceerde 

producten. In een eerste stap moet, om het effect van pesticidegebruik door te rekenen, een 

verfijning van de modellen gerealiseerd worden. Dan zal verdere focus op alle toxiciteitscategorieën 

de meerwaarde in termen van milieuvriendelijkheid van precisielandbouw beter kunnen aantonen. 

Verder is ook het effect van variabel doseren (in ruimte en tijd) van bemesting niet opgenomen in 

de huidige modellen gebruikt om directe emissies te berekenen. Dit zou het effect van 

precisietechnieken ook in andere impactcategorieën kunnen laten doorwegen. Door de lagere 

opbrengst van vele gewassen doet agroforestry het dan weer minder goed dan het conventioneel 

systeem. Zoals reeds aangehaald worden de positieve effecten in verschillende impactcategorieën 

voor agroforestry niet in rekening gebracht door ontoereikende modellering. De ontwikkeling van 

grootschalige meetcampagnes zou kunnen resulteren in het opstellen van empirische vergelijkingen 

of toelaten de gebruikte formules voor directe emissies aan te passen aan het effect van de 

aanwezigheid van de bomenrijen.  

Wanneer de milieu-impact van zuiver conventioneel en biologisch geproduceerde 

voedingsproducten op massa-basis vergeleken wordt, is geen duidelijke lijn te trekken in de 

resultaten. Het valt duidelijk op dat de balans per impactcategorie kan verschillen. Dit duidt aan dat 

de koolstofvoetafdruk in landbouwproductiesystemen, waar heel wat andere milieuproblemen 
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spelen, slechts een beperkt deel van het totale milieuplaatje schetst. Daarom ook dat een endpoint 

score (single score van de Environmental Footprint methode) niet voldoende informatie weergeeft 

om een grondige vergelijking te maken tussen productiesystemen. Het is wel nodig een afweging te 

maken tussen het geven van voldoende informatie en geen overmaat van impactcategorieën te 

bespreken, waardoor de kernboodschap verloren zou gaan.  

Over de akkerbouwgewassen heen kan opgemerkt worden dat in deze studie directe emissies, 

minerale meststoffen en voor sommige gewassen ook het zaad de grootste bijdrage leveren aan de 

koolstofvoetafdruk. Het zaad behoort tot het achtergrondsysteem en hiervoor werden geen 

primaire data verzameld. Voor wortel is het belang van gewasbescherming heel groot, bij aardbei 

spelen verschillende factoren een grote rol, waaronder irrigatie. Bij appel en okkernoot neemt het 

aandeel brandstofverbruik opvallend toe. Bij dierlijke producten is naast directe emissies (voor 

rundvee) het voeder een belangrijke factor.  

Bij biologische en conventionele teelt is er een duidelijk verschil in teeltpraktijken. Dit werd voor 

veel van de voedingsproducten (akkerbouwgewassen en groente) vastgelegd voor de Vlaamse 

context. Dit is echter data-intensief. De vraag stelt zich of primaire dataverzameling vereist is (zie 

4.3.1). Bij de biologische productie valt ook het belang van de opbrengst op die er verschillende 

keren voor zorgt dat het slechter presteert dan de conventionele teelt. Aangezien er geen 

landbouwstatistieken bestaan voor biologische opbrengsten, wordt op het belang hiervan nog even 

verder ingegaan (zie 4.3.2).  

Ten slotte moet bij het lezen van deze conclusies steeds rekening gehouden worden met het feit dat 

de beschouwde impactcategorieën niet alle milieuaspecten mee opnemen (vb. verdroging, 

bodemkwaliteit). Deze analyse biedt een eerste beeld, maar enkel door verder te kijken dan de 

klassieke LCA impactcategorieën, kan een meer genuanceerd en meer volledig beeld verkregen 

worden van de ecologische duurzaamheid van deze landbouwsystemen en –praktijken (zie sectie 

4.4). 

4.3.1 Het belang van primaire data voor het voorgrondsysteem 

In HO4.2 werd de koolstofvoetafdruk berekend. Bij de akkerbouwgewassen werden telkens primaire 

data verzameld. In Figuur 31 worden de resultaten voor de koolstofvoetafdruk per ton gewas voor 

het conventionele en biologische systeem uit deze studie naast resultaten van productieprocessen 

uit de databank geplaatst. Steeds werd gekozen voor de databank waaraan ook het 

achtergrondsysteem gekoppeld was (Tabel 4). Voor de akkerbouwgewassen is dit telkens ecoinvent 

v3.8. Dit is een Zwitserse databank en het meest ontwikkeld voor Zwitserse gewassen. Vandaar dat 

deze als referentie gekozen werd. 
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Figuur 31: Koolstofvoetafdruk voor de akkerbouwgewassen zoals bepaald in deze studie voor de Vlaamse context (Vl) en 
uit de databank ecoinvent v3.8 (Zwitserse teelt) (aangeduid met d). Conventionele (C) en biologische (BIO) productie 
worden vergeleken. 

Voor koolzaad en conventionele aardappelteelt liggen de resultaten van deze studie en de databank 

in lijn met elkaar. Voor biologische aardappelteelt bedraagt de ratio tussen de koolstofvoetafdruk 

van de databank en de Vlaamse studie 1.6. Voor alle andere gewassen is die factor groter dan 2. 

Voor soja loopt deze factor zelfs op tot 2.7 en 2.7 voor respectievelijk conventionele en biologische 

teelt. Dit duidt aan dat het voor vele gewassen aangewezen is niet zomaar data uit de databank te 

halen zonder deze kritisch te bekijken. Dit werd ook aangetoond in Boone et al. (2016) waarin de 

vergelijking tussen Vlaamse en Zwitserse (uit de databank ecoinvent) maïs gemaakt werd. 

Voor het gewas suikerbiet wordt ter illustratie nagegaan wat de hoofdoorzaak van deze verschillen 

zijn. Hieruit blijkt dat de grotere impact voor de databank voornamelijk toegewezen kan worden aan 

de aanwezigheid van een groenbemester, een veel hogere impact van brandstofverbruik en in 

mindere mate een grotere bijdrage van minerale meststoffen. Terwijl in de databank ecoinvent v3.8 

bijna standaard een groenbemester opgenomen wordt, werd in deze studie voor de vergelijking van 

landbouwsystemen het onderzoek beperkt tot de gewassen zelf. De mestwetgeving is voor 

Vlaanderen anders dan bijvoorbeeld Frankrijk, waardoor aanpassingen hierin wel belangrijk zijn om 

de Vlaamse situatie te modelleren. Dit beïnvloedt meteen de directe emissies en de bijdrage van de 

productie van meststoffen, wat - zoals hierboven aangegeven - belangrijke factoren zijn in de 

Vlaamse voetafdruk. 

Er moet wel aangegeven worden dat vb. voor appel en okkernoot data uit Agribalyse v3.01 uit 

Noord-Frankrijk gekozen konden worden, waardoor verwacht mag worden dat deze resultaten 

meer in lijn met elkaar zullen liggen dan de vergelijking met vb. Zwitserse productie waar een ander 

klimaat heerst. 
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4.3.2 De invloed van opbrengst op de resultaten voor een biologisch systeem 

De opbrengst bepaalt heel sterk de milieuvoetafdruk per ton product en dit leidt vaak tot een hogere 

impact voor minder efficiënte systemen. Dit kon doorheen de LCA-resultaten afgeleid worden (zie 

4.2). Zoals reeds aangehaald in sectie 3.1.4 werden ter informatie de resultaten ook berekend per 

hectare. Deze zijn terug te vinden in Bijlage G.  

Wanneer de koolstofvoetafdruk voor de akkerbouwgewassen bekeken wordt, blijkt dat biologisch 

koolzaad en aardappel beter presteren dan de conventionele tegenhanger wanneer evaluatie op 

oppervlakte-niveau gebeurt, terwijl per massa-eenheid de conventionele teelt er beter uitkomt. Dit 

wil zeggen dat, indien biologische systemen een hogere opbrengst behalen, deze even goed zouden 

kunnen presteren. Voor koolzaad zou de biologische teelt dan een opbrengst van 2983 i.p.v. 2026 

kg/ha moeten halen. Voor aardappel is slechts een heel kleine toename in opbrengst nodig 

(30822 kg/ha i.p.v. 30000 kg/ha). Voor tarwe en soja presteert de biologische teelt ook per massa-

eenheid beter dan conventionele teelt.  

Op basis van productieramingen in België voor het jaar 2020 werden voor enkele gewassen 

opbrengstdata bekomen (Tabel 21). Hieruit blijkt dat inderdaad de bio-aardappel een beter 

resultaat behaalt dan wanneer conventioneel geteeld. Bij wintertarwe is de opbrengst aanzienlijk 

lager, waardoor nu een hogere impact per ton geldt. Voor de andere producten zijn de verkregen 

opbrengstdata in lijn met de voorheen gehanteerde data. Sommige studies geven echter veel lagere 

opbrengsten aan voor biologische teelt dan algemeen aangenomen. Een Europese studie gaf 

verschillen in opbrengst aan tussen biologische en conventionele teelt voor verschillende agro-

ecologische regio’s (EC-JRC, 2021). De opbrengstdalingen die daarin weergegeven zijn, liggen een 

stuk hoger dan wat in deze studie in rekening werd gebracht. Wanneer met deze opbrengsten de 

bijdrage aan klimaatopwarming per ton wordt berekend, blijkt er voor alle gewassen een duidelijke 

voorkeur voor conventionele teelt te zijn (Tabel 21). Dit duidt het belang aan van representatieve 

opbrengstdata. 
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Tabel 21: Opbrengst en koolstofvoetafdruk voor conventionele, biologische en biologische teelt met aangepaste opbrengst  

  Wintertarwe Koolzaad Soja Aardappel 

CONV kg/ha 8548 3752 3000 40804 
 kg CO2-eq/t 171 618 269 58 

BIO kg/ha 6500 2026 3000 30000 
 kg CO2-eq/t 150 910 205 60 

BIO-aangepasta kg/ha 5000 / 3000 35000 
 kg CO2-eq/t 195 / 205 51 

BIO-EUb kg/ha 4787 1625 / 23626 
 kg CO2-eq/t 306 1428 / 101 

a opbrengst op basis van productieramingen België (2020) 
b opbrengstdaling t.o.v. conventionele teelt gebaseerd op EC-JRC (2021)  
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4.4 UITBREIDING VAN KLASSIEKE LCA RESULTATEN M.B.V. 

ECOSYSTEEMDIENSTENANALYSE 

Terwijl in klassieke LCA de focus enkel ligt op de negatieve impact, kan door ESD analyse (resultaten 

uit sectie 4.1) ook rekening gehouden worden met de positieve bijdrage van ecosystemen. De 

allocatiefactoren uit Tabel 9 worden gebruikt om de gealloceerde milieu-impact te berekenen 

(Formule 6). Wat bijdraagt aan de milieu-impact en de verschillen in milieu-impact tussen de 

systemen en praktijken kwam aan bod in het vorige hoofdstuk. Hier wordt enkel de invloed van het 

in rekening brengen van ESD in de milieu-evaluatie bediscussieerd. De resultaten worden per 

productgroep besproken. De gealloceerde impact wordt hier berekend door enkel te steunen op 

ESDprod en ESDreg, terwijl in Bijlage F ook de resultaten met in rekening brenging van ESDcul worden 

geïntroduceerd. 

4.4.1 Gealloceerde milieu-impact van akkerbouwgewassen 

In Tabel 22 wordt voor de akkerbouwgewassen, per categorie, de milieu-impact per ton gegeven. 

Zowel de LCA-resultaten gebaseerd op de klassieke methodologie worden gepresenteerd alsook de 

LCA resultaten na toepassing van de allocatiefactor.  

Allereerst valt op dat de verschillen tussen de milieu-impact van gewassen geteeld onder 

conventionele en precisielandbouw iets groter worden. Het verschil tussen fprov van conventionele 

en deze van precisielandbouw bedraagt ongeveer steeds 2%, vb. respectievelijk 67 en 65% voor 

koolzaad. Doordat volgens de allocatiefactoren iets meer impact aan de regulerende diensten 

toegewezen wordt in precisielandbouw, krijgen we een meer duidelijke voorkeur in termen van 

milieu-impact voor dit laatstgenoemde systeem.  

Rekening houdend met het hoge belang van ESDreg in agroforestry, bedraagt de allocatiefactor fprov 

tussen de 45-47% t.o.v. 64-67% voor zuiver conventionele landbouw (Tabel 9). Dit zorgt voor een 

duidelijke verschuiving in de impact per ton gewasproduct t.o.v. de klassieke LCA-methodologie. 

Terwijl voordien de lagere opbrengst onder agroforestry vergeleken met zuiver conventionele 

landbouw zorgde voor een hogere impact per ton product zorgt de uitbreiding van de methodologie, 

die de hogere bundel aan geleverde ESD in rekening brengt, nu voor het omgekeerde resultaat. 

Agroforestry is het meest milieuvriendelijke systeem van de drie beschouwde conventioneel-

gebaseerde landbouwsystemen (zuiver conventioneel, conventioneel met toepassing van 

precisielandbouwpraktijken en conventioneel met integratie van boslandbouw). 

Ten slotte zorgt de lage fprov voor biologische systemen (39-41%) dat, bij een hogere impact per ton 

voedingsproduct vergeleken met zuiver conventionele landbouw onder de klassieke LCA-

methodologie, het verschil nu minder uitgesproken wordt. Bijvoorbeeld voor wintertarwe in de 
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categorie fijnstof bedraagt de ratio in impact tussen bio en conventioneel 4.2, terwijl na toepassing 

van de allocatiefactor deze ratio daalt naar 2.4. De geleverde ESDreg compenseren het hoge verschil 

in milieu-impact op basis van de klassieke berekeningen. Daarentegen voor impactcategorieën 

waarbij biologisch reeds de voorkeur kreeg op zuiver conventioneel, kan gezien worden dat deze 

conclusie nu nog verder versterkt wordt. Opnieuw kijkend naar de ratio tussen biologisch en 

conventioneel, maar nu voor de categorie bijdrage aan klimaatopwarming voor wintertarwe, wordt 

een verschuiving van 0.9 naar 0.5 vastgesteld. Het hogere belang aan ESDreg voor biologische 

systemen benadrukt dus de meer milieuvriendelijke resultaten. 

In Tabel 22 worden via kleuren de landbouwsystemen of –praktijken die leiden tot de laagste en 

hoogste milieu-impact voor beide methodologieën (klassieke LCA of uitbreiding met ESD) 

aangeduid. Hieruit valt nu makkelijk af te leiden dat, wanneer de drie conventioneel-gebaseerde 

systemen vergeleken worden, agroforestry de voorkeur krijgt op precisielandbouw. Verder is het 

duidelijk dat de beste resultaten (laagste impact) verkregen worden onder agroforestry of 

biologische landbouw, afhankelijk van de impactcategorie. De hoogste impactresultaten zijn dan 

weer voor conventionele landbouw (steeds voor suikerbiet, soja en aardappel) of biologische 

landbouw (in sommige categorieën voor wintertarwe en koolzaad). Deze resultaten hangen 

natuurlijk sterk samen met de conclusies uit de klassieke LCA-resultaten, waarin de verklaring 

gegeven wordt waarom voor sommige impactcategorieën biologische teelt gepaard gaat met een 

hogere impact. Wanneer biologische landbouw nog steeds de hoogste impact heeft, wil dit zeggen 

dat de lagere opbrengst of hogere milieukost voor bepaalde factoren (vb. meer directe emissies 

door dierlijk mestgebruik voor de categorie verzuring voor wintertarwe) niet gecompenseerd 

worden door de hogere levering van ESDreg.  
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Tabel 22: Overzicht klassieke en gealloceerde milieuvoetafdruk van akkerbouwgewassen, met aanduiding van de 

landbouwsystemen die resulteren in de laagste en hoogste milieu-impact per ton geoogst voedingsproduct 

    Klassieke LCA resultaten   Gealloceerde milieu-impact 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

WINTERTARWE (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 171.3 170.6 182.1 150.1  112.8 108.2 86.2 58.5 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 2.2 2.1 2.4 0.8  1.5 1.4 1.1 0.3 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.4 0.3 0.4 0.3  0.2 0.2 0.2 0.1 

Particulate matter 10-5 disease inc. 2.8 2.8 3.0 11.7  1.9 1.8 1.4 4.6 

Acidification mol H+ eq 4.1 4.1 4.3 17.0  2.7 2.6 2.1 6.6 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 5.0 4.9 5.3 6.1  3.3 3.1 2.5 2.4 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 17.6 17.6 18.7 75.6  11.6 11.2 8.9 29.5 

Eutrophication, marine kg N eq 1.2 1.2 1.4 2.2  0.8 0.8 0.7 0.8 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   12.4 12.4 13.2 1.5  8.2 7.8 6.2 0.6 

    Klassieke LCA resultaten   Gealloceerde milieu-impact 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

KOOLZAAD (per ton)          
Climate change kg CO2 eq 618.3 617.7 643.6 910.3  417.2 401.0 300.0 372.9 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 30.9 30.1 32.2 4.4  20.9 19.6 15.0 1.8 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 1.3 1.3 1.4 1.4  0.9 0.8 0.6 0.6 

Particulate matter 10-5 disease inc. 3.9 3.9 4.1 28.1  2.6 2.5 1.9 11.5 

Acidification mol H+ eq 5.6 5.6 5.8 40.1  3.8 3.6 2.7 16.4 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 10.1 10.1 10.5 18.9  6.8 6.5 4.9 7.7 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 17.2 17.2 17.9 175.5  11.6 11.1 8.3 71.9 

Eutrophication, marine kg N eq 0.9 0.9 1.2 7.4  0.6 0.6 0.6 3.0 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   115.7 115.7 120.3 167.6  78.1 75.1 56.1 68.7 

           

SOJA (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 268.9 263.8 317.5 205.4  175.6 166.7 143.7 80.2 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 2.3 2.3 2.8 2.7  1.5 1.5 1.3 1.1 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.6 0.5 0.7 0.6  0.4 0.3 0.3 0.2 

Particulate matter 10-5 disease inc. 0.7 0.7 0.8 0.7  0.4 0.4 0.4 0.3 

Acidification mol H+ eq 0.8 0.8 0.9 0.8  0.5 0.5 0.4 0.3 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 12.6 12.6 14.9 12.6  8.2 7.9 6.7 4.9 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 2.6 2.6 3.1 3.2  1.7 1.6 1.4 1.2 

Eutrophication, marine kg N eq 0.6 0.6 0.7 0.9  0.4 0.4 0.3 0.3 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   68.7 68.6 81.2 65.1  44.9 43.4 36.7 25.4 

           

SUIKERBIET (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 18.8 18.7 20.5   12.1 11.6 9.2  

Ozone depletion 10-6 kg CFC11 eq 1.0 0.9 1.0   0.6 0.6 0.5  
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Photochemical ozone 
formation 

10-2 kg NMVOC 
eq 2.6 2.6 2.8   1.7 1.6 1.3  

Particulate matter 10-5 disease inc. 0.6 0.6 0.7   0.4 0.4 0.3  

Acidification mol H+ eq 0.9 0.9 1.0   0.6 0.6 0.5  

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.5 0.5 0.5   0.3 0.3 0.2  

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
4.2 4.2 4.5   2.7 2.6 2.0  

Eutrophication, marine 10-1kg N eq 1.0 1.0 1.2   0.6 0.6 0.5  

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   -32.1 -39.2 -21.9   -20.7 -24.3 -9.8  

    Klassieke LCA resultaten   Gealloceerde milieu-impact 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

AARDAPPEL (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 58.4 57.8 67.8 60.0  38.8 36.7 31.4 24.3 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 0.5 0.5 0.6 0.6  0.3 0.3 0.3 0.2 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.1 0.1 0.1 0.2  0.1 0.1 0.1 0.1 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.7 1.7 1.9 1.1  1.1 1.1 0.9 0.5 

Acidification mol H+ eq 2.4 2.4 2.8 1.7  1.6 1.5 1.3 0.7 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 1.1 1.1 1.3 1.5  0.7 0.7 0.6 0.6 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 10.6 10.5 12.2 7.2  7.0 6.7 5.6 2.9 

Eutrophication, marine kg N eq 0.7 0.7 1.0 0.8  0.5 0.5 0.4 0.3 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   8.7 8.7 10.1 0.9  5.8 5.5 4.7 0.4 

 

4.4.2 Gealloceerde milieu-impact van groenten in open lucht en fruit 

Veel van de conclusies voor akkerbouwgewassen zijn ook geldig voor wortel en aardbei. Echter voor 

wortel moeten de resultaten na allocatie met omzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het 

geringe aantal experten voor de scoring. Daarnaast mag niet vergeten worden dat, door gebrek aan 

data, dezelfde opbrengst en teelttechnieken gebruikt werden voor de modellering van alle drie de 

conventionele systemen (zuiver, precisielandbouw en agroforestry) en dus de impactresultaten 

bekomen onder de klassieke LCA voor de drie systemen gelijk zijn.  

Analoog aan de conclusies voor de akkerbouwgewassen kan gesteld worden dat precisielandbouw, 

na in rekening brengen van geleverde ESD, de voorkeur krijgt op zuiver conventionele landbouw 

(Tabel 23). Gezien de gelijkaardige trend van de allocatiefactoren voor akkerbouwgewassen en deze 

voor wortel en aardbei, leidt agroforestry ook nu tot de laagste milieu-impact per ton product 

wanneer de drie conventioneel-gebaseerde systemen vergeleken worden.  

Terwijl voor wortel onder klassieke LCA de balans voor beste milieuprestatie sterk wisselt per 

impactcategorie, is de gealloceerde impact ofwel voor agroforestry ofwel voor biologische 

landbouw het laagst. Hoewel voor de meeste impactcategorieën de hoogste impact toe te kennen 

is aan zuiver conventioneel geteelde wortels, is in sommige impactcategorieën de impact voor 
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biologische teelt het hoogst. De sterke daling in opbrengst voor biologische t.o.v. conventionele teelt 

is hierin een belangrijke factor.  

Voor aardbei is agroforestry het uitverkoren systeem. De hoogste milieu-impact is, afhankelijk van 

de impactcategorie, voor de producten afkomstig van conventionele of biologische 

landbouwsystemen. De allocatiefactor zorgt wel voor een duidelijk kleiner verschil in impact. Zonder 

allocatie is de impact onder het biologische systeem 1-3 tot 2.1 keer groter dan het conventionele 

systeem over alle impactcategorieën (behalve ecotoxiciteit) heen, en voor ecotoxiciteit zelfs 3.3 keer 

groter. Na allocatie wordt dit gereduceerd tot 0.9-1.3 en een factor 2 voor ecotoxiciteit. De factor 

0.9 duidt aan dat biologisch dan resulteert in een lagere impact dan conventioneel. Om echter tot 

definitieve conclusies te komen, zou een duidelijk beeld over al dan niet gewijzigde opbrengst onder 

agroforestry verkregen moeten worden. 

Tabel 23: Overzicht klassieke en gealloceerde milieuvoetafdruk van wortel en aardbei, met aanduiding van de 

landbouwsystemen die leiden tot de laagste en hoogste milieu-impact. 

    Klassieke LCA resultaten   Gealloceerde milieu-impact 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

WORTEL (per ton)          
Climate change kg CO2 eq 18.7 18.7 21.6 14.6  11.9 11.5 9.8 5.5 

Ozone depletion 10-6 kg CFC11 eq 0.4 0.4 0.5 0.8  0.26 0.26 0.22 0.32 

Photochemical ozone 
formation 

10-2kg NMVOC 
eq 6.6 6.6 7.7 6.5  4.2 4.1 3.5 2.4 

Particulate matter 10-6 disease inc. 0.9 0.9 1.0 0.8  0.6 0.6 0.5 0.3 

Acidification 10-2mol H+ eq 9.0 9.0 10.4 10.3  5.7 5.5 4.7 3.9 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.5 0.5 0.6 0.9  0.33 0.32 0.27 0.34 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2mol N eq 
21.1 21.1 24.4 23.5  13.4 12.9 11.1 8.9 

Eutrophication, marine 10-2kg N eq 2.0 2.0 2.3 5.7  1.3 1.2 1.0 2.1 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   5.9 5.9 6.8 11.3  3.7 3.6 3.1 4.3 

           

AARDBEI (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 157.4 157.4 157.4 242.4  104.8 99.9 74.1 98.3 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 2.0 2.0 2.0 2.5  1.3 1.2 0.9 1.0 

Photochemical ozone 
formation 

kg NMVOC eq 
0.7 0.7 0.7 1.1  0.4 0.4 0.3 0.4 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.7 1.7 1.7 3.5  1.1 1.1 0.8 1.4 

Acidification mol H+ eq 2.9 2.9 2.9 5.8  1.9 1.8 1.4 2.3 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
2.1 2.1 2.1 3.5  1.4 1.3 1.0 1.4 

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
11.4 11.4 11.4 23.5  7.6 7.2 5.3 9.5 

Eutrophication, marine kg N eq 2.8 2.8 2.8 4.2  1.8 1.8 1.3 1.7 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   67.9 67.9 67.9 225.8  45.2 43.1 32.0 91.5 
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4.4.3 Gealloceerde milieu-impact van appel en okkernoot 

Ook voor appel en okkernoot zijn in de modellering geen primaire data voor precisielandbouw of 

agroforestry gebruikt en zijn de resultaten hetzelfde voor de drie conventioneel-gebaseerde teelten. 

Echter, de mate waarin ESD geleverd worden is wel verschillend, wat tot uiting komt in de 

gealloceerde impact. Voor appel is er een uitgesproken voorkeur voor agroforestry, terwijl de lagere 

opbrengst in de meeste categorieën nog steeds leidt tot de hoogste impact voor biologische teelt 

(Tabel 24). Bij okkernoot is de laagste milieu-impact voor agroforestry of bio, afhankelijk van de 

impactcategorie. De hoogste impact is, ondanks de hogere opbrengst maar door de lagere 

hoeveelheid geleverde ESDreg, bijna steeds voor het conventionele systeem. 

Tabel 24: Overzicht klassieke en gealloceerde milieuvoetafdruk van appel en okkernoot, met aanduiding van de 

landbouwsystemen die leiden tot de laagste en hoogste milieu-impact. 

    Klassieke LCA resultaten   Gealloceerde milieu-impact 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

APPEL (per ton)          
Climate change kg CO2 eq 74.8 74.8 74.8 103.3  43.8 42.9 32.3 41.5 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 1.9 1.9 1.9 1.9  1.1 1.1 0.8 0.8 

Photochemical ozone 
formation 

10-1 kg NMVOC 
eq 6.3 6.3 6.3 8.7  3.7 3.6 2.7 3.5 

Particulate matter 10-5  disease inc. 0.4 0.4 0.4 0.8  0.2 0.2 0.2 0.3 

Acidification 10-1mol H+ eq 9.1 9.1 9.1 16.0  5.3 5.2 3.9 6.4 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
1.0 1.0 1.0 1.7  0.6 0.6 0.4 0.7 

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
3.7 3.7 3.7 7.3  2.1 2.1 1.6 2.9 

Eutrophication, marine 10-1 kg N eq 4.2 4.2 4.2 16.4  2.4 2.4 1.8 6.6 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   11.3 11.3 11.3 48.4  6.6 6.5 4.9 19.4 

           

OKKERNOOT (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 958.0 958.0 958.0 1104.2  601.2 566.2 483.5 429.6 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 14.2 14.2 14.2 13.7  8.9 8.4 7.2 5.3 

Photochemical ozone 
formation 

10-1 kg NMVOC 
eq 62.5 62.5 62.5 81.1  39.2 36.9 31.5 31.6 

Particulate matter 10-5  disease inc. 6.2 6.2 6.2 9.8  3.9 3.7 3.1 3.8 

Acidification 10-1mol H+ eq 124.0 124.0 124.0 201.5  77.8 73.3 62.6 78.4 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
18.4 18.4 18.4 20.4  11.6 10.9 9.3 7.9 

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
50.8 50.8 50.8 88.3  31.9 30.0 25.6 34.4 

Eutrophication, marine 10-1 kg N eq 78.2 78.2 78.2 104.3  49.1 46.2 39.5 40.6 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   208.4 208.4 208.4 15.6  130.8 123.2 105.2 6.1 
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4.4.4 Gealloceerde milieu-impact van dierlijke producten 

Ook voor de dierlijke producten is, onder de klassieke benadering, de impact per kg product 

hetzelfde voor conventioneel, precisielandbouw en agroforestry. Na allocatie op basis van geleverde 

ESD verandert dit beeld (Tabel 25). 

Voor de producten afkomstig van rundvee levert de vergelijking onder de drie conventioneel-

gebaseerde systemen de volgende conclusies op: de laagste impact is voor agroforestry, gevolgd 

door precisielandbouw en de hoogste impact is voor conventionele productie. Wanneer het 

biologische systeem mee opgenomen wordt in de vergelijking is enkel voor zoetwater eutrofiëring 

en ecotoxiciteit bij rundsvlees de impact hoger onder biologische teelt, maar is voor alle andere 

categorieën de zuiver conventionele teelt het minst milieuvriendelijk. Voor deze twee categorieën 

is het verschil tussen biologische en zuiver conventionele teelt na allocatie wel sterk verkleind. De 

beste milieuprestatie wordt, afhankelijk van de impactcategorie, verkregen onder agroforestry of 

biolandbouw. 

De situatie is anders voor kippenvleesproductie. De allocatiefactoren voor conventionele en 

precisielandbouw zijn dezelfde, dus is er geen verschil in impact tussen beide. Terwijl er nu een 

algemene voorkeur is voor agroforestry, is de hoge impact van het meerverbruik van voeder in 

biologische productie niet in alle impactcategorieën gecompenseerd door de hogere levering van 

ESDreg: voor vier van de negen impactcategorieën wordt de biologische teelt gekenmerkt door de 

hoogste impact wanneer deze uitgedrukt wordt per kg kip (levend gewicht). Wel is het verschil in 

milieu-impact tussen beide systemen nu sterk gereduceerd. 
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Tabel 25: Overzicht klassieke en gealloceerde milieuvoetafdruk van de dierlijke producten, met aanduiding van de 

landbouwsystemen die leiden tot de laagste en hoogste milieu-impact. 

    Klassieke LCA resultaten   Gealloceerde milieu-impact 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

MELK (per kg)          
Climate change kg CO2 eq 1.1 1.1 1.1 1.3  0.70 0.69 0.52 0.50 

Ozone depletion 10-8 kg CFC11 eq 2.9 2.9 2.9 2.8  1.83 1.78 1.35 1.09 

Photochemical ozone 
formation 

10-3kg NMVOC 
eq 1.6 1.6 1.6 1.9  1.03 1.00 0.76 0.73 

Particulate matter 10-8  disease inc. 8.0 8.0 8.0 10.4  5.10 4.97 3.77 4.10 

Acidification 10-2mol H+ eq 1.2 1.2 1.2 1.6  0.76 0.74 0.56 0.62 

Eutrophication, 
freshwater 

10-5 kg P eq 
9.4 9.4 9.4 5.5  5.99 5.84 4.43 2.18 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2 mol N eq 
5.2 5.2 5.2 7.1  3.32 3.24 2.46 2.79 

Eutrophication, marine 10-3kg N eq 3.8 3.8 3.8 5.6  2.45 2.39 1.81 2.22 

Ecotoxicity, freshwater  CTUe   19.6 19.6 19.6 4.1  12.55 12.23 9.28 1.61 

           

RUNDSVLEES (per kg)          

Climate change kg CO2 eq 20.9 20.9 20.9 23.3  13.2 12.9 9.9 9.2 

Ozone depletion 10-8 kg CFC11 eq 11.6 11.6 11.6 6.8  7.3 7.1 5.5 2.7 

Photochemical ozone 
formation 

10-3kg NMVOC 
eq 10.9 10.9 10.9 10.8  6.9 6.7 5.1 4.3 

Particulate matter 10-8  disease inc. 50.9 50.9 50.9 63.7  32.1 31.3 24.1 25.2 

Acidification 10-2mol H+ eq 7.5 7.5 7.5 9.5  4.7 4.6 3.6 3.7 

Eutrophication, 
freshwater 

10-5 kg P eq 
47.5 47.5 47.5 107.5  30.0 29.3 22.5 42.6 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2 mol N eq 
32.9 32.9 32.9 42.0  20.8 20.3 15.6 16.6 

Eutrophication, marine 10-3kg N eq 144.2 144.2 144.2 107.0  91.1 88.8 68.3 42.4 

Ecotoxicity, freshwater  CTUe   761.2 761.2 761.2 1952.0  480.7 468.8 360.2 772.9 

           

KIPPENVLEES (per kg)          

Climate change kg CO2 eq 1.6 1.6 1.6 2.8  1.37 1.37 0.8 1.1 

Ozone depletion 10-8 kg CFC11 eq 12.6 12.6 12.6 19.2  10.5 10.5 6.0 7.6 

Photochemical ozone 
formation 

10-3kg NMVOC 
eq 5.1 5.1 5.1 8.3  4.2 4.2 2.4 3.3 

Particulate matter 10-8  disease inc. 28.3 28.3 28.3 58.2  23.6 23.6 13.5 23.2 

Acidification 10-2mol H+ eq 4.1 4.1 4.1 8.8  3.4 3.4 1.9 3.5 

Eutrophication, 
freshwater 

10-5 kg P eq 
35.9 35.9 35.9 94.3  30.0 30.0 17.0 37.6 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2 mol N eq 
17.7 17.7 17.7 38.2  14.7 14.7 8.4 15.2 

Eutrophication, marine 10-3kg N eq 10.4 10.4 10.4 37.4  8.6 8.6 4.9 14.9 

Ecotoxicity, freshwater  CTUe   64.2 64.2 64.2 28.0  53.6 53.6 30.5 11.2 
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4.5 EEN KRITISCHE BLIK OP DE GEALLOCEERDE MILIEUVOETAFDRUK 

Terwijl de milieu-impactresultaten op basis van de klassieke LCA methodologie focussen op de 

negatieve impact van landbouw op het leefmilieu, zorgt de integratie van ESD analyse in de evaluatie 

voor een meer genuanceerd beeld. Op deze manier worden ook de inspanningen die geleverd 

worden om naast producerende diensten, ook aandacht te schenken aan het behoud van het 

leefmilieu en culturele waarden (opgenomen in respectievelijk regulerende en culturele diensten) 

onder de aandacht gebracht en bekroond. 

De uitgevoerde analyse duidt de toegevoegde waarde van agroforestry aan. Bij de klassieke LCA-

berekeningen resulteerde de lagere opbrengst voor dit systeem tot een hogere impact per ton 

vergeleken met zuiver conventionele of precisielandbouw. De hogere capaciteit om regulerende 

ESD te leveren zorgt nu dat agroforestry het steeds beter doet dan de andere twee systemen. Ook 

het verschil tussen precisielandbouw en conventionele landbouw wordt, dankzij de hogere levering 

van regulerende diensten, nu wat groter in het voordeel van precisielandbouw. Voor biologische 

landbouw zorgt de relatief hoge allocatiefactor voor regulerende diensten (en bijgevolg lagere 

allocatiefactor voor producerende diensten) voor een sterke daling in milieu-impact per ton 

voedingsproduct. Wanneer onder de klassieke LCA-methodologie de laagste impact per ton onder 

biologische landbouw verkregen wordt, zal het verschil met producten afkomstig van conventioneel-

gebaseerde systemen nu nog meer uitgesproken worden. In het andere geval (conventioneel 

geproduceerde producten hebben een lagere impact dan bioproducten onder klassieke LCA-

berekeningen), zal allocatie leiden tot een kleiner verschil tussen de systemen, al dan niet met 

biologische landbouw nu als laagste impact. Indien biologische landbouw nog steeds resulteert in 

de hoogste impact, wil dit zeggen dat de lagere opbrengst of hogere milieukost voor bepaalde 

factoren (vb. meer werkgangen) niet gecompenseerd worden door de hogere levering van ESDreg. In 

deze gevallen is agroforestry het uitverkoren landbouwsysteem. 

Belangrijk is dat de uitgevoerde analyse gebeurd is voor systemen waarbij extremen werden 

opgezocht (zie 3.1.2). Verder is het ook nodig om, voor bepaalde gewassen, een ruimere groep van 

experten te laten scoren. Het is ook duidelijk dat, hoewel deze methode een bredere kijk geeft op 

de ecologische duurzaamheid van landbouwsystemen, deze ook tijdsintensief is. De ESD analyse kan 

op deze manier enkel voor het  voorgrondsysteem opgenomen worden. Vandaar dat ook binnen 

LCA nog verder gezocht moet worden naar methoden om ESD mee op te nemen als impactcategorie. 

Binnen UGent, STEN wordt onderzoek verricht om op basis van monetarisatie verschillende ESD 

samen te brengen in één impactcategorie.  
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5 CONCLUSIE 

Deze studie biedt een overzicht van de milieu-impact van een twaalftal voedingsproducten, elk 

geproduceerd onder verschillende landbouwsystemen en –praktijken: conventionele, precisie-, 

agroforestry en biologische landbouw. Voor negen verschillende categorieën (vb. 

klimaatopwarming, eutrofiëring, ozonafbraak) werd de milieu-impact (uitgedrukt per massa-

eenheid) berekend met behulp van de klassieke LCA-methodologie en deze werd vervolgens 

vergeleken met de resultaten bekomen wanneer LCA uitgebreid wordt door te steunen op ESD 

analyse. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteit van de landbouwsystemen om naast 

producerende ook regulerende en culturele ESD te leveren. 

De klassieke LCA-analyse laat toe om per landbouwsysteem te definiëren wat het meeste bijdraagt 

aan de milieu-impact in de beschouwde categorieën (vb. directe emissies, minerale meststoffen of 

zaad). Verder kunnen enkele algemene conclusies gemaakt worden. Over de voedingsproducten 

heen is een duidelijke trend tussen de drie conventioneel-gebaseerde landbouwproductiesystemen 

en –praktijken te bemerken. Voedingsproducten afkomstig van precisielandbouw doen het steeds 

(indien precisietechnieken gekwantificeerd konden worden) lichtjes beter in termen van ecologische 

duurzaamheid dan zuiver conventioneel geproduceerde producten. Door de lagere opbrengst van 

vele gewassen doet agroforestry het dan weer minder goed dan het zuiver conventioneel systeem. 

Bij de vergelijking van de milieu-impact van zuiver conventioneel en biologisch geproduceerde 

voedingsproducten op massa-basis, is geen duidelijke lijn te trekken in de resultaten. Het valt 

duidelijk op dat de balans per impactcategorie kan verschillen. Dit duidt het belang aan van het 

beschouwen van meerdere impactcategorieën om de ecologische duurzaamheid te bepalen en niet 

enkel de impact klimaatverandering als uitgangspunt te nemen. Het verschil tussen biologische en 

conventionele systemen is te wijten aan de teeltpraktijken die voor Vlaanderen werden vastgelegd. 

Daarnaast is, doordat de resultaten per massa-eenheid uitgedrukt worden, ook de opbrengst een 

belangrijke factor. Uit de vergelijking met productieprocessen uit een algemene databank blijkt dat 

het van belang is om te werken met data die representatief zijn voor Vlaanderen (zogenoemd 

primaire data). 

Door de ESD-analyse wordt het multifunctionele karakter van landbouwsystemen uitgelicht. De 

scores  geven het belang aan van regulerende en culturele diensten, naast de traditioneel 

geëvalueerde producerende diensten. Uit de analyse blijkt dat de hoogste gemiddelde capaciteit om 

regulerende ESD te leveren, bereikt wordt bij een biologisch systeem, gevolgd door agroforestry, 

precisielandbouw en ten slotte zuiver conventionele landbouw. Hoewel experten de capaciteit van 
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landbouwsystemen om de drie types ESD te leveren per gewas hebben geëvalueerd, blijkt uit de 

analyse dat per productgroep analoge resultaten bekomen worden.  

De resultaten van de ESD analyse werden vervolgens gecombineerd met de LCA analyse. De gegeven 

scores werden gebruikt om allocatiefactoren te berekenen die de milieu-impact kunnen verdelen 

over de geleverde producerende (het beoogde voedingsproduct) en regulerende diensten.  

Door uitbreiding van de klassieke LCA met ESD analyse wordt een breder beeld verkregen van de 

milieuduurzaamheid: niet enkel de ‘kosten’ (milieu-impact) maar ook de ‘baten’ (geleverde ESD) 

worden bekeken. Over alle producten heen blijkt hierbij dat conventionele en precisielandbouw 

nooit de uitverkoren systemen zijn in termen van ecologische duurzaamheid. Hierbij doet 

precisielandbouw, dankzij een hogere capaciteit om regulerende ESD te leveren, het wel duidelijk 

beter dan zuiver conventionele landbouw. De laagste impact wordt vastgesteld voor agroforestry of 

biologische landbouw (afhankelijk van de impactcategorie en product). De hoogste impactresultaten 

worden verkregen voor zuiver conventionele landbouw of biologische landbouw. Dit is vaak (maar 

echter niet gelimiteerd hiertoe) te wijten aan het grote verschil in opbrengst. Wanneer onder 

biologische landbouw nog steeds de hoogste milieu-impact verkregen wordt, kan gezien worden dat 

het verschil in impact tussen conventionele en biologische teelt echter sterk gereduceerd is. De 

verschillen zijn zichtbaar minder uitgesproken. Bij interpretatie is het van belang in het achterhoofd 

te houden dat voor agroforestry de standaard LCA-berekeningen voor emissies nog verfijnd moeten 

worden. Hiervoor is echter verder onderzoek vereist. Verder zijn, door de grote invloed van 

opbrengst op de eindresultaten, landbouwstatistieken van biologische opbrengst heel belangrijk. 

Tot slot koppelen we nog even terug naar de uitdagingen bij het gebruik van LCA om de 

duurzaamheid van landbouwsystemen en –praktijken te vergelijken, zoals aangehaald in Deel 1 van 

het rapport. De volgende vier aspecten werden hierbij naar voor geschoven: (1) nood aan (robuuste) 

data die deze praktijken kenmerken, (2) de eenzijdige focus binnen LCA op negatieve bijdragen, (3) 

ondermaats ontwikkelde of ontbrekende milieuthema’s en (4) de invloed van de keuze van 

functionele eenheid op de resultaten. In deze studie werden deze vier aspecten aangehaald en in 

de mate van het mogelijke ook aangepakt. Voor het eerste kunnen we terugkoppelen naar de 

conclusies van de klassieke LCA methode. Het gebruik van primaire data (in de mate van het 

mogelijke) en het transparant communiceren van de gemaakte keuzes werd toegepast om tegemoet 

te kopen aan aspect 1. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat input- en output-data heel belangrijk is 

om een goede vergelijking te kunnen maken. Verder komt uit deze studie duidelijk naar voren dat 

verdere verfijning van emissiemodellen vereist is. In deze studie lag de focus voornamelijk op aspect 

2 door het toepassen van de methode waarbij ESD analyse en LCA gecombineerd worden. Echter 

wordt op deze manier ook aspect 3 deels gecoverd, gezien bv. op deze manier bodemkwaliteit mee 
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opgenomen wordt in de evaluatie. Nog steeds zijn voor sommige milieuproblemen beter 

uitgewerkte impactcategorieën nodig (vb. toxiciteit voor de mens). Ten slotte wordt de keuze van 

functionele eenheid (massa-gebaseerd) gemotiveerd doorheen de studie. Om de studie breder te 

kunnen kaderen en het belang van de functionele eenheid te benadrukken werden daarnaast ook 

de resultaten per oppervlakte-eenheid uitgedrukt (bijlage G). Op die manier komen we tegemoet 

aan aspect 4. 

Deze studie liet toe om alvast een eerste inzicht te krijgen in de (verschillen in) ecologische 

duurzaamheid van producten afkomstig uit verschillende landbouwsystemen. Het zou interessant 

zijn om de gevolgde werkwijze te valideren met een case study waarbij gesteund kan worden op 

gemeten waarden voor emissies, opbrengst en scoring van ESD. Het is eveneens interessant om het 

scoren van ecosysteemdiensten zo goed als mogelijk te objectiveren zodat robuustere scores 

bekomen worden voor alle producten. Deze eerste analyse toont alvast aan dat dankzij de integratie 

van ESD in LCA een meer genuanceerd beeld van de ecologische duurzaamheid wordt verkregen.  
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6 BELEIDSAANBEVELINGEN 

Binnen agrovoedingssystemen is de primaire productie een erg belangrijke fase die in grote mate 

het milieuprofiel van het uiteindelijke voedingsproduct zal bepalen. Diverse 

landbouwproductiesystemen en -praktijken kenmerken de primaire productie en zijn per definitie 

variabel in ruimte en tijd. Dit bemoeilijkt de onderlinge vergelijking van de milieuduurzaamheid van 

voedingsproducten, zeker wanneer ze op uiteenlopende wijze zijn geproduceerd. 

6.1 INVESTEER IN UITGEBREIDE DATAVERZAMELING ROND LANDBOUWPRODUCTIE 

ONDER VERSCHILLENDE PRODUCTIESYSTEMEN EN –PRAKTIJKEN 

Er is nood aan het op consistente en regelmatige wijze verzamelen en ter beschikking stellen van 

opbrengstdata voor alternatieve productiesystemen. Dit kan bij voorkeur via de verzamelaanvraag. 

Om een betere evaluatie in de toekomst mogelijk te maken, hebben we nood aan uitgebreide data, 

in de eerste plaats over opbrengsten, maar ook over emissies die zich bij verschillende 

landbouwpraktijken op het landbouwbedrijf voordoen . De directe emissies worden nu 

voornamelijk ingeschat aan de hand van formules en modellen voor conventionele 

landbouwpraktijken. Zo zijn bijvoorbeeld nutriëntenuitspoeling en lachgasemissies onder 

boslandbouwsystemen niet gekend en wordt er gerekend met gebruikelijke emissiefactoren. 

Nochtans is de verwachting dat emissies onder boslandbouw zullen verschillen omwille van de 

interactie tussen de bomen en de gewassen op hetzelfde perceel. Op dezelfde manier kan men 

verwachten dat er minder uitspoelingsverliezen zullen optreden door variabel doseren van 

gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij precisielandbouw. Gerichte meetcampagnes voor 

het bepalen van deze emissiefactoren komen hieraan tegemoet.  

Specifieke emissiefactoren en specifieke opbrengstdata zullen een correcte berekening en 

vergelijking toelaten van de milieuduurzaamheid van producten afkomstig uit diverse 

landbouwsystemen en -praktijken. Maak gebruik van de verzamelaanvraag voor het verzamelen van 

opbrengstdata per type landbouwproductie.  

6.2 INVESTEER IN EEN VLAAMSE LCA-DATABANK VOOR VOEDINGSPRODUCTEN 

Momenteel ontbreken in LCA databanken specifieke data voor de Vlaamse context. Ook daar is het 

belangrijk om representatieve data te vinden. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de 

milieuduurzaamheid van producten die in Vlaanderen worden geteeld sterk uiteen kan lopen met 

de gerapporteerde milieuduurzaamheid van dezelfde producten met een andere herkomst in de 

LCA databanken. Nu binnenkort het etiketteren van de milieuduurzaamheid van voedingsproducten 
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vanuit Europa verplicht wordt, is het belangrijk dat ook de databanken correcte informatie bevatten 

over de milieuduurzaamheid van onze Vlaamse landbouwproducten. Wanneer deze data 

ontbreken, zal men deze vervangen door beschikbare data, met mogelijk nadelige gevolgen voor de 

gerapporteerde milieuduurzaamheid -en dus competitiviteit- van onze Vlaamse producten. 

Investeren in een Vlaamse LCA-databank voor voedingsproducten naar analogie met de Agribalyse 

databank in Frankrijk, komt hieraan tegemoet.  

Een LCA-databank met data over de milieuduurzaamheid van onze eigen Vlaamse 

agrovoedingsproducten is noodzakelijk om de informatie vrij te geven over de werkelijke 

milieuduurzaamheid van onze landbouw- en voedingsproducten en zo geen concurrentieel nadeel te 

creëren. 

6.3 GEBRUIK EEN SYSTEEMBENADERING OM DE MILIEUDUURZAAMHEID VAN HET 

AGROVOEDINGSSYSTEEM TE BEPALEN – LCA COVERT NIET ALLE ASPECTEN 

De huidige LCA-methode is niet in staat om alle milieuthema’s met eenzelfde nauwkeurigheid te 

evalueren -denk aan ecotoxiciteit, wat sterk samenhangt met pesticidengebruik. Hierdoor worden 

landbouwpraktijken die goed scoren op ondermaats ontwikkelde milieuthema’s benadeeld, omdat 

hun sterkte minder goed tot uiting komt. De huidige LCA-methode laat eveneens niet toe om 

positieve bijdragen van landbouwpraktijken aan de leefomgeving te begroten. Ze houdt enkel 

rekening met de productieve diensten, wat de lokale duurzaamheid kan compromitteren. Er wordt 

immers geen rekening gehouden met geleverde ecosysteemdiensten, noch met de lokale 

milieudruk. Dit betekent ook dat eventuele mitigatie of verwerking van puntvervuiling door het 

lokale ecosysteem niet in rekening wordt gebracht. Door de milieu-impact uit te drukken per 

kilogram geproduceerd goed, ligt de nadruk op de emissie-intensiteit, wat de lokale milieudruk nog 

kan verhogen. Een grotere eco-efficiëntie leidt immers soms tot grotere productievolumes (‘license 

to produce’) en resulteert netto in een stijging van emissies en milieudruk. Aan de hand van een 

systeembenadering kan je voedselproductie, natuurbehoud en -herstel en landschapsvorming in 

hun geheel evalueren en optimaliseren, en kan je bovendien de meest geschikte meetmethode 

bepalen om deze evaluatie op te baseren. Uit eigen onderzoek blijkt dat het uitbreiden van de 

klassieke levenscyclusanalyse met een evaluatie van geleverde ecosysteemdiensten een meer 

genuanceerd beeld oplevert van de milieuduurzaamheid van landbouwproductiesystemen en -

praktijken. Dit laat op haar beurt een correctere vergelijking toe van de milieuduurzaamheid van 

voedingsproducten afkomstig uit de diverse landbouwsystemen en -praktijken. In dit verkennend 

onderzoek werden de ecosysteemdiensten niet gewogen. 
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Een systeembenadering is noodzakelijk om een duurzaam voedselsysteem in Vlaanderen uit te 

werken. In een duurzaam voedselsysteem wordt de consument correct ingelicht over de 

milieuduurzaamheid van de voedingsproducten. Landbouw brengt niet alleen voedingsproducten 

voort, maar levert ook heel wat ecosysteemdiensten die onder toenemende milieudruk cruciaal 

worden om het (duurzaam) voortbestaan van de sector te verzekeren. Door deze diensten te 

integreren in de milieuduurzaamheidsevaluatie van voeding, kunnen we de Vlaamse landbouw in de 

juiste richting transformeren. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE A. VERKLARENDE WOORDENLIJST M.B.T. LEVENSCYCLUSANALYSE 

Achtergronddata. Data die betrekking hebben op de ingekochte producten of inputs, zowel 

materieel als energetisch, en de aanmaak ervan. 

Allocatie. Het toepassen van een verdeelsleutel om de totale (milieu-)impact van een proces of een 

productiesysteem toe te wijzen aan of te verdelen over verschillende eindproducten, zowel 

hoofd- als bijproducten. Deze allocatie kan zowel bij inputstromen (die output zijn van een ander 

multifunctioneel productiesysteem) als outputstromen van het systeem onder beschouwing van 

toepassing zijn. De in- of outputstromen worden hierbij verdeeld tussen het bestudeerde 

productiesysteem en één of meer andere productiesystemen. Allocatie kan daarbij gebeuren op 

verschillende manieren. Globaal gezien worden volgende drie verdeelsleutels veel gebruikt: op 

basis van de economische waarde van de outputstromen (economische allocatie), op basis van 

een fysisch kenmerk, bv. de massa van de outputstromen (fysische allocatie), of op basis van de 

energetische waarde van de outputstromen (energetische allocatie). Economische allocatie 

wordt het meest toegepast, maar conform de richtlijnen en type proces/product kan de voorkeur 

gegeven worden aan bijvoorbeeld biofysische allocatie (o.a. bij productie van melk en vlees) of 

energetische allocatie (gebruikelijk bij energiedragers).  

AR: Assessment report. Rapport van het International Panel on Climate Change of IPCC met daarin 

alle meest recente gegevens in verband met de klimaatwijziging. Zowel feiten als technische 

beschrijvingen als mitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn opgenomen in de verschillende 

onderdelen van het AR. 

Attributionele modellering. De milieu-impact van een systeem wordt hierbij beperkt tot één enkele 

levenscyclus waarbij eventuele neven- en bijproducten aan de hand van een verdeelsleutel een 

deel van de milieu-impact meekrijgen. De attributionele LCA methode wordt daarom 

retrospectief genoemd. Deze methode wordt het vaakst toegepast. 

AoP: Areas of protection. Drie domeinen die vanuit milieustandpunt beschermd moeten worden en 

waartegen de mogelijke milieuduurzaamheid wordt afgewogen: de menselijke gezondheid 

(human health), de kwaliteit van het ecosysteem (ecosystem quality), en de 

grondstoffenvoorraden (resource scarcity). De AoP situeren zich aan het eindpunt van het 

impacttraject of oorzaak-gevolgketen. Ze worden ook endpoint categorieën genoemd. Tabel A1 

vat dit samen. 

Tabel A 1: De drie domeinen die vanuit milieustandpunt beschermd moeten worden en die beschouwd worden binnen 
een levenscyclusanalyse, hier weergegeven met hun indicatoren en karakterisatiefactoren.  

Domein Indicator Karakterisatiefactor Eenheid 

Menselijke 

gezondheid 

Schade aan de 

menselijke gezondheid 

DALY = disability- 

adjusted loss of 

life years 

Jaar 

Kwaliteit van 

het ecosysteem 

Schade aan de 

ecosysteemkwaliteit 

Time-integrated species 

loss 

Soorten*jaar 

Grondstoffen- 

schaarste 

Schade aan de 

grondstoffenbeschikbaarheid 

Surplus cost Dollar ($) 

DALY is het aantal verloren levensjaren of aantal jaren dat een persoon beperkt is (gehandicapt) omwille van ziekte of ongeval.  

Surplus kost in dollar zijn de extra kosten die nodig zijn om in de toekomst minerale en fossiele grondstoffen te ontginnen; deze 

nemen toe naarmate de grondstof schaarser wordt. 
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BKG: Broeikasgas. Een gas dat een opwarmend effect heeft op de atmosfeer doordat het 

warmtestraling weerkaatst. De aarde straalt warmte uit. Deze warmte verlaat grotendeels de 

atmosfeer, maar wordt gedeeltelijk door broeikasgassen weerkaatst. Broeikasgassen fungeren 

als een soort isolatiedeken omheen de aarde dat leven op aarde mogelijk maakt. Men spreekt 

van een broeikaseffect. Wanneer dit deken van gassen te dik wordt, wordt er te veel warmte 

vastgehouden met verstrekkende gevolgen voor het klimaat en de opwarming ervan.  

CFP: Carbon footprint of koolstofvoetafdruk. De carbon footprint drukt uit in welke mate een 

productieproces bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dit wordt gerapporteerd als de som 

van het totale opwarmend effect of de ‘global warming potential’ van alle uitgestoten 

broeikasgassen tijdens het productieproces. 

Classificatie. Onderdeel van de impactbeoordeling. Groepering van de verschillende grondstoffen 

en emissies uit de LCI of inventaris en indeling volgens hun mogelijkheid om een bijdrage te 

leveren aan respectievelijke milieu-impactcategorieën. Tijdens de classificatie wordt bepaald aan 

welke milieuproblemen het studieobject (in dit geval: tomatenteelt) bijdraagt als gevolg van de 

direct en indirect gebruikte grondstoffen en veroorzaakte emissies. Bijvoorbeeld, alle 

broeikasgassen worden gegroepeerd en toegewezen aan de impactcategorie klimaatverandering 

omdat zij bijdragen aan de klimaatverandering. Alle verzurende emissies zoals onder meer 

stikstofoxides (NOx) en ammoniak worden gegroepeerd en toegewezen aan de impactcategorie 

‘verzuring’. Na classificatie volgt karakterisatie. 

CO2-eq: CO2 equivalenten. CO2 equivalenten kwantificeren hoe sterk het opwarmend effect van een 

broeikasgas is. Niet alle broeikasgassen hebben eenzelfde opwarmend effect. Om de impact die 

deze gassen hebben op het milieu onderling te kunnen vergelijken en om de hoeveelheid 

broeikasgassen in de atmosfeer kwantitatief en in één cijfer te kunnen uitdrukken, rekent men 

met CO2-equivalenten. Het CO2-equivalent van een bepaald broeikasgas is de hoeveelheid CO2 

(in kg) nodig om eenzelfde opwarming te veroorzaken binnen een gegeven tijdshorizont. De 

omzetting in CO2 equivalenten hangt dus af van de tijdshorizont waarop men kijkt: bv. 20 jaar of 

100 jaar. Dit is zo omdat het effect van een broeikasgas variabel is in de tijd. Enerzijds heeft een 

broeikasgas een specifieke verblijftijd in de atmosfeer, en anderzijds kent de interactie van het 

gas met de atmosfeer een bepaald verloop in de tijd. Methaan heeft een grotere impact wanneer 

je het bekijkt over een periode van 20 jaar tegenover een periode van 100 jaar omdat het een 

gas is dat relatief snel afbreekt in de atmosfeer. Voor lachgas liggen de waarden op 20 en 100 

jaar dicht bij elkaar.  

Wanneer een carbon footprint berekend wordt, moet steeds worden gedocumenteerd welke 

tijdshorizont en welke bron werd gehanteerd voor de global warming potential of GWP-waarden. 

Onderstaande tabel (Tabel A2) geeft deze waarden weer voor methaan en lachgas. CO2 is het 

referentiegas. Deze waarden zijn exclusief climate–carbon feedbacks36 omwille van de grote 

onzekerheid die daarmee samenhangt. 

 

 

 

                                                           
36 Bij de berekening van de GWP-waarden kan en moet ook rekening gehouden worden met feedbacks (effecten resulterend uit interacties met andere 
gassen) en indirecte effecten. Op dit moment is de manier waarop deze indirecte effecten en feedbacks worden ingerekend, niet consistent. In het 5de AR 
werden enkel climate–carbon feedbacks voor het referentiegas CO2 ingerekend, maar niet voor de andere gassen. Deze feedbacks hebben nochtans een 
beduidende impact op de GWP-waarden (die toenemen), en dus is consistentie van groot belang. Verder onderzoek is nodig (Myhre et al., 2013). 
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Tabel A 2: GWP waarden of CO2 equivalenten o.b.v. het 5de Assessment Report (5AR) 37 van het IPCC (2013). Bron: Myhre 
et al., 2013. 

Broeikasgas 
Symbool Levensduur (jaar) GWP tijdshorizont 

20 jaar 100 jaar 

Koolstofdioxide  CO2 100-200 1 1 

Methaan 

(fossiel)  

CH4 12.4 85 30 

Lachgas  N2O 121.0 264 265 

 

De meest recente waarden die door de huidige wetenschappelijke inzichten worden bepaald, 

staan beschreven in het 6de Assessment Report van het International Panel on Climate Change 

(IPCC) dat in augustus 2021 verscheen. Dit rapport is nog een draftversie en de nieuwe waarden 

mogen nog niet geciteerd, gequoteerd of verspreid worden. In hoofdstuk 7 van het draft rapport 

(Physical considerations in emission-metric choice) worden de nieuwe waarden besproken. Tabel 

A3 geeft, onder strikt voorbehoud, de nieuwe niet-bevestigde GWP waarden weer uit het draft 

rapport (T7.15 p1739). 

Tabel A 3: Niet-gevalideerde voorlopige GWP waarden of CO2 equivalenten o.b.v. het 6de Assessment Report (6AR)38 van 
het IPCC (2021). Alle waarden zijn inclusief carbon cycle responses. Bron: Arias P.A. et al., 2021. 

Broeikasgas 
Symbool Levensduur (jaar) GWP tijdshorizont 

20 jaar 100 jaar 

Koolstofdioxide  CO2 multiple 1 1 

Methaan (fossiel)  CH4-f 11.8 ± 1.8 82.5 ± 25.8 29.8 ± 11.0 

Methaan (biogeen) CH4-nf 11.8 ± 1.8 80.8 ± 25.8 27.2 ± 11.0 

Lachgas  N2O 109 ± 10 273 ± 118 273 ± 130 

Consequentiële modellering. Bij een consequentiële benadering schat men de milieu-impact in die 

veroorzaakt wordt door een specifieke verandering, bv. de introductie van een (nieuwe 

toepassing van een) product, door de consequenties van deze verandering in rekening te 

brengen. Het systeem dat zo geanalyseerd wordt, beperkt zich tot de onderdelen of fasen van 

de levenscyclus van het product, die effectief veranderen. Zo nodig wordt de analyse uitgebreid 

met de levenscyclus/-cycli van andere producten die beïnvloed worden door de aanpassingen 

in het bestudeerde systeem. De consequentiële LCA methode wordt prospectief genoemd. 

EA: energetische allocatie. Zie allocatie. 

EF: emissiefactor. Deze grootheid geeft aan wat de hoeveelheid uitstoot (van een bepaalde 

component, bv. CO2-eq) is per functionele eenheid (zie FU).  

End of Life. End of Life verwijst naar de laatste fase in de levenscyclus van een product, waarbij de 

finale opruiming gebeurt. Dit kan verschillende vormen aannemen: recycleren, verbranden, 

storten, enz.   

Endpoint evaluatie. Endpoint evaluatie is de beoordeling van de milieuschade op het einde van het 

impacttraject. Een endpoint beoordeling komt vooral aan bod bij beleidsondersteunende 

analyses, wanneer men geen onderscheid wil maken tussen schade aan de mens, het milieu, of 

de grondstoffenvoorraden. Een doorvertaling van de verwachte mogelijke schade aan het einde 

                                                           
37 GWP-waarden zijn terug te vinden in het IPCC rapport ‘Climate Change 2013: The Physical Science Basis’, hoofdstuk 8 ‘Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing’. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf 
38 (Onder voorbehoud) Niet-bevestigde GWP-waarden uit het draft IPCC rapport ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis’, hoofdstuk 7 ‘Physical 
considerations in emission-metric choice’.  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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van het impacttraject brengt meer onzekerheid met zich mee en is minder gebruikelijk voor het 

ondersteunen van een verduurzamingstraject. 

Endpoint karakterisatie. Endpoint karakterisatie wordt bekomen door de resultaten halfweg het 

impacttraject verder te vertalen naar schade aan één van de drie beschermingsgebieden (zie 

AoP, areas of protection). Hierbij worden (Endpoint) karakterisatiefactoren gebruikt (zie 

karakterisatie). De resultaten zijn endpoint indicatoren en worden uitgedrukt als schade aan de 

menselijke gezondheid (in aantal gezonde levensjaren die verloren gaan), schade aan de 

ecosysteemkwaliteit (in aantal soorten per jaar die verdwijnen), en de uitputting van 

grondstoffen (in kostprijs om een bijkomende hoeveelheid grondstof te winnen).  

FU: functionele eenheid. Dit is de eenheid output van een proces (of product/dienst) waarnaar de 

impact uitgedrukt in kg CO2-eq (of SO2-eq, enz.) van het proces (product/dienst) herleid wordt. 

Bv.: 1 kg tomaten als FU geeft een koolstofvoetafdruk uitgedrukt in kg CO2-eq/kg tomaten. 

GHG: greenhouse gas. Zie BKG, broeikasgas. 

GWP: global warming potential of opwarmend effect. De GWP geeft aan hoe sterk een bepaald gas 

warmte vasthoudt in de atmosfeer. Dit hangt af van de structuur van de molecule, maar ook van 

diens verblijftijd in de atmosfeer. Per definitie is de GWP van koolstofdioxide (CO2) gelijk aan 1. 

Voor de overige broeikasgassen - waarvan lachgas (N2O) en methaan (CH4) de meest gekende 

zijn- wordt de GWP uitgedrukt ten opzichte van CO2. Methaan houdt 28 keer meer warmte vast 

dan CO2, maar wordt vrij snel weer afgebroken -na 12 jaar- in vergelijking met lachgas. Lachgas 

verblijft wel 120 jaar in de atmosfeer en houdt 265 keer zoveel warmte vast als CO2. CO2 wordt 

na 100-200 jaar afgebroken.  

IC: Impactcategorie. Een impactcategorie is een specifiek milieuprobleem of -thema waarvoor de 

bijdrage door menselijke activiteiten en het bijhorende gebruik van (eindige) grondstoffen en 

veroorzaakte (schadelijke) emissies aan dat milieuprobleem gekwantificeerd kan worden. 

Typische impactcategorieën gerelateerd aan grondstoffengebruik, zijn: landgebruik, 

watergebruik, uitputting van fossiele grondstoffen. Typische impactcategorieën gerelateerd aan 

emissies, zijn: klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, ecotoxiciteit van het waterig 

milieu, eutrofiëring van het zoetwater- of mariene milieu, enz. De afkorting van deze 

impactcategorieën vind je terug in Tabel 4 (zie Single score), een omschrijving per IC in Tabel A4. 

Tabel A4: Omschrijving van de impactcategorieën en hun eenheden (Environmental Footprint methode) 

Impactcategorie Eenheid Omschrijving 

Klimaatverandering kg CO2-eq 

(koolstofdioxide) 

Indicator voor de potentiële opwarming van de aarde 

als gevolg van de uitstoot van broeikasgasemissies 

Fijnstofvorming Ziekte voorval Indicator voor mogelijke gevallen van ziekte tgv 

fijnstofemissies 

Ozonafbraak kg CFC-11-eq 

(chloorfluorkoolstof) 

Indicator voor gasvormige emissies die de afbraak van 

de ozonlaag in de stratosfeer veroorzaken 

Fotochemische 

ozonvorming 

kg NMVOC-eq 

(niet-methaan 

vluchtige 

organische 

verbindingen) 

Indicator voor de emissie van gassen die invloed 

hebben op de vorming van ozon in de lagere 

atmosfeer (smog) tgv fotochemische, katalytische 

reactie onder invloed van zonlicht  

Ioniserende straling kBq U-235 

(kilobecquerel) 

Schade aan menselijke gezondheid en ecosystemen 

geassocieerd met de emissie van radionucliden 

Verzuring mol H+ 

(waterstofionen) 

Indicator voor de potentiële verzuring van bodems en 

water als gevolg van gasvormige emissies zoals 

stikstofoxiden en zwaveloxiden 
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Impactcategorie Eenheid Omschrijving 

Eutrofiëring van het 

zoetwatermilieu 

kg P-eq 

(fosfaat) 

Indicator voor de aanrijking van het zoetwater 

ecosysteem met nutriënten als gevolg van de emissie 

van stikstof- en fosforhoudende verbindingen 

Eutrofiëring van het 

mariene milieu 

kg N-eq 

(stikstof) 

Indicator voor de aanrijking van het mariene 

ecosysteem met nutriënten als gevolg van de emissie 

van stikstofhoudende verbindingen 

Eutrofiëring van het 

terrestrische milieu 

mol N-eq 

(stikstof) 

Indicator voor de aanrijking van het terrestrische 

ecosysteem met nutriënten als gevolg van de emissie 

van stikstofhoudende verbindingen 

Ecotoxiciteit van het 

zoetwatermilieu 

CTUe 

(vergelijkende 

toxische eenheden, 

ecosysteem) 

Impact op zoetwaterorganismen van toxische 

bestanddelen die terechtkomen in het leefmilieu 

Humane toxiciteit, 

carcinogeen en niet-

carcinogeen 

CTUh 

(vergelijkende 

toxische eenheden, 

humaan) 

Impact op mensen van toxische bestanddelen die 

terechtkomen in het leefmilieu; er wordt onderscheid 

gemaakt tussen carcinogene en niet-carcinogene 

toxische bestanddelen 

Landgebruik Pt 

(punten, index voor 

bodemkwaliteit, 

dimensieloos) 

Maat voor verandering in bodemkwaliteit (Biotische 

productie, Erosiebestendigheid, Mechanische filtratie) 

Uitputting van 

fossiele grondstoffen 

MJ, net cal. waarde Indicator voor de uitputting van natuurlijke fossiele 

grondstoffen 

Uitputting van 

mineralen & metalen 

kg Sb-eq 

(antimoon) 

Indicator voor de uitputting van natuurlijke niet-

fossiele grondstoffen. 

Uitputting van 

watervoorraden 

m³ wereld eq.  

(waterextractie 

gecorrigeerd voor 

waterschaarste) 

Indicator van de relatieve hoeveelheid water gebruikt, 

gebaseerd op regionale schaarste indicatoren voor 

water 

 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Het opwarmend effect of de GWP van 

broeikasgassen wordt voortdurend herbekeken door wetenschappers. Deze zijn verenigd in een 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat geregeld rapporteert over de nieuwe 

bevindingen in hun Assessment Reports (AR). Het meest recente rapport met de meest recente 

cijfers, is AR5 – ‘the fifth assessment report’. Het 6de AR wordt voorzien tegen 2022, een 

draftversie is verschenen in augustus 2021.  

Karakterisatie. Onderdeel van de impactbeoordeling. Tijdens deze stap worden emissies en 

grondstoffen omgezet in impactscores aan de hand van karakterisatiefactoren. Dit kan op twee 

manieren gebeuren: halfweg het impacttraject -men spreekt dan van midpoint karakterisatie- en 

op het einde van het impacttraject – men spreekt dan van endpoint karakterisatie. De milieu-

impact van de inputs en outputs van het systeem (‘elementaire stromen’) wordt op deze manier 

gekwantificeerd, indien nodig omgezet naar een gemeenschappelijke eenheid, en geaggregeerd 

per beschouwde impactcategorie. Omzetting naar een gemeenschappelijke eenheid is nodig 

voor die impactcategorieën waartoe verschillende emissies bijdragen, denk hierbij aan de IC 

‘klimaatverandering’ waartoe de verschillende broeikasgassen bijdragen. Het effect van deze 

emissies moet worden opgeteld om uiteindelijk in 1 indicator, uitgedrukt in equivalenten (bv. 

CO2-equivalente emissies) te kunnen samenvatten. Het resultaat van de midpoint karakterisatie 

zijn de indicatorresultaten van de impactcategorieën. De bekomen resultaten per 

impactcategorie kunnen vervolgens aan de hand van karakterisatiefactoren, gelinkt aan de 
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endpoint categorieën, verder vertaald worden in schade aan de Areas of Protection of 

beschermingsgebieden. Deze omzetting steunt op risicomodellen. Hoe verder in de keten de 

evaluatie plaatsheeft, hoe meer onzekerheid hiermee gepaard gaat.  

Karakterisatiefactor. Karakterisatiefactoren geven de milieu-impact weer per eenheid van stressor, 

bv. per kg van gebruikte grondstof of per kg veroorzaakte emissies. Karakterisatiefactoren 

worden afgeleid halfweg en op het einde van het impacttraject, wat midpoint en endpoint 

karakterisatie heet.  

LCA: Life Cycle Assessment of levenscyclusanalyse. Wetenschappelijke methode om de impact van 

een productieproces of deelproces, of van een organisatie of geleverde dienst op het milieu te 

becijferen in termen van emissies en/of gebruik van grondstoffen. Emissies naar bodem, water, 

en lucht worden beschouwd. Grondstoffencategorieën zijn onder meer water, fossiele 

grondstoffen, mineralen, metalen, en energie (hernieuwbaar, nucleair, fossiel). Emissies worden 

gekwantificeerd en hun schadelijk effect wordt uitgedrukt per impactcategorie die beschouwd 

wordt (bv. eutrofiëring, verzuring, klimaatopwarming, landgebruik, fijnstofvorming) in de 

bijbehorende equivalenten. Voor bijdrage aan de klimaatopwarming rekent men in CO2 

equivalenten. Voor bijdrage aan de eutrofiëring van het zoetwatermilieu rekent men bv. in kg P-

equivalenten. Voor bijdrage aan verzuring rekent men bv. in mol H+ - equivalenten. De 

systeemgrenzen bepalen wat er allemaal mee ingerekend wordt, gaande van enkel in- en 

outputstromen van één enkele processtap (gate to gate) tot de ganse levenscyclus (cradle to 

gate zonder consumptie of cradle to grave met consumptie en afvoerfase). 

LCI: Life Cycle Inventory of inventarisatie. De stap binnen een LCA waarbij alle input- en 

outputstromen van het beschouwde productieproces geïnventariseerd en gekwantificeerd 

worden. Het betreft zowel achtergronddata als voorgronddata. Deze stap is het meest tijdrovend 

en bepaalt in grote mate de nauwkeurigheid en waarde van de bekomen resultaten.  

LCIA: Life Cycle Impact Assessment of impactberekeningsstap. De stap binnen een LCA waarbij de 

effectieve berekeningen worden uitgevoerd op basis van de gekozen impactcategorieën en 

volgens de gekozen berekeningsmethode (bv. IPCC 2013, EF, ReCiPe, CEENE, enz.). Een LCIA 

levert een milieuprofiel op: een 'scorelijst' met milieueffecten, zoals o.a. klimaatverandering, 

waterverbruik en –schaarste, landgebruik en bodemverzuring. Aan het milieuprofiel is te zien 

welke milieuaspecten slecht scoren in de levenscyclus van een product of dienst en welke 

onderdelen in de levenscyclus de grootste bijdrage leveren aan de verschillende milieueffecten. 

Midpoint karakterisatie. Karakterisatie van de milieuschade halfweg het impacttraject. Hierbij 

worden (Midpoint) karakterisatiefactoren gebruikt (zie karakterisatie). Midpoint karakterisatie 

gebeurt meestal op een punt waarna het mechanisme van inwerken op het milieu identiek is 

voor alle milieustromen die worden toegekend aan dezelfde impactcategorie. Bv.: 

broeikasgassen zorgen in verschillende mate voor stralingsforcering in de atmosfeer (nl. volgens 

hun Global Warming Potential), maar, het effect van een verhoogde stralingsforcering op het 

milieu is hetzelfde ongeacht het broeikasgas dat aan de basis ligt: het verhoogt de temperatuur 

in de atmosfeer, met alle schadelijke gevolgen die daarmee gepaard gaan. De indicator voor 

climate change halfweg het impacttraject is daarom ‘toename in IR-stralingsforcering’ en de 

karakterisatiefactor is 1 kg CO2 (naar de lucht). 

Midpoint evaluatie. Midpoint evaluatie is de beoordeling van de milieuschade halfweg het 

impacttraject. 

PEF: Product Environmental Footprint. De PEF is een op levenscyclusanalyse gebaseerde 

methodologie om de milieuduurzaamheid van producten te bepalen. Daar waar een gewone LCA 

nog heel wat methodologische keuzes toelaat, zal de PEF strengere regels hanteren die per 
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producttype beschreven staan in de zogenaamde category rules of richtlijnen per 

productcategorie (bv. richtlijnen voor schoenen, batterijen, zuivelproducten, enz.). De PEF is 

door de Europese Commissie in het leven geroepen om geharmoniseerde rekenregels te hebben 

die toelaten om binnen Europa de milieuvoetafdruk van gelijkaardige producten onderling te 

vergelijken. PEF-beoordelingen zijn hierdoor beter vergelijkbaar en beter geschikt voor het 

benchmarken van producten en/of diensten dan bestaande LCA studies. 

PEFCR: Product Environmental Footprint Category Rules. Specifieke richtlijnen voor het uitvoeren 

van een milieuduurzaamheidsanalyse volgens de PEF methode voor een bepaalde 

productcategorie. Voorbeelden van bestaande PEFCR’s zijn die voor bier, schoenen, batterijen, 

zuivelproducten, enz. 

Single score. Integrale evaluatie van de milieuduurzaamheid van een product of dienst waarbij de 

bijdragen aan de individuele impactcategorieën worden samengevoegd tot één enkele score, 

uitgedrukt in punten (µPt). Deze aggregatie gebeurt na normalisatie en weging van de milieu-

impactscores in de verschillende impactcategorieën. De normalisatiestap houdt in dat de score in 

een impactcategorie wordt gedeeld door de gemiddelde score voor een Europese burger in die 

impactcategorie (‘wat is de gemiddelde verzuringsimpact van een Europeaan?’). De weging 

gebeurt aan de hand van wegingsfactoren die door een ruim panel van experten en burgers werd 

opgesteld in de schoot van de PEF-methode. De wegingsfactoren van de EF methode zijn 

weergegeven in Tabel A5. 

Tabel A 5: Wegingsfactor per impactcategorie voor berekening van de single score impact volgens de Environmental 
Footprint methode. 

Impactcategorie Afkorting Wegingsfactor (%) 

Klimaatverandering KV 21.06 

Fijnstofvorming FS 8.96 

Ozonafbraak OA 6.31 

Fotochemische ozonvorming FOV 4.78 

Ioniserende straling IS 5.01 

Verzuring VZ 6.20 

Eutrofiëring van het zoetwatermilieu EUzw 2.80 

Eutrofiëring van het mariene milieu EUm 2.96 

Eutrofiëring van het terrestrische milieu EUt 3.71 

Ecotoxiciteit van het zoetwatermilieu ETzw 1.92 

Humane toxiciteit, carcinogeen  HTc 2.13 

Humane toxiciteit, niet-carcinogeen HTnc 1.84 

Landgebruik LA 7.94 

Uitputting van (fossiele) energetische grondstoffen UF 8.32 

Uitputting van minerale grondstoffen (mineralen, 

metalen) 

UM 7.55 

Uitputting van watervoorraden UW 8.51 

Substitutie. Substitutie wordt toegepast bij multifunctionele producten of processen en houdt in 

dat de systeemgrenzen worden verlegd en dat de niet-vereiste functie(s) wordt (worden) 

vervangen door een alternatieve manier om ze te vervullen. In feite wordt de LCI van de 

vervangen processen of producten afgetrokken van die van het geanalyseerde systeem. 

Substitutie is een speciaal (subtractief) geval van toepassing van het principe van 

systeemuitbreiding.  
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Systeemuitbreiding. Wordt gebruikt om verschillende multifunctionele systemen met een slechts 

gedeeltelijk gelijkwaardige set van functies binnen een LCA vergelijkbaar te maken (bv., je 

vergelijkt een systeem met andere multifunctionele productiesystemen die naast het 

bestudeerde product ook andere producten leveren). Om een correcte vergelijking mogelijk te 

maken, worden specifieke processen of producten en de bijbehorende LCI toegevoegd aan het 

geanalyseerde systeem.  

Voorgronddata. Data met betrekking tot alle het gebruik van materialen en energie binnen de 

systeemgrenzen van het bestudeerde productiesysteem. In deze studie gaat het om de 

hoeveelheid en de aard van de gebruikte materialen en energie, en de hoeveelheid en de aard 

van de afvalstromen en emissies op het bedrijf (tomatenproductie) zelf. 
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BIJLAGE B: VERORDENING (EU) 2018/848: SAMENVATTING 

Betreft: Samenvatting van de Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad 

van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten 

en tot intrekking van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad. Een relevante samenvatting 

volgt hier: 

"De biologische productie is een duurzaam beheersysteem dat is gebaseerd op de volgende 

algemene beginselen: 

a) Eerbied voor de systemen en cycli van de natuur, het behoud en de verbetering van de toestand 

van bodem, water en lucht, van de gezondheid van planten en dieren, alsmede van het evenwicht 

daartussen; 

b) De instandhouding van natuurlijke landschapselementen zoals natuurlijk erfgoed; 

c) Het verantwoord gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem, organische 

stoffen en lucht; 

d) De productie van een grote verscheidenheid aan hoogwaardige levensmiddelen en andere 

landbouw- en aquacultuurproducten die beantwoorden aan de vraag van de consument naar 

goederen die worden geproduceerd met processen die geen schade toebrengen aan het milieu, 

de gezondheid van de mens, de gezondheid van planten of de gezondheid en het welzijn van 

dieren; 

e) het waarborgen van de integriteit van de biologische productie in alle stadia van de productie, 

bereiding en distributie van levensmiddelen en diervoeders; 

f) het passend ontwerpen en beheren van biologische processen, gebaseerd op ecologische 

systemen en met gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen die intern zijn aan het 

beheerssysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden:  

i) waarbij levende organismen en mechanische productiemethoden worden gebruikt;  

ii) waarbij op bodemgebonden wijze gewassen worden geteeld of op grondgebonden wijze dierlijke 

productie plaatsvindt of waarbij aquacultuur wordt bedreven volgens het beginsel van de 

duurzame exploitatie van aquatische hulpbronnen." 

  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 193 van 219 

BIJLAGE C: FIGUREN 

Figuur A 

 
Figuur B 

 

Figuur C1: A: Schematische voorstelling agroforestry-systeem (gewas + bomen); B: schematische voorstelling hectare 
equivalent voor gewascomponent van een agroforestry-systeem. 
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BIJLAGE D: GEMIDDELDE SCORES ESD PER VOEDINGSPRODUCT 

Tabel D 1: Overzicht aantal antwoorden en scores voor wintertarwe 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 9 9 9 10 4.6 5.0 3.9 3.0 9 9 8 10 4.6 5.0 2.8 3.9 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 9 9 9 10 0.0 0.0 5.0 0.0 9 9 9 10 0.0 0.0 0.0 5.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 9 9 9 10 0.0 0.0 5.0 0.0 9 9 9 10 0.0 0.0 0.0 5.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 9 9 9 10 2.5 2.9 5.0 3.8 9 9 8 10 2.5 2.9 4.0 5.0 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 8 8 8 9 2.7 2.9 4.9 3.9 8 8 8 9 2.7 2.9 3.9 4.9 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 8 8 9 8 1.9 2.2 4.1 4.7 8 8 9 8 1.9 2.2 4.7 4.1 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 8 8 9 8 2.0 2.3 4.0 4.6 8 8 9 8 2.0 2.3 4.6 4.0 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 8 8 9 8 2.4 2.6 4.1 5.0 8 8 9 8 2.4 2.6 5.0 4.1 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 8 8 9 8 1.8 2.1 3.6 4.4 8 8 9 8 1.8 2.1 4.4 3.6 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 7 7 8 8 3.4 3.8 3.9 4.8 7 7 8 8 3.4 3.8 4.8 3.9 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 7 7 8 9 3.7 4.1 4.8 4.6 7 7 8 9 3.7 4.1 4.6 4.8 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 7 7 8 7 3.0 3.4 4.6 4.7 7 7 8 7 3.0 3.4 4.7 4.6 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 7 7 7 7 3.0 3.4 4.4 4.9 7 7 6 7 3.0 3.4 5.0 4.4 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 9 9 9 10 2.4 2.7 5.0 3.8 9 9 9 10 2.4 2.7 3.8 5.0 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 8 8 8 9 2.3 2.3 5.0 3.8 8 8 7 9 2.3 2.3 4.0 5.0 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 7 7 7 9 2.6 2.7 5.0 3.5 7 7 6 9 2.6 2.7 3.9 5.0 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 7 7 9 10 2.7 2.8 5.0 4.8 7 7 9 10 2.7 2.8 4.8 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 6 6 6 7 2.9 2.9 4.9 4.0 6 6 6 6 2.9 2.9 4.0 5.0 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 7 7 9 8 2.8 2.8 4.6 4.6 7 7 9 8 2.8 2.8 4.6 4.6 
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Tabel D 2: Overzicht aantal antwoorden en scores voor winterkoolzaad 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 6 6 7 6 5.0 5.0 3.7 3.0 6 6 7 6 5.0 5.0 3.7 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 6 6 7 6 2.0 2.4 5.0 3.7 6 6 7 6 2.0 2.4 5.0 3.7 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 5 5 6 5 2.4 2.6 5.0 3.6 5 5 6 5 2.4 2.6 5.0 3.6 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 6 6 6 6 2.0 2.3 3.8 4.8 6 6 6 5 2.0 2.3 3.8 5.0 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 6 6 6 6 2.0 2.3 3.7 4.7 6 6 6 5 2.0 2.3 3.7 5.0 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 6 6 6 6 2.2 2.5 4.0 5.0 6 6 6 6 2.2 2.5 4.0 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 5 5 5 5 1.7 2.1 3.9 5.0 5 5 5 5 1.7 2.1 3.9 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 4 4 5 5 3.8 4.1 4.0 4.7 4 4 5 5 3.8 4.1 4.0 4.7 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 4 4 6 5 4.0 4.3 4.8 4.3 4 4 6 5 4.0 4.3 4.8 4.3 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 5 5 5 5 2.6 3.0 4.5 4.7 5 5 5 5 2.6 3.0 4.5 4.7 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 4 4 4 4 2.3 2.8 4.3 4.8 4 4 4 4 2.3 2.8 4.3 4.8 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 6 6 7 6 2.2 2.4 5.0 3.6 6 6 7 6 2.2 2.4 5.0 3.6 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 5 5 6 5 1.9 1.9 5.0 3.6 5 5 6 5 1.9 1.9 5.0 3.6 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 5 5 6 5 2.4 2.4 5.0 3.3 5 5 6 5 2.4 2.4 5.0 3.3 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 5 5 7 6 2.6 2.7 5.0 4.7 5 5 7 6 2.6 2.7 5.0 4.7 

Omgeving voorzien om te ontstressen 4 4 5 4 2.9 2.9 4.8 4.0 4 4 5 4 2.9 2.9 4.8 4.0 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 5 5 6 6 2.7 2.7 4.8 4.4 5 5 5 6 2.7 2.7 5.0 4.4 
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Tabel D 3: Overzicht aantal antwoorden en scores voor soja 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 5 5 6 5 5.0 5.0 3.5 2.7 5 5 6 5 5.0 5.0 3.5 2.7 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 5 5 6 5 2.2 2.6 5.0 3.6 5 5 6 5 2.2 2.6 5.0 3.6 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 4 4 5 4 2.8 2.9 5.0 3.5 4 4 5 4 2.8 2.9 5.0 3.5 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 5 5 6 5 2.1 2.4 3.8 4.8 5 5 6 5 2.1 2.4 3.8 4.8 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 5 5 6 5 2.2 2.5 3.8 4.6 5 5 6 5 2.2 2.5 3.8 4.6 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 5 5 6 5 2.4 2.7 4.1 5.0 5 5 6 5 2.4 2.7 4.1 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 4 4 5 4 1.9 2.3 4.0 5.0 4 4 5 4 1.9 2.3 4.0 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 4 4 5 4 3.8 4.1 4.0 4.6 4 4 5 4 3.8 4.1 4.0 4.6 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 4 4 5 4 4.0 4.3 4.7 4.3 4 4 5 4 4.0 4.3 4.7 4.3 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 4 4 5 4 3.3 3.5 4.5 4.6 4 4 5 4 3.3 3.5 4.5 4.6 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 3 3 4 3 3.0 3.3 4.3 4.7 3 3 4 3 3.0 3.3 4.3 4.7 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 5 5 6 5 2.4 2.7 5.0 3.5 5 5 6 5 2.4 2.7 5.0 3.5 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 4 4 5 4 2.1 2.1 5.0 3.5 4 4 5 4 2.1 2.1 5.0 3.5 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 4 4 5 4 2.5 2.5 5.0 3.1 4 4 5 4 2.5 2.5 5.0 3.1 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 4 4 6 5 2.8 2.9 5.0 4.6 4 4 6 5 2.8 2.9 5.0 4.6 

Omgeving voorzien om te ontstressen 3 3 4 3 2.8 2.8 4.8 4.0 3 3 4 3 2.8 2.8 4.8 4.0 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 4 4 5 5 2.9 2.9 4.8 4.5 4 4 5 5 2.9 2.9 4.8 4.5 
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Tabel D 4: Overzicht aantal antwoorden en scores voor suikerbiet 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 5 5 6  5.0 5.0 3.8  5 5 6  5.0 5.0 3.8  

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 5 5 6  0.0 0.0 5.0  5 5 6  0.0 0.0 5.0  

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 5 5 6  0.0 0.0 5.0  5 5 6  0.0 0.0 5.0  

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 5 5 6  2.6 3.0 5.0  5 5 6  2.6 3.0 5.0  

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 5 5 6  3.0 3.1 5.0  5 5 6  3.0 3.1 5.0  

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 4 4 6  2.0 2.4 4.4  4 4 6  2.0 2.4 4.4  

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 4 4 6  2.4 2.8 4.8  4 4 5  2.4 2.8 5.0  

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 4 4 6  2.3 2.6 4.7  4 4 6  2.3 2.6 4.7  

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 2 2 4  1.5 2.3 4.6  2 2 4  1.5 2.3 4.6  

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 4 4 5  3.9 4.0 4.7  4 4 5  3.9 4.0 4.7  

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 4 4 5  3.8 3.9 4.8  4 4 5  3.8 3.9 4.8  

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 3 3 5  2.7 3.3 5.0  3 3 5  2.7 3.3 5.0  
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 3 3 4  3.0 3.7 4.8  3 3 4  3.0 3.7 4.8  

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 5 5 6  2.9 3.2 5.0  5 5 6  2.9 3.2 5.0  

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 4 4 5  2.9 2.9 5.0  4 4 5  2.9 2.9 5.0  

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 3 3 5  3.0 3.0 5.0  3 3 5  3.0 3.0 5.0  

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 3 3 5  2.7 2.8 5.0  3 3 5  2.7 2.8 5.0  

Omgeving voorzien om te ontstressen 2 2 2  3.0 3.0 4.5  2 2 2  3.0 3.0 4.5  

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 3 3 5  3.2 3.2 5.0  3 3 5  3.2 3.2 5.0  
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Tabel D 5: Overzicht aantal antwoorden en scores voor aardappel 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 6 6 7 6 5.0 5.0 3.8 2.8 6 6 7 5 5.0 5.0 3.8 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 6 6 7 6 2.3 2.8 5.0 4.1 6 6 7 6 2.3 2.8 5.0 4.1 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 5 5 6 5 3.0 3.2 4.8 4.1 5 5 5 5 3.0 3.2 5.0 4.1 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 5 5 6 6 1.8 2.1 4.1 4.7 5 5 6 6 1.8 2.1 4.1 4.7 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 5 5 6 6 2.2 2.5 4.3 4.5 5 5 6 6 2.2 2.5 4.3 4.5 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 5 5 6 6 2.1 2.4 4.3 5.0 5 5 6 6 2.1 2.4 4.3 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 4 4 5 5 1.5 1.9 4.2 5.0 4 4 5 5 1.5 1.9 4.2 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 5 5 6 5 3.1 3.6 3.9 4.7 5 5 6 5 3.1 3.6 3.9 4.7 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 5 5 6 5 3.6 3.9 4.8 4.6 5 5 5 5 3.6 3.9 5.0 4.6 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 4 4 5 5 2.8 3.4 4.5 4.6 4 4 5 5 2.8 3.4 4.5 4.6 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 4 4 5 4 2.8 3.3 4.2 5.0 4 4 5 4 2.8 3.3 4.2 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 6 6 7 6 2.3 2.8 5.0 3.8 6 6 7 6 2.3 2.8 5.0 3.8 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 5 5 6 5 2.4 2.4 5.0 3.4 5 5 6 5 2.4 2.4 5.0 3.4 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 4 4 6 4 3.0 3.1 5.0 3.9 4 4 6 4 3.0 3.1 5.0 3.9 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 4 4 6 5 2.8 2.9 5.0 4.8 4 4 6 5 2.8 2.9 5.0 4.8 

Omgeving voorzien om te ontstressen 3 3 4 3 3.0 3.0 4.8 4.3 3 3 4 3 3.0 3.0 4.8 4.3 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 4 4 5 5 3.1 3.1 4.6 4.8 4 4 5 5 3.1 3.1 4.6 4.8 
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Tabel D 6: Overzicht aantal antwoorden en scores voor wortel 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 3 3 4 3 5.0 5.0 3.6 2.7 3 3 4 3 5.0 5.0 3.6 2.7 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 3 3 4 3 0.0 0.0 5.0 0.0 3 3 4 3 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 3 3 4 3 0.0 0.0 5.0 0.0 3 3 4 3 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 3 3 4 3 2.7 3.0 5.0 4.0 3 3 4 3 2.7 3.0 5.0 4.0 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 2 2 3 2 3.5 3.5 5.0 4.0 2 2 3 2 3.5 3.5 5.0 4.0 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 3 3 4 3 2.0 2.3 4.0 4.7 3 3 4 3 2.0 2.3 4.0 4.7 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 3 3 4 3 2.7 3.0 4.3 4.3 3 3 4 3 2.7 3.0 4.3 4.3 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 3 3 4 3 2.5 2.8 4.4 5.0 3 3 4 3 2.5 2.8 4.4 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 2 2 3 2 1.5 2.0 4.3 5.0 2 2 3 2 1.5 2.0 4.3 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 2 2 3 2 4.0 4.0 4.2 4.3 2 2 3 2 4.0 4.0 4.2 4.3 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 2 2 3 2 4.0 4.0 4.7 4.0 2 2 3 2 4.0 4.0 4.7 4.0 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 2 2 3 2 3.0 3.5 4.2 5.0 2 2 3 2 3.0 3.5 4.2 5.0 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 1 1 2 1 2.0 3.0 4.0 5.0 1 1 2 1 2.0 3.0 4.0 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 3 3 4 3 3.0 3.2 5.0 3.8 3 3 4 3 3.0 3.2 5.0 3.8 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 2 2 3 2 3.0 3.0 5.0 4.0 2 2 3 2 3.0 3.0 5.0 4.0 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 2 2 3 2 3.5 3.5 5.0 4.3 2 2 3 2 3.5 3.5 5.0 4.3 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 2 2 3 2 3.0 3.0 5.0 4.5 2 2 3 2 3.0 3.0 5.0 4.5 

Omgeving voorzien om te ontstressen 1 1 2 1 3.0 3.0 4.5 4.0 1 1 2 1 3.0 3.0 4.5 4.0 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 2 2 3 2 3.3 3.3 4.7 4.5 2 2 3 2 3.3 3.3 4.7 4.5 
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Tabel D 7: Overzicht aantal antwoorden en scores voor aardbei 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 5 5 6 5 5.0 5.0 3.9 3.0 5 5 5 5 5.0 5.0 4.0 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 5 5 6 5 2.2 2.6 5.0 3.5 5 5 6 5 2.2 2.6 5.0 3.5 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 4 4 5 4 2.5 2.8 5.0 3.4 4 4 5 4 2.5 2.8 5.0 3.4 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 5 5 6 5 1.8 2.4 4.5 4.6 5 5 6 5 1.8 2.4 4.5 4.6 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 5 5 6 5 2.0 2.2 4.3 4.6 5 5 6 5 2.0 2.2 4.3 4.6 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 5 5 6 5 1.8 2.2 4.3 5.0 5 5 6 5 1.8 2.2 4.3 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 5 5 6 5 1.8 2.4 4.3 5.0 5 5 6 5 1.8 2.4 4.3 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 4 4 5 4 2.8 3.3 3.9 5.0 4 4 5 4 2.8 3.3 3.9 5.0 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 4 4 5 4 2.8 3.3 5.0 5.0 4 4 5 4 2.8 3.3 5.0 5.0 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 4 4 5 4 3.0 3.5 4.5 4.8 4 4 5 4 3.0 3.5 4.5 4.8 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 4 4 5 4 3.0 3.5 4.4 5.0 4 4 5 4 3.0 3.5 4.4 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 5 5 6 5 2.8 3.1 5.0 3.9 5 5 6 5 2.8 3.1 5.0 3.9 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 4 4 5 4 3.3 3.3 5.0 3.8 4 4 5 4 3.3 3.3 5.0 3.8 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 4 4 5 4 3.0 3.0 5.0 3.8 4 4 5 4 3.0 3.0 5.0 3.8 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 4 4 5 4 3.0 3.0 5.0 5.0 4 4 5 4 3.0 3.0 5.0 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 4 4 5 4 3.0 3.0 4.8 4.3 4 4 5 4 3.0 3.0 4.8 4.3 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 4 4 5 4 2.5 2.5 4.4 5.0 4 4 5 4 2.5 2.5 4.4 5.0 
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Tabel D 8: Overzicht aantal antwoorden en scores voor appel 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 11 11 11 11 5.0 5.0 3.2 3.1 # 10 10 10 5.0 5.0 3.2 3.1 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 11 11 11 11 0.1 0.1 5.0 0.1 9 9 10 9 0.1 0.1 5.0 0.1 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 11 11 11 11 1.2 1.2 4.9 1.1 9 9 9 10 0.9 0.9 5.0 1.3 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 9 9 10 9 3.9 3.9 5.0 4.2 8 8 10 8 4.3 4.3 5.0 4.4 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 8 8 9 8 3.6 3.7 5.0 4.1 7 7 9 7 4.0 4.1 5.0 4.4 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 10 10 10 10 2.4 2.8 4.1 4.7 9 9 10 10 2.7 3.1 4.1 4.7 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 9 9 9 10 2.8 3.1 3.9 4.7 9 9 9 10 2.8 3.1 3.9 4.7 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 10 10 10 10 2.6 3.0 4.0 5.0 9 10 10 10 2.9 3.0 4.0 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 8 8 8 9 2.4 3.0 3.8 5.0 8 7 8 9 2.4 3.4 3.8 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 7 7 7 9 3.6 3.9 3.7 4.8 7 7 7 8 3.6 3.9 3.7 5.0 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 7 7 9 9 4.0 4.0 4.9 4.7 7 7 8 8 4.0 4.0 5.0 4.9 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 9 9 9 9 3.4 3.6 4.4 4.4 9 9 8 8 3.4 3.6 4.8 4.6 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 9 9 9 9 3.7 3.9 4.0 4.9 9 9 9 8 3.7 3.9 4.0 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 9 9 10 9 3.9 3.9 5.0 4.2 8 8 10 8 3.8 3.8 5.0 4.1 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 8 8 9 8 4.1 4.2 5.0 4.1 7 7 9 8 4.4 4.4 5.0 4.1 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 8 8 9 8 4.0 4.0 5.0 4.3 8 8 9 8 4.0 4.0 5.0 4.3 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 8 8 9 9 3.6 3.5 5.0 4.9 7 8 9 8 3.8 3.5 5.0 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 8 8 9 9 3.9 3.8 4.8 4.4 8 8 9 9 3.9 3.8 4.8 4.4 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 8 8 9 9 3.3 3.3 4.6 4.2 8 8 8 9 3.3 3.3 4.8 4.2 
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Tabel D 9: Overzicht aantal antwoorden en scores voor okkernoot 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 7 7 7 7 4.9 4.9 3.7 2.9 6 6 6 6 5.0 5.0 4.2 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 7 7 7 7 0.1 0.1 5.0 0.1 6 6 7 6 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 7 7 7 7 0.9 0.9 4.9 0.8 6 6 6 6 0.2 0.2 5.0 0.2 

1.1.3.1 Voorziening van voeding                 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 6 6 7 6 3.8 4.2 5.0 4.5 6 6 7 6 3.8 4.2 5.0 4.5 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 5 5 6 5 3.8 4.2 5.0 4.7 5 5 6 5 3.8 4.2 5.0 4.7 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 6 6 5 6 2.4 3.0 3.7 4.8 6 6 5 5 2.4 3.0 3.7 5.0 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 6 6 5 6 2.6 3.2 3.7 4.8 6 6 5 5 2.6 3.2 3.7 5.0 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 6 6 5 6 2.5 3.2 3.3 5.0 6 6 5 6 2.5 3.2 3.3 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 5 5 4 5 2.1 3.0 2.9 4.8 5 5 4 5 2.1 3.0 2.9 4.8 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 6 6 5 6 2.6 3.2 3.4 4.7 6 6 5 5 2.6 3.2 3.4 5.0 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 5 5 6 6 3.2 3.6 4.8 4.7 5 5 5 5 3.2 3.6 5.0 5.0 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 6 6 6 5 2.7 3.1 4.2 4.8 6 6 6 5 2.7 3.1 4.2 4.8 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 6 6 5 6 2.6 3.0 3.4 4.9 6 6 5 5 2.6 3.0 3.4 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 6 6 7 6 3.5 3.9 5.0 4.3 6 6 7 6 3.5 3.9 5.0 4.3 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 5 5 6 5 3.2 3.7 5.0 3.8 5 5 6 5 3.2 3.7 5.0 3.8 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 5 5 6 5 3.6 3.8 5.0 4.4 5 5 6 5 3.6 3.8 5.0 4.4 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 5 5 6 6 3.6 3.8 5.0 5.0 5 5 6 6 3.6 3.8 5.0 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 4 4 5 5 4.0 4.0 4.6 4.8 4 4 5 5 4.0 4.0 4.6 4.8 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 5 5 5 6 3.6 3.6 4.6 4.7 5 5 5 6 3.6 3.6 4.6 4.7 
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Tabel D 10: Overzicht aantal antwoorden en scores voor melk 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 5 5 6 5 5.0 5.0 3.9 3.0 5 5 5 5 5.0 5.0 4.0 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding 5 5 6 5 4.5 5.0 3.9 2.9 5 5 5 5 4.5 5.0 4.0 2.9 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 6 6 7 6 3.0 3.3 5.0 4.3 6 6 7 6 3.0 3.3 5.0 4.3 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 5 5 6 5 2.9 3.2 4.8 4.3 5 5 5 5 2.9 3.2 5.0 4.3 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 5 5 6 5 2.2 2.8 4.1 5.0 5 5 6 5 2.2 2.8 4.1 5.0 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 5 5 6 5 2.8 3.2 4.3 4.8 5 5 6 5 2.8 3.2 4.3 4.8 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 5 5 6 5 2.3 2.9 4.1 5.0 5 5 6 5 2.3 2.9 4.1 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 4 4 5 4 1.8 2.5 3.9 5.0 4 4 5 4 1.8 2.5 3.9 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 5 5 6 5 2.9 3.6 3.9 4.7 5 5 5 5 2.9 3.6 4.0 4.7 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 5 5 6 5 3.1 3.2 4.8 4.4 5 5 5 5 3.1 3.2 5.0 4.4 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 5 5 6 5 2.5 2.9 4.3 5.0 5 5 6 5 2.5 2.9 4.3 5.0 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 5 5 6 5 2.6 3.0 4.3 5.0 5 5 6 5 2.6 3.0 4.3 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 5 5 6 5 3.0 3.0 5.0 4.1 5 5 6 5 3.0 3.0 5.0 4.1 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 5 5 6 5 3.1 3.1 5.0 4.0 5 5 6 5 3.1 3.1 5.0 4.0 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 5 5 6 5 2.6 2.6 5.0 3.2 5 5 6 5 2.6 2.6 5.0 3.2 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 5 5 6 5 3.0 2.9 5.0 5.0 5 5 6 5 3.0 2.9 5.0 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 5 5 6 5 3.4 3.3 4.8 4.6 5 5 5 5 3.4 3.3 5.0 4.6 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 5 5 6 5 3.7 3.6 4.7 4.9 5 5 6 5 3.7 3.6 4.7 4.9 
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Tabel D 11: Overzicht aantal antwoorden en scores voor rundvlees 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 5 5 6 5 5.0 5.0 3.9 3.0 5 5 5 5 5.0 5.0 4.0 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 5 5 6 5 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding 5 5 6 5 4.5 5.0 3.9 2.9 5 5 5 5 4.5 5.0 4.0 2.9 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 6 6 7 6 3.1 3.3 5.0 4.2 6 6 7 5 3.1 3.3 5.0 4.0 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 5 5 6 5 3.1 3.4 4.8 4.3 5 5 5 5 3.1 3.4 5.0 4.3 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 5 5 6 5 2.2 2.8 4.1 5.0 5 5 6 5 2.2 2.8 4.1 5.0 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 5 5 6 5 3.0 3.4 4.3 4.8 5 5 6 5 3.0 3.4 4.3 4.8 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 5 5 6 5 2.3 2.9 4.1 5.0 5 5 6 5 2.3 2.9 4.1 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 4 4 5 4 1.8 2.5 3.9 5.0 4 4 5 4 1.8 2.5 3.9 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 5 5 6 5 2.9 3.6 3.9 4.7 5 5 5 5 2.9 3.6 4.0 4.7 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 5 5 6 5 3.1 3.2 4.8 4.4 5 5 5 5 3.1 3.2 5.0 4.4 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 5 5 6 5 2.7 3.1 4.3 5.0 5 5 6 5 2.7 3.1 4.3 5.0 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 5 5 6 5 2.8 3.2 4.3 5.0 5 5 6 5 2.8 3.2 4.3 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 5 5 6 5 3.2 3.2 5.0 4.1 5 5 6 5 3.2 3.2 5.0 4.1 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 5 5 6 5 3.3 3.3 5.0 4.0 5 5 6 5 3.3 3.3 5.0 4.0 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 5 5 6 5 2.6 2.6 5.0 3.2 5 5 6 5 2.6 2.6 5.0 3.2 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 5 5 6 5 3.8 3.7 5.0 5.0 5 5 6 5 3.8 3.7 5.0 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 5 5 6 5 3.6 3.5 4.8 4.6 5 5 5 5 3.6 3.5 5.0 4.6 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 5 5 6 5 3.9 3.8 4.7 4.9 5 5 6 5 3.9 3.8 4.7 4.9 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 205 van 219 

Tabel D 12: Overzicht aantal antwoorden en scores voor kippenvlees 

      Zonder aanpassing Na aanpassing 

      aantal antwoorden gemiddelde score aantal antwoorden gemiddelde score 

Sectie Code Beschouwde ecosysteemdienst 
C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO C 

C-
PL 

C-
AF BIO 

Producerende 
diensten  

1.1.1.1 Voorziening van voeding of voeder 4 4 5 4 5.0 5.0 4.0 3.0 4 4 5 4 5.0 5.0 4.0 3.0 

1.1.1.2 Voorziening van hout voor materialen 4 4 5 4 0.0 0.0 5.0 0.0 4 4 5 4 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.1.3 Voorziening van hout voor energie 4 4 5 4 0.0 0.0 5.0 0.0 4 4 5 4 0.0 0.0 5.0 0.0 

1.1.3.1 Voorziening van voeding 4 4 5 4 5.0 5.0 4.0 2.9 4 4 5 4 5.0 5.0 4.0 2.9 

Regulerende 
diensten  

2.2.1.1 
Het vermogen van vegetatie om erosie te voorkomen of te 
verminderen 4 4 6 5 1.8 1.8 5.0 3.8 4 4 6 5 1.8 1.8 5.0 3.8 

2.2.1.3 
Het vermogen van vegetatie en bodem om water vast te 

houden en langzaam af te geven (~bodemkwaliteit) 4 4 5 4 1.8 1.8 5.0 3.5 4 4 5 4 1.8 1.8 5.0 3.5 

2.2.2.1 Een habitat bieden voor inheemse bestuivers 4 4 5 4 0.8 0.8 3.8 4.8 4 4 5 4 0.8 0.8 3.8 4.8 

2.2.2.3 Voorzien van opgroeihabitats 4 4 5 4 1.3 1.3 4.2 4.5 4 4 5 4 1.3 1.3 4.2 4.5 

2.2.3.1 
Het bieden van een habitat voor inheemse 
plaagbestrijders 4 4 5 4 1.1 1.1 4.1 5.0 4 4 5 4 1.1 1.1 4.1 5.0 

2.2.3.2 
Het aanbieden van een habitat voor inheemse 
ziektebestrijders 3 3 4 3 0.0 0.0 3.8 5.0 3 3 4 3 0.0 0.0 3.8 5.0 

2.2.4.1 
Vrijstelling van anorganische nutriënten in akkers 4 4 5 4 1.3 1.3 4.1 4.6 4 4 5 4 1.3 1.3 4.1 4.6 

Aanwezigheid van essentiële nutriënten 4 4 5 4 1.3 1.3 4.8 4.5 4 4 5 4 1.3 1.3 4.8 4.5 

2.2.4.2 

Decompositie van plantenmateriaal (gemeten door bv. 
aantal detrivoren) 4 4 5 4 1.0 1.0 4.4 5.0 4 4 5 4 1.0 1.0 4.4 5.0 
Decompositie van organisch materiaal (gemeten door C:N 
ratio) 3 3 4 3 0.0 0.0 4.4 5.0 3 3 4 3 0.0 0.0 4.4 5.0 

2.2.5.1 Verwijdering nutriënten in run-off 4 4 5 4 1.0 1.0 5.0 3.6 4 4 5 4 1.0 1.0 5.0 3.6 

2.2.6.1 Koolstofsequestratie in biomassa en bodem 4 4 5 4 0.8 0.8 5.0 4.1 4 4 5 4 0.8 0.8 5.0 4.1 

2.2.6.2 Evaporatieve koeling 4 4 5 4 1.0 1.0 5.0 4.1 4 4 5 4 1.0 1.0 5.0 4.1 

Culturele 
diensten 

3.1.1.2 

Bijdragen tot de mogelijkheid om planten en dieren te 
bekijken waar ze leven ("living lab") 4 4 5 4 0.9 0.9 5.0 5.0 4 4 5 4 0.9 0.9 5.0 5.0 

Omgeving voorzien om te ontstressen 4 4 5 4 1.1 1.1 4.8 5.0 4 4 5 4 1.1 1.1 4.8 5.0 

3.1.2.3 Uitzicht dat bijdraagt tot cultureel erfgoed 4 4 5 4 1.5 1.5 4.8 5.0 4 4 5 4 1.5 1.5 4.8 5.0 
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BIJLAGE E: WERKGANGEN PER VOEDINGSPRODUCT 

1. Wintertarwe 

Tabel E 1: Overzicht van de werkgangen en gebruikte machines voor wintertarwe 

CONVENTIONEEL (zuiver en agroforestry) 

Field work process #time Machinery 

ploegen: kerende bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

zaaibedbereiding + zaaien 1 Fl - av - Sowing and harrowing by rotary harrow 

gewasbescherming: herbicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

minerale meststoffen 3 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

gewasbescherming: insecticide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: herbicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

meststof: bladvoeding 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

gewasbescherming: verkorten aren 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten: pikdorsen 1 Fl - av - Combine harvesting wheat 

CONVENTIONEEL MET PRECISIETECHNIEKEN 

Field work process #time Machinery 

ploegen: kerende bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

zaaibedbereiding + zaaien 1 Fl - av - Sowing and harrowing by rotary harrow 

gewasbescherming: herbicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

minerale meststoffen 3 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

gewasbescherming: insecticide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: herbicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 1.8 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

meststof: bladvoeding 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

gewasbescherming: verkorten aren 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten: pikdorsen 1 Fl - av - Combine harvesting wheat 

BIOLOGISCH   
Field work process #time Machinery 

niet-kerende grondbewerking 1 Fl - av - Tillage, cultivating, chisseling 

zaaien 1 Fl - av - Sowing 

bemesten 1 Fl - av - Liquid manure spreading 

onkruidbeheersing 2 Fl - av - Tillage, harrowing, by spring tine harrow 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting wheat 
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2. Koolzaad 

Tabel E 2: Overzicht van de werkgangen en gebruikte machines voor koolzaad 

CONVENTIONEEL (zuiver en agroforestry) 

Field work process #time Machinery 

ploegen: kerende bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

klaarleggen zaaibed 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

minerale meststoffen 2 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

zaai 1 Fl - av - Sowing 

gewasbescherming: herbicide 8 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

meststof: bladvoeding 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: insecticide 4 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting rapeseed 

grondbewerking na oogst 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

CONVENTIONEEL MET PRECISIETECHNIEKEN 

Field work process #time Machinery 

ploegen: kerende bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

klaarleggen zaaibed 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

minerale meststoffen 2 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

zaai 1 Fl - av - Sowing 

gewasbescherming: herbicide 8 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 1.8 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

meststof: bladvoeding 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: insecticide 4 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting rapeseed 

grondbewerking na oogst 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

BIOLOGISCH   
Field work process #time Machinery 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, cultivating, chisseling 

Bemesting, mineraal 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

Bemesting, organisch 1 Fl - av - Liquid manure spreading 

zaaibedbereiding 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by spring tine harrow 

zaai 1 Fl - av - Sowing 

onkruidbestrijding 2 Fl - av - Hoeing 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting rapeseed 

grondbewerking na oogst 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 208 van 219 

3. Soja 

Tabel E 3: Overzicht van de werkgangen en gebruikte machines voor soja 

CONVENTIONEEL (zuiver en agroforestry) 

Field work process #time Machinery 

bodembewerking: kerend 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

Bemesting, mineraal 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

zaaibedbereiding 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

zaai 1 Fl - av - Sowing 

gewasbescherming: onkruid & fungicide 2 
Fl - av - Application of plant protection product by field 
sprayer 

mechanische onkruidbestrijding 1 Fl - av - Hoeing 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting wheat 

CONVENTIONEEL MET PRECISIETECHNIEKEN 

Field work process #time Machinery 

bodembewerking: kerend 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

Bemesting, mineraal 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

zaaibedbereiding 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

zaai 1 Fl - av - Sowing 

gewasbescherming: onkruid & fungicide 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

mechanische onkruidbestrijding 1 Fl - av - Hoeing 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting wheat 

BIOLOGISCH   

Field work process #time Machinery 

bodembewerking: niet kerend 1 Fl - av - Tillage, cultivating, chisseling 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by disc harrow 

Bemesting, mineraal 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

bodembewerking: decompactie 1 Fl - av - Tillage, cultivating, chisseling 

zaaibedbereiding 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by spring tine harrow 

zaai 1 Fl - av - Sowing 

onkruidbestrijding 2 Fl - av - Hoeing 

oogsten 1 Fl - av - Combine harvesting wheat 
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4. Suikerbiet 

Tabel E 4: Overzicht van de werkgangen en gebruikte machines voor suikerbiet 

CONVENTIONEEL (zuiver en agroforestry)  

Field work process #time Machinery 

ploegen: kerende bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

klaarleggen zaaibed 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

organische bemesting 1 Fl - av - Liquid manure spreading 

gewasbescherming: herbicide 4 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: insecticide 4 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten 1 Fl - av - Harvesting, by complete harvester, ground crops (sugar beets) 

CONVENTIONEEL MET PRECISIETECHNIEKEN  

Field work process #time Machinery 

ploegen: kerende bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

klaarleggen zaaibed 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

organische bemesting 1 Fl - av - Liquid manure spreading 

gewasbescherming: herbicide 4 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 1.5 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: insecticide 4 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

gewasbescherming: fungicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten 1 Fl - av - Harvesting, by complete harvester, ground crops (sugar beets) 
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5. Aardappel 

Tabel E 5: Overzicht van de werkgangen en gebruikte machines voor aardappel 

CONVENTIONEEL (zuiver en agroforestry) 

Field work process #time Machinery 

organische bemesting 1 Fl - av - Liquid manure spreading 

bodembewerking: kerend 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

minerale bemesting 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

frezen 1 Fl - av - Tillage, by rotary tiller 

planten + ruggen trekken 1 Fl - av - Potato planting & making ridges 
spuiten gewasbescherming: 
herbicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 
spuiten gewasbescherming: 
fungicide 12 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

spuiten: loof doden 2 Fl - av - Haulm cutting potatoes 

spuiten: groeiregulator 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

rooien 1 
Fl - av - Harvesting, by complete harvester, ground crops 
(potatoes) 

CONVENTIONEEL MET PRECISIETECHNIEKEN 

Field work process #time Machinery 

organische bemesting 1 Fl - av - Liquid manure spreading 

bodembewerking: kerend 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

minerale bemesting 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

frezen 1 Fl - av - Tillage, by rotary tiller 

planten + ruggen trekken 1 Fl - av - Potato planting & making ridges 
spuiten gewasbescherming: 
herbicide 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

spuiten gewasbescherming: fungicide 11 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

spuiten: loof doden 2 Fl - av - Haulm cutting potatoes 

spuiten: groeiregulator 1 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

rooien 1 Fl - av - Harvesting, by complete harvester, ground crops (potatoes) 

BIOLOGISCH   
Field work process #time Machinery 

klepelmaaier 1 Fl - av - Flail mower (crop residues) 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by disc harrow 

organische bemesting 1 Fl - av - Solid manure spreading 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, cultivating, chisseling 

planten 1 Fl - av - Potato planting 

onkruidbeheersing 2 Fl - av - Tillage, harrowing, by spring tine harrow 

Schoffelen en aanaarden 2 Fl - av - tillage, hoeing and earthing up, potatoes 

Sproeien 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

Loof doden 1 Fl - av - Haulm cutting potatoes 

oogsten 1 Fl - av - Harvesting, by complete harvester, ground crops (potatoes) 
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6. Wortel 

Tabel E 6: Overzicht van de werkgangen en gebruikte machines voor wortel 

CONVENTIONEEL (zuiver en agroforestry) 

Field work process #time Machinery 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

minerale bemesting 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

klaarleggen zaaibed 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

ruggen trekken 1 Fl - av - carrots wortelruggen frezen 

zaaien 1 Fl - av - Sowing 

irrigeren 3 Irrigation {CH}| market for | Cut-off, U 

spuiten 15 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten 1 Fl - av - Harvesting, carrots by 3 row puller 

CONVENTIONEEL MET PRECISIETECHNIEKEN 

Field work process #time Machinery 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, ploughing 

minerale bemesting 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

klaarleggen zaaibed 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by rotary harrow 

ruggen trekken 1 Fl - av - carrots wortelruggen frezen 

zaaien 1 Fl - av - Sowing 

irrigeren 3 Irrigation {CH}| market for | Cut-off, U 

spuiten 14 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

oogsten 1 Fl - av - Harvesting, carrots by 3 row puller 

BIOLOGISCH   

Field work process #time Machinery 

minerale bemesting 1 Fl - av - Fertilising by broadcaster 

bodembewerking 1 Fl - av - Tillage, cultivating, chisseling 

ruggen trekken 1 Fl - av - carrots wortelruggen frezen 

onkruidbestrijding 1 Fl - av - kooirol 

zaaien 1 Fl - av - Sowing 

branden onkruid 1 Fl - av - carrots, onkruid branden 

spuiten 2 Fl - av - Application of plant protection product by field sprayer 

irrigeren 1 Irrigation {CH}| market for | Cut-off, U 

schoffelen 1 Fl - av - Tillage, harrowing, by disc harrow 

oogsten 1 Fl - av - Harvesting, carrots by 3 row puller 
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BIJLAGE F: GEALLOCEERDE MILIEU-IMPACT 

De gealloceerde milieu-impact met al dan niet in rekening brengen van de culturele diensten wordt 

in de volgende tabellen weergegeven (Tabel F1-F4). Voor die impactcategorieën waarin een 

verschuiving van best of slechtst presterend landbouwsysteem plaatsvindt door over te gaan naar 

een allocatiefactor mét culturele diensten inclusief, zijn de waarden in het vet aangeduid. Terwijl bij 

akkerbouwgewassen de verschuiving minimaal is, is die wel opvallend bij appel, okkernoot en 

dierlijke producten. Dit valt toe te wijzen aan de andere verhoudingen van fprod zoals aangehaald in 

4.1.2. 

Tabel F 1: Gealloceerde milieu-impact voor akkerbouwgewassen. De twee opties (fprod berekend zonder en mét ESDcul 
worden naast elkaar weergegeven. Wanneer een verschuiving tussen best en slechtst presterend systeem plaatsvindt door 
gebruik van de andere allocatiefactor, worden deze waarden in het vet aangeduid.  

    
Gealloceerde milieu-impact 

(enkel ESDprod en ESDreg)   
Gealloceerde milieu-impact 

(ESDprod, ESDreg en ESDcul) 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

WINTERTARWE (per ton)          
Climate change kg CO2 eq 112.8 108.2 86.2 58.5  82.3 79.6 54.9 36.1 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 1.5 1.4 1.1 0.3  1.1 1.0 0.7 0.2 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.2 0.2 0.2 0.1  0.2 0.2 0.1 0.1 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.9 1.8 1.4 4.6  1.4 1.3 0.9 2.8 

Acidification mol H+ eq 2.7 2.6 2.1 6.6  2.0 1.9 1.3 4.1 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 3.3 3.1 2.5 2.4  2.4 2.3 1.6 1.5 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 11.6 11.2 8.9 29.5  8.5 8.2 5.6 18.2 

Eutrophication, marine kg N eq 0.8 0.8 0.7 0.8  0.6 0.6 0.4 0.5 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   8.2 7.8 6.2 0.6  6.0 5.8 4.0 0.4 

           
KOOLZAAD (per ton)          
Climate change kg CO2 eq 417.2 401.0 300.0 372.9  305.0 295.2 188.4 233.7 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 20.9 19.6 15.0 1.8  15.3 14.4 9.4 1.1 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.9 0.8 0.6 0.6  0.6 0.6 0.4 0.4 

Particulate matter 10-5 disease inc. 2.6 2.5 1.9 11.5  1.9 1.9 1.2 7.2 

Acidification mol H+ eq 3.8 3.6 2.7 16.4  2.8 2.7 1.7 10.3 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 6.8 6.5 4.9 7.7  5.0 4.8 3.1 4.9 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 11.6 11.1 8.3 71.9  8.5 8.2 5.2 45.1 

Eutrophication, marine kg N eq 0.6 0.6 0.6 3.0  0.5 0.4 0.4 1.9 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   78.1 75.1 56.1 68.7  57.1 55.3 35.2 43.0 

           

SOJA (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 175.6 166.7 143.7 80.2  128.3 122.4 90.2 49.2 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 1.5 1.5 1.3 1.1  1.1 1.1 0.8 0.7 
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Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.4 0.3 0.3 0.2  0.3 0.3 0.2 0.1 

Particulate matter 10-5 disease inc. 0.4 0.4 0.4 0.3  0.3 0.3 0.22 0.16 

Acidification mol H+ eq 0.5 0.5 0.4 0.3  0.4 0.4 0.3 0.2 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 8.2 7.9 6.7 4.9  6.0 5.8 4.2 3.0 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 1.7 1.6 1.4 1.2  1.2 1.2 0.9 0.8 

Eutrophication, marine kg N eq 0.4 0.4 0.3 0.3  0.3 0.3 0.205 0.207 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   44.9 43.4 36.7 25.4  32.8 31.8 23.1 15.6 

           

SUIKERBIET (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 12.1 11.6 9.2   8.8 8.4 5.9  

Ozone depletion 10-6 kg CFC11 eq 0.6 0.6 0.5   0.5 0.4 0.3  

Photochemical ozone 
formation 

10-2 kg NMVOC 
eq 1.7 1.6 1.3   1.2 1.2 0.8  

Particulate matter 10-5 disease inc. 0.4 0.4 0.3   0.3 0.3 0.2  

Acidification mol H+ eq 0.6 0.6 0.5   0.4 0.4 0.3  

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.3 0.3 0.2   0.2 0.2 0.1  

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
2.7 2.6 2.0   2.0 1.9 1.3  

Eutrophication, marine 10-1kg N eq 0.6 0.6 0.5   0.5 0.4 0.4  

           

AARDAPPEL (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 38.8 36.7 31.4 24.3  27.8 26.6 20.1 14.9 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 0.3 0.3 0.3 0.2  0.2 0.2 0.2 0.1 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.1 0.1 0.1 0.1  0.1 0.1 0.0 0.0 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.1 1.1 0.9 0.5  0.8 0.8 0.6 0.3 

Acidification mol H+ eq 1.6 1.5 1.3 0.7  1.1 1.1 0.8 0.4 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 0.7 0.7 0.6 0.6  0.5 0.5 0.4 0.4 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 7.0 6.7 5.6 2.9  5.0 4.8 3.6 1.8 

Eutrophication, marine kg N eq 0.5 0.5 0.4 0.3  0.3 0.3 0.3 0.2 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   5.8 5.5 4.7 0.4  4.2 4.0 3.0 0.2 
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Tabel F 2: Gealloceerde milieu-impact voor wortel en aardbei. De twee opties (fprod berekend zonder en mét ESDcul worden 
naast elkaar weergegeven. Wanneer een verschuiving tussen best en slechtst presterend systeem plaatsvindt door gebruik 
van de andere allocatiefactor, worden deze waarden in het vet aangeduid.  

    
Gealloceerde milieu-impact 

(enkel ESDprod en ESDreg)   
Gealloceerde milieu-impact 

(ESDprod, ESDreg en ESDcul) 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

WORTEL (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 11.9 11.5 9.8 5.5  8.5 8.3 6.3 3.4 

Ozone depletion 10-6 kg CFC11 eq 0.3 0.3 0.2 0.3  0.2 0.2 0.1 0.2 

Photochemical ozone 
formation 

10-2kg NMVOC 
eq 4.2 4.1 3.5 2.4  3.0 2.9 2.2 1.5 

Particulate matter 10-6 disease inc. 0.6 0.6 0.5 0.3  0.4 0.4 0.3 0.2 

Acidification 10-2mol H+ eq 5.7 5.5 4.7 3.9  4.1 4.0 3.0 2.4 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.3 0.3 0.3 0.3  0.24 0.23 0.17 0.21 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2mol N eq 
13.4 12.9 11.1 8.9  9.6 9.4 7.1 5.5 

Eutrophication, marine 10-2kg N eq 1.3 1.2 1.0 2.1  0.9 0.9 0.7 1.3 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   3.7 3.6 3.1 4.3  2.7 2.6 2.0 2.7 

           

AARDBEI (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 104.8 99.9 74.1 98.3  76.1 73.5 48.2 59.9 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 1.3 1.2 0.9 1.0  0.9 0.9 0.6 0.6 

Photochemical ozone 
formation 

kg NMVOC eq 
0.4 0.4 0.3 0.4  0.3 0.3 0.2 0.3 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.1 1.1 0.8 1.4  0.8 0.8 0.5 0.9 

Acidification mol H+ eq 1.9 1.8 1.4 2.3  1.4 1.3 0.9 1.4 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
1.4 1.3 1.0 1.4  1.0 1.0 0.6 0.9 

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
7.6 7.2 5.3 9.5  5.5 5.3 3.5 5.8 

Eutrophication, marine kg N eq 1.8 1.8 1.3 1.7  1.3 1.3 0.8 1.0 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   45.2 43.1 32.0 91.5  32.8 31.7 20.8 55.7 

 

 

Tabel F 3: Gealloceerde milieu-impact voor appel en okkernoot. De twee opties (fprod berekend zonder en mét ESDcul 
worden naast elkaar weergegeven. Wanneer een verschuiving tussen best en slechtst presterend systeem plaatsvindt door 
gebruik van de andere allocatiefactor, worden deze waarden in het vet aangeduid.  

    
Gealloceerde milieu-impact 

(enkel ESDprod en ESDreg)   
Gealloceerde milieu-impact 

(ESDprod, ESDreg en ESDcul) 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

APPEL (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 43.8 42.9 32.3 41.5  30.7 30.5 20.0 26.1 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 1.1 1.1 0.8 0.8  0.8 0.8 0.5 0.5 

Photochemical ozone 
formation 

10-1 kg NMVOC 
eq 3.7 3.6 2.7 3.5  2.6 2.6 1.7 2.2 

Particulate matter 10-5  disease inc. 0.2 0.2 0.2 0.3  0.2 0.2 0.1 0.2 

Acidification 10-1mol H+ eq 5.3 5.2 3.9 6.4  3.7 3.7 2.4 4.0 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.6 0.6 0.4 0.7  0.4 0.4 0.3 0.4 
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Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
2.1 2.1 1.6 2.9  1.5 1.5 1.0 1.8 

Eutrophication, marine 10-1 kg N eq 2.4 2.4 1.8 6.6  1.7 1.7 1.1 4.2 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   6.6 6.5 4.9 19.4  4.6 4.6 3.0 12.2 

           

OKKERNOOT (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 601.2 566.2 483.5 429.6  409.4 390.7 310.2 264.3 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 8.9 8.4 7.2 5.3  6.1 5.8 4.6 3.3 

Photochemical ozone 
formation 

10-1 kg NMVOC 
eq 39.2 36.9 31.5 31.6  26.7 25.5 20.2 19.4 

Particulate matter 10-5  disease inc. 3.9 3.7 3.1 3.8  2.6 2.5 2.0 2.3 

Acidification 10-1mol H+ eq 77.8 73.3 62.6 78.4  53.0 50.6 40.2 48.2 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
11.6 10.9 9.3 7.9  7.9 7.5 6.0 4.9 

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
31.9 30.0 25.6 34.4  21.7 20.7 16.5 21.1 

Eutrophication, marine 10-1 kg N eq 49.1 46.2 39.5 40.6  33.4 31.9 25.3 25.0 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   130.8 123.2 105.2 6.1  89.0 85.0 67.5 3.7 

 

 

Tabel F 4: Gealloceerde milieu-impact voor dierlijke producten. De twee opties (fprod berekend zonder en mét ESDcul 
worden naast elkaar weergegeven. Wanneer een verschuiving tussen best en slechtst presterend systeem plaatsvindt door 
gebruik van de andere allocatiefactor, worden deze waarden in het vet aangeduid.  

    
Gealloceerde milieu-impact 

(enkel ESDprod en ESDreg)   
Gealloceerde milieu-impact 

(ESDprod, ESDreg en ESDcul) 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

MELK (per kg)          
Climate change kg CO2 eq 0.70 0.69 0.52 0.50  0.48 0.49 0.33 0.30 

Ozone depletion 10-8 kg CFC11 eq 1.83 1.78 1.35 1.09  1.26 1.27 0.86 0.66 

Photochemical ozone 
formation 

10-3kg NMVOC 
eq 1.03 1.00 0.76 0.73  0.708 0.712 0.49 0.45 

Particulate matter 10-8  disease inc. 5.10 4.97 3.77 4.10  3.51 3.53 2.41 2.49 

Acidification 10-2mol H+ eq 0.76 0.74 0.56 0.62  0.52 0.53 0.36 0.38 

Eutrophication, 
freshwater 

10-5 kg P eq 
5.99 5.84 4.43 2.18  4.12 4.15 2.83 1.32 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2 mol N eq 
3.32 3.24 2.46 2.79  2.29 2.30 1.57 1.69 

Eutrophication, marine 10-3kg N eq 2.45 2.39 1.81 2.22  1.69 1.70 1.16 1.35 

Ecotoxicity, freshwater  CTUe   12.55 12.23 9.28 1.61  8.64 8.69 5.92 0.97 

           

RUNDSVLEES (per kg)          

Climate change kg CO2 eq 13.2 12.9 9.9 9.2  8.8 8.9 6.3 5.6 

Ozone depletion 10-8 kg CFC11 eq 7.3 7.1 5.5 2.7  4.9 4.9 3.5 1.6 

Photochemical ozone 
formation 

10-3kg NMVOC 
eq 6.9 6.7 5.1 4.3  4.6 4.6 3.3 2.6 

Particulate matter 10-8  disease inc. 32.1 31.3 24.1 25.2  21.4 21.6 15.3 15.3 

Acidification 10-2mol H+ eq 4.7 4.6 3.6 3.7  3.2 3.2 2.3 2.3 

Eutrophication, 
freshwater 

10-5 kg P eq 
30.0 29.3 22.5 42.6  20.0 20.2 14.3 25.8 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2 mol N eq 
20.8 20.3 15.6 16.6  13.8 14.0 9.9 10.1 
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Eutrophication, marine 10-3kg N eq 91.1 88.8 68.3 42.4  60.7 61.2 43.5 25.7 

Ecotoxicity, freshwater  CTUe   480.7 468.8 360.2 772.9  320.3 323.0 229.7 468.8 

           

KIPPENVLEES (per kg)          

Climate change kg CO2 eq 1.37 1.37 0.8 1.1  1.1 1.1 0.5 0.7 

Ozone depletion 10-8 kg CFC11 eq 10.5 10.5 6.0 7.6  8.8 8.8 3.8 4.6 

Photochemical ozone 
formation 

10-3kg NMVOC 
eq 4.2 4.2 2.4 3.3  3.6 3.6 1.5 2.0 

Particulate matter 10-8  disease inc. 23.6 23.6 13.5 23.2  19.8 19.8 8.6 13.8 

Acidification 10-2mol H+ eq 3.4 3.4 1.9 3.5  2.9 2.9 1.2 2.1 

Eutrophication, 
freshwater 

10-5 kg P eq 
30.0 30.0 17.0 37.6  25.1 25.1 10.9 22.4 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2 mol N eq 
14.7 14.7 8.4 15.2  12.3 12.3 5.4 9.1 

Eutrophication, marine 10-3kg N eq 8.6 8.6 4.9 14.9  7.2 7.2 3.1 8.9 

Ecotoxicity, freshwater  CTUe   53.6 53.6 30.5 11.2  44.8 44.8 19.4 6.7 
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BIJLAGE G: IMPACTRESULTATEN PER HECTARE (GEBASEERD OP KLASSIEKE LCA) 

Tabel G 1: Milieu-impact voor akkerbouwgewassen voor de beschouwde impactcategorieën, uitgedrukt per ton en per 
hectare.  

  Milieu-impact per ton  Milieu-impact per hectare 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

WINTERTARWE           

Climate change kg CO2 eq 171.3 170.6 182.1 150.1  1463.9 1457.9 1467.1 975.7 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 2.2 2.1 2.4 0.8  19.0 18.3 19.0 5.2 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.4 0.3 0.4 0.3  3.0 3.0 3.0 2.1 

Particulate matter 10-5 disease inc. 2.8 2.8 3.0 11.7  24.1 24.0 24.1 76.2 

Acidification mol H+ eq 4.1 4.1 4.3 17.0  35.0 34.9 35.0 110.3 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 5.0 4.9 5.3 6.1  42.5 42.1 42.5 39.5 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 17.6 17.6 18.7 75.6  150.8 150.3 150.8 491.6 

Eutrophication, marine kg N eq 1.2 1.2 1.4 2.2  10.2 10.1 11.1 14.1 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   12.4 12.4 13.2 1.5  106.1 105.7 106.2 9.7 

           
KOOLZAAD           

Climate change kg CO2 eq 618.3 617.7 643.6 910.3  2320.0 2317.5 2323.2 1844.3 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 30.9 30.1 32.2 4.4  116.1 113.0 116.1 8.9 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 1.3 1.3 1.4 1.4  4.9 4.9 4.9 2.9 

Particulate matter 10-5 disease inc. 3.9 3.9 4.1 28.1  14.7 14.7 14.7 56.9 

Acidification mol H+ eq 5.6 5.6 5.8 40.1  20.9 20.9 20.9 81.2 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 10.1 10.1 10.5 18.9  37.7 37.7 37.7 38.3 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 17.2 17.2 17.9 175.5  64.5 64.4 64.5 355.6 

Eutrophication, marine kg N eq 0.9 0.9 1.2 7.4  3.5 3.5 4.4 15.0 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   115.7 115.7 120.3 167.6  434.3 434.0 434.3 339.5 

           

SOJA           

Climate change kg CO2 eq 268.9 263.8 317.5 205.4  806.7 791.5 806.7 616.1 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 2.3 2.3 2.8 2.7  7.0 7.0 7.0 8.2 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.6 0.5 0.7 0.6  1.7 1.6 1.7 1.9 

Particulate matter 10-5 disease inc. 0.7 0.7 0.8 0.7  2.0 2.0 2.0 2.0 

Acidification mol H+ eq 0.8 0.8 0.9 0.8  2.3 2.3 2.3 2.4 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 12.6 12.6 14.9 12.6  37.9 37.7 37.9 37.7 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 2.6 2.6 3.1 3.2  7.8 7.7 7.8 9.5 

Eutrophication, marine kg N eq 0.6 0.6 0.7 0.9  1.8 1.8 1.8 2.6 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   68.7 68.6 81.2 65.1  206.1 205.8 206.3 195.3 

           

SUIKERBIET           

Climate change kg CO2 eq 18.8 18.7 20.5   1591.9 1582.2 1595.9  
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Ozone depletion 10-6 kg CFC11 eq 1.0 0.9 1.0   81.7 77.8 81.7  

Photochemical ozone 
formation 

10-2 kg NMVOC 
eq 2.6 2.6 2.8   219.1 215.7 219.4  

Particulate matter 10-5 disease inc. 0.6 0.6 0.7   54.6 54.5 54.6  

Acidification mol H+ eq 0.9 0.9 1.0   79.4 79.3 79.4  

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.5 0.5 0.5   38.3 38.2 38.3  

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
4.2 4.2 4.5   352.8 352.7 352.8  

Eutrophication, marine 10-1kg N eq 1.0 1.0 1.2   83.0 82.8 94.7  

           

AARDAPPEL          

Climate change kg CO2 eq 58.4 57.8 67.8 60.0  2381.6 2359.7 2396.3 1799.0 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 0.5 0.5 0.6 0.6  20.3 19.9 20.3 17.2 

Photochemical ozone 
formation kg NMVOC eq 0.1 0.1 0.1 0.2  4.8 4.7 4.8 5.6 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.7 1.7 1.9 1.1  68.3 68.0 68.3 34.1 

Acidification mol H+ eq 2.4 2.4 2.8 1.7  98.3 97.8 98.3 49.6 

Eutrophication, 
freshwater 10-2 kg P eq 1.1 1.1 1.3 1.5  45.6 45.1 45.6 45.3 

Eutrophication, 
terrestrial mol N eq 10.6 10.5 12.2 7.2  430.6 428.7 430.7 215.9 

Eutrophication, marine kg N eq 0.7 0.7 1.0 0.8  29.8 29.4 34.0 24.1 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   8.7 8.7 10.1 0.9  356.9 355.8 357.3 27.2 
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Tabel G 2: Milieu-impact voor wortel en aardbei voor de beschouwde impactcategorieën, uitgedrukt per ton en per 
hectare.  

    Milieu-impact per ton  Milieu-impact per hectare 

    C C-PL C-AF BIO   C C-PL C-AF BIO 

WORTEL (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 18.7 18.7 21.6 14.6  1428.0 1427.5 1428.0 619.3 

Ozone depletion 10-6 kg CFC11 eq 0.4 0.4 0.5 0.8  319.1 318.4 319.1 356.6 

Photochemical ozone 
formation 

10-2kg NMVOC 
eq 6.6 6.6 7.7 6.5  507.0 505.8 507.0 276.0 

Particulate matter 10-6 disease inc. 0.9 0.9 1.0 0.8  69.3 69.2 69.3 35.9 

Acidification 10-2mol H+ eq 9.0 9.0 10.4 10.3  687.4 686.3 687.4 438.7 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
0.5 0.5 0.6 0.9  39.4 39.4 39.4 38.8 

Eutrophication, 
terrestrial 

10-2mol N eq 
21.1 21.1 24.4 23.5  1616.4 1612.3 1616.4 999.7 

Eutrophication, marine 10-2kg N eq 2.0 2.0 2.3 5.7  151.6 151.3 151.6 241.1 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   5.9 5.9 6.8 11.3  451.5 451.7 451.7 482.2 

           

AARDBEI (per ton)          

Climate change kg CO2 eq 157.4 157.4 157.4 242.4  4958.0 4958.0 4958.0 4443.2 

Ozone depletion 10-5 kg CFC11 eq 2.0 2.0 2.0 2.5  61.9 61.9 61.9 45.6 

Photochemical ozone 
formation 

kg NMVOC eq 
0.7 0.7 0.7 1.1  21.3 21.3 21.3 19.7 

Particulate matter 10-5 disease inc. 1.7 1.7 1.7 3.5  53.9 53.9 53.9 64.6 

Acidification mol H+ eq 2.9 2.9 2.9 5.8  90.3 90.3 90.3 105.8 

Eutrophication, 
freshwater 

10-2 kg P eq 
2.1 2.1 2.1 3.5  65.2 65.2 65.2 64.0 

Eutrophication, 
terrestrial 

mol N eq 
11.4 11.4 11.4 23.5  357.6 357.6 357.6 430.8 

Eutrophication, marine kg N eq 2.8 2.8 2.8 4.2  87.0 87.0 87.0 76.5 

Ecotoxicity, freshwater 103 CTUe   67.9 67.9 67.9 225.8  2139.2 2139.2 2139.2 4137.6 

 


