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Duurzaamheidsrapport  Duurzaamheid in de hele zuivelketen
Verduurzaming in de zuivelsector is al lang een 
topprioriteit. In 2014 werd er dan ook een sectorbreed 
duurzaamheidsprogramma uitgerold in de hele zuivelketen, 
van melkveehouderij over transport tot zuivelverwerking: de 
duurzaamheidsmonitor. Dankzij die monitor kan de sector 
heel gericht de verschillende duurzaamheidsinitiatieven 
– en hun evolutie – in kaart brengen en melkveehouders 
sensibiliseren om duurzamer te produceren. 

Naast de duurzaamheidsmonitor tekent de zuivelsector sinds 
2000 ook zijn koolstofvoetafdruk op. Elke vijf jaar berekent een 
onafhankelijke instelling (in 2020 was dat de KU Leuven) de 
carbon footprint van een liter rauwe melk. In 20 jaar is die 30% 
klimaatvriendelijker geworden! Vandaag stoot een gemiddeld 
Belgisch melkveebedrijf 0,93 kg CO2-eq per liter rauwe melk 
uit. Daarmee produceren de Belgische melkveehouders zeer 
efficiënt, zeker als je dit vergelijkt met wereldwijde cijfers die 
meer dan het dubbele zijn. 

De Belgische zuivelsector vandaag*

538.649
melkkoeien

6.285
melkveebedrijven

6.152
jobs in de  

zuivelindustrie

4,2 miljard
liter opgehaalde melk

5,4 miljard
euro omzet

* Cijfers 2021

1. De melkveehouderij
De duurzaamheidsmonitor volgt de inspanningen van 
de melkveehouders in heel België, en sensibiliseert én 
stimuleert ook tot meer vooruitgang via benchmarks.  
Vandaag zijn er 42 bovenwettelijke duurzaamheidscriteria, 
onderverdeeld in 8 thema’s. De melkveehouder kan zelf 
bepalen welke initiatieven hij wil toepassen, welke prioriteiten 
hij stelt of welke maatregelen het best passen bij zijn bedrijf.

Deelname aan de monitor is niet verplicht, al neemt vandaag 
wel 96,5% van alle Belgische melkveehouders deel! Zij namen 
in 2021 gemiddeld 19,2 van de 42 duurzaamheidsinitiatieven 
– een forse vooruitgang tegenover gemiddeld 9,4 van de 35 
duurzaamheidsinitiatieven in 2014.

Gemiddeld aantal duurzaamheidsinitiatieven
melkveehouderij

9,4 11,3 11,4
13,8 15,4 16,5

19,9*

2014 2015 2016 2017 2018

19,2*

20212019 2020

Nulmeting - 1e ronde 2e ronde 3e ronde

* 42 i.p.v. 35 criteria

Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale 

continent ter wereld zijn. Veel werk aan de winkel 

dus voor álle sectoren. 

De voedingssector gaat de uitdaging aan om 

de steeds groter wordende wereldbevolking te 

voeden en tegelijk de impact op het milieu en 

klimaat te verkleinen. 

De zuivelsector heeft alvast een hele weg afgelegd 

naar een duurzamere toekomst. Een stand van 

zaken met de laatste cijfers van 2021.
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Contract met een vaste  
bedrijfsdierenarts

Specifiek plan voor het verantwoord 
gebruik van antibiotica

Actieve deelname aan 
bestrijdingsprogramma’s tegen 

dierziektes

Diergezondheid
Melkveehouders hechten veel belang aan gezonde dieren. 
Door preventief in te zetten op een goede gezondheid en 
voorzorgsmaatregelen te nemen, wordt het gebruik van 
dierengeneesmiddelen beperkt.

Nauw samenwerken met een vaste bedrijfsdierenarts loont. 
Gezondere koeien geven niet alleen meer melk maar ook 
betere melk. Een goede hygiëne is verder essentieel om de 
voedselveiligheid maximaal te garanderen en om de insleep 
van ziektes maximaal te vermijden.

Gezonde   
koeien geven 
meer én   
betere   
melk.

“
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn is een maatschappelijk belangrijk thema. 
Ook voor de melkveehouders zelf is dit erg belangrijk. De 
monitor volgt een aantal criteria die het welzijn van de 
dieren verbeteren en, samen met het preventief inzetten op 
diergezondheid, ervoor zorgen dat de dieren langer gezond 
blijven.

• 57% van de melkveehouders heeft koeborstels in de stal 

• 50% van de melkveehouders zet actief in op de 
langleefbaarheid van koeien

• 69% van de melkveehouders heeft een vrije loopstal 
met voldoende licht, lucht en comfort

57%
melkveehouders heeft 
 koeborstels in de stal*

69%
heeft een vrije loopstal  

met voldoende licht, 
lucht en comfort*

50%
melkveehouders zet actief in  

op de langleefbaarheid  
van koeien*

* Cijfers 2021
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Klimaat
In dit nieuwe thema (sinds 2020) wordt de koolstofvoetafdruk 
op individueel niveau opgevolgd (13%), alsook de evolutie 
naar een circulaire landbouw door lange afstandstransport 
van mest te vermijden (76%).

Energie
Bijna 40% van de melkveehouders produceert zijn eigen 
duurzame energie via een pocketvergister, zonnepanelen 
of windmolens. Ook nemen melkveehouders al heel wat 
maatregelen om hun energieverbruik te beperken. Zo 
recupereert 46% de warmte van de melkkoeltank via een 

recupereert de condensatiewarmte van de melkkoeltank

beperkt de primaire energiebehoefte via frequentiesturing

46%
44%

produceert eigen energie via zonnepanelen, windmolens 

en pocketvergisters39%

80%
bezit een fytolicentie*

76%
melkveehouders streeft naar 
een circulaire bedrijfsvoering  

en lokale mestverwerking* 

55%
gebruikt milieuvriendelijke  

bestrijding van insecten, mijten  
en parasieten*

voorkoeler of is er een zonneboiler. Ook heeft 41% van de 
melkveehouders al energiebesparende lampen hangen.

Milieu & natuur
Op milieu- en biodiversiteitsvlak hebben melkveehouders 
een belangrijke rol te spelen. Ze beschermen waardevolle 
natuurelementen en zorgen voor landschapsverbetering. 
Bijna 1 op de 3 melkveehouders doet dit door het afsluiten 
van agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten 
met overheid of natuurverenigingen. Daarnaast krijgt ook 
het respectvol omgaan met biociden en sproeistoffen veel 
aandacht. Melkveehouders  

beschermen    
waardevolle    
natuurelementen.

“

Diervoeding
Melkveehouders willen zo optimaal mogelijk omgaan met voeder en de samenstelling continu verbeteren.
Daarnaast streven ze naar een meer circulaire landbouw, door gebruik te maken van lokale eiwitten of het 
vervoederen van nevenstromen uit de voedingsindustrie, zoals bierdraf en bietenpulp.

Water & bodem
Water is nodig op de boerderij als drinkwater voor de koeien en om de installaties te reinigen. Naast het 
voorzichtig omspringen met water, worden er alternatieve waterbronnen (zoals regenwater) gebruikt 
en wordt water gezuiverd of gerecycleerd. Daarnaast is ook de zorg voor de bodem essentieel in de 
verduurzaming, zoals het efficiënt bemesten van de bodem naar behoeftes van het gewas.

Sociaal & economisch 
De duurzaamheidsmonitor heeft ook aandacht voor de bredere definitie van duurzaamheid. Dat vertaalt zich
onder meer in lokale verkoop, een sociale rol of uitbreiding van het kennisnetwerk van de melkveehouder, 
wat bijna 17% doet.

doet analyses van bodem en krijgt bemestingsadvies

gebruikt alternatieve waterbronnen zoals regenwater

62%

optimaliseert actief zijn voederefficiëntienberekeningen)

zaait vlinderbloemige gewassen in 

zet in op zo weinig mogelijk gebruik van krachtvoeder

66%
30%
53%

47%
* Cijfers 2021
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2. Het melktransport
Sinds 2006 – dus nog voor het uitrollen van de 
duurzaamheidsmonitor – houdt de zuivelsector jaarlijks 
een aantal parameters bij rond het transport van de 
hoeve naar de zuivelfabriek. Bijvoorbeeld: de afgelegde 
afstand, het brandstofverbruik en de verduurzaming van de 
melkophaalwagens. Toekomstgericht bekijkt de zuivelsector 
ook het gebruik van alternatieve brandstoffen (LNG of CNG) 
en het elektrisch oppompen van melk. Ondertussen rijdt al 
17% van de ophaalwagens op milieuvriendelijkere brandstof 
en 7% heeft een energie-efficiënter pompsysteem. Ook 
investeert de sector actief in het opleiden, sensibiliseren en 
trainen van chauffeurs op zuinig rijden en worden routes 
steeds verder geoptimaliseerd. Tot slot wordt er gestreefd 
naar het beperken van fileleed door ’s nachts te rijden waar 
mogelijk.

-17%
brandstofverbruik/1000l opgehaalde 

melk (2011-2021)

87%
RMO’s voldoet aan euronorm 6 
(strengste norm op het vlak van 

uitstoot) in 2021

51%
van de melkophaling gebeurt  

’s nachts of in het weekend

Evolutie verduurzaming melktransport
3. De zuivelverwerking
Ook de zuivelverwerkende bedrijven dragen hun steentje bij. In 
10 jaar zijn er duidelijk stappen gezet richting verduurzaming. 
Investeren in capaciteit, modernisering en verduurzaming 
staat dan ook voorop. In 2021 investeerde de zuivelindustrie 
een recordbedrag van 169 miljoen euro, 23% meer vergeleken 
met het jaar ervoor. 

Binnen de verduurzaming van de zuivelindustrie is het 
hergebruiken van water een belangrijke pijler. Zo komt 
ondertussen 33% van al het gebruikte water uit alternatieve 
bronnen, zoals gezuiverd afvalwater of water verkregen uit 
melk tijdens diverse processen. 

Daarnaast wordt er ingezet op het verduurzamen 
van verpakkingen, door het verminderen van plastic 
verpakkingen, het gebruik van gerecycleerde kunststoffen 
en andere hernieuwbare materialen. De nieuwe installaties 
die hiervoor worden gebruikt, zijn dan ook veel energie-
efficiënter. Met al deze inspanningen en investeringen zorgt 
ook de zuivelverwerkende sector voor een modernisering en 
verduurzaming van de zuivelsector.

-22%
energieverbruik

-29%
CO2-uitstoot

-34%
waterverbruik

Evolutie verduurzaming zuivelverwerking in
10 jaar (2011-2021) per liter verwerkte melk
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Back to basics, mét de 
technologie van 
vandaag
Interview met Joris Relaes, 
directeur ILVO, over circulariteit in de melkveehouderij

Het principe van gesloten kringlopen is niet nieuw in de 
landbouwsector?
Joris Relaes: “Nee, circulariteit is eigenlijk een oud begrip 
en landbouw is bij uitstek een circulaire activiteit. Kijk naar 
de kleine gemengde bedrijven van vroeger, met melkvee en 
rundvee, als levensnoodzakelijke schakel om het systeem 
rond te krijgen. Natuurlijke kringlopen staan van oudsher 
centraal op een gemengd bedrijf: water, nutriënten en bodem 
zijn sleutelfactoren voor de productie. Kunstmest doet pas 
zijn intrede in de 19e eeuw om gronden vruchtbaarder te 
maken. Daarvoor werkten melkveehouders écht circulair, 
waarbij ook niets van het dier verloren ging – van de huid 

werd leder gemaakt. Maar met de versnelde groei in bevolking 
steeg de behoefte aan volume en efficiëntie. Na WO II kende 
de wereldbevolking een exponentiële groei – van circa 2,5 
miljard mensen in 1950 naar bijna 8 miljard vandaag –, wat 
ook de vraag naar dierlijke eiwitten enorm deed toenemen.”

Die grote vraag naar dierlijke producten leidde tot minder 
circulariteit? 
“De explosie in de bevolkingsgroei heeft ertoe geleid 
dat efficiëntiedoelen de boventoon gingen voeren en de 
circulariteit begon te ontrafelen. Die transitie naar meer 
dierlijke producten was trouwens wereldwijd zichtbaar. 
Uiteindelijk zijn er zo heel wat tussenschakels ontstaan 
en is het landbouwbedrijf ontkoppeld, met aparte 
toeleveringssectoren zoals veevoeders. Intuïtief wisten we 
toen ook wel dat het beter was om alles circulair te houden, 
maar anderzijds speelde de wet van vraag en aanbod. Zo zijn 
ook de zuivelfabrieken ontstaan, met verdere opsplitsing 
in kaas, boter, yoghurt… Die verdere ontrafeling heeft de 
afgelopen decennia ook geleid tot soja importeren van 
overzee, waarbij het sluiten van kringlopen zoek is. Gelukkig 
is er uiteindelijk het inzicht gekomen om die circulariteit in ere 
te herstellen.”

Hoe kunnen we die circulariteit in ere herstellen?
“Door kringlopen te sluiten, efficiënter om te gaan met 
energie, water, nutriënten, bodem… maar ook door 
verliezen en afval te beperken, reststromen te valoriseren, 
hernieuwbare energie te gebruiken. Er wordt nu bewuster 
nagedacht om de waarde van producten te behouden en 
zoveel mogelijk componenten te gebruiken. Back to basics, 

zeg maar: terug naar de basislandbouwinzichten van vroeger 
mét de technologie van vandaag. Uiteraard heeft circulariteit 
grenzen en is het te bekijken binnen welke geografische schaal 
je werkt. Zo kan je circulariteit nastreven op het niveau van het 
bedrijf, de keten, in België, in Europa… Dankzij de technologie 
van vandaag is er veel mogelijk. Landbouwers kunnen niet 
alleen kringlopen sluiten op hun melkveehouderij zelf, maar 
ook grondstoffen aanleveren voor andere sectoren. Al blijft 
het altijd een evenwicht zoeken, met enerzijds de intrinsieke 
motivatie om circulariteit hoger in het vaandel te dragen en 
anderzijds de economische en sociale drivers die niet altijd 
aanwezig zijn.”

“Vanzelfsprekend moeten we in het circulaire verhaal het 
economische luik voor ogen houden. Maar die economie 
duwt ons al eens een andere richting uit. Duurzaamheid telt 
drie pijlers – ecologisch, economisch, sociaal – en dat maakt 
concrete oplossingen vaak complex. In het momentum 

kan zo’n intrinsieke motivatie voor meer circulariteit ook 
ondergesneeuwd geraken. Neem nu de oorlog in Oekraïne en 
de energiecrisis. We moeten overstappen op hernieuwbare 
energie, daarover is iedereen het eens, maar de huidige 
crisis maakt dat er heel wat sociale en economische redenen 
opspelen, waardoor je bijna in een catch 22-situatie zit. Om 
maar te zeggen dat er binnen circulariteit tal van factoren 
meespelen en er niet één grote oplossing is. Daarom is het 
belangrijk om ook op een andere manier te kijken naar de 
melkveehouderij.”

Hoe zit het met de herwaardering van de 
kringlooplandbouw?
“In Nederland zijn ze daar sterk mee aan de slag en ook 
bij ons zijn er steeds meer stemmen voor te vinden. In 
kringlooplandbouw wordt alle biomassa optimaal gebruikt: 
reststromen van de ene keten zijn grondstoffen voor een 
andere keten. Dat maakt ook dat er veel geëxperimenteerd 

Circulaire landbouw draagt bij aan de 

voedselproductie van de toekomst. Maar welke 

mogelijkheden hebben melkveehouders vandaag 

om kringlopen te sluiten? Wat is de rol van de 

koe in dit verhaal? En hoe kunnen onderzoek en 

technologie leiden tot meer kringlooplandbouw 

in ons land? Joris Relaes, administrateur-generaal 

van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 

Voedingsonderzoek (ILVO), gaat dieper in op het 

thema circulariteit.
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In kringlooplandbouw wordt alle 
biomassa optimaal gebruikt.
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en onderzocht wordt rond kringlooplandbouw. Denk 
aan het reduceren van de methaanuitstoot binnen de 
melkveehouderij, door nevenstromen zoals bierdraf en 
koolzaadschroot in het rantsoen van de melkkoeien te 
mengen. ILVO doet veel onderzoek naar het gebruik van 
dergelijke reststromen in de dierlijke sector. Maar naast de 
overtuiging én de financiële steun van de overheid, blijft 
er dat economische gegeven. Als restproducten straks op 
een andere, economisch interessantere manier kunnen 
worden ingezet, wordt het moeilijk voor de dierlijke sector. 
De intrinsieke motivatie is er meer dan ooit – sectoren tonen 
aan dat ze duurzaam bezig zijn – maar economie zal altijd 
meespelen en kan accenten verleggen.”

“Tussen ngo’s en landbouworganisaties is er vaak discussie 
over de eiwitcompetitie tussen mens en landbouwdier, 
waarbij de ngo’s dieren vaak een kwalijke reputatie toekennen. 
Maar bij runderen ligt dat duidelijk anders, zo blijkt uit een 
wetenschappelijke studie van de Belgian Feed Association, 
de vereniging van veevoederbedrijven, en ILVO. Dit onderzoek 
heeft voor het eerst de verhouding in kaart gebracht tussen 
enerzijds de plantaardige eiwitten die als veevoeder gebruikt 
worden (en in principe ook bruikbaar zijn voor menselijke 
voeding) en anderzijds de hoeveelheid eetbaar dierlijk eiwit 
die daar tegenover staat. De studie toont aan dat runderen 
meer eetbare eiwitten produceren, in de vorm van melk of 
vlees, dan dat ze eetbaar eiwit consumeren. De eiwitefficiëntie 
is een stuk groter dan 1, wat betekent dat de melkveesector een 
netto-producent is van eetbaar eiwit. Runderen valoriseren 
gras, dat voor de mens niet verteerbaar is, en leveren zo 
een positieve bijdrage aan de productie van eiwitten voor 
menselijke consumptie. Bovendien staat er veel gras op de 
wereld en kunnen veel gronden niet gebruikt worden voor 
akkerbouw – denk aan (natte) valleien. Runderen spelen zo 
een belangrijke rol om de kringlopen te sluiten, onder meer 
door permanente graslanden maximaal te benutten.”

Reiken onderzoek en technologie ook nieuwe 
mogelijkheden aan? 
“Absoluut, er is bijvoorbeeld de ILVO-facilitator rond 
bio-economie ‘B2BE’ om nieuwe toepassingen voor 
landbouwproducten mogelijk te maken. Zo staat de 
horecasector alvast open voor lekkere niet-alcoholische 
dranken op basis van wei, een melkderivaat. Zowel op het 
niveau van beleid als onderzoek is iedereen doordrongen 
van het feit dat we naar een meer circulaire melkveehouderij 
moeten. Maar gaat dat snel? Nee, het is een complex parcours 
met ups en downs. Neem nu het energieverhaal, wat ik 
daarnet al aanhaalde. We hebben ons afhankelijk gemaakt 
van goedkoper gas uit Rusland, terwijl we zelf – weliswaar 

duurdere – technieken in huis hebben om hernieuwbare 
energie op te wekken. Met pocketvergisters bijvoorbeeld, 
waarbij je mest op het landbouwbedrijf kan vergisten om 
energie te produceren. Nogmaals, de landbouwsector is 
intrinsiek gemotiveerd maar ook economische en sociale 
factoren spelen.”

Wat kunnen we doen om de circulariteit te verbeteren?
“Nog aan de bewustwording werken. Melkveehouders zijn 
mee, maar ook consumenten moeten aansluiten. Je ziet dat 
Europa daar nu mee worstelt in de ‘Farm to Fork’-strategie. 
Die strategie om ons voedselsysteem te verduurzamen, 
is gebaseerd op het uitgangspunt dat de consument wel 
voor de meest duurzame producten zal kiezen. Alleen is dat 
verre van evident met de ‘overlevingsmodus’ waarin velen 

Werken aan een 
gezonde bodem 
zal de landbouw 
helpen om veel 
vraagstukken van 
deze tijd op te 
lossen.
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“

vandaag zitten, begrijpelijk. Vanuit de markt is er ook nog 
altijd te weinig aandacht voor niet-vermarktbare waarden 
zoals klimaat en milieu, en dat is moeilijk te sturen. Daarnaast 
voeren supermarkten vandaag een strijd op het vlak van 
voeding. Anderzijds gaven we, in verhouding, nog nooit zo 
weinig uit aan voeding. Vandaag is dat zo’n 11 tot 12% terwijl 
dat rond 1950 nog 40% van ons totaalbudget was. En het kan 
anders, zoals in Japan: daar hechten ze met 25% aandeel veel 
waarde aan voeding. Maar het is sowieso een heel moeilijk 
verhaal, waarbij je moet opletten dat je de ongelijkheid in de 
samenleving niet vergroot.” 

“Binnen die bewustwording van meer circulariteit is er het 
belang van een gezondere bodem. We hebben in Vlaanderen 
en Nederland vruchtbare bodems maar zijn er niet altijd zuinig 

op geweest. Het is hoog tijd voor een gezamenlijke kruistocht 
voor een gezonde bodem. Dat draait trouwens niet alleen om 
kwaliteit, maar ook om beschikbaarheid en betaalbaarheid. 
Een gezonde bodem is vruchtbaar, goed voor de weerbaarheid 
van planten en draagt bij aan een hoogproductieve landbouw. 
Vastleggen van organische stof is bovendien gunstig voor 
het klimaat, de natuur, de biodiversiteit… Melkveehouders 
beschikken over technieken om die bodemfuncties te 
bevorderen, maar de meerwaarde ervan ligt niet altijd binnen 
hun verdienmodel. Daarom is het belangrijk om een fair 
prijskader te ontwikkelen voor koolstoflandbouw. ILVO volgt 
de ontwikkelingen rond deze verdienmodellen op de voet en 
levert via onderzoek een belangrijke bijdrage. Nodig, want 
werken aan een gezonde bodem zal de landbouw helpen om 
veel vraagstukken van deze tijd op te lossen.”


