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Alleen Europese grondstoffen:

Helpt dat klimaat en kringlopen?

22 mei 2019, Theun Vellinga

Onderwerp van een KringloopToets

 Verschillende stakeholders met posities, belangen, visies
Worden kringlopen beter gesloten?
Welke andere effecten zijn er: economie, milieu, anders?

Workshops nog bezig, een aantal eerste gedachten en 
vragen
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Waarom Europese grondstoffen?

 EU resolutie 2011: zorgen over te sterke afhankelijkheid 
van Latijns Amerika
 Aantasting ecosystemen en gemeenschappen elders 

(m.n. soja in Latijns Amerika)
 Afhankelijkheid maakt kwetsbaar voor geopolitiek en 

valutaschommelingen
 Mineralenhuishouding tussen continenten uit balans

 Dichtbij produceren voelt beter dan verduurzamen op 
afstand
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Waar gaat het over? Vooral eiwit
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 Eiwit buiten 
EU:
 Mais 1.3 Mt

 Soja 12.6 Mt

 Palm 0.3 Mt 

 Totaal: 18 Mt 
(46 Mt 
product)
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Gaat Nederland dat alleen doen?

 Ja, we kopen meer grondstoffen in Europa, 
● vervangende importen aldaar, verschuiving van 

stromen
● geen vervangende importen aldaar, handhaafbaar?

 Nee, Europa gaat dit doen,
● Besluit nemen als EU-27
● Is politiek Europa het zoekgebied (EU27 & VK & NO 

& CH) of geografisch Europa (inclusief Oekraïne en 
Europees Rusland)
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Gevolgen voor klimaat
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Wat is de footprint 
van grondstoffen?
Hebben we andere 
grondstoffen nodig?
Wat doet het dier 
ermee?
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Twee primaire 
processen zijn 
belangrijk:
 Van mest 

naar voer
 Van voer 

naar product 

Productiviteit
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Transport 
emissies: 

 ZO-Europa: 
70 – 90 g.

 Overzees: 
90 – 166 g.

Landgebruiks
verandering!

Teeltemissies 
belangrijk

Omzetting van mest naar voer
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Omzetting van mest naar voer en CFP
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 Hoge CFP!
 Bij grotere 

inzet effect op 
CFP mengvoer

CFP synthetische aminozuren
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De omzetting van voer naar product (de 
voederconversie)

Afhankelijk van 
 Alternatieve grondstoffen voor met name sojaproducten
 Inzet dierlijke producten: diermeel, bloedmeel
 Mogelijke inzet van synthetische aminozuren en andere 

additieven
 ...

Uiteindelijk resultaat niet bekend
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Gevolgen voor kringlopen

Ruilen we de 
afhankelijkheid 
van eiwit in 
voor 
afhankelijkheid van P 
en andere mineralen?
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Grondstofstromen in 
landbouw-voedsel systemen
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Drie primaire processen,
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die op meerdere plaatsen tegelijk gebeuren
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En verbonden zijn door schakelaars: 
handel, transport, verwerking
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Europese grondstoffen?

17

Of ook Europese kringlopen?
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Europese grondstoffen kan niet zonder het 
gat van de burger te dichten
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Dank u
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