
Thema: Dierenwelzijn en verduurzaming 

De ‘Carbon Footprint’  gaat over de mate waarin productie- of bedrijfsprocessen bijdragen aan het broeikaseffect door 
de uitstoot van broeikasgassen. 
In het hoofddossiers ‘Duurzaamheid ’ is aangegeven dat ‘dierenwelzijn ’ een aspect kan zijn binnen het brede thema 
duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie dat doet.  
Wat goed zou kunnen zijn voor het welzijn van het dier is niet altijd te verkiezen voor het milieu. Dierenwelzijn en 
duurzaamheid kunnen op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Sterker. Het verder verhogen van het dierenwelzijn 
heeft vaak nadelige effecten op de ‘footprint ’ en dus het broeikaseffect .  
 
Als voor de rundveehouderij  bijvoorbeeld weidegang wordt gestimuleerd, kan dat (bij mooi weer) weliswaar een keuze 
betekenen voor het welzijn van de dieren, maar dat is het niet voor het milieu en het broeikaseffect.  
Voor de varkenssector  is een keuze voor meer dierenwelzijn evenmin goed voor het milieu. Biologisch is minder 
duurzaam dan regulier. Het broeikaseffect voor regulier Nederlands varkensvlees ligt op 3,6 CO2 equivalent per kilogram 
vlees, terwijl de uitstoot voor het Nederlandse biologische varkensvlees zo’n 20% hoger is en in deze eenheid uitkomt 
op 4,3. 

 

 

 

 

 

 

 



De CO2 concentratie  is de laatste decennia gestegen.  
De kunst is de footprint  van de veehouderij als geheel of van elk afzonderlijk bedrijf zo laag mogelijk te krijgen. Alle 
schakels in de Nederlandse vee- en vleesketen zijn zich bewust van de Carbon Footprint  en werken daar aan. 
De diervoersector is bezig voer te produceren met een zo laag mogelijke milieubelasting.  
De veehouderij neemt haar verantwoordelijkheid met nieuwe (integraal) duurzame stalsystemen en het vergisten van 
mest.  
De vleessector werkt aan het verder doen verminderen van het energieverbruik en het zo duurzaam mogelijk 
verwaarden van producten. Zo blijft van een varken nagenoeg geen enkel deel onbenut, ook voor doeleinden buiten het 
vlees.  
Zo is het in Nederland regulier gehouden en verwerkte varken al zo’n beetje het meest duurzame dier ter wereld. 


