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“Duurzaam – Duurzamer - Duurzaamst” 
Wie duurzaam wil leven, leeft op kleine voet... 

 
A. H. Galama 
 

 

Inleiding 

Op vele manieren oefenen we druk uit op 
het milieu en deze druk is veel groter dan 
uw directe, zichtbare, milieu-impact doet 
vermoeden. Het grootste gedeelte is 
namelijk verborgen in onze indirecte 
invloed als gevolg van energieverbruik, 
transport en consumptie van voedsel, 
goederen en diensten. Milieudruk kan in 
de vorm van een voetafdruk worden 
weergegeven. Deze voetafdruk heeft 
betrekking op bijvoorbeeld 
klimaatverandering, watergebruik, 
mineralenverbruik of biodiversiteit. Om 
uw voetafdruk effectief te verkleinen 
moet u eerst een expert van uw 
‘persoonlijke voetafdruk’ worden. Hierbij 
is het goed te bedenken dat er maar een 
eindverantwoordelijke voor deze 
voetafdruk: wijzelf! De consument 
bepaald hoeveel er geproduceerd wordt 
en op welke wijze. Als u duurzaam wilt 
leven dan zal de milieu-impact die u 
veroorzaakt kleiner moeten zijn dan wat 
het milieu op natuurlijke wijze kan 
herstellen. Dit is geen eenvoudige opgave 
voor mensen als u en ik, die gewend zijn 
aan de moderne leefwijze. Het is een 
beetje als de bepakte kameel die vele 
eeuwen geleden door het ‘oog van de 
naald’ de stad in probeerde te komen. We 
zijn nog niet veel opgeschoten, aan de 
slag dan maar? 

Doe eens gek, doe eens duurzaam 

Duurzaam, duurzaamheid, verduurzamen, 
als u deze woorden niet meer kunt horen 
bent u waarschijnlijk niet de enige. Alles 
wordt tegenwoordig aangeprezen als 
duurzaam of op zijn minst duurzamer. 
Omdat het woord duurzaam zo veelvuldig 
gebruikt wordt, lijkt het aan betekenis te 
verliezen. Maar wat is duurzaam nu echt 
en hoe kunt u weten of iets wel of niet 
duurzaam is?  

Dat ons huidige leefstijl niet duurzaam is 
zal geen verassing zijn. Het klimaat 
veranderd, planten en diersoorten 
verdwijnen in hoog tempo, we putten 
schaarse bronnen uit, vervuilen schoon 
water en produceren gigantische bergen 
en zeeën van afval. Dit is ons allen 
bekend, toch veranderen we niet of 
nauwelijks in ons doen en laten. Het 
raakt ons niet kennelijk, of zijn we als 
kikkers in een langzaam opwarmende pan 
op het vuur? We kunnen effecten op het 
milieu vaak niet direct relateren aan ons 
handelen, effecten vinden plaats later in 
de tijd en/of op andere locaties. Een van 
de meest geciteerde omschrijvingen van 
een duurzame ontwikkeling is die uit het 
‘Brundtland’ rapport ‘our common future’ 
(1987) [1]‘...een ontwikkeling die 
voorziet in de behoeften van het heden 
zonder de mogelijkheden voor 
toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien te beperken’.  
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Alles wat u en ik doen heeft een effect op 
onze omgeving. Is dit effect blijvend van 
aard en heeft het een negatieve invloed 
op het milieu of op de hoeveelheid 
beschikbare bronnen, dan is dit 
onduurzaam. Bij een duurzaam proces is 
ons effect naar verloop van te overziende 
tijd niet meer te merken en is de 
natuurlijke situatie volledig hersteld. 
Verontreiniging en vergiftiging kunnen 
resulteren in een minder biologisch 
productieve omgeving en kunnen op de 
menselijke tijdschaal een blijvend 
negatief effect hebben. Zeker als door de 
verontreiniging organismen uitsterven. 
Wat weg is komt niet weer. 
Duurzaam(heid), met betrekking tot het 
milieu, gaat dus niet alleen over het 
gebruik van fossiele brandstoffen en 
uitstoot van CO2 maar ook over het 
instant houden van de natuurlijke 
leefomgeving voor alle flora en fauna op 
aarde. Kortom in harmonie samenleven 
met de natuur. Om tot dit soort relaties 
te komen is het misschien van belang om 
mensen, dieren, en misschien ook andere 
levende natuur als gelijkwaardig te 
beschouwen. Dit is voor de ‘moderne’ 
(westerse) mens geen gangbare 
denkwijze. In een echte duurzame 
situatie is er een natuurlijke balans en 
kan een (eco)systeem tot in het 
oneindige instant worden gehouden.  

Het duurzaam dat in reclames wordt 
gebruikt heeft meer betrekking op de 
ruimere betekenis van het woord: 
‘rekening houdend met het feit dat 
energiebronnen, voedsel, grondstoffen 
e.d. niet oneindig voorhanden zijn' [2]. In 
de dikke ‘van Dale’ wordt de betekenis 
van duurzaam gegeven als: 1) lang 
durend, 2) weinig aan slijtage of bederf 
onderhevig 3) het milieu weinig 
belastend. Door deze minder strikte 
definities kunnen ook een vergrotende en 
overtreffende trap worden gegeven: 
duurzamer en duurzaamst. Volgens een 
puritein kan dit niet: iets is 1) duurzaam 
of 2) niet duurzaam. Duurzamer en 
duurzaamst zijn dit geval niet duurzaam. 
In een duurzame samenleving bevinden 
materialen zich in een kringloop, zonder 
beging of eind. Deze kringlopen kunt u 
ook in de natuur terug zien, sommigen 
kort (jaren) sommigen lang (miljoenen 
jaren).  

Een gezegde van de Noord-Amerikaanse 
Arapaho indianen luidt: ‘Neem enkel wat 
u nodig heeft en laat het land achter 
zoals u het aantrof’. Als u daar aan vast 
houd doet u redelijk duurzaam. Alhoewel, 
na honderden jaren van te veel nemen 
moeten we misschien het land eerst 
herstellen voor we het achter laten. Dit 
geldt ook voor de lucht en zeeën 
trouwens. 

De consument bepaald 

Tot op heden blijkt het voorspellen van 
toekomstige ontwikkelingen een lastige 
bezigheid. Zelfs met een gigantische berg 
data en informatie uit het verleden. Een 
technologische ontwikkeling, politieke 
wending, economische bloei of crisis en 
natuurrampen kunnen grote onvoorziene 
gevolgen hebben door gedragsverander-
ingen van mensen. Hoe gaat de huidige 
klimaatverandering het gedrag van ‘de 
mens’ beïnvloeden? Gaan we ons 
realiseren dat we verantwoordelijkheid 
moeten nemen, nu de menselijke invloed 
toch wel vastgesteld lijkt? Of gaan we 
gewoon door om toch vooral door ons zelf 
comfortabel te maken op deze 
opwarmende planeet? Als we het een 
recent media bericht mogen geloven lijkt 
het laatste aan de orde: het halen van 
klimaatakkoorden komt meer in het 
geniep doordat er meer airco’s worden 
geïnstalleerd [3]. Vliegen is nu zo gewoon 
dat het bijna een ‘recht’ is geworden, dit 
geldt nog meer voor het hebben van een 
auto. Woningen zijn er om te verbouwen, 
alles precies volgens onze smaak van dat 
moment en de mode geëtaleerd door de 
klusprogramma's. Voor de tuin zijn 
talloze elektrische apparaten en zodra het 
schemerig wordt komt de tuinverlichting 
aan. Kunnen we nog terug naar een 
duurzamer leven? Of zijn we te gewend 
aan gemak en directe bevrediging van 
ons wensen? Er zullen ‘offers’ moeten 
worden gemaakt om ons impact te 
verkleinen.  

Duurzaam consumeren is consumeren 
met mate, gericht op het vervullen van 
primaire behoeften. De focust ligt hierbij 
op kwaliteit in plaats van kwantiteit en er 
wordt verantwoordelijkheid genomen voor 
mogelijkheden van toekomstige generatie 
en milieubelasting. De benodigde ‘offers’ 
zijn allicht gemakkelijker op te brengen 
dan u denkt en kunnen zelfs bevrijdend 
werken.  
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U hoeft niet meer mee in de malle molen 
van de huidige materialistische 
consumptiemaatschappij, u kunt deel uit 
maken van een modernere duurzame 
maatschappij. Als voldoende mensen u 
vergezellen tijdens uw overstap, zal dit 
grote gevolgen hebben voor 
productieprocessen over de hele wereld 
omdat massale productie van onnodige 
goederen onrendabel wordt. Paarse 
opblaaskrokodillen, wegwerpbestek en 
bladblazers, ik denk dat we zonder 
kunnen. 

Voetafdruk 

Met behulp van verschillende methoden 
en modellen kan een schatting van ons 
milieudruk worden gemaakt. De 
milieudruk wordt vaak weergegeven als 
een voetafdruk of voetprent (eng: 
footprint). Deze voetafdruk kan 
betrekking hebben op de hele mensheid, 
een gebied, een proces, een bedrijf, een 
product of voor een persoon zijn, maar 
net wat men wil laten zien. De voetafdruk 
wordt meestal bepaald voor een specifiek 
aspect van de milieudruk: 
koolstofuitstoot, waterverbruik, 
energieconsumptie, vermindering van 
biodiversiteit, lekken van (giftige) 
chemicaliën, verbruik van mineralen, 
grondstoffengebruik, ontbossing, enz. 
Deze analogie hanterend kunt u stellen 
dat het bouwen van uw huis naast het 
overdragen van een stapeltje 
bankbiljetten ook resulteert in ... kg 
koolstofuitstoot, … liter water verbruik, 
... kg stikstof depositie, … m2 ontbossing, 
etc. Het bouwproject heeft in dit 
voorbeeld dus invloed op uw koolstof-, 
water-, stikstof- en ontbossings-
voetafdruk. 

Het naast elkaar bekijken van specifieke 
voetafdrukken is cruciaal wanneer u een 
inschatting van de ‘totale’ milieudruk wilt 
maken. Er is nog geen goede methode 
gevonden om de verschillende 
voetafdrukken te combineren tot een 
impact getal. Dit komt onder andere 
doordat er overlap is tussen verschillende 
voetafdrukken, we niet alle biologische, 
chemische en natuurkundige processen in 
natuurlijke kringlopen kennen, en ook 
onderlinge relaties tussen deze 
kringlopen en het milieu niet ten volle 
kunnen doorgronden. Zelfs ons eigen 
opgezette productie- en leveringsketens 
blijken moeilijk te ontrafelen. 

Dit betekent niet dat samenvoeging van 
voetafdrukken om tot een completer 
beeld te komen niet wordt gedaan. De 
‘ecologische voetafdruk’ wordt nu 
gebruikt om te zeggen hoeveel aardbollen 
we gebruiken per regio en op welke 
datum ‘Earth overshoot day’ dit jaar valt 
(was reeds op 29-07-2019). Dit is de dag 
waarop we onze jaarlijkse hoeveelheid 
beschikbare ‘biocapaciteit’ hebben 
verbruikt. Biocapaciteit verwijst hier naar 
de hoeveel grondstoffen de aarde op 
natuurlijke wijze kan produceren in een 
jaar.  

Methoden om uw voetafdruk te bepalen 
zijn niet perfect, toch kan wel heel 
redelijk in beeld worden gebracht hoe 
onze voetafdruk is opgebouwd. Hierdoor 
kunnen we inschatten welke gewoonten 
een grote negatieve invloed op het milieu 
hebben en welke slechts een relatief klein 
effect. Belangrijk om te weten is de orde 
grootte van de impact: of een actie leidt 
tot 0.1, 1, 10, 100 of 1000 kg CO2e 
uitstoot / liter water verbruik / etc. 
Specifieke, actuele en gedetailleerde data 
kan een gevoel van nauwkeurigheid 
geven, maar als niet alle processen 
worden meegenomen of onvoorzien 
gedragsveranderingen plaatsvinden, dan 
is de impact niet (nauwkeurig) te 
voorspellen. Het grootste voordeel van 
het gebruiken van voetafdrukken is 
misschien wel dat we ons bewust worden 
dat elke consumptie en elke actie een 
impact heeft op het milieu. Verder kijken 
dan uw neus lang is.  

De grootte van onze milieu-impact is niet 
precies bekend. Er zijn te veel vlakken 
waarop we het milieu belasten. Naast de 
eerder genoemde ecologische voetafdruk 
zijn ook de koolstof-, water- en 
energievoetafdruk bekend bij veel 
mensen. De stikstof- en de 
fosforvoetafdruk zijn minstens net zo 
belangrijk om te kennen maar nog minder 
in schwung. Specifieke voetafdrukken zijn 
niet onafhankelijk van elkaar, dit wordt 
duidelijk wanneer u denkt aan de 
koolstofuitstoot bij energieopwekking of 
aan ‘vermesting’ van water door 
uitspoeling van stikstof en fosfor naar 
oppervlaktewater. Een ander voorbeeld is 
het overstappen op biodiesel: naar 
schatting kan de opwarmingspotentiaal 
van broeikasgassen uitgestoten door 
personenauto's worden gehalveerd, de 
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watervoetafdruk van transport kan 
hierdoor echter wel met 19x toenemen 
[4]. De vraag is of dit wenselijk is in een 
wereld waar schoon zoet water steeds 
schaarser zijn. Ook zullen de stikstof- en 
fosforvoetafdruk een rol spelen bij het 
verbouwen van ‘energiegewassen’. In de 
volgende paragraaf bekijken we 
uitgebreid onze koolstofvoetafdruk. Dit is 
de meest bestudeerde voetafdruk van dit 
moment omdat de uitstoot van 
broeikasgassen en de resulterende 
opwarming van de aarde op dit moment 
de meest urgente bedreiging voor het 
milieu lijkt te zijn [5]. Alhoewel u voor 
waterschaarste en het verliezen van 
essentiële nutriënten voor onze 
voedselvoorziening natuurlijk hetzelfde 
kunt beweren. Hierover later meer. 

Onze koolstofvoetafdruk 

Volgens de statistische dienst van de 
Europese Unie (EU), heeft de gemiddelde 
Europeaan een koolstofvoetafdruk van 
7.1 ton CO2e per jaar ligt (2017) [6]. 
Echter de uitstoot van broeikasgassen als 
gevolg van ‘landgebruik, verandering van 
landgebruik en bosbouw’ zit niet in deze 
getallen verwerkt. Omdat grondgebruik 
een invloed heeft op koolstofopname en 
vastlegging heeft dit een (grote) invloed 
op de koolstofvoetafdruk. Dit wordt 
bevestigd uit schattingen die deze 
effecten wel meenemen: 9 – 14 ton CO2e 
per jaar [7], of zelfs 15,7 ton CO2e per 
jaar [8]. Deze studies laten tevens zien 
dat een gemiddeld hoger inkomen 
resulteert in meer koolstofuitstoot, 
alhoewel de uitstoot per uitgegeven euro 
iets lager is door gebruik van efficiëntere 
technologie. Hoe beter het gaat met de 
economie, hoe meer broeikasgassen 
worden uitgestoten [5], [7], [8]. Dit zal u 
niet verbazen omdat ons huidige 
economie vooral draait op fossiele 
brandstoffen. Een koolstofvoetafdruk van 
meer dan 10.000 kg koolstofuitstoot per 
jaar per persoon, waar u weinig meer van 
ziet dan een beetje rook. 

De concentratie van broeikasgassen in de 
atmosfeer neemt steeds verder toe, dit 
versterkt het broeikaseffect waardoor de 
gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. 
Ongeveer de helft van de extra CO2 in de 
atmosfeer wordt opgenomen in oceanen. 
Eenmaal opgelost in het water wordt CO2 
door algen en bacteriën vastgelegd als 
organisch materiaal. Het koolstof wordt 

gebruikt door zeeleven voor de bouw van 
schelpen en skelet van calciumcarbonaat 
(CaCO3, kalksteen). Dit wordt ook 
gevormd in andere chemische reacties in 
de oceaan. Calciumcarbonaat eindigt 
uiteindelijk op de zeebodem waar het in 
de loop van miljoenen jaren versteend. 
Doordat er een evenwicht bestaat tussen 
de CO2 concentratie in de lucht en in het 
water, leidt een toename van CO2 in de 
lucht tot een toename van opgelost CO2 
in het water. Door deze toename worden 
oceanen zuurder, dit heeft negatieve 
gevolgen voor diertjes die schelpen 
bouwen en voor koraalriffen. Hierdoor 
kan verdere verzuring van oceanen 
enorme gevolgen hebben voor het totale 
ecosysteem op aarde en ook op 
natuurlijke kringlopen. Op het land wordt 
CO2 vastgelegd in biomassa en als 
organische stof in de bodem. Het lijkt er 
op dat bossen en met name tropische 
bossen effectief CO2 kunnen opnemen, 
het is daarom van cruciaal belang dat 
verdere ontbossing wordt tegengegaan en 
begonnen wordt met herstellen van 
bossen en wouden met grote potentie 
voor koolstofvastlegging ([9], [10]). De 
verwachting is dat alleen door te stoppen 
met gebruiken van fossiele brandstoffen 
(op grote schaal) de concentratie 
atmosferisch koolstof kan worden 
verlaagd. Het planten van bossen kan 
enkel de toename iets afremmen. 

In figuur 1 wordt getoond hoe de 
koolstofvoetafdruk van een doorsnee 
EU27 burger (11 ton CO2e) verdeeld kan 
worden in ‘consumptiesectoren’, hiermee 
krijgt u een indruk waar die enorme 
voetafdruk vandaan komt. Eenzelfde 
soort percentuele verdeling blijkt ook uit 
een studie uit 2011 naar de 
koolstofvoetafdruk van een doorsnee 
gezin uit de Verenigde Staten van 
Amerika (zie figuur 2), alhoewel de totale 
uitstoot nog ‘ietsje’ hoger uitkomt: 19,2 
ton CO2e per jaar per persoon [11]. Ook 
uit andere studies blijkt dat het grootste 
deel van de koolstofvoetafdruk voortkomt 
uit transport, huisvesting en voedsel [5]. 
De koolstofvoetafdruk verkleinen, begint 
bij uzelf. U hoeft niet te wachten tot 
anderen het voortouw nemen, u kunt het 
voorbeeld zijn waarop wordt gewacht. 
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De persoonlijke koolstofvoetafdruk 
verminderen 

Vervoer 

In transport zijn relatief eenvoudig 
besparingen te maken: door in een 
zuinige (of elektrische) auto te rijden, 
een zuinige rijstijl aan te wennen, te 
carpoolen, goed voor de auto te zorgen 
zodat deze lang meegaat, gebruik te 
maken van openbaar vervoer (OV), te 
fietsen of wandelen, door minder 
onnodige km’s af te leggen, door een 
gebruikte auto te kopen (+auto inruilen) 
en tot slot de belangrijkste, door niet te 
vliegen. Al deze milieubesparingen komen 

ook met een besparing van geld, hierdoor 
hoeft u bijvoorbeeld minder te werken, 
maakt u minder woon-werk kilometers en 
bespaart u andermaal! Als u in uw vrije 
tijd gaat wandelen of door op een andere 
manier te werken aan uw gezondheid 
heeft u grote kans om op uitstoot te 
besparen bij de medische goederen en in 
de gezondheidsdiensten (zie figuur 2). 

Huisvesting en energie 

Huisvesting is de sector met de op een na 
grootste koolstofvoetafdruk. In de 
productie van bouwmaterialen zoals 

Procentuele verdeling van de CO2e uitstoot (11 ton per jaar) naar consumptie  

 

Figuur 2, opsplitsing van CO2e uitstoot van een ‘gemiddelde’ EU burger in 
consumptiesectoren. Figuur gebaseerd op data uit: [7]. 

 Verdeling van de CO2e uitstoot naar consumptie  

 

Figuur 1, totaal koolstofvoetafdruk van een doorsnee Amerikaans gezin naar consumptie 
van: transport (32%), huisvesting (27%), voedsel (15%), goederen (12%) en diensten 
(13%). Blauw zijn directe emissies, groen zijn indirecte emissies. Figuur gebaseerd op 
data uit:[11]. 
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beton, staal, aluminium en ook sommige 
kunststoffen is veel energie gestoken. 
Daarnaast kosten zaken als het bouwrijp 
maken van grond, funderen, assemblage 
en sloopwerkzaamheden energie. Al deze 
energie die al ‘uitgegeven’ is voordat het 
huis bewoond wordt kan ingesloten 
energie worden genoemd (Engels: 
‘embodied energy’). Als dit huis 
vervolgens 100 jaar staat, dan is de 
impact van deze ingesloten energie 
relatief beperkt in vergelijking met de 
energie die wordt verbruikt voor 
bijvoorbeeld verwarming of koeling van 
het huis. Toch zijn materiaalkeuze en 
afmeting van gebouwen zaken om goed 
over na te denken, omdat het een effect 
zal hebben op de hoeveel energie die 
jaarlijks verbruikt wordt, op onderhoud 
(materiaal en energie) en op hoeveel 
ruimte het huis inneemt. Hoe meer huis, 
hoe minder ruimte voor groen. 

Gas, dat gebruik wordt voor verwarming 
en koken zorgt voor directe uitstoot van 
koolstof door een gezin. 
Elektriciteitsverbruik van het net zorgt 
voor indirecte uitstoot, er komt 
normaliter geen rook uit uw stopcontact. 
In tegenstelling tot wat algemeen wordt 
aangenomen leidt het zelf opwekken en 
opslaan van elektriciteit met 
zonnepanelen en batterijen vaak tot meer 
uitstoot van broeikasgassen [12], [13]. 
Ook is zelf opwekken en opslaan van 
energie zonder subsidie niet economisch 
rendabel, het is dus maar zeer de vraag 
of dit een goede strategie om is uw 
koolstofvoetafdruk te verkleinen voor het 
budget wat u beschikbaar heeft. Veel 
effectiever is woningisolatie en acceptatie 
van een lagere ‘huistemperatuur’ in de 
winter en een hogere temperatuur in de 
zomer. Het aantrekken van een trui in de 
winter en het opzoeken van een 
schaduwplek buiten in de zomer kan 
helpen in dit acceptatieproces. Ook 
gebruik van koel- en vrieskasten, warm 
water en wasdrogers gaat gepaard met 
veel energieverbruik. In het algemeen 
geldt dat alle processen waarbij veel 
warmte vrijkomt veel energie verbruiken 
(ook de pomp in een koelkast of airco 
wordt warm). Stroomverbruik van 
elektrische apparatuur en verlichting 
zorgt ook voor het nodige energieverbruik 
en hier zijn ook eenvoudig besparingen te 
maken. Net zoals in uw waterverbruik en 
de afvalproductie. Door bijvoorbeeld 

minder TV series te kijken houdt u tijd 
over om een groentetuin te beginnen, 
kunt u gft afval thuis composteren en 
gebruiken, afvalwater (deels) gebruiken 
voor beregenen en hoeft u minder 
voedsel aan te schaffen. Allicht is er ook 
een positief gezondheidseffect door de 
extra beweging, verse groenten en frisse 
lucht. Met een beetje goede wil genereert 
het weer allemaal kansen om uw 
koolstofvoetafdruk te verlagen. Toch is 

De koolstofvoetafdruk meer dan koolstof 
alleen. 

De koolstofvoetafdruk (Eng: carbon 
footprint) gaat niet alleen over 
koolstofdioxide (CO2), maar wordt 
gebruikt als maat voor de uitstoot van 
alle broeikasgassen. Broeikasgassen als 
methaan (CH4), distikstofmonoxide 
(N2O) en fluorhoudende gassen hebben 
per hoeveelheid een (veel) sterker 
opwarmend effect dan CO2 maar komen 
in (veel) kleinere hoeveelheid voor in de 
atmosfeer. Over een periode van 100 
jaar heeft methaan naar schatting een 
21x zo’n sterk opwarmend effect als 
koolstofdioxide, een kilo methaan 
uitstoot kan dus rekenkundig worden 
gezien als het equivalent van 21 kilo 
CO2. Zo kan elk broeikasgas worden 
omgerekend naar een hoeveelheid CO2 
dat een gelijk verwarmend effect zou 
hebben over een specifieke periode 
(gebruikelijk: 100 jaar). Door vervolgens 
al deze equivalenten op te tellen komt 
men tot de totale koolstofuitstoot in ‘CO2 
equivalenten’, dit is de CO2e, die u 
tegenkomt in artikelen. Verwarrend is 
dat de ‘e’ ook wel vergeten wordt te 
noemen. Het clusteren van verschillende 
gassen is trouwens discutabel omdat de 
verblijftijd van gassen in de atmosfeer 
verschilt en omdat effecten in de tijd 
kunnen veranderen. Ook is er nog veel 
onbekend over de levenscyclus van 
broeikasgassen en hun 
afbraakproducten. Methaan heeft een 
kortere levensduur in de atmosfeer dan 
CO2, over 20 jaar gezien heeft methaan 
een 72x zo’n sterk opwarmend effect. 
Andere broeikasgassen hebben veel 
langere atmosferische verblijftijden, 
bepaalde fluorhoudende gassen tot wel 
tienduizenden jaren, deze gassen zullen 
zeker een effect hebben op toekomstige 
generaties. 
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het kijken van TV series geen bezigheid 
waarbij veel CO2e vrijkomt, bij het op en 
neer rijden met de auto naar het 
tuincentrum gaat u hier al heel snel 
overheen [14]. 

Voedsel 

Een derde grote punt uit de taart in 
figuur 2 is voedsel. Deels komt dit door 
het grote gebruik van aardoppervlak voor 
voedselproductie. Dit gebruik gaat ten 
koste van bossen (en andere natuurlijke 
ecosystemen) waar per hectare meer 
koolstof wordt vastgelegd dan in 
landbouwgebied. Hierdoor komt er netto 
meer koolstof in de atmosfeer. Ook is een 
deel van de CO2e voetafdruk gerelateerd 
aan het gebruik van landbouwmachines, 
transport, koeling en alle nijverheid 
annex met voedselproductie. 
Kunstmestproductie kost veel energie en 
zorgt voor een grote voetafdruk. Toch is 
het niet gezegd dat ‘conventionele’ 
landbouw een hogere CO2 uitstoot heeft 
dan biologische landbouw omdat in deze 
tweede de opbrengst per ha aanzienlijk 
lager is. Dit betekent overigens niet dat 
biologische landbouw niet beter is voor 
het milieu. 

Natuurlijke productieprocessen zijn 
energetisch gezien in het algemeen 
inefficiënt, helemaal als er dieren worden 
gebruikt om ‘calorieën’ te ‘produceren’. 
Dieren verbruiken relatief veel energie 
om de dag door te komen en maar weinig 
om ‘vlees te maken’. Door in uw dieet 
dierlijke producten te vervangen door 
plantaardige, is het mogelijk uw voedsel 
koolstofvoetafdruk te halveren [15]. 
Veehouderij is de voornaamste directe 
reden voor kappen van tropische 
regenwoud in Zuid-Amerika [16], [17]. 
Een andere grote reden is het verbouwen 
van producten zoals palmolie, soja en 
granen die vervolgens in grote 
hoeveelheid naar Europa, Noord-Amerika, 
China en het Midden-Oosten worden 
gehaald om als veevoer te worden 
gebruikt. Ontbossing is verantwoordelijk 
voor ca. 15% van de koolstofvoetafdruk 
van voedsel in de EU [16]. Een veel 
gehoord advies is daarom om zo ‘laag’ 
mogelijk in de voedselketen te eten 
omdat energieverliezen dan worden 
vermeden en minder ruimte nodig is voor 
voedselproductie. 

Een andere reden waarom voedsel een 
grotere voetafdruk heeft dan strikt gezien 
nodig is om de wereld te voeden, is 
omdat veel voedsel wordt verspild. 
Ongeveer een derde van het 
geproduceerde voedsel op aarde: 1,3 
miljard ton wordt niet geconsumeerd 
[18]. Om verspilling te voorkomen is het 
belangrijk om enkel te kopen wat u nodig 
bent zodat u zelf geen voedsel verspilt en 
de supermarkt geen overmaat voor u 
inkoopt. Bent u al geen voedsel verspiller 
dan kan het nog de moeite waard zijn om 
te checken of u lokale producten (weinig 
transportverliezen en energie) koopt en 
of u ook de minder perfect uitziende 
groenten en fruit meeneemt. Blijf vooral 
uit de buurt van ingevlogen producten, 
maar als u toch exotische producten wilt 
neem dan die welke per schip zijn 
vervoerd. Producten die in het seizoen 
zijn hebben overigens een veel lagere 
koolstofvoetafdruk dan producten uit 
verwarmde en verlichte kassen. Plastic 
groeit trouwens niet van nature om 
groenten en fruit, vermijden dus. Voor 
voedselproductie en in de distributie 
sector kunnen informatiesystemen leiden 
tot minder verspilling omdat 
houdbaarheidsdata beter in beeld worden 
gebracht. Ook het afprijzen van 
producten die de datum naderen kan 
helpen om verspilling te voorkomen. 
Verderop in dit artikel gaan we verder in 
op de koolstof-, water-, stikstof- en 
fosforvoetafdruk van voedsel. 

Recreatie en vakantie 

Naast bovengenoemde oorzaken van ons 
gigantische koolstofvoetafdruk is het de 
moeite waard om ook specifiek recreatie 
en vakantie activiteiten te noemen. Deze 
resulteren vaak in een relatief groot deel 
van ieders jaarlijks persoonlijke 
koolstofuitstoot. Het blijkt ook moeilijk 
om dit in te perken omdat 
vakantiemensen even liever niet willen 
denken aan milieubelasting en ‘must 
see’s & do’s’ over de hele wereld hebben 
af te strepen. Tot voor kort was ‘de sky 
de limit’, maar men zet nu ook in op 
ruimtetoerisme. Ik wil uw geplande trip 
niet vergallen, maar de ruimte is 
grotendeels leeg! Verder is het ook een 
trend, ingezet door slimme verkopers en 
reclamemakers, dat voor met name 
buitenactiviteiten en hobby's steeds 
vaker een gespecialiseerde uitrusting 
nodig is. Een stukje wandelen zonder 
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speciale ademende kleding, fitness 
tracker, wandelschoenen en stokken, 
stelt u zich voor! Of nog erger een blokje 
om op een gewone fiets in uw dagelijkse 
kleding. Elke uitgegeven euro aan 
materiaal staat voor uitstoot van CO2e. 
De garage vol nauwelijks gebruikt 
materiaal is dus naast verspilling van 
geld en ruimte ook een belasting op het 
milieu. Geld niet uitgeven resulteert 
trouwens ook in uitstoot van 
broeikasgassen, de bank investeert 
namelijk met uw spaargeld. Kies daarom 
voor een bank die investeert in duurzame 
projecten zodat uw spaargeld niet uw 
persoonlijke koolstofvoetafdruk verhoogt. 
In Nederland staan met name de 
Volksbank (ASN, SNS) en Triodos goed 
bekend vanwege duurzaam investeren. 

De meest effectieve koolstofbesparingen 

In een wetenschappelijk artikel uit 2017 
wordt de top vier van meest effectieve 
acties gegeven om koolstofuitstoot te 
beperken: 1) het hebben van een kind 
minder, 2) leven zonder auto, 3) niet 
vliegen, en 4) een dieet op basis van 
uitsluitend plantaardig materiaal. Deze 
acties vallen allemaal buiten de focus van 
overheden om klimaatverandering aan te 
pakken. Vooral het punt over het hebben 
van een kind minder zorgde voor veel 
discussie, omdat dat volgens velen een 
privé kwestie is en geen overheidszaak 
[19]. Sommige van u zullen het onethisch 
vinden om familieplanning in dit verband 
te noemen omdat wetenschappers niet de 
keuzes van andere mensen moeten 
voorschrijven. Dit recht is in grote 
gebieden op aarde nog in handen van 
religieuze leiders. Toch valt het niet te 
ontkennen dat met een alsmaar 
groeiende wereldbevolking de druk op het 
milieu steeds verder toeneemt. Het is 
echter een relatief klein deel van de 
bevolking dat verantwoordelijk is voor 
een disproportioneel groot deel van de 
koolstofuitstoot. Overconsumptie van dat 
deel van de bevolking is het grootste 
probleem, en hier zijn drastische 
reducties van koolstofuitstoot hard nodig. 

Om binnen het door de IPCC 
(International Panel Climate Change) 
gestelde wereldwijde koolstofuitstoot 
budget te blijven waarbij er ~66% kans 
bestaat om de opwarming van de aarde 
tot 1.5ºC te beperken, zullen westerse 
landen al op uiterst korte termijn de CO2e 

uitstoot moeten terugdringen. Voor het 
Verenigd Koninkrijk zou dit betekenen 
een reductie van 95% van de 
koolstofuitstoot voor 2030 [20]. Dit zal 
voor andere westerse landen, zoals 
Nederland, in vergelijkbare cijfers 
resulteren. Zoals het nu gaat gaan we dit 
niet halen. Een klimaatmars leidt tot veel 
transport, zoals u nu weet de nummer 
een oorzaak van koolstofuitstoot. Beter 
om transport te verminderen dus: een 
nationale-blijf-thuis-voor-het-klimaat-
dag, ik stel voor iedere maandag. 

Watervoetafdruk 

Met een toenemende wereldbevolking en 
ook door klimaatverandering en de 
zeespiegelstijging wordt schoon, 
drinkbaar (zoet) water steeds schaarser. 
Het is daarom van belang zuinig met deze 
primaire levensbehoefte om te springen. 
Zonder fossiele brandstoffen kunnen we 
in principe prima overleven, we deden het 
duizenden jaren, zonder water maken u 
en ik het niet lang. Als u de foldertjes 
van het lokale kraanwaterbedrijf mag 
geloven gebruiken we in Nederland per 
persoon iedere dag zo’n 120 liter schoon 
water. 50 liter voor douchen, 30 liter om 
het toilet te spoelen, het is inderdaad 
veel drinkwater dat verspild wordt. Als u 
van deze hoeveelheid schrikt gaat u dan 
even zitten, de watervoetafdruk van de 
doorsnee Nederlander is namelijk niet 
120 liter maar ca. 4000 liter per dag 
[21], [22]. Wereldwijd is het gemiddelde 
~3800 liter per persoon per dag, het 
grootste deel (92%) van deze voetafdruk 
komt voort uit voedselproductie, 
industriële productie is verantwoordelijk 
voor 4,4% en drinkwatervoorziening voor 
3,6% [21].  

De watervoetafdruk laat zien hoeveel 
water er nodig is om producten te maken 
of activiteiten te ondernemen. Net als de 
koolstofvoetafdruk worden direct en 
indirect waterverbruik meegenomen. Het 
water dat vervuild raakt en dat hierdoor 
zonder behandeling niet meer te 
gebruiken is wordt ook als verbruikt 
gezien. De voetafdruk bepaling stopt bij 
de consument. In het geval dat voor 
recycling of afbreken van een product 
water nodig is, dan zit dat niet in de 
huidige watervoetafdruk. Binnen de 
watervoetafdruk wordt onderscheid 
gemaakt in drie typen water: 1) 
regenwater dat zich in de bovenste 
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bodemlaag bevindt (‘groen’), 2) 
oppervlakte water & diepgrondwater 
(‘blauw’) en, 3) water dat nodig is om 
vervuiling op te vangen (‘grijs’) [23], 
[24].  

Het is opvallend dat landen met relatief 
veel neerslag zoals: Nederland, Engeland 
en Nieuw-Zeeland schaarste hebben aan 
groen water dat belangrijk is voor het 
verbouwen van gewassen [25]. Dit is een 
belangrijk inzicht met het oog op het 
ontwikkelen van een economie die 
gebaseerd op producten en energie uit 
biomassa. Een ander inzicht uit de 
watervoetafdruk is dat lage lonen landen 
die veel productie activiteiten hebben 
veel water consumeren/vervuilen om te 
voldoen aan de productvraag van ‘rijke’ 
landen. Met de watervoetafdruk is het 
verantwoordelijkheidsvraagstuk voor 
waterschaarste beter te beantwoorden. 
Van al het water in de Nederlandse 
watervoetafdruk, de 4000 liter per 
persoon per dag, wordt ca. 89% buiten 
de landsgrenzen verbruikt [39]. 
Omgekeerd exporteert Nederland ook 
water door bijvoorbeeld export voedsel, 
maar dit is dus veel minder dan we 
importeren. 

De watervoetafdruk van verschillende 
voedselproducten wordt verder toegelicht 
na een korte introductie van de stikstof- 
en fosforvoetafdruk, welke ook belangrijk 
zijn met het oog op voedselproductie. Het 
zal u dan duidelijk worden dat u veel 
meer water kunt besparen dan alleen 
maar door korter te douchen en het 
watercloset ‘geel’ te laten. Een uiterst 
eenvoudige stap die u kunt nemen is om 
een kopje koffie of thee te vervangen 
door een glaasje kraanwater. Thee heeft 
naar schatting van de water footprint 
website een watervoetafdruk van 27 liter 
per kop (250 ml) en koffie maar liefst 
132 liter voor een zuinig Hollands bakje 
(125 ml). 

Stikstofvoetafdruk 

Na zuurstof, koolstof en waterstof is 
stikstof (N) het meest voorkomende 
element in het menselijk lichaam (op 
basis van gewicht). Voor alle leven op 
aarde is stikstof essentieel element, 
zonder stikstof geen leven. De atmosfeer 
bestaat voor 78,1% uit stikstof gas (N2), 
dit gas kan door planten worden 
vastgelegd, wij ademen het in maar 

nemen het niet op in ons lichaam. Enkel 
door plantaardig materiaal of producten 
van dieren die weer planten hebben 
gegeten te eten kunnen we stikstof 
opnemen. Dit gebeurt in de vorm van 
eiwitten. Gebruik van stikstof is sterk 
gerelateerd aan voedselproductie en in 
deze sector vindt veel ‘lekkage’ van 
stikstof naar het milieu plaats [26]. Deze 
lekkage van zogenaamd reactief stikstof 
(alle stikstofverbindingen behalve N2) 
heeft negatieve gevolgen voor het milieu: 
smogvorming, vertroebeling van de 
atmosfeer, verzuring, vermesting 
(eutrofiëring) van bodem en water, 
vermindering van biodiversiteit, 
opwarming van de aarde, 
klimaatverandering en het afbreken van 
de ozonlaag [26].  

Deze negatieve gevolgen kennen we 
omdat we sinds de invoering van het 
kunstmest, stikstof in overmaat hebben 
gebruikt. Waar voorheen met 
vlinderbloemigen stikstof op natuurlijke 
wijze werd vastgelegd (biologische 
stikstoffixatie) is kunstmest sinds ~1970 
de grootste stikstofbron geworden [27]. 
Er is veel onbekend over hoeveel van 
deze onnatuurlijk vastgelegde stikstof 
weer terug omgezet is naar stikstofgas en 
hoeveel nog als reactief stikstof aanwezig 
is. Het gebruiken van de 
stikstofvoetafdruk [28] kan helpen om 
het lekken van stikstof uit 
voedselproductie naar de omgeving terug 
te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door 
efficiënter met stikstof om te gaan, 
voedselafval te verminderen, ons dieet 
aan te passen maar ook door goede 
afvalwaterzuivering. Een zekerheid is dat 
we altijd stikstof nodig zullen hebben 
voor ons voedselproductie, we moeten er 
alleen nog mee leren om te gaan. 

De stikstofvoetafdruk in Nederland wordt 
geschat als 23-24 kg stikstof verlies naar 
de omgeving per persoon per jaar [26], 
[28]. Hiervan is 21 kg afkomstig uit de 
voedselsector, en de rest uit huisvesting, 
transport, goederen en diensten [26]. De 
stikstofvoetafdruk van voedsel in de EU is 
gemiddeld ca. 10 g stikstof per kg 
product, maar voor met name vlees van 
herkauwers kan dit fors hoger zijn tot wel 
500 – 1000 g stikstof per kg product 
[29]. Aardappelen, suikerbieten en fruit 
en groente zijn producten met een 
voetafdruk van 2-3 g stikstof per kg [29]. 
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Met een voetafdruk voor voedsel van 21 
kg stikstof per jaar kunt u dus of iedere 
dag ~23 kg aardappelen, of iedere dag 
~100 g rundvlees eten (en niets anders!). 
In rundvlees zitten wel ongeveer driemaal 
zoveel calorieën. In figuur 3, worden 
meer producten getoond, de vegetariërs 
onder u zullen er qua voetafdruk beter 
van afkomen dan de vleeseters. 

Fosforvoetafdruk 

Fosfor (P) is net als stikstof een 
essentieel element voor leven op aarde, 
het zit bijvoorbeeld in DNA. In planten 
speelt het een rol in het fotosynthese 
proces, plantademhaling, de opslag en 
het transport van energie en bevordert 
het de wortel, zaad en knolontwikkeling. 
Ook in de chemische industrie wordt 
fosfor veelvuldig toegepast. Naast fosfor 
zult u ook de term fosfaat vaak tegen 
komen, dit is een binding van fosfor en 
zuurstof die gemakkelijk opneembaar is 
(P2O5). 

Anders dan bij stikstof, koolstof of water 
(damp) bestaat onze atmosfeer niet voor 
een deel uit fosfor. Fosfor komt van 
nature voor in het milieu door verwering 
van fosforhoudende gesteenten [30]. Het 
fosfor dat oplost in water kan worden 
opgenomen in biologische kringlopen in 
de bodem. Uiteindelijk eindigt het meeste 
fosfor via het oppervlaktewater in de 
oceanen. In fosfor mijnen wordt in een 
kortere tijd veel meer fosfor uit 
gesteenten beschikbaar gemaakt dan via 
verwering zou zijn gebeurd. Dit fosfor 
wordt met name gebruikt om kunstmest 
te produceren. Omdat kunstmest vaak in 
(grote) overmaat wordt gebruikt wordt 
lang niet alle fosfor opgenomen door 
planten en neemt de fosforconcentratie in 
het milieu toe. Door verhoogde 
voedselrijkheid van oppervlaktewater 
kunnen algen volop groeien, dit brengt 
het natuurlijke ecosysteem uit balans 
brengen waardoor water zuurstofloos en 
troebel kan worden. Door de huidige 
manier van voedselproductie wordt fosfor 
uit de natuurlijke bodemkringlopen 
gehaald en vindt er een versnelde afvoer 
naar de oceaan plaats. In de 
houtindustrie en biomassa energiesector 
wordt ook kunstmest gebruikt en spoelt 
fosfor ook uit het milieu en de zee in. 
Eenmaal in de zee wordt een deel van dit 
fosfor weer opgenomen in vissen en 
zeevogels. Via deze dieren kan fosfor 

weer aan land worden gebracht. Het 
meest zinkt echter naar de bodem en 
wordt opgeslagen in fosforhoudend 
gesteente. Uiteindelijk komt dit gesteente 
weer eens boven, maar geologische 
tijdschalen zijn enorm lang (denk in de 
orde van miljoenen jaren). Om deze 
reden kan fosfor als een fossiele 
grondstof worden gezien en 
fosforgesteente als een eindige bron, 
sterker nog het einde van deze bron kan 
al binnen 50 – 100 jaar worden bereikt 
[31]. Met dit vooruitzicht valt het moeilijk 
te begrijpen dat er zo’n overmaat aan 
fosfor wordt gebruikt zodat uiteindelijk 
enkel 20% van het gedolven fosfor via 
het voedsel geconsumeerd wordt [31], 
[32]. 

Fosforgesteente wordt bijna uitsluitend 
gedolven voor voedselproductie [31]. De 
fosforvoetafdruk weerspiegelt de 
hoeveelheid fosfor dat uit de natuurlijke 
bodem-plant kringloop wordt gehaald en 
uiteindelijk voor ons verloren gaat in de 
oceaan en hierdoor aangevuld moet 
worden met nieuw gedolven fosfor. In de 
persoonlijke fosforvoetafdruk is deze 
hoeveelheid gedolven fosfor uitgedrukt 
per persoon en per jaar [32]. In Europese 
landen is dit zo’n 4-5 kg fosfor per 
persoon per jaar [32]. Wederom maak 
het een groot verschil welk voedsel u tot 
u neemt. In figuur 3 is de 
fosforvoetafdruk van verschillende typen 
voedsel gegeven. Ook laat deze figuur de 
koolstof-, water- en stikstofvoetafdruk 
zien. Dit is niet per kg product maar per 
1000 kcal, een vergelijking op basis van 
de hoeveelheid energie in voedsel dus. 

Voetafdrukken naast elkaar 

Met de vier voetafdrukken uit figuur 3 
wordt het duidelijk dat u door het 
vervangen van dierlijk voedsel met 
plantaardig voedsel uw persoonlijke 
voetafdruk fors kunt verlagen. Vooral 
omdat de water-, stikstof- en 
fosforvoetafdruk grotendeels worden 
bepaald door de voedselsector. Voor de 
persoonlijke koolstofvoetafdruk vormt 
voedsel in het algemeen niet het 
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grootste, maar wel een belangrijk deel. 
De productgroepen in figuur 3 zijn niet 
specifiek maar geven een algemeen 
beeld. Bij elk producten vallen nuances te 
maken, vlees van ‘oude’ melkkoeien zal 
bijvoorbeeld een veel lagere voetafdruk 
hebben dan vlees van runderen in de 
vleesveehouderij. Fruit dat verbouwd 
wordt op ongeschikte locaties en onder 
ongeschikte omstandigheden zal een 
hogere voetafdruk hebben. Daarom alleen 
al is het goed om de oorsprong van uw 
voedsel te kennen. Er bestaat ook een 
sterke relatie tussen de CO2e uitstoot van 
voedselproductie en de hoeveelheid 
gebruikte kunstmest, hierdoor hebben 
biologische bedrijven een stuk lagere 
koolstofuitstoot per hectare dan gangbare 
landbouw [37], [38]. Doordat in 
biologische teelt de opbrengst per 
hectare daalt is de koolstofvoetafdruk per 
kg product echter ongeveer gelijk [38]. 
De stikstof en fosforvoetafdruk kan voor 
biologische bedrijven lager zijn omdat er 
geen kunstmest wordt gebruikt. Wel is 
het goed om te bedenken dat ook met 
gebruik van dierlijke mest uitspoeling 
plaatsvindt, meer dan bij gebruik van 
stikstof bindende gewassen 
(groenbemesters). 

Met betrekking tot uw voetafdruk is 
wellicht het beste advies om bewust te 
leven, alles wat u doet heeft een effect. 
Voor de natuur en ons milieu is dit effect 
vaak negatief, ze kunnen prima zonder 
menselijke invloed. We zijn met velen 
laten we ons impact beperken. Kijk en 
denk verder en wees een voorbeeld voor 
anderen op het gebied van duurzaam 
omgaan met onze planeet. Sta ook open 
voor nieuwe ideeën en gewoonten zodat 
anderen ook uw voorbeeld zijn om tot 
een kleinere voetafdruk te komen. Met de 
zojuist opgedane kennis kunt u wellicht al 
stappen maken. 

Aanraders 

Voor concrete tips om uw eigen afdruk te 
verlagen kunt u op internet te kust en te 
keur. Neem eens een kijkje op sites als: 
www.globalstewards.org 
https://waterfootprint.org  
 

Ook een aanbeveling waard is het boek: 
‘How bad are bananas? The Carbon 
footprint of everything’. van M. Berners-
lee (Profile Books, 2010) [14]. 

Voetafdrukken van plantaardig en dierlijk voedsel 

 

Figuur 3, water- (blauw), koolstof- (grijs), stikstof- (stikstof) en fosforvoetafdruk 
(groen) per 1000 kcal product van: peulvruchten, knolgewassen, fruit, groenten, 
suikergewassen, plantaardige olie gewassen, melk, eieren, kippenvlees, varkensvlees en 
rundvlees. Figuur gebaseerd op data uit: [15], [29], [33]–[36]. 

 

http://www.globalstewards.org/reduce-carbon-footprint.htm
https://waterfootprint.org/
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