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Nieuwsbrief nr 13 - Autonomie met voeding 

HET AUTONOME HUIS 

VOOR MEER ZELFVOORZIENING 

NIEUWSBRIEF  NR 13  -- 2 JAN 2012 

 

 

 
AUTONOMIE MET VOEDING: ECO-HOUSING EN DE PLAATSELIJKE VOEDSELPRODUCTIE 
 

INHOUD 

1.. Hoe was het vroeger? 

2.. Wat liep er fout? 

3.. Het belang van plaatselijke voedselproductie 

4.. De ecologische voetafdruk 

5.. Autonome voedselproductie: evenwicht tussen productie en consumptie 

6.. Voedselautonomie in een eco-housingproject 

7.. Samenvattende bedenkingen 

 

1.. HOE WAS HET VROEGER 

 

Plaatselijke voedselproductie en-consumptie 

Vroeger, voor de tweede wereldoorlog, was er een regionale economie. Mondialisering 

bestond nog niet omdat de transportkosten toen nog veel te hoog waren.  

Alles wat uit het buitenland kwam was een luxe, zoals bvb. tropisch fruit. 

Er was veel “eigen kweek”met de vele moestuinen en vooral plaatselijke productie van 

voedsel. 

Dierlijk voedsel was beperkt want het was te duur en er waren geen ijskast of diepvriezer om 

dit lang te bewaren 

Er was weinig voedseltransport, de winkel kwam naar de bewoners toe: 

de viskar, de groentekar, de melkboer, de biersteker, de verkoop aan huis, enz. 

De buurtwinkel, de bakker, de kruidenier, enz..waren de voornaamste leveranciers. 

Er waren ook nog veel plaatselijke oude ambachten: de klompenmaker , de mandenmaker , de 

plaatselijke brouwer , enz… 

 

Samengevat : er waren geen grote transportstromen en een grote variatie van plaatselijke 

voedingsproducten. 

De ommekeer  via de wereldwijde handel (transporteconomie en mondialisering) was vooral 

te danken aan de goedkope olie en het goedkoper wordend transport.  

 

Als de goedkope olie verdwijnt, vallen we dan terug in de vroegere armoede en/of een sober 

dieet of kunnen we een eigentijds hoopvol antwoord bieden?  

Hoeveel oppervlakte landbouwgrond hebben we nodig voor een autonome voedselproductie? 
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2.. WAT LIEP ER FOUT? 

 

Vroeger was vlees een luxeproduct dat voorbehouden was voor bijzondere gelegenheden en 

voor de meest welstellende gezinnen. Tussen 1919 en 2007 nam de consumptie van vlees toe 

van 30 kg tot meer dan 100 kg per persoon en per jaar.  

Dit ging gepaard met grondige veranderingen in de dierenteelt. De kleinschalige 

familiebedrijven hebben plaats geruimd voor de agro-industrie: gespecialiseerde, intensieve 

en grootschalige teelt. Meer dieren per bedrijf, gevoed met granen en maniok, verbeterde 

rassen: dat heeft toen allemaal gezorgd voor een veel groter rendement... relatief lage 

voedselprijzen voor vlees en veel meer vervuiling.  

 

Het Scientific Institute of Public Health schreef: "De gebruikelijke dagelijkse inname van 

vlees, vis, eieren en vervangproducten voor vlees bedraagt bij de algemene bevolking 161 

gram en ligt dus een stuk hoger dan de aanbeveling van 100 gram per dag."  

Volgens het Oivo is het vleesverbruik op basis van het karkasgewicht zelfs 270 g per dag. 

Karkasgewicht wordt als begrip gehanteerd omdat dit de basis is voor de berekening van de 

ecologische effecten van de vleesconsumptie. Dat is veel meer dan vroeger en meer dan nodig 

is voor de gezondheid.  

 

De milieu-impact is zeer groot 

Volgens het OIVO is de milieu-impact van de productie van vlees zeer groot: de veeteelt  

gebruikt 78% van de totale landbouwoppervlakte in de wereld,  

veroorzaakt 9% van het totaal van de CO2-uitstoot en  

veroorzaakt 18% van de broeikasgassen gemeten in CO2-equivalenten  

 

Broeikasgassen 

Volgens een FAO-rapport ligt de uitstoot van broeikasgassen door de dierenteelt, gemeten in 

CO2-equivalent (18%), hoger dan die van de transportsector.  

Tijdens hun verteringsproces produceren de herkauwers methaan, een gas met een 

broeikaseffect dat 23 maal sterker is dan dat van CO2. Voor het stikstofhemioxide dat uit de 

gier of de mest voortkomt, geldt dat het klimaateffect ervan 296 maal groter is dan dat van 

CO2.  

 

Bodem  

De dierenteelt is ook één van de belangrijkste bronnen van de aftakeling van de bodem en de 

vervuiling van het water. Dit komt door de intensieve veeteelt: grootschalige productie op een 

te klein oppervlakte.  

De dieruitwerpselen (gier, mest) vervuilen de bodem, de lucht en het water door een te grote 

aanvoer van stikstof en fosfor. 

Er is ook de onrechtstreekse impact van de productie en het vervoer van de voeders en van het 

overige toebehoren voor de sector van de dierenteelt. 

 

Ruimtebeslag 

De productie van de voedergewassen en de eigenlijke teelt van de dieren nemen vandaag de 

dag 78% van het wereldwijde landbouwgrondareaal in. In de landen in het Zuiden wordt die 

grond veroverd op de oerwouden. Maar als er woud verloren gaat, is er ook verlies aan 

capaciteit om CO2 op te nemen. 
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Gezondheid 

Bij beperkt gebruik is vlees een evenwichtige bron van essentiële aminozuren en levert het 

sporenelementen, zoals ijzer en zink, en bepaalde vitaminen, zoals B12. Maar het bevat ook 

vetstoffen, verzadigde vetzuren en cholesterol. Vandaar ook de rechtstreekse impact van de 

stijgende vleesconsumptie op stijgende hart- en vaatziekten en van diabetes. 

 

De besluiten van de OIVO-studie sporen aan tot het terugschroeven van onze 

vleesconsumptie met 75 à 100 g per dag. 
 

Bron: OIVO = Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties, Stichting van openbaar nut.  

Publicatie: “Stijgende vleesconsumptie: het milieu betaalt de prijs.” 

http://www.oivo-crioc.org/show_doc.php?doc=2399&lang=NL 

 

MONDIALE EFfECTEN 

Reeds in 1971 waarschuwde de “Protein 

Advisory Group van Unicef  voor de 

onmogelijkheid om de groeiende 

wereldbevolking te voeden met eiwitten 

van dierlijke oorsprong. Zie grafiek 

hiernaast. 

Bruikbare eiwitten uit rundsvlees hebben 

17,8 maal meer ruimte nodig om 

geproduceerd te worden dan de bruikbare 

eiwitten uit soja. 

Deze waarschuwing heeft de tendens niet 

kunnen omkeren. De consumptie van 

eiwitten uit dierlijk voedsel is sterk 

gestegen, niet alleen in het rijke westen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1994 neemt China de westerse 

eetgewoonten over. Hierdoor is de soja 

import in China enorm gestegen: er is te 

weinig ruimte in China om dierenvoeding te 

cultiveren. China is  nu de grootste 

importeur van soja uit Brazilie. Het 

Amazonewoud moet nu plaats maken voor 

gigantisch soja plantages (voornamelijk 

bestemd voor varkensvoer). 

 

http://www.oivo-crioc.org/show_doc.php?doc=2399&lang=NL
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Foto’s : Fairclimate ICCO 

Platgebrand Amazonewoud  voor o.a. 

sojaproductie 

 

Niet alleen China is het probleem: de 

ganse wereldbevolking groeit steeds 

maar sneller. We zitten nu al met 7 

miljard mensen op deze planeet. Tegen 

2050 zijn we met 10 miljard mensen. 

 

 

 

Hoe gaan we al deze mensen voeden? 

Het antwoord is duidelijk:  

niet met dierlijke maar met plantaardige 

eiwitten; dat is de enige mogelijkheid. 

Dit wil in concreto zeggen dat we het 

schaarse eiwitrijke voedsel niet aan de 

dieren geven maar aan de mensen… 
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China heeft op het ogenblik een vleesconsumptie van ongeveer op 50 kg per inwoner per jaar.  

Zie grafiek hieronder, anno 2002. 

 

 
 

India heeft een vegetarische achtergrond en er zijn ook religieuze motieven om geen vlees te 

eten , dit verklaart o.m. de zeer lage vlees consumptie van 3 kg/jaar. 

Japan gebruikt slechts 42 kg per persoon omdat ze een eetcultuur hebben van plantaardige 

eiwitten met vis, er is ook geen ruimte voor extensieve vleesproductie. 

In Europa situeert het vleesgebruik rond de 80 à 100 kg per inwoner per jaar.  

In de USA bedraagt de vleesconsumptie meer dan 120 kg per persoon per jaar. 

Men ziet op deze grafiek (veralgemenend), dat naarmate men rijker wordt, de 

vleesconsumptie stijgt. MAAR… 

Deze tendens zal echter niet verder kunnen stijgen omdat er te weinig ruimte is om deze 

vleesproductie nog verder te laten groeien.  

Vanwege de groeiende schaarste zullen de prijzen blijven stijgen en zal men moeten terug 

vallen op meer plantaardige voeding. Er is geen andere weg.  

Gezien men in de ontwikkelingslanden het Westers model volgt, lijkt het aangewezen dat het 

westen hier een voorbeeld zou zijn. 
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De sterke toename van de vleesproductie in de ontwikkelingslanden 

zal aanleiding geven tot grote problemen omdat er gewoon de nodige ruimte niet is voor de 

massale vleesproductie. De granen die massaal voor dierenvoeding gebruikt worden zullen de 

broodprijs de hoogte in jagen waardoor het basisvoedsel niet meer te betalen zal zijn….  

 
 

Het Westen… 

De gezamenlijke kost voor energie en voeding bedraagt reeds 22 % van het gemiddeld 

inkomen in de USA. Zie onderstaande grafiek : Bron: Haver Analytics Sherf 

(In Europa liggen deze cijfers hoger omdat de brandstofprijzen hier hoger zijn) 
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De FAO is zeer bezorgd om de stijgende voedselprijzen want de vraag naar voedsel blijft 

stijgen omdat er steeds meer mensen op aarde bijkomen. Het soort voedsel dat men wil vergt 

steeds meer ruimte en energie. 

De prijzen van voeding en energie zijn aan mekaar gelinkt en ze zullen blijven stijgen… 

De index van de FAO, die de voedselprijzen meet, kwam in augustus 2011 uit op 231 

punten, een stijging van 26 % op jaarbasis. 

 

3.. HET BELANG VAN PLAATSELIJKE VOEDSELPRODUCTIE  

 

Wat is het meest verspillend en vervuilend? 

De CO2-uitstoot, die een gemiddeld Engels gezin (4 personen) veroorzaakt, bedraagt  

4.2 ton per jaar gerelateerd aan wonen,  

4.4 ton aan autogebruik 

8 ton aan voedingsproductie, -transport, -verwerking en -verpakking.  

Op niveau van het gezin moeten we dus dubbel zo veel aandacht hebben voor de C02 uitstoot  

van de voedingsproductie als van de energieverbruik.  

(Bron: “Dossier energiegewassen” van “Wervel” maart 2007)  

 

Voedseltransport 

Toen het boek “Hoeveel km eet jij vandaag”  in 1999 uitkwam sprak men er schande over dat 

een potje yoghurt  9.115 km aflegde vooraleer het in de supermarkt kwam. 

Vandaag is deze situatie echter veel verslechterd. 

Vandaag de dag leggen de voedingsmiddelen op ons bord minimum 15.837 tot 60.768 km af. 
Bron: Hoeveel km bevat uw bord? – Brussels observatorium voor Duurzame Consumptie 

Deze producten zijn afkomstig van lange en complexe transportketens en leggen een 

groot aantal transportkilometers af vooraleer ze op ons bord terechtkomen.  

 

De consumenten hebben vaak niet de mogelijkheid deze keuzes te maken. In het merendeel 

van de gevallen is er geen enkele informatie aanwezig over de oorsprong van het product, de 

afgelegde transportafstanden of de wijze waarop het product werd getransporteerd.  

 

De kwetsbare “transporteconomie” 

Dit transport is niet alleen van belang voor de energieverspilling en de CO2 uitstoot, het is 

ook een systeem dat ons erg kwetsbaar maakt voor ons primair levensonderhoud. 

Bijvoorbeeld, toen het luchtruim in Europa een week lang gesloten werd omdat er een 

vulkaan in IJsland actief was, begonnen de winkelrekken leeg te raken. Toen pas besefte men 

hoe kwetsbaar we zijn geworden. 

 

Plaatselijke voedselproductie en-consumptie 

De plaatselijke voedselproductie is in onbruik geraakt omdat man en vrouw samen gaan 

werken en men zelfs de tijd niet meer heeft om het gazon te maaien. De stijgende prijzen van 

voedsel zijn echter onvermijdelijk en het wordt hoe langer hoe meer interessant om half time 

te gaan werken en zelf voedsel te produceren, voor de kinderen te zorgen, de kleren te 

herstellen, het onderhoud van de woning zelf te doen, enz. 
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Plaatselijke voedingsproductie kort bij de gebruiker heeft heel wat voordelen: 

het is goedkoper 

het is een betere kwaliteit 

het verspilt minder energie 

Voedsel uit de regio en van het seizoen zou regel moeten zijn, voedsel uit andere werelddelen 

zou een uitzondering moeten zijn. 

 

4.. DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 

Als we het productieve deel van het aardoppervlak gelijk zouden verdelen, dan heeft iedere 

mens recht op 1,8 ha. Maar in de praktijk komt een Afrikaan toe met 1,1 ha terwijl een 

Europeaan 4,8 ha inpalmt. 

We kunnen ook de voetafdruk voor voeding berekenen. Zo is de voetafdruk voor een 

komkommer uit België in de zomer 1,40 vierkante meter, maar in de winter uit een 

verwarmde serre liefst 3,77 m2. Voor meer info zie www.voedselvoetafdruk.be en 

www.voetenoptafel.be. 

 

De voetafdruk van voedsel bedraagt 34%, een derde van de totale ecologische 

voetafdruk.  

Huidig diet:                   1,3 à 1,4 ha / persoon / jaar 

Vegetarisch diet:                    0.2 ha / persoon / jaar 

Veganistisch dieet:      0,08 à 0,1 ha / persoon / jaar 

Verpakking en transport: 0,3-0,7 ha / persoon / jaar 

Bron: 

http://www.small-farm-permaculture-and-sustainable-

living.com/ecological_footprint_components.html 

 

Een paar cijfers = nodige aantal ha per ton opbrengst 

 

Plantaardig voedsel: Dierlijk voedsel: 

Groenten: 0,4 ha Eieren: 1,2 ha 

Fruit: 0,5 ha Melk: 1,4 ha 

Brood: 0,5 ha Kip: 1,6 ha 

Bier: 0,5 ha Kaas : 11,1 ha 

Wijn: 2,2 ha Boter: 11,5 ha 

 Vlees : 15,7 ha 

 

De verhouding in ruimtegebruik tussen dierlijke en plantaardige voeding is ongeveer 1/14 à 

1/7 in functie van de eetgewoonten: wijn en plantaardige vetten vergen immers meer 

bodemgebruik. 

De keuze van het voedsel is dus bepalend voor de nodige oppervlakte die we nodig hebben 

om een gezin te onderhouden.  

Zo veroorzaakt bijvoorbeeld biologische voeding vier maal minder CO2 uitstoot. 

Daarnaast is er ook nog het megalomane transport van voedsel in onze transporteconomie. 

 

http://www.voedselvoetafdruk.be/
http://www.voetenoptafel.be/
http://www.small-farm-permaculture-and-sustainable-living.com/ecological_footprint_components.html
http://www.small-farm-permaculture-and-sustainable-living.com/ecological_footprint_components.html


9 

 

Nieuwsbrief nr 13 - Autonomie met voeding 

Als we deze ruimte behoefte uitrekenen per land  voor Nederland en Belgie, dan bekom je als 

resultaat: 

 km² inwoners inw./km² inw./ha ha/inw 

Nodig voor 

voedingsproductie 

België  30.528 10.984.468 359,82 3,60 0,28 1,3 ha / persoon / ha 

Nederland 41.528 16.719.597 402,61 4,03 0,25 1,3 ha / persoon / ha 

 

Elke Belg beschikt over 0,28 ha in eigen land 

Elke Nederlander beschikt over 0,25 ha in eigen land. 

Voor de voeding hebben we actueel 1,3 ha/persoon nodig. 

 

Conclusie : we kunnen overleven dank zij 75 % import van voedsel (dat voor een groot deel 

via het vliegtuig wordt aangevoerd.) 

India heeft slechts 2.000 m² = 0,2 ha per persoon nodig (zie vegetarisch dieet)  

 China (voor 1990) had slechts 800 m² = 0,08 ha/persoon nodig. (zie veganistisch dieet)  

(Bron: Our Ecological Footprint door Mathis Wackernagel en William Rees) 

 

De oorzaak zijn de verschillende eetgewoonten en productiewijzen van voedsel. 

Niet alleen wordt veel voedsel geïmporteerd, er wordt vooral veel dierenvoedsel ingevoerd. 

De nodige ha die voor dierenvoeding nodig zijn liggen in Afrika (vooral de maniok-import) of  

Latijns Amerika (soja) of  Noord-Amerika (granen) . 

 

Landbouwgrond nodig voor een woonwijk van 30 woningen met de huidige 

voedingsgewoonten: 

Met een woningbezetting van 4 personen per woning: 

4 x 1,3 = 5,2 ha/woning  x 30 = 156 ha landbouwgrond voor de voedselproductie  

Autonome voedselproductie met deze gigantische ruimtelijke impact is niet haalbaar 

 

Foto onder: protest van Greenpeace tegen de massale import van soja uit de Amazone 

 

 

Wist u dat elke Europese koe 2 euro subsidies per dag krijgt? 
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VAN WAAR KOMT DIE GROTE RUIMTEVRAAG VOOR DE 

VLEESPRODUCTIE? 

 

PRODUCTIE VAN RUNDSVLEES 

INPUT 

Voerverbruik per volwassen rund 11.850 kg  

(19 ton / ton lichaamsgewicht) 

Water: 70 l. water /dag x 365 X 3 = 76.650 liter  

 

Voor een wereldgemiddelde vleeskoe: 19 ton voeders (incl gras) 

per ton lichaamsgewicht 

Bron: Feeding the World by Vaclav Smil, Chapter 5, Table 5.1 - 

"Efficiencies of Animal Food Production").  

 

LEVEND GEWICHT: 625 kg 

Slachtafval: 388 kg  

Vlees: 237 kg 

(*) Output: 

Broeikasgassen: 237 kg vlees x 36,4 = 8.626,8 kg per rund 

Mestproductie: 65 kg/rund /dag x 365 X 3 = 71.115 kg per rund 

 

Eiwit efficientie = 3,86 % 

Bron:Animal science Group Wageningen  Rapport 323 
 

 

De grote ruimtebehoefte voor vleesproductie wordt verklaard door de grote voedselinname en 

de grote excretie in verhouding met de eetbare fractie. 

Hoe is deze inefficiënte productie ontstaan? 

In de prairies van de USA was er ruimte zat, na het uitroeien van de bizons is men runderen 

beginnen kweken. Het is die nieuwe eetgewoonte 

van rundvlees die pas na de tweede wereldoorlog in 

Europa is overgenomen. Omdat er in Europa niet 

zo veel ruimte is, is men deze dieren gaan kweken 

in stallingen, met alle gevolgen van dien voor het 

milieu en het klimaat. 
 

In de “material footprint” rekent men, naast de 

voeding, ook de brandstof, de kunstmest e.d. mee 

en dan bekomt men nog veel grotere impact. 

Uit bijgaande grafiek valt op: 

Boter en kaas scoren ook heel slecht  

Serregroenten zijn ook niet zo aan te bevelen. 

We zien in deze grafiek heel duidelijk dat “wat gezond 

is voor de mens is ook gezond voor de aarde”. 

Bron: http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/carbon-material-and-water-footprint 

OUTPUT (*) 

Broeikasgassen: 8.626 kg 

Mest: 71.115  kg  

 

237 kg 
 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/carbon-material-and-water-footprint
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/carbon-material-and-water-footprint
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DE CO2 UITSTOOT 

 

Bron:http://static.ewg.org/reports/2011/meateaters/pdf/report_ewg_meat_eaters_guide_to_hea

lth_and_climate_2011.pdf 

De cijfers voor de CO2 uitstoot verschillen in functie van de plaats waar ze gemeten zijn. 

Bovenstaande metingen zijn uit de USA. De cijfers uit Europa zijn verschillend. (Zie 

voorgaande grafiek.) De grote tendensen zijn echter dezelfde. 

 

Lamsvlees, rundsvlees en kaas krijgen de slechtste punten. 

Niet alleen vlees moet als dusdanig geviseerd worden, ook de gekweekte zalm en de 

ingeblikte tonijn zijn CO2-onvriendelijk. 

 

Wat in deze grafiek niet is verwerkt is het aspect van de grootschalige agro-industrie.  

Als men het voedsel biologisch produceert op lokale en kleinschalige basis, dan is de CO2-

uitstoot slecht één vierde. Dit blijkt uit een Tsjechische studie:  

“Ecological footprint in the organic farming system”. 

 

De ecologische productie van plantaardig voedsel is zelfs C02 positief omdat het meer CO2 

opneemt dan het verbruikt en omdat het zuurstof produceert. In die zin zijn al dan niet eetbare 

planten steeds luchtzuiverend en leveren ze een bijdrage tot een beter leefmilieu. 

Het is de wijze hoe we met deze planten omgaan die bepalend is voor de milieueffecten. 
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5.. AUTONOME VOEDSELPRODUCTIE  

EVENWICHT TUSSEN PRODUCTIE EN CONSUMPTIE 

 

OPBRENGST PLANTAARDIGE PRODUCTEN PER HA 

Tarwe:

 
 

Zaaigoed / 35 kg./ha geeft 8.500  kg/ha aan 130 €/ton = 1.105 euro/ha 

Verhouding: 1 kg zaaigoed geeft 242 kg opbrengst 

(Vlees geeft een heel andere verhouding: 1 kg voer geeft 0,05 kg vlees)  

 

Bruine boon: 

Per ha wordt ongeveer 135 kg zaaizaad gebruikt.  

De opbrengst ligt tussen de 2700 en 3700 kg bonen per ha 

1 kg zaaigoed geeft 22 kg bonen. 

 

Aardappelen:  

Per ha input : 1.086 kg/ha 

De opbrengst van 45.000 kg/ha 

1 kg geeft 41 kg opbrengst 

 

Sojabonen: 

Per ha input: 60 kg gr per ha  

geeft opbrengst van 2.700 kg/ha. 

1 kg geeft 45 kg opbrengst 
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DE OPBRENGST EIWITTEN PER HA  

Eerst enkele cijfers over eiwitten: 
Bron: protein advisory Group van Unicef. 
 

 Eiwit-opbrengst 

in kg/ha 

sojabonen 65,5 

rijst 48,8 

mais 38,85 

tarwe 25,41 

melk 15,10 

eieren 14,36 

vlees alle types 8,29 

rundsvlees 3,68 

 

Het verschil tussen soja en rundsvlees valt op: 

 

De opbrengst van eiwitten per ha van vlees is slechts 1/17,8  in vergelijking met de 

opbrengst van sojabonen. 

 

Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw brengt 1 ha land op:  

82,5 kg rundvlees /jaar. De productie van 1 kg vlees vergt dus 10000/82,5 = 121 m² 

Het eiwitgehalte van rundvlees is echter zeer laag, ongeveer 20 %. 

Het eiwitgehalte van soja is ongeveer 50 % 

 

DE CONSUMPTIE PER PERSOON 

 

De Belg eet per dag 260 gr. vlees x 365 dagen = 94.900 g = 94 kg vlees/jaar 
Bron: de federale overheidsdienst (FOD) Economie.  

 

De productie van 94 kg vlees /jaar vergt dus : 94 x 121 m² : 11.374 m² landbouwgrond per 

inwoner / jaar. 

 

De WHO stelt voor om wereldwijd 50 gr vlees per persoon per dag te gebruiken.  

Dit geeft per jaar 365 x 50 gr = 18,2 kg vlees per persoon. 

 

In België voert men een gezondheidscampagne voor het beperken van het vleesverbruik tot 

max. 100 gr/dag = 36,5 kg/jaar . 

Vroeger (in 1919) was de consumptie slechts 30 kg/persoon/per jaar = 82 gr vlees per dag. 

 

Eiwitbehoefte 

De teelt van 1 ha soja dekt de eiwitbehoefte van ongeveer 5.500 mensen.  

De teelt van 1 ha tarwe dekt de eiwitbehoefte van ongeveer 2.165 mensen  

De teelt van 1 ha grasland dekt de (dierlijke) eiwitbehoefte van 190 mensen." 

 

Raadzame eiwitconsumptie:  

48 gram/persoon/dag, gemiddeld over alle leeftijden heen (Velt, boek genoemd in Soja-

dossier p 50) 

(optimaal is 2/3 plantaardig en 1/3 dierlijk, dus in droge stof eiwitten uitgedrukt : 32 gram 
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plantaardig en 16 gram dierlijk)  

Bron: Soja dossier” Velt” 

 

Feitelijke eiwitconsumptie: 
De gemiddelde EU-burger eet per dag 101 gram eiwitten (droge  stof), waarvan 34 gram van 

plantaardige oorsprong en de rest, dus 67 gram van dierlijke oorsprong.  

Men eet dus ruim dubbel teveel eiwitten en keert bovendien de optimale verhouding tussen 

plantaardig en dierlijk om. 

 

KUNNEN DRUK BEWOONDE  GEÏNDUSTRIALISEERDE LANDEN NOG 

VOOR HUN EIGEN VOEDSELPRODUCTIE ZORGEN? 

 

Het antwoord is ja, op voorwaarde dat men duurzame voedingsgewoonten  van bvb. 1.300 

m²/persoon footprint introduceert  (= 0,13 ha / persoon) 

(In plaats van de huidige 13.331 m² ofwel 1,33 ha per persoon / jaar.) 
Landbouwareaal  bron NIS 15 mei  telling 

(hectare) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Vlaanderen 634.397 619.907 603.894 618.929 636.876 629.684 

Belgie 141.812.069 138.985.849 135.736.599 136.813.549 139.408.300 138.558.214 

 

België:  

1.363.500 miljoen ha cultuurgrond  / 0,13  ha/persoon = 10.488.461 mensen te voeden van de 

11 miljoen inwoners.   

Nederland: 

2.300.000 ha cultuurgrond / 0,13 ha/persoon = 17.692.307 personen te voeden van de 16,7 

miljoen inwoners. 
 

Hoe de voetafdruk van onze voeding beperken tot 0,13 ha/persoon? 

vegetarisch diet: 0.2 hectares per persoon - vleesloos maar met zuivel 

veganistisch dieet: 0,08 à 0,1 ha/persoon – zonder zuivel en vlees  

0,13 ha/persoon zit tussen het veganistisch en het vegetarisch dieet, met plaatselijke 

productie, zo goed als geen verpakking en biologisch geteeld.(*) 

 

(*) Biologische productie: 20 % minder ruimte beslag. 

Bron: “Ecological footprint in the organic farming system” 
 

China had slechts 800 m² ruimte nodig per persoon per jaar, met een zeer intensieve 

rijstcultuur en plantaardige eiwitten... Dus technisch kan het (zonder ondervoeding) maar is 

het maatschappelijk haalbaar? 
 

Ruimtegebruik voor de ecologische voedselproductie van één woning van 4 personen: 

 0,13 x  4 = 0,52 ha/woning. 
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6.. VOEDSELAUTONOMIE IN EEN ECO-HOUSING PROJECT 

 

Ecologische voedingsproductie voor een ecologische woonwijk van 30 woningen: 

Benodigde ruimte: 

Voor voeding: 0,52 ha/woning 

Voor energie: 0,16 ha/woning 

Voor bewoning: 0,05 ha/woning (20 woningen/ha) 

Totale ruimtebehoefte voor woningen, voedingsproductie en energieproductie:  

0,52 + 0,16 + 0,05 = 0,73 ha/woning 

Voor 30 woningen: 21,9 ha  

Recreatieve ruimte: 8 ha (randbeplantingen, hagen, heggen, park en speelbos) 

Totaal: 1 ha per woning = 30 ha voor een autonoom  ecodorp van 30 woningen. 

 

Voedingsproductie: 

De inplanting tegen het station van de gemeente Opwijk toont ons twee bevindingen 

Ten eerste:  

De landbouwgrond dient niet onmiddellijk aan de eco-woonwijk te kleven: het verstoort het 

bestaande economisch en sociale weefsel. 

Ten tweede: 

De landbouwgrond heeft een zeer grote ruimtelijke impact.  

De ecodorpen (ecovillage) zoals die in het buitenland worden gepland zijn vooral gesitueerd 

in landen met veel ruimtereserve  zoals Australie, Nieuw Zeeland en Canada.  

In Midden Europa is het meer aangewezen om een geïntegreerde transformatie van het 

economische en ecologische weefsel na te streven, dank zijn eco-housing projecten. 

Dit moet samen met de lokale overheid opgelost te worden. Hier is de transitie –aanpak  de 

beste weg. 

 

Energieproductie: 

De plaatselijke productie van energie 

en voeding kan door de bewoners van 

de eco-housing wijk georganiseerd 

worden. Vooral de plaatselijke 

productie van energie is belangrijk. 

Hiervoor zijn min. 0,16 ha per woning 

nodig. Voor een woonwijk van 30 

woningen geeft dat 0,16 x 30 = 4,8 ha. 

De biomassa kan bestaan uit 

houtsnippers ofwel plantenolie. 

Hiermee kan men elektrische stroom 

maken en ook de woningen 

verwarmen. 

Een landbouwer (met de nodige 
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gebouwen) kan best geïntegreerd worden in een eco-housing project, zodoende heeft men ook 

de mogelijkheid om biogas te maken voor het koken. Zie nieuwsbrief nr 3. 

 

Wat is de ruimtelijke impact van een woonwijk van 30 woningen met 1,3 ha / persoon 

voor voedselproductie? (=het gangbare westerse dieet) 

 

1,3 ha/persoon x 4 personen per gezin = 5,2 ha/gezin x 30 = 156 ha 

Dit is dus 156/30 = ongeveer 5 maal meer ruimtebeslag per woning dan de vorige optie 

ofwel extra 126 ha  = 1,2 km², dit is een ruimte van 1.000 op 1.200 meter. 

 

CONCLUSIE 

Deze korte berekening maakt duidelijk dat eco-housing  met 100 % plaatselijke productie van 

energie en voeding niet mogelijk is met de gangbare eetpatronen. 

Dit is wel mogelijk  met een grondige verandering van onze eetgewoonten, maar .. daar zullen 

wel een paar jaren of zelfs meer voor nodig zijn. De bewustmaking van dit probleem staat nog 

in zijn kinderschoenen en loopt achter op het energiebewustzijn. 
 

Gezien de voedingsproductie een grotere impact heeft op de klimaatopwarming dan het 

energieverbruik, zal men in de toekomst hier veel meer de nadruk moeten op leggen. 
 

Een gedeeltelijke plaatselijke bevoorrading met verse groenten en fruit uit de omgeving is 

sowieso steeds goed te organiseren.  
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7.. SAMENVATTENDE BEDENKINGEN 

 

Het onderzoek “Hoeveel ruimte hebben we nodig voor de voedselproductie?” heeft ons 

geleerd dat we op een belangrijk keerpunt zijn aangekomen. De aarde is vele malen te klein 

voor het huidige westerse dieet met een overconsumptie aan dierlijk voedsel. 

 

Hoe de voetafdruk van onze voeding beperken tot 0,13 ha/persoon? 

vegetarisch diet: 0.2 hectares per persoon - vleesloos maar met zuivel 

veganistisch dieet: 0,08 à 0,1 ha/persoon – zonder zuivel en vlees  

0,13 ha/persoon zit tussen het veganistisch en het vegetarisch dieet, met plaatselijke productie 

, zo goed als geen verpakking en biologisch geteeld. 

 

Als we bvb. het dieet bekijken van Japan van voor de eerste wereldoorlog, dan was dat een 

dieet van 90 % plantaardig voedsel en slechts 10 % was vis.  

Toen waren beschavingsziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en suikerziekte zo goed als 

niet bestaande. 

Na de tweede wereldoorlog is men witte gepolijste rijst is beginnen eten en toen kreeg men 

“beri beri”  (tekort aan vtamine B1 dat in de pel van de rijst zit) Witte rijst was toen een 

symbool van rijkdom, bruine rijst van armoede. In plaats van terug volle rijst te eten is men 

overgeschakeld naar massale vis consumptie (bijna het tienvoudige.) Nu eten Japanners  de 

wereldzeeën leeg met 70 kg vis /jaar : 200 gr. vis/dag/persoon.  

 

Heel wat oude agrarische culturen hadden  een dieet van 40% volle granen, 10 % dierlijk 

voedsel en 50 % divers voedsel van natuurlijke plantaardige oorsprong als basis is van een 

evenwichtig en gezond voedingspatroon.  

Wat dat “dierlijk voedsel” juist moet zijn is zeer cultuurgebonden. 

De kweek van karpers in midden Europa was destijds zeer gebruikelijk . Varkensvlees, 

schapevlees, vis, zuivel, …het was allemaal zeer regionaal gebonden. 

De ”Slow Food Movement” sluit hierbij aan: voedsel als onderdeel van het plaatselijk 

ecosysteem. 

 

We kunnen concluderen: 

 “Wat gezond is voor de mens is ook gezond voor de aarde”. 

 “Ecologische voeding”  zal ook onze economie ten goede komen want de gezondheidszorg 

wordt onbetaalbaar , juist vanwege die beschavingsziekten, waarvan reeds lang bewezen is 

dat ze vooral voortkomen uit foutieve eet-leefgewoonten. 

 

Voor de eco-housingprojecten betekent dit concreet dat men zich voorafgaand grondig zou 

moeten bezinnen over de voeding voordat men eraan begint. Uit ervaring weten we dat 

verschillende opvattingen over de voedingswijze tot heel wat interne discussies kunnen 

leiden. De meeste eco-housingprojecten hebben doorgaans veel aandacht voor dit aspect. 

Voor cohousing projecten is dit zelfs nog meer van belang gezien ze een gemeenschappelijke 

keuken hebben. 
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WEBSITE IN VOORBEREIDING: 

www.hetautonomehuis.be 

Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website:  

www.eco-housing.be 

 De adviesnota aan de minister: "Herziening subsidies voor micro-WKK's". 

 De PowerPoint presentatie: “Van nulenergie naar autonome woning” 

 De vroegere nieuwsbrieven 

Post adres van “Het Autonome Huis”: Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel 

Tel: 052 / 37 11 38 

E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be 

Vorige nieuwsbrieven  

nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni 

nr 2: Van smart grid naar local grid - juli 

nr 3: Biogas - aug. 

nr 4: De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept. 

nr 5: Autonome watervoorziening - sept. 

nr 6: Windenergie op kleine schaal - okt. 

nr 7: Kleine waterkracht – okt. 

nr 8: Autonome voorziening van elektrische stroom - nov. 

nr 9: Nulenergie: van passief huis naar actief huis - nov. 

nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis - nov. 

nr 11: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – dec. 

nr 12: Autonomie contra transporteconomie. 

Huidige nieuwsbrief: nr 13: Autonomie met voeding: de plaatselijke voedselproductie. 

Geplande nieuwsbrieven 

nr 14: Bespreking concept “Earth ships”  

PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS : 

1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo 

veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 

3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up 

4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk. 

5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. 

6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik 

makend van het bestaande patrimonium. 

7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. 

8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden. 

9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  

10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  

11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits- en 

de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.  

12. Compacte bouwsystemen: dit heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden 

en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem waarbij 

een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met aaneengesloten 

bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest 

energiezuinige woonvorm. 

14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  

       Ten eerste: beperk de energievraag 

       Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 

       Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 

©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 

http://www.hetautonomehuis.be/
http://www.eco-housing.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be

