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Dossier
Een Europees
eiwitverhaal
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De Europese Commissie bracht in het najaar haar verslag uit
over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de Europese Unie. Deze ontwikkeling wordt gedreven door de markt
én de politiek, maar die trekken niet noodzakelijk aan hetzelfde touw. Het is nochtans beter dat aan een keten wordt
getrokken (markt) dan geduwd (politiek). “Laat de markt
haar gang gaan”, zo klonk het vorige week ook vanuit de
Europese Commissie op de Raad van Ministers. Vandaar dat
zij zich beperkt tot een stand van zaken.
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Vlaanderen heeft een tweede actieplan voor alternatieve eiwitbronnen.
De Belgische veevoederindustrie (BFA) trekt het platform
‘Maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen’, waar ook
stakeholders zoals Boerenbond deel van uitmaken. BFA zelf is in 2009
gestart met een project rond maatschappelijk verantwoorde soja. Het
ene rapport over de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten
volgt het andere op. Plantaardige en dierlijke eiwitten zijn vandaag een
hot item voor veel maatschappelijke discussies, gevoed door economen,
de media, voeder- en voedingsspecialisten, chef-koks, allerhande
goeroes en bezorgde huismoeders.
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Jacques Van Outryve

‘ Essen ist politisch’ stond er vorige week
nog te lezen op een foto in Boer&Tuinder.
De woorden stonden op een ballon die
kinderen meedroegen tijdens een
betoging tegen industriële landbouw in
Berlijn. De problematiek rond het
tekort aan plantaardige eiwitten in de
Europese Unie is in grote mate politiek
en zo oud als de Unie zelf. Denk aan het
‘Gat van Rotterdam’, waarbij de EU soja
vrijgesteld heeft van variabele invoerheffingen. Denk vervolgens aan het
Blair House-akkoord uit 1992, waarbij
de EU aan de VS beloofde om haar
eigen productie van plantaardige
eiwitten te beperken, ondanks de vraag
naar biobrandstoffen. Dat akkoord
bleek uiteindelijk weinig of niet bindend te zijn, zodat de EU het na enige
tijd ook losgelaten heeft. In het recente
zomerakkoord tussen Jean-Claude
Juncker (voorzitter van de Europese

Commissie) en de Amerikaanse president Donald Trump, beloofde Juncker
om meer Amerikaanse soja in te voeren. Die invoer is het afgelopen jaar
met 112% gestegen, veeleer als gevolg
van de marktwerking dan van het
Juncker-Trumpakkoord. Beide heren
pakken er wel graag mee uit, want
meteen kon ook de Amerikaanse dreiging van een heffing op de invoer van
Duitse auto’s (tijdelijk) en Europees
staal beperkt of vermeden worden.
Bij de Europese (lees: lokale) productie
van plantaardige eiwitten en bij eiwittransitie komt sinds enkele jaren ook
steevast het verhaal van duurzame
voedselsystemen en klimaatverandering om de hoek kijken. Als het nog
niet genoeg is, kan je aan het Europees
eiwitverhaal nog hoofdstukken toevoegen over het verbod op het gebruik van
diermeel in de dierenvoeding als ->
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gevolg van de BSE-crisis van 2001 en
over de Europese afkeer voor genetisch
gemodificeerde gewassen (ggo’s).
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Geen Europees beleidsplan

uit de EU

14,3

Bo

(*) melen, zaden en bonen
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Figuur 2. Aandeel eiwithoudende gewassen
in landbouwareaal EU-lidstaten (2017)
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Onder meer het Europees Parlement
heeft aan de Europese Commissie
gevraagd om een beleidsplan voor de
Europese productie van plantaardige
eiwitten uit te werken, want het blijft
dweilen met de kraan open. Het initiatief van enkele EU-lidstaten rond de
Donau om de handen in elkaar te slaan
voor de promotie en productie op grote
schaal van zogenaamde Donausoja
(www.donausoja.org, zie ook
Management&Techniek van 17 december
2018) was mede aanleiding voor de
Europese Commissie om actie te
ondernemen. Maar Commissievoorzitter Juncker besliste dat najaar om in
het laatste jaar van de legislatuur van
deze Europese Commissie geen nieuwe
beleidsplannen meer uit te brengen.
Vandaar dat de Europese Commissie
zich, bij monde van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, beperkt
heeft tot een ‘verslag’ over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de
Europese Unie. Dat overzicht spreekt
niet over alternatieve eiwitbronnen
– tot grote ergernis van Europese promotoren van algen en insecten. Heb je
trouwens al eens berekend hoeveel
meelwormen je nodig hebt om een
‘panamax’ met 40.000 ton soja uit de
VS of Brazilië te vervangen? De EU laat
jaarlijks een duizendtal van deze boten
overkomen. Meteen is gezegd dat de
omschakeling naar Europese, ‘lokale’,
plantaardige eiwitten een weg van
lange adem zal zijn. Sommigen spreken
zelfs van onbegonnen werk. We zullen
hoe dan ook een beroep moeten doen
op meerdere alternatieve eiwitbronnen.
Het verslag van de Europese Commissie is gericht op ‘eiwitrijke gewassen’,
met een ruweiwitgehalte van meer dan
15%. Zij vormen samen ongeveer een
kwart van het totale aanbod van plant-
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zonnebloemcomplex*

miljoen ton ruweiwit

ingevoerd

aardig ruweiwit in de EU. Het gaat in
hoofdzaak om oliehoudende zaden
(zoals koolzaad, zonnebloempitten en
sojabonen), peulvruchten (zoals bonen,
erwten, linzen en lupinen) en voederleguminosen (zoals luzerne en klaver).
En ook al maken granen en grasland
ook wezenlijk deel uit van het totale
EU-aanbod van plantaardige eiwitten,
toch werden die niet opgenomen in het
overzicht, omdat ze een laag eiwitgehalte hebben of omdat ze weinig of niet
relevant zijn voor de markt.
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Figuur 1. Gebruik en afkomst van plant
aardige eiwitten in de EU (2016-2017)

Waarover spreken we dan? In het seizoen 2016-2017 lag de vraag naar
plantaardige eiwitten in de EU rond de
27 miljoen ton ruweiwit (figuur 1).
De voedermarkt is veruit de belangrijkste afzetmarkt (93%). Daarbij gaat
het voornamelijk om meel van oliehoudende zaden. De mate van zelfvoorziening van de EU verschilt aanzienlijk per eiwitbron: 79% voor
koolzaad, 42% voor zonnebloempitten
en 5% voor soja. Opgelet, die eiwitbronnen zijn zomaar niet inwisselbaar.
Hun samenstelling wat eiwitten
betreft, verschilt sterk. Bijgevolg wordt
in de EU jaarlijks 17 miljoen ton ruweiwit ingevoerd, waarvan 13 miljoen ton
op basis van sojabonen en 30 miljoen
ton op basis van zogenaamde sojaboonequivalenten. Dat zijn dan geen
sojabonen maar onderdelen of bijproducten, zoals sojaschroot of sojameel.
Die zijn afkomstig van de VS, Brazilië
en Argentinië. Daarnaast wordt
1,5 miljoen ton ruweiwit uit zonnebloempitten en 1 miljoen ton ruweiwit
uit koolzaad ingevoerd, beide voornamelijk uit het EU-buurland Oekraïne.
Sinds de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in
2013, is het soja-areaal in de EU verdubbeld tot ongeveer 1 miljoen ha.
Kenners verwachten tegen 2030 een
nieuwe verdubbeling. De EU-productie
bedroeg 2,8 miljoen ton in 2018. De
belangrijkste sojaproducenten zijn Ita-
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tie van 20 miljoen ton, voornamelijk als
gevolg van de vraag naar biodiesel. Het
bijproduct is een eiwitrijk voeder. De
belangrijkste producenten zijn Frankrijk, Duitsland en Polen.
Het aandeel van de levensmiddelenmarkt (voeding) voor plantaardige
eiwitten is met 7% veel kleiner dan die
van de voedermarkt (93%). “Maar ze is
potentieel behoorlijk winstgevend”,
aldus de Europese Commissie in haar
verslag. In 2017 werd er in de EU bijna
3 miljoen ton van verbruikt, voornamelijk erwten, veldbonen, linzen, kikkererwten en sojabonen. In de EU
wordt ongeveer 1 miljoen ton peulvruchten voor consumptie ingevoerd
(kikkererwten en linzen). Wat erwten
en veldbonen betreft, is de EU een
netto-exporteur.
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Het aandeel van de
voedingsmarkt is veel
kleiner, maar behoorlijk
winstgevend.
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Een veld biologische soja, met de Oostenrijkse bergen op de achtergrond. Oostenrijk is samen met Roemenië de voortrekker
en sterkhouder van het Europese sojaproject.
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lië, Frankrijk en Roemenië (figuur 2).
Voor peulvruchten is een vergelijkbare
stijging merkbaar, bij een huidige productie van 6 miljoen ton (2,6 miljoen
ha). De belangrijkste peulvruchten zijn
voedererwten en bonen; linzen en kikkererwten worden slechts op een
beperkte oppervlakte geteeld. Frankrijk, Spanje en Litouwen zijn de
belangrijkste producenten van voedererwten. Veldbonen staan voornamelijk
in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
Het belangrijkste oliehoudende gewas
dat in de EU verbouwd wordt, is koolzaad. Ook dat areaal is flink toegenomen, tot 6,8 miljoen ha en een produc-

De drie marktsegmenten
De markt voor plantaardige eiwitten
kent drie segmenten, met name de traditionele voedermarkt, de hoogwaardige voedermarkt (premium) en de

levensmiddelenmarkt (voeding). Elk
segment heeft zijn eigen economische,
ecologische en sociale kenmerken.
De traditionele mengvoedermarkt is
verreweg de grootste markt voor plantaardige eiwitten. Twee derde van deze
markt is bestemd voor pluimvee (35%)
en varkens (33%), herkauwers (runderen, schapen, geiten) zijn goed voor
28%. De EU verwacht voor dit segment
tegen 2030 slechts een matige groei
(0,3% per jaar). Pluimvee- en melkveevoeders zijn de belangrijkste aanjagers
van de groei, terwijl het voederverbruik
voor varkens veeleer stagneert. Een
belangrijke tendens in de vooruitzichten van de Europese Commissie betreft
een relatieve verschuiving van de traditionele dierlijke productie naar OostEuropa. Denk hierbij aan Polen wat
pluimvee betreft, en tot op zekere
hoogte ook Hongarije en Roemenië
(figuur 3).
“De markt voor traditioneel mengvoeder is sterk prijsgestuurd”, aldus nog
het verslag. Sojameel is een voorrangs- ->
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Figuur 4. Omzet van vlees- en zuivel
vervangers in de EU (2013-2017)
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Wereldwijd wordt
slechts 9 miljoen ton
als niet-ggo-soja
verhandeld.
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Bovendien stijgt in de EU de vraag naar
biologische dierlijke producten met
10% per jaar. In lidstaten als Zweden,
waar de vraag naar bioproducten al
zeer groot is, wordt die steeds meer
overschaduwd door een stijgende vraag
naar ‘lokale’ producten, wat ook weer
lokale productie van plantaardige
eiwitten als veevoeder ten goede komt
(zie Boer&Tuinder van 3 januari).
Ten slotte is ook de menselijke consumptie van plantaardige eiwitten aan
een sterke opmars bezig, met name in
West- en Noord-Europa, (nog) minder
in Midden- en Oost-Europa. Vooral de
markt van vlees- en zuivelvervangers is
veelbelovend, met een jaarlijkse groei
van respectievelijk 14% en 11% (figuur
4). Ook grote voedingsbedrijven en
detailhandelaars hebben zich vaak al
met huismerken op die markt gestort.
Het gaat niet altijd om vegetariërs of
veganisten, die helemaal geen dierlijke
producten willen consumeren, want
flexitariërs nemen 90% van de consumptie van vleesvervangers voor hun
rekening! Dat zijn consumenten die
wel (nog) vlees eten, maar minder. Er
komen allerhande innovatieve voedingsproducten op de markt waarin
peulvruchten verwerkt zijn. Het gaat
om veel meer dan tofu en sojadranken.
In haar overzichtstabel met de kenmerken van de drie segmenten zegt de
Europese Commissie dat die van de
voedingsmarkt de grootste winstmarges heeft voor de boeren, maar dat het
nog om zeer kleine hoeveelheden gaat.
Bovendien moet vaak nog een toeleveringsketen opgezet worden. De hoogwaardige diervoermarkt noemt ze een
markt met een groot groeipotentieel
op korte en lange termijn, voor relatief
grote hoeveelheden, die via bestaande
toeleveringskanalen gaan. De markt zal
het uitwijzen.
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ingrediënt bij de samenstelling van het
voeder vanwege zijn hoge eiwitgehalte,
hoge aminozurengehalte en ideale
samenstelling. Het is bovendien het
hele jaar beschikbaar, zodat de samenstelling van het voeder niet gewijzigd
hoeft te worden. De Europese Commissie noemt de groei van de in de EU
verbouwde plantaardige eiwitten voor
traditionele mengvoeders beperkt. We
zullen soja dus grotendeels blijven
invoeren.
Vervolgens behandelt de Europese
Commissie hoogwaardige diervoeding
of dierlijke productie (premiummarkt)
en de sterk groeiende maatschappelijke eisen van de Europeaan die het
zich kan permitteren. Hij wil hogere
normen inzake dierenwelzijn, invloed
op het milieu (klimaatverandering/
ontbossing) en de productiewijze (biologische productie, VLOG-certificering/Ohne Gentechnik, lokale of regionale toeleveringsketen). Als reactie
daarop ontstonden verschillende
hoogwaardige marktsegmenten voor
dierlijke producten en dus ook voor
diervoeding. Hierdoor ontwikkelen er
zich economische kansen voor in de
EU verbouwd diervoeder dat per definitie niet genetisch gemodificeerd is
(niet-ggo). De meerprijs voor nietggo-soja bedraagt volgens de Europese
Commissie 80-100 euro/ton, deels ter
compensatie van de lagere opbrengst,
deels als gevolg van de hogere (distributie)kosten maar ook vanwege de
beperkte beschikbaarheid en de
(recentelijk) hogere vraag.
Wereldwijd wordt slechts 9 miljoen ton
als niet-ggo-soja verhandeld. Dat is
6% van de wereldhandel in sojabonen.
Noteer dat Oostenrijkse producenten
van ggo-vrije soja beweren dat ze die
kunnen leveren binnen de EU tegen
een meerprijs van slechts 50 euro/ton,
terwijl aanvoer van ggo-vrije soja van
overzee minstens 100 euro/ton meer
kost, gelet op de kosten voor transport
en het scheiden van de oogst (zie
Management&Techniek van 17 december).
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Figuur 3. Verwachte jaarlijkse groei
percentages in de EU (2017-2030)

Gemeenschappelijk
landbouwbeleid
Agronomisch, ecologisch en klimatologisch bieden leguminosen of peul-
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De premie gaat van 35 euro/ha tot
660 euro/ha. Ons land is daar niet bij.
Andere maatregelen zijn steun in het
kader van de biologische teelt, maar
ook oprichting van erkende producentenorganisaties. In 2017 hebben 222
productenorganisaties eiwithoudende
gewassen opgenomen in hun activiteiten. In het GLB na 2020 zullen lidstaten bijzondere maatregelen ten voordele van de teelt van eiwitrijke
gewassen kunnen opnemen in hun
strategisch plan. Daarnaast zullen er
middelen voor praktijkonderzoek vrijgemaakt worden in Horizon Europa,
zoals dat nu ook in Horizon 2020 het
geval is.
De Europese Commissie besluit haar
verslag met te wijzen op het positieve
marktklimaat en de bestaande beleidsmaatregelen. Voor dat positieve klimaat zorgt ook het feit dat al veertien
lidstaten en meerdere stakeholders,
waaronder mengvoederfabrikanten, de
‘Europese sojaverklaring’ ondertekend
hebben. Deze verklaring ligt aan de
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vruchten meerdere voordelen. Ze zouden perfect passen in de Europese
vruchtwisseling en dat zou ook de
bodemvruchtbaarheid ten goede
komen. Maar de teeltechniek is veeleisend, vandaar de zeer wisselende
opbrengst.
Ondanks de agronomische voordelen
bedraagt het areaal in de EU amper 3%.
Europa stimuleert onderzoek, maar wil
ook de productie stimuleren, al waarschuwde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan dat voorzichtigheid
geboden is. “Laat de markt haar werk
doen!” Het huidige GLB bevat allerhande instrumenten om de milieuvoordelen van de teelt van leguminosen te benutten of om de productie van
eiwitrijke gewassen te ondersteunen.
Denk aan maatregelen in het kader van
vergroening (ecologische aandachtsgebieden), programma’s voor plattelandsontwikkeling en vrijwillig gekoppelde steun. In 2019 zullen 16 lidstaten
eiwithoudende gewassen ondersteunen door middel van gekoppelde steun.
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Soja langs Vlaamse wegen, voor de productie van lokale sojadrinks en sojakeukenproducten. Is dit het begin van een nieuwe
teelt, zoals mais destijds, of blijft het bij een experiment? Het zal afhangen van de teelttechniek en de (markt)prijs.

grondslag van het hierboven vermelde
Donausojaproject, waarbij de deelnemers zich ertoe verbinden duurzame
sojaproductie in de EU te bevorderen.
In het debat dat vorige week plaatsvond in de Raad van ministers van
Landbouw, op initiatief van het Roemeense voorzitterschap (een belangrijke betrokken partij in Europese sojateelt), is iedereen het erover eens dat
Europa dringend meer zelf moet
instaan voor zijn plantaardige eiwitvoorziening. De (premium)markt is
bovendien sterk vragende partij. De
biefstuk voor de gewone man zal vooralsnog met goedkopere prijsgestuurde
grondstoffen geproduceerd moeten
worden. Men beseft dan ook dat de
laatste sojaboot uit Noord- of ZuidAmerika nog niet voor morgen is. n
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