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ProgrammaProgramma
09.30-10.00 Onthaal
10.00-12.30 Voormiddagprogramma

•Algemene inleiding
•Verleden en heden van de lokale eiwitteelt
•Toekomstmogelijkheden voor de lokale eiwitteelt
•Nutritionele karakterisatie en opportuniteit van 
alternatieve eiwitten voor de veevoeding
•Rendabiliteit van bedrijfseigen eiwitbronnen
•Vrije aminozuren als alternatief voor eiwitten in 
de veevoeding

12.30-13.30 Broodjesmaaltijd
13.30-16.00 Namiddagprogramma

•Praktijkvoorbeeld 1: 
Lupine onderzoek: stand van zaken
•Praktijkvoorbeeld 2: 
Mogelijkheden mengteelt granen-peulvruchten
•Conclusies en nabeschouwingen

16.00-17.00 Afsluitende drink
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• Platform MVDS  opgericht in 2006

Boerenbond    Imexgra
BCZ BEMEFA 

Fedis FWA

• Doel : Diervoederstromen stapsgewijs duurzamer
• Eerste case-study: SOJA

Ecologisch stop boskap Amazoniënwoud
Sociaal geen slavernij
Economisch inkomen landbouwbedrijf N & Z

Platform 

Maatschappelijk Verantwoorde

DiervoederStromen
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• Focusgroep MVDS opgericht in 2006

• Doel : 
– Discussie & dialoog vooruitgang Platform MVDS
– Expertise bundelen

Focusgroep 

Maatschappelijk Verantwoorde

DiervoederStromen

Inleiding - 2 van 8

Vodo Consument: OIVO

NGO’s: Greenpeace, Wervel , PFSA

BEMEFA
BOERENBOND      IMEXGRA

BCZ
FEDIS FWA



• Platform MVDS (13 vergaderingen ’06-’08)
– Doel in beginstadium: 

ontwikkelen eigen lastenboek “duurzame soja ”

• BEMEFA: Inventarisstudie sojastromen

• Focusgroep MVDS (9 vergaderingen ’06-’08)
– Werkgroepen beginstadium: 

Inkomen, Wetgeving, Alternatieve eiwitbronnen, Transparantie
– Thema-studiedagen

• GGO  jan. 2008
• ALTERNATIEVE EIWITBRONNEN  okt. 2008

• Platform:  realisatie  standaard  “duurzame  soja” ?
Beter via internationale locomotief !
� Ronde Tafel Verantwoorde Soja

- Opvolgen werkgroepen RTRS 
• Via BEMEFA / FEFAC - Leveren publieke input >>

RTRS consultatierondes

Platform 

Maatschappelijk Verantwoorde

DiervoederStromen
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www.responsiblesoy.org



• SOJA: 2 pistes 
1. Verduurzamen productieketen
2. Onderzoeken van mogelijke alternatieven voor soja

1. Platform MVDS: kennishiaat >> internationaal
Round Table on Responsible Soy (RTRS)
• Internationaal platform stakeholders sojaketen
• Doelen

• Lastenboek productie verantwoorde soja eind 2008
• Verificatiesysteem toepasbaar mei 2009
• Ondersteuning in aanloopperiode naar certificatie

“Second pillar program”
• Gedragscode voor stroomafwaartse keten soja

Platform 

Maatschappelijk Verantwoorde

DiervoederStromen

Inleiding - 4 van 8



Platform 

Maatschappelijk Verantwoorde

DiervoederStromen
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• SOJA: 2 pistes
1. Verduurzamen productieketen
2. Onderzoeken van mogelijke alternatieven

2. Onderzoeken van mogelijke alternatieven
• Eiwitrijke bijproducten biobrandstoffen- of 

voedingsindustrie
• Eiwitrijke planten / plantaardig materiaal 
• Eiwitrijke dierlijke producten

• Tevens: efficiëntere inzet van eiwitbronnen 
mogelijk door verbeteren 
eiwitverteerbaarheid van diervoeder

STUDIEDAG !
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Eiwitbronnen mengvoedersector

• Vroeger
– PLANTAARDIG

• Erwten
• Veldbonen
• Soja
• …

– DIERMEEL
• Tot 2000 : belangrijke eiwitbron
• Eind 2000 : verbod op dierlijke

eiwitten
• Sinds 2005 : besprekingen op 

Europees niveau ivm mogelijke
hergebruik van diermeel (onder
strikte voorwaarden) 

• Nu
Focus op 
PLANTAARDIG

• Toekomst
Variatie aan
eiwitbronnen         

?
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Eiwitbronnen mengvoedersector

• Nu: Focus op PLANTAARDIGE EIWITBRONNEN

• Reeds ‘alternatieven’ in gebruik ?
• Belgische mengvoederproductie 

2006:
– Luzerne: 67 414 ton
– Zonnepitschroot: 100 944 ton
– Koolzaadschilfer: 21 800 ton
– Koolzaadschroot: 254 960 ton 
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Eiwitbronnen mengvoedersector

granen - céréales

maniok - manioc

bijproducten voedingsindustrie - sous-produits de l'industrie alimentaire

oliën en vetten - huiles et graisses

schroten - tourteaux

diermeel - farine animal

melkproducten - produits laitiers

gedeshydrateerde producten - fourrages séchés

eiwithoudende planten - protéagineux

mineralen, vitaminen & additieven - minéraux, vitamines et additifs

andere - autres

40%

1%

0,14%7%

5%
1%1%

0%

21%

2%
22%

Situatie 2007



ProgrammaProgramma
09.30-10.00 Onthaal
10.00-12.30 Voormiddagprogramma

•Algemene inleiding
••Verleden en heden van de lokale eiwitteeltVerleden en heden van de lokale eiwitteelt
(Joop de Koeijer, Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
•Toekomstmogelijkheden voor de lokale 
eiwitteelt
•Nutritionele karakterisatie en opportuniteit van 
alternatieve eiwitten voor de veevoeding
•Rendabiliteit van bedrijfseigen eiwitbronnen
•Vrije aminozuren als alternatief voor eiwitten 
in de veevoeding


