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Voorwoord 

Dit rapport “How to feed Tilburg III” is onderdeel van een onderzoek in opdracht van de 
Brabantse Milieufederatie (BMF). Het onderzoek bouwt voort op twee eerdere onderzoeken 
die in 2009 door studenten van Wageningen University voor de BMF zijn uitgevoerd. Zowel 
dit als de voorgaande onderzoeken zijn onderdeel van het vak Academic Consultancy 
Training (ACT) binnen Wageningen University. 
 
Aan het project “How to feed Tilburg III”, hebben zes masterstudenten met verschillende 
achtergronden acht weken lang gewerkt en veel geleerd. In de eerste drie weken werd een 
onderzoeksvoorstel opgezet, en de daaropvolgende vijf weken zijn ingevuld met de 
uitwerking van het project, gesprekken en veel discussies. Het eindproduct van het project 
bestaat uit dit verslag, een presentatie, een persbericht en een flyer.  
 
Graag willen we Gerrie van de Ven bedanken voor haar hulp en ondersteuning bij de 
uitvoering van het inhoudelijke deel binnen dit project. Daarnaast willen we Sara Eeman 
bedanken voor haar rol als procescoach binnen dit project. Tot slot willen we John Vermeer, 
Rob Maessen en Eelco Hoogendam bedanken voor hun feedback gedurende het project.  
 
Robbert Blanken 
Linda Duineveld 
Bas Jonkers 
Bram Oosterbroek 
Alina Salomon 
Anouk Vingerhoets 
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Samenvatting 

Overstappen op regionale voedselproductie kan een manier zijn om de zogenoemde 
‘foodmiles’ te verkleinen, regionale economie te versterken en de afhankelijkheid van de 
wereldmarkt te verkleinen. Het is ook een manier om de stad weer bij het platteland te 
betrekken, naast alleen recreatief gebruik. 
 
Binnen dit project is gekeken of het theoretisch haalbaar is om de gemeente Tilburg, wat 
betreft beschikbaarheid van ruimte, zelfvoorzienend te maken op het gebied van 
voedselproductie. Wat is het ruimtebeslag, nodig voor de voedselproductie en wat is het 
effect hiervan op het landschap? 
 
De huidige consumptie van de gemeente Tilburg is bepaald aan de hand van een 
rekenmodel, waarin bevolkingsgegevens van de gemeente ingevoerd zijn. Zo is de 
consumptie vertaald naar productie. Daartoe is in dit project uitgegaan van in Nederland 
teelbare producten, geproduceerd onder conventionele productiemethodes. Binnen de 
verschillende voedselcategorieën is gekozen voor één product als vertegenwoordiger en 
daarmee zijn de berekeningen uitgevoerd. Met de consumptie- en opbrengstcijfers is het 
totale ruimtebeslag berekend. 
 
In totaal is een oppervlakte van 50.000 ha nodig om de gemeente Tilburg van voedsel te 
voorzien. Het huidige landbouwgebied binnen de gemeente Tilburg is slechts 3600 ha en is 
daarmee niet voldoende om zelfvoorzienend in voedsel te worden. Van de totale 
benodigde oppervlakte is 26% nodig voor plantaardige productie en 74% voor dierlijke 
productie.  Het ruimtebeslag voor dierlijke productie bestaat uit zowel huisvesting als ook 
ruimte voor de teelt van voedergewassen. Rekening is gehouden met de verliezen binnen 
de gehele voedselketen. Het ruimtebeslag is weergeven op een kaart, doormiddel van 
cirkels rondom Tilburg. 
 
Het effect van regionale voedselproductie op het landschap is aan de hand van op twee 
manieren gevisualiseerd. Ten eerste door een kaart waarop de voor regionale 
voedselproductie bruikbare landbouwgronden rondom Tilburg zijn aangegeven. Ten 
tweede zijn schetsen van het huidige landschap en mogelijke landschappelijke 
veranderingen in vogelvluchtperspectief gemaakt. Hieruit komt naar voren dat het 
landschap op verschillende manieren kan veranderen, afhankelijk van de invulling van de 
lokale voedselproductiestrategie. De kaart in combinatie met de uitgewerkte schetsen biedt 
een mogelijkheid om het onderwerp van regionale voedselvoorzienig onder de aandacht te 
brengen bij een breder publiek en op die manier draagvlak voor regionale voedselproductie 
te creëren of te versterken. 
 
Regionale voedselvoorziening is een complex geheel, dat wordt beïnvloed door politieke, 
sociale, economische en psychologische elementen. Binnen dit project is gekeken naar 
ruimtebeslag en effect op het landschap, waardoor een klein gedeelte van dit complexe 
onderwerp alvast in kaart wordt gebracht. Met discussiepunten en aanbevelingen is  dit 
project in een groter geheel geplaatst.  
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1. Introductie 
 
Het kopen van voedsel in de supermarkt is in Nederland de gewoonste zaak van de wereld. 
Dit voedsel komt vaak van over de hele wereld en heeft al vele kilometers afgelegd voordat 
men de producten uiteindelijk consumeert. De term ‘foodmiles’, ook wel voedselkilometers 
genoemd, tracht consumenten bewust te maken van de enorme afstanden die tussen de 
productie en consumptie van voedsel kunnen liggen (Ballingall and Winchester, 2010).  

Voedseltransport is verantwoordelijk voor een groot deel van onze CO2-uitstoot en 
energieverbruik. In twintig jaar tijd (tussen 1978 en 1998) is de hoeveelheid voedsel dat in 
Nederland vervoerd wordt gestegen van 287 naar 346 miljoen ton. Daarnaast toont 
onderzoek ook aan dat de gemiddelde afstand van voedselproducten in de jaren 1978 tot 
1998 van 82 naar 123 kilometer is gestegen (Van der Voort, 2008). Deze 
transportbewegingen kunnen sterk verminderd worden wanneer het aandeel van de 
consumptie van lokaal geproduceerd en verwerkt voedsel vergroot wordt.  

Naast het verminderen van de voedselkilometers draagt regionale voedselproductie bij aan 
een verminderde afhankelijkheid van voedsel uit andere gebieden, waardoor de voedsel-
zekerheid en de veerkracht van de lokale voedselmarkt versterkt worden. Regionale 
voedselproductie stimuleert de regionale economie, door productie en consumptie dichter 
bij elkaar te brengen en door het vergrote aanbod van werkgelegenheid in de regio (Wilkins, 
1995; Feenstra and Campbell, 1997). Daarnaast kan regionale voedselproductie bijdragen 
aan het sluiten van de stikstofkringloop binnen de landbouw. 

Het regionaal telen van veevoeder verkleint het gebied voor mestafzet. Hierbij laten we 
menselijke feces buiten beschouwing. Nutriënten uit de grond worden opgenomen door 
gewassen, die vervolgens als diervoeder dienen en uiteindelijk via dierlijke mest weer op 
het land gebracht worden. Dit betekent een efficiënter gebruik van nutriënten (Pinxterhuis, 
2009)  zodat mesttransport van en naar andere gebieden sterk gereduceerd kan worden. 

Waar kiezen we voor? Voedsel produceren in andere delen van de wereld of hier? Deze 
keuze heeft grote consequenties voor zowel de uitstoot van broeikasgassen, als voor de 
keuzemogelijkheden van voedsel en voor de bestemming van het lokale landschap. Het 
laatstgenoemde effect wordt ook meegenomen in dit onderzoek.  

Op dit moment is er een gebrek aan kennis met betrekking tot het benodigde ruimtebeslag. 
Het is immers niet duidelijk in hoeverre de stap naar zelfvoorziening in voedsel voor de 
stad Tilburg mogelijk is. Naast de Brabantse Milieufederatie (BMF), hebben ook andere 
stakeholders baat bij deze kennis. Hierbij valt te denken aan organisaties die duurzaam 
voedsel en een schoon milieu willen bevorderen, zoals het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.  

In dit project wordt het ruimtebeslag onderzocht voor verschillende lokaal teelbare 
voedselsoorten. Met ruimtebeslag wordt de oppervlakte grond bedoeld die nodig is voor het 
verbouwen van voedsel. Vanwege tijdgebrek wordt de verwerking van voedsel buiten 
beschouwing gelaten, dus ruimte die nodig is voor bijvoorbeeld een melkfabriek is niet 
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meegenomen. Een bijkomend argument voor deze omissie is dat bij regionale productie 
minder behoefte bestaat aan de verwerking en conservering van producten. 

Het is tevens niet bekend hoe het landschap zou veranderen indien er deels of geheel 
wordt overgestapt naar lokale voedselproductie. Deze vraag wordt in dit onderzoek ook 
beantwoord. 

In Nederland is een groot spanningsveld tussen het landgebruik voor natuur en 
voedselproductie. De behoefte aan gezond en lokaal geproduceerd voedsel stijgt, maar 
tegelijkertijd zijn er veel natuurgebieden, waar burgers ook waarde aan hechten 
(Pinxterhuis, 2009). Kassen en bomen veranderen het landschap, en een zulk effect wordt 
in dit verslag door een heldere visualisering duidelijk gemaakt.  

De twee hoofdvragen die binnen het project beantwoord worden, zijn: 

1. Wat is het ruimtebeslag als Tilburg al haar benodigde voeding produceert in haar 
directe omgeving. 

2. Wat zijn de consequenties voor het landschap bij een overstap naar de productie 
in de nabije omgeving van Tilburg. 

 
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op het ruimtebeslag. Hierin worden de berekeningen en 
uitkomsten gegeven, die daarna in een kaart zijn verwerkt. Hierna volgen de discussie en 
conclusies over het ruimtebeslag. In hoofdstuk drie wordt het effect van lokale productie op 
het landschap uitgewerkt. Er worden verschillende scenario’s besproken en in een kaart 
wordt weergegeven waar de voedselproductie plaats zal vinden. Ook hierna volgen 
discussie en conclusies. In hoofdstuk vier worden aanbevelingen gedaan aan de hand van 
de gevonden resultaten en aanbevelingen voor verder onderzoek en de praktische 
omzetting van een lokaal voedselstrategie voor Tilburg. 
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2. Ruimtebeslag 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag beantwoord:  
Wat is het ruimtebeslag als de gemeente Tilburg al haar benodigde voeding 
produceert in haar directe omgeving.   
 
De vraag wordt als volgt afgebakend: 
 
Directe omgeving: Het gaat om hectares grond zo dicht mogelijk bij de gemeente Tilburg. 
Met uitzondering van bossen, natuurgebieden, wegen en bebouwde plekken wordt alle 
grond als potentiële landbouwgrond beschouwd. 
 
Ruimtebeslag/opbrengst: Ruimtebeslag per gewas verschilt afhankelijk van de grondsoort. 
In dit onderzoek wordt met opbrengsten op zandgrond gewerkt, omdat dit de meest 
voorkomende grondsoort rondom de gemeente Tilburg is. Verder is gekozen om het 
ruimtebeslag zowel met als ook zonder het effect van voedselverspilling in kaart te brengen. 
 
Inwoners gemeente Tilburg: Het gaat hierbij om alle 204.863 inwoners (Centraal Bureau 
voor de Statistiek, 2011) die in 2010 in de gemeente Tilburg stonden ingeschreven. In de 
rest van het verslag wordt dit getal afgerond op 200.000. 
 
Consumptie: Hiervoor zijn data uit de voedselconsumptiepeiling (Hulshof et al., 2004) en 
een rekenmodel gebruikt. Deze gegevens laten zien wat de inwoners van Tilburg 
daadwerkelijk consumeren. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat dit voedsel zowel kwalitatief 
als kwantitatief voldoende is. 
 
Productie: Op dit moment wordt uitgegaan van de meest gangbare en meest gebruikte 
productiemethodes. Deze productiemethodes omvatten de conventionele teelt en niet de 
biologische teelt. 
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2.2 Methodologie 
 

We maken gebruik van een aantal basisgegevens die moeten worden aangepast aan onze 
onderzoeksvraag over het ruimtebeslag. De vertaalslag van bestaande gegevens naar ons 
onderzoek is gebaseerd op een aantal aannames en keuzes die hieronder in het 
flowdiagram kort worden toegelicht. 
 

 
Figuur 1: Flowchart methodologie 
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2.2.1. Consumptie 
 
Rekenmodel 
Aan de hand van het rekenmodel, voortgekomen uit het project “How to feed Tilburg I” 
(Geurts et al., 2009), hebben we de voedselconsumptie in de gemeente Tilburg berekend. 
Binnen dit model wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals leeftijd, 
geslacht en opleidingsniveau van de inwoners van Tilburg. 
 
Het rekenmodel maakt gebruik van gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Deze gegevens staan bekend als de NEVO-lijst (Nederlandse 
Voedingstoffenbestand). Deze lijst bestaat uit ongeveer 2500 voedingsmiddelen, 
opgedeeld in 23 voedselgroepen. De bevolkingscijfers die nodig zijn voor het model, zijn 
verkregen via het Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
2011) en de Buurtmonitor van de gemeente Tilburg (Buurtmonitor.nl, 2011). Met behulp 
van het rekenmodel wordt duidelijk wat de voedselconsumptie van de inwoners van Tilburg 
is en hoe deze consumptie over de 23 voedselgroepen verdeeld is. Deze cijfers, uitgedrukt 
in kilogram per jaar, vormen de basis van onze berekeningen (tabel 1). De ingevoerde data 
zijn te vinden in de Bijlage. 
 
Tabel 1: Totale voedselconsumptie in kg per jaar door de inwoners van de gemeente Tilburg. 

Totale voedselconsumptie

(kg/jaar)

Aardappelen 7.064.800
Dranken 108.006.300
Brood 9.114.600
Diversen 136.500
Eieren 988.100
Fruit 9.533.800
Gebak en koek 2.706.300
Graanproducten en bindmiddelen 3.242.200
Groenten 9.962.200
Hartig broodbeleg 165.000
Kaas 2.090.000
Kruiden en Specerijen 71.300
Melk en melkproducten 30.751.900
Noten, zaden en snacks 293.400
Peulvruchten 2.036.000
Preparaten 273.400
Samengestelde gerechten 344.100
Soepen 3.459.000
Sojaproducten 4.905.400
Suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen 2.640.700
Vetten, oliën en hartige sauzen 3.193.900
Vis 651.000
Vlees, vleeswaren en gevogelte 7.056.500

Voedingsgroep
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Regionale producten 
In de NEVO-lijst zijn de producten die in Nederland het meest geconsumeerd worden 
verdeeld over de 23 voedselgroepen. Echter, niet al deze producten zijn in Nederland te 
telen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om rijst te verbouwen in Nederland. Alle niet in 
Nederland teelbare producten worden in dit onderzoek vervangen door in Nederland 
teelbare producten, die tot dezelfde voedselgroep behoren. Rijst wordt bijvoorbeeld 
vervangen door aardappelen en granen, ananas en mango door appels en aardbeien.  
 
Voedselgroepen beperken 
Het rekenmodel geeft ook voor kleine voedselgroepen, zoals “kruiden & specerijen” en 
“preparaten” consumptiegegevens weer. Preparaten bestaan uit onder andere 
voedingssupplementen, babyvoeding en sportdrank. Kruiden zijn erg uitgebreid en veel van 
deze kruiden zijn niet in Nederland te telen. Vandaar dat deze groepen in dit onderzoek 
niet meegenomen worden. Als men kijkt naar het aandeel van deze groepen op de totale 
consumptie is dat klein (0,01-0,1% van het totale gewicht). Door deze eliminatiestap blijven 
nog 21 voedselgroepen over. Naast de bovenstaande kleine voedselgroepen zijn er 
overigens nog meer kleine voedselgroepen, zoals “hartig broodbeleg”. Deze zijn niet 
verwijderd, omdat ze op te delen zijn over in Nederland te telen producten. Bij de groepen 
“preparaten” en “kruiden & specerijen” was dit niet het geval. 
 
Productaantal in iedere voedselgroep beperken 
Ondanks het vervangen van niet-regionaal teelbare producten, blijven de meeste 
voedselgroepen te uitgebreid wat betreft productvariatie. Voor dit onderzoek is het niet 
haalbaar het ruimtebeslag van al deze producten afzonderlijk te onderzoeken. Vandaar dat 
er in iedere voedselgroep een aantal producten als vertegenwoordiger geselecteerd is. 
Deze vertegenwoordiger is het meest geproduceerde product uit de voedselgroep. Hierbij 
is aangenomen dat het landoppervlak dat berekend is, een goede benadering vormt voor 
het ruimtegebruik dat nodig is voor het volledige voedselpatroon. 
 
Op basis van bestaande productie- en consumptiegegevens (van bijvoorbeeld het CBS, het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI) en de productschappen) en logische aannames, is 
een verdeling van de gekozen producten gemaakt. Uit de voedselgroep “samengestelde 
gerechten” is bijvoorbeeld gekozen voor vier voorbeeldproducten (pizza’s, pasta’s, salades 
en stamppotten) en aangenomen is dat alle vier deze producten een aandeel van 25% 
hebben in de betreffende groep. 
 
Aanpassing van voedselgroepen 
De overgebleven voedselgroepen uit het rekenmodel worden voor dit onderzoek 
herverdeeld in categorieën bestaande uit primaire producten (tabel 2). Een aantal groepen 
worden zonder wijziging overgenomen (aardappelen, eieren, fruit, groenten, vlees en vis). 
Andere groepen zijn samengevoegd of opgesplitst over primaire producten. “Peulvruchten” 
en “sojaproducten” worden bijvoorbeeld als groente beschouwd en dus bij de voedselgroep 
“groenten” opgeteld. De categorie “zuivel” is een samenvoeging van de voedselgroepen 
“melkproducten” en “kaas”. De 21 voedselgroepen worden op deze manier gereduceerd tot 
13 categorieën. Hieronder wordt in een tabel weergegeven hoe de oorspronkelijke 23 
voedselgroepen vervangen zijn of verdeeld zijn over de nieuwe 13 productcategorieën. 
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Tabel 2: Herverdeling voedselgroepen in categorieën 
Oorspronkelijke voedselgroepen Nieuwe categorieën 
Aardappelen Aardappelen 
Brood Granen 
Diversen - 
Dranken alcoholisch Granen, hop 
Dranken niet-alcoholisch Fruit, suikerbieten 
Eieren Eieren 
Fruit Fruit 
Gebak en koek Suikerbieten, granen, eieren, zuivel 
Graanproducten/bindmiddel Granen 
Groenten Groenten 
Hartig broodbeleg Groenten, noten 
Kaas Zuivel 
Melk/melkproducten Zuivel 
Noten/zaden/snacks Noten, aardappelen 
Peulvruchten Groenten 
Preparaten - 
Samengestelde gerechten Aardappelen, vlees, groenten, zuivel, granen 
Soepen Vlees, groenten 
Sojaproducten Groenten 
Suiker/snoep/zoet beleg Suikerbieten, fruit 
Vetten/oliën/hartige sauzen Olie, zuivel 
Vis Vis 
Vlees/vleeswaren/gevogelte Vlees 

 
Omgaan met samengestelde producten 
Voor veel van de resterende 13 categorieën geldt dat ze samengestelde producten 
bevatten. Dit is het geval voor onder “andere dranken”, “brood”, “gebak & koek” en 
“soepen”. Neem bijvoorbeeld de categorie “dranken”. Hier gaat het om een samenvoeging 
van fruit, suiker en water in het geval van een vruchtensap. Een ander voorbeeld is soep, 
waar vanuit wordt gegaan dat de hoofdingrediënten water, groenten en vlees zijn. Ook het 
product pizza is een goed voorbeeld van hoe uiteindelijk de vertaalslag van de gegevens 
uit het rekenmodel naar de benodigde gegevens van basisproducten wordt gemaakt. Eerst 
is gekeken wat er allemaal in een pizza zit. De ingrediënten bloem, water, tomatensaus, 
groenten, vlees en kaas zijn hiervoor gekozen. Deze ingrediënten zijn verdeeld over de 13 
categorieën. 
 
Uit het rekenmodel is berekend dat er per jaar 344.00 kg (tabel 1) samengestelde 
gerechten gegeten worden in Tilburg. Hiervan wordt aangenomen dat 25% pizza is (tabel 
3), dus 86.000 kg. Wanneer aangenomen wordt dat een pizza voor 10% uit vlees bestaat, 
betekent dit dat er 8.600 kg vlees nodig is om een pizza te maken. Voor stamppot is er 
vanuit gegaan dat ook dit 25% van de samengestelde gerechten vertegenwoordigt en dat 
het aandeel vlees hierin 20% is. 20% Van 86.000 kg stamppot komt neer op 17.200 kg 
vlees. Deze getallen worden toegevoegd aan de categorie “vlees”. Wanneer dit gedaan 
wordt voor alle producten, resulteert dit in een totale vleesconsumptie van 13.744.500 kg 
per jaar (binnen de voedselgroep ”vlees, vleeswaren en gevogelte”) die per jaar 
geconsumeerd wordt in Tilburg. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de indeling van 
de samengestelde gerechten. 
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Tabel 3: Indeling samengestelde gerechten in producten. 
Samengesteld gerecht Aandeel Producten Aandeel 
Salade 25% Aardappel 

Vlees 
Groente 

20% 
20% 
60% 

Pasta 25% Bloem 
Groente 
Vlees 
Kaas 

40% 
45% 
10% 
5% 

Pizza 25% Bloem 
Groente 
Vlees 
Kaas 

60% 
25% 
10% 
5% 

Stamppot 25% Aardappel 
Vlees 
Groente 

50% 
20% 
30% 

 
Groente – functionele groepen  
Voor de categorieën “groente (volle grond)” en “groente (kas)” is gewerkt met functionele 
groepen. Na de opsplitsing akkerbouw- en tuinbouwgroenten worden in ieder van deze 
twee categorieën de groenten in functionele groepen samengevoegd (tabel 4). Op deze 
manier blijven nog steeds veel soorten groenten over die lokaal kunnen worden 
geproduceerd. Functionele groepen zijn dan voor de akkerbouwgroenten bijvoorbeeld kool, 
peulvruchten en wortelen. Uit iedere functionele groep wordt een vertegenwoordiger 
gekozen voor alle producten binnen deze functionele groep is. Deze vertegenwoordiger is 
gekozen op basis van de huidige productie in Nederland. Voor de functionele groep 
koolsoortenkool is gekozen voor witte kool als vertegenwoordiger, omdat deze het meest 
geproduceerd werd in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011). In het geval 
van “fruit” hebben we gekozen om het ruimtebeslag van appels en aardbeien te berekenen. 
Deze keuze is gemaakt vanwege de verschillende effecten op het landschap, aangezien 
appels aan bomen groeien en aardbeien aan lage planten. 
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Tabel 4: Functionele groepen en productvertegenwoordiger. 
Categorie Functionele groep Vertegenwoordiger 
Aardappelen  Aardappelen 
Eieren  Eieren 
Fruit  Aardbeien 

Appels 
Granen  Tarwe 
Groente (vollegrond) Koolsoorten 

Peulvruchten 
Wortels 
Uien 
Prei 
Asperge 
Paddenstoelen 
Pompoen, aubergine, courgette 

Witte kool 
Sperziebonen 
Winterpeen 
Zaai-uien 
Prei 
Witte asperges 
Champignons 
Courgette 

Groente (kas) Tomaten 
Paprika 
Komkommer 
Bladgroenten  

Tomaat 
Paprika rood 
Komkommer 
IJsbergsla 

Hop  Hop 
Noten  Walnoten 
Olie  Zonnebloemolie 
Suikerbieten  Suiker 
Vis  Forel 

Meerval 
Paling 

Vlees  Rund (27%) 
Varkens (49%) 
Gevogelte (24%) 

Zuivel  Kaas 
Boter 
Melk 

 
Zuivel en eieren 
In de categorie “zuivel” wordt gewerkt met naar melkproducten en kaas. De melkproducten 
worden omgerekend naar de hoeveelheid melk nodig voor de productie van deze 
producten. Hierbij wordt uitgegaan van een melkconsumptie die alleen koemelk bevat. 

2.2.2 Opbrengsten en ruimtebeslag 
 
Met de productvertegenwoordigersvertegenwoordigers gaan we verder rekenen om het 
ruimtebeslag in kaart te brengen. Hiervoor is het belangrijk om te bepalen wat de opbrengst 
van deze producten per hectare is. Voor plantaardige en dierlijke producten is de manier 
om de opbrengst te bepalen verschillend. 
 
Gewassen 
Voor de gewassen zijn gegevens gebruikt uit de Kwantitatieve Informatie voor de 
akkerbouw en vollegrondsgroenten (KWIN, Akkerbouw), voor de glastuinbouw (KWIN, 
Glastuinbouw) en die voor de fruitteelt (KWIN, Fruittteelt). Hierin staan de opbrengsten per 
hectare vermeld, gespecificeerd per grondsoort. Daarbij is nog geen rekening gehouden 
met verliezen, dat komt in tabel 5 aan de orde. Voor de opbrengsten van overige gewassen, 
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champignons, walnoten, hop, zonnebloemen en vis, is gezocht naar statistieken in 
databasesites als CBS en Bietenstatisiek en bij ‘informanten’ binnen Wageningen UR 
(Anton Sonnenberg, PRI). We onderscheiden opbrengstgegevens voor zand- en kleigrond. 
De grond in Noord-Brabant bestaat vooral uit deze twee grondsoorten. Het totaal 
benodigde aantal hectares is berekend door de benodigde hoeveelheid van een gewas te 
delen door de gemiddelde gewasopbrengst per hectare.  
 
Dierlijke producten 
Voor de berekening van het ruimtebeslag van dierlijke producten worden drie belangrijke 
stappen genomen; 

1. Bepalen van de opbrengst per dier 
2. Bepalen van het aantal dieren nodig voor het produceren van de consumptievraag 
3. Bepalen van het ruimtebeslag per dier 

 
De opbrengt per dier wordt verkregen uit de KWIN (Veehouderij). Voor de categorie vlees 
wordt een opdeling gemaakt in de functionele groepen rund-, varkens- en kippenvlees. 
Deze bevatten respectievelijk 24%, 49% en 27% van de totale consumptievraag 
(Productschappen Vee Vlees en Eieren, 2010).  
Het ruimtebeslag van de dieren wordt niet alleen bepaald door de oppervlakte voor de 
leefomgeving, maar ook door hun voedselbehoefte. Voor de vertaling naar het 
ruimtebeslag toe gaan wij ervan uit dat het voedsel van de verschillende diersoorten 
bestaat uit gras, maïs en graan. 
 
Het aantal dieren dat nodig is om te voldoen aan de consumptievraag wordt bepaald door 
de consumptievraag te delen door de opbrengst per dier. Voor het bepalen van het aantal 
benodigde dieren voor het produceren van de consumptievraag voor vlees, moeten een 
aantal aannames worden gemaakt. De consumptievraag is uitgerekend in kilogram vlees 
per jaar. De opbrengstcijfers per dier worden uitgedrukt in kilogram karkasgewicht. Het 
karkasgewicht moet omgezet worden in het gewicht wat daadwerkelijk geconsumeerd 
wordt door de consument. Door verlies bij het afsnijden van botten, vochtverlies, 
verdamping gedurende bakken en resten op het bord, wordt uiteindelijk maar 46% van het 
karkasgewicht geconsumeerd (Productschappen Vee Vlees en Eieren, 2010).  
 
Het vlees afkomstig van melkkoeien uit de melkveehouderij vervult ook een deel van de 
vraag naar rundvlees. Hierbij gaan we uit van een vervangingspercentage van 25% (KWIN, 
Veehouderij). Dit wil zeggen dat 25% van het aantal melkkoeien ingezet wordt voor 
vleesproductie. Voor deze koeien gaan we uit van het ruimtebeslag voor een melkkoe en 
niet voor een vleeskoe. Hierbij moet rekening gehouden worden met het slachtgewicht van 
de melkkoe. Het karkasgewicht van een melkkoe is 300kg (KWIN, Veehouderij), dit is 75% 
van het karkasgewicht van een koe voor vleesproductie. Het vlees dat afkomstig is van 
melkkoeien kan worden afgetrokken van de benodigde vleesproductie via vleesrassen. Er 
wordt rekening gehouden met de gehele levenscyclus van de koe: melkkoe en vleeskoe. Er 
is geen rekening gehouden met kalveren bestemd voor kalfsvlees. 
 

2.2.3. Visualisatie ruimtebeslag 
 
Voor dit project zijn twee kaarten gemaakt. De eerste illustreert het ruimtebeslag en wordt 
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gepresenteerd en toegelicht in dit hoofdstuk. De tweede illustreert het effect op het 
landschap en wordt gepresenteerd en toegelicht in hoofdstuk drie. De kaarten zijn 
verkregen door het bewerken van bestaande digitale kaarten met behulp van het GIS 
software pakket ontwikkeld door ESRI incorporated. De gebruikte kaarten zijn ”LGN6” 
(Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland), de “grondsoortenkaart” en een kaart met 
gemeentegrenzen. Het bestand ”LGN6” is een digitale kaart die het landgebruik voor 
Nederland weergeeft in 39 landgebruikstypen. Het heeft een ruimtelijke resolutie van 25 bij 
25 meter en als referentiejaar heeft het 2007/ 2008. In het bestand worden de belangrijkste 
landbouwgewassen, bos, water, natuur en bebouwing onderscheiden (Landelijk 
Grondgebruiksbestand Nederland, 2009).  

De eerste kaart die binnen dit project is gemaakt, genaamd ”huidig landgebruik met cirkel 
voor benodigde ruimte voor voedselproductie” , dient drie doelen: 

1. In een cirkel weergeven wat het benodigde absolute oppervlak is rondom Tilburg 
om de stad te kunnen voeden en deze grootte te relateren aan het omliggende 
landschap. 

2. Het huidige landgebruik weergeven, specifiek voor gewassen en algemener voor 
andere landgebruikstypen. Dit houdt in dat de kaart elk gewastype afzonderlijk 
weergeeft, maar dat ander landgebruik in nieuwe categorieën wordt samengevoegd. 

3. Aangeven welk deel  binnen de gemeente Tilburg bebouwd is. 

De bebouwde zone is hier het oppervlak waarop het deel van de bevolking woont dat 
meegenomen is in het voorgaande rekenmodel. Immers: voor dit rekenmodel is de 
voedselconsumptie gebruikt van alle inwoners van de gemeente Tilburg. Concreet is dit de 
bevolking die het voedsel zal consumeren dat op het omringende land geproduceerd is. Dit 
oppervlak kan dientengevolge niet gebruikt worden voor voedselproductie. Het wordt dan 
ook opgeteld bij het oppervlak van de cirkel. 
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2.3 Resultaten  
 

Het totale ruimtebeslag voor voedselproductie bedraagt 50.000 hectare. Hiervan is 26% 
nodig voor plantaardige productie en 74% voor dierlijke productie. Onder dierlijke productie 
wordt zowel huisvesting als het verbouwen van gewassen geschikt voor diervoerding 
meegerekend. 

2.3.1. Plantaardige productie 
 
Consumptie 

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de consumptie van de inwoners van Tilburg. Ze 
consumeren jaarlijks in totaal ruim 130.000 ton plantaardige voedingsmiddelen. Fruit wordt 
hiervan het meeste geconsumeerd. Uit de berekeningen blijkt dat de inwoners van Tilburg 
ruim 66.000 ton fruit consumeren en een kleine 18.000 ton groente. Een andere grote 
factor in de totale voedselconsumptie is tarwe. Bijna 30.000 ton tarwe wordt jaarlijks 
geconsumeerd. In een jaar wordt ook ruim 7.000 ton aardappelen geconsumeerd en de 
consumptie van suiker, gewonnen uit suikerbieten, ligt op bijna 1.000 ton. Per jaar wordt 
1.600 ton zonnebloemolie geconsumeerd. De resterende producten, als walnoten en hop, 
maken maar een klein deel uit van de totale voedselproductie (tabel 5). 
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Tabel 5: Consumptie en ruimtebeslag voor de totale plantaardige productie. Groente- en 
fruitproducten zijn gekozen op basis van de productie in Nederland. De producten die het meest 
geconsumeerd worden, zijn geselecteerd.  

Product Consumptie* Opbrengst** Ruimtebeslag Ruimtebesl ag met verliezen ***

ton/jaar kg/ha ha ha

Aardappelen 7.360 50.000 147 196

Suiker 9.881 10.700 923 1.228

Tarwe 29.005 7.800 3.719 5.682

Walnoten 125 1.000 125 166

Fruit 66.360

         Appel 43.000 1.235 1.642

         Aardbei 17.000 781 1.038

Groenten 17.832

         Witte kool 47.250 29 39

         Sperzieboon 8.550 50 67

         Winterpeen 57.500 40 54

         Zaai-ui 39.700 121 161

         Prei 40.000 10 13

        Witte asperge 5.358 13 18

        Champignon 1.650.000 1 1

        Courgette 81.000 3 4

        Tomaat 585.000 6 8

        Paprika rood 275.000 6 7

        Komkommer 846.000 2 3

        IJsbergsla 41.240 14 19

Zonnebloemolie 1.597 1.121 2.137 2.842

Hop 65 7.385 9 12

Totaal 9.370 13.199

* Cijfers verkregen vanuit het rekenmodel (Tilburg I)

** KWIN fruitteelt en KWIN akkerbouw en vollegrondsgroente

 

Verliezen 

Voor alle plantaardige producten geldt dat er vanwege verliezen in de voedselketen 33% 
van de berekende consumptie moet worden opgeteld bij de eerder gepresenteerde 
resultaten (Sukkel, 2011). De consumptiecijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke 
consumptie. Tot aan het punt waar de consument de producten daadwerkelijk eet, is een 
deel van het voedsel verloren gegaan door verliezen bij de oogst, tijdens verwerking en bij 
bereiding van de producten. Wanneer deze verliezen meegerekend worden, is een groter 
oppervlak nodig voor de productie. De laatste kolom in tabel 5 geeft de cijfers inclusief 
verliezen weer. 
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Ruimtebeslag 

Om de inwoners van de gemeente Tilburg met plantaardig voedsel uit de regio te voorzien 
is 13.200 hectare grond nodig (tabel 5). Het grootste gedeelte van dit ruimtebeslag is toe te 
schrijven aan de productie van tarwe voor menselijke consumptie (5.700 ha). Ook de 
productie van zonnebloemen (voor olie) gaat gepaard met een relatief groot ruimtebeslag 
van 2.800 hectare. Om voldoende suiker te produceren is 1.200 hectare grond nodig voor 
de teelt van suikerbieten. Tot slot neemt fruitteelt 2.700 ha in beslag, 1.000 ha aardbeien 
en 1.600 ha appelbomen (figuur 2). 

2%

9%

43%

1%

20%

3%

22%

0%

Aardappelen

Suikerbieten

Tarwe

Walnoten

Fruit

Groenten

Zonnebloemen

Hop

Figuur 2: Ruimtebeslag plantaardige productie inclusief verliezen (totaal 13.200 ha). 

Voor de productie van alle verschillende soorten groente (Figuur 3) is 395 ha nodig. Als 
apart gekeken wordt naar de verschillende soorten groente dan blijkt het ruimtebeslag van 
de verschillende soorten ver uit elkaar te lopen. Figuur 3 laat zien dat de champignonteelt 
hierbij de minste ruimte in beslag neemt (1 ha), terwijl zaai-uien de meeste ruimte kost (160 
ha). 
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Figuur 3: Ruimtebeslag plantaardige productie, groente inclusief verliezen (totaal 395 ha). 

Extra ruimte voor onder andere  het opslaan van producten zoals aardappelen of appels 
zijn nog nergens meegerekend. Binnen een strategie voor regionale voedselvoorziening 
moet hiermee rekening gehouden worden. Dit zal verder worden behandeld in hoofdstuk 
drie. 

2.3.2.Dierlijke productie 
 
Consumptie  

De totale consumptie van dierlijke producten van de inwoners van de gemeente Tilburg 
bedraagt 112.000 ton melk, 25 miljoen eieren, 7.300 ton vlees (tabel 6) en 870 ton vis 
(tabel 7). Dit is inclusief verliezen in de gehele voedselketen. Deze getallen staan gelijk aan 
17.500 melkkoeien, 108.500 kippen, 7.000 vleesrunderen, 85.000 varkens en 2.650.000 
kippen. Dit grote verschil in het benodigde aantal dieren voor vlees- en visproductie is te 
zien in de tabellen 6 en 7. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door de verschillen 
in opbrengst per dier; van een koe en varken komt meer kilogram vlees, dan van een kip of 
een vis. Daarnaast is dit ook afhankelijk van de vraag van de consument naar de 
verschillende producten. Voor het houden en voeden van runderen, kippen en varkens is 
een oppervlakte van 36.700 hectare land nodig (tabel 6). Voor de visproductie is slechts 2 
hectare nodig (tabel 7).Dit grote verschil is te verklaren, doordat in ons onderzoek geen 
rekening is gehouden met de voeding van vissen, wat wel meegerekend is in het oppervlak 
nodig voor de overige dieren. Wanneer visvoeding wel meegenomen zou worden in het 
totale oppervlak, zou dit vele malen hoger uitkomen dan de 2 hectare nu. 
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Verliezen 

De berekende verliezen zijn van toepassing op de gehele voedselketen, van de productie 
tot en met de consument. Voor melk, eieren en vis bedraagt het verlies binnen de keten 
33% (Thurn, 2010) en voor de consumptie van vleesproducten 64% (Productschappen Vee 
Vlees en Eieren, 2010). Het hogere percentage aan verliezen binnen de vleesproductie 
wordt veroorzaakt door de verliezen van botten binnen het productieproces. 
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Tabel 6: Totale consumptie en ruimtebeslag van melk , eieren en vlees. De verliezen in de keten (33%) zijn opgeteld bij de concumptiecijfers.

Opbrengst Ruimtebeslag

kg/jaar karkasgewicht opbrengst/dier** aantal dieren ha/dier*** ha aantal dieren ha/dier*** ha

Melk 112,084,980 8,535 15,568 0.720 11,209 17,466 0.720 12,576

Eieren, aantal 25,939,904 318 81,572 0.012 965 108,491 0.012 1,283

Vlees 7,263,867

Rund 1,743,328 3,789,843 401 5,034 1.500 7,670 7,116 1.500 10,843

Varken 3,559,295 7,737,598 91 66,294 0.096 6,334 85,029 0.096 8,124

Kip 1,961,244 4,263,574 1.6 2,064,685 0.001 2,992 2,648,183 0.001 3,837

Totaal 2,866,284 36,663

* Cijfers verkregen vanuit het rekenmodel (Tilburg I)

** KWIN Veehouderij

*** M. de Vries en I.J.M. de Boer, 2010

Consumptie* Ruimtebeslag met verliezen****

 

Tabel 7: Totale consumptie en ruimtebeslag voor 3 vissoorten.

Consumptie Versgewicht Slachtgewicht Aantal Versgewichten ruimtebeslag 

 vis **  *** vissen nodig nodig met verlies****

Vis kg/jaar kg/vis kg/vis kg vis kg vis/m3 ha* ha* 

Paling 288,627 0.20 0.15 1,924,180 384,836 250 0.11 0.15

Meerval 288,627 1.25 0.90 320,697 400,871 100 0.30 0.40

Forel 288,627 0.35 0.25 1,154,508 404,078 32 0.94 1.26

Totaal 865,881 3,399,385 1,189,785 1.35 1.82

* Aangenomen is dat de vissen geproduceerd worden in een bak van 1 meter hoog, waardoor 1 m2 meter gelijk is aan het totaal m3

**** Totale verlies in de keten 33 %

Ruimtebeslag **

** aquaculture.wur.nl

*** Roel Hopman, Visgilde Soest

 

 



18 

 

Melk-, eieren- en vleesproductie 

De verdeling van het ruimtebeslag voor dierlijke productie is zichtbaar in figuur 4. Voor het 
vlees afkomstig van melkvee is geen extra oppervlakte gerekend voor vleesproductie, deze 
oppervlakte is al toegekend aan de oppervlakte nodig voor melkproductie. Leghennen 
hebben we slechts voor de productie van eieren gerekend en niet voor vleesproductie. 
Opvallend in tabel 6 is het hoge ruimtebeslag nodig voor de productie van rundvlees, met 
name in vergelijking tot het ruimtebeslag van de overige dieren (inclusief melkvee). Vlees-
vee kan op verschillende manieren gehouden worden: erg extensief door gebruik te maken 
van het grazen in natuurgebieden of erg intensief door stalvoedering met maïs, gras en 
granen. Dit geeft een groot verschil in benodigd oppervlakte voor productie. Vanwege de 
brede marge:  (27 tot 49 m2 per kilogram rundvlees) is het gemiddelde hiervan genomen 

(De Vries and De Boer, 2010). Op deze manier worden beide manieren van productie 
meegenomen. 

Voor de berekening van het ruimtebeslag voor varkensvlees, is geen rekening gehouden 
met het rondensysteem in de vleesvarkenshouderij. In 6 tot 8 maanden zijn de varkens op 
het gewenste gewicht, hierdoor kunnen meerdere varkenscycli per jaar binnen dezelfde 
ruimte plaatsvinden. Doordat dit in de berekening niet meegenomen is, wordt hier een 
kleine overschatting gemaakt in de benodigde ruimte. 

Visproductie 

Om aan de consumptievraag naar vis te voldoen, is gekozen voor het kweken van paling, 
meerval en forel. Aangenomen is dat van alle drie de vissoorten even veel kilogram wordt 
geconsumeerd. Hoeveel vissen nodig zijn en het ruimtebeslag per vis hangt af van de 
vissoort (figuur 4). Voor de productie van vis is 1,8 hectare nodig, hierbij is geen rekening 
gehouden met de productie van visvoer en ruimte voor opslag en verwerking. Er wordt van 
uit gegaan dat vissen gekweekt worden in bassins van 1 m hoog zodat 1m3 een 
ruimtebeslag heeft van 1m2.. 

Paling
8%

Meerval
22%

Forel
70%

 

Figuur 4: Ruimtebeslag voor visproductie (totaal 1,8 ha). 
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Ruimtebeslag 

In figuur 5 wordt een overzicht geboden van de productie van plantaardige en dierlijke 
producten. Hieruit volgt dat ongeveer driekwart van het ruimtebeslag wordt ingevuld door 
dierlijke productie en een kwart door plantaardige productie. Het grote aandeel van de 
dierlijke productie komt mede doordat diervoeding hierin meegerekend is. 

Plantaardig

13.000

26%

Dierlijk

37.000

74%

 

Figuur 5: Ruimtebeslag van dierlijke en plantaardige productie (totaal 50.000 ha). 

Om het effect van dierlijke productie op het landschap te bepalen is het benodigde areaal 
opgedeeld in het ruimtebeslag voor stallen en gewassen (gras, maïs en granen). Aan de 
hand van het rantsoen van de dieren is een opdeling in hectares gemaakt. Door de 
rantsoenen samen te stellen uit alleen gras, maïs en tarwe is het echter niet mogelijk voor 
alle diersoorten een optimaal rantsoen samen te stellen, waardoor de productie beïnvloed 
wordt. 

Voor kippen is het bijvoorbeeld van belang een optimale samenstelling van verschillende 
aminozuren in het voer te hebben. Hierdoor kunnen de gebruikte productiecijfers van 
kippen en eieren een overschatting van de eigenlijke productiemethode. In tabel 8 is de 
verdeling in het ruimtebeslag zichtbaar. Voor de bepaling van de benodigde oppervlakte 
voor huisvesting voor de dieren is uitgegaan van de conventionele dierhouderijsystemen, 
met de huidige welzijnseisen voor leefruimte. Een kleine oppervlakte is nodig voor 
huisvesting en het overgrote deel wordt gebruikt voor de teelt van gewassen. De cijfers in 
tabel 8 onder ruimte voor huisvesting geven het ruimtebeslag van het staloppervlak aan. 
Hierbij is de extra ruimte nodig voor opslag van gras, maïs en granen, mestopslag, schuren 
voor machines en erfverharding niet meegenomen. Deze extra benodigde ruimte is groter 
voor melk- en vlees-veebedrijven dan voor varkens- en pluimveehouderijen, doordat een 
groter oppervlak nodig is voor voer- en mestopslag. 
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Tabel 8:  Verdeling ruimtebeslag in huisvesting en gewassen voor dierlijke productie.

Aantal dieren Ruimtebeslag Ruimte

totaal huisvesting Gras Mais Graan

ha ha ha ha ha

Melkvee 17.466 12.576 17,5 6.279 2.512 3.767

Leghennen 108.491 1.283 0,6 257 1.026

Vlees

Vleesvee 7.116 10.843 7,1 5.418 2.167 3.251

Varken 85.029 8.124 8,5 3.246 4.869

Pluimvee 2.648.183 3.837 13,2 765 3.059

Vis 3.399.385 2 1,8

Totaal 36.663 49 11.697 8.946 15.973

Grond gewassen

 

In figuur 6 wordt het overzicht gegeven van de verdeling van het ruimtebeslag over de 
categorieën vlees, vis, melk en eieren uit tabel 8. Hieruit komt duidelijk naar voren dat 
vleesproductie het grootste aandeel heeft en dat binnen deze groep de runderen het 
grootste oppervlak nodig hebben. Het ruimtebeslag van vis wordt aangegeven met 0% 
omdat dit slechts 0,005% bedraagt. 
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Figuur 6: Ruimtebeslag dierlijke productie (totaal 37.000 ha). 
 

2.3.3 Visualisatie ruimtebeslag 
 
Het oppervlak van de bebouwde zone van de gemeente Tilburg wordt zowel berekend als 
weergegeven op een kaart door het volgen van een aantal stappen: allereerst wordt in de 
digitale LGN6-kaart (Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland, 2009) een uitsnede 
gemaakt van de gemeente Tilburg. Vervolgens worden hierbinnen de volgende 
landgebruikstypen geselecteerd: ‘bebouwing’ (ook in het buitengebied), ‘bos in bebouwd 
gebied’, ‘gras in bebouwd gebied’, ‘kale grond in bebouwd gebied’ en ‘hoofdwegen en 



21 

 

spoorwegen’. Dit zijn de landgebruikstypen waarop geen voedsel verbouwd kan worden, 
omdat de consumenten van dit voedsel hier wonen en leven. Bovendien wordt in dit project 
niet gekeken naar voedselproductie binnen de stad. Dit is gedaan in het project ”Tilburg II” 
(Bruins et al., 2009). Tenslotte wordt de som van het oppervlak van deze 
landgebruikstypen berekend. De uitkomst is een oppervlak van 5800 hectare. Dit oppervlak 
wordt vervolgens opgeteld bij het totale oppervlak dat nodig is voor de voedselvoorziening 
van Tilburg, zoals die is omschreven in hoofdstuk twee. Op deze manier wordt een 
oppervlak berekend dat nodig is voor huisvesting en voedselvoorziening. Het resultaat is te 
zien in tabel 9. 
 
Tabel 9: Totaal vereist ruimtebeslag voor voldoende voedselproductie voor de gemeente Tilburg, 
zowel zonder verliezen als wanneer er vanuit wordt gegaan dat een deel van de productie verloren 
gaat. ‘Opp Tilburg’ is het oppervlak van de bebouwde zone van Tilburg. 
 Ruimtebeslag  

Zonder verlies, 
zonder opp 
Tilburg 

Met verlies, 
zonder opp 
Tilburg 

Zonder 
verlies, met 
opp Tilburg 

Met verlies, 
met opp 
Tilburg 

Totaal opp (ha) 38.542 49.864 44.381 55.703 

Totaal opp (km2) 385 499 444 557 

Diameter cirkel  km) 22,2 25,2 23,8 26,6 

 
Zoals te zien is in tabel 9, is het oppervlak dat nodig is om Tilburg te voeden, circa tien 
maal zo groot als dat van de bebouwing (5800 ha) binnen de gemeentegrenzen. Echter 
moet er rekening gehouden worden met het feit dat in het berekende oppervlak een aantal 
onderdelen niet meegerekend worden. Zo is de grond benodigd voor voedselproductie niet 
meegenomen, en zijn voor de voedselverwerkende industrie, voor de dienstensector en 
bijvoorbeeld voor opslag van voer voor de dieren geen ruimtes meegenomen. Dit is wel al 
gedeeltelijk gedaan door het bebouwde oppervlak binnen de gemeentegrens op te tellen bij 
de benodigde grond voor voedselproductie. 

Het absoluut benodigde oppervlak wordt in cirkelvorm op een kaart weergegeven, zie 
figuur 7. Het gebied binnen de binnenste cirkel geeft het benodigd oppervlak weer als alle 
productie ook daadwerkelijk gegeten wordt. Het gebied binnen de buitenste cirkel geeft het 
benodigd oppervlak weer als een deel van de productie als verlies wordt beschouwd 
(ongeveer 33%). Het kaartresultaat is te zien in figuur 7. De achtergrond van de kaart is 
een vereenvoudigde versie van de LGN6 kaart, waarbij bebouwing en residentieel 
landgebruik (zoals bebouwing in binnen- en buitengebied, veldjes en bosjes binnen deze 
bebouwing, maar ook de hoofdwegen) samengenomen wordt in één categorie. Dit geldt 
ook voor alle soorten natuurgebieden (zoals heide, hoogveen en moerasgebied, maar niet 
voor bos). Kwelders worden in deze kaart ook gerekend tot natuurgebieden, aangezien ze 
een deel van het jaar onder water staan en dus minder kunnen bijdragen aan 
voedselproductie. De verschillende soorten gewasvelden en kwekerijen zijn als aparte 
categorie opgenomen op de kaart. 
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Figuur 7: Bebouwing binnen de gemeente Tilburg en cirkels die het benodigde oppervlak weergeven dat vereist is om Tilburg te kunnen voeden. Binnenste cirkel: benodigd 
oppervlak zonder verlies. Buitenste cirkel: benodigd oppervlak als een deel als verlies wordt beschouwd. Achtergrond: opnieuw geclassificeerde landgebruikskaart LGN6. 
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In figuur 7 is duidelijk zichtbaar dat een aantal plaatsen die niet tot de gemeente Tilburg 
behoren, wél in het gebied ligt dat voor voedsel bestemd zou worden als binnen de cirkel 
geproduceerd wordt (de plaats Oisterwijk bijvoorbeeld behoort niet tot de gemeente Tilburg, 
maar de plaats Berkel-Enschot, die tussen Oisterwijk en Tilburg ligt, wel). Ook liggen er vlak 
buiten de cirkel grote steden. Als die op dezelfde manier in hun voedselproductie zouden 
voorzien, zou er zeker sprake zijn van onderlinge concurrentie om de ruimte. Bovendien 
liggen er landgebruikstypen zoals water, bos en overige natuur binnen de cirkels. Op deze 
gronden zal het verbouwen van voedsel lastiger zijn. Als hier geen voedsel op verbouwd kan 
worden, zou dit de cirkel vergroten. De cirkels in bovengenoemde figuur zijn echter bedoeld 
als eenvoudige en duidelijke visualisatie van het absoluut benodigde oppervlak voor 
voedselproductie en hoeveel maal dat groter is dan de gemeente Tilburg (circa tien maal). 
De figuur geeft geen informatie over de ligging van dit oppervlak. In hoofdstuk drie worden 
een kaart en cijfers gepresenteerd waarbij wel rekening gehouden wordt met 
landgebruikstypen waarop wel of niet geproduceerd kan worden. 
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2.4 Discussie 

 
2.4.1 Methodologische nauwkeurigheid 
 

Voor de berekening van het ruimtebeslag hebben we verschillende aannames moeten doen. 
Deze aannames hebben allemaal in meer of mindere mate invloed op de resultaten. 

Binnen het model worden alle niet in Nederland teelbare producten vervangen door in 
Nederland teelbare producten. Er wordt vanuit gegaan van één op één vervanging, wat wil 
zeggen 1 kg sinaasappelen wordt vervangen door bijvoorbeeld 1 kg appelen. Of dit in  
werkelijkheid ook gebeurt is niet zeker. Het is goed mogelijk dat door veranderingen naar 
een regionaal dieet ook verschuivingen plaatsvinden tussen voedselgroepen. Een kilogram 
rijst wordt dan niet geheel vervangen door aardappelen, maar ook door producten als 
groente en fruit. 

Om de berekeningen uit te kunnen voeren zijn voor alle gehanteerde voedselcategorieën 
vertegenwoordigers gekozen. Alle soorten noten worden bijvoorbeeld vertegenwoordigd 
door het product walnoot. De berekeningen zijn gebaseerd op de cijfers gevonden voor de 
productie en ruimtebeslag van walnoten. Door deze stap komen eventuele verschillende 
opbrengsten per hectare binnen de gekozen productgroepen niet meer naar voren. De 
werkelijke verschillen in opbrengst tussen notensoortennootsoorten worden in dit onderzoek 
als foutmarge beschouwd. 

Op basis van de verwerkte consumptie- en productiegegevens (van het CBS, LEI en 
Productschappen) is bepaald in welke percentages de verschillende producten 
geconsumeerd worden. Daarna zijn de grondstoffen van de producten onderverdeeld in 13 
nieuwe categorieën. De categorieën groente en fruit zijn opgedeeld in functionele groepen, 
waaruit later weer een vertegenwoordigend product gekozen is. Dit is wederom bepaald aan 
de hand van de consumptie- en productiegegevens. Wanneer gekeken is naar 
productiecijfers is in beide gevallen geen rekening gehouden met de export van de 
geproduceerde producten. Dit kan een vertekend beeld geven van de verhoudingen waarin 
de producten in Nederland geconsumeerd worden. Een verschuiving in consumptieaantallen 
over de producten binnen de categorieën kan plaatsvinden, met als gevolg een verschuiving 
in de benodigde productie per product. Dit heeft waarschijnlijk geen grote gevolgen voor het 
ruimtebeslag. 

Uit de resultaten blijkt dat een areaal van 1.200 hectare nodig is voor de productie van 
suikerbieten, dit is 9% van het totaal benodigde areaal voor plantaardige productie. De hoge 
productie van suiker wordt vooral bepaald door de consumptie van dranken. Daarnaast is 
een groot deel van de suikerproductie nodig voor snoep, gebak en koek. In totaal wordt 108 
miljard kilogram aan drank geconsumeerd, hiervan is 40% frisdrank, 20% vruchtensap, 30% 
bier, 10% jenever. Aangenomen is dat frisdrank bestaat uit 15% suiker, 15% vruchtensap en 
70% water. Voor de productie van frisdrank alleen is dus al 6.500 ton suiker nodig. 

Tevens zorgt de hoge consumptie van dranken voor een grote vraag naar fruit. Voor de 
productie van 1 liter appelsap is al 2 kilogram appels nodig. Wanneer al het vruchtensap uit 
appelsap zou bestaan is voor de productie van appelsap alleen al 43 miljoen kilogram 
appels nodig. Hier bovenop komt 13 miljoen kilogram fruit, dat nodig is voor de productie van 
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frisdranken. In totaal is dus 56 miljoen kilogram fruit nodig voor de productie van dranken. 
Dit is 85% van de totale vraag naar fruit (66,5 miljoen kg). 

De categorie “dranken” bestaat uit alle warme en koude dranken, warme dranken zoals 
koffie, thee en chocolademelk kunnen niet van Nederlandse producten gemaakt worden, 
daarom zijn deze vervangen door frisdrank en vruchtensap. Wanneer blijkt dat men deze 
warme dranken in werkelijkheid vervangt door water of thee, gemaakt van in Nederland 
groeiende kruiden (munt, tijm, kamille) of gedroogd fruit, kan dit een grote impact hebben op 
de benodigde productie van suiker en fruit. 

De dierlijke productie beslaat bijna driekwart van het totale ruimtebeslag, er moet worden 

gerealiseerd dat binnen dit ruimtebeslag zowel huisvesting (5%) als voederproductie (95%) 
wordt meegenomen. Op dit moment worden de gewassen als gras en mais veelal door de 
agrariër zelf geteeld, maar het krachtvoer wordt gekocht van mengvoerfabrikanten. De 
producten gebruikt voor de samenstelling van krachtvoer worden veelal uit het buitenland 
geïmporteerd. Binnen dit project is gekozen om ook het krachtvoer rondom Tilburg te 
produceren. Vooral in de varkenshouderij en de pluimveesector wordt veel voer aangekocht 
en weinig zelf geproduceerd. Wanneer een deel van het krachtvoer geïmporteerd wordt 
heeft dit een grote invloed op het benodigde ruimtebeslag voor dierlijke productie. 

Een klein aandeel van de dierlijke consumptievraag bestaat uit vis. Om aan deze 
consumptievraag te voldoen is gekozen voor het kweken van vis. Over de viskwekerij is 
weinig informatie over resultaten te vinden. Daarnaast is binnen de berekening gekozen om 
de productie van visvoer achterwege te laten. Omdat veel visvoer wordt geïmporteerd en het 
onduidelijk was wat en hoeveel hiervan nodig is. 

Opvallend is het grote ruimtebeslag nodig voor vlees-vee. De cijfers zijn overgenomen uit 
het artikel van De Vries en De Boer (2010). De marge van het ruimtebeslag voor vlees-vee 
bedraagt 27 tot -48 m2 per kg er is gekozen om hiervan het gemiddelde te nemen. Deze 
marge is zo groot omdat vlees-vee intensief (op stal) en extensief (beweiding in 
natuurgebieden) gehouden wordt. Achteraf blijkt dat het realistischer was geweest wanneer 
gekozen was voor het laagste ruimtebeslag. Dit omdat binnen het project gekozen is voor de 
conventionele veehouderijsystemen. In Nederland is dit meer intensief, en daarnaast is 
ervoor gekozen om natuurgebieden niet te gebruiken voor voedselproductie. 

Binnen het berekende oppervlak is geen ruimtebeslag meegenomen voor de 
voedselverwerkende industrie, geen ruimtebeslag voor de dienstensector en ook niet voor 
opslag van het diervoeder. De bebouwing van de gemeente Tilburg is bij de 
ruimteberekening niet meegenomen. Of binnen de bebouwing al verwerkende industrie of 
opslag ruimte aanwezig is en wat de oppervlakte hiervan is, is niet bekend. Echter 
verwachten we dat een deel van deze industrie al in de gemeente aanwezig is, zoals 
bijvoorbeeld het slachthuis. 

Het totale ruimtebeslag dat nodig is voor de benodigde voedselproductie komt overeen met 
ongeveer tien maal de oppervlakte van de gemeente Tilburg. In het filmpje “Food City”, 
gemaakt in een samenwerkingsverband tussen het MVRDV en de TU Delft, komt naar voren 
dat voor de productie van het voedsel voor de inwoners van gemeente Den Haag bijna elf 
maal de oppervlakte van de stad nodig is. Dit komt overeen met onze uitkomsten. 
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2.4.2 Voedselverliezen 
 
In Nederland wordt een groot aandeel van het geproduceerde voedsel verspild. Het gaat om 
een derde van al het geproduceerde voedsel (Thurn, 2010). Dit gebeurt op verschillende 
plaatsen in de voedselketen en de kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen worden 
opgesplitst in financiële en ecologische kosten. Naast deze kosten zijn er uiteraard ook 
ethische aspecten aan verbonden. Ethisch is het lastig te onderbouwen dat in landen als 
Nederland enorm veel voedsel wordt weggegooid, terwijl elders meer dan 900 miljoen 
mensen ondervoed zijn (F.A.O, 2003). 

De voedselketen kan grofweg in twee delen worden opgesplitst: productie/verwerking en 
consumptie. In het productie- en verwerkingsproces wordt jaarlijks voedsel weggegooid wat 
een waarde vertegenwoordigt van 2 miljard euro, waarvan 90% uit verse producten bestaat. 
Hiernaast vindt ook bij het eindpunt van de voedselketen, het (huishoudelijke) 
consumptieproces, verspilling plaats. Op jaarbasis gooien huishoudens nog eens voor 2,4 
miljard euro aan voedsel weg  (Ministerie van LNV, 2010). 

Zuivel en brood staan bovenaan de lijst van producten die het meest worden weggegooid 
(De Waart, 2010). In Nederland gooit ieder persoon per jaar 15 kilogram zuivel en 10 
kilogram brood weg. Groente, fruit en aardappelen volgen met 5, 4 en respectievelijk 3 
kilogram per persoon per jaar. Door deze laatste drie verliezen toe te passen op Tilburg, 
blijkt dat als de huishoudelijke verspilling volledig stopt, 1.000 ton aan groente zouden 
kunnen worden bespaard of 800 ton fruit en 600 ton aardappelen. Als al het voedsel dat in 
huishoudens uiteindelijk niet geconsumeerd wordt bij elkaar wordt opgeteld, dan kom dat 
neer op ongeveer 50 kg per persoon per jaar (Ministerie van LNV, 2010). Dit betekent dat in 
Tilburg per jaar 10.000 ton voedsel door huishoudens wordt weggegooid. Hierbij wordt er 
van uitgegaan dat de verliezen binnen huishoudens altijd vermijdbaar zijn. 

Het produceren van voedsel heeft impact op het milieu, onder andere door het ruimtebeslag, 
waarvoor in dit onderzoek berekeningen zijn uitgevoerd. Deze milieudruk wordt door het 
ministerie van LNV (2010) omschreven als een negatieve invloed op het milieu die 
veroorzaakt wordt door CO2-uitstoot, energieverbruik, watergebruik, transportkilometers en 
afvalverwerking. Huishoudens consumeren verschillende dingen, maar voedsel neemt van 
de verschillende domeinen zoals vrije tijd, kleding of huisvesting de grootste positie in wat 
betreft de druk op het land die hiermee gepaard gaat (Nijdam and Wilting, 2003). 

Door het verlagen van de voedselverliezen in de gehele keten, kan veel bespaard worden 
op het ruimtebeslag en dus ook op de milieudruk van de voedselproductie. Een aantal opties 
voor het verminderen van de voedselverliezen binnen de gehele keten zijn: 

• Consumenten en supermarkt bewust maken van de omvang van voedselverliezen; 
• Verliezen uit de verwerkende industrie sterker inzetten in de diervoederindustrie; 
• Versoepelen van wettelijk vastgestelde en door de detailhandel gehanteerde 

producteisen (grootte, vorm, houdbaarheidsdatum). 
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2.4.3 Verandering in ruimtebeslag door verandering van menu of productiewijze 
 
Verandering in menu 

De productie van vlees en vleeswaren neemt veel ruimte in beslag (Blonk et al., 2008), wat 
ook in dit project naar voren is gekomen. Bijna driekwart van het ruimtebeslag is nodig voor 
dierlijke productie. Wanneer de consumptie van vlees en vleeswaren vervangen wordt door 
alternatieve producten kan volgens Blonk et al. (2008) een besparing van ongeveer 16 
m2/kg product worden gerealiseerd. In Tilburg wordt per jaar ongeveer 7.300.000 kilogram 
vlees gegeten. Door alternatieve producten te gebruiken, zou 11.600 hectare grond kunnen 
worden bespaard. Daarbij moet worden vermeld, dat het verbouwen van lokaal teelbare 
vleesvervangers hier niet verder is onderzocht. 

De grootte van deze besparing hangt af van de manier van produceren en het ruimtebeslag 
van de vleesvervangers. Vervanging van vlees uit de intensieve veehouderij (varkens en 
kippen) levert een besparing op van 1 tot 4 m2/kg vlees terwijl vervanging van rundvlees een 
besparing van 4 tot 400 m2/kg vlees kan opleveren, afhankelijk van het productiesysteem 
(Blonk et al., 2008). Voor Tilburg geldt dat de vervanging van de consumptie van 
varkensvlees (in totaal 3.500.000 kilogram per jaar) tussen 3.500.000 m2 en 14.000.000 m2 

ruimtebesparing zou opleveren, 350 tot 1400 hectare dus. 

In het rapport van Blonk et al. (2008) is tevens gekeken naar de invloed van vijf 
verschillende voedingsscenario’s op het ruimtebeslag. Hieruit blijkt dat het kleinste 
ruimtebeslag nodig is, wanneer gegeten wordt op basis van de ‘richtlijnen goede voeding’. 
opgesteld door het Voedingscentrum, maar dan wel zonder de consumptie van vlees, zuivel 
en vis. De consumptie van vlees heeft de grootste invloed op het ruimtebeslag, 
daaropvolgend zuivel en pas daarna plantaardige producten. Een verandering in 
consumptiepatroon kan dus het benodigde areaal voor voedselproductie verkleinen. 

Verandering productiewijze 

In deze studie is uitgegaan van de conventionele productiewijze, maar wat gebeurt er 
wanneer gekozen wordt voor de biologische productiewijze? Biologische productie verschilt 
van de conventionele productie, doordat geen kunstmest en synthetische 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In de biologische landbouw worden lagere 
opbrengsten per hectare behaald en is het landgebruik economisch minder efficiënt 
(Trewavas, 2001). Biologische teelt geeft gemiddeld een 30% lagere opbrengst dan de 
conventionele landbouw (Sukkel et al., 2010). Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
biologische landbouw binnen dit project, moet worden uitgegaan van een kleinere opbrengst 
per hectare en daardoor een groter benodigd oppervlak voor productie. Onder conventionele 
landbouw is een ruimtebeslag 50.000 hectare nodig. Wanneer een overstap gemaakt wordt 
naar volledig biologische landbouw, met een 30% lagere opbrengst, zou het ruimtebeslag 
65.000 hectare bedragen. 
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2.4.4 Draagvlak 
 
De hierboven gepresenteerde resultaten over ruimtebeslag voor regionale voedselproductie 
hebben een theoretische basis. Er is geen rekening gehouden met het draagvlak onder de 
bevolking voor een dergelijke overstap naar lokaal en seizoensgebonden voedsel. Een 
aantal aandachtspunten met betrekking tot draagvlakversterking komen daarom hier aan 
bod. Voor menig lezer van dit onderzoek is het van belang om zich ervan bewust te zijn dat 
de in dit onderzoek gebruikte producten slechts vertegenwoordigers van een voedselgroep 
zijn. Het daadwerkelijke pakket aan regionaal voedsel zal dan ook veel gevarieerder kunnen 
zijn. 

De consument is gewend een brede voedselkeuze in de supermarkten aan te treffen. Die 
keuze is op dit moment echter voor een deel gebaseerd op voedsel dat alleen in andere 
klimaatzones kan groeien. Een overstap naar regionaal voedsel lijkt in eerste instantie een 
vermindering van de variatie van het aantal soorten groente en fruit te impliceren. Echter, 
een aantal groenten die wel goed in Nederland te telen zijn, zijn op dit moment nauwelijks 
terug te vinden in de supermarkten. Denk bijvoorbeeld aan rammenas of pastinaak. 

Door gebruik te maken van deze groentes en nog tal van andere ‘vergeten groenten’ is het 
mogelijk de variatie van regionaal voedsel te verhogen. De consument is degene die 
uiteindelijk de beslissing moet nemen om wel of niet regionaal geteeld voedsel te kopen. 
Voor de consument is de overstap van een aardappel of peer naar lokaal voedsel niet 
moeilijk, mits de consument zich van de voordelen van lokale productie bewust is, de 
herkomst duidelijk is en de prijs niet veel hoger uitkomt. Dit geldt niet voor gewassen die nu 
helemaal niet op de markt terechtkomen, maar wel kunnen bijdragen om de variëteit van 
regionaal voedsel omhoog te brengen. Aanbod en vraag van voedsel zijn aan elkaar 
gekoppeld en draagvlakversterking is daarom aan beide kanten van belang. Maar waar te 
beginnen? Belangrijk is dat het contact tussen boer en burger nauwer wordt, zodat burgers 
weten waar ze terecht kunnen voor hun voedsel, maar dat ook de boeren een 
gegarandeerde afzet hebben. Wij schatten in dat boeren niet snel zullen overstappen naar 
de teelt van andere producten, omdat het een grote investering is om over te stappen van 
bijvoorbeeld aardappelteelt naar appelbomen. Dit verandert de ruimte, het duurt lang 
voordat met de productie begonnen kan worden, waardoor de terugverdientijd lang is en 
veel boeren hebben geen ervaring met de teelt van andere producten. 

In een meer algemene beschouwing over voedselconsumptie stelt Dagevos (2004) dat 
voedsel “lang een ondergeschoven kindje [is] geweest” binnen de sociale wetenschappen. 
Sociologen en consumptiewetenschappers hebben vooral belangstelling voor de 
productiekant getoond. Deze belangstelling is echter aan het verschuiven, stelt de auteur. 
Deze ketenverschuiving gaat zelfs zo ver dat consumenten inmiddels de toon aangeven in 
de wereld van voedselproductie (Dagevos, 2004). In dat geval is het beter om bij de 
consument te beginnen, door middel van bewustwordingscampagnes, zodat de consument 
uiteindelijk in staat is om de vraag naar meer lokale producten te stimuleren. Sinds 2009 is 
in Gent (België) officieel één dag per week, in de meeste restaurants, een vegetarische dag 
ingesteld (Isoterra, 2011). Een vergelijkbaar initiatief zou ook mogelijk zijn voor regionaal 
voedsel. Uiteraard moet het voedsel dan ook beschikbaar zijn. 

In tegenstelling tot Dagevos (2004)  menen Bakker et al. (2008) dat een te sterke focus op 
de rol van de consument een valkuil met zich mee brengt. Bij consumptieve bewustwording 
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wordt een rationeel handelende consument verondersteld en wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen het “meningsdier” en het “koopdier”. Informatie alleen leidt niet tot 
gedragsverandering. Ook de omgeving, gedrag en verwachtingen spelen een rol. Het lijkt 
erop dat een goede strategie om het draagvlak te vergroten toch aan zowel de productie- als 
aan de consumptiekant aangezet moet worden. Daarnaast speelt de detailhandel ook een 
grote rol binnen de keten. De producent en de consument zijn op het moment ondergeschikt 
aan de detailhandel. Van belang is dat dit veranderd, zodat de consument de mogelijkheid 
heeft om zijn voedingspatroon aan te passen. Een manier om dit te bereiken is door mensen 
duidelijk te maken dat ze hun voedsel lokaal bij boeren kunnen halen. Hierdoor krijgen 
consumenten een beter beeld bij het voedsel wat ze eten. 

Naast het belang van het draagvlak voor regionale voedselproductie onder de consumenten, 
is ook het draagvlak onder de producenten (de agrariërs) van groot belang. De agrariërs 
moeten open staan voor het telen van, voor hun, nieuwe producten of vergeten groenten. 
Voor een optimale invulling van het gebied en de landbouw moet meer worden 
samengewerkt, hierbij denkend aan bemesting en gewasrotatie. Daarnaast bestaat er op dit 
moment een verdeling in gewassen die voornamelijk op zand of juist voornamelijk op klei 
worden geteeld, omdat ze op deze grondsoort een hogere opbrengst hebben. Wanneer 
agrariërs een gewas gaan telen dat een mindere opbrengst heeft, zullen zij hiervoor een 
compensatie willen voor verminderde inkomsten. Hierdoor kan de prijs van de gewassen 
voor de consument hoger worden, of er kan, bijvoorbeeld in de opstartfase, gecompenseerd 
worden voor deze mindere inkomsten door de overheid. 

Verschillende groeperingen, zoals de opdrachtgever van dit onderzoek (BMF) maar ook 
Transition Towns Tilburg en instanties op provinciaal niveau, zijn al een tijdje bezig om de 
mogelijkheden van een meer regionale voedselvoorziening in kaart te brengen. Om goede 
marketingstrategieën te ontwikkelen voor regionaal voedsel, is inzicht nodig in de perceptie 
op regionaal voedsel. Kuznesof et al. (1997) concluderen in hun onderzoek over percepties 
van regionaal voedsel dat het niet alleen de regio van productie is waardoor een product als 
regionaal wordt beschouwd. Wat als regionaal voedsel wordt beschouwd is een “complexe 
dynamiek van onderling verbonden concepten”. Als bekend is hoe inwoners aankijken tegen 
regionaal geproduceerd voedsel, kunnen marketingstrategieën hierop inspelen. Een 
toekomstig consumentenonderzoek zou hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

2.4.5 Voedselvoetafdruk versus ecologische voetafdruk 
Uit onze berekeningen blijkt dat voor de 200.000 Tilburgers 50.000 hectare landbouwgrond 
nodig is voor hun voedselvoorziening. Dit betekent dat van één hectare maar vier personen 
in hun jaarlijkse voedselbehoefte kunnen worden voorzien. Dit ruimtebeslag is nogal groot. 
Het gaat immers alleen maar om voedsel. De ruimte voor andere menselijke behoeftes, 
zoals mobiliteit en huisvesting of het maken van goederen en diensten zijn nog niet 
meegenomen. Juist met deze combinatie houdt het concept van de ecologische voetafdruk 
rekening. 

Het Foodprint-Netwerk probeert landen wat betreft hun ecologische voetafdruk met elkaar te 
vergelijken. Om dit te kunnen doen, is het begrip globale hectare (gha) geïntroduceerd. 
Deze eenheid verbindt vraag en aanbod als het ware met elkaar. De aarde heeft maar één 
bepaalde bio-capaciteit beschikbaar waar mensen gebruik van kunnen maken. 
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Het Foodprint-Netwerk geeft ook aan dat ieder mens op aarde theoretisch één globale 
hectare ter beschikking heeft. Hoe meer bevolking erbij komt hoe kleiner het gebied van de 
globale hectare wordt. Dit gebied is voor veel meer doeleinden in gebruik dan alleen 
voedselproductie. Naast ruimte voor veeteelt en akkerbouw worden nog andere gebieden of 
beter gezegd menselijke behoeftes meegenomen in de berekeningen. Denk bijvoorbeeld 
aan bosgebieden, mits deze voor menselijke gebruik dienen (meubels, papier, etc.). Ook 
bebouwd land voor infrastructuur wordt meegenomen in de berekeningen van de 
ecologische voetafdruk. Wat betreft stallen voor dieren hebben we dit ook gedaan in ons 
onderzoek. 

De gemiddelde ecologische voetafdruk van alle landen ligt op 2,7 gha per persoon. In 
Nederland ligt de ecologische voetafdruk op 6,2 gha (Ewing et al., 2010). Dit getal is een 
indicator van een leefstijl die de capaciteit van de aarde overstijgt. We merken er echter niet 
zo veel van, omdat er ook landen zijn waar per persoon veel minder dan een globale hectare 
wordt benut. 

Bijna een derde van de Nederlandse voetafdruk wordt in beslag genomen door bouwland: 
1,8 gha per persoon (Ewing et al., 2010). Uit onze berekeningen blijkt dat 4 hectare per 
persoon nodig is om Tilburg in voedsel te voorzien. Voor het gemak wordt deze ruimte gelijk 
gezet met het bouwland uit het Foodprint-Netwerk. Op die manier kunnen we de 4 hectare 
naar de eenheid van globale hectare vertalen. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in 
hoeverre onze berekeningen overeenkomen met de uitkomsten van het Foodprint-Netwerk.  

De eenheid globale hectare houdt er rekening mee dat de productiviteit van grondsoorten 
verschilt, maar dat deze ook tussen landen nogal verschilt. De productiviteit van bouwland 
ligt 2,5 maal hoger dan het gemiddelde van al het beschikbare land. In Nederland is tevens 
de productiviteit van bouwland nog eens hoger dan het globale gemiddelde, namelijk 2,2 
maal hoger (Ewing et al., 2010). Als die twee factoren met elkaar worden vermenigvuldigd, 
kom je op een factor van 5,5 die gebruikt kan worden om de hectares uit ons verslag 
grofweg te vergelijken met de globale hectare voor bouwland in Nederland van het 
Foodprint-Netwerk. 4 hectare gedeeld door 5,5 komt uit op 0,7 gha. Dit cijfer is weer veel 
kleiner dan de 1,8 gha van het Foodprint-Netwerk. Dit kan kloppen, omdat bij de 1,8 g ha 
ook katoen voor kleren zit. Verder zit er ook ruimte bij voor de productie van rubber of 
oliegewassen voor brandstoffen. 
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2.5 Conclusie 

Na een aantal methodologische stappen en aannames was het mogelijk tot een antwoord te 
komen op de vraag: Wat is het ruimtebeslag als de gemeente Tilburg al haar benodigde 
voeding produceert in haar directe omgeving.  

� Het totale ruimtebeslag, inclusief verliezen, nodig om aan de consumptievraag van 
de inwoners van de gemeente Tilburg te voldoen is bijna 50.000 hectare. Dierlijke 
producten, waaronder vlees, melk en eieren zijn verantwoordelijk voor 74% van het 
ruimtebeslag.  

� Om voldoende gewassen te telen is een ruimte van 13.000 hectare nodig. Tarwe, 
zonnebloemen en appelbomen zijn de gewassen met het grootste ruimtebeslag. 
Samen nemen ze 75% van alle voor gewassen benodigde ruimte in beslag. 

� Binnen de verschillende gewassen zijn grote verschillen in opbrengst, waardoor 
bijvoorbeeld het ruimtebeslag van suikerbieten en aardappelen erg uiteen loopt, 
ondanks de relatief dicht bij elkaar liggende consumptiecijfers, uitgedrukt in 
kilogram/jaar. 

� Opbrengsten verschillen tussen zand- en kleigronden. Rondom Tilburg is echter 
maar een zeer kleine fractie kleigrond beschikbaar. Om deze reden is binnen dit 
project alleen gewerkt met opbrengsten op zandgronden. 

� Wat betreft het ruimtebeslag voor groente, valt op dat zaai-uien veel ruimte (41%) 
nodig hebben. Hierna volgen witte kool, sperzieboon en winterpeen, die samen 45% 
van de benodigde ruimte voor groenten in beslag nemen. 

� Om de inwoners van Tilburg van dierlijke producten te voorzien, uitgaande van het 
huidige consumptiepatroon, is een ruimtebeslag van 36.700 hectare nodig. Binnen 
het ruimtebeslag is, behalve voor vis, de ruimte voor zowel huisvesting voor dieren 
als gewassen nodig voor diervoeding meegenomen. 

� Het ruimtebeslag voor vis is verwaarloosbaar klein in vergelijking met de andere 
dieren. Melk- en vlees-vee zijn verantwoordelijk voor het grootste ruimtebeslag (74% 
van het totale ruimtebeslag), hier is wel de productie van diervoeder meegenomen  

� Voor de productie van aardappelen en groente alleen samen is 590 hectare nodig. 
Het is een optie om een stap richting zelfvoorziening met deze voedselgroepen te 
beginnen. 

� Door middel van bewerking van digitale kaarten wordt duidelijk dat het oppervlak dat 
nodig is om Tilburg te voeden circa tien maal zo groot is als het oppervlak van de 
bebouwde zone van Tilburg binnen de gemeentegrenzen. Dit komt overeen met 
ander onderzoek. 

Bij het maken van deze conclusies is aangenomen dat gedragsverandering ten aanzien van 
voedselverspilling op korte termijn niet aan de orde is. 
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3. Landschap 
 

3.1  Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de vraag “Wat zijn de consequenties voor het landschap bij e en 
overstap naar de productie in de nabije omgeving va n Tilburg” beantwoord. 

Eerst wordt kort het ontstaan van het gebied waarin Tilburg ligt beschreven. Hoe en 
wanneer dit is gebeurd en tot wat voor typische landschappen dat heeft geleid. Deze 
landschappen worden verder uiteengezet om een sprekender beeld van deze landschappen 
te geven.  

Vervolgens wordt er ingegaan op de visualisatie van de veranderingen in het landschap, en 
wat deze veranderingen inhouden. Het huidige landschap is een gevolg van een 
toegenomen globalisering, waarin voedsel niet uit de omgeving hoeft te komen, maar van 
elders in de wereld kan worden geïmporteerd. Als het benodigde voedsel voor Tilburg wel 
lokaal geproduceerd wordt, zal dit zeker tot gevolg hebben dat het aanzien van het 
landschap verandert, er worden immers andere producten verbouwd om in alle 
voedselgroepen te voorzien. Een vergelijking tussen de huidige en benodigde 
landsgebruikstype is gemaakt in paragraaf 3.3.2. 

Een aantal voorbeelden van mogelijke landschappen die in de toekomst kunnen ontstaan in 
de omgeving van Tilburg is weergegeven in 4 verschillende  schetsen (figuur 10 tot 14). 
Deze zijn niet bedoeld als losse voorbeelden, maar als voorbeelden van soorten landgebruik 
die te vinden zullen zijn rondom Tilburg.  

In figuur 7 in het vorige hoofdstuk is al aangegeven welke oppervlakte nodig is voor de 
lokale voedselproductie. In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven (figuur 15) van de 
geografische ligging van de gebieden voor voedselvoorziening, natuur en bebouwing. 

Het ontstaan van het landschap in en om Tilburg 

De ondergrond in het zuiden van Nederland bestaat voornamelijk uit sedimenten die zijn 
afgezet in het Tertiair (65,5 tot 2,6 miljoen jaar geleden), zo ook de ondergrond van Tilburg 
en haar omgeving. De tertiaire formaties bestaan uit zand en klei die in diepe zeeën werden 
afgezet. Na het Tertiair volgt het Kwartiair (2,6 miljoen jaar tot heden) dat is opgedeeld in 
twee tijdvakken of series: het Pleistoceen (2,6 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden) en het 
Holoceen (10.000 jaar geleden tot heden). In het Kwartiair daalde de zeespiegel in het 
Noordzeebekken met 80 tot 100 meter, tegelijk met de uitbreiding van het eerste landijs. Het 
grootste deel van het Kwartiair, het Pleistoceen, wordt gekenmerkt door grote 
schommelingen in het klimaat, die elkaar betrekkelijk snel opvolgen. Sedimentatie werd erg 
snel afgezet in het hele Kwartiair. Het oppervlak van Nederland bestaat vrijwel geheel uit 
afzettingen uit deze Periode. Het laatste deel van het Pleistoceen is de jongste ijstijd, het 
Weichseliën, 116.000 tot 11.500 jaar geleden. In deze Etage (sub periode) is het grootste 
deel van Nederland en België bedekt met een laag zand en stof die is opgewaaid uit de toen 
droogstaande Noordzee. Zo zijn bovenop de tertiaire sedimenten de dekzanden ontstaan. 
Deze dekzanden vormen een meer of minder dikke laag van arm tot zeer arm zand met een 
schrale bodem. De bodems die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld, zijn erg beïnvloed door 
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de grondwaterstand en de begroeiing. In de omgeving van Tilburg zijn op dit moment twee 
landschapstypen te onderscheiden: het beekdallandschap en het dekzandlandschap 
(Berendsen, 1997; Berendsen, 2008). 

Dekzandlandschap 

Kenmerkend voor het dekzandlandschap zijn de zogenaamde landduinen, de ruggen van 
opgewaaid dekzand, liggend van westzuidwest richting oostnoordoost. Deze dekzandruggen 
zijn in Noord-Brabant het grootst van heel Nederland en zorgen hier voor het reliëf in het 
landschap. De hoogteverschillen zijn echter nooit groter dan 5 meter (Berendsen, 1997). 

De huidige centra van bewoning rond Tilburg stammen uit de middeleeuwen. Hoewel de 
grond niet erg vruchtbaar was, trachtte men met potstallen (stalmest en plaggen), 
schaapskuddes en landbouw een bestaan op te bouwen. De potstalmest (schapenmest 
vermengd met plaggen uit de nattere gebieden) werd op de zandgrond gebracht om deze 
meer vruchtbaar te maken. Hierdoor zijn de zogenaamde enken of essen ontstaan uit 
samengestelde individuele ontginningen die eerst meer bij de boerderijen werden gehouden, 
de zogenaamde kampen, en later zijn uitgegroeid tot dorpen en steden. 

Op de zandgronden waar het te droog was om sloten te gebruiken als landscheiding, 
werden houtsingels aangelegd, waarvan dan gelijk het hout gebruikt kon worden als stook- 
en geriefhout (hout voor allerhande zaken, zoals bezemstelen etc.). Nadat kunstmest was 
uitgevonden, aan het begin van de 20e eeuw, en de waterhuishouding was verbeterd, 
werden de gebruiksmogelijkheden van de arme zandgronden aanzienlijk groter. 
Schaapskuddes en potstallen werden voor de bemesting van landbouwgrond overbodig, de 
droogste en meest reliëfrijke gronden werden bebost. De meest arbeidsintensieve 
industrieën vestigden zich later ook op de armere zandgronden, wat leidde tot de verdere 
groei van steden. De geringe perceelgrootte, beperkte omvang van agrarische bedrijven en 
externe druk om productiekosten te verlagen, leidden tot een toename van intensieve 
veehouderijen. Dat staat in contrast met de toeristische bruikbaarheid van het landschap, 
waarbij de kleinschaligheid en de afwisseling in het ruimtelijke patroon de belangrijkste 
aantrekkingskrachten vormen (Ministerie van LNV, 1992). 

Beekdallandschap 

Kenmerkend voor het beekdallandschap is het stromende water, de vruchtbare gronden en 
het idyllisch landschap. Na afloop van de laatste ijstijd is de zeespiegel gaan stijgen, wat 
verhoogde grondwaterstanden veroorzaakte. Dit bevorderde de veenvorming in de 
beekdalen. De meanderende beekstelsels die nu vooral voorkomen in het landschap, zijn 
ontstaan doordat boeren de venen gingen afwateren om zo (gras)land te winnen. Gegraven 
beken kunnen buiten het veengebied ook in de meer minerale gronden gevonden worden. 
Op de hogere zandgronden doorsnijden de beekdalen het landschap en vormen zichtlijnen 
in het diverse landschap. Dat vormt mede de grote waardering van het landschap in Brabant, 
wat zijn oorsprong vindt in de verschillende landschapselementen die elkaar afwisselen. 
Beekdalen, essen of enken, oudere ontginningen op hogere gronden, bossen op hoge 
ruggen en heideontginningen. Het feit dat dit alles een goede samenhang heeft speelt zeker 
een rol (Ministerie van LNV, 1992; Beije et al., 2010). 

 



 
 

34

Nu en toekomst 

In een recent onderzoek naar de toekomst van duurzame landbouw is een aantal boeren 
steeds twee toekomstige wereldbeelden voorgelegd. Te weten: een wereldbeeld van 
mondialisering en een wereldbeeld dat meer gericht was op de eigen regio. In dit onderzoek 
van Van der Kolk (2007) en het virtuele stadslandbouwproject Agromere (2011) zijn kaarten 
in zogenaamd vogelvluchtperspectief getekend om de landschappelijke verandering duidelijk 
te visualiseren. Daarnaast is gewerkt met een ‘gebruikelijke’ landkaart, die het gebied recht 
van boven weergeeft. Beide onderzoeken zijn als voorbeeld gebruikt bij het maken van een 
aantal landschapsschetsen van de mogelijke veranderingen in de omgeving van Tilburg. 

Het hele gebied rondom Tilburg dat gebruikt kan worden voor voedselproductie is te groot 
om in een vogelvluchtperspectief weer te geven. Deze manier van tekenen biedt echter wel 
een goed beeld van de veranderingen. We hebben daarom een gebied als voorbeeld 
genomen en dat vijf maal geschetst met ieder een andere ontwikkeling. De manier waarop 
deze toekomstvisies gepresenteerd worden, is interessant om een eigen beeld te vormen 
van de manier waarop het landschap rondom Tilburg in de toekomst eventueel zou kunnen 
veranderen. 

Grondsoorten zijn deze tijd minder van belang wanneer een keuze wordt gemaakt uit de te 
verbouwen gewassen. Zoals hierboven al genoemd werd, zijn er sinds de uitvinding van 
kunstmest meer mogelijkheden om op een zandgrond allerlei vormen van landbouw toe te 
passen (Ministerie van LNV, 1992). 

Landschapsbeleving 

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten op het landschap bij een overstap naar 
regionale voedselproductie. Een schets van de effecten zijn in vorm van tekeningen 
gepresenteerd. Het onderzoek keek vanuit een theoretisch oogpunt naar de ruimtelijke 
mogelijkheden voor lokale akkerbouw en veehouderij. Naast deze fysieke gegevens spelen 
echter veel meer factoren een rol bij een transitie naar een zelfvoorzienend Tilburg. 
Verschillende belanghebbenden zouden moeten worden meegenomen in de discussies over 
een overgang naar een regionale voedselproductie.  

Een overgang naar lokale productie van voedsel brengt grote veranderingen voor het 
landschap met zich mee. Deze veranderingen voor iedereen duidelijk maken en bespreken 
is een belangrijke stap, wanneer Tilburg daadwerkelijk wil overstappen naar een 
voedselvoorziening met regionaal voedsel. Hier wordt in kaart gebracht hoe mensen, vooral 
de inwoners van Tilburg, landschap beleven en hoe ze omgaan met landschapsverandering.  

Voor het visualiseren van landschapsveranderingen rondom Tilburg is het nuttig om met 
scenario’s van lokale voedselproductie te werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
scenario’s die een verschillende omvang van lokale voedselproductie in kaart brengen. De 
acceptatie van de scenario’s zou een indicatie kunnen zijn in hoeverre 
landschapsveranderingen geaccepteerd worden. Eerder hebben Trees et al. (2002) op deze 
manier in Denemarken gekeken naar mogelijkheden om te onderzoeken hoe mensen 
landschapsveranderingen in de rurale ruimte opvatten. Hiervoor zijn gemanipuleerde 
luchtopnames gebruikt. Door de verandering van foto’s zijn vier extreme scenario’s 
uitgewerkt en voorzien met een omschrijving, voorgelegd aan bewoners en andere 
belanghebbenden. 



 
 

35

Wat betreft de weergave van landschapsveranderingen kan worden gewerkt met 
verschillende instrumenten. Deze kunnen worden onderscheden in twee hoofdgroepen: Ten 
eerste zijn er kaarten of op GIS-gebaseerde visualisaties die precies weergeven in welke 
omvang veranderingen zullen optreden. Deze weergaves zijn erg accuraat maar niet voor 
iedereen toegankelijk. Daartegenover bestaan meer artistiek-creatieve weergaves, die 
minder concreet, maar toegankelijker zijn. 

Orland (1992) spreekt in dit geval over een visualiseringsdilemma, en hiermee zou rekening 
moeten worden gehouden wanneer met behulp van visualisaties de beleving van het 
landschap wordt onderzocht. Een ander aspect is de omvang van de ruimte die in de 
visualisaties wordt weergegeven. In dit onderzoek zijn schetsen weergegeven van een 
omvang van 3 - 5 vierkante kilometer. Het gaat hier om relatief kleine vlaktes. Vooral voor 
landschapsdeskundige leken, zijn zulke kleinschalige visualisaties met gedetailleerde 
weergaves geschikt om een realistisch beeld weer te geven. Als het gaat om grotere vlaktes 
wordt ook de visualisering abstracter en vindt veel invulling plaats door de kijker, waardoor 
de kans op miscommunicatie stijgt  (Trees, 2002). 

Tot slot volgt een aanbeveling dat het werken met extreme scenario’s (bijvoorbeeld overstap 
naar alleen maar nog lokale productie in de omgeving van Tilburg) tot afweerreacties kan 
leiden. Door meerdere onderzoeken wordt bevestigd, dat mensen meestal aan de status 
quo vast houden wat betreft landschapsveranderingen (O'Riordan, 1993; Trees, 2002). Het 
is daarom aan te bevelen om stapsgewijs de landschapsverandering in beeld te brengen 
door bijvoorbeeld per scenario een andere omvang van lokale voedselproductie weer te 
geven.  

In Nederland is al eerder onderzoek gedaan naar de landschapsbeleving van de bevolking. 
In het Monitoring Systeem Groene Ruimte wordt de kwaliteit van de groene ruimte in kaart 
gebracht. Een van de 30 variabelen om de kwaliteit te meten is ‘waardering door de 
bevolking’ (Vries and Kralingen, 2002). Met behulp van enquêtes wordt gevraagd wat 
mensen over het landschap in hun omgeving vinden. De hiervoor gebruikte SPEL-vragenlijst 
zou als inspiratie kunnen dienen voor toekomstig bevolkingsonderzoek over 
landschapsbeleving in Tilburg en omgeving. Volgens Vries et al. (2002) verschilt de 
landschapsbeleving tussen stedelingen en dorpelingen nogal. Dit verschil kwam echter tot 
stand doordat ze in het onderzoek gevraagd werden over hun omgeving, die verschilt voor 
beide groepen. 

De Nota Ruimte gebruikt vier kernkwaliteiten om het landschap op haar kwaliteit te 
beoordelen. De kenmerken van iedere kernkwaliteit zijn in het Alterra Rapport ‘MKLE voor 
Nationale Landschappen’  weergegeven (Oosterbaan et al., 2005). Bepaalde kenmerken 
zoals toegankelijkheid, bereikbaarheid, ruimtelijke afwisseling en informatiewaarde zouden 
in scenario’s kunnen worden verwerkt. De landbouw om Tilburg kan op veel verschillende 
manieren worden gerealiseerd.  
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Vier scenario’s zijn gekozen om een beeld te geven van mogelijke situatie veranderingen 
(figuur 10-14): 

Huidige situatie; 

1: Glastuinbouw en fruitteelt; 

2: Graan, zonnebloemen en akkerbouw; 

3: Intensieve veehouderij; 

4: Kleinschalige landbouw. 

Het is belangrijk om te bedenken dat het ene scenario het andere niet uitsluit, zeker 
wanneer intensieve veehouderij aan bod is, dan zal er toch op een andere locatie 
glastuinbouw en fruitteelt moeten zijn om aan alle behoeften in verschillende 
voedingsmiddelen te voldoen. Het enige scenario dat hierin een uitzondering vormt is 
wellicht de kleinschalige landbouw. Kleinschalige landbouw kan evengoed ook wel als een 
scenario naast de andere scenario’s worden gezien. Het is namelijk een dure 
productiemethode die andere machines en werkwijzen verlangt. Wel is kleinschalige 
landbouw interessant voor de toeristische en cultuurhistorische waarde van het gebied 
(Ministerie van LNV, 1992; Van Reeuwijk et al., 2010). 

Meerdere van deze scenario’s, misschien wel allemaal, zijn van toepassing op de omgeving 
van Tilburg. Het is nu niet te zeggen hoe de omgeving exact verandert, in een volgend 
onderzoek zou een meer complete indeling van het hele benodigde landschap gemaakt 
kunnen worden om zo een completer beeld van het geheel te geven. De vier scenario’s zijn 
een opstap naar een meer complete landschapskaart 

 

3.2  Methode 

 
3.2.1 Vogelvluchtperspectief 
 
Met behulp van Google Earth hebben we een kaartuitsnede in vogelvluchtperspectief 
gemaakt van een deel van het landschap in de omgeving van Tilburg. In figuur 8 is te zien 
om welk deel het gaat. Vervolgens hebben we van dat deel de huidige situatie en 4 
toekomstscenario’s geschetst om de verschillende mogelijkheden duidelijk te maken. Deze 
scenario’s met uitleg en legenda staan verder uitgewerkt in de resultaten (figuur 10-14). 

Van der Kolk et al. (2007) noemt de fysieke samenstelling, mentaliteit van de boer en cultuur 
ook als belangrijke factoren in de verandering van het landgebruik en landschap. Dit is hier 
buiten beschouwing gelaten en alleen de grafische weergave is meegenomen. 
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Figuur 8 : Vogelvluchtweergave van het gebruikte gebied voor de gemaakte schetsen. 
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3.2.2. Topografische kaart 
 
In de eerste kaart (zie hoofdstuk 2.3) kwam naar voren dat plaatsen die niet tot de gemeente 
Tilburg behoorden, wel in de productiecirkel liggen. Bovendien liggen landgebruikstypen 
waarop geen voedsel geproduceerd kan worden binnen de productiecirkel. Door bebouwing 
en niet bebouwbaar land mee te nemen in de berekeningen wordt de cirkel vergroot. 

Echter, op het moment dat rekening gehouden wordt met dit landgebruik, doet een cirkel 
geen recht meer aan de daadwerkelijke vorm van het landschap voor voedselproductie 
rondom Tilburg. Als alle productie zo dicht mogelijk bij Tilburg plaats zou vinden, zou het 
gebied niet meer de vorm van een cirkel aan kunnen nemen. Dit temeer omdat dan over de 
landsgrens heen geproduceerd moet worden. De LGN6 landgebruikstypekaart die ten 
grondslag ligt aan het kaartmateriaal dat gebruikt is tijdens dit project, biedt ook geen data 
over de nationale grens van Nederland heen. Om deze redenen hebben we een tweede 
kaart gemaakt, die het benodigde oppervlak geografisch vastlegt (figuur 15). Op deze kaart 
is zichtbaar waar, in de buurt van Tilburg, daadwerkelijk voedsel geproduceerd kan worden. 
Ook voor het maken van deze kaart is de digitale kaart “LGN6" (Landelijk 
Grondgebruiksbestand Nederland, 2009 bewerkt met behulp van een GIS software pakket 
(Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland, 2009). Op deze kaart wordt meer rekening 
gehouden met het feit dat de voedselproductie zo dicht mogelijk bij Tilburg moet 
plaatsvinden. Ook wordt zo rekening gehouden met landgebruikstypen waarop niet 
geproduceerd kan worden. 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van dezelfde kaart ook besproken wat het aandeel is van 
de voedselproductie dat op dit moment al binnen de gemeentegrens geproduceerd kan 
worden. Hiervoor wordt een oppervlakteberekening van de belangrijkste landgebruikstypen 
gemaakt binnen de gemeentegrens. 

Verder wordt specifiek voor elk landgebruikstype waarop voedsel wordt verbouwd, berekend 
hoeveel hectare nu in gebruik is binnen het benodigde topografische oppervlak. Deze 
oppervlakken worden vergeleken met benodigde oppervlakken uit de corresponderende 
voedselcategorieën. 

Tenslotte zal met behulp van een grondsoortenkaart ook worden beoordeeld of het relevant 
is voor de situatie van Tilburg en omgeving om een onderscheid te maken tussen 
verschillende grondsoorten. De grondsoort bepaalt namelijk mede de opbrengst. 
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3.3  Resultaten 

 

3.3.1 Vogelvluchtperspectief 
 

Legenda Landschapsscenario’s 

 

Figuur 9: Legenda voor de gemaakte schetsen. 
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Figuur 10: Schets huidige situatie. 

De huidige situatie.  In het landschap rondom Tilburg zijn nu vooral veel veehouderijen te 
vinden en dan met name koeien- en varkenshouderijen. Veel maïs wordt verbouwd om in 
het voedsel van deze dieren te voorzien. Krachtvoer wordt aangekocht van externe 
bedrijven en wordt bijna niet lokaal geproduceerd. In het verleden was de omgeving meer 
zelfvoorzienend en werd er ook meer graan verbouwd en akkerbouw bedreven. Tot veertig 
jaar geleden was dat niet ongebruikelijk (Oosten, 1971). Sinds die tijd heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden van akkerbouw en granen naar meer kleiachtige en 
nutriëntenrijkere gronden en wordt sinds jaren veel voedsel in Nederland geïmporteerd. 
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Figuur 11: Scenario 1; glastuinbouw en fruitteel.t 

1: In dit scenario ligt het accent op glastuinbouw en fruitteelt. Veel grote kassen in het 
landschap, boomgaarden met appelbomen en laagfruit, zoals aardbeien, vormen grote 
contrasten met de huidige maïsvelden en veehouderijen. 

 

 

Figuur 12: Scenario 2; akkerbouw. 
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2: De zonnebloemen in dit scenario vallen wellicht wat op. Om voldoende olie te produceren 
is gekozen voor zonnebloemen. Samen met graan doet dit scenario wat ouderwets aan, 
wuivende gewassen op uitgestrekte velden, afgewisseld met aardappelen, groenten en 
andere akkerbouwgewassen. 

 

 

Figuur 13: Scenario 3; stallen. 

3: Het scenario van de vele stallen, intensieve veehouderij maakt het mogelijk om met 
weinig grond veel vlees te produceren. Veel grond is wel nodig voor maïs, gras en granen, 
om de dieren te voeden. Ook dit scenario zorgt voor veel open veld en ouderwets veel graan. 
Alleen de stallen die daartussen staan zijn nieuw. 
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Figuur 14: Scenario 4; kleinschalige landbouw. 

4: Dit is misschien wel het meest ouderwets ogende scenario, kleinschalige landbouw, veel 
veldjes met verschillende producten. Eigenlijk is alles in één gebied te vinden: veehouderij, 
glastuinbouw, fruitteelt, akkerbouw en graan. In dit scenario komt het enken- of 
essenlandschap ook het meest tot zijn recht. De lijnen die door de houtwallen en beekdalen 
gevormd worden, leiden enigszins naar het centrum van de enk, of enken. 

3.3.2 Topografische kaart 
 
In hoofdstuk 2 is een kaart gepresenteerd die het ruimtebeslag weergeeft. In dit hoofdstuk 
wordt een kaart gepresenteerd die het effect op het landgebruik meer duidelijk moet maken. 
Voor deze kaart is verder gegaan met het bebouwde gebied binnen de gemeente Tilburg, 
zoals die gebruikt is in hoofdstuk 2. De wegen en spoorwegen zijn hiervan afgehaald. 
Vervolgens zijn alle oppervlakten waarop in de huidige situatie voedsel werd geproduceerd, 
samengevoegd tot de categorie ‘grond voor voedselproductie’. Een benadering van de vorm 
van het gebied waarop het voedsel zo dicht mogelijk bij Tilburg geproduceerd kan worden, is 
gedaan door het gebied te bufferen. Dat wil zeggen dat de omtrek van het bebouwde gebied 
van Tilburg is uitvergroot rondom zichzelf. Dit is net zo lang gedaan tot het oppervlak van 
deze buffer binnen de beschikbare gronden voor voedsel 49.864 hectare besloeg: het 
totaaloppervlak benodigd om Tilburg te kunnen voeden. Het resultaat is te zien in tabel 10. 
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Tabel 10: Soorten ruimtebeslag binnen het oppervlak voor voedselproductie en hun totale en relatieve 
oppervlakte. 

Soort ruimtebeslag Totaal opp (ha) Aandeel ruimte (%)

Voedselproductie 49.866 51%

Bos 16.668 17%

Water 2.129 2%

Overige natuur 4.864 5%

Bebouwing 24.074 25%

Totaal 97.601 100%  

Zoals in tabel 10 is te zien, beslaat het benodigde oppervlak voor voedselproductie de helft 
van het totaal benodigde oppervlak rondom Tilburg. Ter vergelijking laat tabel 11 zien wat 
het beschikbare oppervlak voor voedselproductie is binnen de gemeentegrens (zie ook 
figuur 15 voor een illustratie van de gemeentegrens).  
 
Tabel 11: Soorten ruimtebeslag binnen de gemeentegrens en hun totale en relatieve oppervlakte. 

Soort ruimtebeslag Totaal opp (ha) Aandeel ruimte (%)

Voedselproductie 3.602 30%

Bos 1.630 14%

Water 264 2%

Overige natuur 574 5%

Bebouwing 5.845 49%

Totaal 11.914 100%  

 
De totale oppervlakte van de gemeente Tilburg bedraagt 12.000 hectare. Hiervan is 3.600 
hectare beschikbaar voor voedselproductie, dit is 30% van de totale oppervlakte van de 
gemeente (tabel 11). Deze 3.600 hectare is slechts 7% van het totale oppervlak dat nodig is 
voor de lokale voedselvoorziening van de gemeente Tilburg. Wanneer alleen het 
beschikbare areaal voor voedselproductie binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, zou 
de gemeente Tilburg zelfvoorzienend kunnen zijn in het telen van groenten (400 ha), fruit 
(2.700 ha), aardappelen (200 ha), walnoten (165 ha) en hop (12 ha) (tabel 5 en 13). Het 
kaartresultaat is te zien in figuur 10. Er liggen tenminste acht kleinere plaatsen binnen het 
oppervlak benodigd voor voedselproductie voor Tilburg en delen van tenminste twee steden. 

  
 



 
 

45

Figuur 15: Bebouwing binnen de gemeente Tilburg, de gemeentegrens en het benodigde geografische oppervlak 
dat vereist is om Tilburg te kunnen voeden. Op plaatsen waar geen voedsel geproduceerd kan worden, is het 
landgebruikstype (gegroepeerd) weergegeven.  
 

In tabel 12 is een vergelijking gemaakt tussen de huidige voedsel-landgebruikstypen en de 
benodigde voedsel-landsgebruikstypen ontleend aan de verschillende voedselcategorieën. 
Hiervoor zijn tabel 5 en tabel 8 uit hoofdstuk 2 gebruikt. Onder het kopje “landgebruikstypen” 
staan de huidige landgebruikstypen vermeld. Onder “overige” behoren bloembollen, 
boomkwekerijen en overige gewassen. Onder het kopje “voedselcategorieën” staan de 
voedselcategorieën vermeld die kunnen worden gekoppeld aan de huidige 
landgebruikstypen. Als een voedselcategorie slechts ten dele gekoppeld kon worden aan 
een landgebruikstype, is dit tussen haakjes vermeld. Het totaal aantal hectares voor de 
benodigde productie komt 49 hectare lager uit dan eerder genoemde getallen, deze 49 
hectare wordt gebruikt door stallen. 

Voordat uit de tabel conclusies getrokken worden, moet men in acht nemen dat het gebied 
waarvoor de oppervlakken zijn berekend zo is gekozen dat het precies aan de voedselvraag 
zou kunnen voldoen. Uit de tabel wordt zichtbaar dat op dit moment meer grasland, mais, 
aardappelen, glastuinbouw en overige gewassen aanwezig zijn dan nodig is wanneer over 
wordt gegaan op lokale voedselproductie. Voor de teelt van vooral suikerbieten, granen, fruit 
en zonnebloemen is het huidige areaal te klein. Dit wil zeggen dat wanneer overgegaan 
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wordt naar lokale voedselproductie, een nieuwe verdeling gemaakt moet worden binnen de 
huidige landgebruikstypen zodat alle producten geteeld kunnen worden. Verandering van 
landgebruikstype heeft effect op het landschap. Waar bijvoorbeeld eerst mais en 
aardappelen verbouwd werden, zouden nu granen of bieten verbouwd moeten worden. Ook 
weilanden zouden plaats moeten maken voor de productie van met name granen. Maïs- en 
aardappelvelden zouden ook plaats moeten maken voor boomgaarden en fruitkwekerijen. 
Glastuinbouw heeft geen groot aandeel in de huidige landgebruikstypen. Als echter op 
lokale voedselproductie overgegaan wordt, verdwijnt een deel glastuinbouw uit het gebied. 
Op deze plaatsen worden dan bijvoorbeeld gewassen op akkers geteeld, wat de ervaring 
van een meer open landschap creëert. 

Tabel 12: Vergelijkingstabel: huidige productie per voedsellandgebruikstype vs. Benodigde productie per 
voedsellandgebruikstype ontleend aan voedselgroepen. 

Landgebruikstypen Voedselgroepen

Naam Naam

Agrarisch gras 25.336 Vlees, zuivel, eieren 11.697 217

Mais 13.941 Vlees, zuivel, eieren 8.946 156

Aardappelen 1.682 Aardappelen 196 858

Bieten 957 Suikerbieten 1.228 78

Granen 2.426 Tarwe & Vlees, zuivel, eieren 21.655 11

Glastuinbouw 325 Groenten (kas) 41 794

Boomgaarden 22 Fruit (appels) 1.642 1

Fruitkwekerijen 168 Fruit (aardbeien) 1.038 16

Overige 5.006 Vollegrondsgroente 353

Hop 12

Walnoten 166

Zonnebloemen 2.842 148

Totaal 49.865 Totaal 49.816

Huidige 
productie (ha)

Benodigde 
productie (ha)

Grond 
beschikbaar %

De opbrengst van een gewas hangt af van de grondsoort waar deze op wordt geteeld. Bij 
het uitrekenen van de opbrengsten vanuit gegaan dat al het voedsel op zandgrond wordt 
geproduceerd. Echter bestaat bij de rivier de Waal een aanzienlijk stuk grond uit klei. We 
hebben deze fractie berekend door een grondsoortenkaart te combineren met het 
benodigde geografische oppervlak dat vereist is om Tilburg te kunnen voeden. Een nieuwe 
kaart is gemaakt door de gebieden te selecteren waarin dit oppervlak overlapte met 
kleigronden. Zware klei, lichte klei en zware zavel werden hierbij als kleigrond beschouwd. 
Op deze manier is berekend dat het benodigd geografische oppervlak dat vereist is om 
Tilburg te kunnen voeden slechts 4.4% kleigrond bevat (zie figuur 16). Bij het uitrekenen van 
de opbrengsten en het benodigde oppervlak kan er dus inderdaad vanuit worden gegaan 
dat al het voedsel op zandgrond wordt geproduceerd. 
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Figuur 16: Noordkant van benodigd geografische oppervlak dat vereist is om Tilburg te kunnen voeden. Het 
lichtblauwe gebied ligt hierbinnen op het gebied bestemd voor voedselproductie en heeft een kleigrond. 

  



 
 

48

3.4  Discussie 

De wegen met een breedte smaller dan zeven meter, zijn niet meegenomen in de 
berekening van het oppervlak. Deze zijn echter wel nodig voor transport van het voedsel. 
Verder zijn wegen met een breedte groter dan zeven meter juist breder gemaakt op de 
LGN6 kaart, zodat zij op deze kaart zichtbaar werden als pixels van 25 bij 25 meter. Voor 
een meer accurate berekening van het oppervlak van het wegennetwerk, kan in de toekomst 
de TOP10NL kaart (Topografische Dienst Nederland, 2010) gebruikt worden. Dit geldt 
overigens ook voor een meer accurate berekening van de losstaande bebouwing in het 
buitengebied. 

De kaart die het daadwerkelijk benodigde geografische oppervlak weergeeft, is slechts een 
benadering van de dichtstbijzijnde geschikte gebieden voor voedselproductie: op het 
moment dat een groot bos, stuk natuur, water of bebouwing de productie verhindert, zullen 
de dichtstbijzijnde geschikte gebieden op andere plekken liggen. Hierdoor zal de vorm van 
het totale gebied voor voedselproductie niet meer enkel een uitvergroting zijn van de 
bebouwing van de gemeente Tilburg. Ook zullen kleine concentraties huizen in het 
buitengebied evenveel bijdragen aan de vorm van het gebied als de veel grotere bebouwde 
kom van Tilburg zelf. Bovendien zullen aan de rand van het gebied geen velden voor een 
deel worden gebruikt. 

Bepaalde kenmerken zoals toegankelijkheid, bereikbaarheid, ruimtelijke afwisseling, 
informatiewaarde zouden in scenario’s kunnen worden verwerkt. De landbouw om Tilburg 
kan op veel verschillende manieren worden gerealiseerd. Alleen als er voldoende draagvlak 
is, kan de overgang ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Informatie over de voor- en 
nadelen van lokaal geproduceerd voedsel zou transparant worden gemaakt en ter discussie 
worden gesteld.  

3.5  Conclusie 

Op welke manier voedselproductie ook gerealiseerd wordt rondom Tilburg, er zullen 
landschappelijke veranderingen plaatsvinden. Hoe dat precies vorm gegeven zal worden is 
niet erg concreet te zeggen. Hier zijn niet meer dan een aantal mogelijke scenario’s 
geschetst van het landschappelijk aanzicht van de toekomst. De ondergrond van het 
landschap en de grote lijnen zullen niet veranderen, maar het aanzicht, datgene wat de 
bewoner en de recreant ziet kan nog verschillende aanzichten aannemen. Ook is het niet zo 
dat er een bepaald scenario uit zal rollen, maar de verschillende scenario’s zullen naast 
elkaar voorkomen. 
Een aantal plaatsen en steden dat niet tot de gemeente Tilburg behoort, ligt wél in het 
gebied dat voor voedsel bestemd zou worden als geproduceerd wordt binnen het vereiste 
oppervlak om Tilburg te kunnen voeden. Als die op de zelfde manier zelfvoorzienend 
gemaakt zouden moeten worden, zou er zeker sprake zijn van ruimtegebrek. Als er een 
kaart gemaakt wordt met de beschikbare grond voor voedselproductie, waarbij rekening 
wordt gehouden met nabije voedselproductie, landgebruikstypen waar niet op geproduceerd 
mag worden en het niet overschrijden van de landsgrens, is het aandeel van de grond voor 
voedselproductie 51%. De totaal benodigde oppervlakte rondom Tilburg, waarbinnen ook de 
voedselproductie plaatsvindt, is 98.000 hectare. Slechts 7 procent van het totale oppervlak 
dat nodig is voor de lokale voedselvoorziening van de gemeente Tilburg, ligt binnen de 
gemeentegrens.  
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Als de huidige verhouding van voedselsoorten in de omgeving van Tilburg vergeleken wordt 
met de benodigde verhoudingen, wordt duidelijk dat er voornamelijk teveel oppervlak aan 
agrarisch gras is en te weinig oppervlak aan granen. 
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4. Aanbevelingen 
 

Aan de hand van de resultaten: 

- Om een begin te maken met de zelfvoorziening van Tilburg, zou begonnen kunnen 
worden met de productie van aardappelen en groenten. Dit zijn de meest rendabele 
akkerbouwproducten, waarvoor relatief de minste ruimte nodig is en waarvoor nu de 
grootste afzetmarkt bestaat. 

- Er moet bewuster omgegaan worden met voedsel. Dit betekent dat er meer 
seizoensgebonden producten gegeten moet worden en minder voedsel weggegooid 
moet worden. Dit kan bereikt worden door bovenstaande opties en een realistischer 
gebruik van houdbaarheidsdatums. Ook het eten van minder vlees draagt hieraan bij. 

- De keten van de boer tot het bord moet verkort worden. Wanneer de keten verkort wordt, 
dan blijven de producten betaalbaar en zullen mensen beter begrijpen wat de herkomst 
van hun eten is. Wat weer goed is voor het behouden van een draagvlak.  

- Er moet een draagvlak onder de bevolking en de agrariërs gecreëerd worden voor de 
regionale voedselproductie, om acceptatie te bewerkstelligen van bijvoorbeeld een 
ander dieet en een ander landschap. Dit kan bereikt worden door onder meer 
workshops voor agrariërs, voorlichting voor bevolking (nederlandbloeit.nl) en een 
lesprogramma, voor scholen, over regionale voedselvoorziening (ideeën: film Taste the 
Waste, Thurn 2010).  
 

Voor vervolgonderzoek: 

- Het in kaart brengen van een draagvlak onder de bevolking en agrariërs is een 
belangrijk onderwerp, waarnaar meer onderzoek gedaan moet worden. Hierop kunnen 
vervolgactiviteiten worden afgestemd.  

- Het is nu nog niet bekend wat de economische haalbaarheid van het zelfvoorzienend 
worden is. Zo is niet bekend wat de gevolgen zullen zijn voor de inkomsten van de 
agrariërs en de voedselprijzen voor de consument. 

- Er moet een onderzoek komen naar verduurzaming van de voedselproductie- en 
voedselverwerkingsketen. Wat is duurzaam en wat is haalbaar? Draagt biologische 
landbouw hier bijvoorbeeld aan bij? Of zijn intensievere vormen van landbouw toch 
duurzamer? Een interessante vraag is of het haalbaar is om vleesvervangende 
producten te produceren of dat vlees de belangrijkste eiwitbron blijft. 

- In dit onderzoek zijn veel aannames gedaan omtrent dierlijke productie. In een 
vervolgonderzoek zouden deze aannames nauwkeuriger bekeken kunnen worden. 

- Het verder uitwerken van de kaarten door een landschapsarchitect, zodat beter 
beoordeeld kan worden wat er precies met het landschap zal gebeuren, wat haalbaar is 
en waar veranderingen concreet te realiseren zijn. Hieruit kan een nog gedetailleerdere 
plan/kaart ontstaan. 

- Het is nu niet te zeggen hoe de omgeving exact verandert, in een volgend onderzoek 
zou een meer complete indeling van het hele benodigde landschap gemaakt kunnen 
worden om zo een completer beeld van het geheel te geven.  
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Bijlagen 
 

Rekenmodel 

Onderstaande tabel is gemaakt om een overzicht te genereren van de bevolkings 
samenstelling van Tilburg. Deze actuele data is verzameld bij het CBS. 

 

  

Naam: 

Geslacht Aantal %

Mannen 101700 49.6%

Vrouwen 103163 50.4%

Totaal aantal inwoners 204863 100.0%

Leeftijdklassen Aantal %

0-4 jaar 11084 5.4%

5-9 jaar 11493 5.6%

10-14 jaar 10954 5.3%

15-19 jaar 12844 6.3%

20-24 jaar 17988 8.8%

25-44 jaar 60304 29.4%

45-64 jaar 52121 25.4%

65-79 jaar 21192 10.3%

80 jaar en ouder 6883 3.4%

Totaal 204863 100.0%

Grootte huishouden Aantal %

1 persoon 42931 43.5%

2 personen 29327 29.7%

3 personen 11185 11.3%

4 personen 11089 11.2%

meer dan 5 personen 4179 4.2%

Totaal 98711 100.0%

Opleidingsniveau beroepsbevolking (15-65) Aantal %

Geen 42857 29.9%

Laag 24600 17.2%

Middelbaar 39000 27.2%

Hoog 36800 25.7%

Totaal 143257 100.0%

Tilburg
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Voedingsgroep Totale 
voedselconsumptie  

(gram/dag) 

Gemiddeld per 
inwoner  

(gram/dag) 
Aardappelen 19,355,645 94 
Dranken 295,907,593 1,444 
Brood 24,971,451 122 
Diversen 374,011 2 
Eieren 2,707,019 13 
Fruit 26,120,113 128 
Gebak en koek 7,414,641 36 
Graanproducten en bindmiddelen 8,882,841 43 
Groenten 27,293,650 133 
Hartig broodbeleg 451,968 2 
Kaas 5,725,987 28 
Kruiden en Specerijen 195,257 1 
Melk en melkproducten 84,251,779 411 
Noten, zaden en snacks 803,806 4 
Peulvruchten 5,578,001 27 
Preparaten 748,924 4 
Samengestelde gerechten 942,865 5 
Soepen 9,476,578 46 
Sojaproducten 13,439,391 66 
Suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen 7,234,662 35 
Vetten, oliën en hartige sauzen 8,750,354 43 
Vis 1,783,667 9 
Vlees, vleeswaren en gevogelte 19,332,890 94 

Totaal 571,743,093 2,791 

 

 

Boekenlegger, knip uit langs het lijntje en gebruik de legenda tevens als boekenlegger. 
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