Achtergrondinformatie Klimaat- en Diervriendelijke BBQ
voor politici, beleidsmedewerkers en media

De klimaatverandering met als grootste gevolg de opwarming van de aarde is
al flink op weg: het gaat zelfs sneller dan we allen denken. Door onze
industriële revolutie hebben we onze planeet in anderhalve eeuw tijd met al 4
tot 6 graden Celcius opgewarmd – en dat maakt onze aarde op termijn
onleefbaar. Daarom hebben meer dan 190 landen gezamenlijk gesteld dat we
de aarde niet meer dan nog 2 graden extra kunnen laten opwarmen: erboven
wordt het catastrofaal. Trump’s Amerika heeft zich reeds van het
overeengekomen akkoord teruggetrokken waardoor de situatie nog nijpender
is geworden …
Klimaatverandering
Steeds vaker hoor je in het nieuws over hittegolven, stormen, droogtes,
ijsregens, overstromingen en losgebroken ijsbergen. Het poolijs smelt meer en
meer en al dat water moet ergens heen. Het klimaat verandert doordat de aarde warmer wordt. Deze
temperatuurstijging wordt door wetenschappers wereldwijde opwarming genoemd. Het klimaat op aarde kan
veranderen door natuurverschijnselen. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid zonnestraling op aarde of het aantal
vulkaanuitbarstingen. Als de zon schijnt of een vulkaan uitbarst komen er broeikasgassen vrij, onder andere CO2.
In het geval van zon is dit nodig om de warmte van de zon op aarde vast te houden zodat deze niet terugkaatst naar
de ruimte.
Het is echter onwaarschijnlijk dat natuurverschijnselen de temperatuurstijging van de laatste decennia hebben
veroorzaakt. Zo’n 97% van de wetenschappers is het inmiddels onderling eens dat de mens de grootste veroorzaker
van klimaatverandering is. Wij veroorzaken dit door ontbossing, industrie, verkeer, energie-opwekking … maar
onze grootste veroorzaker is de vlees- en zuivelindustrie. En al deze oorzaken bij elkaar zorgen ervoor dat er meer
CO2 in de lucht komt. Hierdoor worden er meer zonnestralen in onze atmosfeer gevangen, waardoor het steeds
warmer wordt. En zo ontstaat klimaatverandering.
Vleesindustrie  …  klimaatschade
Volgens recente wetenschappelijke cijfers van het WorldWatch-Institute is de vleesindustrie met minimaal 51% de
grootste veroorzaker en vervuiler van klimaatverandering. De vlees/zuivel-industrie zorgt voor de grootste uitstoot
van broeikasgassen èn verbruikt onnoemelijke hoeveelheden drinkwater, en heeft daarmee een enorme invloed op
de klimaatverandering. Echter in plaats van maatregelen te treffen om het aantal dieren in de vleesindustrie
drastisch te verminderen en de consumptie van dierlijke producten te verlagen, kiest de Nederlandse overheid er
voor om niets concreets te doen en zogenaamd de sector te verduurzamen. De oorzaken worden niet aangepakt,
maar de gevolgen worden verbloemd, zoals het plaatsen van filters op de stallen om de uitstoot van broeikasgassen
te verkleinen – maar dat zal weinig helpen – en zeker niet als de vleesindustrie alleen maar verder wordt
uitgebreid: Nederland onderhoudt de vleesindustrie met allerlei subsidies, financieringen en belastingvoordelen, en
exporteert zelfs de bio-industrie naar onder meer Azië en Afrika …
De veel te veel dieren in de vlees- en zuivelindustrie (veehouderij) laten scheten, boeren en ze poepen en dat
veroorzaakt bij elkaar een immens grote uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas. Deze gassen hebben

een nog veel groter klimaateffect dan CO2. Methaan (21 keer sterker dan CO2) wordt geproduceerd door bacteriën
in de maag van koeien. Lachgas (310 keer sterker dan CO2) komt vrij uit mest. Dat tegenwoordig ook stroom
wordt opgewekt uit de afvalstoffen van die dieren, maakt echt groene stroom alleen maar ‘bruiner’. We hebben nu
in de laatste 200 jaar sinds de industriële revolutie een verdubbeling van methaan in de atmosfeer ten opzichte van
de 650.000 jaar daarvoor.
Hoe meer uitstoot van broeikasgassen, hoe warmer de aarde, hoe warmer de oceanen, minder vissen dus hoe
sneller het verzuurt, hoe sneller gletsjers en ijskappen smelten die overigens heel veel CO2 opgeslagen hebben die
dan nu vrijkomt. Het smelten van het koude (zoete) water van de gletsjers en ijskappen ontwrichten de Golfstroom
en de Noord-Atlantische stroom die nu al ontwricht zijn en langzamer gaan maar zelfs stil kunnen komen te staan
waardoor we acuut in een ijstijd vallen wat weer een economische en humanitaire ramp tot gevolg zou kunnen
hebben.
De Zuidpool is de graadmeter om CO2 uitstoot te meten, en is 23 mei 2016 boven de 400 ppm (part per million)
uitgekomen. Wereldwijd was het gemiddelde 380 ppm en nu in Antarctica waar geen fossiele brandstoffen en
vee-industrie is, wat nu boven de 400 is uitgekomen, is volgens vele wetenschappers ernstig alarmerend. De
Noordpool smelt sneller dan de Zuidpool, maar de Zuidpool smelt drie maal sneller dan eerder werd gedacht.
Ontbossing en transport

Vele duizenden vierkante kilometers oerbos gaan jaarlijks tegen de vlakte om plaats te maken voor grazende
runderen en akkers om veevoer te verbouwen. De veeteelt is voor 91% verantwoordelijk voor de vernietiging van
het regenwoud in de Amazone voor de productie van veevoer en grasweiden voor vee. Elke seconde gaat een stuk
oerbos zo groot als een voetbalveld tegen de vlakte! Het merendeel van het vlees en veevoer wordt geëxporteerd.
Nederland is na China de grootste importeur van soja; die is niet bedoeld voor vegetarische producten maar om
dieren in de vleesindustrie te voeden: nagenoeg alle soja komt terecht in de voederbakken van de varkens, kippen
en koeien in de vleesindustrie. Zo’n 45% van de wereldgraanproductie dient als veevoer, in Nederland zelfs 80
procent. Wereldwijd voert men jaarlijks 735 miljard kilo graan aan de totale veestapel. Voor 1 kilo rundvlees is
zo’n 25 kilo voer nodig: dat is een gigantische verspilling van hoogwaardige plantaardige voedingsstoffen waar
veel mensen van hadden kunnen eten. Na deze vervuilende productie wordt ruim 70% van het Nederlandse vlees
geëxporteerd! Er komen dus ook nog heel veel uitlaatgassen vrij door het transporteren van levende wezens, voor
het transport van voer, en dan nog vele lange-afstands transporten richting slachthuizen en vervolgens de export
van het vlees van al die dieren. Deze gassen dragen allemaal nog extra bij aan de klimaatverandering.
Water
De productie van één kilo rundvlees kost in totaal 15.000 liter water. Een kilo varkensvlees kost 6000 liter water en
voor een kilo kippenvlees hebben we het over 4300 liter. Ter vergelijking: een kilo sojabonen vereist hooguit 2100
liter water; maar als je diezelfde kilo voert aan dieren in de vleesindustrie is dat niet erg economisch of efficiënt.
Het is een feit dat we heel veel water zouden kunnen besparen als er minder vlees geproduceerd zou worden. En
door minder vlees en zuivel te produceren zouden we ook het klimaat veel minder schade toebrengen!
We voeren dus het grootste deel van de (plantaardige) wereldvoedselproductie aan dieren in de vleesindustrie; als
we dat niet zouden doen zou de klimaatverandering een direct halt worden toegeroepen èn iedereen op aarde – ook
iedereen in de derde wereld landen – te eten en te drinken hebben! Ingrijpen richting de vlees- en zuivelindustrie is
dat niet alleen goed voor de dieren, natuur en milieu maar ook voor de mensheid!
Eenvoudige maar duidelijke berekeningen door onder meer UNESCO (VN organisatie voor onderwijs, wetenschap
en cultuur) laten zien hoeveel water er nodig is om een boterham te krijgen op ons bord: 40 liter, een ei 200 liter,
een kop koffie 140 liter, een liter melk 1.000 liter. En als we vlees eten, met name rood vlees van met graan
gevoerde dieren, is het waterverbruik echt schokkend: de productie van elke kilo rundvlees is 15.500 liter!

De wereld ten onder door de vleesindustrie
Volgens het rapport ‘Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production’ van het Environment
Programme van de Verenigde Naties (UNEP, een internationaal panel voor duurzaam beheer van hulpbronnen) zal,
naarmate de wereldbevolking in 2050 piekt in de richting van een voorspelde 9,1 miljard mensen, een
voedingspatroon met vlees en zuivel een onhoudbare situatie brengen. Een wereldwijde verschuiving naar een
veganistisch dieet is van levensbelang om de wereld van honger, energiearmoede en de ergste gevolgen van de
klimaatverandering te redden, aldus het VN-rapport, dat reeds in 2010 gepubliceerd werd. De aanbeveling volgde
op een advies van een jaar daarvoor, dat een vegetarisch dieet beter was voor de planeet – volgens Lord Nicholas
Stern, voormalig adviseur over de economische aspecten van de klimaatverandering van de Britse regering. In ons
land blijft de vleesindustrie echter maar uitbreiden en verder gefinancierd en gesubsidieerd en zelfs met subsidies
geëxporteerd worden – alsof de toekomst van onze planeet niet telt.
Meer dan de helft van de gewassen in de wereld worden gebruikt om dieren in de veehouderij en niet om mensen
te voeden. Gebruik van land en verbruik van water, vervuiling met stikstof en fosfor, en de uitstoot van
broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen voor vervoer van vee en vlees hebben aanzienlijke
gevolgen voor het milieu. Tussen 1950 en 2000 is de hoeveelheid mensen op aarde verdubbeld; tegen 2050 zal die
verdrievoudigd zijn - maar op het huidige tempo zal de wereldwijde vleesproductie dan van 45 miljard naar 450
miljard kilo vertienvoudigd zijn! In 2008 zei de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN dat de
voedselproductie wereldwijd met 70% zou moeten toenemen om in 2050 de wereldbevolking te kunnen te voeden.
Dat gaat niet lukken als je die planten eerst gaat voeren aan dieren in de vleesindustrie.
Ook een-derde van alle gevangen vissen gaat naar veevoer en voor elke kilo vissen die daarvoor gevangen wordt 5
kg aan zeedieren meegevangen die weer als bijvangst overboord gegooid worden. Vissen zijn daarentegen ook heel
belangrijk om klimaatverandering te bestrijden doordat ze met hun ontlasting kalk uitscheiden wat weer
koolstofdioxide aan zich bindt wat ook weer verzuring van de oceanen tegenhoudt. Minder vissen betekent dat des
te sneller de oceanen zullen verzuren waardoor koraalriffen gaan verbleken en dus doodgaan net zoals de
fytoplankton die nu met 40% is afgenomen. Maar die ons het grootste deel van onze zuurstof levert. Door de
verzuring van het zoete en zoute water door de vee-industrie zal leven voor schaal- en schelpdieren in de tweede
helft van deze eeuw niet meer mogelijk zijn omdat door de hoge zuurgraad hun exoskeletons zullen worden
afgebroken. Door de invloed van stikstofuitstoot en verzuurde neerslag hebben vogels in het binnenland nu reeds
last van te dunne eierschalen en zwakke weke botjes in hun pootjes.
Van de 1700 miljoen ton voedsel in de wereld gaat 600 miljoen ton naar vee. (Dus 45% van alle voedsel. In
Nederland is dit zelfs 80%). 500 Miljoen mensen lijden aan ondervoeding in de wereld. 40 Miljoen mensen sterven
jaarlijks door ondervoeding. 40.000 Kinderen sterven per dag wereldwijd aan ondervoeding.
Chatham House – The Royal Institute of International Affairs, een onafhankelijk beleid instituut gevestigd in
Londen, publiceerde in 2014 het rapport ‘Livestock – Climate Change Forgotten Sector: Global Public Opinion on
Meat and Dairy Consumption’ met een aantal schokkende feiten: de menselijke consumptie van vlees en zuivel is
een belangrijke motor van de klimaatverandering, maar deze nieuwe publicatie is van oordeel dat er een groot
gebrek is aan publiek bewustzijn en begrip van het verband tussen de consumptie van dierlijke eiwitten en de
verandering van ons klimaat. De consumptie van vlees en zuivel is namelijk een zeer grote veroorzaker van de
klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij zijn naar voorzichtige schatting goed voor
14,5 procent van het wereldwijde totaal, meer dan de directe emissies van de transportsector.
De steeds groter wordende schuren van de vlees- en zuivelindustrie zijn immense watervervuilers. De bio-industrie
als geheel genereert veel meer mest dan kan worden afgevoerd. Nitraten, fosfaten, bacteriën en virussen aanwezig
in de mest sijpelen in het grondwater en vervuilen en verzuren de aarde en het oppervlaktewater, doden het leven
in het water en bedreigt de volksgezondheid.

Ook zijn volgens Tony Weis, universitair hoofddocent bij de afdeling geografie aan de University of Western
Ontario en auteur van The Ecological Hoofprint, het wereldwijde probleem van de vleesindustrie en het verhogen
van de dierlijke productie de afgelopen eeuw dè belangrijkste veroorzaker van het verlies aan biodiversiteit (het
aantal verschillende soorten binnen een ecosysteem), de vervuiling van de waterlopen en de klimaatverandering.
En uit een Nederlandse studie van 2008 blijkt dat als we wereldwijd stoppen met de veehouderij, we de kosten van
klimaatstabilisatie tot 2050 verminderen met 80%, dat zou een kostenbesparing van $32.000 miljard betekenen!
Koeien, varkens, schapen en pluimvee gehouden door de vlees- en zuivelindustrie vormen momenteel de grootste
bedreigingen voor het milieu en onze aarde, volgens een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
VN (FAO) uit 2006. Het rapport, getiteld ‘Livestock’s Long Shadow’, zegt dat de veehouderij het land
verslechtert, wat bijdraagt aan het broeikaseffect, watervoorraden vervuilt, en de biodiversiteit vernietigt. Kortom,
de sector is “een van de top twee of drie belangrijkste bijdragers aan de meest ernstige milieuproblemen op elke
schaal”. De vleesindustrie vergt veel van het land, en bezet 26% van het ijsvrije land op aarde. De vleessector
neemt 70% van de ontboste gebieden in de Amazone in, en het door hen gebruikte voer wordt gekweekt op een
derde van de wereldwijde akkerland! Het rapport gaat zelfs zo ver dat de veehouderij, die goed is voor ongeveer
20% van de biomassa van alle landdieren, “een toonaangevende veroorzaker is van de vermindering van de
biodiversiteit op aarde”.
Minder vlees, melk en kaas: dat zou de prioriteit moeten zijn van het milieubeleid, zegt pensionerend biochemicus
en toxicoloog Harry Aiking. En niet alleen omdat de aarde erdoor opwarmt. Er zijn nog veel grotere problemen.
De karbonade bij de aardappels, het plakje kaas op de boterham, de beker drinkyoghurt bij het ontbijt, ze staan
mede aan de basis van de grootste milieuproblemen van deze tijd, zegt Aiking, verbonden als biochemicus aan de
VU in Amsterdam.
De publicaties over de vernietiging van het leven op aarde door de vleesindustrie stapelen zich inmiddels op,
evenals de feiten die daarin genoemd worden. Maar als mensen meer plantaardig in plaats van dierlijk eiwit eten,
levert dat enorme – en broodnodige – voordelen op. Zo’n ‘eiwitomslag’ komt duurzame energievoorziening,
duurzaam watergebruik, de biodiversiteit en de volks- en diergezondheid ten goede. Dit was de belangrijkste
uitkomst van een groot en breed onderzoek naar duurzamere eiwitproductie van negentien economen,
consumentenonderzoekers, voedseltechnologen, sociologen, politicologen, psychologen, ecologen en chemici van
drie universiteiten, een onderzoek dat werd gefinancierd door wetenschapsorganisatie NWO. De
onderzoeksresultaten staan beschreven in het boek ‘Sustainable Protein Production and Consumption: Pigs or
Peas?’ waarvan toenmalig minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste exemplaar in
april 2006 kreeg aangeboden. Dat is dus 10 jaar geleden. Gezien de huidige staat van de vleesindustrie, en alle
financiële voordelen, subsidies ter waarde van vele honderden miljoenen euro’s die deze industrie jaarlijks in de
schoot geworpen blijft krijgen, vraagt Een DIER Een VRIEND zich af wat er met die publicatie, en al die andere
publicaties van de afgelopen jaren gedaan …
De cijfers zijn schokkend, zelfs de wat voorzichtiger reeds door vele experts tegengesproken cijfers van de VN zijn
alarmerend.
Verder is de rol die klimaatverandering en opwarming van de aarde speelt bij de ontwikkeling en evolutie van
‘vector-borne’ ziekten en zoönosen (aandoeningen die van soort op soort; of anders, van dier op de mens) nog pas
ontdekt en in onderzoek. Ziekten waarbij de vleesindustrie ook al bij een uitgebreid scala zo’n grote rol in de
overdracht en verspreiding ervan speelt ...
Klimaatvluchtelingen
Een rapport van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) stelt dat in 2013 alleen al 22
miljoen mensen ontheemd raakten door natuurrampen – en dat dit aantal alleen maar zal toenemen. De Oceanische

eilandenstaat Tuvalu raakt al steeds meer land kwijt door de stijgende zeespiegel en over niet al te lange tijd
verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de Fiji-, Kiribati-, Vanuatu-, en Marshall-eilandengroepen.
Nederland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel. Wanneer onze lage landen onderlopen zal het onze beurt
zijn te vluchten voor het klimaat.
Wat kan onze overheid doen?

Op allerlei manieren communiceert de overheid naar burgers dat het goed is om een zuinige auto te kiezen.
Daarnaast is via het verplichte energielabelsysteem voor auto’s door de overheid geregeld dat consumenten inzicht
hebben in de verschillen. Ook energiebesparing in woningen, groene stroom en allerlei opties voor afvalrecycling
zijn actief en worden langjarig middels voorlichting en subsidies door de overheid gestimuleerd. Maar met zonneen windenergie, wat spaarlampjes en elektrische auto’s alleen gaan we de klimaatverandering niet tegen.
Maar de overheid zou veel meer kunnen bereiken:
●

beleid ten aanzien van landbouw (planten, CO2 positief) en veeteelt (dieren, CO2 negatief) moet van
elkaar gescheiden worden.

●

stimuleren van ‘lab-grown’ meat: momenteel gaan andere economieën er vandoor met deze groei-markt!

●

21% BTW i.p.v. 6% BTW op vlees, zuivel en vis; of juist HOGERE btw op dierlijke producten
VANWEGE het dierenleed en de milieu- klimaat- en volksgezondheidsschade.

●

een lagere BTW op plantaardige eiwitten en vlees- en zuivel’vervangers’.

●

vleestax: een vaste heffing per kg op vlees & liters zuivel vanwege de milieuschade.

●

een stop op het exporteren van de bio-industrie, want met meer bio-industrie en meer vleesindustrie
maken we de klimaatschade juist nog erger.

●

een stop op subsidies aan de veeteeltsector: zo stimuleren we juist klimaatschade!

●

een stop op bonussen aan de veeteelt voor het volgen van bestaande wet- en regelgeving; gewone burgers
krijgen ook geen beloning voor het niet overtreden van de wet!

●

subsidies voor boeren die omschakelen van dierlijke naar plantaardige eiwitproductie.

●

preventie: voorlichting richting het publiek over de milieu-, klimaat- en gezondheidsschade die een teveel
aan eiwitten veroorzaakt.

Wat burgers zelf kunnen doen is duidelijk: er komen steeds meer ‘klimaatveganisten’ bij. Deze positieve
ontwikkeling moet extra gestimuleerd worden.
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