
Vlees mevrouw, u weet wel waarom (niet)
Niet te veel vlees, dat weten we heus wel. Maar wat eet het bewuste gezin dán?
Een plak kaas is geen goed alternatief. ‘Madenburger kan smakelijk zijn.’
Door Evelien van Veen

Biologisch is niet
per se beter dan
een lapje uit de
bio-industrie

O
ké, even heel eerlijk over het menu
van de afgelopen dagen. Woensdag:
hutspot. Zonder klapstuk, maar
mét spekjes. Biologische, dat wel.
Donderdag: een restje hutspot,

roergebakken venkel en een met kaas gevulde
vegaburger. Vrijdag: een salade met roquefort
en appel, aardappelkroketjes en twee tar-
taartjes met zijn vieren. Ziehier de halfslachti-
ge pogingen van een gemiddeld Nederlands
huishouden om niet te veel vlees op tafel te
zetten. Want dat mag niet. Dat weten we bij
ons thuis best.
‘Momenteel is het bredere consumenten-

publiek zich nauwelijks bewust van de milieu-
gevolgen van onze consumptie van vlees en
zuivel’, schrijven twee onderzoekers half sep-
tember in de krant. ‘Consumenten hebben
hoegenaamd geen idee van het verband tus-
sen hun biefstukje of glas melk en de opwar-
ming van de aarde of het steeds groter tekort
aan drinkwater.’

Niet waar – ik heb best een idee. Genoeg al-
thans om me bij het vleesschap in de super-
markt flink schuldig te voelen: de wereld gaat
ten onder aan onze vleesconsumptie, zoveel
heb ik wel begrepen. Maar de ene dag neem ik
die boodschap serieuzer dan de andere. Het
gezin voeden met louter bonen en noten lukt
me nu eenmaal niet, en je kunt ook niet de
hele dag stilstaan bij de ondergang van de aar-
de. Zeker rond etenstijd komt dat soms ver-
domd onhandig uit.

Kaas
Wat wel waar is: diepgaande kennis ont-

breekt. Hoe slecht is het eten van vlees nu pre-
cies voor het milieu? Is biologisch vlees echt
een alternatief, of slechts het minste van twee
kwaden? Kaas ter vervanging – daar was toch
ook iets mis mee? Wat mag ik nog eten zonder
meteen veganist te hoeven worden?
‘Niet alleen vlees belast het milieu, ook zui-

vel, vis en eieren’, zegt onderzoeker Henk
Westhoek van het Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL). ‘Een varkenslapje vervangen
door een plak kaas levert geen milieuwinst
o p. ’Het PBL presenteerde begin september de
Milieu- en Natuurbalans 2009 waarin op een
rijtje is gezet hoe groot de schade is die de
vleesconsumptie aanricht in het milieu. Groot,
luidt de conclusie van het rapport, vandaar de
oproep van het planbureau om een maat-
schappelijk debat te voeren over het verant-
woord eten van vlees. Vlees eten moet minder
cool worden, vinden ze bij het PBL. Dan daalt
de consumptie vanzelf, en dat is hoognodig,
want als in opkomende economieën als India
en China de vleesconsumptie straks ook nog
eens fors gaat stijgen, wordt het milieupro-
bleem wel heel serieus.

Het verdwijnen van natuurgebieden en de
opwarming van de aarde, daar komen die pro-
blemen kortweg op neer. Zo’n 80 procent van
al het landbouwgebied wereldwijd wordt ge-
bruikt voor vee en veevoer, en het kappen van
regenwoud om dat gebied uit te breiden, gaat
onverminderd door. 30 procent van het biodi-
versiteitsverlies – het verdwijnen van plant- en
diersoorten – is daaraan te wijten, berekende
het PBL, en 12 procent van alle broeikasgassen
die worden uitgestoten komen uit de vlees- en
zuivelindustrie. Vooral herkauwers – koeien,
schapen – zijn daarvoor verantwoordelijk: hun
verteringsproces leidt tot grote hoeveelheden
methaan in de atmosfeer, een broeikasgas dat
een stuk schadelijker is dan CO2.

Minder vlees en zuivel eten, dat is wat ons te
doen staat, zegt Westhoek van het PBL. Het kan
best: de afgelopen twintig jaar zijn de porties
op ons bord steeds groter geworden en dat is
helemaal niet nodig. ‘We krijgen anderhalf
keer te veel aan verzadigde vetten binnen, die
voor een groot deel komen uit vlees en zuivel,
en een half keer te veel aan dierlijke eiwitten.
Gemiddeld eten Nederlanders 110 gram vlees
per dag. De door het Voedingscentrum aanbe-
volen hoeveelheid komt neer op circa 60 gram
per dag. Als iedereen zich daaraan zou hou-
den, zou dat niet alleen gezonder zijn, maar
ook beter voor het milieu.’

Hoeveel beter? Ook dat heeft het planbureau

berekend. Westhoek: ‘Als elke Nederlander één
dag per week geen vlees zou eten, zou dat
0,5 procent schelen in de uitstoot van broei-
kasgassen in Nederland.’ Een half procent –
mij klinkt dat tamelijk teleurstellend in de
oren. Zet dat wel zoden aan de dijk? Jazeker
wel, zegt Westhoek. ‘Elke procent telt.’

Cool
De oproep van het PBL om vlees eten ‘min -

der cool’ te maken, werd door critici tamelijk
naïef bevonden; alsof dat zou helpen de door-
snee Nederlander van zijn biefstuk af te bren-
gen. Toch pleit Westhoek niet voor stringente-
re maatregelen als een vleesbelasting of vlees
op de bon. ‘Je moet kijken naar wat de maat-
schappij aankan. Bewustwording is de eerste
stap. Die halve procent minder emissie van
broeikasgas zal de klimaatverandering niet
stoppen, maar het is een belangrijk begin. Let
wel, we hebben het nog maar over een dag per
week.’

Als het over milieuwinst gaat, komt de Partij
voor de Dieren met wat sexier statistieken. ‘Als
alle Nederlanders één dag per week vlees en
zuivel laten staan, levert dat net zoveel CO2-re -
ductie op als wanneer we een miljoen auto’s
van de weg zouden halen’, zegt Marianne Thie-
me van die partij. ‘Alle klimaatdoelstellingen
voor huishoudens van dit kabinet zouden in
één klap worden behaald.’De partij gaat daar-
bij uit van VU-onderzoek en schetst een jaar-
lijkse besparing van 3 megaton aan CO2-equi -
valenten.

Het PBL ziet een wat bescheidener besparing
en houdt het op ongeveer een megaton.
Milieuadviseur Hans Blonk, die de cijfers lever-
de aan het PBL, verklaart dit verschil doordat
hij specifiek naar de Nederlandse situatie
keek. Als je wereldwijde statistieken verzamelt,
zoals de VU-onderzoekers hebben gedaan, le-
vert dat andere cijfers op.

Hoe dan ook, voor mij als consument is de
vraag prangender wat je nog wel mag eten en
wat niet. Welk vlees belast het milieu het
minst? ‘Milieuvriendelijk vlees bestaat niet’,
antwoordt Marianne Thieme resoluut. ‘Ik vind
het heel jammer dat een organisatie als Milieu
Centraal zegt dat je beter kip kunt eten dan
kaas. Als het om brandstofslurpende auto’s
gaat, zeg je toch ook niet: je kunt beter een
sportauto rijden dan een Hummer? We moe-
ten naar een meer plantaardig dieet. Bijna de
helft van de wereldgraanoogst gaat op aan
veevoer voor de vleesindustrie, terwijl een mil-
jard mensen honger lijdt. Dat is niet vol te
houden. Gezondheidsvoordelen zijn er niet,
het enige argument om vlees te eten is dat je
het lekker vindt.’

Dat is een argument, ja. Maar vooral vind ik
het lastig om helemaal vlees- en zuivelloos te
koken, dus ik wend me toch tot de praktische
tips van Milieu Centraal. ‘Voor eiwitrijke pro-
ducten hanteren we een drietrapsadvies’, zegt
Sytske de Waart van de voorlichtingsorganisa-
tie voor consumenten. ‘Kip en eieren zijn qua
milieubelasting vergelijkbaar met vegetari-
sche alternatieven –met uitzondering van
kaas. Kaas is met rundvlees en lamsvlees het
meest milieu-onvriendelijk. Daartussenin zit-
ten varkens- en kalfsvlees.’

Ze maakt er meteen twee kanttekeningen
bij: om de milieubelasting uit te drukken, is al-
leen naar de hoeveelheid uitgestoten broeikas-
gassen gekeken, niet naar bijvoorbeeld ruim-
tegebruik of biodiversiteitsverlies. Het dieren-
welzijn speelt ook geen rol in deze ranglijst.
De Waart: ‘Een kip in de bio-industrie lijdt
méér dan een varken, vandaar ons advies om
biologische of Volwaard-kip te kopen als je
daar rekening mee wilt houden.’

Wie het alleen om het milieu gaat, kan zich
de extra kosten besparen: biologisch vlees is
niet per se milieuvriendelijker op het punt van
broeikasgasemissie, zegt De Waart. ‘Per hecta-
re komen er weliswaar minder broeikasgassen
vrij, maar de opbrengst per hectare grond is
lager dan in de intensieve veehouderij – er is,
met andere woorden, méér ruimte voor nodig.
Per kilo vlees komen er daarom niet minder
minder broeikasgassen vrij.’

Ja, dat is ‘tegen-intuïtief ’ zegt hoogleraar
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Boven en rechterpagina: slachterij in Leek. On-
der: Groene Weg slagerij in Assen.
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duurzame ontwikkeling in Wageningen Rudy
Rabbinge, maar zo is het wel: de reguliere vee-
houderij is efficiënter dan de biologische.
Trouwens, ook aan het dierenwelzijn worden
daar volgens hem ‘hoge eisen’ gesteld. Rabbin-
ge vindt het sowieso onzin om als vleeseter ge-
bukt te gaan onder een slecht geweten. ‘Wel -
nee, laat u zich vooral geen schuldgevoel aan-
praten als u een biefstuk wilt eten. Mensen
zijn nu eenmaal omnivoren.’ We moeten niet
flauw doen, vindt Rabbinge: als we melk wil-
len drinken – en dat willen we – kunnen we
maar beter ook de kalveren opeten die daar-
voor geboren worden.

Gras
Hoewel Rabbinge geen voorstander is van

ongebreidelde vleesconsumptie – hij bepleit
het Italiaanse dieet: veel groente, vlees met
mate – nuanceert hij het beeld dat de natuur
erdoor verwoest wordt. ‘Zo’n 30 procent van
de grond in de wereld is grasland. Dat kunnen
u of ik niet eten; het is vooral geschikt om er
vee te laten grazen. Eet dus vooral een steak
van een rund dat in Zuid-Amerika op de step-
pe heeft geleefd; zo’n dier is de beste biopro-
cessor die er is.’ Milieuonderzoeker Hans
Blonk waagt het te betwijfelen. ‘In ons onder-
zoek voor het Planbureau voor de Leefomge-
ving kwam het rundvlees van grasgebonden
systemen in Brazilië er slecht vanaf.’

Los daarvan: waar vind je dat vlees? 90 pro-
cent van ons rundvlees wordt in Europa gepro-
duceerd en grotendeels gevoed met gras,
maïs, tarwe en andere granen, zegt Henk West-
hoek van het Planbureau voor de Leefomge-
ving. En daarbij gaat een hoop energie in rook
op: voor een kilo rundvlees is 8 tot 10 kilo
plantaardig voer nodig. Voor een kilo varkens-
vlees is dat ongeveer 5 kilo, voor een kilo kip of
kalkoen komt het op zo’n 2,5 kilo voer. ‘Wa t
een verspilling’, zegt Thieme.

De oplossing? Vlees met een hoge ‘voercon -
versie’, zegt Dick Veerman van foodlog.nl, een
website over verantwoord eten. Sprinkhanen
en maden noemt hij doodleuk: voor een kilo
maden is maar een kilo voer nodig, als we de
maden een beetje slim genetisch manipule-
ren. Veerman: ‘Een madenburger kan heel
smakelijk zijn. Het klinkt gek, maar naar zulke
creatieve oplossingen moeten we wel op zoek.’
Varkensflats in de stad noemt hij ook: moder-
ne, efficiënte en comfortabele behuizing voor
varkens die worden gevoed met ons afval. En
in hemelsnaam: eet een beest hélemaal. Run-
derhart – ‘Dunne plakjes, even in de grillpan. Je
weet niet wat je proeft!’ –, niertjes, lever, herse-
nen; in Frankrijk zijn het delicatessen, hier
wordt het aan de kat verspild.

Ik weet genoeg voorlopig: minder is het cre-
do. Het makkelijkst ook. Want als ik bij mijn
supermarkt om de hoek op zoek ga naar hart
van een rund dat op een Zuid-Amerikaanse
steppe heeft gegraasd, is er een kans dat dat
niet in het schap ligt. Vanavond eten we maar
eens een boterham. O ja: zonder kaas.
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De drietraps klimaatraket
1 Kip of eieren zijn ongeveer even goed (of
slecht) voor het milieu als plantaardige alter-
natieven als vegaburgers, tofu, falafel.

2 De tweede categorie in deze ‘d r i e t r a p s r a-
ket’: varkens- of kalfsvlees. Omdat een varken
niet herkauwt, veroorzaakt het minder b r o e i-
kasgassen. Kalveren stoten in hun korte leven
ook weinig broeikasgassen uit.

3 Het meest milieubelastend zijn rundvlees,
lamsvlees en kaas (ook van herkauwers).

Om de milieubelasting uit te drukken, is alleen
naar de hoeveelheid uitgestoten broeikasgas-
sen gekeken die klimaatverandering tot ge-
volg heeft. Dierenwelzijn speelt in deze rang-
lijst geen rol.

Bron: Milieu Centraal
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