en de koE

StellEn vooR

stEek nIet aLles Op de kOe (En ziJn scHeetjEs) !
koEien En klEinscHaligE veeHoudeRs spElen Een cRuciaLe roL in De stRijd Tegen de kLimaaTveraNderinG

daNkzij de fInanciëLe onDerstEuninG van ….

halLo, bestE vriEnden.
heRkennEn juLlie mIj?

ik ben dE Duivel!

waArschIjnliJk heBben JulliE het al gEhoord:
Mijn VrienDinneN en Ik heBben BesliSt om
De plAneet te vErnieTigen.
we zijn heel goed georGaniseeRd.

pRrOt
Prot!
PrrRoT!

PrrOt!

wiJ wilLen dIt ooK niet!
de waarHeid Is:

JulLie Zijn De duivEl!

we stoteN 18% van De brOeikgAssen
Uit dIe biJdragEn aaN de KlimaAtverAnderinG
maAr waArom Zijn JulliE zo Kwaad op oNs?

in tegeNstelLing Tot wAt veel
MenseN denkEn, zijn de gAssen die we
UitstOten Geen ScheetjEs.
biNg!

Bong!

de mens heefT maaR ééN maaG en GebruIkt dE dikke
Darm Als vOornaAmste vertEerorgaAn. biJ ons
Is diT de peNs,
Die iN het begiN van ons VerteErsysTeem liGt.
duS we Laten BoertjEs! jaMmer Genoeg
Voor De plAneet boerEn we methAangas (Ch4).

boNg!

baNg!

biNg!

BuuurP !

maAr onZe boErtjeS stoTen sLechtS 25% van De brOeikaSgasse
Uit wAarvoOr de veetEelt VeranTwoorDelijk Is.
de overIge gAssen zijn een GevolG van de mAnier waarop
De meNs onS houDt. maAr voOrdat ik dIt heLemaal
Kan uItleggEn, moet ik jUllie iets vertEllen...

en

waT doeT een kOe?
soMmigeN zulLen zEggen dat Ik eeN
Vlees- en MelkmAchinE ben, oF
SimpeLweg VoedsEl, maar laat je nieT
Voor De geK houdEn.
ik ben ééN van de eErste dierEn diE je
KindeRen hErkennEn.
ze noemEn miJ “Meuh-meUh”, tekeNen me,
BezinGen mE en VerteLlen VerhaLen oveR
Me. miJn meLk reDt leveNs. je kan Er ooK
LekkeRe kaAs vaN makEn. en ik zOrg vooR
Kledij. ’S avOnds Haal Je me van jE
VoeteN en Plof Je neEr op mijn leer.
ik neem het Je niEt kwAlijk.

waNneer ik mE goeD voeL in Mijn OmgeviNg, cReëEr ik een DuurzAam lAndboUwsysteEm.
ik beweRk akKers

ik bemeSt de grond

Ik onDerhoUd de natuuR

ik zet Gras Om toT eteN

zo verdIen iK het om aF en Toe eEn boEr te laten. viNden JulliE niet?

maAr beKijk Dit eeNs…

en ook De meLkconSumptiE

150

om aan De beHoeftEn vaN een alsmAar
GroeiEnde BevolKing Te voLdoen, iS euRopa
– met de rEst vAn de wereLd in haar kielZog –
VastbEslotEn om de
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Bron: The State of Food and Agriculture, FAO, 2009

Het Europese voorbeeld:
In het naoorlogse tijdperk, dat gekenmerkt
werd door voedseltekorten en beloftevolle
nieuwe technologie, tekenden de Europese
lidstaten bewust een beleid uit om de
landbouw te moderniseren : ze legden de
nadruk op de productieopbrengst van
machines, gronden, planten…
en dieren!

we werdEn vaN onzE weiLandeN verJaagd en vErvanGen dOor mAchinEs… op gRote Schaal.

vaArwel, duurZaam LandbOuwsySteem!
Ploep!
roArrrrr!
Om deze grote hoeveelheid van dieren te voederen,
moet de landbouwproductie groeien. De intensieve
landbouw moet daarom:
- ontbossen, om meer plaats vrij te maken voor tarween maïsproductie om het vee te voederen.
- deze artificiële weilanden besproeien met pesticiden
en chemische meststoffen.
- fossiele brandstoffen aanwenden voor de
massaproductiemachines.

de keteNs ziJn laNg geWorden…

Fokkerij

lang…

Voedselverwerkingsbedrijf

Slachthuis

Vleesonderhandelaar

?
brAndstoF
Melkerij

zeer lang…

Verkooppunt

Bij jou thuis

Aankoopcentrum

$

Zoals jullie kunnen zien
verbruiken de
productie-eenheden en het
transport in deze lange keten
heel veel fossiele
brandstoffen (ventilatie,
verwarming, machines,
brandstof, verwerking,
verpakking, distributie…)

we lateN nog steeDs boErtjes, maar nu aLlemaAl onDer hEtzelFde dAk.

De belangrijke uitstoot van broeikasgassen door koeien en
mest ligt dus waarschijnlijk aan het grote aantal dieren.
De hoge concentratie van dieren in ‘vetmestboerderijen’ leidt
vaak tot vervuiling van de bodem en het water, in die mate
dat de omliggende gronden de grote hoeveelheden afval en
urine niet meer kunnen opnemen.

me de
je haalT e moNd.
uiT d
WoordEn

7%
en we dOen oP dezElfde plek
Onze BehoeftEn.
Grote hoeveelheden
koeienmest komen op
diezelfde gronden terecht
en hun trage ontbinding is
goed voor 31% van de
totale methaanuitstoot
die toegeschreven wordt
aan de veeteelt.

uiTstooT van broeIkasgAssen
VerooRzaakT dooR de VeeteelT
Bron: Livestock’s long shadow, FAO, 2006

VeevoEderpRoductiE

Buurp!

25%

DierlIjke ProduCtie

buRp!

31%

MestbEheer

Buurp!

36%

VeranDering
Van gRondgEbruik

Crac !

zo is hEt maKkeliJk om te bEsluiTen dAt koEien Niet
Veel Meer Doen Dan hEt miLieu VervuIlen

de voorNaamsTe acTie nu Is:

De brOeikaSgasuItstoOt veRmindEren
meNsen ZoudeN andEre dIngen
KunneN eteN dan rundVlees.

maAr kiJk eeNs naAr heT verSchil
In brOeikaSgasuItstoOt:

Een intensievere productie van dieren met
één maag leidt ook tot problemen voor
het klimaat: watervervuiling, verlies van
biodiversiteit, afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen, epidemieën,
slecht dierenwelzijn…

1 kg
= 27 kg co2
1 kg

geVogelTe miSschiEn?
euH nee, ik dAcht VeeleEr aaN varKensvleEs.

= 12.1 kg co2

maAr pas Op!

1 kg
= 6.9 kg co2

Bron: Environmental Working Group
(in CO2 equivalent per kg geproduceerd vlees)

oké ik sNap hEt! ik snap hEt!
Maar we vergeten iets heel belangrijk:
de economische, ecologische en sociale
waarde van koeien voor een groot aantal
veehouders in het Zuiden…

... de kLeinsChaliGe veEhoudeRs!

600 miljOen kAnsarMe vrOuwen,
ManneN en KindeRen zIjn
AfhanKelijK van de vEeteeLt om te oVerlevEn.

ik ben Hun mesT

laTen wE lerEn uiT hun ervaRingen
Om de uitsToot Van bRoeikAsgasSen
Tegen te gaAn.
$

$
$

In gebieden die te droog of te koud zijn om
het land te bewerken, geef ik de mensen
een inkomen, spaarcenten, en natuurlijk
eten, waarmee ik bijdraag aan een
evenwichtige voeding.

waT bedOel je?

STIKSTOF

FOSFAAT
KOOLSTOF

ziJ proDucerEn noG steEds op
eeN DuurzAme mAnier!

De verschillende organische materialen
van mest zetten zich om in minerale
stoffen en verrijken de bodem op
natuurlijke wijze.
Naar schatting 30%* van de CO2 die zich
wereldwijd in de bodem bevindt, wordt
opgeslagen in graslanden.
*Bron: White et al. Grassland ecosystems, 2000

ik ben Een eNergiEbron

ik ben Hun mOtor

ze verkOpen Mijn Melk En vlEes
VooraL lokAal

Biogas
Substraat
Mest

Mijn gedroogde mest wordt vaak gebruikt
als brandstof voor hun ovens, zodat ze
kunnen koken. Sommige boeren vangen
gassen op die ontstaan tijdens de
ontbinding van mijn mest en zetten deze
om in bruikbare energie: dat is biogas!

Meer dan een miljard boeren gebruiken
geen gemotoriseerde werktuigen.
Ik help hen trekken, ploegen en
transporteren. Zo vervang ik fossiele
brandstoffen die broeikasgassen
uitstoten.

Op deze manier besparen ze fossiele
brandstoffen die normaal naar transport
en het verwarmen van verkooppunten
zouden gaan.
Korte keten = minder uitstoot van
broeikasgassen

ik stooT ook mindEr gaSsen Uit als
Ze miJ gemAkkelIjk vErteeRbaar voer geveN

en het Is niEt reChtvaArdig.
weEt je wie Als eErste
De neGatieVe efFecteN van de
KlimaAtverAnderIng zAl voelEn?

wel, ze zUllen zich moetEn aaNpassen
Aan hEt niEuwe KlimaAt.

ze hebbEn niEt op jou GewacHt.
waArom Leren wij Hier Niet Van hEn?

gras
CARBONE

grAnen

Studies proberen uit te zoeken welk dieet
mij het minste gas doet uitstoten.
De resultaten hangen echter af van mijn
ras en mijn leeftijd.

daT weeT ik niEt. kaLe mensEn?

nee, kleiNschaliGe, famiLiale veehOuders.

Hun kennis, instellingen en traditionele
praktijken, goed aangepast aan de lokale
omstandigheden en de door de eeuwen
heen klimatologische veranderingen,
kunnen van grote waarde zijn om de hele
veeteeltsector aan te passen aan de
huidige klimaatverandering.

ze diveRsifiëRen hun
ProduCtie En raSsen

Ze vermijden monoculturen en houden
verschillende soorten vee op hetzelfde
moment. Zo vermijden ze het risico alles te
verliezen bij abrupte veranderingen.

ze behoUden PlantEnEn diErenbIodivErsiteiT

Ze selecteren verschillende inheemse rassen
die op natuurlijke wijze aangepast zijn aan
de klimatologische omstandigheden.
Wereldwijd houden veeboeren ongeveer 40
diersoorten en meer dan 8000 verschillende
rassen. (Bron: ETC-group, 2009)

ze zijn mobieL

Ze schrikken er niet voor terug om in
moeilijke tijden hun vee te verplaatsen naar
regio’s die toegang geven tot
levensnoodzakelijke bronnen zoals water en
grasland. Het ritme van hun tochten hangt
af van de regenval en de aanwezigheid van
voedergewassen.

ze werkEn sameN

duS ze HebbeN geeN hulP nodIg?

toCh wel!

we kunnEn deZe faMiliaLe veEhoudErs
OnderSteunEn doOr ze te vOorziEn vaN dieNsten,
Zoals opleIdingEn en dierEnverZorgiNg,
En erVoor Te zoRgen Dat zE toeGang
HebbeN tot land, wateR en GraasLanden.
oké, maar wie BedoeL je Juist met “wIj”?

jIj!
Ze delen voedsel, beheren samen bronnen
doorheen het jaar, lenen hun kuddes uit
aan elkaar…
Zo promoten ze wederzijdse solidariteit en
uitwisseling van kennis.

De aanpassingscapaciteiten van de
veeboeren zijn niet onbeperkt. Ze worden
begrensd door de moeilijkheden die ze
tegenkomen.

daArom MoeteN we Hen hElpen

beN jij een BeleiDsmakEr?
daN kan Je:
- lokaLe, regiOnale en nAtionAle dIalooG
StimuLeren met LandbOuwerS en VeehoUders
Rond KlimaAtverAnderIng eN
VoedsElsoeVereiNiteit.
- belEidsvOorstEllen in hEt voOrdeeL van
FamilIale VeehoUders, zoweL in euRopa Als iN
heT zuidEn, ondeRsteunEn.
- finanCiëLe stEun vRijmaKen vOor fAmilialE
VeehoUders en hUn biJdragE aan dE
VoedsElzekErheid, alsoOk voOr heT aanPasseN
Aan eN het verzAchteN van dE
KlimaAtverAnderiNg.

beN jij een LandbOuwer?
daN kan Je:
- bijDrageN aan het OntwiKkeleN van een
DuurzAme vEehouDerij.
- tecHniekEn en kennIs uiTwissElen Met fAmilialE
VeehoUders iN euRopa En in het zuidEn.
- deeLnemeN aan lokaLe, regiOnale en nAtionalE
DialoOg roNd klImaatVeranDerinG en
VoedsElsoeVereiNiteiT met regeRingeN en LokalE
OverhedEn.
viNd meEr inFormaTie op:

beN jij een ConsumeNt?
daN kan Je:
- jouW kenNissen, vrieNden En faMilie
BewusTmakeN ronD het belaNg vaN famIlialE
VeeteeLt, voedSelsoEvereIniteIt en
KlimaAtverAnderiNg.
- je ConsuMptieGedraG aanPasseN dooR meeR
LokalE en BioloGischE proDucteN te Kopen.

wWw.DiereNartsEnzonDergrEnzen.Be en wWw.SmallScaleFarmiNg.orG

zo, nu wEten JulliE waaRom jE nieT allE schUld oP de koE (En ziJn scHeetjEs) kan StekeN :-)
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