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Bij alle onzinnige praat die de voorbije dagen over de klimaatverandering verkocht werd kwam met de re-
gelmaat van de klok de vermeend grote rol die landbouw speelt in de opwarming van de aarde naar voor. 
Enige nuance of fact-checking was daarbij blijkbaar niet nodig. Je scoort vandaag de dag nu eenmaal met 
de landbouwsector vol in de wind te zetten en een schuldgevoel aan te smeren. Dat de klimaatverkiezingen 
van 26 mei er zitten aan te komen zal er ook wel mee te maken hebben. 

De landbouwsector droeg de voorbije vijfentwintig jaar reeds heel wat bij tot vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen. Ons globaal aandeel bedraagt op Vlaams niveau 9,3% (cijfers 2016 in het Milieurap-
port, september 2018), een daling met een kleine 25 procent ten opzichte van 1990 en we hangen met ons 
aandeel achteraan het peloton van uitstotende sectoren. De impact van warmterecuperatie bij tuinbouw-
bedrijven en veehouderijen, van warmtekrachtkoppelingen en microvergisting zijn alom gekend. Recent 

kwamen er vanuit het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bemoedigende rapporten over het bijsturen 
van voederrantsoenen en wordt verder gewerkt aan modellen voor het optimaliseren – lees: maximaliseren- van koolstofopslag 
in onze bodems. Volledig koolstafarm zullen we met de landbouwsector en bij uitbreiding de ganse voedingssector nooit kunnen 
worden, niet in de plantaardige, noch in de dierlijke sectoren. Wij werken nu eenmaal met levende organismen die nood hebben 
voeding en brandstof, al dan niet van dierlijke oorsprong, net als wijzelf en de klimaatgoeroes van deze wereld. Dieren leveren bo-
vendien, samen met het dier “mens” via zijn uitgescheiden faeces, nuttige en essentiële nutriënten die noodzakelijk zijn om planten 
te laten groeien. Het alternatief is (nog meer) kunstmestgebruik, waar een zwaardere milieu- en klimaatimpact aan vasthangt dan 
aan dierlijke productie.

De boodschap van onze kant is dan ook duidelijk: met amper 5 procent van de uitstoot van broeikasgassen op rekening van de 
veehouderij ligt de bal niet in ons kamp. Halveer de veestapel in Vlaanderen, in andere landen en werelddelen breidt ze meteen uit. 
Halveer de veestapel in Vlaanderen en de impact daarvan op de klimaatopwarming zal niet-meetbaar klein zijn. Halveer de vee-
stapel bij ons en minder klimaat-efficiënt geproduceerd vlees zal geïmporteerd worden, zelfs in een Vlaanderen waar minder vlees 
geconsumeerd wordt en steeds meer mensen ervoor kiezen om een uitgesprokener flexitariër-houding aan te nemen.

Waar we kunnen, sleutelen we als landbouwsector dagdagelijks aan de verlaging van ons aandeel in het totaalplaatje van de 
uitstoot van broeikasgassen op Vlaams niveau. De uitdagingen om te komen tot de vooropgestelde vermindering van de broei-
kasgasuitstoot liggen vooral bij de visievorming en beleidsmatige bijsturingen op het vlak van transport (een stijger de voorbije 
jaren!), ruimtelijke ordening en energiezuinige nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Als landbouwsector leverden we reeds heel 
wat inspanningen en we zullen er nog leveren waar het technisch en economisch haalbaar en betaalbaar is. Onze bijdrage aan de 
productie van groene energie kan ongetwijfeld ook nog verhogen, maar daarvoor moet ook beleidsmatig meegedacht worden en 
moeten ook dáár nog heilige huisjes gesloopt worden. Gedecentraliseerde elektriciteitsproductie mag geen dode letter blijven en 
moet mogelijk zijn op álle plaatsen in Vlaanderen en in het bijzonder ook op het platteland. Opwekking van elektriciteit op boer-
derijniveau via zonnepanelen, microvergisting of kleine windturbines van het nieuwste type kunnen een rendabele en haalbare 
klimaatvriendelijke neventak zijn. 

Zo wordt ook extra budget gegenereerd om andere klimaatvriendelijke inspanningen in de landbouwsector te versterken.
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