
Landbouw voorziet de bevolking van 
veilig en gezond voedsel, maar land-
bouw is ook een van de sectoren die 
het meest getroffen zijn door klimaat- 
verandering. Klimaatopwarming bete-
kent voor de landbouw meer extreme 
weersomstandigheden en daardoor 
bijkomende risico’s. Daarom levert 
landbouw mét resultaat klimaatinspan- 
ningen – vaak gestoeld op innovatie, 
moderne technologie en onderzoek. 
Elke week publiceren we een feit over 
landbouw en klimaat. Meer info vind je op www.boerenbond.be/klimaat
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Landbouwhuisdieren eten restproducten (draf, 
 bietenpulp …), die ongeschikt zijn als voedsel voor 
ons. Zij zetten die om in hoogwaardige eiwitten die 
mensen wel kunnen consumeren. Wanneer iedereen 
overstapt naar een volledig plantaardig dieet, zouden 
we deze reststromen niet meer benutten voor men-
selijke consumptie en zou er meer landbouwgrond 
nodig zijn om voldoende voedsel te produceren.

Zullen we dan zelf maar 
afval eten?

Feit 6: restproducten
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De koolstofvoetafdruk van vleesvee vertoont wereld-
wijd aanzienlijke verschillen. Omdat onze productie-
methode zeer efficiënt is, is de voetafdruk van rund-
vlees van ons Belgisch witblauw vee kleiner dan 
die van Iers rundvlees en ongeveer half zo groot als 
die van Braziliaans rundvlees. Het Belgisch witblauw 
is een ras met een minimale klimaat impact per kilo-
gram vlees, onder meer omdat onze dieren meer 
vlees aanzetten per dag en omdat de geslachte dieren 
een zeer hoog vleesrendement hebben.

Ons Belgische witblauw 
is lekker lokaal

Feit 7: rundvlees
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