
Het eten van 1 kg rundvlees stoot net zoveel broeikasgassen uit als 100 
km autorijden! Gaat dit ook op voor andere soorten vlees? Wat is het 
verschil tussen kippen- en rundvlees?

Vleesconsumptie

Wat kan u doen?
U kan uw vleesconsumptie verminderen. Het produceren 
van rundvlees zorgt voor 13 keer meer broeikasgassen dan 
kippenvlees en 4 keer meer dan varkensvlees!

Dit verschil tussen kippen- en rundvlees wordt hoofdzakelijk 
verklaard doordat:

•	 Een koe meer voedsel nodig heeft dan een kip. Bij de 
productie van veevoeder worden meststoffen, die ook moeten 
aangemaakt worden, en machines, die benzine nodig hebben, 
gebruikt; en

•	 Enkel herkauwers (waaronder koeien) CH4 bij de vertering 
uitstoten.

De verschillende stappen van de kippen- en rundvleesproductie, 
evenals de bijhorende uitstoot van broeikasgassen vindt u in de 
bijlage.
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Wist u dat?

De vleesproductie zorgt wereldwijd 
voor 18% van de totale uitstoot 
van broeikasgassen (FAO, 
2006). Het is verantwoordelijk 
voor ongeveer 9% van de CO2-
uitstoot, 37% van de methaan-
uitstoot (CH4) en 65% van de 
lachgas-uitstoot (N2O) wereldwijd. 
Alhoewel CH4 en N2O in kleinere 
hoeveelheden aanwezig zijn, zijn 
ze respectievelijk 25 keer en 298 
keer schadelijker dan CO2 over een 
periode van honderd jaar. 

:

In ontwikkelde landen eet een persoon 
gemiddeld 64 kg vlees per jaar, in 
ontwikkelingslanden is dit slechts 24 kg..

In de wereld
Herkauwers (vee, schapen,...) hebben 4 magen. In de eerste maag maken 
bacteriën de vertering van het gras mogelijk door fermentatie. Hierbij komt 
400 tot 600 liter CH4 per dag vrij.
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Bijlage

:

=
 1.   
Meststoffen worden 
als voedingsstof voor 
graan gebruikt, dat 
daarna verwerkt 
wordt in veevoer. 
De productie van 
meststoffen stoot CO2 
en N2O uit.

 2.   
Er is ongeveer 13 kg 
graan en 30 kg veevoer 
(gras, etc.) nodig om 
1 kg rundvlees te 
produceren terwijl 2,3 
kg graan genoeg is 
voor 1 kg kip. 

 3.   
Koeien stoten CH4 uit 
tijdens hun vertering. 
 
 

 4.   
Dieren vervoeren naar 
het slachthuis stoot 
CO2 uit. 

 5.   
Het slachthuis verbruikt 
energie, evenals het 
verpakken van het vlees 

 6.   
Het vervoer van vlees naar 
de supermarkt zorgt voor 
CO2-uitstoot.

 7.   
Voor het koelen van vlees 
in de supermarkt is er 
elektriciteit nodig.

 8.   
Het vervoer van vlees naar 
huis stoot CO2 uit CO2.

 9.   
Om het vlees thuis te 
bewaren en de baken is er 
elektriciteit nodig.


