
   klimaatverandering en voedsel  

•  Parijs; wat is er afgesproken en gaat het lukken?  

•  Wat betekent dit voor landbouw en voeding? 

•  Energie transitie als voorbeeld voor producent en consument 

•  Duurzaamheid als paradigma. 

Rode Hoed presentatie: It‘s the food, my friend!, 21 mei 2016 
door Pier Vellinga, em. hoogleraar Wageningen en VU; Waddenacademie. 







Satelliet-waarnemingen van Groenlandse 
ijsmassa 
verlies (Kahn et al., GRL 2010) 
(a) Feb 2003 - Feb 2007; (b) Feb 2003 - Jun 
2009 

Greenland	ice-mass	loss	spreading	spa1ally	



Verlies van ijs op Groenland in gigaton ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2002-2014. 
“Grace metingen” van M. Tedesco, J. E. Box, J. Cappelen, X. Fettweis, T. Mote, 
R. S. W. van de Wal, C. J. P. P. Smeet, J.. Wahr; januari 2015.  







John Tyndall (1850) 
de stralingseigenschappen van bepaalde gassen 

 gemeten in het laboratorium 
 







De klimaatafspraken van Parijs (1 en 2) 

1.  Na 30 jaar geharrewar eindelijk consensus na de 
overeenkomst VS en China: niemand kan zich meer 
verschuilen. 

2.  De doelstelling: menselijke invloed beperken tot 11/2, 
max 2 graden wereldwijde opwarming. Dit vraagt om 
nagenoeg klimaat neutrale productie en consumptie in 
2050.  



Zal “Parijs” gaan werken en wat betekent dit voor 
het klimaat van de toekomst?  

1.  Ja, omdat duurzame energie snel concurrerend wordt met fossiele 
 brandstoffen; 

2.  Ja, omdat het tegelijkertijd steeds duidelijker wordt dat 
 klimaatverandering op termijn heel veel schade geeft. 

3.  Klimaat van de toekomst: 2 graden betekent dat het de komende 
 50 jaar nog steeds warmer wordt, dat regenval gaat toenemen 
 evenals droogte en  hittegolven en dat de zeespiegel nog 
 honderden jaren blijft stijgen. Grotere destabilisatie van het 
 wereldklimaat wordt waarschijnlijk, maar niet zeker, voorkomen.  

 





De prijs van zonnestroom daalt 
zeer snel, halveert iedere vier jaar 



Ruimte beslag zonnepanelen als we voor heel nederland 
met zon pv in onze energie willen voorzien, nog zonder 

opslag capacitiet 



Toenemend vermogen en hoogte van 
windturbines waarbij de prijs per KWh daalt 



China investeert fors in duurzame energie, meer 
dan de VS en EU samen 











•  Met energie is er een vrij helder perspectief. 

•  Maar hoe zit het met voedsel, 
klimaatverandering en broeikasgassen ?  



Voedselvoorziening en klimaatverandering 

 
• Voedselproductie, inclusief landgebruik, processing, transport en 
consumptie zijn tezamen verantwoordelijk voor ongeveer 30 % van 
alle broeikasgassen. Indien we fossiele brandstoffen buiten 
beschouwing laten gaat het om ca. 20 %.  

• Een koe produceert ongeveer net zoveel broeikasgassen als een 
gemiddelde auto; ook in veenweidegebieden komen veel 
broeikasgassen vrij. 

 



Klimaat neutrale landbouw en 
veeteelt?  

De huidige focus op bulk productie, grotere efficiency, meer opbrengst 
per ha, en meer dieren per vierkante meter lost m.i. de problemen van 
de broeikasgassen niet op. 
 
Tegelijkertijd zijn er meer problemen met de huidige voedselproductie:  

 1) afnemende bodemvruchtbaarheid, 
 2) afnemende water buffercapaciteit,  
 3) sterke vermindering van natuurlijke rijkdom;  
 4) dieren welzijn en bijv. antibiotica gebruik 
 5) lange ketens met lage inkomsten voor de primaire producenten; 



 
dierlijk versus plantaardig eiwit 

conclusies: 
 

–  Productie van plantaardige eiwit vraagt maar 25 % van het 
landoppervlak in vgl. met productie van dierlijk eiwit; 

–  Productie van plantaardig eiwit geeft maar 25 % van de 
hoeveelheid CO-2 in vgl. met productie van dierlijk eiwit; 

–   Productie van plantaardig eiwit vraagt maar 2 tot 3 % van het 
water in vgl. met productie van dierlijk eiwit. 







Capaciteit van de bodem om 
koolstof te bufferen 

•  Bodem degradatie vooral door landbouw heeft miljarden 
tonnen koolstof in de atmosfeer gebracht. 

•  Ca. 50 % van de oorspronkelijke hoeveelheid bodem 
koolstof is zo de lucht in gegaan; 

•  Toch zit in de bovenste meter van de bodem nog steeds 
ongeveer twee maal zoveel koolstof als in de atmosfeer; 

•  Door andere bodembewerking en gebruik van geschikte 
gewassen en het gebruik van mycorrhiza kan wereldwijd 
10 tot 30 % van de jaarlijks emissie van koolstof in de 
bodem worden opgenomen. 



zoek de meerwaarde per ha. en per 
product 

•  Plantaardig eiwit stimuleren en dierlijk eiwit eerlijk beprijzen; 

•  Gemengd bedrijf verkennen, ter bevordering van ondermeer 
koolstofopslag, bodemvruchtbaarheid, circulaire economie; 

•  Mogelijkheden biobased economie verder verkennen; 

•  Aandacht voor gedegradeerde gronden en verzilte gebieden en 
productie in zee; 

 
•   Kortere voedselketens;  
 
•  Gezonde voeding:  gezond voor mens en natuur; 





Transitie is gaande 
•  Duurzame energie; 

•  Toenemende aandacht voor persoonlijke gezondheid; 

•  Internet en ict als aanjager van nieuwe modellen van 
productie en consumptie; 

•  Voedsel voorziening staat m.i. aan de vooravond van 
sterke verandering van de visie:  

  
–  Van…., “ intensiveren van voedselproductie per ha. om ruimte                        

voor natuur over te houden”  
–  naar…. “natuurinclusieve landbouw”. 



 voedsel gezond voor mensen komt aardig overeen met 
voedsel gezond voor de planeet 

  
(onderzoek van VU-phd onderzoeker Corne van Dooren (voedingscentrum) 



 
 
 
 
 
 
 

Meer van het zelfde en nog efficiënter, …..om aan de 
stijgende vraag te voldoen,  
 

        of 
 
overstappen naar meer een natuurinclusieve 
voedselproductie waarbij ook aanpassing van de vraag aan 
de orde is ? 
 
 
Als we onze inspanningen en kennisontwikkeling veel 
sterker gaan richten op natuur inclusieve voedselproductie 
is er heel veel mogelijk…..denk aan de discussie over 
duurzame energie...... 
 
Het kan wel eens veel sneller gaan dan de meeste 
bedrijven en organisaties in landbouw- en voedsel sector 
denken. 
 
  



Ik dank u voor Uw aandacht ! 


