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GREENPEACE

Noodl anding voor
het klimaat

openbaar
vervoer begint
in Shenzhen

Beste lezer,
Voor u ligt het vernieuwde magazine van Greenpeace met meer ruimte
voor actie maar ook de vertrouwde campagne-updates. In deze editie
leest u bijvoorbeeld over ‘vliegveld Nederland’. Onze vertegenwoordigers in Den Haag laten de luchtvaart ongelimiteerd groeien en smoren
daarmee de ontwikkeling van duurzame reisalternatieven voor u en
mij. Wist u bijvoorbeeld dat kerosine de enige brandstof is waar geen
belasting over wordt betaald? Het klimaat krijgt de rekening. Samen
met u, andere organisaties en bewonersverenigingen zetten we onze
hakken in het zand: de almaar stijgende CO2-uitstoot, ultrafijnstofvervuiling en geluidsoverlast moet stoppen. Op pagina 5 leest u er meer
over. Samen zetten we de luchtvaart op het juiste spoor.

In Nederland rijden 216
elektrische bussen. Dat zijn
er 13 per 1 miljoen inwoners.
In Shenzhen zijn dat er
105 keer meer.

Cas van Kleef
Campagneleider

Groene groet, Cas

Het aantal elektrische
bussen dat in de Chinese
stad Shenzhen rijdt.
Het is de grootste
e-busvloot ter wereld.

Verspreid door Shenzhen
staan 300 laadstations die
elk binnen twee uur een
busaccu kunnen volladen
met zonne-energie.

De transitie van fossiel
naar elektrisch kostte
de stad slechts 6 jaar.

Shenzhen bespaart hierdoor
345.000 ton dieselbrandstof
en 1,35 miljoen ton CO2uitstoot per jaar.
Nog een bijkomend
voordeel: het is een heel
stuk stiller in de stad...
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Mogelijk gemaakt door u
Weg met wegwerpplastic

Het laaglandregenwoud van het Congobekken is een ware schatkamer met tienduizenden planten- en diersoorten, waaronder ook de
ernstig bedreigde gorilla. In het regenwoud ligt ook een veenmoeras
waarin 30 miljard ton koolstof is opgeslagen. Voor het klimaat op
aarde is het cruciaal dat deze enorme hoeveelheid CO2 in de grond
blijft. Maar de Congolese minister van Milieu(!) maalt daar niet om:
hij is van plan het zestien jaar oude moratorium op nieuwe vergunningen voor industriële houtkap op te heffen. In maart gaf hij twee
Chinese houtkapbedrijven al 650.000 hectare bos en in april volgde
een gebied zo groot als België. Greenpeace Afrika en Congolese
ngo’s protesteren fel, terwijl Greenpeace wereldwijd druk uitoefent
op donorlanden zoals Nederland die Congo financieel helpen
het moratorium te handhaven.

Tekende u ook onze petitie voor een wereld
zonder wegwerpplastic? Ruim
Nederlanders vroegen de Tweede Kamer
in april om de invoering van statiegeld op
kleine ﬂesjes en blikjes. Helaas: de Kamer
gaf de Nederlandse frisdrankenindustrie nog
eens twee jaar om zelf met een oplossing te
komen. Zolang we overal plastic afval zoals
CocaColaﬂesjes, Twix-wikkels en tasjes
vinden, geven wij niet op. Natuurlijk vinden
wij het een goede eerste stap dat Europa
van plan is om onder andere plastic rietjes
en bestek in de ban te doen, maar bedrijven
moeten nu al in actie komen. Daarom vragen
we supermarkten en bedrijven wereldwijd
om te investeren in alternatieven voor
wegwerpplastic. In Kenia vissen jongeren
het plastic uit hun rivieren en stellen de
producenten aansprakelijk. Helpt u in
Nederland mee bedrijven als Ahold en
Unilever aan te pakken? greenpeace.nl/plastic

©Christian Kaiser/Greenpeace

Congo: één beslissing, wereldwijde gevolgen

Jaarverslag 2017
Wilt u weten hoe Greenpeace met uw steun in 2017 het klimaat,
de oceanen en de bossen beschermde? We tekenden het voor u op
in ons nieuwe jaarverslag. Heel hartelijk dank voor uw vertrouwen!
Dankzij u kunnen wij ons ook in 2018 onverminderd inzetten voor
mens en planeet. greenpeace.nl/jaarverslag
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Aan táááfel
U las het al in het regeerakkoord: Nederland
maakt nieuwe afspraken over klimaat en
energie. Ook Greenpeace zit aan de onderhandelingstafel, maar dat besluit namen we
niet zonder onze supporters. Tijdens een
goedbezochte discussieavond vertelden
zij welke punten Greenpeace aan tafel zou
moeten inbrengen. Samen met andere
milieuorganisaties, vakbonden en het groene
bedrijfsleven vormen we een sterke beweging
tegen de oude, fossiele krachten. Nieuwsgierig
hoe dat gaat? Onze campagneleiders Joris
Wijnhoven en Faiza Oulahsen geven u graag
een kijkje achter de schermen.
greenpeace.nl/aantafel

Vliegen is snel, voordelig én ontzettend vervuilend.
Toch worden vliegtickets steeds goedkoper en de
vliegvelden steeds groter. Vliegen we langzaam af op
een onomkeerbare klimaatverandering? Als het aan
Greenpeace ligt niet.
Greenpeace magazine I zomer 2018
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De Nederlandse regering heeft zichzelf (ambitieuze)
internationale klimaatdoelen gesteld, ze ontwikkelt nieuw
luchtvaartbeleid (2020-2040) en er zijn plannen voor de
uitbreiding van Lelystad Airport, Schiphol en Rotterdam
The Hague Airport. Het ultieme moment voor actie dus.
En voor verdieping. Want wat zijn de alternatieven voor
luchtverkeer zoals we het nu kennen en wat kunnen we
nú veranderen om de extreme groei van de vliegsector
een halt toe te roepen?

Vliegen mist in klimaatakkoord
De CO2-uitstoot van vliegtuigen wordt nergens genoemd
in het Parijse klimaatakkoord. Ook lijkt slechts een zeer
klein deel van de klimaatimpact van vliegen een rol te
spelen in de onderhandelingen over het nationale klimaat
en energie-akkoord. Toch blijkt uit onderzoek van CE
Delft dat de luchtvaart 2 procent van de wereldwijde
CO2-uitstoot voor haar rekening neemt door de verbranding van kerosine. Met de overige opwarmende klimaateffecten – de emissie van NOx uit vliegtuigmotoren,
de uitstoot van roet, de vorming van condensatiestrepen
en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer
5 procent.
Vliegen is de meest klimaat-intensieve manier van
transport. Als de luchtvaart in het huidige tempo doorgroeit, stoot ze wereldwijd in haar eentje in 2070 méér
CO2 uit dan alle industrieën tegen die tijd samen mogen
uitstoten. Dan neemt de sector alle ‘CO2-ruimte’ in die
de wereld nog over heeft, volgens wetenschapper en
lector duurzame luchtvaart Paul Peeters. Hij stelt dat de
klimaatdoelen van Parijs onmogelijk gehaald kunnen
worden als de luchtvaart – voor 90 procent toerisme –
niet wordt meegenomen in het akkoord.

IJzersterke lobby
Hoe kan het dat deze verontrustende cijfers niet worden
meegenomen? Het antwoord is net zo simpel als frustrerend: een ijzersterke lobby van de vliegtuigsector.
De Schiphollobby, waaronder KLM, easyJet en Corendon,
slaat dreigende taal uit over plannen om de luchthaven
op slot te draaien tot 2020. Dit zou ten koste gaan van
werkgelegenheid, bereikbaarheid en het ‘vestigingsklimaat’. Het leefklimaat slaan de lobbyisten voor het gemak
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even over. Ook heeft de vliegtuigsector al sinds 1945 een
bizarre uitzonderingspositie, omdat vliegverkeer volgens
de VN landen tot elkaar zou brengen. Sindsdien heffen
overheden op alle brandstoffen accijns en btw, maar niet
op kerosine – en ook niet op vliegtickets. Is dat gek?
Behoorlijk, helemaal als je bedenkt dat we in Nederland
wél btw betalen over kraanwater en medicijnen.

Stop met vriendjespolitiek
Cas van Kleef, campagneleider Luchtvaart bij Greenpeace, vindt dat het probleem bij de kern moet worden
aangepakt: de overheid. ‘Het is van groot belang dat de
Nederlandse luchtvaart niet verder wordt uitgebreid,
totdat klimaatneutraal vliegen echt tot de serieuze mogelijkheden behoort. Als de gemiddelde temperatuur op
onze planeet niet meer dan die 1,5 graden mag stijgen,
dan moet de Nederlandse overheid een einde maken aan
de voorkeursbehandeling die de luchtvaart krijgt en serieus gaan investeren in duurzamere manieren van reizen.’

naar een bestemming binnen Europa twee of drie keer
goedkoper is dan een treinreis, dan is de keuze voor iedere reiziger snel gemaakt.’
Een oplossing: hef in Nederland en Europa eerlijke
belasting op vliegen en steek de opbrengsten daarvan in
een solide, Europees treinnetwerk. ‘In Nederland moet de
overheid een veel ambitieuzere ticketbelasting invoeren
dan nu in het regeerakkoord staat. Daarnaast zijn er in
Europa veel mogelijkheden om de luchtvaart te belasten,
maar dan moeten overheden wel moed tonen’, vindt Cas.
‘Op dit moment gaat zo’n 70 procent van de vluchten
vanuit Nederland naar Europese bestemmingen. Met een
goed treinnetwerk kunnen we dat veranderen.’
Op het gebied van alternatief transport wordt het meeste
pionierswerk qua ontwerp in Europa gedaan. Maar
China stelt zich op als verrassende medespeler in het
veld. Naast het feit dat het land miljarden investeert in de
ontwikkeling van elektrisch vliegen, doet China het ook
nu al erg goed met de Fuxing Hao: een enorm netwerk
van elektrische hogesnelheidstreinen die snel, betrouwbaar én voordelig honderden – tot wel 1400 – kilometers
afleggen. Hier kan de Europese lappendeken van slecht
op elkaar afgestemde treinverbindingen nog bijzonder
veel van leren. En wat te denken van elektrische bussen?
In Shenzhen rijdt de grootste e-busvloot ter wereld
(zie pagina 3).

Elektrisch vliegen in de kinderschoenen
Wat zijn de alternatieven?
Wat kunnen wij zelf doen? Is vaker de trein pakken de
oplossing? Cas: ‘We moeten er eerlijk over zijn dat een
treinvakantie met twee kinderen naar hartje Italië echt
een opgave is in vergelijking met een vliegtuigreis.
Maar belangrijker is dat de consument een oneerlijke
keuze krijgt voorgeschoteld: de meest vervuilende optie
is het meest betaalbaar. Dit is echter geen vanzelfsprekende situatie, maar het resultaat van politieke keuzes.
Door belastingvoordelen wordt de luchtvaart kunstmatig
goedkoop gehouden en concurreert zo met gemak het
Europees trein- en busverkeer weg. Als een vliegticket

Gelukkig zijn er meer mensen die al vele jaren werken
aan een oplossing voor het luchtvaartprobleem.
De Tegenlicht-documentaire ‘Groene vliegtuigpioniers’
besteedde uitgebreid aandacht aan deze voorlopers.
Zoals de Sloveen Ivo Boscarol. Met zijn bedrijf Pipistrel
ontwerpt en bouwt hij al sinds de jaren ’80 lichte, elektrische vliegtuigen. In de eerste tien jaar werd Boscarol
totaal niet serieus genomen; de toenmalige communistische overheid verbood hem zelfs om zijn vliegtuigjes te
testen. Maar Boscarol zette door en nu hangt Panthera
in de lucht, een geheel elektrisch vliegtuig voor vier
personen dat ongeveer 1,5 uur achter elkaar kan vliegen.
Emissie-loos vliegen ten top: een elektrische vlucht stoot
géén CO2 uit.

De luchtvaartsector is nu goed voor
2 procent van de wereldwijde CO2uitstoot. De sector groeit als kool dus
in 2070 is dat 100 procent.
Over tickets en kerosine betalen
luchtvaartmaatschappijen geen
belastingen.
Den Haag ontwikkelt nu een nieuw
luchtvaartbeleid. Als onze vliegvelden
nog verder uitbreiden heeft dat
enorme gevolgen voor Nederlanders:
nog meer mensen krijgen te maken met
overschrijding van geluidslimieten en
vervuiling.
Op dit moment gaat 70 procent
van Nederlandse vluchten naar
Europese bestemmingen. Met een
goed treinnetwerk kunnen we dat
gemakkelijk veranderen.

Hoopgevende initiatieven dus, maar is elektrisch
vliegen een realistische oplossing? Helaas niet voor het
urgente klimaatprobleem dat de luchtvaart op dit moment veroorzaakt. Volgens de ingenieurs van Pipistrel
ligt de ‘technologische drempel’ momenteel tussen de
acht en tien zitplaatsen voor vliegtuigen op accu’s.
Het zal nog decennia duren voordat deze toestellen
kunnen tippen aan de enorme dubbeldekkers die nu
ons luchtruim vervuilen.
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De enige optie: minder vluchten
Ook biobrandstof is een vlieger die niet opgaat. Biobrandstof wordt gemaakt van biomassa, zoals hout en
agrarische gewassen als graan, aardappel of suikerriet.
Als we nu helemaal zouden overstappen op biobrandstof,
scheelt het qua CO2-uitstoot nog steeds erg weinig.
En de gevolgen zijn desastreus. Volgens het onderzoek
van Paul Peeters zou in dat geval een kwart van het
Europese oppervlak gebruikt moeten worden om biobrandstoffen te verbouwen. Puur en alleen voor de luchtvaart. Cas: ‘Er zijn nog andere innovaties in ontwikkeling,
zoals synthetische kerosine en vliegen op waterstof.
Die kunnen in de toekomst ook onderdeel worden van de
oplossingen, maar ook hier geldt dat ze te laat komen om
de klimaatdoelen van Parijs te halen. De enige klimaatbestendige optie voor de luchtvaart die nú iets oplevert,
is een beleid dat het aantal vluchten beperkt.’

©Joris van Gennip/Greenpeace

Daarom staan we op en spreken we ons uit. Cas: ‘Voor
steeds meer Nederlanders is het mooi geweest. Van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven duizenden
mensen met overdovend motorgeraas en ernstige luchtvervuiling. De uitbreiding van Lelystad Airport, dat een
deel van Schiphols vakantievluchten zou overnemen,
is dankzij fel protest van omwonenden met een jaar uitgesteld. Door burgerlijk verzet! Ook over Rotterdam Airport
is veel te doen want regels lijken er niet te gelden, behalve
voor klagende omwonenden. Steeds meer media besteden
aandacht aan de vervuilende rol van de luchtvaartsector
en zoeken naar alternatieven. Stukje bij beetje wordt aan
de poten van de comfortabele stoel van de luchtvaart
gezaagd. Groene reizigers zetten niet alleen hun keel
op, maar zetten ook hun frustratie om in positieve actie.
Samen zetten we de luchtvaart op het goede spoor!’
Dit zijn Richard Abbenhuis (48) en Bé Bosman (49). Per dag komen 70 vliegtuigen op gemiddeld 200 meter hoogte over hun huis in de
Rotterdamse wijk Schiebroek. De oorverdovende herrie, ultra-fijnstof en lakse houding van de overheid bedreigt hun gezondheid en
doet een duurzame toekomst teniet. Richard: ‘De overheid moet onze leefomgeving beschermen. Dat is hun plicht. Daarom steunen
wij deze campagne.’ En Greenpeace steunt hen.
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1 mei 2018, Quebec, Canada
Deze 51 grafstenen staan voor
de door houtkap bedreigde
rendierkuddes. De minister van
Milieu en Klimaatverandering
doet niets om ze te beschermen.

15 maart 2018, Den Haag, NL
Namens 108.030 supporters
staat deze Neptunus bij de Tweede Kamer tijdens het debat over
statiegeld op blikjes en flesjes.

14 april 2018, Adriatische Zee, Italië
Protest bij een boorplatform
tegen roekeloze olieboringen.

12 mei 2018, Berlijn, Duitsland
Op de internationale dag voor
fair trade vragen we samen met
Unicef fast fashion-ketens om
betere arbeidsomstandigheden
zonder kinderarbeid.

4 mei 2018, Karimunjawa, Indonesië
De kolenhandel tussen Kalimantan en Java verwoest het koraal.
Greenpeace komt in actie!

17 mei 2018, Buenos Aires, Argentinië
Op het symbool van de republiek, 23 meter
hoog, vragen actievoerders om maatregelen
tegen de verstikkende uitstoot van auto’s
en energiecentrales.

23 april 2018, Louisiana, VS
Het huis van Melinda Tillies
schudt op z’n grondvesten sinds
de Bayou Bridge pijplijn pal
naast haar huis wordt aangelegd. Greenpeace steunt het
verzet van Melinda en de andere omwonenden tegen de 260
kilometerlange pijp die ruwe
olie zal gaan doorvoeren.

9 mei 2018, Londen, Engeland
Tijdens een futuristische expositie in het Victoria and Albert
Museum demonteert Greenpeace
een Golf. Volkswagen blijft met
zijn dieselmotoren een schone
toekomst in de weg staan.

19 april 2018, Sofia, Bulgarije
25 Actievoeders, 9 landen,
1 oproep: een snellere
omschakeling naar schone,
hernieuwbare energie.

Greenpeace komt vreedzaam en inventief in actie voor een
groene wereld. Dat doen we 365 dagen per jaar, in 55 landen.

25 maart 2018, Boedapest, Hongarije
Kayaktivisten protesteren tegen de bouw
van een tweede kerncentrale.

Rainbow Warriors bij Pride Amsterdam

Grip op uw gegevens
Sinds mei 2018 geldt in heel Europa dezelfde privacywetgeving. Deze Algemene Verordening
Gegevensbescherming geldt uiteraard ook voor Greenpeace. Heel ingewikkeld was dat gelukkig niet:
Greenpeace is altijd al uiterst voorzichtig omgesprongen met uw gegevens. De enige reden waarom
we uw gegevens opslaan is om u goed van dienst te kunnen zijn en om u te informeren over onze
acties en campagnes zodat we samen zoveel mogelijk successen voor het milieu kunnen behalen.
Wilt u uw gegevens aanpassen? Dat kan snel en gemakkelijk via My Greenpeace of door een mail
te sturen naar info@greenpeace.nl. Meer informatie: greenpeace.nl/privacy.

©Branko de Lang

Onze jarenlange wens komt uit: Greenpeace Nederland vaart mee in de botenparade van Pride
Amsterdam! Directeur Anna Schoemakers: ‘We geloven dat zorgen voor mens en milieu twee kanten
van dezelfde medaille zijn. Voor mij is het vanzelfsprekend dat je kunt zijn wie je bent, ongeacht je genderidentiteit of seksuele voorkeur. Als milieuorganisatie vieren wij daarom, als echte Rainbow Warriors,
dit feest van diversiteit trots mee.’ Pride Amsterdam vraagt dit jaar aandacht voor de mensenrechten.
Greenpeace is enorm vereerd om uitgekozen te zijn als ‘parel van de parade’, samen met Amnesty
International en het College van de Mensenrechten. 4 Augustus, prideamsterdam.nl.

Fossielvrij Friesland: it giet oan
Heeft u een fossielvrij vervoermiddel? Zet deze zomer dan koers naar Friesland voor de Elfwegentocht
2018. Van de Afsluitdijk tot aan de Waddeneilanden is het twee weken lang groot feest, zonder dat er een
druppel benzine vloeit. Het evenement is bedacht door Friese studenten die vinden dat fossielvrij reizen nu
al mogelijk is, als je maar wilt. Zaterdag 14 juli, de laatste dag van de Elfwegentocht, is de afsluiter met een
wereldrecordpoging voor de grootste duurzame parade ooit. Alle fossielvrije voertuigen kunnen meedoen,
op de weg én in het water: elektrische boten, auto’s en motoren, kano’s, scootmobielen, skelters, driewielers
of natuurlijk uw eigen fossielvrije uitvinding. Iedereen is welkom. 1 t/m 14 juli, elfwegentocht.nl.

Doen: nalaten

Win: Plant & Eter

Het is niet leuk, maar wel verstandig om te doen: vastleggen wat er met uw bezittingen en vermogen
gebeurt als u er niet meer bent. Want zonder testament bepaalt de wet hoe uw nalatenschap wordt
verdeeld. Misschien wilt u het leven op aarde beschermen voor de volgende generaties? Dan kunt u
overwegen om Greenpeace in uw testament op te nemen. Speciaal voor u organiseren we regelmatig
bijeenkomsten over nalaten. Een erkende notaris legt uit waarom het zinvol is om een testament te
schrijven en hoe verschillende schenkingsvormen voor u interessant kunnen zijn. Wilt u graag meer
informatie? Onze collega Ellen van Stekelenburg staat u graag te woord: 0202 5249 549 of via
ellen.van.stekelenburg@greenpeace.org.

‘De werking van vezels uit haver fascineert me net zo sterk als het maken van perfecte eiwitpieken voor
macarons.’ In haar boek Plant & Eter combineert Evelien Rozema haar onderzoek naar natuurlijke stoffen
met haar passie voor plantaardig koken. Van de effecten van flavonoïden in duizendblad op uw lichaam
tot de paarse bosbessen die uw zingtuigen op hol brengen: Rozema legt u de werking van plantstoffen uit,
neemt u mee naar de oorsprong van plantaardig voedsel en laat zien hoe plantenmateriaal wordt gebruikt
in duurzame toepassingen. Natuurlijk ontbreken ook smakelijke recepten niet. Greenpeace Magazine mag
drie boeken verloten! Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 15 juli een mailtje naar redactie@greenpeace.nl
(alleen winnaars ontvangen bericht).

U heeft nu al 11 pagina's Greenpeace Magazine 'nieuwe stijl' gezien. Uw suggesties bepaalden mede hoe we het blad hebben vernieuwd. We zijn heel benieuwd wat u
waardeert of graag anders ziet. Laat u het ons weten? redactie@greenpeace.nl
12
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Minder vlees en zuivel voor een betere
wereld en een gezonder leven
Wat eet u vandaag? Een simpele vraag waar niet alleen u, maar ook
klimaat- en boswetenschappers, artsen en de mensen van Greenpeace
zich dagelijks het hoofd over breken. Wordt het een karbonaadje of
een spinazieburger? Die keuze bepaalt namelijk welke toekomst ons
te wachten staat.
Vroeger was het simpel: je plukte en joeg op alles wat
vier poten had en er voedzaam uitzag. Ons huidige
voedselsysteem is allang niet meer zo eenvoudig – en
duurzaam. Daarom presenteert Greenpeace haar visie op
de toekomst van vlees en zuivel. Het goede nieuws voor
alle flexitariërs en carnivoren: u hoeft niet te stoppen met
vlees eten als u dat niet wilt. Het minder leuke nieuws:
we moeten met ons allen wel de helft minder vlees en
zuivel produceren en consumeren. Voor de dieren,
voor het klimaat en voor uw eigen gezondheid.

Feiten over vlees
Dit jaar breken we een nieuw wereldrecord: we
gaan naar schatting
voor hun vlees en zuivel ‘verwerken’. Zo’n 71 procent van
deze dieren is afkomstig uit de intensieve veehouderij.
Dat zijn geen boerderijen, maar bedrijven die elk jaar
meer vlees en melk moeten opleveren. De efficiëntste
‘productiewijze’ is de dieren opsluiten in kleine hokken en
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machinaal volpompen met voedsel en antibiotica. Hoe erg
dit dierenleed ook is, het vormt slechts een deel van de
zorgen die op ons bord liggen. Onze eetgewoonten maken
de planeet ziek – en onszelf erbij: achter de groei van de
productie en consumptie van vlees en zuivel schuilt een
mondiale gezondheidscrisis.

Weet wat u eet
In Nederland eten we gemiddeld
varkens-, kippen-, en rundvlees per persoon per jaar.
Voor onze gezondheid wil het Voedingscentrum dat we
jaarlijks nog maar 26 kilo vlees per persoon eten. Dat is
500 gram per week, waarvan maximaal 300 gram rood
vlees. Al in 2015 merkte het Internationaal Agentschap
voor Kankeronderzoek rood vlees aan als waarschijnlijk
kankerverwekkend, en bewerkt vlees en vleeswaren als
kankerverwekkend. Ook voor volksziekte nummer 1,
obesitas, is het belangrijk dat we minder vlees eten. Te dik
zijn wordt allang niet meer alleen veroorzaakt door geraf-

fineerde granen en suikers, maar ook door de stijgende
consumptie van dierlijke producten. Nog een nadeel:
door het gebruik van antibiotica in de vee-industrie
worden mogelijk resistente bacteriën overgebracht op
mensen. En dan zijn er nog de Campylobacter en de
Salmonella: meer dan 90 procent van alle gemelde
gevallen van voedselvergiftiging ter wereld is een infectie
met deze veelvoorkomende bacteriën. Het eten van
pluimvee of pluimveeproducten is daar sterk aan gelinkt.

een enorme honger naar landbouwgrond. Voor rundvee
is nu eenmaal 28 keer zoveel land nodig als voor zuivel,
varkensvlees, pluimvee en eieren bij elkaar. Al 80 procent
van alle bedreigde soorten landvogels en -zoogdieren zijn
hun thuis kwijtgeraakt. Wetenschappers vrezen dat we
op dit moment middenin een zesde massale golf van uitstervende soorten zitten. Zelfs biodiversiteitsrijke bossen
als het Amazonewoud blijken al jaren niet veilig voor de
uitbreidingsdrang van de veehouderij.

Landjepik en watervervuiling

CO2 op tafel

Voor onze gezondheid en die van de aarde is schoon
water onmisbaar. Veeteelt is een van de grootste waterverbruikers en -vervuilers. Fosfor, stikstof maar
ook kunstmest en medische stoffen verontreinigen het
grondwater, onze rivieren, meren en uiteindelijk ook
de oceanen. Dat heeft zeer schadelijke gevolgen voor
waterorganismen, vogels, bijen, vlinders en andere
insecten. De huidige vleesproductie leidt bovendien tot

Onze vleesproductie en -consumptie zijn bij het Klimaatakkoord van Parijs niet ter tafel gekomen. Heel
vreemd, als je bedenkt dat ons dieet gevaarlijk is voor
het klimaat:
van de wereldwijde
uitstoot van alle broeikasgassen wordt veroorzaakt door
de landbouwsector. De veehouderij neemt 14 procent
voor haar rekening. Dat is net zoveel als de uitstoot van
de complete transportsector, inclusief de luchtvaart.
Greenpeace magazine I zomer 2018
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In Nederland is alleen al de melk- en zuivelindustrie
verantwoordelijk voor
van de broeikasgasuitstoot, volgens de Rabobank. Wist u
dat de broeikasgasvoetafdruk van het vlees van herkauwers honderd keer groter is dan die van plantaardig voedsel? Wat de CO2-uitstoot door onze huidige voedselconsumptie betekent, illustreren we aan de hand van een bus
met twintig stoelen. Dat zijn de broeikasgassen die we
nog mogen uitstoten, als we de opwarming willen beperken tot 1,5 °C in 2050. Als de huidige trend doorzet en we
steeds meer vlees en zuivel gaan eten, zullen elf van die
twintig stoelen bezet worden door het voedselsysteem.
Er zijn dan nog maar negen stoelen over voor andere
cruciale economische sectoren, zoals energie, industrie
en transport. De bus zal overvol raken, waardoor ons
een gevaarlijke rit te wachten staat.

Goed. We moeten dus met ons allen minder vlees en
zuivel gaan eten, voor het klimaat en onze gezondheid.
Greenpeace liet uitrekenen dat de productie en consumptie van dierlijke producten in 2050 met 50 procent verminderd moet zijn om aan de Parijsafspraken te voldoen.
Dat is haalbaar als we overstappen op een ecologische
landbouw. Met die mens- en milieuvriendelijke vorm van
produceren kunnen we zeker zijn van voldoende voedsel
voor een eerlijke prijs én tegelijkertijd het klimaat en de
biodiversiteit beschermen.

slim samen met de natuur om schadelijke insecten en
ziekten te bestrijden. Ook biedt ecologische landbouw
veel ruimte aan de natuur en de biodiversiteit. En doordat wij minder vlees gaan eten, is er minder land en bos
nodig voor de veehouderij.

Rijke biodiversiteit

Greenpeace in actie

Minder vlees eten en een ecologische landbouw leveren
het milieu enorme voordelen op. Ecologisch gehouden
vee eet alleen gras en natuurlijke oogstresten. Kippen en
varkens voeren we met afval en voer dat lokaal is geteeld.
Schapen, geiten en koeien krijgen naast gras ook lokaal
geteeld voer, eventueel gecombineerd met gewasresten.
Ecologische landbouw werkt met gewasrotatie en een
goed mestbeheer; daardoor blijft meer koolstof in de bodem, die dus niet vrijkomt als CO2. In plaats van gevaarlijke chemische pesticiden werken ecologische boeren

In het najaar start onze campagne voor een eerlijke en
gezonde voedselproductie. Want het besef dat verandering noodzakelijk is, dringt nauwelijks nog door tot de
sector. Daarom hebben we een petitie opgesteld die u nu
al kunt tekenen op greenpeace.nl/veestapel. Wij willen
dat de overheid de industriële veehouderij aanpakt, waardoor het milieu, de dieren, de boeren én u een duurzame
toekomst tegemoet kunnen gaan. Wilt u meer weten over
onze visie op de toekomst van vlees en zuivel? Kijk dan
op greenpeace.nl/veeteelt.

Welzijn voor dieren
We blijven in zo’n ecologisch landbouwsysteem wel vlees
en zuivel produceren, maar de industriële veehouderij
is uit den boze. Dieren hebben recht op ruimte, buitenuitloop in een geschikte omgeving en gezonde voeding.
Dierenmishandeling is uiteraard taboe en moet in de hele
toeleveringsketen voorkomen worden, net zoals het preventief gebruik van antibiotica en andere medicijnen.

Elke pond gaat door de mond
Als we het welzijn van de planeet, de dieren en onszelf
voor ogen houden, dan betekent dat voor ons in
Nederland meer plantaardig voedsel en minder dierlijke
producten eten. In het ideale scenario consumeren we
in 2030 nog maar 23 kilo vlees per jaar, en in 2050 iets
minder dan
. Wij, de consumenten, kunnen
en moeten dat zelf doen, maar ook de overheid moet
daaraan bijdragen met subsidies en beleid die de ecologische landbouw bevorderen. Ook kan ze veranderingen
in voedingsgewoonten en consumptiepatronen stimuleren. Bijvoorbeeld via campagnes die helpen gezonde en
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duurzame keuzes te maken. Een dieet met meer fruit,
groenten, peulvruchten, volle granen en noten is ook nog
eens bewezen beter voor u: deze producten hebben een
beschermende werking tegen hart- en vaatziekten en diabetes, en verkleinen het risico op een aantal kankersoorten. Wilt u inspiratie voor een meer plantaardig dieet?
We verloten het boek Plant & Eter! U leest er meer over
op pagina 13.

CO2-dieet

Ook in Nederland moet de veestapel krimpen en duurzamer worden. Greenpeace wil met de boeren samenwerken om de CO2-uitstoot door de landbouw geleidelijk
te verminderen en zet zich in voor een eerlijke prijs
voor hun werk. Tegelijkertijd doen we een beroep op de
overheid om niet langer de industriële vlees- en zuivelproductie te steunen, maar boeren te helpen om over
te schakelen naar ecologische landbouw. De komende
maanden zit Greenpeace met boeren, landbouworganisaties, supermarkten en de overheid aan tafel om een nieuw
Nederlands klimaat- en energieakkoord voor elkaar te
krijgen. De CO2-uitstoot door de veestapel is ook daar
natuurlijk een belangrijk onderwerp van gesprek.

Greenpeace magazine I zomer 2018
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Even BIJpraten
Met wetenschappelijk onderbouwde rapporten,
juridische procedures en opvallende acties verzet
Greenpeace zich samen met u tegen landbouwgif dat
ons milieu vervuilt en onmisbare insecten zoals bijen
doodt. Een kleine greep uit onze acties en successen
voor de bij.

Staatssecretaris Dijksma
ontvangt 85.113 biologische
bloembollen namens de
supporters van onze campagne
voor gifvrije landbouw.

Grote landelijke inzaaiactie
met bijvriendelijke bloemen.

Samen met AVAAZ bieden we
de Tweede Kamer meer dan
50.000 handtekeningen aan
voor een verbod op alle voor
bijen giftige pesticiden.

Samen met u bereikt

Zalmkweek in Patagonië bevroren
Een zeereservaat voor de oorspronkelijke bewoners
van Patagonië: eindelijk gaat de Chileense overheid
onze oproep in behandeling nemen. Extra pluspunt is
dat 80 procent van alle nieuwe aanvragen voor zeer
vervuilende zalmkwekerijen in dit gebied drie jaar
lang bevroren worden.

Esperanza
Marktleider Intratuin
stopt met de verkoop van negen
voor bijen schadelijke pesticiden
en belooft dat zijn planten binnen
zes jaar vrij zijn van dezelfde
gifstoffen.

4.719747, -51.592962
Frans-Guyana
en Brazilië
Tweede succesvolle expeditie naar het
Amazonerif. Grootste ontdekking: het rif
is zes keer groter dan tot dusver gedacht
en ligt ook in het gebied waar Total een
boorput wil slaan.

Rainbow Warrior

Nieuw-Zeeland vergroent

Aldi Duitsland eist van zijn Duitse
en Nederlandse leveranciers dat
ze acht voor bijen zeer schadelijke
pesticiden uitfaseren.

Nieuw-Zeeland geeft geen nieuwe vergunningen meer
af voor olie en –gasboringen op zee. Het besluit kwam
een week nadat 50.000 Greenpeace-supporters opnieuw zorgen uitten over de oliehonger van hun land.

119.227 Bijensupporters
roepen Albert Heijn, Jumbo en
Lidl op hetzelfde te doen.

Goed nieuws voor Dvinsky bos
Houtkapbedrijven, het WNF en Greenpeace Rusland
hebben een moratorium ondertekend voor grote delen
van het bos en een overeenkomst voor het creëren van
een natuurreservaat. Een enorme winst na vele jaren
campagnevoeren.

Jumbo stapt over op het
Milieukeurmerk en belooft
meer biologische groenten
en fruit in 't schap. Albert
Heijn maakt een soortgelijke
afspraak met Natuur & Milieu.

Bialowieza veilig voor houtkap
Het Europees Gerechtshof verbiedt de Poolse regering
nog langer hout te kappen in Bialowieza, het laatste
laaglandoerbos in Europa. Een enorme opsteker voor
Greenpeace Polen die al sinds 2001 de motor is achter
het protest.
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SCHEPEN-UPDATE

De vlag gaat uit! Europa
verbiedt het gebruik
van drie voor bijen zeer
schadelijke neonicotinoïden
in de open teelt.

Bijna alle Nederlandse
supermarkten gaan zich
houden aan de eisen van het
bijvriendelijkere keurmerk
'On the way to PlanetProof'.

Met een nieuw wetenschappelijk
onderbouwd rapport stappen
we naar de Europese
Commissie om neonicotinoïdebestrijdingsmiddelen te laten
verbieden.

-8.006121, 114.895715
Zuidoost-Azië
Zeilt nu bij Indonesië. Gaat voor anker
in Bali voor discussies aan boord over
herbruikbare energie, ondersteunt
het protest tegen plasticvervuiling en
de drooglegging van Benoa Bay voor
commercieel gewin.

Arctic Sunrise
52.116477, -129.998353
Voor de kust van
Canada en
Noordwest-Amerika

In actie tegen de aanleg van de nieuwe
1.150 kilometer lange pijplijn van
oliegigant Kinder Morgan. De pijp zal
per dag 890.000 vaten ruwe olie uit de
teerzanden gaan doorvoeren.

Greenpeace magazine I zomer 2018
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( KL)ADVERTORIAL

Deze oer-Hollandse melkmachine is samen met haar 1,7 miljoen vriendinnen goed voor zo'n
8 procent van de Nederlandse broeikasgasuitstoot! Benieuwd welke verrassende feiten er nog
meer achter deze kont schuilgaan? Lees verder op pagina 14.
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