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Vleesarme
vergezichten

De helft
Volgens Imke de Boer, hoogleraar Dieren
& Duurzame Voedselsystemen, hoeft het
vlees niet eens helemaal van het menu af
als het Nederlandse voedselsysteem alleen
nog serveert wat de aarde schaft. ‘Als we
dieren alleen nog voeden met reststromen
en het voor mensen onverteerbare gras, dan
moeten we terug naar ongeveer de helft
van onze huidige vleesconsumptie. En dat
is in lijn met het advies van het Voedingscentrum’, vertelde ze. De registratie van
de avond, met ook inspirerende inbreng
van praktijkmensen, is terug te kijken via
het YouTube-kanaal van debatcentrum De
Rode Hoed. me
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In de week dat minister Staghouwer aankondigde de effecten van een vleestaks te
onderzoeken, organiseerde WUR mede een
debatavond over ‘de toekomst van ons vlees’.
Vlees eten is eigenlijk een raar concept,
bepleitte ‘ecomodernist’ Hidde Boersma.
Hij nam de aanwezigen mee in een gedachtenexperiment waarbij hij een vleesloze
maatschappij voorspiegelde als de norm.
‘Zou er in zo’n vegan maatschappij íemand
zijn die het best een goed idee vindt dat de
mensheid miljarden dieren in hokken stopt,
hun lichaamsdelen afknipt of afzaagt, ruim
een kwart van de planeet kapt om ze van
eten te voorzien – en ze na een tijdje een pin
door hun kop te rammen om ze op te eten?’,
vroeg hij zich hardop af. Boersma bepleitte
een totaal vleesloze toekomst, waarbij de
wereld via precisiefermentatie wordt gevoed
met niet-dierlijke
‘Als mens moet
eiwitbronnen:
ik nog even
compact te produwennen. Maar
ceren kweekvlees
als econoom
en kweekzuivel,
zeg ik: gáán
perfect van smaak
met die banaan’
en substantie dankzij via CRISPR-Cas
geperfectioneerde fermentatie-bacteriën.
WUR-landbouweconoom Petra Berkhout zag
er een ‘mooi doelmatig en doeltreffend alternatief’ in. ‘Als mens moet ik eerlijk gezegd
nog even wennen. Maar als econoom zeg ik:
gáán met die banaan’, reageerde ze.
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Hoeveelheid plastic
in je lijf valt mee
Een volwassene krijgt dagelijks gemiddeld 880 deeltjes
microplastic binnen, blijkt uit modelstudie.
Bij iets simpels als het openen van een
plastic flesje komen al microplastics
vrij: plastic deeltjes tussen 1 en 5.000
micrometer groot. We krijgen ze binnen via eten
en drinken,
maar ook
Je poept
via de lucht.
meer dan de
De gevolhelft van de
gen voor de
microplastics
gezondheid
uit
zijn nog
onduidelijk.
Nur Hazimah Mohamed Nor, onderzoeker bij Aquatische Ecologie en Waterbeheer, zocht uit hoeveel we er precies
van binnenkrijgen en ophopen.
Per week zou een mens gemiddeld een
bankpas (5 gram) aan plastic binnenkrijgen. Dat was de conclusie van een
onderzoek van University of Newcastle
in opdracht van WWF Singapore in
2019. Slikken we echt zoveel plastic?
Mohamed Nor bouwde een model om
te berekenen hoeveel microplastics
je binnenkrijgt via inademing en acht
etenswaren waarvan de concentratie
microplastics bekend is (vis, schelpdier, schaaldier, kraanwater, fleswater,

zout, bier en melk).
Volgens haar model krijgt een volwassene dagelijks gemiddeld 880 plasticdeeltjes binnen, een kind tot achttien
jaar 510 deeltjes. Zowel kind als volwassene poepen ongeveer een gelijke
hoeveelheid microplastics uit, namelijk
480 of 490 deeltjes per dag. Dat een
kind net zoveel verliest als een volwassen mens kan komen door de snellere
stofwisseling.

Zandkorrel

Het model rekende ook uit hoeveel
microplastics iemand tot het zeventigste levensjaar ophoopt in het lichaam:
iets meer dan vijftigduizend deeltjes.
Dat klinkt als veel, maar is slechts 0,04
microgram, een fractie van een zandkorrel. De bankpas per week kun je
dus met een korreltje zout nemen. Een
belangrijke kanttekening: de etenswaren in Mohamed Nors model beslaan
slechts een vijfde van de hoeveelheid
voedsel die je dagelijks eet. Van veel
producten, zoals graan, rijst, groenten,
fruit, vlees en bewerkte voedingsmiddelen is nog onbekend hoeveel microplastics erin zitten. ss

