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Motivatie voor agendering
De natuur en de agrarische sector zijn in onze provincie belangrijke sectoren. Met name in de
Corona-vakantietijd hebben heel veel toeristen uit andere delen van het land, maar ook uit België en
Duitsland genoten van de natuur van onze mooie provincie. Men heeft Drenthe ontdekt als code
groen- provincie. Niet alleen vanwege de veiligheid vanuit Corona-oogpunt, maar ook vanuit de
ruimtelijkheid met veel natuur. Ook binnen de Staten vinden we natuurschoon belangrijk; erkennen we
het belang van bossen en bomen. Dit geldt uiteraard ook voor heel veel bewoners van onze provincie,
die hun eigen omgeving als groene vakantiebestemming hebben ontdekt.
Daarnaast vinden we de agrarische sector van belang en streven we een goede en verantwoorde
toekomst na voor deze sector.
In dit kader, oog voor natuur en voor de agrarische sector, vragen wij als PvdA -fractie aandacht voor
het Deltaplan Veehouderij.
Dit plan is uitgebracht door de Dierenbescherming, met de goede slogan : Goed voor mensen, goed
voor dieren.
Een afgewogen plan, met respect voor alle betrokkenen. Gestreefd wordt naar meer respect voor de
boeren, hechtere ketens en meer ruimte voor de dieren. En vanzelfsprekend is ook onze natuur
gebaat bij de nieuwe manier van denken en werken.
Alle partijen worden geacht mee te doen; voor elke groep wordt in het plan uitgebreid en concreet
suggesties gedaan.
Wij vragen u genoemde plan op de agenda van de commissie OGB te willen zetten. Middels deze
agendering hebben wij een oplossingsgericht debat voor ogen met het Deltaplan als gids. De
gevoerde discussies leren ons dat er verschillend over zaken wordt gedacht. Aan de hand van een
aantal vragen aan de fracties willen we in dit debat op zoek naar datgene wat ons als Drents
Parlement bindt in de discussie over natuur en de agrarische sector. Het Deltaplan Veehouderij ziet de
PvdA daarbij als een goede aanleiding, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Deze
wegen willen we graag samen met de andere fracties verkennen. Immers we zijn in Drenthe nog niet
uitgepraat over onze natuur en onze agrarische sector. Wat de PvdA betreft zetten we het gesprek
constructief voort en leggen daarbij graag de volgende vragen aan de fracties voor:

Vragen aan de overige fracties:

1. Welke suggesties voor acties van stakeholders spreken u het meest aan ? Ziet u hierbij een
rol weggelegd voor de Provincie ?
2. Er worden 4 transitie-paden genoemd in het Deltaplan, met als doel een toekomstbestendige,
diergerichte en duurzame veehouderij. Deelt u de gedachte dat de transitiepaden gelijktijdig
moeten worden bewandeld ? Of is er volgens u een logische volgorde ?
3. Diverse stakeholders worden genoemd. Ziet u een initierende rol voor een van de
stakeholders ?
4. Zou u mogelijkheden zien om binnen onze provincie actief het gedachtengoed beschreven in
het Deltaplan nader uit te werken ? Zie bij ‘wat kan ik doen’ kopje ‘overheid’ het kopje ‘
actiepunten voor de Provincie’.
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Jos Schomaker
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Goed voor mensen.
Goed voor dieren.
Beste lezer,
De veehouderij ligt onder een vergrootglas. Verschillende issues hebben de afgelopen
jaren het nieuws gehaald en iedereen heeft een eigen visie op de beste oplossing. Maar
welke doelgroep je ook spreekt, over een ding zijn we het allemaal eens: verandering is
nodig.
Ik ben daarom enorm trots op ons plan dat voor verandering gaat zorgen: het Deltaplan
Veehouderij. Vier transitiepaden leiden tot meer waardering voor boeren, hechtere
ketens en meer ruimte voor dieren. Kortom, dit plan is goed voor mensen en goed voor
dieren!
Het uitvoeren van dit plan kunnen we niet alleen. Het is belangrijk dat we met alle
stakeholders aan de slag gaan. En daarom vraag ik u om de website
www.deltaplanveehouderij.nl te bezoeken en de stakeholder specifieke actiepunten door
te nemen. Omdat we graag met u meedenken is er via deze site ook een mogelijkheid
om contact met ons op te nemen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze toekomstbestendige veehouderij realiteit
wordt.
Met vriendelijke groet,
Gemma Willemsen
Hoofd Beleid

Wat kunt u doen?
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Dier zoekt boer

Ik zoek een thuis met een strobed en
een modderpoel waar ik iedere dag een
frisse neus mag halen. Ik wil ons huis
best delen met anderen, maar zou het
fijn vinden als ik wat persoonlijke ruimte
krijg. Tot slot, ik ben erg gehecht aan
mijn staart, mag ik die houden?

Dier zoekt duurzame relatie

Deze contactadvertentie deel ik namens een varken. Een varken tijdens
zijn zoektocht naar een betere relatie, want de huidige relatie met onze
dieren in de veehouderij is onhoudbaar geworden. We vragen alles
van het dier en geven er vaak weinig voor terug. Het is tijd dat we deze
balans gaan herstellen. Tijd voor een veehouderij waarin dieren natuurlijk
gedrag kunnen vertonen, waarin de boer beter betaald wordt en waarin
biodiversiteit toeneemt.
Als hoofd Beleid van de Dierenbescherming ben ik daarom enorm trots op
ons plan voor een veehouderij in balans, het:
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Auteur(s):
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Deltaplan Veehouderij
Goed voor mensen. Goed voor dieren.
Lisanne Stadig, Bert van den Berg
14 mei 2020

De Dierenbescherming wil inspireren en verbinden. Zo helpen we een
diergerichte, integraal duurzame veehouderij te realiseren. Het uitvoeren
van dit plan kunnen we echter niet alleen. Het is belangrijk dat we met alle
stakeholders aan de slag gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze
toekomstbestendige veehouderij een realiteit wordt. Ik reken op u.

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Regulusweg 11
Postbus 85980
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
www.dierenbescherming.nl
© Copyright Dierenbescherming 2020
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Gemma Willemsen
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1. Inleiding

Bovenstaande paden worden al bewandeld, maar zijn nog niet ingesleten.
Er zijn goede voorbeelden, maar die moeten nog wel op grote schaal
navolging krijgen. Denk aan diergericht ontworpen stallen, korte ketens
waarin boeren meer verdienen, natuurinclusieve bedrijven en aanbod van
producten van dieren die een beter leven hebben gehad. In dit plan laten we
koplopers en goede voorbeelden zien die anderen inspireren. Het is nu aan
alle betrokkenen om te bepalen hoe snel de transitie gaat. Iedereen heeft
namelijk een rol. Van boeren tot supermarkten en van burgers tot politiek.
We moeten het samen doen.

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele
problemen. Bij iedere crisis klinkt de roep om echte oplossingen.
Toch worden er vaak vooral brandjes geblust en blijven onderliggende
oorzaken bestaan. Daarom presenteert de Dierenbescherming het
Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren. Hierin
schetsen we hoe de veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet
zien, en vier transitiepaden om daar te komen. We zetten het dier
centraal en komen met win-winoplossingen met als resultaat een
diergerichte, integraal duurzame veehouderij.

Rol Dierenbescherming
Zelf wil de Dierenbescherming inspirerend en verbindend zijn. We zijn
idealistische doeners die willen helpen een diergerichte, integraal duurzame
veehouderij te realiseren. Het Deltaplan Veehouderij vormt de leidraad voor
alle projecten die we binnen ons veehouderijbeleid oppakken en waar we bij
aansluiten.

Radicale ommezwaai
De veehouderij is doorgeslagen in productieverhoging en kostprijsverlaging
en kent daardoor vele crises en schandalen, van vogelgriep tot mestfraude,
van misstanden in slachthuizen tot stalbranden. Het zijn symptomen van een
systeem dat niet langer houdbaar is. Niet voor boeren, niet voor de natuur,
niet voor burgers. En al helemaal niet voor de dieren die dit systeem moeten
dragen. De steeds terugkerende symptomen zijn voor de Dierenbescherming
aanleiding om na te denken over een radicale ommezwaai van de veehouderij.
Hierin staat het dier centraal als kloppend hart van de veehouderij. Het is nu
tijd om het systeem aan te passen aan de dieren in plaats van andersom.
Met een eerlijke prijs voor de boer die dat mogelijk maakt.

Het Deltaplan Veehouderij vormt een bron van inspiratie om aan de
slag te gaan. Als we op alle transitiepaden met elkaar tegelijkertijd
actie ondernemen, krijgen we een win-winsituatie voor de gehele
Nederlandse veehouderij. Een systeem dat goed is voor mensen en
goed voor dieren!

Vier transitie paden
Om deze omslag te realiseren, schetsen we in dit plan vier verschillende
transitiepaden. Hierop moeten alle betrokkenen tegelijkertijd actie
ondernemen. Alleen dan bereiken we het gewenste resultaat.

1. Diervriendelijkere en
integraal duurzamere
veehouderij
2. Van verspillende
carnivoren naar waarderende
omnivoren

Pad 1: Diervriendelijkere veehouderij als onderdeel van
totale verduurzaming
Dieren zijn sterk en weerbaar en kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen.
Ze gaan zo min mogelijk op transport en elk dier krijgt toegang tot een
uitloop of wei.

3.

Samenwerking in vaste,
korte ketens

Pad 2: Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren
Consumenten hebben hun consumptie van dierlijke producten fors
gereduceerd en ze betalen de echte en faire prijs voor vlees, zuivel en
eieren. Duurzaam voedsel wordt meer gewaardeerd en minder verspild.

Transitiepaden
duurzame veehouderij

4. Kwaliteitsproductie
voor een zelfvoorzienende
regio

Pad 3: Samenwerking in korte vaste ketens
De veehouderij werkt in korte vaste ketens. Dit zorgt voor betere afspraken,
eerlijke prijzen voor de boer en meer transparantie.
Pad 4: Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio
De veehouderij produceert integraal duurzame meerwaardeproducten voor
de Noordwest Europese markt.
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2. Intensieve veehouderij niet
langer houdbaar
Er is vanaf halverwege de 20e eeuw een, economisch gezien, zeer
succesvolle intensieve veehouderij opgezet. Dat ging gepaard met
een overheidsbeleid dat deze ontwikkelingen ondersteunde,
technologische ontwikkelingen die intensivering mogelijk maakten,
en een veranderend consumptiepatroon waarbij steeds meer dierlijk
eiwit werd gegeten. Men heeft zich daarbij niet of onvoldoende
gerealiseerd wat voor negatieve effecten deze intensieve veehouderij
heeft voor het dierenwelzijn, maar ook voor milieu, natuur, landschap,
volksgezondheid en uiteindelijk ook voor het inkomen van de meeste
veehouders. In die tijd mogelijk een logische stap, maar tegen de
tijd dat er kritische vragen over werden gesteld was er al veel geld
geïnvesteerd in deze intensieve veehouderijsystemen. Het blijkt
vervolgens heel lastig en tijdrovend om de ontstane problemen op
te lossen.
Niet houdbaar voor dieren
De afgelopen decennia zijn er vorderingen gemaakt in het verbeteren van
het dierenwelzijn in de veehouderij. Zo zijn zeugen en kalveren van sociale
isolatie naar groepshuisvesting gegaan. Leghennen zijn van legbatterijen
naar scharrelstallen of vrije uitloopsystemen gegaan en melkkoeien van
aanbindstallen naar ligboxstallen. Het aantal lichamelijke ingrepen bij dieren
wordt geleidelijk teruggedrongen. Maar nog altijd kampt jaarlijks een groot
deel van de meer dan 450 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij
met ernstige welzijnsproblemen, waaronder gebrek aan ruimte, niet kunnen
uiten van natuurlijk gedrag door gebrek aan omgevingsverrijking en uitloop
naar buiten, ernstige gezondheidsklachten, stress en uitputting door lange
transporten en hoge sterfte onder jonge dieren.

Nu heeft de Nederlandse veehouderij het al decennia moeilijk. De afgelopen
jaren kende de veehouderij vele crises en schandalen zoals vogelgriep,
dreigende Afrikaanse varkenspest, fipronil, stalbranden, misstanden in
slachthuizen en mestfraude. Boeren komen in protest tegen het door hen
ervaren gebrek aan waardering voor hun werk. Politici worden met
rechtszaken gedwongen de luchtkwaliteit te verbeteren. Burgers betalen via
de belasting alsnog de prijs voor negatieve effecten op bijvoorbeeld milieu,
zonder dat dit structureel iets verbetert aan het systeem. Dit zijn symptomen
van een systeem dat niet langer houdbaar is.
Dat geluid horen we steeds vaker. Het systeem is niet langer houdbaar voor
boeren, niet langer houdbaar voor de natuur, en niet langer houdbaar voor
de burger. Maar ook, en dat wordt soms vergeten: niet langer houdbaar voor
de dieren. Zij zijn het die het antwoord waren op de roep van ons ‘’nooit
meer honger’’-adagium. Wanneer we het over groei hebben, hebben we het
over steeds meer dieren. Steeds efficiënter produceren betekent voor hen
steeds minder kunnen leven naar hun natuurlijke behoeften. Steeds minder
ruimte, steeds sneller groeien, steeds meer nakomelingen geven. Het
systeem is doorgeslagen in productie- en efficiëntieverhoging en
kostenverlaging. Dat is voor niemand goed.
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Tot nu toe hebben de verbeteringen van dierenwelzijn zich met name gericht
op het wegnemen van negatieve ervaringen, zoals ziektes en verwondingen
of het individueel huisvesten van sociale dieren. Dieren zijn levende wezens
met gevoelens en emoties, en kunnen dus zowel negatieve als positieve
emoties ervaren. Om een acceptabel niveau van welzijn te bereiken, is het
zowel belangrijk om de duur, ernst en frequentie van negatieve ervaringen te
minimaliseren, als om ervoor te zorgen dat de dieren positieve ervaringen
hebben en daardoor ‘a life worth living’. Dat dieren bijvoorbeeld niet kreupel
zijn, geen verwondingen hebben of goed produceren, betekent niet
automatisch dat hun welzijn goed is. Dieren moeten ook voldoende ruimte
en mogelijkheden krijgen om positief gedrag te vertonen, zoals spelen, de
omgeving verkennen, en positief sociaal gedrag.
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Niet houdbaar voor boeren
Op de meeste veehouderijbedrijven wordt zoveel mogelijk geproduceerd
tegen een zo laag mogelijke prijs. Inkopers kiezen uit meerdere aanbieders
en wisselen regelmatig van leverancier op basis van wie de laagste prijs
biedt. Dat zorgt ervoor dat veehouders alleen worden aangesproken op
prijs, en vaak ook niet verenigd zijn in een sterke keten die hun belangen
behartigt. Bij gebrek aan marktmacht en aangemoedigd door adviseurs
kiezen de meeste veehouders daarom steeds weer voor verdere
schaalvergroting en intensivering. Daardoor ontstaat een neerwaartse
spiraal. Hierdoor is de economische positie van veel veehouders
problematisch: het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lageinkomensgrens was in 2018 voor de melkveehouderij 35%, varkenshouderij
48%, leghennenhouderij 15% en vleeskuikenhouderij 28%1. Daardoor is er
weinig ruimte om te investeren in dierenwelzijn en andere aspecten van
duurzaamheid. Ook ketenschakels zoals slachterijen, eierpakstations en
verwerkende bedrijven moeten mee in de roep om meer voor minder. Er is
daardoor weinig ruimte om eigen meerwaardeconcepten op te zetten.

Niet houdbaar voor milieu, natuur en klimaat
Het grootste deel van het veevoer wordt geïmporteerd. Zo’n 70% van de
in Nederland geproduceerde zuivel- en vleesproducten en eieren wordt
geëxporteerd. De geproduceerde mest blijft grotendeels in Nederland achter.
Nederland kent daardoor een mestoverschot. Het gevolg is dat in een aantal
regio’s veel meer mineralen aan de bodem worden toegevoegd dan door de
gewassen kunnen worden opgenomen. Dit teveel aan mineralen hoopt zich
op in de bodem of lekt uit naar het grondwater en het oppervlaktewater. Als
gevolg hiervan worden de chemische en ecologische kwaliteitseisen van
meer dan 60% van de regionale wateren overschreden4.

Veehouders die wel duurzamer willen werken, hebben meestal de grootste
moeite hiervoor de benodigde vergunningen, financiering en afzet te krijgen.
Banken en beleggers vinden de risico’s van afwijkende concepten of
duurzaamheidsaanpassingen vaak te hoog, omdat ze vrezen dat het niet
terugverdiend wordt via de afzet. Daar komt nog eens bij dat koplopers vaak
niet worden gewaardeerd door collega-boeren, omdat die vrezen dat zij
straks ook verduurzamingsstappen moeten zetten en de meerkosten niet
vergoed krijgen. Het systeem als totaal werkt innovatie tegen, de aparte
onderdelen zijn gericht op handhaven van de status quo.

Uit mest komt ammoniak vrij. Een deel van de ammoniak slaat neer in
de omgeving als stikstof. Dat heeft in de loop der jaren o.a. geleid tot
ophoping van stikstof in natuurgebieden, met als gevolg afname van de
biodiversiteit. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse
stikstofaanpak niet voldoet aan Europese regelgeving, wat uiteindelijk in
2019 tot een ‘stikstofcrisis’ en boerenopstanden leidde.
De biodiversiteit neemt snel af. Studies tonen aan dat in de afgelopen 27 jaar
de biomassa aan vliegende insecten met 75% is gedaald5,6,7. De mondiale
consumptie van vlees en zuivel veroorzaakt ruim 30% van het verlies aan
biodiversiteit op land8. Kleine stukjes natuur zijn niet met elkaar verbonden,
waardoor dieren niet kunnen migreren en soorten kunnen verdwijnen. De
druk op de veehouderij om maatregelen te nemen om de biodiversiteit te
herstellen wordt steeds groter.

De afstand tussen de consument en de veehouderij is veel groter dan
vroeger. De steeds verdere intensivering van de veehouderij is gepaard
gegaan met minder maatschappelijke waardering voor de sector. Van een
gewaardeerde sector halverwege de 20e eeuw, ligt de veehouderij nu al
decennia onder vuur vanuit de samenleving. Er gaapt een grote kloof tussen
de veehouderij en grote delen van de maatschappij. Deze polarisatie kan een
bedreiging zijn voor verduurzaming waaronder dierenwelzijnsverbeteringen
als dit betekent dat iedereen zich hierdoor terugtrekt in zijn eigen hoek en
de deur dichtdoet voor dialoog en veranderingen.

De veehouderij stoot broeikasgassen uit. In 2017 was de veehouderij met
naar schatting 18,7 megaton CO2-equivalenten verantwoordelijk voor ca.
10% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen9. Overeenkomstig
het Klimaatakkoord van Parijs moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% en
in 2050 met 95% zijn gereduceerd ten opzichte van de uitstoot in 1990. In
het regeringsbesluit over het klimaatakkoord van 2019 heeft men voor de
landbouw tot 2030 een reductie van 6 megaton CO2-equivalenten voorzien,
wat betekent dat de uitstoot met ca. 1/3e moet worden teruggedrongen.

Niet houdbaar voor burgers
Burgers zien de veehouderij regelmatig als een bron van overlast (zoals
geur of landschapsvervuiling), of als een gevaar voor de volksgezondheid.
Geur uit stallen kan leiden tot overlast, verstoring van gedrag en activiteiten,
en stressgerelateerde gezondheidsklachten2. Denk bij gevaren voor de
volksgezondheid aan de uitbraak van Q-koorts, bacteriën die resistent worden
tegen antibiotica en de uitstoot van fijnstof uit stallen waaraan endotoxinen
(resten van dode bacteriën) en micro-organismen kunnen zitten3.
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Niet houdbaar voor retail en foodservice
Ook retail zoals supermarkten en foodservice zitten door hun onderlinge
concurrentie om marktaandeel klem in een soort prisoner’s dilemma10.
Dierenwelzijn is voor veel supermarkten onderdeel van hun Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. Ze willen zich hiermee profileren
ten opzichte van andere supermarkten. Anderzijds willen ze de prijzen
zo laag mogelijk houden uit angst dat de klant naar de concurrent gaat.
Daardoor is er weinig ruimte voor echte verduurzaming. Supermarkten
verkopen of zetten zelf concepten op, als antwoord op de maatschappelijke
vraag naar diervriendelijkere producten. Deels gaat het hier niet om
betrouwbare keurmerken, maar om bedrijfslogo’s met weinig ambitieuze
dierenwelzijnseisen en onduidelijke controle op de naleving ervan.
Daardoor komen bedrijven onder vuur te liggen. Denk bijvoorbeeld aan de
huismerkkippen van de supermarkten en Mora’s ‘Beter Welzijn’-claim, die
door de Keuringsdienst van Waarde11 onderuit werd gehaald. Dit zorgt voor
imagoschade van de betreffende bedrijven. Een deel van de fabrikanten van
A-merken maakt al gebruik van keurmerken voor dierenwelzijn, foodservice
inclusief horeca blijft achter.
De voortdurende druk om veel en goedkoop te produceren leidt regelmatig
tot misstanden en schandalen in de productieketen. De lange, ondoorzichtige
ketens met allerlei handelaren en verwerkers als tussenschakels zorgen
voor meer risico op fraude, misstanden en het niet tijdig opmerken en
aanpakken daarvan. Denk bijvoorbeeld aan het paardenvleesschandaal12.
Levensmiddelenindustrie, retail en foodservice worstelen regelmatig met
nadelige economische gevolgen en schade aan hun imago door dergelijke
crises en misstanden in de veehouderijsector.
Niet houdbaar voor overheidsbestuurders en politici
Politici voeren steeds opnieuw dezelfde debatten, waarin steeds dezelfde
symptomen van een niet-houdbaar veehouderijsysteem worden aangekaart.
Daardoor worden zij gedwongen zich bezig te houden met incidenten en
achterblijvers. De laatste jaren wordt de overheid via rechtszaken aan de
wet gehouden. Het politieke debat over de veehouderij levert al met al maar
beperkt een bijdrage aan het ontwikkelen van concreet beleid dat bijdraagt
aan structurele oplossingen. Daarmee worden politici, dieren en boeren
tekortgedaan.
Onder Noordwest-Europese lidstaten van de Europese Unie lijkt wel
een meerderheid voor aanscherping van het dierenwelzijn en andere
duurzaamheidseisen. Dat moet dan omwille van het ‘gelijke speelveld’ EUbreed en dat stuit dikwijls op afwijzing door een meerderheid van zuidelijke
en oostelijke EU-lidstaten. Gevolg is mooie voornemens in Noordwest
Europa, de EU als potentiële zondebok en weinig concrete NoordwestEuropese politieke samenwerking op dit vlak.

dierenwelzijn en het milieubeleid te waarborgen en afspraken te maken om
deze (bovenwettelijk) te verbeteren, bijvoorbeeld in de vorm van convenanten
en keurmerken. De overheid kan hierbij een stimulerende en faciliterende
rol spelen en is soms partner in het proces, maar kan niet afdwingen dat de
afspraken worden nagekomen en de doelen gehaald. Daardoor zien we nog
steeds ruimte voor achterblijvers. Terwijl iedereen verandering moet inzetten
en je koplopers tekort doet als je geen duidelijke grenzen aan achterblijvers
stelt. Nog te vaak zien we dat partijen veel tijd en ruimte krijgen om aan de
afspraken te voldoen en vaak uitstel krijgen als ze de doelstellingen niet
halen.

Al decennialang treedt de Nederlandse overheid op veel terreinen steeds
verder terug. Ze wil zo weinig mogelijk extra regels stellen bovenop de
Europese regelgeving. Ze stimuleert vooral het bedrijfsleven om zelf het
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3. Dieren centraal in ons
toekomstbeeld
Dieren zijn de basis van de veehouderij, dus horen ze centraal te staan. Een
veehouderij die goed voor dieren is, heeft zijn zaken op orde en verdient waardering.
Daarbij zorgt het voor win-winsituaties voor boer, burger, milieu en natuur. Hieronder
beschrijven we ons toekomstbeeld voor de veehouderij die uitgaat van de behoeften
van het dier.

• Comfortabel rusten
• Moedergedrag vertonen zoals nest 			
bouwen, jongen krijgen, jongen verzorgen
• Moederzorg ontvangen

Huisvestingssystemen: van gericht op laagste kosten naar diergericht
We pleiten ervoor dat in de toekomst alle verblijven van dieren diergericht ontworpen
zijn. Dit betekent dat het ontwerp tegemoet komt aan de belangrijkste behoeften van de
dieren. Een goed dierenwelzijn wordt niet alleen bereikt door het voorkómen van negatieve
ervaringen: dieren moeten ook positieve ervaringen hebben, zoals het verkennen van nieuw
verrijkingsmateriaal en toegang tot een uitloop naar buiten.
Voor alle dieren moet gelden dat de uitloop of weide integraal duurzaam ontworpen is. Voor
pluimvee is het bijvoorbeeld belangrijk om beschutting te bieden tegen roofdieren, zodat ze
zich veilig genoeg voelen om goed gebruik te maken van de uitloop. Beschutting beschermt
de dieren (pluimvee maar ook andere diersoorten) tegen slechte weersomstandigheden zoals
regen of felle zon. De inrichting van de uitloop kan ook bijdragen aan meer biodiversiteit, een
betere bodemkwaliteit, een positiever imago van het veehouderijbedrijf en een extra bron van
inkomsten voor de boer door bijvoorbeeld fruit- en notenbomen te planten.

•
•
•
•
•

De belangrijkste behoeften van dieren zijni:
• Goed en genoeg eten en drinken
• Comfortabel rusten
• Daglicht, frisse lucht en bioritme
• Contact met hun mest en urine vermijden
• Met soortgenoten samenleven
• Voldoende beweging krijgen op een geschikte ondergrond, door voldoende ruimte
• Een prettig klimaat
• Gezond blijven
• Foerageren en exploreren (bijv. grazen, scharrelen, wroeten)
• Mogelijkheid tot synchronisatie van gedrag (bijv. gelijktijdig eten, rusten, verkennen, spelen)
• Hun lijf/verenkleed verzorgen (bijv. stofbaden, krabben, schuren, modderbaden)
• Moedergedrag vertonen zoals nest bouwen, jongen krijgen, jongen verzorgen
• Moederzorg ontvangen
• Zich veilig voelen
• Keuzevrijheid

Goed en genoeg eten en drinken
Contact met hun mest en urine vermijden
Met soortgenoten samenleven
Een prettig klimaat
Mogelijkheid tot synchronisatie van gedrag (bijv.
gelijktijdig eten, rusten, verkennen, spelen)

• Daglicht, frisse lucht en bioritme
• Voldoende beweging krijgen, op een geschikte
ondergrond, door voldoende ruimte
• Foerageren en exploreren (bijv. grazen, 		
scharrelen, wroeten)
• Hun lijf/verenkleed verzorgen (bijv. stofbaden,
krabben, schuren, modderbaden)
• Zich veilig voelen
• Keuzevrijheid

i
De methodiek van diergericht ontwerpen is sinds 2003 ontwikkeld door Wageningen Universiteit & research (WUR), in eerste
instantie op verzoek van de Dierenbescherming. Later heeft WUR deze methodiek uitgebreid tot ‘Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO)’, ook
wel integraal duurzaam ontwerpen genoemd. Dat wil zeggen dat niet alleen naar de belangrijkste behoeften van het dier gekeken wordt, maar
ook naar de belangrijkste behoeften van de boer en van de burger/consument en naar de belangrijkste punten voor het milieu. Voor diverse
veehouderijsectoren zijn inmiddels volgens deze methodiek integraal duurzaam ontwerpsessies gehouden. Voorbeelden van daadwerkelijk
gebouwde diergericht ontworpen stallen zijn Kipster en Rondeel voor leghennen, de Windstreekstal voor vleeskuikens, de dartelstal voor
varkens en vrijloopstallen voor melkvee.
Deltaplan Veehouderij - Dierenbescherming - mei 2020 - V1

P. 14

Deltaplan Veehouderij - Dierenbescherming - mei 2020 - V1

P. 15

Fokkerij: van dikbil naar dubbeldoel
De toekomstige fokkerij selecteert dieren op kenmerken zoals robuustheid, sociaal gedrag
en eigen jong(en) kunnen grootbrengen, in plaats van op productie en efficiëntie zoals dat
nu gebeurt. Hoogproductieve dieren, zoals dikbilrunderen, melkkoeien die soms wel meer
dan 10.000 liter melk per jaar produceren, plofkippen, leghennen die tot wel meer dan 300
eieren per jaar leggen en zeugen met meer biggen dan ze zelf kunnen grootbrengen, zijn
vervangen door sterke, weerbare dieren zoals dubbeldoeldieren. Dat zijn dieren die zowel
vlees als eieren of melk produceren. Daardoor komen productieziektes zoals melkziekte bij
runderen en kreupelheid bij kippen en zeugen niet meer voor. De dieren zijn fysiek sterker
waardoor ze meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen, minder snel ziek worden en langer
kunnen leven.
Lichamelijke ingrepen: van routine naar overbodig
Lichamelijke ingrepen zijn in de toekomst niet meer nodig omdat de huisvestingssystemen
diergericht ontworpen zijn. Dieren kunnen daardoor hun natuurlijke gedrag vertonen en
ervaren geen chronische stress meer, zodat beschadigend gedrag zoals verenpikken en
staartbijten niet meer voorkomt. Castratie van varkens is niet meer nodig omdat er andere
oplossingen zijn voor het voorkomen van berengeur.
Veetransport: van mondiaal naar lokaal
Transport van levende dieren komt in ons toekomstbeeld in principe niet meer voor.
Bedrijven zijn gesloten, wat betekent dat dieren op één bedrijf worden geboren, hun leven
doorbrengen en worden geslacht. Mobiele slachthuizen, of mobiele dodingsunits waarin de
dieren in ieder geval bedwelmd en gedood worden, moeten dit mogelijk maken. Mochten
dieren toch nog een keer getransporteerd moeten worden, dan gebeurt dat enkel over zo
kort mogelijke afstanden.
Bedwelmen en doden: van stressvol naar rustig proces
Alle bedwelmings- en dodingsmethodes zijn in de toekomst effectief en niet aversiefii.
Onbedwelmd slachten komt niet meer voor, evenmin als aversieve bedwelmingsmethodes
zoals de waterbadmethode voor pluimvee en CO2-bedwelming voor varkens.

Rol van dieren in het voedselsysteem

Intrinsieke waarde van het dier
De erkenning van de intrinsieke waarde van dieren is opgenomen in de Wet
dieren. Het betekent dat dieren een eigen waarde hebben, los van de (nuts)
waarde die de mens aan ze toekent. De Dierenbescherming vindt dat de
mens de intrinsieke waarde van het dier zwaarder mee moet laten wegen.
Waar gebruik van dieren plaatsvindt, moeten de belangen van mens en dier
zorgvuldig worden afgewogen en moet onderzocht worden of er alternatieven
zijn voor het gebruik van de dieren. De Dierenbescherming hanteert het
voorzorgsbeginsel: er moet eerst voldoende kennis zijn over of en hoe
het houden van een diersoort op een voor het dierenwelzijn acceptabele
wijze mogelijk is, voordat deze dieren gehouden mogen worden. Als dieren
worden gehouden voor menselijk gebruik, moet aantasting van dierenwelzijn
en integriteit worden vermeden en dient een zo hoog mogelijk niveau van
dierenwelzijn gerealiseerd te worden.

Veehouders: van productiespecialist naar dierenwelzijnsspecialist
In de toekomstbestendige veehouderij hebben alle veehouders en andere personen die met
dieren omgaan (medewerkers, dierenarts, slachthuispersoneel, etc.) uitgebreide kennis en
vaardigheden betreffende dierenwelzijn, inclusief gedragsbehoeften. Ze frissen deze kennis
en vaardigheden regelmatig op. Ziektes en andere problemen worden vroeg opgemerkt.
Hierbij kan het gebruik van technologie, zoals sensoren, ondersteuning bieden. Het drijven
of vangen van dieren gebeurt op manieren die zo min mogelijk stress veroorzaken en geen
pijn doen.
De veehouder en personeel hebben voldoende tijd om alle dieren goed te monitoren en te
verzorgen. Dit is mogelijk omdat vlees, zuivel en eieren meer opleveren, waardoor groei van
het bedrijf en verlagen van de kosten geen noodzaak meer zijn, maar men in plaats daarvan
kan groeien in kwaliteit.
ii
Niet aversief betekent dat de methode geen afkeer opwekt bij de dieren. Zo is bijvoorbeeld CO2-bedwelming aversief voor varkens omdat het gas prikkelend is en de luchtwegen irriteert. Waterbadbedwelming is aversief voor pluimvee omdat ze onder andere levend
ondersteboven aan de slachtlijn worden gehangen, wat voor stress zorgt.
Deltaplan Veehouderij - Dierenbescherming - mei 2020 - V1

P. 16

Deltaplan Veehouderij - Dierenbescherming - mei 2020 - V1

P. 17

Toekomstschets voor de rundvee-, varkens- en de kippenhouderij
De principes die hiervoor zijn geschetst, over huisvesting, fokkerij, ingrepen, transport, bedwelmen en doden en
de mens-dierrelatie, gelden voor alle sectoren van de veehouderij. Iedere veehouderijsector heeft wel zijn eigen
specifieke kenmerken. Hieronder schetsen we de gewenste toekomstbeelden voor 2050 van de drie grootste
Nederlandse veehouderijsectoren: de rundvee-, varkens- en kippenhouderij.

Er is onderzoek gedaan naar hoe dierenwelzijn door mensen wordt
gedefinieerd.
De definities kunnen in drie deels overlappende categorieën worden
onderverdeeld13:
• Biologisch functioneren: is het dier gezond, groeit het goed, etc.?
• Natuurlijk leven: kan het dier natuurlijk gedrag vertonen?
• Emotionele staat: hoe is de gemoedstoestand van het dier, is het 		
‘gelukkig’?

Rundveehouderij
De rundveehouderij is in 2050
geheel overgestapt op robuuste
dubbeldoel rundveerassen. Dat zijn
runderen die zowel goed geschikt zijn
voor melk- als voor vleesproductie.
Melkkoeien produceren daardoor
minder melk dan de ruim 9.000 liter
die een melkkoe in 2020 gemiddeld
geeft. Hierdoor kunnen ze meer
energie besteden aan bijvoorbeeld
hun weerstand en hebben ze minder
last van productiegerelateerde
ziektes zoals kreupelheid en
mastitis, waardoor ze ook langer
aangehouden kunnen worden.

Grofweg leggen veel veehouders en dierenartsen de nadruk op biologisch
functioneren, burgers op natuurlijk gedrag, en dierenwelzijnsonderzoekers
en de Dierenbescherming op de emotionele staat. Dit verschil in
perspectief zorgt ervoor dat bepaalde kwesties door sommigen als
problematisch worden ervaren en door anderen niet als een (groot)
probleem worden gezien.
Dieren in het voedselsysteem in 2050

De Dierenbescherming kijkt in dit Deltaplan vooruit tot 2050 en ziet in ieder
geval tot die tijd een rol voor dieren in het voedselsysteem. Het gebruik van
dieren voor voedselproductie is, ondanks een groeiend aanbod van vlees-,
zuivel- en eivervangers, in onze maatschappij in 2020 een gegeven. Wij
verwachten niet dat dit in 2050 volledig verdwenen zal zijn, maar wel dat zij
significant anders en kleiner is.
Ook als er naar andere aspecten van duurzaamheid dan enkel dierenwelzijn
wordt gekeken, blijken scenario’s mét dieren duurzamer dan scenario’s zonder
dieren. Wageningen University & Research heeft de duurzaamheid
van verschillende scenario’s met betrekking tot landgebruik
onderzocht14. Het scenario waarin dieren gevoerd worden met
reststromen van akkerbouw en levensmiddelenindustrie en
Biologisch
functioneren
met gras, is qua landgebruik duurzamer dan het verhogen
van de efficiëntie van dierlijke productie of als iedereen
veganistisch zou eten. De gemiddelde dagelijkse
consumptie van dierlijk eiwit neemt dan wel af naar ca. 20
gram in 2050, tegenover 48 gram in 2020.

Alle
rundvee
krijgt
jaarrond
weidegang. De weides bieden
natuurlijke
beschutting
(zoals
bomen en bosjes) voor alle runderen
zodat ze kunnen schuilen tegen
harde regen of felle zon. Er is een
diergericht ontworpen vrijloopstal
beschikbaar, de koeien kunnen
altijd zelf kiezen of ze binnen of
buiten willen zijn. Doordat alle
dieren voldoende ruimte hebben is
onthoornen niet meer nodig.

Natuurlijk
leven

De kalveren in de rundveehouderij
komen van melkveebedrijven uit
Nederland, Duitsland en België en
blijven minimaal 3 maanden bij hun
moeder. De kalveren blijven op het
melkveebedrijf van geboorte totdat
ze hun slachtleeftijd bereiken, of
komen op een leeftijd van minimaal
3 maanden direct (dus niet via

Emotionele
staat
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verzamelcentra) op gespecialiseerde
vleeskalverbedrijven
op
zo
kort mogelijke afstand van het
geboortebedrijf. De kalveren krijgen
weidegang en hun huisvesting is
diergericht ontworpen.
Alle dieren worden voor het slachten
bedwelmd. Het bedwelmen en
doden van de runderen gebeurt in
een mobiele slachterij die het bedrijf
bezoekt,of op een slachthuis zo dicht
mogelijk bij het bedrijf. Er wordt
uitsluitend rosé kalfsvlees of (jong)
rundvlees geproduceerd. Naast
moedermelk bestaat het rantsoen
van de kalveren vanaf twee weken
leeftijd uit gras en ander ruwvoer.
Door al deze maatregelen zijn
kalversterfte en antibioticagebruik
drastisch gedaald t.o.v. 2020.

bestrijdingsmiddelen komt niet meer
voor. Op en langs de graslanden
worden landschapselementen zoals
bomen, heggen en plas-drasland
aangelegd. De bodemstructuur, het
bodemleven en de biodiversiteit zijn
door deze en andere maatregelen
enorm verbeterd. Boeren worden
gewaardeerd voor dit landschap.
Het voer bestaat zoveel mogelijk uit
gras. Dit kan aangevuld worden met
voer gemaakt van reststromen uit de
levensmiddelenindustrie, eventueel
aangevuld met eiwitten geteeld voor
veevoer, zoals voedererwten en
lupines, uit Noordwest Europa.

Kringlopen worden op een zo
klein mogelijke schaal gesloten.
De
bedrijven
zijn
volledig
grondgebonden, dat wil zeggen: de
mest wordt afgezet op eigen grond
of binnen een straal van 20 kilometer,
mits er een kringloopcontract is
overeengekomen; dit is conform
de definitie van het Netwerk
Grondig. De afzet van het kalfs- en
(jong) rundvlees beperkt zich tot
Noordwest Europa.
Monoculturen van bijvoorbeeld
Engels
raaigras
zijn
geheel
ingeruild
voor
kruidenrijk
grasland. Gebruik van schadelijke
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Corné Ansems

Eigenaar van de Ruurhoeve, een melkveebedrijf waar kalveren bij
de koe mogen blijven

Op mijn bedrijf probeer ik vooral te werken aan balans en het zo integraal duurzaam
mogelijk maken van het bedrijfssysteem. Dat doe ik bijvoorbeeld door agroforestry, dat
is goed voor de natuur, maar ook goed voor de dieren, want ze hebben schaduw door de
bomen in de wei. Om dit soort dingen te doen moet je denken in oplossingen, in plaats
van in problemen. Je kunt denken ‘bomen, daar kan je helemaal niet omheen maaien’,
maar je moet juist een plan bedenken waardoor het wel kan. Op mijn bedrijf worden de
kalveren bij de moederkoe gehouden. Over hoe dat kan op een melkveebedrijf is nog niet
veel bekend, waardoor ik veel verschillende hokken heb geprobeerd om tot dit systeem,
dat goed werkt, te komen. Om meer kennis te verspreiden zouden boeren die kalveren bij
de koe houden wat meer open moeten zijn. Dat zou ik willen bereiken, want samen staan
we sterker.
Transparantie is voor mij heel belangrijk. Het moet niet alleen een leuk verhaal zijn, het
moet inhoudelijk ook goed in elkaar zitten. Dat is nodig om een echte true price voor
boeren te bereiken. We moeten het systeem veranderen op een open en eerlijke manier.
Hiervoor hebben we iedereen nodig, van de consument tot de overheid die hiervoor
regelgeving moet aanpassen.
Ik heb geleerd dat je niet te idealistisch kan zijn, want het moet ook betaalbaar blijven.
Maar mijn hoofd zit vol met toekomstplannen. Zo heb ik een plan om natuurinclusief te
worden en wil ik in de toekomst mijn dieren alleen nog op mijn bedrijf laten slachten
door een mobiel slachthuis. Deze plannen zijn niet zo makkelijk te bereiken. Maar ik ben
iemand die liever niet het makkelijkste pad kiest, zodat we met ons bedrijf onderscheidend
blijven.
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Varkenshouderij
Varkens worden gehouden in integraal duurzaam ontworpen
familiestalsystemen. De zeugen krijgen per worp minder biggen dan in
2020. Ze brengen deze zelf in minimaal 42 dagen groot in kraamopfokhokken
waar een klein aantal zeugen en hun biggen in groep met elkaar leven.
Daarna gaat de zeug naar groepshuisvesting met andere zeugen, waar
ze in de groep bevrucht worden. De biggen blijven zo lang mogelijk in de
kraamopfokhokken, en worden ook daarna zo min mogelijk gemengd en
verplaatst. De groeisnelheid van de vleesvarkens daalt vergeleken met de
groeisnelheid in 2020. Het antibioticagebruik is gezakt tot vrijwel nihil.
Alle varkens van jong tot oud hebben een diergerichte uitloop naar buiten
in een weiland waar ze kunnen wroeten en modderbaden kunnen nemen. De
voor fokkerij gebruikte zeugen zijn robuust en hebben daardoor geen last
van productiegerelateerde ziektes zoals kreupelheid en mastitis.
De varkensstallen worden natuurlijk geventileerd, waar nodig ondersteund
met mechanische ventilatie en koeling. De stallen hebben veel daglicht,
maar ook variatie waardoor functiegebieden ontstaan waar de dieren
eten en drinken, rusten, wroeten en hun behoefte kunnen doen. Mest en
urine worden direct gescheiden en dagelijks afgevoerd. De stalvloeren zijn
grotendeels voorzien van een dikke laag stro om op te liggen en in te
wroeten.
Omdat de houderij voorziet in de belangrijkste behoeften van de varkens,
komt staartbijten niet meer voor en hoeven staarten niet gecoupeerd
te worden. Ook castratie komt niet meer voor. Berengeuriii van
ongecastreerde mannelijke varkens wordt via fokkerij, voeding en verzorging
voorkomen en de weinige resterende ‘stinkers’ worden er in het slachthuis
uitgehaald en in verwerkte producten zoals vleeswaren gebruikt.
Het bedwelmen en doden van de varkens gebeurt in een mobiele slachterij
die het varkensbedrijf bezoekt of op een slachthuis zo dicht mogelijk bij het
varkensbedrijf.
Het voer bestaat geheel uit reststromen van de akkerbouw en uit de
levensmiddelenindustrie, eventueel aangevuld met mineralen en eiwitten
van Europese herkomst, zoals peulvruchten, lupine en soja. Het voer en
de wijze van aanbieden zijn geschikt voor de dieren vanuit nutritioneel en
gedragsoogpunt. De mest van varkensbedrijven wordt gebruikt voor de
bemesting van landbouwgrond.

iii
Een mannelijk varken begint vanaf dat het seksueel volwassen wordt berengeur af te geven om
vrouwelijke varkens te lokken. Berengeur ruikt naar een mix van mest, urine en zweet. Als je een stuk vlees van een
seksueel volwassen mannelijk varken verhit komt die berengeur vrij. Dat vlees smaakt niet anders, maar de geur is
onaangenaam. Reden waarom vrijwel over de hele wereld mannelijke varkens kort na geboorte worden gecastreerd.
Tegenwoordig kan via fokkerij, voeding en verzorging het ontstaan van berengeur al bij 94% van de mannelijke
varkens voorkomen worden en de resterende stinkers worden er in het slachthuis uitgehaald. In de toekomst wordt
dat percentage nog hoger.
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Annechien ten Have-Mellema
Houdt varkens in het Groningse Beerta. Agrarisch ondernemer van
het jaar 2019.

Onze scharrelvarkens worden in de diervriendelijke Dartelstal gehouden en krijgen twee sterren
van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Bij de bouw van deze stal hebben we
verschillende diergerichte ontwerptrajecten gedaan. Steeds met als doel om de belangrijkste
behoeften van het varken in een nieuwe stal te integreren. We zijn superblij met onze nieuwe stal
en zouden niet terug willen naar onze oude stallen. Wij denken dat onze varkens het daarmee eens
zijn.
We werken ook aan het sluiten van de kringloop. Zo eten de scharrelvarkens tarwe en lupine die
we grotendeels zelf verbouwen en broodmeel wat een reststroom is van brood uit de supermarkt.
De mest verwerken we in de biogasinstallatie tot elektriciteit en warmte, en de vergiste mest gaat
weer terug naar het land als voeding voor de gewassen. En zo is de cirkel rond.
Een nieuwe diervriendelijke stal is mooi, maar uiteindelijk moeten we het in de keten van boer,
slachterij, retail en consument wel samen doen. Alleen samen kunnen we de nieuwe veehouderij
realiseren. Door meer samenwerking en draagvlak te creëren kunnen we zorgen dat twee sterren
het nieuwe normaal wordt.
Het plan van de Dierenbescherming spreekt ons aan omdat het niet alleen een theoretisch
wensbeeld is, maar omdat de richting naar de toekomst ook met voorbeelden uit de praktijk wordt
ondersteund. Dat vind ik supercool, het maakt het tastbaar en begrijpelijk.
In de toekomst willen wij graag de resterende reguliere kraamhokken ombouwen naar
vrijloopkraamhokken. Dan is het hele bedrijf twee-sterwaardig. Of dat lukt is afhankelijk van de afzet
van het Hamletzvlees. We zouden ook graag willen dat andere varkenshouders kunnen aanhaken.
Wat ons betreft gaan we een echte Hamletz-keten maken met een beter leven voor de varkens, de
boer en de consument.
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Kippenhouderij
Pluimveefokkerijbedrijven richten zich in 2050 op het fokken van robuuste
dieren. Door het verdwijnen van de focus op gespecialiseerde productie,
vervaagt geleidelijk de scheiding tussen vleeskuikens en legkippen, en
worden steeds meer dubbeldoelrassen gehouden. De hennen leggen
minder eieren dan in 2020, maar leveren daarentegen meer vlees op.
Door de lagere eiproductie en langzamere groei hebben ze minder last
van productiegerelateerde problemen zoals botbreuken, verenpikken en
chronische honger bij de ouderdieren. Daardoor kunnen ze ook langer
aangehouden worden dan de huidige 18 maanden, zonder dat hiervoor
geforceerd geruid hoeft te wordeniv. Als ervoor wordt gekozen om hanen uit
het ei te laten komen, worden ze gehouden voor hun vlees.

Alle dieren worden voor het slachten
bedwelmd. Slachten gebeurt op het
bedrijf waar de kippen gehouden
zijn, met mobiele slachterijen. Als
de dieren toch naar een slachthuis
getransporteerd moeten worden,
bevindt dit slachthuis zich zo dicht
mogelijk (op maximaal 4 uur rijden)
bij het pluimveebedrijf.
Er zijn geen pluimveebedrijven
meer in de buurt van grote wateren,
waar verhoogd risico op vogelgriep
bestaat. Het risico op vogelgriep is
significant gedaald, omdat de dieren
robuuster zijn en er tegen de meeste
varianten van het vogelgriepvirus
een vaccin is ontwikkeld.

Alle kippen (dus ook de ouderdieren) worden gehouden op gesloten
bedrijven. Ze komen uit het ei in de stal waar ze hun hele leven zullen blijven.
Het geslacht wordt reeds in het ei bepaald, zodat eendagskuikens niet door
mensen opgepakt hoeven te worden om hennen en hanen van elkaar te
scheiden. Alle kippen krijgen direct bij uitkomst uit het ei water en voer.

Het voer voor pluimvee bestaat geheel
uit reststromen van akkerbouw en
levensmiddelenindustrie, aangevuld
met de nodige voedingsstoffen zoals
mineralen en eventueel eiwitten
van Europese herkomst zoals
peulvruchten, lupine en soja. Het
voer is geschikt voor de dieren vanuit
nutritioneel en gedragsoogpunt, en
wordt aangeboden op een wijze die
aansluit bij het natuurlijke eet- en
foerageergedrag.

Alle stallen zijn integraal duurzaam ontworpen. Om aan de behoeften van de
dieren te voldoen is de bezettingsgraad verlaagd, gebaseerd op de ruimte
die de kippen nodig hebben voor hun natuurlijke gedragingen. Daarnaast
is er veel daglicht en frisse lucht aanwezig in de stallen. Ook is er variatie
waardoor functiegebieden ontstaan waar de dieren bijvoorbeeld kunnen
rusten, eten, drinken, scharrelen of stofbaden. Een groot deel van de mest
wordt in dit systeem dagelijks uit de stal verwijderd. Dit reduceert de emissie
van ammoniak en van fijnstof met daaraan gebonden endotoxines.
Alle kippen krijgen een diergerichte uitloop naar buiten. De uitlopen zijn
ingericht om aan de behoeften van de kippen te voldoen. Ze zijn voorzien van
bomen en struiken, eventueel aangevuld met schuiltafels en zonnepanelen.
Zo biedt de uitloop een gevarieerde omgeving voor de kippen, waar ze ook
beschutting hebben tegen slecht weer of felle zon, en waar ze zonder veel
angst voor roofdieren kunnen scharrelen.
Als dieren gehanteerd moeten worden, bijvoorbeeld voor het slachten,
worden ze gevangen volgens de Zweedse methode (dat is elk dier rechtop
onder de borst optillen, in plaats van per hand meerdere kippen op de kop
aan de poten dragen) of is er een systeem ontwikkeld dat beter voor het
dierenwelzijn is dan met de hand vangen.

iv
Net als alle vogels ruien kippen één keer per jaar hun veren. Dit proces komt spontaan op gang en kan
een paar maanden duren. Als een pluimveehouder de kippen langer wil aanhouden dan één legronde, is geforceerd
ruien de manier om het ruiproces sneller en uniform te laten verlopen. Kippen krijgen dan beperkt daglicht en
worden op rantsoen gezet. Hiervan raken kippen gestrest.
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David Janssen

Pluimveehouder in het Limburgse Veulen. Zijn vrije uitloophennen
krijgen 3 sterren van het Beter Leven keurmerk.

Wij hebben verschillende takken op ons bedrijf: een zorgboerderij, schapen die we o.a. houden
voor natuuronderhoud, en uiteraard de kippen. Die hebben zowel een vrije uitloop met steeds
meer bomen en struiken, als een grote overdekte uitloop met veel verrijking. We behandelen de
snavels al heel lang niet meer. Ik probeer op afwisselende momenten graan te strooien, zodat het
interessant blijft voor de kippen. Het mooiste vind ik dat alle kippen dan naar me toe komen, dat
draagt echt bij aan de arbeidsvreugde.
Zo’n zes jaar geleden zijn we een nieuw pad ingeslagen, en proberen we het voer sojavrij te maken.
In de opfok is dat al voor een groot gedeelte gelukt, daarna wordt, als de kippen op ons bedrijf
komen, het soja in het voer afgebouwd en vanaf 26 weken leeftijd krijgen ze ons eigen, sojavrije
voer. De gerst en mais in dat voer komen allemaal binnen een straal van 50 km van ons bedrijf
vandaan. Dat kost wel wat extra, maar ik vind het belangrijk dat er spaarzaam met grond om wordt
gegaan.
Het plan van de Dierenbescherming strookt met onze visie omdat het uitgaat van respect voor
mens, dier en milieu, dat is een hele goede combinatie. Het is belangrijk dat iedereen meewerkt,
anders krijgen we het niet rond. Ik ken geen één boer die niet goed voor zijn dieren zorgt; iedereen
wil graag iets extra’s doen. Maar dat kost wel geld. Daarom is het belangrijk dat er ruimte komt in
de regelgeving, en dat de retail ervoor zorgt dat de boer een eerlijke prijs krijgt.
Ik spar vaak samen met mijn broer over wat we zouden willen veranderen. Een iets lagere bezetting
zou nog beter zijn voor de dieren. Ook zouden we graag een ander soort kip zien. Dat heb ik ook al
vaak aangegeven bij fokkerijorganisaties. Een robuustere ‘duokip’, die wat minder eieren legt maar
langer leeft en wat meer vlees opbrengt, zie ik wel zitten. Bijvoorbeeld de Lohmann Sandy. Maar
die legt champagnekleurige eieren, en dat kennen de mensen niet. Dus dan heb je wel de retail
nodig om dat aan de consument te verkopen.
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4. Een duurzame veehouderij,
ook voor boer, burger en milieu
In het hoofdstuk ‘Dieren centraal’ hebben we de belangrijkste
behoeften van het dier genoemd. In dit hoofdstuk gaan we in op
de behoeften van de boer, de burger en het milieu.Een houdbaar
veehouderijsysteem moet integraal duurzaam zijn. Dat betekent
dat de behoeften van het dier uitgangspunt zijn, maar ook de
behoeften van boer, burger en milieu en natuur. In de integraal
duurzame veehouderij is er sprake van win-winsituaties. Een goed
dierenwelzijn kan alleen bereikt worden als dit samen gaat met
een goed verdienmodel voor de boer en met een product dat goed
aansluit bij de waarden van de burger en voordelen heeft voor milieu
en biodiversiteit.
Wat heeft de veehouder nodig?
Uit de ontwerpsessies van WUR over integraal duurzame veehouderijsystemen kwamen de volgende belangrijkste behoeften van de veehouder
naar voren:
• Goed overzicht over de dieren
• Goede arbeidsomstandigheden (bijv. goed stalklimaat, veilige 		
machines)
• Plezier in het werk
• Positief contact met de dieren
• Flexibiliteit om verschillende markten te bedienen (ruimte voor 		
ondernemerschap)
• Normale werktijden en ook eens vrijaf
• Stabiel, voldoende inkomen
• Maatschappelijke waardering
• Bedrijfscontinuïteit
• Gezonde dieren
• Produceren van vlees/eieren/zuivel

Veehouders worden gewaardeerd door hun omgeving, omdat ze
kwaliteitsvolle producten produceren, goed voor hun dieren zorgen en
een positieve bijdrage leveren aan natuur en milieu. Bedrijven worden
onafhankelijk op kwaliteit gecontroleerd. Ze zijn transparant middels
bijvoorbeeld een zichtstal, live webcams of rondleidingen voor publiek.
Veehouders worden ondersteund door andere stakeholders om de transitie
naar duurzame veehouderij te realiseren, bijvoorbeeld in een vaste keten met
een verwerker en retailer of in een coöperatie van boeren en consumenten.

De Dierenbescherming heeft op basis van kennis uit de praktijk en onderzoek
een scenario geschetst voor veehouders, waarin aan bovenstaande
behoeften voldaan wordt.
In 2050 heeft iedere veehouder een stabiel, goed inkomen. Boeren zijn
onderdeel van vaste, korte ketens waarin alle schakels elkaar kennen. Dit
zorgt voor een sterke (financiële) positie van iedere ketenschakel. Door het
samenwerken in vaste ketens is de toekomst van een bedrijf voor langere
tijd gegarandeerd. De druk om zoveel mogelijk te produceren voor lage
kosten is verdwenen: de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De
werkdruk is verlaagd en het werkplezier verhoogd. De werkomgeving is
prettiger (meer daglicht, betere luchtkwaliteit, veel buiten) en er is genoeg
tijd voor goed contact met de dieren.
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De veehouderij heeft een divers productaanbod. De focus ligt niet meer
op veel produceren voor weinig, maar op het produceren van producten met
toegevoegde waarde voor alle partijen. Er is ruimte voor onderscheidende
concepten, die zich bijvoorbeeld kunnen richten op lokale productie,
smaak van het product of gezondheidsaspecten. Ieder concept kent een
goed dierenwelzijn, levert de boer een stabiel en redelijk inkomen en draagt
positief bij aan natuur en milieu als randvoorwaarde.
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Wat hebben milieu & natuur nodig?
Om in de veehouderij rekening te kunnen houden met de natuur en het
milieu, moet in kaart gebracht worden welke punten hiervoor belangrijk zijn.
Volgens WUR zijn de belangrijkste punten:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ganzen). Jacht voor hobby- en consumptie is afgeschaft. De afhankelijkheid
van vrijwillige jagers is opgeheven, doordat het beperken van schade wordt
uitgevoerd door professionele faunabeheerders. Faunabeheerders die
inzetten op het voorkomen van overmatige schade, door samen met de
agrariërs niet-dodende preventieve maatregelen toe te passen. Bovendien,
door natuurinclusief te werken, is overlast door wilde dieren minder aan de
orde. Wilde dieren worden gezien als medegebruikers van het systeem en
de eventuele kosten die daaraan gekoppeld zijn, zijn doorberekend in de
prijzen van de landbouwproducten.

Lucht die eruit gaat is even schoon of schoner dan de lucht die erin gaat
Energieneutraal of zelfs energieleverend
Zuinig omgaan met water
Geen ophoping schadelijke stoffen in de bodem (te veel nutriënten,
zware metalen en overige residuen)
Goed bodemleven en opslag organische stof in bodem
Broeikasgasemissies zijn minimaal, uiteindelijk klimaatneutrale 		
veehouderij
Veevoergrondstoffen van dichtbij die in een circulair systeem 		
worden verbouwd en niet ten koste gaan van biodiversiteit hier of elders
op de wereld
Afval, zoals mest, nuttig toegepast (ecologische en economische 		
meerwaarde)
Landschappelijke inpassing van bedrijven
Bijdragen aan in stand houden c.q. herstellen van de biodiversiteit 		
in en om de veehouderij

De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat natuur- en milieuaspecten
worden meegenomen in de integrale benadering. Voor meer concrete
maatregelen om de natuur- en milieudoelen te bereiken verwijzen we
naar rapporten zoals de Voedselvisie 2030 van Natuur en Milieu16 en het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel17.
De huidige maatschappelijke focus op milieu en klimaat zouden kunnen
leiden tot single-issue oplossingen, waarbij weliswaar het milieu- of
klimaatprobleem (deels) wordt opgelost, maar waarbij dierenwelzijn
benadeeld zou kunnen worden. Een integrale benadering zou tot een winwinsituatie voor alle stakeholders (dier, boer, natuur en milieu en burger)
moeten leiden. Maatregelen die ten koste gaan van dierenwelzijn, zoals
verhoging van de productiviteit van dieren of in een dichte stal huisvesten
zodat de uitgaande lucht gefilterd kan worden, steunt de Dierenbescherming
niet. Bij alle milieumaatregelen moet als randvoorwaarde worden gesteld
dat ook het dierenwelzijn verbetert of in ieder geval niet wordt aangetast.
Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen van het rantsoen en van stalsystemen.
Ook een kleinere veestapel zal bijdragen aan het realiseren van milieu-,
natuur- en klimaatdoelstellingen. Deze krimp is geen doel op zich vanuit
dierenwelzijnsoogpunt, maar is een gevolg van keuzes zoals het bieden van
meer ruimte per dier, het sluiten van kringlopen op Noordwest Europees
niveau met een focus op meerwaardeconcepten, natuurinclusief werken en
de eiwittransitie.

Er zijn verschillende maatregelen te bedenken om deze doelstellingen te
realiseren. Zo zouden veehouderijbedrijven bijvoorbeeld CO2-neutraal
kunnen worden doordat ze hun eigen groene energie opwekken en door
veevoer te gebruiken dat voornamelijk uit reststromen uit de akkerbouw en
de levensmiddelenindustrie bestaat. Mest wordt toegepast als meststof
(kringloop), in plaats van bijvoorbeeld verbrand te worden.
De huidige landbouw legt druk op de biodiversiteit en het natuurlijk kapitaal
in Nederland. Het is belangrijk dat kleine stukjes natuur, die nu versplinterd
zijn in het overwegend agrarische landschap, weer met elkaar verbonden
worden. Daarnaast moet de landbouw natuurinclusief gaan werken. Dit is
een vorm van landbouw waarin voedselproductie en natuurlijk kapitaal met
elkaar worden verweven, waardoor beide er sterker uitkomen. De landbouw
maakt dan meer gebruik van ecosysteemdiensten, zoals natuurlijke
plaagbestrijding en bestuiving, en is daardoor robuuster en duurzamer. De
natuur krijgt meer zorg van boeren en is daardoor meer divers en duurzamer.
De productiviteit kan bij natuurinclusieve landbouw gelijk of lager zijn dan
in de huidige systemen, maar het zorgt ervoor dat de productie op lange
termijn juist is gewaarborgd, doordat het productiesysteem veerkrachtig is
en goed kan omgaan met verstoringen15.
Een specifiek aandachtsgebied voor dierenwelzijn bij meer natuurinclusieve
landbouw is het samenleven met dieren die een plaag kunnen vormen.
Het is van belang dat diervriendelijkere alternatieven toegepast worden
bij preventie en bestrijding van schade. Dit geldt voor zowel dierplagen
rondom stallen (muizen & ratten) als voor schade op het land (met name
Deltaplan Veehouderij - Dierenbescherming - mei 2020 - V1

P. 3 2

Deltaplan Veehouderij - Dierenbescherming - mei 2020 - V1

P. 3 3

5. Een plan voor de lange
termijn

Wat heeft de burger nodig?
Hoewel er veel verschil zit tussen groepen burgers en consumenten, zijn dit
voor de meesten de belangrijkste behoeften:
• Betaalbaar voedsel
• Smakelijke, verse en gemakkelijk te bereiden producten
• Veilige en gezonde producten met een hoge voedingswaarde
• Controleerbaar goede productieomstandigheden (dierenwelzijn, 		
milieu-impact, herkomst product, eerlijke handel, impact op 			
volksgezondheid)
• Stallen die passen in het landschap
• Boer en dieren leven harmonieus samen
• Dieren leven in natuurlijke omstandigheden, hebben een goed 		
leven
• Geen overlast van veehouderij voor directe omgeving
• Lokale producten

In de hoofdstukken hiervoor hebben we de behoeften van dier,
veehouder, burger en milieu en natuur in kaart gebracht, inclusief de
daarbij behorende toekomstbeelden. Hoe gaan we dit realiseren?
Dit doen we met behulp van vier transitiepaden. Deze paden moeten
tegelijkertijd bewandeld worden en iedereen moet een steentje
bijdragen. Niet alleen veehouders en burgers, maar ook de retail,
de overheid, de wetenschap: iedereen. Alleen dan komen we tot
het gewenste resultaat. Ter inspiratie etaleren we per transitiepad
goede voorbeelden en win-winsituaties.

Burgers ondervinden daarom in 2050 geen hinder van veehouderijbedrijven,
door bijvoorbeeld geur- of fijnstofemissies. In plaats daarvan waarderen ze
veehouderijbedrijven juist door hun inspanningen voor het produceren van
kwaliteitsproducten, een goed dierenwelzijn en hun positieve bijdragen aan
natuur en milieu.
De verhouding plantaardig versus dierlijk eiwit is omgedraaid van 30:70
in 2020 naar 50:50 in 2025, 60:40 in 2030 en 70:30 in 2050. De
totale eiwitconsumptie daalt naar de aanbevolen 0,8 gram per kilogram
lichaamsgewicht18. Er wordt daardoor in 2050 gemiddeld maximaal 19 gram
dierlijk eiwit per dag gegeten (78 kilogram lichaamsgewicht * 0,8 * 30%
= 19 gram). Dit heeft positieve gezondheidseffecten en draagt bij aan het
realiseren van de doelstellingen op het gebied van dier, boer en milieu en
natuur. Als er minder dierlijke producten worden gegeten is er meer ruimte
om, de keren dat ze wel worden gegeten, te kiezen voor kwaliteitsproducten.
De hogere prijs van deze producten zorgt voor een goed inkomen voor de
boer en stelt boeren in staat te investeren in dierenwelzijn, natuur en milieu.
De vierkantsverwaarding van dieren (dat is alle onderdelen van een
geslacht dier van kop tot staart verwaarden) vindt zoveel mogelijk in
eigen regio plaats: mensen eten ook delen van dieren die in 2020 nog
voornamelijk geëxporteerd worden. Dit draagt bij aan het terugdringen van
voedselverspilling. Voedselverspilling verminderen gebeurt niet alleen
op het niveau van de consument, maar ook door eerdere schakels in de
keten. Consumenten gaan bewuster om met voedsel, waardoor er minder
voedselresten ontstaan. Het voedsel dat overblijft wordt zoveel mogelijk
verwerkt tot humane voeding of veevoer.

1. Diervriendelijkere en
integraal duurzamere
veehouderij
2. Van verspillende
carnivoren naar waarderende
omnivoren
3.

Samenwerking in vaste,
korte ketens

Transitiepaden
duurzame veehouderij

4. Kwaliteitsproductie
voor een zelfvoorzienende
regio

Burgers zijn meer betrokken bij de productie van hun voedsel. Consumenten
kopen dierlijke producten uit eigen regio en weten waar de producten
vandaan komen.
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Transitiepad 1: Diervriendelijkere
veehouderij als onderdeel van
totale verduurzaming
De veehouderij moet op een andere manier ingericht en ontworpen worden. Waar tot nu toe maximalisatie
van productie en efficiëntie de belangrijkste criteria zijn, moeten de belangrijkste behoeften van het
dier, de veehouder, de burger en het milieu en de natuur de basis worden voor veehouderijsystemen.
In plaats van hoge productiviteit, worden zaken als robuustheid en sociaal gedrag de belangrijkste
kenmerken om dieren op te selecteren. Systemen worden zo ontworpen dat veetransport (wat veel
stress veroorzaakt) grotendeels verdwijnt, door bijvoorbeeld meer in gesloten bedrijven te gaan werken
en mobiele slachthuizen te ontwikkelen. Onbedwelmd slachten wordt zo snel mogelijk afgeschaft en
bedwelmingsmethodes worden verbeterd om zo min mogelijk ongerief te veroorzaken. Deze punten
zijn hieronder nader uitgewerkt.

Diergericht en integraal
duurzaam herontwerpen van de
veehouderij
Doelstelling
Alle dieren worden in 2050
gehouden in integraal duurzaam
(dus ook diergericht) ontworpen
systemen. Ook de periferie (fokkerij,
transport, bedwelming, slacht, etc.)
moeten integrale duurzaamheid als
prioriteit hebben.
Strategie
Wageningen Universiteit & Research
(WUR) heeft de methodiek ‘Reflexief
Interactief
Ontwerpen
(RIO)’19
ontwikkeld, ook wel integraal
duurzaam ontwerpen genoemd. Dit
houdt in dat bij nieuwbouw, verbouw
en aanpassing van onderdelen in de
veehouderij steeds getoetst dient
te worden aan de belangrijkste
behoeften van dier, boer, burger

en milieu. Dit geldt niet alleen voor
stallen, maar bijvoorbeeld ook
voor slachthuizen. Deze behoeften
fungeren zo als programma van
eisen voor het (her)ontwerpen
van
veehouderijsystemen.
Een
dergelijke toets zou bijvoorbeeld
ingebouwd kunnen worden bij
financieringsaanvragen.
Voor
diverse veehouderijsectoren zijn
inmiddels volgens deze methodiek
integraal duurzaam ontwerpsessies
gehouden.
De
kennis
en
vaardigheden om deze methodiek
te gebruiken zou wijdverbreid
moeten worden onder iedereen die
in de veehouderij werkt (inclusief
erfbetreders,
stallenbouwers,
veetransporteurs,
slachterijen,
adviseurs, etc.).
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Onderzoeksbeleid van zowel private
als publieke instellingen moet gericht
worden op de voorlopers en effecten
van diervriendelijkere en duurzamere
veehouderij. In het toekennen van
publieke onderzoeksgelden moeten
randvoorwaarden worden gesteld
aan de doelen van het onderzoek.
Maatschappelijke
organisaties
dienen hierbij betrokken te worden.
Veehouderij-onderzoek heeft niet als
doel de productie verder te verhogen
of de efficiëntie te verbeteren. Er
moet juist onderzoek gedaan worden
naar integraal duurzame systemen
voor de toekomst. Dit geldt ook voor
onderzoek dat wordt uitgevoerd
door private bedrijven.
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Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
De Windstreekstal, waar vleeskuikens worden gehouden, belooft “een
gezondere omgeving voor dier én mens”.
De leghennen van Kipster wonen in een nagebootste bosomgeving met een
flinke dosis daglicht en een uitloop.
Er zijn in Nederland een aantal vrijloopstallen te vinden. In deze stal mag de
melkkoe gaan en staan waar zij wil.
Een fijn strobed en een uitloop naar buiten. Dat is waar ieder varken zin in heeft.
De Dartelstal biedt deze mogelijkheden voor haar varkens.
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Fokken op robuuste dieren

Minimaal transport van
levende dieren

Doelstelling
De dieren in de veehouderij zijn in 2050 robuust. Dubbeldoeldieren
zijn de norm geworden in de rund- en pluimveehouderij. Deze zijn niet
gefokt op hoge productie van één product, maar leveren bijvoorbeeld
zowel melk als vlees, of eieren en vlees.

Doelstelling
Transport van dierlijke producten in plaats van levende dieren is in 2050
de norm. Levende dieren worden enkel nog over korte afstanden vervoerd
en het aantal transportbewegingen per dier wordt drastisch verminderd.
Ongespeende dieren en eendagskuikens worden niet meer getransporteerd.

Strategie
Fokkerijorganisaties moeten hun fokdoelen veranderen. De hoofdfocus
ligt nu op verhoging van de productie en efficiëntie. In de toekomst moet
dit veranderen in een focus op zaken als weerbaarheid tegen ziektes,
een fysiek gestel dat dieren in staat stelt natuurlijk gedrag uit te voeren
en sociaal gedrag, waaronder natuurlijke geboortes en de eigen jongen
grootbrengen. De lagere opbrengsten per dier kunnen gecompenseerd
worden door minder kosten als gevolg van ziekte en sterfte, en door
minder dierlijke producten te consumeren en daar een hogere prijs voor
te vragen, bijvoorbeeld door het opzetten van concepten met trager
groeiende, robuustere dieren. Ook ketenkwaliteitssystemen kunnen
hier een belangrijke rol spelen, door te bepalen aan welke eisen rassen
moeten voldoen om toegestaan te worden binnen het kwaliteitssysteem.

Strategie
Dieren moeten zoveel mogelijk op het bedrijf blijven waar ze geboren zijn.
Dit betekent dat er meer ‘gesloten bedrijven’ moeten komen, waar ruimte is
voor verschillende leeftijdsgroepen van dieren. In de varkenssector bestaan
dergelijke bedrijven al. De pluimvee- en melkveesector daarentegen bestaan
nu nog uit meer gespecialiseerde bedrijven. Voor alle diersoorten moeten er
bedrijven komen waar zoveel mogelijk van deze takken samenkomen.
Met de tegenwoordige koelings- en conserveringstechnieken is het niet
meer nodig om levende dieren te transporteren. Dit kan heel goed vervangen
worden door transport van karkassen, vlees, zuivel en eieren. Toch vindt er
nog steeds veel transport van levende dieren plaats om elders te slachten,
mee te produceren of mee te fokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat men
dieren onder nationaal label wil slachten en verwerken om als traditioneel,
typisch nationaal of regionaal product te kunnen verkopen. Deze en andere
drijfveren voor transport van levende dieren moeten worden aangepakt
omdat ze ten koste van het dierenwelzijn en het milieu gaan en er alternatieven
zijn. Slachthuizen en verwerkende sectoren kunnen hieraan o.a. bijdragen
door afzetmarkten te zoeken of te creëren voor dierlijke producten uit
Nederland.

Fokkerijorganisaties zijn erg invloedrijk, omdat er wereldwijd maar weinig
van zijn. Dat heeft geleid tot minder diversiteit in rassen en foklijnen,
inteelt en kwetsbaarheid. Een toename van het aantal fokkerijorganisaties
zou kunnen leiden tot meer diversiteit in het aanbod van dieren. Kleinere
fokkerijorganisaties, die zich richten op robuuste dieren, zouden door
overheden en andere organisaties (financieel) gesteund kunnen worden
om op te schalen zodat er meer robuuste dieren kunnen worden
gehouden.

De overheid kan onder andere zorgen voor striktere exportkeuringen en in
sommige gevallen een verbod op in- en export (zoals in 2015-2017 een
tijdelijk verbod op export van jonge kalveren werd ingesteld). Retail,
foodservice en horeca kunnen bijdragen aan het verminderen van transporten
door producten in te kopen afkomstig van dieren die in hetzelfde land zijn
geboren, opgefokt en geslacht.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
Robuuste dubbeldoelrassen zijn bij het Deltaplan het doel. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de Lohmann Dual. Dit kippenras kan zowel voor de ei- als
vleesproductie worden ingezet en vertoont veel minder verenpikgedrag dan
gangbare leghennen20.

Mobiel slachten zorgt ervoor dat dieren niet meer naar een slachthuis
getransporteerd hoeven te worden, maar op het bedrijf geslacht kunnen
worden. Met name bij grotere dieren zoals varkens en runderen biedt dit
uitdagingen op het gebied van overheidstoezicht, voedselveiligheid en het
aantal dieren dat per dag geslacht kan worden. In combinatie met de focus op
meerwaardeconcepten, wat de noodzaak tot steeds verdere schaalvergroting
wegneemt, ontstaan hier echter wel mogelijkheden. Ook kunnen dieren op
het primaire bedrijf niet volledig verwerkt, maar wel bedwelmd, gedood en
verbloed worden in mobiele dodingsunits. Daarna ze afgevoerd worden
naar een slachthuis voor de verdere verwerking. Verschillende partijen

Behalve fokkerijdoelen, zijn ook bepaalde fokkerijtechnieken een
bedreiging voor het dierenwelzijn. Van technieken zoals
embryotransplantatie, superovulatie en ovum pick-up is bekend dat ze
ongerief kunnen veroorzaken omdat ze erg invasief zijn. Deze technieken
worden dan ook niet meer gebruikt.
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Strategie
Onbedwelmd slachten mag niet meer voorkomen. Dit
wordt bereikt door dit zo snel mogelijk te verbieden, wat in
steeds meer EU-lidstaten gebeurt (Denemarken, Zweden,
Finland, Letland en binnenkort ook België). Daarnaast
kan er bij de islamitische en joodse gemeenschap worden
aangedrongen op herziening van de slachtpraktijken. Een
deel van de islamitische gemeenschap staat hiervoor open:
enkele halalkeurmerken voor vlees staan omkeerbare
bedwelming reeds toe, maar andere nog niet. In de joodse
gemeenschap ligt dit lastiger. Projecten zoals DIALRELv
zouden hieraan kunnen bijdragen.

zullen hier dus hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. De overheid
moet experimenteerruimte bieden en/of wet- en regelgeving aanpassen als
deze een limiterende factor blijken te zijn. Bij het ontwerpen van nieuwe
bedwelmingsmethodes moet de mogelijkheid tot het mobiel maken van deze
systemen meegenomen worden.
Ook het sluiten van kringlopen op een zo klein mogelijke schaal kan leiden
tot minder transporten van levende dieren. Als de nutriëntenkringlopen
bijvoorbeeld binnen Noordwest-Europa gesloten worden, zou het exporteren
van dieren buiten deze regio een ‘lek’ in de kringloop betekenen. Ook kan
het sluiten van de kringlopen op kleinere schaal ertoe leiden dat er minder
veevoer beschikbaar komt of dat er op basis van de mestproductie minder
dieren in bepaalde gebieden gehouden kunnen worden, waardoor de
veestapel af zal nemen en er dus minder dieren getransporteerd worden.

Totdat onbedwelmd slachten niet meer voorkomt, zouden
de dieren tenminste direct na het doorsnijden van de
halsslagaders alsnog bedwelmd moeten worden zodat de
duur van het lijden zo kort mogelijk is. In andere EU-lidstaten,
zoals Oostenrijk en Estland, wordt dit al toegepast.

Zo lang dieren nog worden getransporteerd, moet er extra aandacht zijn
voor transporten bij hoge omgevingstemperaturen. De meeste diersoorten
kunnen al bij een omgevingstemperatuur van 21 °C last krijgen van
de warmte. De transportomstandigheden moeten hieraan worden
aangepast. Zo moeten er extra maatregelen worden genomen om de
dieren comfortabel te houden en mag er vanaf een omgevingstemperatuur
van 30°C helemaal geen transport meer plaatsvinden. Zie het rapport
‘Op de bres tegen hittestress’ voor meer concrete maatregelen.21

Er
moet
gewerkt
worden
aan
effectievere
bedwelmingsmethoden, zowel voor (mobiele) slachthuizen
als voor het doden van zieke dieren op het bedrijf. De huidige
bedwelmingsmethodes die aversief zijn voor dieren, zoals
waterbadbedwelming bij pluimvee en CO2-bedwelming bij
varkens, moeten uitgefaseerd worden. Het is belangrijk dat
slachterijen, ontwikkelaars van bedwelmingsapparatuur, en
andere bedrijven meewerken aan deze projecten, en dat de
overheid of andere partijen deze meefinancieren.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Door het gebruik van systemen zoals X-treck, One2Born
en Nestborn kunnen eieren uitkomen in de stal in plaats
van in een broederij. Ook is er een pilotproject gaande van
Innohow en Bionext voor het mobiel slachten van varkens22.
Onbedwelmd slachten komt uiterlijk vanaf 2030 in Nederland
niet meer voor. De gebruikte bedwelmingsmethodes zijn
effectief en niet aversief voor de dieren.

Het bedwelmd slachten moet beter. Gelukkig zien we verfijning van
bestaande methoden. Ook worden er nieuwe methoden ontwikkeld
zoals de ‘Low Atmospheric Pressure Stunning’ bij vleeskuikens23. Hierbij
verlagen de druk en de zuurstofconcentratie in de lucht langzaam,
waardoor de dieren het bewustzijn verliezen.

v
DIALREL was een Europees project dat de dialoog over halal en shechita
slacht wilde bevorderen, om op de langere termijn consensus te vinden over procedures
van rituele slacht om zo dierenwelzijn te verbeteren. https://cordis.europa.eu/project/
id/43075
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Strategie
Er zijn al veel bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van vleesvervangers.
Daarnaast zijn er bedrijven die alternatieven voor zuivel (voornamelijk melk,
yoghurt en room) en enkele visproducten op de markt hebben gebracht. Er
zijn echter nog geen goede en wijdverspreide alternatieven voor kaas en
(onverwerkte) eieren. Deze kunnen in de komende jaren door commerciële
bedrijven ontwikkeld worden. Ook is er nog veel ruimte om eiwitbronnen
zoals zeewier, algen en microbieel eiwit te gebruiken in voedingsmiddelen.

Transitiepad 2: Van
verspillende carnivoren
naar waarderende
omnivoren

Een ander mogelijk alternatief voor ‘dierlijk vlees’ is kweekvlees. Dit wordt
in 2020 nog gemaakt in serum van ongeboren kalveren, waardoor dit tot
een nieuw dierenwelzijnsprobleem leidt. Er wordt wel gewerkt aan een
plantaardig kweekmedium. Wanneer kweekvlees op de markt komt is
echter nog onzeker. Als dit gebeurt, is het waarschijnlijk dat textuur, smaak
en assortiment zich verder ontwikkelen zodat kweekvlees steeds meer het
vlees uit de veehouderij kan vervangen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn consumenten in Nederland
steeds meer dierlijke producten gaan eten. Momenteel eten we
meer (dierlijk) eiwit dan we nodig hebben. In ons toekomstbeeld
zal de eiwitconsumptie moeten dalen en gaan mensen relatief
steeds meer plantaardig eiwit eten. Dit zorgt ervoor dat we minder
dieren hoeven te houden en dat de focus in de veehouderij kan
verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit. Daardoor worden dierlijke
producten meer gewaardeerd en zijn mensen bereid er een eerlijke
prijs voor te betalen. Daarnaast is het eten van meer plantaardig
eiwit goed voor de humane gezondheid en voor het klimaat24. Ook
de hoeveelheid voedsel die verspild wordt zal sterk teruggedrongen
moeten worden: die verspilling is nu zo’n 30%25.

De overheid zou kunnen bijdragen aan de eiwittransitie door de verschuiving
van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten in het beleid op te nemen zoals
in het Preventieakkoord gericht op de volksgezondheid. De consumptie van
meer plantaardige eiwitten kan namelijk ook voordelen voor de gezondheid
van de mensen hebben. Peulvruchten zijn bijvoorbeeld een goede bron van
plantaardige eiwitten en verlagen daarnaast het cholesterolniveau27.
Behalve het aantrekkelijker maken van plantaardige producten, moeten
we ook minder dierlijke eiwitten eten. Eén van de manieren om dit te
doen is door dierlijke producten duurder te maken. Hierin spelen retail en
foodservice een belangrijke rol. Dit gaat makkelijker met producten van een
integraal duurzaam concept. De (relatieve) prijs van dierlijke eiwitten zou
ook op andere manieren verhoogd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het
belastingtarief voor dierlijke producten te verhogen (‘vleestaks’) en door de
belasting op plantaardige producten te verlagen.

De eiwittransitie: minder en
beter
Doelstelling
De Dierenbescherming stelt als doel voor 2050 dat de verhouding
70% plantaardige en 30% dierlijke eiwitten zal zijn. De gemiddelde
volwassen Nederlander eet in 2020 meer eiwit dan nodig is: 1 gram per
kg lichaamsgewicht versus de aanbevolen 0,8 gram per kg26. De totale
eiwitconsumptie kan gemiddeld dus ook met 20% afnemen. In 2050 eet de
gemiddelde volwassen Nederlander daarom maximaal 19 gram dierlijk eiwit
per dagvi.

Werkelijke kosten die nodig zijn voor investeringen in dierenwelzijn, natuur
en milieu, en een goed inkomen voor de veehouder, moeten worden
doorberekend in de prijs van een product (true pricing, echte en eerlijke
prijzen), waardoor deze zal stijgen. Dit bevindt zich echter nog in de
kinderschoenen. Zodra de werkelijke prijzen van producten zijn berekend,
is het belangrijk dat het concept van true pricing wordt geïntegreerd in
productieketens, en dat supermarkten en foodservicebedrijven deze prijzen
voor de producten gaan vragen. Ook keurmerken maken true pricing mogelijk:
de meerkosten die gemaakt moeten worden om dierenwelzijnsverbeteringen
te realiseren worden vergoed.

vi
Dit is exclusief de eventuele consumptie van kweekvlees. Als kweekvlees in 2050 een belangrijk
marktaandeel inneemt (er zijn studies die voorspellen dat het marktaandeel van kweekvlees in 2040 35% zal zijn
(AT Kearney, 2019)), en het op een diervriendelijke wijze, dus zonder gebruik van kalverserum, geproduceerd kan
worden, kan kweekvlees vanuit dierenwelzijnsoogpunt worden meegerekend in het aandeel niet-dierlijke eiwitten.
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Consumenten moeten in eerste instantie gestimuleerd worden om te
voorkomen dat er voedselresten zijn, door bijvoorbeeld niet te grote porties
te kopen en te koken. De voedselrestjes die toch ontstaan, moeten zoveel
mogelijk alsnog gegeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van
een restjesdag in je weekmenu. Op online receptenzoekers zoals die van
Albert Heijn of het Voedingscentrum kun je invullen wat je nog in je koelkast
hebt liggen en daar een recept bij zoeken.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
De consument bewegen om een dagje vleesloos te eten is nog een hele
uitdaging. Bedrijven zoals Alpro en De Vegetarische Slager bewijzen
dat eten zonder dierlijke producten niet moeilijk is. Ook zijn er steeds meer
bewegingen, zoals De Week Zonder Vlees en de Green Protein Alliance,
die de Nederlander uitdagen om minder vlees te eten. Ook de jaarlijkse Beter
Leven week van de Dierenbescherming maakt de consument bewust van het
belang van diervriendelijkere productkeuzes in de supermarkt. Dit past bij de
‘minder en beter’-boodschap van de Dierenbescherming als het gaat om het
consumeren van dierlijke producten.

Meer waardering zorgt voor minder verspilling. Alle schakels in de
voedselketen kunnen hieraan bijdragen. Waardering kan bijvoorbeeld
bereikt worden door transparant te zijn over de bedrijfsvoering. Denk hierbij
aan zichtstallen, verkoop aan huis of deelname aan open-boerderijdagen.
Daarnaast kan het opzetten van concepten hierbij een belangrijke rol spelen
en kunnen producten een luxere uitstraling krijgen door bijvoorbeeld hun
verpakking of hogere prijs.
Vroeger werd het hele karkas van een dier in Nederland gebruikt en afgezet.
Nu worden vooral de snel te bereiden delen en verwerkte producten gegeten
in Nederland. De delen die Nederlanders niet eten gaan bijvoorbeeld naar
het buitenland of worden verwerkt in andere producten. Om te voorkomen dat
delen van het karkas moeten worden afgewaardeerd of zelfs vernietigd, kan
het helpen als Nederlandse consumenten ook de nu minder populaire delen
weer gaan eten. Vleesverwerkende bedrijven kunnen hieraan bijdragen door
nieuwe producten te ontwikkelen.

Tegengaan van
voedselverspilling
Doelstelling
In 2050 is de voedselverspilling teruggedrongen tot minder dan 5% (elke 10
jaar een halvering).

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Strategie
De Verenigde Naties hebben als doelstelling om voedselverspilling in
2030 met 50% te hebben verminderd. Deze doelstelling hebben de
landbouwministers van de EU overgenomen28. De overheid wil onder andere
meer ruimte creëren voor horeca en supermarkten om hun overschotten aan
voedselbanken te doneren en stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar
betere maatregelen om verspilling te voorkomen.

Het bekendste voorbeeld is de 35%-kortingssticker op producten waarvan
de houdbaarheidsdatum bijna verloopt. Inmiddels gaan sommige bedrijven
nog een stapje verder en zijn er allerlei manieren om eten te redden. Zo kun
je zelf op pad via de Too Good To Go-app. Zijn er restaurants die aanhaken
zoals InStock. En maakt de Verspillingsfabriek er gewoon een potje soep
van. Een plek waar al deze krachten worden gebundeld is via het platform
van het No Waste Network.

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven kunnen bijdragen aan het
terugdringen van voedselverspilling. Denk aan het ontwikkelen van betere
conserverings- en bewaartechnieken, het afprijzen van voedsel dat de
uiterste datum nadert en het verkopen van kleinere verpakkingen (of los
zodat de consument zelf kan bepalen hoeveel hij of zij koopt). Supermarkten
kunnen producten die nog goed zijn maar die niet meer verkocht kunnen
worden aan voedselbanken doneren of aan restaurants die ze vervolgens
verwerken in hun menu.
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en goede kwaliteitsborgingssystemen kunnen meer zekerheden bieden
voor het voorkomen, snel signaleren en tackelen van integriteits- en
kwaliteitsproblemen (bijv. veevoerschandaal, paardenvleesschandaal).

Transitiepad 3: Vernieuwende
verbindingen tussen productie en
consumptie

Net zoals stallen op een andere manier ontworpen moeten worden, geldt dat ook voor het hele
veehouderijsysteem. De manier van werken die in 2020 alomtegenwoordig is, namelijk het produceren
van veel, niet-onderscheidende producten waarbij de veehouder vaak een zwakke positie in de keten
heeft, moet drastisch veranderen. Er moeten meer korte, hechte ketens gevormd worden, waarbij
ketenschakels samenwerken om veilig, kwalitatief en duurzaam voedsel te produceren voor een eerlijke
prijs. Veehouders krijgen daardoor (meer) ruimte om te investeren in dierenwelzijn, natuur en milieu. De
veehouderij komt uit de anonimiteit, en wordt weer een maatschappelijk gewaardeerde sector omdat
zij zorgt voor een goed dierenwelzijn, geen afwenteling op het milieu en de productie van kwalitatief en
veilig voedsel, en dit ook laat zien.

Vaak kennen echter niet alle ketenschakels elkaar. De veehouder kent
bijvoorbeeld wel de voerfabrikant en het slachthuis, maar niet de verdere
ketenschakels zoals de vleesverwerker, de retail en de eindconsument.
Hier valt dus nog winst te behalen. Contact (zoals bedrijfsbezoeken
of bijeenkomsten) en informatie-uitwisseling tussen de verschillende
ketenschakels zorgt voor waardering en begrip voor elkaars perspectieven
en werkwijzen. Als retail, horeca en foodservicebedrijven weten waar hun
dierlijke producten vandaan komen, kunnen ze deze met meer waardering
en passie verkopen. Andersom kan het bij veehouders ook voor een trots
gevoel zorgen, als ze weten waar hun producten verkocht worden.
Supermarkten moeten zich vooral op service, duurzaamheid en kwaliteit
en veel minder op prijs profileren. Inkopers en category managers van
supermarkten met een bonuscomponent in hun salaris moeten beloond
worden op duurzaamheidsdoelen in plaats van (enkel) op verkoopresultaten.
Ook zo wordt bevorderd dat niet op prijs maar op duurzaamheid wordt
ingekocht.

Van los-vaste samenwerking
naar korte, hechte ketens
Doelstelling
In 2050 heeft de boer een sterke positie in een korte, hechte keten.
Ketenschakels werken samen om veilig, kwalitatief en duurzaam voedsel te
produceren.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Strategie
Betere samenwerking in de keten houdt in dat partijen langdurige afspraken
met elkaar maken, en dat de verschillende ketenschakels elkaar kennen
en regelmatig met elkaar overleggen. Betere samenwerking in de keten
biedt meer kansen voor goede verwaarding, een goed inkomen voor
iedere ketenschakel, verdere verduurzaming van de keten en een grotere
betrouwbaarheid29. Ketensamenwerking moet daarom worden bevorderd.

Plus krijgt binnen dit onderwerp een verdiend pluspunt. De supermarkt is
namelijk een vaste samenwerking aangegaan met 17 één ster Beter Leven
varkensboeren. Op die manier ontstaat er een korte hechte keten. Het zijn
niet alleen supermarkten die deze samenwerkingen kunnen opzetten. Zo
zijn er ook producenten die zelf een keten of afzetcoöperatie starten, zoals
Biomeerwaarde eieren en kip.

Inkopers van de levensmiddelenindustrie, supermarkten en horeca zoeken
leveranciers die hen kunnen garanderen dat problemen en schandalen in
de levering van voedsel zoveel mogelijk worden voorkomen. Als problemen
toch voorkomen is een snelle oplossing nodig zonder dat dit economisch
grote nadelige gevolgen en imagoschade oplevert. Korte, hechte ketens
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Faire margeverdeling in de
keten

Strategie
Dierlijke ketens en schakels daaruit,
moeten geholpen worden van de
zogenaamde ‘padafhankelijkheid’vii
af te komen, zodat ze de spiraal van
altijd maar meer produceren tegen
steeds lagere kostprijs kunnen
doorbreken. Dit kan onder andere
door ze te helpen bij het verkrijgen

Doelstelling
Alle partijen in een keten krijgen hun kosten vergoed en daarbovenop een
marge waardoor zij een goed inkomen kunnen verdienen.
Strategie
Voedsel is de afgelopen decennia steeds goedkoper geworden. Dit komt
grotendeels door goedkopere grondstoffen en hogere efficiëntie. Een
aantal kosten haalt de kassabon echter niet. Allerlei externe negatieve
effecten worden op de maatschappij afgewenteld. Dit betreft bijvoorbeeld
milieuschade en biodiversiteitsschade, maar ook dieren betalen de prijs
doordat ze in slechte omstandigheden leven. Voor boeren is er vaak geen
fair of leefbaar inkomen.
Korte, hechte ketens die voor langere termijn een samenwerking
aangaan, vormen een basis om afspraken te kunnen maken over een faire
margeverdeling door elkaar inzicht te geven in hun kosten en afspraken over
kosten en verdienmarges te maken.

Voorbeelden van de
gewenste ontwikkeling
De overheid geeft graag een duwtje in de goede richting
met de Maatlat Duurzame veehouderij. Deze tool biedt
fiscale voordelen voor duurzame stallen. Het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
helpt ook mee. Zij geven een borgstelling voor risicovolle
investeringen die bijdragen aan verduurzaming.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
Dat extra stapje meer voor een beter dierenwelzijn in de stal daar
hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Gelukkig is er een onafhankelijke
toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, die onderzoekt of
de veehouder de meerkosten van deze bovenwettelijke dierenwelzijns- en
duurzaamheidseisen wel vergoed krijgt.

vii
Voor veel boeren is een groot deel van de keuzes die ze maken over hun bedrijf steeds onvermijdelijker
geworden. Deze onvermijdelijkheid komt voort uit de opeenstapeling van eerdere keuzes, zowel van de boer als van
de partijen daaromheen. Door padafhankelijkheid is doorgaan op de reeds ingeslagen weg voor boeren, maar ook
voor banken, leveranciers en afnemers, vaak aantrekkelijker dan een andere weg inslaan. Uit: Naar een wenkend
perspectief voor de landbouw. Planbureau voor de Leefomgeving, 2018.

Uit de neerwaartse financiële
spiraal breken
Doelstelling
In 2050 hebben veehouders meer ruimte om te investeren in dierenwelzijn,
natuur en milieu. Het opzetten van innovatieve concepten is makkelijker
geworden. Dit zorgt ook voor een betere financiële positie voor de boer.
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van financiering en afzet. In 2020 zit
een groot deel van de veehouders
gevangen in een systeem van veel
van hetzelfde produceren voor een zo
laag mogelijke prijs. Als ze daar vanaf
willen wijken en voor een nichemarkt
onderscheidende producten met
toegevoegde waarden willen gaan
produceren, lukt het in de meeste
gevallen niet dit rond te krijgen.
Financiers vinden dit te riskant en
afnemers willen geen toezeggingen
doen voor de lange termijn, waardoor
de afzet niet gegarandeerd is. Door
meer in vaste ketens te werken,
kan het ook makkelijker worden om
investeringen te doen, omdat de
afzet voor langere tijd gegarandeerd
is. Als veehouders met een goed
concept komen, moeten afnemers
hun verantwoordelijkheid nemen om
dit mede mogelijk te maken.
Bestaande
financieringskanalen
moeten zo aangepast worden dat
ze ook ingezet kunnen worden voor
verduurzaming, en niet enkel voor
het verlagen van de kostprijs en/
of het verhogen van de productieefficiëntie. Voor investeringen die
terugverdiend worden, maar die de
veehouder niet kan voorfinancieren
dienen bijvoorbeeld revolving funds
opgezet te worden. Hierbij kan een
veehouder een lening krijgen en deze
in termijnen terugbetalen, waarna
een andere veehouder een lening kan
krijgen. Daarnaast moeten nieuwe,
innovatieve
financieringskanalen
worden ontwikkeld voor meer
risicovolle investeringen. Hierbij kan
onder andere gedacht worden aan
het opzetten van fondsen met privaat
geld, zoals het Open Philantropy
Project.
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Onderwijs en
educatie

Kennis en educatie moet mensen leren om flexibel en creatief te zijn. De
veehouderij is continu in ontwikkeling, dus moet de focus in opleidingen liggen
op methodes die relevant blijven en mee-ontwikkelen. Personen die in hun werk
direct met de veehouderij te maken hebben, moeten in hun opleiding voldoende
kennis opdoen om daarna te kunnen bijdragen aan een duurzamere veehouderij.
Dat betekent dat op groene middelbare scholen, hogescholen en universiteiten
voldoende aandacht besteed moet worden aan bijvoorbeeld dierenwelzijn.
Naast dierinhoudelijke onderwerpen moeten ook ondernemerschap, kennis over
duurzaamheid in brede zin en het omgaan met verwachte toekomstige uitdagingen
deel van het curriculum zijn.

Doelstelling
Het ‘groene onderwijs’ (MBO-, HBOen WO-opleidingen met affiniteit met
de landbouw) en de opleidingen voor
de horeca worden erop ingericht
om mensen voor te bereiden om te
vernieuwen en zich aan te passen aan
steeds wijzigende omstandigheden.
Naast vaardigheden leren, is trainen
in kritisch denken, communicatie,
samenwerken en creativiteit nodig.

Voor het ontwikkelen van lesmateriaal kunnen bijvoorbeeld verschillende partijen
uit de sector gevraagd worden om mee te kijken: veehouders / belangenorganisaties,
ngo’s, overheid, retail, fokkerijbedrijven, etc. Ook kunnen opleidingen proberen
meer gebruik te maken van de kennis die voorlopers in de praktijk al hebben
opgedaan. Er kunnen bijvoorbeeld gastlessen worden gegeven, bedrijven worden
bezocht of stages worden gelopen.

Ook
andere
stakeholders
(bijv.
consumenten,
financiers,
overheidspersoneel, etc.) hebben
voldoende kennis om op hun manier
bij te dragen aan een verduurzaming
van de veehouderij.

Ook na het afronden van een opleiding is het belangrijk om te blijven leren. De
wereld verandert continu en een bedrijf kan niet 40 jaar op dezelfde manier
blijven draaien. Het organiseren van kennisdagen, symposia en studieclubjes zijn
manieren om kennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen. Partijen zoals ketenregisseurs, dierenartsen en veevoerfabrikanten
kunnen dit organiseren voor hun klanten/producenten. Ook kunnen keurmerken
en kwaliteitssystemen in hun criteria opnemen om bijscholing te volgen.

Strategie
Het onderwijs moet de kans grijpen
om studenten klaar voor de toekomst
te maken, door structurele aandacht
te besteden aan zaken als het
klimaatvraagstuk, dierenwelzijn en
de markt voor duurzame producten.
Dierenwelzijn moet uitgebreid aan
bod komen in deze opleidingen. Veel
veehouders en ook dierenartsen
verstaan onder dierenwelzijn vooral
een goede diergezondheid, en veel
koppelen het ook aan een goede
productie. Dit is echter een beperkt
en soms zelfs verkeerd beeld van
wat dierenwelzijn is, denk maar aan
de plofkip. Opleidingen moeten
dus meer aandacht besteden aan
andere aspecten van dierenwelzijn,
zoals natuurlijk gedrag, het belang
van positieve ervaringen en de
emotionele staat van dieren.
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Iedere burger zou een basaal kennisniveau moeten hebben over het leven van
dieren in de veehouderij. Dit kan deels worden bewerkstelligd door educatie
op basisschool en middelbare school. Daarnaast kan deze informatie ook van
andere bronnen komen, zoals voorlichtingscampagnes van maatschappelijke
organisaties, overheid of bedrijfsleven, via supermarkten / horeca / foodservice
waar dierlijke producten gekocht worden, via influencers op sociale media en
door documentaires en krantenartikelen.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
We weten steeds meer over duurzaamheid en dierenwelzijn. Zelf blijven
ontwikkelen is belangrijk. Een prachtig voorbeeld is de Smaakacademie
Achterhoek. Hier werken vakmensen uit de praktijk samen met
onderwijsinstellingen om nieuwe duurzame producten te ontwikkelen en
te promoten. Dit noemen ze van ‘grond tot mond’. Hiermee ondersteunen
ze de Achterhoekse voedselsector, de ketensamenwerking in de regio
en de circulaire economie.
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Naar een maatschappelijk
gewaardeerde veehouderij
Doelstelling
In 2050 wordt de veehouderij door de maatschappij gewaardeerd omdat
zij zorgt voor een goed dierenwelzijn, geen afwenteling op het milieu en de
productie van kwalitatief en veilig voedsel, en dit ook laat zien.
Strategie
De veehouderij is een sector die in 2020 regelmatig onder vuur ligt (o.a. over
duurzaamheidstekorten op het vlak van dierenwelzijn, milieu, inkomen boer). Er
ontstaat een steeds grotere kloof tussen ‘veehouderij’ en ‘maatschappij’. Vanuit
de veehouderijsector wordt op kritiek vaak ontkennend en bagatelliserend
gereageerd. En uit vrees dat vanuit de samenleving gewenste veranderingen
niet lukken en/of niet betaald worden, of dat de regels toch veranderen,
worden deze vaak tegengewerkt c.q. vertraagd. Burgers hebben gemiddeld
genomen geen op feiten gebaseerd beeld van de veehouderij. Verspreiding
van negatieve berichten via sociale media en undercover camera-acties in
stallen en slachterijen dragen bij aan deze tweedeling. Ook degenen die wel
proberen om de veehouderij te verbeteren hebben hier last van.
De uitdaging is om de partijen, op basis van feiten en bestaande praktijken, de
dialoog aan te laten gaan en samen naar oplossingen voor de kritiek te zoeken
of onjuiste beelden te corrigeren. De veehouderijsector moet bij kritiek niet
in de verdediging schieten, maar de zorgen van het publiek serieus nemen.
De sector moet aangeven wat zij er wel en niet mee wil en kan doen, haar
dilemma’s bij het realiseren van verduurzaming delen en aangeven hoe ze
geholpen kan worden bij het tackelen van de dilemma’s en het realiseren van
de gewenste ontwikkelingen.
Op den duur moet de hele veehouderij integraal duurzaam, waaronder
diervriendelijk ontworpen zijn en moet het publiek er kennis van kunnen nemen
dat duurzaamheidsclaims (waaronder die betreffende dierenwelzijn) ook echt
kloppen. Korte ketens en meer transparantie kunnen hieraan bijdragen.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
Het is belangrijk om te snappen waar het vlees op je bord vandaan komt. Alleen
dan besef je dat het verbeteren van dierenwelzijn in de veehouderij noodzakelijk
is. Ook de positie van de boer moet dezelfde transparantie en duidelijkheid
genieten. Initiatieven zoals @de BoerBurgertweet, waar iedere week een ander
boerenbedrijf een kijkje in de keuken geeft op Twitter, is hier een goed voorbeeld
van.
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Individuele veehouders kunnen zelf proberen om een meerwaardeconcept
te starten, maar voor veel veehouders is het waarschijnlijk makkelijker om
een concept op te zetten in groepsverband en/of via een ketenregisseur
(bijvoorbeeld een slachthuis, vleesverwerker, eierpakstation of
veevoerfabrikant). Zeker als het concept verkocht moet worden via de meer
‘anonieme’ afzetkanalen zoals supermarkten, in plaats van bijvoorbeeld via
huisverkoop of de lokale boerderij- of streekproductenwinkel. Door in
groepsverband (bijvoorbeeld via een coöperatie) te handelen, wordt de
marktmacht van de veehouders vergroot. Kleine concepten kunnen mogelijk
makkelijker afgezet worden via thuisverkoop of meer regionale kanalen.

Transitiepad 4:
Kwaliteitsproductie voor
een zelfvoorzienende
regio

Afnemers zoals supermarkten, horeca en foodservice moeten ruimte
bieden om meerwaardeproducten goed in de markt te zetten. Ook
consumenten spelen hier een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door te kiezen
voor de meerwaardeconcepten in de supermarkt of een restaurant of deze
rechtstreeks van de boer of in een streekproductenwinkel af te nemen en
een zekere mate van consumententrouw tentoon te spreiden.

Waar anno 2020 de focus in de Nederlandse veehouderij ligt op
bulkproductie voor de hele wereld, worden in 2050 duurzame,
onderscheidende producten geproduceerd voor Noordwest-Europa.
Door producten te produceren die verkocht kunnen worden als
diervriendelijker, beter voor het milieu, met een faire prijs voor
de boer en/of gezonder voor de consument, kan een meerprijs
gevraagd worden en kunnen de marges vergroot worden. Een gevolg
is dat een veehouder minder dieren hoeft te houden om hetzelfde
inkomen te behalen. De veestapel in Nederland is mede daardoor
in 2050 flink kleiner dan in 2019. Kringlopen worden op zo klein
mogelijke schaal gesloten en mensen consumeren veel producten
uit hun directe omgeving.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Productie van
meerwaardeproductie
stimuleren

Verantwoordelijkheid nemen, daar worden we blij van. Verschillende
supermarkten maken zelf de keuze om bijvoorbeeld minimaal 1 ster Beter
Leven varkensvlees aan te bieden. Of in het eierschap de keurmerkloze
varianten te verbannen. Op die manier worden diervriendelijkere
producten het nieuwe normaal.

Doelstelling
De veehouderij richt zich op produceren van dierlijke producten met
meerwaarde.
Strategie
Veehouders bevinden zich al jaren in een ‘race to the bottom’: er wordt
zoveel mogelijk geproduceerd tegen zo laag mogelijke kosten. Daardoor zijn
de marges voor de verschillende ketenschakels laag en is schaalvergroting
de meest gekozen optie om het inkomen te verhogen. Het gevolg is weinig
tot geen ruimte voor investeringen in dierenwelzijn en andere
duurzaamheidsaspecten. Een klein deel van de veehouders begint zich
meer te richten op het produceren van meerwaardeproducten. Door
bijvoorbeeld producten te produceren die verkocht kunnen worden als
diervriendelijker, beter voor het milieu, met een faire prijs voor de boer en/of
gezonder voor de consument, kan daarvoor een meerprijs gevraagd worden
(true pricing) en kunnen de marges vergroot worden. Een gevolg van de
focus op meerwaardeproducten is dat een veehouder minder dieren hoeft te
houden om hetzelfde inkomen te behalen.
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Internationale uitwisseling van
duurzame producten
(Noordwest-Europa) en kennis
(wereld)
Doelstelling
Nederland is in 2050 het belangrijkste kennisexportland voor integraal
duurzame veehouderij. De handel in integraal duurzame producten vindt
plaats binnen Noordwest-Europa.

In plaats van de visie ‘we moeten de wereld voeden door zoveel mogelijk
dierlijke producten te exporteren’, wordt ingezet op Nederland als
kennisexportland. Kennis over verduurzaming en niet over de meest
efficiënte maar over de meest diervriendelijke, moderne en duurzame
veehouderij, moet internationaal gedeeld worden. Meer productie/export
leidt niet tot de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk, dat is immers
een armoede- en verdelingsvraagstuk. Dat moeten we juist aanpakken door
de landbouw elders helpen te ontwikkelen, uiteraard op een zo duurzaam
mogelijke wijze waarbij we hebben geleerd van de ontwikkelingen die we
hebben doorgemaakt.

Strategie
De veehouderij moet zich primair gaan richten op het produceren van
producten met meerwaarde, waaronder lekkerdere, gezondere, dier- en
milieuvriendelijkere producten en alternatieven daarvoor. Deze producten
kunnen afgezet worden bij de steeds kritischere, steeds hoger opgeleide en
welvarende consumenten in Noordwest-Europa.
Producten met een keurmerk, die tussen landen uitwisselbaar zijn, kunnen
bijdragen aan meer meerwaardeproducten op de markt. Een Nederlandse
varkensboer kan op die manier bijvoorbeeld varkens onder het Beter Leven
keurmerk 1, 2 of 3 sterren houden en het vlees van deze varkens exporteren
naar Duitsland, waar het onder een gelijkwaardig Duits dierenwelzijnskeurmerk
wordt verkocht. Op die manier krijgt de varkenshouder de meerkosten voor
zijn investeringen ook bij afzet in Duitsland vergoed. De Dierenbescherming
ziet hier meerwaarde in een integrale en internationale method of production
(MoP) labelling systeem (denk aan de eiercode, uitgebreid met enkele
dierenwelzijnscriteria). Dit is een simpele, voor de consument herkenbare
aanduiding, liefst in letters of simpele concepten. Het systeem zou op grove
wijze een indeling van verschillende systemen moeten geven, gebaseerd op
zaken als huisvesting, ingrepen, transport/slacht, gedrag en genetica. Verder
moet een goede borging meegenomen worden en biedt het ruimte voor
aanvulling met milieu- en biodiversiteitseisen en eisen omtrent een goed
inkomen voor de boer.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Naast export moet ook de import geregionaliseerd worden. Bijvoorbeeld de
import van kalveren beperken tot Duitsland en België, en soja uit Zuid-Amerika
vervangen door Europese eiwitten en reststromen. Om import uit verre landen
te beperken, zeker als deze landen buiten de EU liggen en niet voldoen aan
dezelfde dierenwelzijnsnormen als Nederland, is overheidsbeleid nodig.
Handelsverdragen die worden gesloten moeten regels opnemen over dierlijke
producten; dat als ze niet aan de EU-dierenwelzijns- en andere bovenwettelijke
duurzaamheidsnormen voldoen ze niet geïmporteerd mogen worden. Of er
moet een importheffing opgelegd worden die het financiële voordeel van niet
aan de dierenwelzijns- en andere duurzaamheidsnormen voldoen, ongedaan
maakt.
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De Dierenbescherming ziet meerwaarde in een integrale en internationale
method of production (MoP) labelling systeem (denk aan de eiercode,
uitgebreid met enkele dierenwelzijnscriteria). Dit is een simpele, voor de
consument herkenbare aanduiding.
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Sluiten van kringlopen op zo
klein mogelijk niveau

Consumptie van producten uit
eigen regio

Doelstelling
Kringlopen zijn lokaal en anders regionaal gesloten, maximaal op NoordwestEuropees niveau.

Doelstelling
Dierlijke producten die consumenten kopen, komen uit Noordwest-Europa
en steeds meer uit de directe omgeving. Consumenten weten waar hun
voedsel vandaan komt.

Strategie
Het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europees niveau heeft vele
voordelen, zoals:
• Makkelijker voor de consument om te weten waar voedsel vandaan komt
en voor de veehouder om te weten waar zijn producten terecht komen,
omdat de ketens korter worden.
• Leidt tot een kleinere veestapel30, wat zorgt voor meer ruimte voor de
overgebleven dieren (wat bijdraagt aan een beter welzijn), maar leidt
ook tot meer ruimte voor bijv. natuur. Dit draagt ook bij aan het halen
van milieu- en klimaatdoelstellingen.
• Bij een kleinere veestapel wordt er minder mest geproduceerd. De 		
kans op een mestoverschot en daarmee gepaard gaande problemen
zoals overbemesting en mestfraude nemen dus af.
• Internationalisering van handelsstromen hebben deze stromen 		
vaak te complex gemaakt om goed te kunnen overzien, met o.a. 		
volksgezondheidsrisico’s als gevolg31. Door niet meer wereldwijd te
handelen, en door te werken met vaste handelsrelaties, kunnen deze
risico’s worden verminderd.

Strategie
De voordelen van regionaal voedsel worden regelmatig ingezet als
marketinginstrument. Dit kan bijdragen aan een stijging van het aandeel
van het voedsel dat in eigen regio gekocht wordt. Dit zorgt voor een betere
verbinding tussen boer en consument en biedt, bij directe verkoop op
het bedrijf, de boer de kans om een eerlijke prijs voor zijn producten te
ontvangen. Boeren kunnen behalve aan thuisverkoop, ook hun producten
verkopen aan horeca en foodservice in de regio. Wel moet gecheckt en
geborgd worden dat er sprake is van een meerwaarde voor dierenwelzijn,
milieu en het inkomen van de boer.
Community supported agriculture (CSA) is een vorm van landbouw die
gedragen wordt door de gemeenschap. Deelnemers betalen een vast
bedrag vooraf, waardoor een boer zeker is van zijn inkomen en weet hoeveel
hij kan investeren. Deelnemers nemen voor een vast bedrag per week of
maand voedselpakketten af van de boer en/of oogsten zelf hun groenten en
fruit. Het gaat hier vaak om relatief kleinschalige bedrijven die volgens een
bepaald meerwaardeconcept en/of een bepaalde filosofie (zoals biologisch)
produceren. Naast CSA zijn ook lokale moestuinen en stadslandbouw
manieren om consumenten direct te betrekken bij het produceren van hun
voedsel.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling
Bij de Zeeuwse Kip is er sprake van een kleine kringloop. Zo
gebruiken zij eigen verbouwde granen en bonen in het kippenvoer.

Voorbeelden van de gewenste
ontwikkeling

Maatregelen die genomen kunnen worden om kringlopen op kleinere schaal
te sluiten, kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een maximale afstand
waarbinnen de mest afgezet mag worden (gecombineerd met de verplichting
om mest terug te brengen naar het land en deze niet te verbranden), een
maximale afstand waarbinnen het veevoer aangekocht mag worden en een
maximale afstand waarbinnen levende dieren en producten van deze dieren
vervoerd mogen worden. Dit kan enerzijds door de overheid gebeuren, maar
ook keurmerken kunnen een bijdrage leveren door dergelijke maatregelen
op te nemen in hun criteria.

Steeds meer winkels bieden duurzame lokale producten aan in het
assortiment. Dit eten uit de streek is populair. Er zijn ook projecten die
nog een stapje verder gaan en de burger even boer laten zijn. Zo kun je
vrijwilliger worden bij Burgerboerderijen en biedt Herenboeren zelfs de
mogelijkheid om gedeeld eigenaar te zijn.
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6. Iedereen draagt een steentje bij

7. Wat kunt u doen?

De mensen die met dieren werken maken uiteindelijk het verschil voor het dierenwelzijn. Aan de wil
om te verbeteren ontbreekt het niet. Maar zij (veehouders, transporteurs, slachthuismedewerkers, etc.)
kunnen het niet alleen. Het hele systeem moet veranderen om tot een toekomstbestendige, diergerichte
veehouderij te komen. Van boer tot supermarkt en van consument tot politiek. Hoewel verandering soms
moeilijk is, leidt het uiteindelijk tot een betere situatie voor iedereen. Daarom moet er op verschillende
paden, tegelijkertijd actie worden ondernomen. Alleen dan kan een succesvolle transitie tot stand
komen. We moeten het samen doen.

Om tot een integraal duurzame, diergerichte veehouderij te komen zullen we allemaal moeten
samenwerken. Van veehouder tot retail en van burger tot politiek. Daarom hebben wij op een rij gezet
wat iedere stakeholder kan bijdragen. Sommige dingen doet u misschien al, maar we hopen u hiermee
te inspireren om stappen te blijven zetten.

Wat doet de Dierenbescherming?
Het Deltaplan Veehouderij zal de komende jaren als leidraad dienen voor de onderwerpen
en projecten waarop de Dierenbescherming actief is. Daarbij kiezen we voor onderwerpen
die bij onze organisatie passen en waaraan wij een relevante bijdrage kunnen leveren.
Denk bijvoorbeeld aan projecten rondom het ontwikkelen of beter beschikbaar maken van
diergericht ontworpen stalsystemen of modules daarvan. Maar ook aan het inventariseren
van bestaande financieringsinstrumenten die veehouders kunnen helpen om te
verduurzamen. De Dierenbescherming wil goede initiatieven en koplopers op het gebied
van dierenwelzijn ondersteunen. Dit doet zij al, bijvoorbeeld door middel van het Beter
Leven keurmerk. Maar het Beter Leven keurmerk kan nog actiever worden uitgedragen
richting de consument. En we gaan door met wat we al deden: voorlichting geven, lobbyen,
publiekscampagnes en het steunen van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de
doelen van dit plan.

De Dierenbescherming wil samen met stakeholders werken aan de toekomstbestendige diergerichte
veehouderij, die win-winsituaties biedt voor alle partijen. Wij zijn graag bereid met u mee te denken.
Neem daarvoor contact op met veehouderij@dierenbescherming.nl
Kijk op www.deltaplanveehouderij.nl voor meer acties die u kunt ondernemen.

STALLENBOUWERS EN -INRICHTERS

VEEVOERLEVERANCIERS

VERMEERDERAAR / OPFOKKER / BROEDERIJ

ONDERZOEK
ONDERWIJS

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is een succesvol instrument om
via de markt dierenwelzijnsverbeteringen in de veehouderij te realiseren, door zowel
producent als consument handelingsperspectief te bieden. Het Beter Leven keurmerk is
in 2007 gelanceerd en startte toen met zes vleeskuikenbedrijven. Nu is dit het grootste en
bekendste dierenwelzijnskeurmerk in Nederland. In 2019 werden er 38,3 miljoen dieren
onder het Beter Leven keurmerk gehouden op ruim 1800 veehouderijbedrijven. Daarnaast
wordt ook de rest van de keten gecertificeerd, van slachthuizen tot supermarkten. De
omzet van de aangesloten supermarkten voortkomend uit gecertificeerde producten ligt
rond de 2 miljard euro per jaar.

DIERENARTSEN

Het Beter Leven keurmerk heeft al veel criteria die bijdragen aan het meer diergericht maken
van veehouderijsystemen. Het keurmerk zal, net als nu, de komende decennia stapsgewijs
doorontwikkeld blijven worden. Daarbij zullen de doelen uit het Deltaplan een leidraad
zijn om samen met de deelnemers de criteria verder te ontwikkelen. Samenwerking met
alle stakeholders staat hierin centraal. Het tempo waarin veranderingen zullen worden
doorgevoerd is afhankelijk van wat haalbaar en realistisch is in de praktijk.

VEEHOUDERS

SLACHTHUIZEN EN VERWERKENDE BEDRIJVEN

FINANCIERS

OVERHEID/
POLITIEK
RETAIL EN FOODSERVICE

Het Beter Leven keurmerk is een instrument dat nodig is om verbeteringen zichtbaar
te maken, en dus ook betaald te krijgen. Het keurmerk alleen is niet zaligmakend, en
niet voldoende: alle betrokken partijen in de maatschappij moeten meedoen om voor een
daadwerkelijke systeemverandering te zorgen en zo een toekomstbestendige, diergerichte
veehouderij te realiseren.

CONSUMENT
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Burgers
Burgers hebben via hun consumptiegedrag een grote invloed op de
verduurzaming van de veehouderij. Door te kiezen voor producten met
betrouwbare, ambitieuze duurzaamheidskeurmerken, zorgen zij ervoor
dat meer veehouders naar duurzamere veehouderijsystemen kunnen
omschakelen. Meer informatie over duurzaamheidskeurmerken is te vinden
in de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Vaker plantaardige in plaats van
dierlijke producten eten is gezond en zorgt ervoor dat er minder dieren in
de veehouderij gehouden hoeven te worden. Als er wel dierlijke producten
geconsumeerd worden, kies dan voor minder grote porties en producten
met een duurzaamheidskeurmerk. ‘Minder en beter’ is dus het motto. Ook
op andere manieren dan via consumptiegedrag kunnen burgers een verschil
maken, bijvoorbeeld door diervriendelijk te stemmen.

Overheid en politiek
Er is behoefte aan duidelijkheid. De afgelopen jaren tekenen zich door steeds
nieuwe uitwassen en als reactie daarop steeds nieuwe regels. Tegelijkertijd
is de overheid de enige partij die heldere kaders en normen kan stellen en
is er ook behoefte aan die duidelijkheid en een lange termijn perspectief.
De overheid heeft een belangrijke rol in het faciliteren en stimuleren van
koplopers, en tegelijkertijd in het heldere grenzen stellen aan achterblijvers.
Men kan normeren onafhankelijk van financiële belangen en prikkels en dat
is nodig. Bijvoorbeeld door concrete vragen te beantwoorden als wat sterke,
weerbare rassen zijn, en welke rassen we niet meer accepteren? Welke
ingrepen kunnen uitgefaseerd worden? Maar ook: wat is een bandsnelheid
in slachthuizen waarbij dierenwelzijn gewaarborgd kan worden?
Daarnaast kunnen overheden de transitie stimuleren, door bijvoorbeeld een
transitiefonds in te stellen voor boeren die de omslag willen maken, zodat
zij diergericht ontworpen stallen inclusief uitloop kunnen realiseren. Maar
ook door definitief de bodem omhoog te tillen en de consumentenbeweging
die gaande is vast te leggen. En stimuleer juist ook op regionaal en
lokaal niveau duurzaamheidsinitiatieven, maar normeer hier ook door
bij de vergunningverlening te toetsen op dierenwelzijn, zoals Brabant en
Gelderland nu al doen.

Veehouders
Veehouders kunnen bijdragen aan een diervriendelijkere, integraal
duurzame veehouderij door bij nieuw- en verbouw ontwerpen te toetsen aan
de belangrijkste behoeften van dier, boer, burger en milieu. Ook kunnen
ze (laten) bekijken welke verbeteringen er in de huidige stal door te voeren
zijn om beter aan deze behoeften te voldoen. Onderzoek de mogelijkheden
om meerwaardeproducten te produceren, door bijvoorbeeld aan te sluiten
bij een bestaande meerwaardeketen of door met een aantal collega’s een
producentenvereniging op te zetten. Blijf openstaan voor de wensen van
de maatschappij op het gebied van dierenwelzijn, natuur, milieu, klimaat,
etc., en speel daarop in. Probeer investeringen te doen die zich in korte
tijd terugbetalen of die flexibel in te zetten zijn. Op die manier kan steeds
herijkt worden wat er nodig is om te blijven voldoen aan de wensen van de
maatschappij. Wees transparant over de bedrijfsvoering, dat zorgt voor meer
begrip en waardering van omwonenden en andere burgers. Werk samen
met partijen met een ander expertisegebied, zoek bijvoorbeeld samen met
een lokale natuurorganisatie naar manieren om uw bedrijf natuurinclusiever
te maken.

Dierenartsen
Dierenartsen hebben meestal een hechte relatie met veehouderijbedrijven
en zijn vaak een belangrijke adviseur van veehouders. Die hechte relatie
heeft veel voordelen, maar zorg wel dat er geen bedrijfsblindheid optreedt,
door bijvoorbeeld om de zoveel tijd te wisselen van vaste dierenarts
en voldoende intercollegiaal overleg te voeren. Het is belangrijk dat
dierenartsen alle facetten van dierenwelzijn betrekken in hun adviezen.
Dus niet alleen gezondheid, maar ook voeding, huisvesting en gedrag. Al
deze facetten moeten dan ook voldoende aan bod komen in de opleiding
en nascholing. Het is belangrijk dat dierenartsen veehouders ondersteunen
in het herkennen van dierenwelzijnsproblemen en dat ze veehouders
begeleiden in het zoeken naar oplossingen.

Retail en foodservice
De retail heeft de afgelopen jaren stappen gezet door het aanbod
duurzamere producten te vergroten. Het is belangrijk dat dit aanbod blijft
groeien en dat supermarkten zich meer gaan profileren op duurzaamheid
inclusief dierenwelzijn in plaats van op lage prijzen. Foodservicebedrijven
zoals horeca en catering lopen achter in het gebruik van duurzamere
producten en moeten een inhaalslag gaan maken. Stimuleer de verkoop
van plantaardige producten door deze aantrekkelijk en betaalbaar te maken
voor consumenten. Daarnaast moeten alle afzetkanalen contracten voor de
langere termijn afsluiten met hun leveranciers, waardoor ondernemers zoals
veehouders zekerheid hebben dat er afzet is voor hun producten en ze ook
kunnen investeren in beter dierenwelzijn en andere duurzaamheidsdoelen.
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Financiers
Financiers kunnen een grote bijdrage leveren aan een duurzamere,
diergerichtere veehouderij door enkel nog bedrijven te financieren die
duurzame, diervriendelijkere producten produceren. Bedrijven die extra
inspanningen doen om te verduurzamen zouden financiële voordelen, zoals
een rentekorting, moeten krijgen. Ook kunnen financiers risicokapitaal
beschikbaar stellen voor veelbelovende, maar onzekere investeringen die
wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de
veehouderij. Daarnaast kunnen financiers een rol spelen bij het opzetten van
meerwaardeconcepten. Door alle partijen, van veehouder tot afzetkanaal
zoals retail, samen te brengen kan hier meer ruimte gecreëerd worden voor
veehouders die graag willen investeren in verduurzaming.
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Onderwijsinstellingen
Groene opleidingen moeten voldoende aandacht geven aan alle facetten
van dierenwelzijn (voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag) en andere
duurzaamheidsuitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, milieu en
klimaat. Dit geldt ook voor nascholingscursussen die worden aangeboden
aan veehouders. Het is bekend dat het perspectief van veehouders op
dierenwelzijn zich met name richt op of dieren gezond zijn en goed groeien.
Voeding en gezondheid zijn belangrijk voor welzijn, maar geven geen
compleet beeld. Daarom is het belangrijk dat er voldoende kennisaanbod is
over andere welzijnsaspecten zoals natuurlijk gedrag, het belang van ruimte
voor positieve ervaringen en het ontwerpen van systemen op basis van de
natuurlijke behoeften van dieren, en ook voor andere zaken zoals duurzaam
ondernemerschap.

Kijk op www.deltaplanveehouderij.nl voor meer
acties die u kunt ondernemen.

Onderzoekers
Onderzoekers van wetenschappelijke instellingen, maar ook van
bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven, veevoerfabrikanten, stalinrichters
en fokkerijorganisaties, hebben een belangrijke rol in de transitie naar
een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij. Zorg dat er onderzoek
wordt uitgevoerd naar ontbrekende kennis op het gebied van dierenwelzijn.
Bijvoorbeeld naar de rol van positieve ervaringen voor welzijn (in plaats van
enkel voorkómen van negatieve ervaringen), betere bedwelmingsmethodes,
vaccins voor ziektes als vogelgriep en Afrikaanse varkenspest, het uitfaseren
van ingrepen en het welzijn van ‘nieuwe’ productiediersoorten zoals insecten.
Zoek naar nieuwe productiesystemen en manieren om deze in de praktijk
van de veehouderij in te voeren, zoals steeds meer ‘gesloten bedrijven zodat
dieren niet getransporteerd hoeven te worden. Probeer ervoor te zorgen
dat er meer financieringsruimte komt voor (fundamenteler) onderzoek dat
antwoord geeft op maatschappelijke dierenwelzijnsvraagstukken, ook al
levert dit misschien niet direct een praktijkrijpe toepassing op.

zoveel mogelijk veevoergrondstoffen door reststromen uit de akkerbouw
en levensmiddelenindustrie en onderzoek de mogelijkheden van het gebruik
van swill. Werk samen in vaste ketens. Op die manier kan wederzijdse
waardering en begrip worden bevorderd. Door contact tussen ketenschakels
te bevorderen, kan snel en adequaat worden gehandeld als ergens in de
keten een probleem optreedt en kunnen veevoerfabrikanten helpen met
het sluiten van kringlopen door bijvoorbeeld veehouders en akkerbouwers
aan elkaar te koppelen om zo de mestafzet te vergemakkelijken. Zorg dat
veevoeradviseurs voldoende kennis en vaardigheden hebben om veehouders
te kunnen adviseren over duurzaamheid inclusief dierenwelzijn.

Ontwerpers van systemen voor dieren
Bouwers en inrichters van stallen, maar ook van bijvoorbeeld
veetransportwagens en slachthuizen, hebben met hun ontwerpen een
directe impact op dierenwelzijn en andere duurzaamheidsaspecten. Het
is dus belangrijk om te zorgen dat alle ontwerpen integraal duurzaam
zijn, waarbij er rekening wordt gehouden met de belangrijkste behoeften
van dier, boer, burger en milieu. Begeleid veehouders die (onderdelen
van) integraal duurzame systemen bouwen zodat ze op een goede manier
gebruikt worden. Zorg ervoor dat systemen behalve integraal duurzaam ook
flexibel zijn, zodat veehouders er niet voor lange tijd aan vastzitten maar
tussentijdse wijzigingen kunnen doorvoeren zonder dat grote investeringen
of nieuwbouw nodig zijn.

Verwerkende bedrijven
Verwerkende
bedrijven,
zoals
slachthuizen,
vleesverwerkers,
zuivelverwerkers en eierpakstations, treden vaak op als ketenregisseur.
Ze hebben een belangrijke rol bij het opzetten van korte, hechte ketens en
meerwaardeconcepten. Betrek hierbij alle ketenschakels van veehouder
tot afnemer. Zorg voor voldoende contact en informatie-uitwisseling tussen
die schakels, zodat waardering en begrip voor elkaars werkwijzen ontstaat.
Zoek actief naar markten voor duurzame, diervriendelijke concepten.
Ontwikkel nieuwe duurzame producten zoals plantaardige vleesvervangers,
en producten met minder populaire delen van het karkas om de
vierkantsverwaarding te bevorderen. Specifiek voor slachthuizen geldt dat
ze in hun ontwerp en bedrijfsvoering voldoende aandacht moeten hebben
voor dierenwelzijn, omdat daar wordt gewerkt met levende dieren.

Veevoerfabrikanten
Zorg dat veevoer niet alleen aan veiligheidseisen en nutritionele behoeften
voldoet maar ook aan de gedragsbehoeften van het dier, zoals grazen,
scharrelen en wroeten, en zorg dat dieren het voer smakelijk vinden. Vervang
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