
De veehouderij verandert, maar welke richting moet het op? Volgens de Dierenbescherming moeten we naar 
een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij die win-winsituaties biedt voor dier, boer, burger en milieu. 
Dit toekomstbeeld wordt beschreven in het Deltaplan Veehouderij. Dit plan wordt de leidraad voor de projecten 
die de Dierenbescherming op veehouderijbeleid zal oppakken en ondersteunen. Om de toekomstbestendige, 
diergerichte veehouderij te bereiken moeten we allemaal samen werken.

Hoe ziet de toekomstbestendige, diergerichte veehouderij eruit?

Dieren
• sterke, weerbare rassen
• geen (of minimaal) transport 
• gesloten, diergericht ontworpen bedrijven
• toegang tot een uitloop/weidegang

Veehouders
• goede economische positie
• meer werkplezier, meer waardering
• samenwerken in korte, hechte ketens
• heldere afspraken over margeverdeling
• nieuwe fi nancieringsvormen om te investeren   

in verduurzaming

Een diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij waarbij de behoeft es van het dier, de veehouder, de burger en het 
milieu de uitgangspunten zijn. Dat betekent:

Burgers
• waardering voor de veehouderij 
• kiezen voor duurzame producten
• consumptie van 70% plantaardige en 30%   

dierlijke eiwitten

Milieu en natuur
• veehouderij in balans met natuur en milieu
• veehouderij draagt bij aan     

biodiversiteit

Uw rol in de transitie naar een toekomstbestendige, 
diergerichte veehouderij: Kansen voor Burgers

www.deltaplanveehouderij.nl



Wat kunt u doen?
Veel ontwikkelingen dragen al bij aan de transitie 
naar een diergerichte veehouderij. We zetten hier 
een aantal ideeën voor u op een rijtje:

Kies voor duurzame producten
• Ga voor minder dierlijke eiwitten, maar ook voor betere. 

Wanneer u vlees, zuivel of eieren eet, kies dan voor 
minder grote porties en gebruik duurzamere producten, 
bijvoorbeeld met het Beter Leven keurmerk.

• Doe eens een dagje zonder vlees. Online vind je 
genoeg recepten zonder vlees of kies een van de vele 
vleesvervangers in het schap. 

• Probeer plantaardige zuivel zoals haverdrank, sojakwark en 
kokosyoghurt.

• Daag uzelf uit en doe een keer mee aan een extra uitdaging 
zoals De Week Zonder Vlees.

• Koop uw producten niet alleen in de supermarkt, maar kijk 
ook eens naar het lokale aanbod van duurzame producten, 
zoals in een boerderijwinkel. 

Voorkom voedselverspilling
• Zorg dat u niet teveel inkoopt zodat u zo min mogelijk 

voedsel hoeft weg te gooien.
• Let op kortingsstickers op producten waarvan de 

houdbaarheidsdatum bijna verloopt. U redt  voedsel en het 
is goed voor uw portemonnee.

• Bewaar restjes. Hiermee kunt u nog allerlei lekkere 
gerechten maken zoals soepen, pasta(salades) en 
eenpansschotels.

Spreek u uit voor een diergerichte veehouderij 
• Verdiep u in de veehouderijstandpunten van de politieke 

partij waar u op stemt. Stem diervriendelijk.
• Vraag om verheldering van standpunten aan politici indien 

deze niet duidelijk zijn.
• Volg politieke debatten in de Tweede Kamer en het 

Europees Parlement over veehouderij en laat via sociale 
media horen wat u belangrijk vindt. 

• Kijk of uw provincie bij het verlenen van vergunningen aan 
de veehouderij toetst op dierenwelzijn. U kunt ze hierover 
ook een e-mail sturen.

• Sluit u aan bij een burgerinitiatief, groot of klein, dat zich 
inzet voor een duurzamere veehouderij. 

• Steun organisaties die zich inzetten voor een beter 
dierenwelzijn in de veehouderij, door bijvoorbeeld lid, 
donateur en/of vrijwilliger te worden.

Het volledige Deltaplan Veehouderij en kansen voor andere 
stakeholders kunt u vinden op www.deltaplanveehouderij.nl 

Samen komen we verder 
De Dierenbescherming wil samen met u werken aan 
de toekomstbestendige, diergerichte veehouderij, die 
win-winsituaties biedt voor alle partijen. Zoals u ziet 
zijn er al veel concrete dingen die u hiervoor kunt gaan 
doen. Sommige stappen hebt u misschien al gezet, 
terwijl andere punten ingewikkelder lijken om mee aan 
de slag te gaan. 

Wij denken graag met u mee. Neem daarvoor contact 
op met veehouderij@dierenbescherming.nl.

https://beterleven.dierenbescherming.nl/?gclid=EAIaIQobChMI-rG-wqmf6QIVmrp3Ch2OpQLEEAAYASAAEgI1EvD_BwE
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoe-eet-ik-minder-vlees-of-vegetarisch-.aspx
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/gezondgids/2019/nummer-2---april/ng201904p08-zuivelvervangers-p.pdf
https://weekzondervlees.nl/
http://www.deltaplanveehouderij.nl
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