
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 financieringsvormen om te investeren   

in verduurzaming

Een diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij waarbij de behoeftes 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 Financiers

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:

Bij kredietverstrekking aan de veehouderij
• Financier enkel bedrijven waar meerwaardeproducten 

gemaakt worden, die duurzamer en beter voor dierenwelzijn 
zijn. Verzeker u ervan dat claims goed onderbouwd zijn.

• Geef bedrijven, die aantoonbaar extra inspanningen leveren 
om te verduurzamen (zoals deelnemers aan het Beter Leven 
keurmerk), een financieel voordeel, bijvoorbeeld door een 
rentekorting.

• Zet een fonds op voor meer risicovolle investeringen, die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen 
en diervriendelijker maken van de veehouderij. Dergelijke 
fondsen kunnen koplopers helpen om grotere stappen te 
zetten.

• Werk voor het financieren van meerwaardeconcepten 
samen met alle partijen: van veehouder tot  afzetkanaal. 
Financiers zijn gebaat bij een gegarandeerde afzet van 
de producten. Ketenpartijen zoals veevoerleveranciers, 
slachterijen en de retail zullen eerder geneigd zijn lange 
termijn samenwerkingen aan te gaan met veehouders als 
zeker is dat het concept gefinancierd en dus gerealiseerd 
zal worden.

• Zet revolving funds op voor investeringen in duurzaamheid 
en dierenwelzijn die veehouders terugverdienen maar niet 
zelf kunnen voorfinancieren. 

• Kijk bij het financieren van nieuwe concepten ook naar de 
meerwaarde voor omgeving, milieu en dierenwelzijn, ook 
als de kosten daarvoor de kassabon (nu nog) niet halen.

In de bedrijfsvoering en contact met klanten
• Vertel veehouders tijdens bijeenkomsten en in 

adviesgesprekken over de financiële voordelen van een 
toekomstbestendige, diergerichte veehouderij en het 
produceren van duurzame meerwaardeconcepten, en 
maak duidelijk in toekomstschetsen dat dit is waar de markt 
steeds meer om zal vragen.

• Zoek naar manieren om alle klanten te stimuleren om aan 
duurzaamheid en dierenwelzijn bij te dragen.

• Profileer u op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. 
• Onderzoek de mogelijkheden om het eigen bedrijf 

duurzamer en diervriendelijker te maken, door bijvoorbeeld 
meer plantaardige voeding of diervriendelijkere dierlijke 
producten in de bedrijfskantine aan te bieden. 

• Initieer of werk mee aan projecten gericht op een 
toekomstbestendigere en diervriendelijkere veehouderij.

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.

http://www.deltaplanveehouderij.nl
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