
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 Onderzoekers

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:

Onderzoek naar dierenwelzijn
• Onderzoek naast het voorkomen van lijden ook positief 

welzijn. 
• Richt fokkerijonderzoek op robuuste dieren, die 

bijvoorbeeld de eigen jongen zelfstandig groot kunnen 
brengen en gezond oud kunnen worden.

• Ontwikkel vaccins tegen besmettelijke dierziektes zoals 
Afrikaanse Varkenspest en vogelgriep.

• Onderzoek het welzijn van ‘nieuwe’ productiediersoorten 
zoals de zwarte soldatenvlieg.

• Doe onderzoek naar effectieve en non-aversieve 
bedwelmingsmethodes, bijvoorbeeld naar een alternatief 
voor CO2-bedwelming van varkens.

• Doe verder (praktijk)onderzoek naar het uitfaseren van 
lichamelijke ingrepen bij dieren.

Onderzoek in keten en markt
• Onderzoek welke aanpassingen in de keten en op het 

bedrijf nodig zijn om gesloten bedrijven te realiseren, 
zoals aanpassingen om fok en productie op één bedrijf 
mogelijk te maken.

• Zoek naar mogelijkheden om kringlopen op een zo 
duurzaam mogelijke manier te sluiten. Onderzoek 
bijvoorbeeld hoe mest en voedselresten het best ingezet 
worden.

In samenwerkingen
• Draag de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij 

uit op internationale congressen, en zoek naar goede 
buitenlandse voorbeelden om in Nederland toe te passen.  

• Betrek relevante NGO’s vanaf het begin bij het schrijven 
van onderzoeksvoorstellen, om te zorgen dat het 
onderzoek voldoende maatschappelijk gedragen wordt.

• Pas de methodiek van integraal duurzaam ontwerpen 
toe in onderzoeksprojecten om altijd rekening te houden 
met de belangrijkste behoeften van dier, boer, burger en 
milieu.

In contact met financiers van onderzoek
• Lobby bij de overheid voor het beter op elkaar aansluiten 

van de overheidsvisie en financiering voor onderzoek. 
• Lobby voor onderzoeksbudget voor fundamenteler en voor 

grensverleggend onderzoek bijvoorbeeld op het gebied 
van dierenwelzijn, ook als dit niet meteen praktijkrijp is.

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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