
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 Overheid en Politiek

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:

Faciliteer en stimuleer
• Stimuleer verduurzaming inclusief dierenwelzijnsverbetering 

door een transitiefonds voor boeren op te zetten. 
• Kies bij het reduceren van emissies uit de veehouderij voor 

bronmaatregelen die voor een win-winsituatie zorgen. Denk 
aan duurzaam en diergericht ontwerp van nieuwe stallen. 

• Stimuleer dat veehouders hun dieren toegang kunnen 
geven tot een diergerichte uitloop of weide, door hier 
bijvoorbeeld een financieringsinstrument voor op te zetten. 
Op die manier wordt aan de natuurlijke behoeftes van 
het dier tegemoetgekomen, maar ook aan milieudoelen. 
Weidegang verlaagt bijvoorbeeld de ammoniakemissie.  

• Financier investeringen in diervriendelijker systemen. 
• Financier wetenschappelijk onderzoek naar verduurzaming 

inclusief dierenwelzijnsverbeteringen.
• Stimuleer duurzamere en diervriendelijkere voedselkeuzes.
• Draag internationaal uit dat Nederland inzet op integrale 

verduurzaming van het veehouderijsysteem. 

Limiteer en normeer
• Stel minimumgrenzen en help consumenten 

diervriendelijker te kiezen door 1 ster Beter Leven keurmerk 
het wettelijk minimum te maken voor dierlijke producten. 
Hierdoor verdwijnen claims en bedrijfslogo’s die niet 
aan deze normen voldoen en misleidend zijn voor de 
consument.

• Voer productierechten in voor alle diersoorten. Stem 
de productierechten en de vergunningverlening af op 
wat de natuur en de volksgezondheid (bijvoorbeeld 
zoönoserisico’s) aankunnen. Kijk hiervoor naar een 
kleinere, ruimer opgezette, en grondgebonden veehouderij. 

• Stel handhaafbare richtlijnen op voor de fokkerij en stel 
hierbij de behoeftes van de dieren centraal.

• Verplicht een minimale hoeveelheid weidegang: veel koeien 
komen buiten in Nederland, maar lang niet allemaal.

• Zorg dat dierenwelzijn geborgd is bij handelsverdragen: 
producten van buiten de EU moeten aan dezelfde 
dierenwelzijnsnormen voldoen.

• Zet goede voornemens om in actie, zoals het instellen van 
een maximale temperatuur voor transporten, verbeterd 
toezicht op slachthuizen, en een lagere bandsnelheid in de 
slachthuizen.

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.
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