
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 slachterijen en vleesverwerkende bedrijven

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:

In de bedrijfsvoering van slachterijen
• Richt slachthuizen zo in dat dieren niet gedreven 

hoeven worden (volgens de methode van Temple 
Grandin). Gebruik nooit elektrische veeprikkers.

• Zorg voor voldoende wachtruimtecapaciteit, een 
klimaatgestuurde wachtruimte en een goede 

planning zodat dieren niet op de veewagen hoeven te 
wachten. Werk in de zomer volgens een tropenrooster.

• Initieer en werk mee aan onderzoek naar nieuwe 
technieken zoals betere (effectieve en niet aversieve) 
bedwelmingsmethodes,  mobiel slachten en slim 
cameratoezicht.

• Faseer bedwelmingsmethodes die veel ongerief 
veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij pluimvee, zo 
snel mogelijk uit.

• Zorg dat al het personeel dat met levende dieren werkt 
opgeleid is op het gebied van dierenwelzijn.

• Zorg dat er altijd minstens één medewerker belast met het 
toezicht op het dierenwelzijn op de werkvloer is.

• Meet meer welzijnsparameters aan de dieren aan de 
slachtlijn en koppel dit terug aan de veehouder.

In ketensamenwerking
• Zet korte, hechte ketens op. Zorg voor vaste relaties met 

primaire producenten en afnemers. Maak in deze ketens 
afspraken over faire margeverdeling.

• Zorg voor contact en informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende ketenschakels.

• Organiseer informatiebijeenkomsten voor ketenpartners 
rondom het thema dierenwelzijn.

Bij het zoeken naar afzetmarkten 
• Zet je in voor het opzetten van meerwaardeconcepten op 

het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid. 
• Benut en stimuleer afzetmarkten voor Nederlandse 

dierlijke producten in Noordwest-Europa.
• Bied alternatieven aan voor transport van levende dieren, 

door afzetmarkten te zoeken voor karkassen en vlees.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten
• Ontwikkel technieken die ervoor zorgen dat vlees en 

andere dierlijke producten langer houdbaar blijven.
• Ontwikkel producten en technieken waardoor reststromen 

alsnog verwaard kunnen worden.
• Ontwikkel producten met minder populaire delen van 

karkassen (voor betere vierkantsverwaarding), en moeilijk 
te verwaarden diercategorieën zoals uitgelegde hennen 
en geitenbokjes.

• Ontwikkel plantaardige producten die dienst kunnen doen 
als vleesvervangers.

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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