Uw rol in de transitie naar een toekomstbestendige,
diergerichte veehouderij: Kansen voor Stallenbouwers
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?
Een diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij waarbij de behoeftes van het dier, de veehouder, de burger en het
milieu de uitgangspunten zijn. Dat betekent:
Dieren

Burgers

•

sterke, weerbare rassen

•

waardering voor de veehouderij

•

geen (of minimaal) transport

•

kiezen voor duurzame producten

•

gesloten, diergericht ontworpen bedrijven

•

consumptie van 70% plantaardige en 30% 		

•

toegang tot een uitloop/weidegang

dierlijke eiwitten

Veehouders

Milieu en natuur

•

goede economische positie

•

veehouderij in balans met natuur en milieu

•

meer werkplezier, meer waardering

•

veehouderij draagt bij aan 				

•

samenwerken in korte, hechte ketens

•

heldere afspraken over margeverdeling

•

nieuwe financieringsvormen om te investeren 		
in verduurzaming

www.deltaplanveehouderij.nl

biodiversiteit

Wat kunt u doen?

Bij het ontwikkelen van stalsystemen

Veel ontwikkelingen dragen al bij aan de transitie

•

Zorg ervoor dat ieder ontwerp integraal duurzaam is. Neem

naar een diergerichte veehouderij. We zetten hier

het gedrag en de behoeftes van dier als uitgangspunt en

een aantal ideeën voor u op een rijtje:

houd rekening met de behoeftes van boer, burger en milieu.
Een gevolg hiervan is dat kooisystemen verdwijnen.
•

Betrek één of meerdere vertegenwoordigers van iedere
stakeholder bij ontwerpsessies om draagvlak te creëren.

•

Zorg dat stallen zo gebouwd worden dat een uitloop/
weidegang te realiseren is.

•

Ontwerp

flexibele

stalsystemen

waar

veehouders

tussentijdse wijzigingen kunnen doorvoeren, zonder dat
grote investeringen nodig zijn.
•

Leg bij het ontwikkelen van emissiearme systemen de
focus op aanpak bij de bron zodat ook het klimaat in de stal
verbetert. Maatregelen om emissies te reduceren mogen
niet ten koste gaan van dierenwelzijn; zoek naar win-win
situaties.

•

Ontwerp systemen waarin dieren hun hele leven op
hetzelfde bedrijf gehouden kunnen worden, en dus niet
getransporteerd hoeven te worden.

•

Zo lang transport van levende dieren nog plaatsvindt:
ontwerp voor elke diersoort passende, klimaatgestuurde
veewagens.

•

Ontwerp slachthuizen, mobiele slachthuizen zo dat dieren
hierin met zo min mogelijk stress verblijven.

•

Ontwerp technieken om aantasting van dierenwelzijn te
monitoren en indien nodig in te grijpen door bijvoorbeeld
het slachtproces stil te leggen.

•

Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt
aan een duurzamere, diervriendelijkere veehouderij.

In de bedrijfsvoering
•

Help veehouders om hun ver- en nieuwbouwplannen af te
stemmen op de belangrijkste behoeften van het te houden
dier.

•

Leid adviseurs op om te kunnen adviseren over integraal
duurzaam ontwerpen.

Samen komen we verder

•

veehouderijsysteem ook internationaal uit door Nederland

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

Draag het proces van verduurzaming van het Nederlandse
als voorbeeld te stellen.

•

Formuleer managementadviezen en begeleid bedrijven
die (onderdelen van) een integraal duurzame stal hebben
gebouwd om te zorgen dat deze op een goede manier
gebruikt worden.

de slag te gaan.
Wij denken graag met u mee. Neem daarvoor contact

Het volledige Deltaplan Veehouderij en kansen voor andere

op met veehouderij@dierenbescherming.nl.

stakeholders kunt u vinden op www.deltaplanveehouderij.nl

