
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 Veevoerfabrikanten

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 het maken van veevoer
• Zorg dat veevoer niet alleen aan de nutritionele behoeften 

voldoet maar ook aan de gedragsbehoeften van het dier, 
zoals scharrelen, wroeten en grazen.

• Vervang zoveel mogelijk veevoergrondstoffen door Europese 
reststromen uit de akkerbouw en levensmiddelenindustrie. 
Houd hierbij rekening met voedselveiligheid, diergezondheid 
en smakelijkheid voor het dier. 

Bij het adviseren van veehouders
• Zorg dat in de (bij)scholing en training van veevoeradviseurs 

alle facetten van dierenwelzijn voldoende belicht worden: 
voeding, huisvesting en gezondheid en gedrag.

• Besteed in de scholing en training van veevoeradviseurs 
aan integraal duurzaam ontwerpen van stallen en uitlopen op 
basis van de belangrijkste behoeften van dier, boer, burger 
en milieu.

• Train veevoeradviseurs in het herkennen van 
dierenwelzijnsproblemen, zodat welzijnsproblemen kunnen 
worden voorkomen of tijdig worden aangepakt.

• Stimuleer veehouders om deel te nemen aan een 
monitoringssysteem dat gebruik maakt van metingen aan 
het dier, en formuleer op basis van de uitkomsten adviezen.

• Monitor dierenwelzijn op de bedrijven en maak indien nodig 
melding van dierverwaarlozing / dierenmishandeling bij het 
Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren of bij de NVWA.

In samenwerkingen
• Werk samen in korte, vaste ketens zodat er bij incidenten 

(zoals vervuilde grondstoffen) snel en adequaat gehandeld 
kan worden.

• Zorg voor contact en informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende ketenschakels, zodat er waardering en begrip 
ontstaat voor elkaars perspectieven en werkwijzen.

• Help met het sluiten van kringlopen door bijvoorbeeld 
veehouders en akkerbouwbedrijven aan elkaar te koppelen.

• Wees transparant over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over 
de herkomst van grondstoffen en de samenstelling van het 
veevoer. 

• Koop grondstoffen voor veevoer zo dichtbij mogelijk in, 
uiteindelijk alleen in Noordwest-Europa.

• Zoek naar duurzame eiwitbronnen voor veevoer.

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.

https://weblog.wur.nl/livestockstories/wp-content/uploads/sites/30/2018/03/Reflexief_interactief_ontwerpen.pdf
https://www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl/
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/klacht-indienen-bij-de-nvwa
http://www.deltaplanveehouderij.nl
mailto:veehouderij%40dierenbescherming.nl?subject=

