
Dit bericht is gepubliceerd in Dagblad Trouw van 13 april 2010 
 
Een zorgvuldige intensieve veehouderij is geen utopie   
 
De Nederlandse veehouderij behoort tot de meest modern ingerichte van de wereld. 
Dat komt door een combinatie van traditie, kennis en vakmanschap, waarbij voortdurend 
gestreefd wordt naar innovatieve oplossingen voor economische, technische  en 
maatschappelijke vraagstukken. Maar het is zeker niet perfect. De publieke opinie wordt 
ook bepaald door volksgezondheidsrisico’s (zoals antibioticaresistentie en de Q-koorts), 
milieubelasting (zoals het mest- en klimaatvraagstuk) en dierenwelzijn. Het is 
begrijpelijk en terecht dat deze onderwerpen stevig aan de orde worden gesteld. Wij 
maken ons als onderzoekers evenwel zorgen om de oplossingen die door sommigen 
worden aangedragen en in de media bediscussieerd, zoals een eenzijdige inperking van 
de intensieve veehouderij. 
 
Speerpunten  
Zuivel, vlees en eieren zijn gewaardeerde en veel gevraagde producten en mondiaal zal 
de vraag naar deze producten alleen maar toenemen. Dat betekent dat we ons niet moeten 
afwenden van een gecontroleerde en doordachte modernisering van de veehouderij, maar 
deze juist moeten bevorderen en verder verbeteren. Een veehouderij met een ecologische 
voetafdruk die niet afwijkt van andere vormen van voedselproductie, waarin zorgen om 
dierenwelzijn en gezondheidsvraagstukken – voor mens en dier – worden weggenomen. 
Binnen Wageningen UR zijn dit belangrijke speerpunten en beschikken we over de 
daarvoor noodzakelijke expertise. Expertise die wij wereldwijd delen en verder 
ontwikkelen met andere toonaangevende kennisinstituten. De stand van de Nederlandse 
veehouderij is een voorbeeld voor de ontwikkeling van de veehouderij elders in de 
wereld en de Nederlandse voetafdruk van Nederlandse veehouderij behoort nu al tot de 
laagste ter wereld. Het combineert de hoogste productiviteit per dier en per hectare met 
de minste uitstoot aan broeikasgassen en afvalstoffen. Vanuit ecologische optiek is een 
zorgvuldig gecontroleerde intensieve veehouderij dan ook de manier om de milieudruk 
substantieel te verminderen met tevens aandacht voor de kwaliteit van leven van het –
individuele- dier.  
 
Meststof als waardevolle grondstof  
Via de veehouderij kunnen voor menselijke consumptie ongeschikte plantaardige 
grondstoffen (gras, reststromen) worden omgezet in vlees- en zuivelproducten. De 
meststoffen uit de veehouderij kunnen middels biogasproductie  bijdragen aan het 
oplossen van het energievraagstuk.  Deze meststoffen zijn ook uiterst waardevolle 
grondstoffen voor de akker- en tuinbouw, die – met de uitputting van de fosfaatvoorraden 
in het verschiet – zeer noodzakelijk zijn.  
 
Oplossingsgericht  
Juist vanuit Nederland kunnen we de wereld laten zien dat mondiale problemen rond 
veehouderij oplosbaar zijn: met kennis, vakmanschap, regionaal maatwerk en met respect 
voor het dier. In een zorgvuldige veehouderij zijn er ook minder risico’s op dierziekten 
en voor de mens gevaarlijke ziekteverwekkers. Dit ondermeer omdat men de aantallen 



contacten tussen dieren van verschillende bedrijven kan beperken en hygiënemaatregelen 
beter te organiseren zijn. Daardoor kan de veehouderij ook steeds beter aan de, terecht 
toegenomen, eisen ten aanzien van voedselveiligheid en volksgezondheid voldoen. Het 
gebruik van bijvoorbeeld antibiotica kan hierdoor tot een absoluut minimum worden 
beperkt. 
 
We mogen ook niet vergeten dat dierziekten als zodanig niets te maken hebben met de 
intensivering van de veehouderij. De effecten zijn wel beter merk- en zichtbaar wat komt 
door de moderne communicatie en  compactere samenleving. In vergelijking met vroeger 
zijn er nu aantoonbaar minder dierziektes.  
 
Het dier als uitgangspunt  
Belangrijk is dat bij de verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij het dier en 
een dierwaardig bestaan centraal staan en de stallen zo in te richten dat aan behoeften van 
individuele dieren in de groep voldaan wordt. Landbouwhuisdieren zijn van nature 
groepsdieren, maar de omvang van de groep kent grenzen. Door die grenzen te 
respecteren en het natuurlijk gedrag van de dieren de ruimte te geven, is het mogelijk een 
zorgvuldige intensieve veehouderij te realiseren. Koplopers onder de veehouders laten 
dat in de praktijk nu al zien, zij stellen het dier centraal. Deze veehouders behandelen 
alleen zieke dieren met antibiotica, dus niet preventief, en richten de stal zo in dat de 
dieren zich comfortabel voelen. Het is zeer wel mogelijk dieren in een stal alles aan te 
bieden waar ze behoefte aan hebben. Zodat het varken kan wroeten en de kip een stofbad 
kan nemen. 
 
Een zorgvuldige intensieve veehouderij  
Door nauwkeurig in te spelen op die natuurlijke behoeften en bij de selectie van de dieren 
ook aandacht te besteden aan het natuurlijk sociaal gedrag, zijn veel van de noodgrepen 
uit het verleden te vermijden en is een zorgvuldige intensieve veehouderij een kans en 
geen bedreiging. Daarbij moeten we vaststellen dat een intensief bedrijf niet per definitie 
een bedrijf is waar gezondheid, welzijn, milieu en landschap in het gedrang komen, 
integendeel. Een intensief bedrijf is niet per definitie een "megastal". Een rationele 
benadering van de ontwikkelingen in de veehouderij en een goede afweging van voor- en 
nadelen van alternatieven en inzet van de beste kennis brengen de oplossingen dichterbij, 
sneller dan het afkondigen van eenzijdige beperkingen.  
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