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DierenPerspectief
bewustzijn in wezenlijke afhankelijkheid tussen mens en dier
Nederland gidsland dierenwelzijn
Overheden staan voor cruciale beslissingen met betrekking tot een duurzame inrichting van de
veehouderij. Kiezen zij voor grootschalige intensieve veehouderij met als argument dat de
concurrentiepositie daarmee gediend is of kiezen zij voor kleinschalige agrarische (gezins-)bedrijven
die aandacht hebben voor dierenwelzijn, landschap en milieu?
Gaat het kortzichtige kortetermijndenken winnen of ontwikkelen we een duurzame toekomstvisie?
Nederland staat bekend om zijn innovatieve vermogen. In de veehouderij liggen er volop kansen om
nieuwe verbindingen te creëren tussen producent en consument, alsook tussen economie, ecologie,
gezondheid en sociale dimensies. Daarbij gaat grootschaligheid niet samen met duurzaamheid!
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over dierenwelzijn vanuit het perspectief van dieren zelf.
Wij wensen hiermee bewustzijn te creëren rond de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en dier
en geven inzicht in het werkelijke wezen van dieren.
Het thema dierenwelzijn raakt ons allemaal, bewust en onbewust. De informatie die met deze
nieuwsbrief wordt vrijgegeven is input voor een maatschappelijke dialoog over wat dieren voor ons
betekenen én hoe met dieren om te gaan. Inspiraties van Marieke de Vrij zijn de bron. We besteden
aandacht aan de mens-dier-relatie in de breedst mogelijke zin: van gezelschaps-dieren tot
productiedieren en van intensieve veehouderij tot natuurbeheer.
De artikelen geven informatie om binnen uw eigen mogelijkheden zelf verantwoordelijkheid te nemen.
DierenPerspectief biedt u daarvoor nieuwe handelingsperspectieven; als consument met betrekking tot
het gebruik van dierlijke producten, als veehouder voor de wijze van huisvesting en omgang met
dieren, als beleidmaker en politicus voor dierwaardige regelgeving, als leerkracht voor dierwezenlijke
educatie, als wetenschapper voor onderzoeksvragen en als houder van gezelschapsdieren voor een
dierwaardige handelwijze. Laten we van Nederland een gidsland maken, ook met betrekking tot
dierenwelzijn. Achtergrondinformatie over de onderwerpen vindt u op de gelijknamige website:
www.dierenperspectief.nl
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Actueel
Weidevogelbescherming

Ganzenoverlast structureel aanpakken;
Is er een alternatief voor vergassen?
Dat ganzen voor overlast zorgen op agrarische bedrijven
en in kwetsbare natuurgebieden is een feit. Dat er een plan
van aanpak komt, is een must. Dat daarbij grote
dilemma’s een rol spelen is een gegeven. Maar het in
januari 2013 gepresenteerde ganzenakkoord om 550.000
ganzen te vergassen en af te schieten verdient de
prullenbak. Dat is dweilen met de kraan open, met
vergaande gevolgen voor de dierenpopulatie in het
algemeen en het welzijn van de mens in het bijzonder.
Een structurele aanpak van de ganzenoverlast vraagt om
herinrichting van het landschap en om ander natuurbeleid.
Dat kost tijd, maar met proefgebieden kan snel begonnen
worden. In de overgangstijd naar een nieuw
‘ganzenevenwicht’ is het vroegtijdig met maísolie
behandelen van eieren in nesten, ter voorkoming van
nakomelingen, de meest dierwaardige manier om een
verdere groei van de populatie te stoppen. Het vangen en
vergassen van ganzen is weliswaar een snelle methode,
maar door de verstikkingseffecten zeer dieronwaardig. Het
afschieten van ganzen zorgt voor veel onrust in de natuur,
geeft verandering van ganzengedrag en heeft grote invloed
op de populatie van andere vogelsoorten, met afnemende
broedresultaten als gevolg.
Vangen en vergassen
CO2-gas voor de doding van dieren kent vele gemene, zeer
dier-onvriendelijke bijverschijnselen. Allereerst een snelle
overprikkelbaarheid van het oogvlies en een opkomende
ervaring van branderigheid. Het geeft ademnood (een
gevoel van verstikking) en een directe verzwakking van het
beendergestel, waardoor het dier in elkaar zakt. Het dier
heeft geen kracht meer om de spieren van de tongriem in
beweging te brengen en geluid te maken. Vergassing wordt
door het dier als een verduisterend proces ervaren, waarbij
zijn eigenheid wordt ontluisterd. Om deze reden is
vergassen vanuit dierenperspectief een dieronwaardige en
welzijn-schadende werkwijze.
Het vergassen van ganzen werkt ook door in het
onderbewustzijn van andere dieren en van mensen. Het is
een soort traumatische ervaring die in het morfogenetisch
veld voelbaar is.
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/actueel.html

Weidevogels sieren met hun geluid, kleuren en bewegingen
al eeuwenlang onze landschappen met een bepaalde sfeer
die verder gaat dan alleen maar een lentegevoel. De
vibratie die in de lucht hangt en de levendigheid die
daarvan uitgaat, roept bijzondere gevoelens op en heeft een
positieve invloed op het welzijnsgevoel van heel veel
mensen.
De laatste decennia nemen veel soorten weidevogels sterk in
aantal af. Sinds 2000 is de jaarlijkse afname opgelopen tot 5%.
Het lukt veel weidevogelsoorten niet meer om voldoende
jongen groot te brengen. Als belangrijke oorzaken worden
genoemd: de schaalvergroting in de landbouw, het vroeger
in het jaar maaien, het gebrek aan geschikt voedsel voor de
kuikens, veel onrust tijdens en na het maaien van grote
aaneengesloten oppervlakten grasland (voor half mei),
roofdieren, en de ‘verrommeling’ van het platteland.
Welke oplossingen bieden de mogelijkheid om het tij te
keren? Marieke de Vrij geeft hierover haar inzichten.
Van nestbescherming naar kuikenbeheer
Inspanningen van boeren en vrijwilligers hebben ertoe
geleid dat de afgelopen 10 jaar het aantal beschermde
nesten en het uitkomstpercentage in veel gebieden zijn
toegenomen. Maar het aantal kuikens dat overleeft is
echter gering. Dit is voor menige boer en
weidevogelbeschermer teleurstellend en demotiverend.
Wat is er nodig om de overlevingskansen van kuikens te
vergroten? Volgens Marieke de Vrij spelen beschutting,
voedsel en rust daarbij een grote rol.
De afgelopen jaren kenmerkten zich door relatief warme
perioden in het voorjaar en sterk oplopende temperaturen
tijdens de kuikenfase (mei en begin juni). De jonge kuikens
werden door de felle zon en hitte bevangen. Dit kwam
vooral ook omdat er in de periode van opgroeien veel gras
is gemaaid of beweid waardoor relatieve koelte die in
langer gras aanwezig is, verdwenen was. Deze
omstandigheden zijn voor de jonge dieren te belastend.
Daarom is het van belang om voor beschutting langs de
percelen te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van hoog gras.
Ook hebben jonge kuikens behoefte aan makkelijk
toegankelijk voedsel, overwegend insecten. Met name
kruidenrijke weilanden met bloeiende planten dragen
hieraan bij. Een prima alternatief zijn kruidenrijke
perceelsranden, afhankelijk van de perceelgrootte 3 tot 6
meter breed, die niet bemest en tot aan de zomer niet
gemaaid worden.
Een derde aandachtspunt is rust, met name in de
avonduren vanaf 18.00 uur. Jonge kuikens hebben een
grote behoefte aan een goede nachtrust. Deze kan
verstoord worden door landbouwmachines en langsrijdend
verkeer. Voldoende avond- en nachtrust verbetert hun
immuunsysteem en vergroot hun weerstand. Hetzelfde
geldt voor hun gevoeligheid voor geluid, omdat ze nog een
zeer gevoelig gehoorsysteem hebben.
Lees meer:
www.dierenperspectief.nl/actueel.html

Lees meer: www.dierenperspectief.nl/actueel1.html<Lees
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Verdieping/Actueel
Opmars megastallen,
een ziekmakende ontwikkeling
Het afgelopen jaar was er een stevig debat over de
(on)wenselijkheid van megastallen. Ook voorjaar 2013 is het
thema wederom actueel omdat provincies voor belangrijke,
moeilijk omkeerbare, beslissingen staan.
Het besef is doorgedrongen dat schaalvergroting over
acceptabele grenzen is heen gegaan. Er is niet alleen
sprake van lokale milieuoverlast en landschapsaantasting,
maar ook van risico’s voor de volksgezondheid. En steeds
vaker worden er ook fundamentele vragen gesteld ten
aanzien van dierenwelzijn en ethisch handelen, zoals:
‘Zijn dieren in grote stallen niet te zeer ont-dierlijkte,
technische productiemiddelen geworden?’

-

-

Megastallen, een beproeving voor het dier.
Marieke de Vrij zegt daarover: «Veel groei is dood groei.
Innerlijke waarden verzwakken, dier on-eigen gedrag neemt
toe en de vleesprijs wordt onderuit gehaald».
«Zowel mensen als dieren kunnen slechts een beperkt
aantal soortgenoten om zich heen verdragen om
verbinding en geborgenheid mee aan te gaan. Iedere
diersoort heeft een grens waarbij dat niet meer kan. Bij
koeien is dat bij ongeveer 45 dieren en maximaal bij 60 tot
80, afhankelijk van de omgeving en situatie. Boven deze
aantallen is het onmogelijk om in verbinding te leven met
andere dieren. Stallen waarin dieren te dicht opeengepakt
leven en waar onvoldoende lig- en loopruimte is, maken
het leven van die dieren in relatie tot hun soortgenoten
onnatuurlijk. Voldoende bewegingsruimte is essentieel.
Een dier dat geen beweging kent, verstrakt in al zijn
organen en wordt ‘bewegingsmoe’. Het gevolg is:
desoriëntatie, erupties in de stoelgang en dofheid in het
gelaat.
De verandering van dier-eigen gedrag gaat sluipenderwijs
steeds verder. Van oorsprong hebben koeien een gezapige
‘laissez-faire’ constitutie. Maar door wat er in het
collectieve veld gebeurt, wordt er een tegenpool
opgeroepen waardoor er in het koeiencollectief vaker
roekeloos gedrag ontstaat. Er is een langzame
verschuiving gaande waarin ze wispelturiger worden,
kopstoten gaan uitdelen aan collegakoeien, minder
gewillig gedrag vertonen - zelfs opstootjes uitlokken - en
niet meewerken aan wat de veehouder wil. Ze raken die
‘laissez-faire’-houding kwijt en kunnen onverwachts
reageren vanuit een zekere stuurloosheid die als het ware
bij hen oprispt.”
Bij varkens en kippen zijn nog veel grotere aantallen in
eenzelfde ruimte ondergebracht. Daar is dier-eigen gedrag
al langere tijd aan het veranderen. Door verveling
vertonen de dieren kannibalistisch gedrag.

-

Lees meer: www.dierenperspectief.nl/actueel.html

-

-

-

-

-
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Schaalverkleining is een voorwaarde
voor duurzaamheid

Door grote concentraties neemt de kwetsbaarheid
voor dierziektes toe. Ter voorkoming hiervan worden
o.a. antibiotica preventief toegediend, met ernstige
risico’s voor de volksgezondheid. (zie het artikel over
de plofkip.)
Via ventilatiesystemen worden fijnstof, ziektekiemen
en ‘geurstoffen van dieren’ uitgestoten die schadelijk
zijn voor de volksgezondheid. Er is een grotere
uitstoot met verdergaande consequenties dan men
zich nu realiseert.
Dieren die geen natuurlijk leefklimaat hebben, krijgen
een negatieve gelatenheid over zich. Hun levenszin
neemt af en het aantal miskramen neemt toe. Ook
door de eentonigheid van diersoorten vervlakt de
levendigheid. Dieren hebben een natuurlijke
leefomgeving en meerdere soorten dieren om zich
heen nodig.
Door te grote aantallen in één ruimte kunnen ze niet
meer telepathisch communiceren. Dit geldt het sterkst
voor kippen. Als dieren zichzelf niet meer kunnen
ervaren en geen werkelijk contact meer hebben met
soortgenoten vereenzamen ze, zelfs te midden van
10.000 soortgenoten in dezelfde stal.
Door dier-oneigen huisvestingssystemen ontstaat er
bij dieren een innerlijke weerstand tegen productie,
een weerstand die ook bij de mens doorwerkt. De Qkoorts en BSE zijn daar voorbeelden van.
Veel stallen hebben betonnen (rooster)vloeren die
hoef- en beengebreken veroorzaken. Door
hoefdegeneratie gaat de wervelkolom verzakken en
raken heupgewrichten steeds meer ontwricht.
Potstallen met strooisel als ondergrond zijn beter voor
de hoeven; dieren glijden minder snel uit, en daarbij
wordt ammoniak gebonden door het stro en is de
mestkwaliteit veel beter (de C/N verhouding).
Ter bevordering van de rust worden sommige
diersoorten, zoals vleesvarkens, in het donker
gehouden. Bij andere diersoorten, zoals legkippen en
melkvee, wordt de productie juist gestimuleerd met
bijverlichting. Hierdoor wordt het natuurlijke dag- en
nachtritme van de dieren verstoord. Voor dieren is een
goede nachtrust essentieel. Ze hebben een andere
nachtherinnering dan mensen.
In stallen zonder uitloop is de benodigde
bewegingsruimte veel te gering. Een koe heeft drie
meter ruimte om zich heen nodig.
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Consument bepaalt het einde van het plofkip-tijdperk;
Op weg naar een ‘5 sterren’ vleeskip
De maatschappelijke weerstand tegen de huidige
vleeskippenhouderij neemt toe.
Maatschappelijke acties als die van Wakker Dier met
‘Stop de plofkip!’ en de campagne ‘Beter Leven’ van
de Dierenbescherming maken consumenten wakker
en zetten supermarkten en voedingsmiddelenproducenten onder druk om andere keuzes te maken.
Helaas is het in februari 2013 overeengekomen
omschakelingsplan niet meer dan een misleidende
propagandastunt van de samenwerkende
supermarkten, slachterijen en pluimveehouders.
Vanaf 2015 komen er geleidelijk andere rassen die
minder snel groeien en krijgen de kippen 10% meer
ruimte. In plaats van de huidige 20 worden het dan
18 kippen per m2. Terwijl de ‘3 sterren vleeskip’ van
de Dierenbescherming uitgaat van maximaal 10
kippen per m2, dus hoezo een verbetering?
Ter bestrijding van vervelingsgedrag en agressiviteit
gaat de verlichting uit en mogen de kippen geen
daglicht meer zien. Duidelijk blijkt dat de
marktpartijen niet in staat zijn om zelf met echte
verbeteringen te komen. Dier ont-erende praktijken
worden nu zelfs letterlijk verduisterd. Het is de hoogste
tijd dat de overheid regulerend gaat optreden en dat u
als consument uw invloed gebruikt via uw
boodschappenmandje.

Hoe de plofkip aan zijn naam kwam
Waarom is het leven van vleeskuikens dieronwaardig?
De vleeskuikenrassen zijn doorgefokt op supersnelle
groei en veel borstvlees. In ruim 6 weken tijd groeit een
klein kuikentje van 50 gram naar gemiddeld 2,2 kilo.
Een groeisnelheid van 65 gram per dag. Een
vergelijkbare gewichtstoename bij mensen zou
betekenen dat een baby na 6 weken ongeveer 120 kg zou
wegen. Een dergelijke groeistuip heeft ernstige gevolgen
voor de skeletgroei en de capaciteit van de longen en het
hart. De problemen worden erkend, maar de praktijken
worden gerechtvaardigd met de argumenten dat de
consument goedkoop vlees wil en dat het van belang is
voor onze export.
Het gevolg is dat deze kippen vaak niet meer op eigen
benen kunnen staan en letterlijk neerploffen. De
ziektegevoeligheid neemt toe en door het grote aantal
dieren per m2 ontstaat verveling en kannibalistisch
(pik-)gedrag. Ter preventie van de toegenomen
ziektegevoeligheid worden antibiotica preventief
toegediend aan alle kuikens, maar met het gevolg dat
residuen in het vlees achterblijven en zorgen voor een
toenemend aantal bacteriën dat resistent is voor de
werking van antibiotica.
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/actueel.html

Dierenrechten
De rechten van dieren zijn essentieel voor het herstel van de intrinsieke waarde van het dier
en het tot zijn recht laten komen van wezenskenmerken
Dierenrecht 3: Het recht om met soortgenoten te leven in een eigen gemeenschap
Dieren hebben de behoefte om in een eigen gemeenschap te leven, binnen een eigen natuurlijke ordening. Dit
voor de onderlinge herkenning en in het belang van voorbeeldfuncties binnen de groep.
Ook hebben ze voldoende ruimte nodig om hun rituele bewegingen uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de
rituelen tussen mannetjesdieren ter bevestiging van leiderschap en paringsdansen tussen mannelijke en
vrouwelijke dieren.
In de huidige veehouderij ontbreken vaak de mannelijke dieren omdat zij niet productief zijn,
bijvoorbeeld haantjes omdat zij geen eieren leggen en stieren vanwege het feit dat ze geen melk geven of omdat
ze een gevaar voor mensen kunnen zijn. Het dier is een product geworden en mannelijke en vrouwelijke
dieren worden alleen nog maar met elkaar in contact gebracht als het productiebelang daarmee
gediend wordt. Ter illustratie een voorbeeld uit de pluimveesector: bij bedrijven die vleeskuikens houden wordt
per tien hennen één haan geplaatst voor de paring. De sporen en teenkootjes van deze hanen worden verwijderd
om beschadiging van de hennen tijdens de bevruchting te voorkomen, en in de stallen hebben de dieren te
weinig ruimte voor hun rituele paringsgedrag. Dit alles heeft uiteraard een nadelige invloed op de natuurlijke
ordening en het gedrag van de dieren.
Het belang van het samenleven met soortgenoten betreft ook de balans tussen jongere en oudere
dieren in de groep. Oudere dieren vervullen een belangrijke rol in de natuurlijke ordening en bij de overdracht
van voorbeeldgedrag naar de jongere dieren toe. Als in de groep geen oudere dieren meer zijn, wordt daarmee
de hele groep het ‘weten wat ouderdom is’ ontnomen.
In de huidige veehouderij leven de meeste dieren maar 1/7 deel van het aantal jaren dat ze onder
natuurlijke omstandigheden zouden kunnen leven. Dit is desastreus voor het collectieve veld omdat er
door de dieren zelf geen doorleefde ervaring meer (telepathisch) wordt overgedragen naar het collectieve veld,
dat ook ten dienste staat van andere dieren. In dichtbevolkte stallen, zoals in de pluimveehouderij, is
door het stressgekakel telepathische communicatie onmogelijk.
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/dierenrechten.html
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Column DierWezen

Dan schommelt ze weer, haar bruine verenkleed deinend
om zich heen, met de andere kippen over het erf. Haar
kopje aan de soepele hals zal speuren naar een insectje,
wat grit of een graantje. Haar geschubte poten harken
daarbij de grond opzij. En zodra zij in de droge, rulle
aarde pikt, zal de zanderige grond zacht langs haar snavel
schuren, wat kip een fijn gevoel geeft.
Kip vindt zand ook heerlijk om in te baden. Zittend en
zijdelings hangend, wappert ze daarbij met haar vleugels
het zand tussen haar veren. Het voorkomt dat ongedierte
zich kan hechten aan haar poten, lichaam en verenpak. En
wanneer het een dag is dat de zon schijnt, volgt er op haar
zandbad een uitgebreid zonnebad. Dan gaat kip liggen met
haar vleugels wijduit en laat ze de warmte helemaal toe.
Nog een paar dagen en dan kan ze haar jongen inwijden in
alle aspecten van het kip-zijn…..
Tegen het schemeren van de vroege avond, begeeft de
toom van kip zich richting het verblijf. Allen gaan op stok
voor hun nachtrust. Behalve kip. Zij broedt en behoedt.
Daar, onder de struik.

Dieren leven in het hier en nu, zijn niet bezig met
verleden of toekomst. Iedere diersoort heeft wezenlijke
kenmerken die de mens spiegelen in zijn eigen
evolutionaire ontwikkeling. Van het wezen van dieren
valt veel te leren. Wees verwonderd.

Marina Tielke

Kip
Aan de rand van het erf is kip doelgericht onderweg.
Met een paar hippende passen begeeft zij zich richting
een stukje struikgewas. Kip is broeds en legt al een
periode geen nieuwe eieren. Haar nest heeft ze gemaakt
op een beschutte plaats; hier kan zij zich in rust om
haar legsel bekommeren. Broedse kip voelt met haar
onderlijf precies aan hoe warm de eieren zijn. En ze
weet hoe ver het leven ongeveer is, dat zich binnen 21
dagen in het ei ontwikkelt. Als aanstaande moeder weet
ze de eieren zo te keren en te verleggen, dat alle kuikens
nagenoeg tegelijkertijd uit het ei zullen komen.
Kip schuift zich over de eieren en keert zich naar
binnen. Zo creëert zij alvast een verbindingssysteem
richting de nog ongeboren kuikens. Na hun geboorte
zullen de rondrennende donsballetjes zich meteen
opgenomen weten in het groepsbewustzijn van elkaar
en moeder kip. Haar jonge kuikens leren daardoor snel
de vaardigheden die ze voor hun verdere bestaan nodig
hebben.

Quote
“Stallen in de moderne
intensieve veehouderij worden
verduisterd, omdat de
praktijken die zich daarbinnen
afspelen geen daglicht
verdragen.”
Marieke de Vrij

Vanaf haar nest geniet kip van de zwoele zomerlucht en
het geluid van de rondgonzende insecten boven het erf.
Kip weet dat er om haar heen rust heerst; ze voelt aan
dat de overige hennen zich tevreden en ontspannen
rond de boerderij bevinden. Om deze informatie op te
nemen en te verwerken gebruikt kip haar snavel. Vooral
het stukje van haar neusrug is extra sensitief. Ze neemt
daarmee haar omgeving waar en de gesteldheid van de
kippen in de toom. Om niet overspoeld te raken door de
indrukken die ze opdoet, beschermt kip haar gevoelige
aard met behulp van haar verenpak; de op haar
inwerkende prikkels en resonanties van buitenaf weet ze
zo te doseren.
Nu ze broeds is, heeft kip geen tijd om zichzelf en haar
veren goed te verzorgen, maar zodra de eieren straks
zijn uitgekomen, zal ze er weer volop tijd aan besteden.

Oproep:

Wij zijn op zoek naar mensen die op actieve
wijze een bijdrage willen leveren aan
DierenPerspectief middels het schrijven van
artikelen, het reageren op actuele onderwerpen
in dagbladen of te fungeren als regionale
contactpersonen.
Neem voor nadere informatie contact op met
Wim van Oort: contact@dierenperspectief.nl
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Inspirerend
In deze rubriek berichten we ieder kwartaal over een inspirerend initiatief.
Ditmaal het pleidooi voor een duurzame veehouderij dat in 2010 werd
gelanceerd door hoogleraren en wetenschappers.

Pleidooi voor een duurzame veehouderij
In 2010 werd door 105 hoogleraren een pleidooi voor een duurzame
veehouderij gelanceerd. Het was een reactie op de evaluatie van de
aanbevelingen van de commissie Wijffels uit 2001. Het gesprek van drie
van de opstellers met de toenmalige staatssecretaris Bleker heeft niets
opgeleverd. Nu is Sharon Dijksma de nieuwe staatssecretaris. Nieuwe
kansen? En pakken de gemeentelijke en provinciale bestuurders ook hun
verantwoordelijkheid? Wellicht kunt u hen een duwtje in de rug geven!

Colofon
Nieuwsbrief DierenPerspectief is
een initiatief van Wim van Oort,
ambassadeur Dierenwelzijn van de
Stichting De Vrije Mare.
Inhoudelijke bronnen zijn
inspiraties van Marieke de Vrij,
maatschappelijk raadsvrouw van
Stichting de Vrije Mare.
Vormgeving en redactie:
Marina Tielke, Adri van Weelden,
Elsy Kloeg en Wim van Oort.
Websitebeheer: Ciske Quant
Vragen en reacties:
contact@dierenperspectief.nl
Nieuwsbrief ontvangen:
contact@dierenperspectief.nl
Achtergrondinformatie:
www.dierenperspectief.nl

Agenda
17 mei 2013
Werkconferentie ’Bestrijding
meeuwenoverlast’
Voor data en locaties zie:
www.dierenperspectief.nl/agenda.html

Commissie Wijffels
Al in 2001 adviseerde een breed samengestelde commissie onder leiding van
Herman Wijffels dat de intensieve veehouderij ingrijpend moest worden
veranderd. “Dieren moeten meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag, zoals
het buiten rondscharrelen. Het transport van levende dieren moet worden
beperkt en het fokken van vee moet niet uitsluitend gericht zijn op toename
van de productiviteit.” Als redenen voor de noodzaak van deze ommekeer
worden genoemd: de massaliteit, de minimale leefruimte, dieren die
nauwelijks buiten komen, de stank, de milieubelasting, de genetische
versmalling, de schade aan omringende natuur, transport van dieren over
grote afstanden, hormoon-schandalen, varkenspest en andere dierziekten en
gesubsidieerde overproductie.
Toenmalig minister Brinkhorst van landbouw noemde de plannen “helder,
hard en onontkoombaar”. Uiterlijk in 2010 zou het afgelopen zijn met de
industriële, mens- en dieronwaardige vleesproductie. Helaas is er tot nu toe
nauwelijks iets gedaan met de aanbevelingen.
Richtinggevende uitgangspunten van het pleidooi
1. De overheid en niet de markt moet verandering sturen.
2. De consumptie van dierlijke eiwitten moet worden verlaagd met minstens
33% in 2020.
3. Alle maatschappelijke kosten van de productie van vlees en zuivel moeten
worden verdisconteerd in de prijs.
4. Nederland moet voortrekker van Europa worden.
5. Welzijn van dieren moet een centrale plaats krijgen in de veehouderij.
6. Het gebruik van antibiotica en hormonen in de veeteelt moet verboden
worden.
7. Grondgebonden landbouw en gesloten kringlopen in de productie van
dierlijke eiwitten moeten het uitgangspunt vormen.
8. De vestiging en uitbreiding van grootschalige vleesindustrieën moet aan
banden gelegd worden.
9. Boeren moeten de kans krijgen het hoofd boven water te houden.
10. De ontwikkeling van verantwoorde en smakelijke, plantaardige voeding
moet worden bevorderd.
Wat kunt u doen?
- Deze nieuwsbrief verspreiden en bespreekbaar maken binnen uw kringen.
- Kamerleden en bestuurders van uw eigen politieke partij aanspreken.
- Het pleidooi op de website www.duurzameveeteelt.nl tekenen.
- Voorbeeldgedrag tonen.

Dierenperspectief ieder kwartaal digitaal ontvangen?
U kunt zich gratis abonneren.
Voel u vrij om ook anderen op deze nieuwsbrief te attenderen.
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