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Veehouderij heeft toekomst in Nederland!
Dat was de duidelijke uitkomst van het debat ‘Perspectief voor veehouderij in onze
samenleving: draag bij aan een nieuwe koers’ georganiseerd door de Nederlandse
Zoötechnische Vereniging. De koers moet dan wel verlegd worden. De sector beseft nog
meer dan eerst dat zij een grote bijdrage levert aan problemen op het gebied van milieu en
dierenwelzijn. De combinatie van deze problemen tast het draagvlak voor de veehouderij in
Nederland en daarbuiten aan en maakt dat er niet één oplossing is. Vanuit dit besef moeten
bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties voor de veehouderij samen met de
consument en burger op zoek naar oplossingen. Diversificatie in productie, inzet van nieuwe
technologieën, meer in dialoog met de samenleving en soms ook accepteren dat de enige
oplossing is ‘meer met minder’ zijn kenmerken van de nieuwe koers van de veehouderij.
De sprekers
Ruim 200 deelnemers uit heel verschillende geledingen van de veehouderijsector hebben
donderdag 4 november intensief gediscussieerd over de toekomst van de veehouderij in
Nederland. Wouter van Dieren, lid van de club van Rome, spiegelde de deelnemers een
duidelijk beeld voor van de milieuproblemen die de veehouderij wereldwijd veroorzaakt,
zoals hoge CO2-uitstoot en gebruik van belangrijke, schaarse grondstoffen.
Precisielandbouw, vooral op marginale gronden, ziet hij als één van de oplossingen. Paul
Vriesekoop, directeur Wageningen UR Livestock Research, schetste een beeld van een
zorgvuldige veehouderij. Daarin wordt geen antibiotica meer gebruikt en wordt met behulp
van geavanceerde houderijsystemen gezorgd voor verbetering van dierenwelzijn en
oplossing van milieuproblemen.
Workshops
In vier workshops werden verschillende oplossingsrichtingen getoond. Imke de Boer, van de
leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen, liet zien dat de huidige problemen erg complex
zijn en dat ze niet allemaal met nieuwe technologieën zijn op te lossen. Het maatschappelijk
draagvlak ontbreekt daarvoor. Jan Staman van het Rathenau Instituut beaamde dat. Volgens
hem is het in gesprek gaan met de consument en burger, kweken van wederzijds begrip en
dan samen zoeken naar oplossingen de weg die bewandeld moet worden. Het is nu wel tijd
voor daden, geeft Staman aan. Een goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen
Vion en de Dierenbescherming. Paul Jansen (Vion) en Bert van den Berg
(Dierenbescherming) gaven inzicht in de totstandkoming van een ‘beter’ stukje varkensvlees,
dat voldoet aan vele eisen op het gebied van dierenwelzijn. Essentieel is dat meerkosten
voor de boeren worden gecompenseerd door de afnemers. Dick Veerman van Foodlog en
Frank van Ooijen van FrieslandCampina toonden aan dat de veehouderijsector de komende
jaren veel meer moet laten zien wat wordt gedaan om bij te dragen aan het oplossen van de
problemen. In de laatste workshop stelde Ruud Tijssens van Agrifirm dat innovatie in de hele

keten de sleutel is voor het toekomstperspectief van boeren, die bereid zijn hun deuren open
te zetten voor de maatschappij. Wilco de Jong (NAJK) tekende daarbij aan dat de jonge boer
of boerin voortbouwt op het ouderlijke bedrijf. Het vraagt een open houding en veel
creativiteit om direct na een dure overname duurzame innovaties in te passen op het bedrijf.
Het Lagerhuisdebat
De dag werd afgesloten met een zeer actief en verhelderend debat o.l.v. Gijs Weenink van
de DebatAcademie. Er werd gediscussieerd over stellingen als ‘De veehouderij moet
dierenwelzijn voorop zetten’, ‘De toekomst van de veehouderij ligt in het buitenland’ en
‘Technologie lost alle problemen op’. In de afsluitende beschouwing prees Leo den Hartog
de positieve en kritische houding van de betrokkenen. Hij constateerde ook dat de discussie
met regelmaat terugkomt. Daarom is het voor het draagvlak voor de veehouderij in
Nederland belangrijk om met argumenten in dialoog te komen. Op de nieuwe NZV website is
het debat ook voor mensen die niet zijn geweest te volgen.
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Achtergrond informatie over de Nederlands Zoötechnische Vereniging (NZV)
De Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) is een vereniging voor iedereen die
werkzaam is in of belangstelling heeft voor de veehouderij.
NZV wil hét platform zijn voor vraagstukken op het terrein van dier, mens en omgeving en
daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan de meningsvorming over actuele en
toekomstige thema’s in het veld.
Het merendeel van de ruim 500 leden van de NZV heeft zoötechniek aan Wageningen
University gestudeerd. Daarnaast zijn diergeneeskundigen en mensen met een hogere
agrarische opleiding lid. Een groeiende groep leden zijn net afgestudeerd.
Contact:
Postbus 79
6700 AB Wageningen
E: info@nzvnet.nl

