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COVID-19 heeft ons geleerd hoe gevaarlijk het 

is om potentiële crisissen te negeren tot het te 

laat is. Andere crisissen – klimaatverandering, 

resistentie tegen antibiotica, biodiversiteitsverlies 

en waterschaarste en -vervuiling – komen er 

snel aan. In elk geval doen we veel te weinig om 

deze immense rampen te voorkomen. En in elk 

geval speelt ons voedselsysteem een cruciale rol.

Als we de komende jaren andere pandemieën 

en een gevaarlijke mate van klimaatverandering 

willen vermijden, en als we de doeltreffendheid 

van antibiotica willen vrijwaren en onze bodems 

weer vruchtbaar willen maken, dan moeten we 

de wijze waarop we landbouw bedrijven en 

eten wijzigen.  

INHOUD INLEIDING
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D
e industriële veeteelt is een van de grootste oorzaken 
van luchtvervuiling, waardoor mensen ernstige adem
halings aandoeningen krijgen en minder kans hebben om 

COVID19 te overleven. Het eten van veel rood vlees, mogelijk 
gemaakt door de industriële veeteelt, veroorzaakt ziektes bij 
mensen.

Het misbruiken van wilde en gekweekte dieren is slecht voor 
onze gezondheid. We moeten  onze relatie met dieren funda
menteel veranderen en onze ethische verplichting om hen met 
respect te behandelen, nakomen.

Wet markets: 

COVID19 wordt veroorzaakt door een virus, SARSCoV2, waar
van aangenomen wordt dat het van wilde dieren, heel waar
schijnlijk vleermuizen, op mensen overgegaan is via een tussen
gastheer, d.w.z. een andere diersoort waarmee de mens nauw 
in contact komt.

Verondersteld wordt dat het virus op de mens is overgedragen  
op een ‘wet market’ in China. Op deze markten staan tal van wil
de diersoorten – waarvan velen in landbouwbedrijven gekweekt 
worden – op elkaar geperst in onhygiënische omstandigheden 
en worden ze vervolgens ter plaatse geslacht. Omdat dieren en 
mensen op dergelijke markten in nauw contact komen, kunnen  
pathogenen zich perfect verspreiden. Door de dieren in zulke 
wrede omstandigheden te slachten, krijgen de pathogenen al
le ruimte om zich te hechten aan kwetsbaar menselijk weefsel 
(huid, wonden, slijmvliezen).

SARSCoV2 is niet het eerste virus dat van wilde dieren op 
mensen overgaat omdat dieren in onhygiënische omstandig
heden verkocht worden op ‘wet markets’. Een gelijkaardig co
ronavirus was immers al verantwoordelijk voor de uitbraak van 
het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) tussen 2002 en 
2004, waaraan 774 mensen stierven. SARS ontstond bij vleer
muizen en werd door contact met een tussengastheer, de wit
snorpalmroller, op een Chinese ‘wet market’ overgedragen op 
de mens.1 2

De laatste wereldwijde pandemie voor COVID19 werd veroor
zaakt door vee. In 2009 eiste de varkensgriep wereldwijd tussen 
de 151.700 en 575.400 levens.3 Varkens kunnen besmet worden 
met virussen die menselijke griep en vogelgriep veroorzaken, én 
virussen die varkensgriep veroorzaken. Wanneer varkens besmet 
worden met verschillende griepvirussen, kunnen deze virussen 
muteren (d.w.z. genen uitwisselen) en ontstaan er nieuwe vi
russen, die een mix zijn van de varkens, vogel en menselijke 
virussen.4 De pandemie van 2009 ontstond in La Gloria (Mexico) 
op amper 8 kilometer van een grote cluster industriële varkens
bedrijven.

Intensieve veehouderij: 

de stresserende omgeving waarin dieren in de intensieve vee
houderij op elkaar geperst staan, speelt eveneens een cruciale 
rol in de opkomst, verspreiding en uitbreiding van pathogenen, 
waarvan er sommige zoönotisch zijn.5 6 Uit een aantal studies is 
al gebleken dat er een link bestaat tussen de opkomst van infec
tieziektes en industriële (vlees)productie. Een gezamenlijk weten
schappelijk advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (Eu
ropean Medicines Agency, EMA) en de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (European Food Safety Agency, EFSA) stelt dat 
“de stress die bij intensieve productie op grote schaal komt kijken 
een groter risico op ziektes bij het vee kan inhouden.”7

Otte et al (2007) stelt: “De nabijheid van duizenden opgesloten 
dieren verhoogt de kans op overdracht van pathogenen binnen 
en tussen deze populaties, wat een impact heeft op de snelheid 
waarmee pathogenen evolueren.”8 De Amerikaanse Raad voor 
Landbouw, Wetenschap en Technologie (US Council for Agricul
ture, Science and Technology) waarschuwt dat de moderne, in
dustriële veehouderij een aantal ernstige consequenties inhoudt, 
met name het feit dat pathogenen mogelijk de kans krijgen om 
sneller te muteren en verspreiden.9

De intensieve pluimveehouderij beweert dat de vogelgriep (avi
aire influenza) vooral verspreid wordt door wilde vogels. Volgens 
een verklaring van de Scientific Task Force on Avian Influenza and 
Wild Birds blijkt dat echter niet het geval te zijn.10 Het rapport 

1
DE LINK TUSSEN WILDE EN GEKWEEKTE DIEREN  

EN ZIEKTES BIJ MENSEN
We weten dat wilde dieren ernstige ziektes kunnen overdragen op mensen. Bovendien is 

de intensieve veehouderij een stressvolle omgeving waarin dieren op elkaar geperst staan, 
en dus een plaats waar infectieziektes welig kunnen tieren. Soms gaat het om zoönotische 

ziektes, wat betekent dat ze op mensen overgedragen kunnen worden. Ziektes die via voed-
sel verspreid worden, veroorzaken vaak een groot ziekte- en sterftecijfer. Omdat er in de 

intensieve veehouderij zoveel ziektes voorkomen, worden er volop antimicrobiële middelen 
gebruikt om ze te voorkomen. Zo raken dieren, en dus ook mensen, resistent tegen die anti-

microbiële middelen en boeten voor de mens cruciale geneesmiddelen in aan efficiëntie.
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benadrukt: “Uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza 
(HPAI) houden gewoonlijk verband met de intensieve kweek van 
als huisdier gehouden pluimvee en de bijhorende handels en 
marketingsystemen.”

Virussen die laagpathogene aviaire influenza (LPAI) veroorzaken, 
komen van nature voor bij wilde vogels.11 Dergelijke LPAI berok
kent de vogels weinig schade. Het is net de industriële pluimvee
houderij die de evolutie van LPAI naar hoogpathogene aviaire 
influenza mogelijk maakt. De industriële pluimveehouderij, waar
bij duizenden vogels in een schuur op elkaar geperst zitten, levert 
constant nieuwe gastheren aan voor de virussen. In dergelijke 
situaties krijgen gevaarlijke virussen dus vrij spel.

Mensen kunnen zowel met de varkens als de vogelgriep besmet 
raken. De grieppandemie van 1918 was de grootste uit de re
cente geschiedenis. Wereldwijd lieten naar schatting 50 miljoen 
mensen het leven. De ziekte werd veroorzaakt door het H1N1vi
rus met genen van aviaire oorsprong.12 Zelfs al raken er geen 
mensen besmet, toch kunnen uitbraken leiden tot de vaak inhu
mane dood van miljoenen landbouwdieren. Tijdens de huidige 
uitbraak van de Afrikaanse varkenspest werden al tientallen mil
joenen varkens geslacht, vermoedelijk door ze levend te verbran
den of te begraven.

De link tussen de industriële veehouderij en 
antimicrobiële resistentie bij mensen: 

de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, 
WHO) waarschuwde in het verleden al voor “een postantibio
tisch tijdperk, waarin heel wat gangbare infecties niet meer ge
nezen kunnen worden en opnieuw talloze levens zullen eisen.”13

Wereldwijd wordt ongeveer 70% van alle antimicrobiële midde
len gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselproductie, 
vooral om ziektes te voorkomen en de groei te bevorderen, en 
niet om zieke dieren te behandelen.14 Industriële veehouderijen 
gebruiken vaak antimicrobiële middelen om ziektes te voorko
men die anders onvermijdelijk zouden zijn op plaatsen waar 
dieren dicht op elkaar staan en stresserende omstandigheden 
het immuunsysteem ondermijnen. Daarom worden er routineus 
antimicrobiële middelen toegevoegd aan het voer en water van 
gezonde dieren. De WHO benadrukt dat het veelvuldig gebruik 
van antimicrobiële middelen op veehouderijen bijdraagt aan de 
overdracht van antimicrobieel resistente bacteriën op mensen, en 
dus de behandeling van ernstige ziektes ondermijnt.15

Als er geen actie ondernomen wordt om antimicrobiële resis
tentie in de kiem te smoren, stelt een rapport van de Organi
satie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Orga
nization for Economic Cooperation and Development, OECD), 
zouden er tussen 2015 en 2050 zo’n 2,4 miljoen mensen uit 
Europa, NoordAmerika en Australië kunnen overlijden aan be
smettingen met supervirussen.16 In de 33 landen die het rapport 
vermeldt zouden infecties met resistente microorganismes de 
komende 30 jaar tot 3,5 miljard dollar per jaar kunnen kosten.

Ziektes die via voedsel verspreid worden: 

de meest voorkomende oorzaken van ziektes en overlijdens door 
voedsel zijn onder andere campylobacter en salmonella. 17 18

Campylobacter is een groot probleem bij pluimvee: 
intensief gekweekte dieren zijn immers veel vatbaarder voor in
fecties dan sterkere, trager groeiende rassen.19

Salmonella wordt vooral veroorzaakt door eieren en 
eiproducten: 
het risico is hoger bij grotere groepen en in legbatterijen.20

E. coli vormt een groter risico op intensief gebruikte 
graslanden voor runderen: 
Callaway et al (2009) stelt: “Overdracht van het ene dier op het 
andere komt vaker voor wanneer dieren dicht op elkaar gehou
den worden op de graslanden. Dergelijk vee wordt bovendien 
gevoederd met granen om ze sneller vet te mesten en te kun
nen slachten. Dat dieet stimuleert de groei van E. coli, waaronder 
EHEC, in de achterdarm, wat leidt tot een sterkere kolonisatie 
en uitstoot van EHEC, wat dan weer op andere dieren kan over
gaan.”21 Een vezelrijk dieet (bv. met gras) vermindert het risico op 
infectie aanzienlijk.

“De aanwezigheid van duizenden opeengepakte gehouden die
ren verhoogt de kans op overdracht van pathogenen binnen en 
tussen deze populaties, wat een impact heeft op de snelheid 
waarmee pathogenen evolueren.”
Otte et al in Industrial Livestock Production and Global Health Risks

Luchtvervuiling: 

landbouw is een grote bron van de drie belangrijke luchtvervui
lers: ammoniak, fijnstof en distikstofmonoxide. Luchtvervuiling is 
een ernstig probleem voor de menselijke gezondheid, want het 
draagt bij aan aandoeningen zoals bronchitis, astma, longkanker 
en hartfalen. Studies tonen aan dat de landbouw in sommige 
landen verantwoordelijk is voor een groter deel van de gezond
heidsproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling dan transport 
of elektriciteitsproductie.22 23 De uitstoot in de landbouw is gro
tendeels afkomstig van vee en meststoffen. Een aanzienlijk deel 
daarvan wordt gebruikt om gewassen voor dierenvoer te telen.

Uit onderzoek is gebleken dat er elk jaar wereldwijd ongeveer 
250.000 minder mensen zouden sterven aan luchtvervuiling als 
de uitstoot van de landbouw, en dan vooral van ammoniak, met 
50% zou dalen.24 Nieuwe studies stellen eveneens dat blootstel
ling aan luchtvervuiling de kans op overlijden aan COVID19 ver
groot.25 26
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W
einig beleidsmakers erkennen dat de intensieve veehou
derij een grote rol speelt in meerdere milieucrisissen, zo
als vervuiling en overmatig gebruik van water, bodemde

gradatie, biodiversiteitsverlies en ontbossing.

Dieren uit de intensieve veehouderij worden gevoed met granen 
en soja geschikt voor menselijke consumptie. 57% van het graan 
uit Europa wordt gebruikt voor dierenvoer.27 Wereldwijd schom
melt dat cijfer rond 40%.28 Vanwege de grote vraag naar veevoe
der worden er grotere hoeveelheden gewassen geteeld, wat door 
monocultuur en landbouwchemicaliën geleid heeft tot overmatig 
gebruik en vervuiling van grond en oppervlaktewater29, bodem
degradatie30 31, biodiversiteitsverlies32 en luchtvervuiling33.

Water: 

volgens de VN “is de intensieve veehouderij waarschijnlijk de 
grootste sectorspecifieke bron van watervervuiling.”34

De intensieve veehouderij gebruikt en vervuilt over het alge
meen meer oppervlakte en grondwater dan graassystemen.35 
Dat komt omdat de industriële systemen sterk afhankelijk zijn 
van graanvoer.36 Voor de productie daarvan worden gigantische 
hoeveelheden stikstofmeststoffen gebruikt.De gewassen nemen 
echter slechts 30 tot 60% van de stikstof op. De overige 40 tot 
70% wordt opgenomen door water of de atmosfeer.37 Ook het 
voer van het vee bevat erg veel stikstof. Varkens en pluimvee ne
men echter minder dan de helft van de stikstof uit hun voer op: 
het merendeel komt dus terecht in hun uitwerpselen. De stikstof 
die de gewassen of de dieren niet opnemen, vloeit weg en ver
vuilt zo rivieren, meren en het grondwater.

In mariene ecosystemen leidt een teveel aan stikstof tot een 
groeispurt bij planten. Wanneer deze planten afsterven, verbruikt 
het rottingsproces erg veel zuurstof, waardoor er in bepaalde ge
bieden veel te weinig zuurstof overblijft.

Bodemdegradatie: 

de Voedsel en Landbouworganisatie van de VN (Food and Agri
culture Organization, FAO) berekende dat de bodem op dit mo
ment zo gedegradeerd is dat we nog maar 60 jaar zullen kunnen 
oogsten.38 Onder andere vanwege de grote vraag naar graan 
voor de intensieve veehouderij wil de intensieve landbouw maxi
male opbrengsten genereren. Dat leidt tot verdichting, minder 
biodiversiteit in de bodem en verlies van organische stoffen in 
de bodem.39 40 Bodems zijn nu zo gedegradeerd dat de slechte 
bodemkwaliteit de productiviteit belemmert.41

Verlies van biodiversiteit en ontbossing

het Desertificatieverdrag van de VN (United Nations Convention 
to Combat Desertification, UNCCD) stelt dat veeteelt “wellicht 
de grootste oorzaak van het biodiversiteitsverlies is”.42 Door het 
gebruik van insecticiden en herbiciden heeft de intensieve land
bouw een grote rol gespeeld in de massale sterfte van bestuivers, 
zoals bijen.43 44

Meer dan 75% van de wereldwijde sojaproductie is bestemd 
voor dierenvoeder.45 

Door de groeiende vraag naar landbouwgrond:

, om soja en granen te verbouwen voor het steeds grotere 
aantal dieren in de intensieve veehouderij, en

, als weiland voor vee

worden steeds meer bossen en andere natuurlijke ecosystemen46 
opgeofferd, waardoor er veel leefgebieden voor wilde dieren en 
biodiversiteit verloren gaan.

2
HET VERBAND TUSSEN DE INDUSTRIËLE VEESTAPEL, 
INTENSIEVE LANDBOUW EN MILIEUVERONTREINIGING

Afbeelding 1: het verband tussen de industriële veestapel, intensieve landbouw en milieuverontreiniging

Intensieve veehouderij

Intensieve teelt van gewassen op basis van  
monocultuur en landbouwchemicaliën

Bodem
degradatie

Vervuiling en overmatig  
gebruik van water

Biodiversiteits
verlies Ontbossing

s

s s ss
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D
ieren uit de intensieve veehouderij worden gevoed met 
granen die geschikt zijn voor menselijke consumptie en 
zetten deze granen bijzonder inefficiënt om in vlees en 

melk. Per 100 calorieën die de dieren binnenkrijgen door graan 
voor menselijke consumptie komen slechts 1730 calorieën in 
de menselijke voedselketen terecht als vlees of melk.4748 Per 
100 gram eiwitten die de dieren binnenkrijgen door graan voor 
menselijke consumptie komt slechts 43 gram eiwitten in de 
menselijke voedselketen terecht als vlees of melk.49

“Ik ken geen andere dieren die nieuwsgieriger zijn, meer open 
staan om nieuwe ervaringen op te doen en om de wereld te ver
kennen met enthousiasme. Varkens zijn onverbeterlijke optimis
ten en willen gewoon leven.” – Lyall Watson in The Whole Hog

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Joint Rese
arch Centre) van de Europese Commissie stelt dat het “gebruik 
van bijzonder productieve akkerlanden voor de productie van 
voedermiddelen … ’s werelds potentiële voedselvoorraad uit
put.”50 De FAO zei al: “Wanneer vee in intensieve systemen ge
kweekt wordt, zetten de dieren koolhydraten en proteïnen om 
die anders rechtstreeks door mensen gegeten zouden kunnen 
worden en gebruiken ze deze stoffen om een kleinere hoeveel
heid energie en eiwitten aan te maken. In dit soort gevallen lijkt 
vee de voedselbalans te verstoren.”51

3
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ ONDERMIJNT 
VOEDSELZEKERHEID EN IS INEFFICIËNT

4
DIEREN: MACHINES OF LEVENDE WEZENS?

I
n de intensieve veehouderij leiden dieren een leven vol 
ellende. Wereldwijd leven miljoenen zeugen bijna permanent 
in ‘lockdown’, want het grootste deel van hun volwassen 

leven brengen ze door in kooien die zo smal zijn dat ze zich 
niet eens kunnen omdraaien. Ze kunnen hooguit één of twee 
stapjes voor of achteruitzetten en – met moeite – gaan liggen 
en weer rechtstaan.

Wereldwijd leven tientallen miljoenen legkippen opgesloten in 
piepkleine kooien, waar ze hun vleugels niet eens kunnen uit
slaan. Talloze varkens en vleeskippen zitten op elkaar geperst in 
overvolle, soms smerige stallen. De intensieve veehouderij be
schouwt dieren niet als levende wezens die angst, pijn en plezier 
kunnen voelen, maar gewoon als productieeenheden die enkel 
en alleen winst en goedkoop voedsel moeten opleveren.

Veel dieren zitten niet alleen opgesloten in kooien en kisten, maar 
ook in hun eigen lichaam. Ze zijn zo gekweekt dat ze extreem 
snel groeien en veel geld opbrengen, en lijden daardoor veel pijn, 

lopen mank, breken botten en verkeren in slechte gezondheid. 
De voorloper van de kippen zoals we die vandaag kennen, de 
bankivahoen, legt 1220 eieren per jaar, terwijl de moderne kip 
zo gekweekt is dat ze ongeveer 300 eieren per jaar legt.52 53 Om 
zoveel eieren te kunnen leggen, halen kippen calcium uit hun 
botten, waardoor ze snel iets kunnen breken.54

Terwijl een koe tijdens de lactatieperiode van 10 maanden van 
nature uit zo’n 1.000 liter melk aanmaakt voor haar kalf, zijn de 
koeien van vandaag zo gekweekt dat ze gedurende diezelfde pe
riode wel 12.000 liter melk aanmaken. Zulke koeien blijven vaak 
maar in leven tot hun derde lactatieperiode wanneer ze ongeveer 
5,5 jaar oud zijn. Ze zijn op dat ogenblik zo verzwakt en onge
zond dat ze afgemaakt moeten worden. En dat terwijl een koe 
zo’n 20 jaar oud kan worden. Moderne vleeskippen zijn zo ge
kweekt dat ze drie keer sneller hun slachtgewicht bereiken dan in 
de jaren ‘50. Hun poten kunnen hun snelgroeiende lichaam vaak 
niet goed ondersteunen, waardoor meer dan 25% van de kippen 
pijnlijke aandoeningen aan de poten heeft.55 56
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De intensieve veehouderij is in strijd met de groeiende erkenning 
dat dieren wezens met gevoel zijn en dat elk dier een individu is 
met eigen specifieke eigenschappen. Dieren moeten hun eigen le
vens kunnen leiden en bestaan niet enkel in ons belang. De inten
sieve veehouderij heeft een mechanische kijk op dieren: ze worden 
beschouwd als gereedschappen die efficiënter kunnen worden 
gemaakt. Deze visie is strijdig met het beste in onze menselijke 
natuur. Laten we erkennen dat dieren geen machines zijn, maar 
wezens die, net zoals wij, recht hebben op een aangenaam leven.

Het is onze plicht om onze relatie met landbouwdieren te trans
formeren. We moeten ervoor zorgen dat elk dier een goed leven 
leidt. Dat houdt meer in dan alleen maar negatieve ervaringen 
beperken. Rabobank, wereldleider in de financiering van land
bouw, benadrukt het belang van “het promoten van positieve er
varingen” en stelt dat “het welzijn van de dieren verhoogd moet 

worden door middel van verrijkende mogelijkheden om gedrag 
te vertonen dat hen meer comfort, vertrouwen en de kans om 
keuzes te maken biedt.”57

Laten we de lokroep van de intensieve 
veehouderij negeren en een voedselsysteem 
ontwikkelen dat gezond, sociaal rechtvaar-
dig, milieuvriendelijk en respectvol voor 
dieren is. 
Nu ‘wet markets’ stilaan verdwijnen en we steeds minder wilde 
dieren eten, zullen sommigen deze voedingsbronnen willen ver
vangen door vlees uit de intensieve veehouderij. Maar ook dat is 
een broeihaard voor ziektes, die door het gebruik van antimicro
biële middelen de menselijke geneeskunde in gevaar brengt en 
weinig voedzaam voedsel oplevert.

5
REGENERATIEVE LANDBOUW

D
e intensieve veehouderij ondermijnt de natuurlijke 
hulpbronnen die bepalend zijn voor de gezondheid 
van de landbouw in de toekomst. We moeten dan ook 

overschakelen op landbouwvormen die aansluiten op de 
natuurlijke processen, zoals agroecologie, circulaire landbouw 
en boslandbouw. Door wisselbouw, peulvruchten, groen en 
dierlijke bemesting kan de bodemkwaliteit verbeterd worden. 
Dat levert gezondere planten op die minder vatbaar zijn voor 
ziektes en ongedierte, waardoor het pesticidengebruik daalt. 
Bodems met veel organische stoffen kunnen koolstof opslaan en 
houden meer water vast, waardoor het risico op overstroming 
daalt en planten beter bestand zijn tegen droogte. Dergelijke 
landbouwvormen kunnen de biodiversiteit herstellen, zodat 
bestuivers, weidevogels en andere wilde dieren weer kunnen 
gedijen.

Studies tonen aan dat vee de voedselzekerheid alleen kan ver
hogen als de dieren materialen die wij niet kunnen consumeren 
– gras, bijproducten, afval, restanten van gewassen – kunnen 
omzetten in voedsel dat we wél kunnen eten.58 59 De relatie tus
sen dier en land moet hersteld worden door gewas en veesys
temen af te wisselen, zodat de dieren zich kunnen voeden met 
weidegras en restanten van gewassen. Tijdens de graasperiode 
stijgt de vruchtbaarheid van de bodem omdat de dieren mest 
achterlaten en peulachtige planten zoals klaver tussen het gras 
verspreiden, en omdat het gras diep in de grond mineralen kan 
opnemen. Tijdens de akkerbouwperiode hoeven er dus geen 
chemische meststoffen gebruikt te worden.

“De intensieve veehouderij beschouwt dieren niet als levende 
wezens die angst, pijn en plezier kunnen voelen, maar gewoon 
als productieeenheden die enkel en alleen winst en goedkoop 

voedsel moeten opleveren. Veel dieren zitten niet alleen opgeslo
ten in kooien en kisten, maar ook in hun eigen lichaam. Ze zijn 
zo gekweekt dat ze extreem snel groeien en veel opbrengen, en 
lijden daardoor veel pijn, lopen mank, breken botten en verkeren 
in slechte gezondheid.” – Peter Stevenson, Compassion in World 
Farming.
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O
nderzoek uit het Verenigd Koninkrijk toont aan dat hoe 
armer mensen zijn, hoe slechter hun eetpatroon is en 
hoe meer dieetgerelateerde ziektes ze krijgen.60 Dat is 

waarschijnlijk ook het geval in heel wat andere landen zoals 
België.

Wanneer COVID19 naar de achtergrond verdwijnt, zullen tal van 
aspecten van onze samenleving waarschijnlijk herbekeken wor

O
ns voedselsysteem doet precies het tegenovergestelde van 
wat het moet doen: het maakt mensen ziek. Er is steeds 
meer sprake van dieetgerelateerde, nietbesmettelijke 

ziektes – zoals hartfalen, beroerte en diabetes – die verband 
houden met calorierijke, ongezonde eetpatronen.62 Wereldwijd 
hebben 2,1 miljard volwassenen overgewicht of obesitas en 
het aantal diabetesgevallen is de voorbije 30 jaar wereldwijd 
verdubbeld.63 Een ongezond eetpatroon is wereldwijd de 
grootste oorzaak van ziektes en houdt een groter risico op 
ziekte en overlijden in dan onveilige seks en het gebruik 
van alcohol, drugs en tabak samen.64

Het eten van weinig fruit, groenten en granen, en veel zout, sui
kerrijke drankjes en bewerkt en rood vlees (onder andere var
kensvlees) zijn de grootste risicofactoren van een ongezond di
eet.65 Door de intensieve veehouderij kunnen mensen veel meer 
rood en bewerkt vlees eten, en dat kan leiden tot hartaandoenin
gen, obesitas, diabetes en bepaalde kankers.66 67 68 69

Scharreldieren, die vers veevoer eten en veel actiever zijn, leveren 
gewoonlijk vlees van betere kwaliteit af dan op industriële wijze 
gekweekte dieren. Grasgevoerd rundvlees bevat minder vet en 
meer goede omega 3vetzuren dan graangevoerd vlees.70

Vlees van scharrelkippen bevat beduidend minder vet en over 
het algemeen veel meer omega 3vetzuren dan vlees van kippen 
die industrieel gekweekt werden. De extreme snelheid waarmee 
kippen tegenwoordig groeien heeft immers een schadelijke im
pact op de voedingskwaliteit van het borstvlees, dat meer vet en 
minder en slechtere eiwitten bevat.71

6
SOCIALE RECHTVAARDIGHEID BEWERKSTELLIGEN

den. Zo zou er een beleid moeten komen dat iedereen, zelfs de 
minst bevoorrechten, toegang biedt tot voedzaam voedsel dat 
de gezondheid en het welzijn bevordert in plaats van ondermijnt. 
Het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems 
benadrukt dat “goedkope calorieën niet langer een alternatief 
zijn voor sociale beleidslijnen, die herbekeken moeten worden 
om de echte oorzaak van armoede aan te pakken en toegang tot 
gezond voedsel voor iedereen te promoten.”61

7
VOEDZAAM VOEDSEL PRODUCEREN

Eieren van kippen met vrije uitloop zijn van betere kwaliteit dan 
kippen uit legbatterijen.72 Dat komt omdat vrije uitloopkippen 
ook zaden, groene planten, insecten en wormen kunnen eten. 
In vergelijking met eieren uit legbatterijen bevatten eieren van 
kippen met vrije uitloop meer vitamine E en omega 3vetzuren 
en is de verhouding tussen omega 3 en omega 6vetzuren ge
zonder.73 74
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U
it veel studies blijkt dat we voor onze gezondheid minder 
vlees moeten eten, moeten overschakelen op een grotendeels 
plantaardig dieet met meer fruit, groenten, volle granen, 

peulvruchten en noten, en ook minder suiker, zout en bewerkt 
voedsel moeten consumeren.75 76

Door minder vlees te eten daalt ook de uitstoot van broeikasgassen 
en dat komt het milieu ten goede. Uit onderzoek blijkt dat minder 
vlees en zuivel consumeren van essentieel belang is om de klimaat
doelstellingen van Parijs te halen.77 78 79 80 Dat komt omdat dierlijke 
producten over het algemeen veel meer uitstoot per geproduceerde 
voedseleenheid veroorzaken dan plantaardige voedingsmiddelen.81

Een studie uit Nature toont aan dat als de wereldwijde voedselpro
ductie en consumptie gewoon hun gangetje blijven gaan, er tegen 
2050 87% meer broeikasgassen uitgestoten zullen worden (ten 
opzichte van 2010).82 Volgens de studie kan de voedselgerelateerde 
uitstoot van broeikasgassen in 2050 alleen maar onder het huidige 
niveau duiken als we overschakelen op een meer plantaardig (flexi
tarisch) dieet. Die shift zou al goed zijn voor één vijfde van de daling 
die nodig is om de doelstelling van Parijs (minder dan 2 °C) te halen.83

H
et gezamenlijk wetenschappelijk advies van het EMA/EFSA 
stelt: “Er moeten maatregelen getroffen worden die de 
gezondheid en het welzijn van de dieren bevorderen en zo 

de nood aan antimicrobiële middelen verminderen.” Er moeten 
gezond en welzijnsgerichte systemen komen, waarbij niet het 
routineuze gebruik van antimicrobiële middelen, maar wel een 
goede gezondheid essentieel is voor het systeem.

Een goede gezondheid is mogelijk door:
, overvolle stallen te vermijden: een hoge bezettingsgraad 

is een risicofactor voor de verspreiding en ontwikkeling van 
infectieziektes en kan leiden tot de snelle verspreiding en uit
breiding van pathogenen;89 90 91

, stress te verminderen: stress is schadelijk voor het immuun
systeem en maakt dieren vatbaarder voor ziektes;92

, dieren natuurlijk gedrag te laten vertonen: nooit natuur
lijk gedrag kunnen vertonen is een grote bron van stress in de 

8
VLEESCONSUMPTIE VERMINDEREN:  

VOORDELEN VOOR GEZONDHEID, KLIMAAT EN MILIEU
Een verklaring die door meer dan 11.000 wetenschappers onderte
kend werd, stelt: “Door vooral plantaardige voeding te eten en de 
wereldwijde consumptie van dierlijke producten te verminderen … 
kunnen we de menselijke gezondheid verbeteren en de uitstoot van 
broeikasgassen aanzienlijk doen dalen. Bovendien komt er zo ak
kerland vrij om plantaardig voedsel voor mensen in plaats van voor 
dieren te verbouwen.”84

Door de vlees en zuivelconsumptie te halveren, zou volgens stu
dies het gebruik van akkerland en water, de uitstoot van stikstof 
en broeikasgassen, de ontbossing en het gebruik van pesticiden en 
energie substantieel dalen.85 86 87 88

“Een ongezond eetpatroon is wereldwijd de grootste oorzaak van 
ziektes en houdt een groter risico op ziekte en overlijden in dan 
onveilige seks en het gebruik van alcohol, drugs en tabak samen.” 
– Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a sys-
tematic analysis fort he Global Burden of Disease Study 2017. The 
Lancet 2019

9
OVERSCHAKELEN OP ‘GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSGERICHTE’ 

SYSTEMEN VOOR HET KWEKEN VAN DIEREN

intensieve veehouderij;93

, het vroegtijdig spenen van varkens te stoppen: dit 
veroorzaakt stress omdat het varken te vroeg van de zeug 
gescheiden wordt, ander voer krijgt, bij onbekende varkens 
geplaatst wordt en in een nieuwe omgeving terechtkomt;94

, te grote groepen te vermijden: The O’Neill Review stelt: 
“Een grote hoeveelheid van dieren dicht op elkaar… kan tot 
gevolg hebben dat er een reservoir van resistentie ontstaat en 
de verspreiding  [van ziektes] versnellen. In de intensieve vee
houderij worden geneesmiddelenresistente bacteriën vaak 
overgedragen tussen, bijvoorbeeld, duizenden kippen die sa
men in een stal zitten”;95

, de luchtkwaliteit te bevorderen: een slechte luchtkwaliteit 
verhoogt het risico op ademhalingsaandoeningen;96

, genetische selectie voor hogere productieniveaus te 
ontmoedigen: dit leidt onder andere tot een hoger risico op 
immunologische problemen en pathologieën.97
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& DONUTECONOMIE

Afbeelding 2: donuteconomie + https://www.kateraworth.com

D
r. Mark Jones, hoofd van de beleidsafdeling van de Born 
Free Foundation (deze organisatie streeft ernaar dat het 
welzijn van wilde dieren wordt verzekerd), zei terecht: “We 

moeten het onderste uit de kan halen en onze fundamentele 
relatie met de natuur veranderen, onze plaats in de wereld 
herbekijken en onze planeet en al haar bewoners met meer 
respect behandelen, zowel voor Moeder Natuur als voor 
onszelf.” Dat vraagt om een nieuwe economische aanpak: de 
donuteconomie.98

Ons huidige economische model is met name gericht op groei 
en het Bruto Binnenlands Product. Het besteedt daarentegen 
weinig aandacht aan de nood aan groei op een manier die de 
natuurlijke bronnen geen schade berokkent, en aan het feit of 
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die groei écht het antwoord is op de behoeften en wensen van 
de mens.
 
Bij een donuteconomie ligt de focus echter op het bereiken van 
belangrijke, maatschappelijke doelstellingen zonder daarbij de 
grenzen van onze planeet te overschrijden. Het is een uitstekend 
model om onze economie postCOVID19 vorm te geven. Er is 
echter één probleem: de 21 planetaire grenzen en maatschap
pelijke doelstellingen houden geen rekening met dierenwelzijn. 
COVID19 heeft ons geleerd hoe gevaarlijk het is om te negeren 
hoe we dieren behandelen. Daarom stellen we – op afbeelding 2 
hieronder – voor om de donuteconomie uit te breiden met een 
22e element: meer dierenwelzijn. We zouden het ‘donutecono
mie+’ kunnen noemen.
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O
ver de hele wereld krijgt de economie het zwaar te 
verduren door COVID19, en het zal alleen nog maar erger 
worden. Wie oproept om dieren op een andere manier te 

gaan kweken zal ongetwijfeld te horen krijgen dat de intensieve 
veehouderij nodig is om goedkoop vlees te produceren.

“In veel landen bestaat er een verontrustend verband tussen de 
verkoopprijs van voedsel en de echte productiekost. Als gevolg 
daarvan kan voedsel met een grote kostprijs voor het milieu in de 
vorm van broeikasgassen, water en luchtvervuiling en habitat
vernieling goedkoper lijken dan duurzamere alternatieven.” – VN 
Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), 2015. Natural capital 
impacts in agriculture

Maar dierlijke producten hebben hun lage kostprijs uitsluitend 
te danken aan een economisch trucje. Onze economie geeft im
mers een vertekend beeld dat alleen rekening houdt met bepaal
de kosten zoals huisvesting en voer voor dieren, maar andere 
kosten negeert, zoals de schadelijke impact van industriële land
bouw op de menselijke gezondheid en natuurlijke hulpbronnen.

Economen noemen die schadelijke impact ‘negatieve externalitei
ten’. Het gaat om een marktfalen, want het kostenplaatje wordt 
betaald door derden of door de maatschappij in haar geheel en is 
niet opgenomen in de kosten die de landbouwers betalen of de 
prijzen die de consument betaalt voor de producten. In sommige 
gevallen wordt de kostprijs door niemand betaald en staat men 
toe dat onder andere de bodemkwaliteit en de biodiversiteit ach
teruitgaan, hetgeen de mogelijkheid van toekomstige generaties 
om zichzelf te voeden ondermijnt.

Heel wat studies berekenden deze kosten al.  Volgens een recent 
rapport lopen de investeringskosten voor de transformatie van 
ons voedselsysteem op tot 300350 miljard dollar per jaar tot 
2030.99 Deze kostprijs zou echter verbleken bij een jaarlijkse be
sparing van naar schatting 5,7 triljoen dollar per jaar tegen 2030 
en 10,5 triljoen dollar per jaar tegen 2050 door het vermijden van 
‘verborgen’ kosten zoals die voor dieetgerelateerde ziektes, scha
delijke landbouwpraktijken en de uitstoot van broeikasgassen. 
Voor bedrijven zou een beter voedselsysteem bovendien ook 4,5 
triljoen dollar opleveren tegen 2030.100

Olivier De Schutter, voormalig Speciaal Rapporteur voor het 
Recht op Voedsel van de VN, benadrukt dat “een maatschappij 
waarin een gezond dieet duurder is dan een ongezond dieet haar 
prijssysteem moet aanpassen.”101 Dit kan ook gezegd worden 
van een maatschappij waarin milieu en dieronvriendelijk voed
sel goedkoper is dan voedsel dat de natuur en het dierenwelzijn 
respecteert.

Ons prijssysteem aanpassen: 

gezond, menswaardig en duurzaam voedsel promoten met 
fiscale maatregelen. Ongezond, milieuonvriendelijk voedsel – 
waaronder industrieel vlees – zou belast kunnen worden. Alle 
inkomsten daarvan moeten dan gebruikt worden om de kostprijs 
van gezond, duurzaam voedsel te drukken. De WHO wijst erop 
dat een voedselbelasting in arme socioeconomische groepen 
tot dieetwijzigingen en dus ook een gezonder eetpatroon kan 
leiden, op voorwaarde dat er onbelaste, gezonde alternatieven 
beschikbaar zijn.102

11
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Afbeelding 3: gezond, menswaardig en duurzaam voedsel promoten met fiscale maatregelen

Belastingen op ongezond, 
mensonwaardig voedsel
Alle inkomsten moeten 

aangewend worden om gezond 
voedsel goedkoper te maken

Consumenten
Voor voedzaam voedsel dat geproduceerd  

is volgens strikte milieu en 
dierenwelzijnsnormen

h

Subsidies voor gezond voedsel 
dat geproduceerd is  

volgens strikte milieu  
en dierenwelzijnsnormen

0% btw op gezond voedsel 
dat geproduceerd is  

volgens strikte milieu  
en dierenwelzijnsnormen

Betaald met inkomsten  
uit belastingen op  
ongezond voedsel

hh
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De oprichting van een National Food Service (nationale voedsel
dienst) zou een radicale verandering kunnen teweegbrengen. Zo 
zouden mensen met een laag inkomen gratis toegang krijgen 
tot gezond voedsel, zoals lokaal geteeld seizoensfruit en groen
ten. Dat voedsel zou verkocht worden door handelaars die op 
hun beurt door de overheid vergoed zouden worden voor de 
prijs van het voedsel. Dit systeem zou een – misschien wel zeer 
– evenwichtige kostprijs hebben, omdat de kosten voor de ge
zondheidszorg gedrukt zouden worden en omdat landbouwers 
voedsel van hogere kwaliteit zouden kunnen leveren.

Landbouwers die gezond, mens en dierwaardig voedsel produ
ceren, moeten subsidies krijgen. Dit hoeft de overheidsuitgaven 

echter niet onder druk te zetten, want bestaande landbouwsubsi
dies zouden gewoon anders gebruikt moeten worden. Daarnaast 
zouden landbouwers ook belastingvoordeel kunnen krijgen. Bij 
het berekenen van de nettowinst voor de belastingaangifte zou 
er meer kapitaal vrijgemaakt kunnen worden voor investeringen 
in kwalitatieve landbouw. Meer nog, er zou een bijkomende be
lastingvrije schijf ingevoerd kunnen worden wanneer landbou
wers specifieke praktijken ten voordele van het dierenwelzijn of 
het milieu hanteren. Dit belastingvoordeel kan betaald worden 
met de inkomsten uit belastingen voor de industriële landbouw, 
zoals voor het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden.

Afbeelding 4: landbouwers die strikte normen hanteren ondersteunen met fiscale maatregelen

Landbouwers die voedzaam voedsel  
produceren volgens strikte milieu  

en dierenwelzijnsnormen

Subsidies voor  
publieke goederen

Belastingvoordeel:  
meer kapitaal vrijmaken  

en bijkomende belastingvrije 
schijf

h

h

Betaald door inkomsten uit 
belastingen voor industriële 

landbouw, bv. agrochemicaliën

Betaald door bestaande 
subsidies anders te gebruiken

h

h
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V
oedsel wordt hoofdzakelijk gezien als een verhandelbaar 
goed. Het moet ook zo goedkoop mogelijk zijn, ook al 
is de lage prijs enkel mogelijk  omdat, bijvoorbeeld, met 

belastinggeld gefinancierde gezondheidsdiensten de kosten  
voor de behandeling van nietbesmettelijke ziektes veroorzaakt 
door ongezonde eetgewoonten op zich nemen.

Voedselsystemen moeten de vele met elkaar vervlochten doel
stellingen uit afbeelding 5 vervullen. Daartoe moeten we voedsel 
als een publiek goed gaan beschouwen.103 Heel wat ‘lockins’ (in 
dit geval de moeilijkheid om van het privaat systeem af te stap
pen door bv. afhankelijkheid van consumenten/overheid t.a.v. 
bedrijven/leveranciers) trachten die verandering echter tegen te 
houden:

Door de huidige productieaanpak wordt 6070% meer voed
sel geproduceerd om de groeiende wereldbevolking te voeden. 
Maar door voedselverspilling en afval te halveren, onder andere 

het graanvoer voor dieren en de overconsumptie bij de mens, 
zouden we gemakkelijk de tegen 2050 verwachte wereldbevol
king van 9,7 miljard mensen kunnen voeden.104 We moeten niet 
méér voedsel produceren, maar wel onze producten slimmer ge
bruiken.

Bestaande voedselsystemen komen vooral grote multina
tionals ten goede, die onder andere zorgen voor veevoeder 
(bv. de grootste graanhandelaars), dierlijke genetica en farma
ceutica, meststoffen, pesticiden en commerciële zaden en land
bouwmateriaal (waaronder kooien voor de intensieve veehoude
rij). Die bedrijven hebben erg veel belang bij het promoten van de 
industriële landbouw. Als we op regeneratieve landbouw zouden 
overschakelen, zouden we nog steeds landbouwers nodig heb
ben, maar zou de vraag naar de producten van deze multinatio
nals aanzienlijk dalen. Deze ondernemingen hebben bovendien 
ontzettend veel politieke invloed, waarvan ze handig gebruik
maken om de beleidsmakers te beïnvloeden en hervormingen 
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OF EEN PUBLIEK GOED?
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Afbeelding 5: de met elkaar vervlochten doelstellingen van goede voedselsystemen
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M
et het oog op de ‘building back better’aanpak 
van het VNmilieuprogramma moeten we de 
industriële veeteelt dringend achter ons laten en 

de uitdagingen in dit rapport aanpakken.107

Het behoud en de verdere uitbreiding van een ge
brekkig voedselsysteem op basis van overproductie 
en consumptie van dierlijke producten zal nog meer 
pandemieën en klimaatverandering veroorzaken, de 
efficiëntie van antibiotica ondermijnen en de bodems 
minder vruchtbaar maken.  De fragiliteit van ons voed
selsysteem werd recentelijk nogmaals bevestigd door 
de ontdekking van het nieuwe varkensgriepvirus (de 
Mexicaanse varkensgriep), dat besmettelijk genoeg kan 

worden om de volgende pandemie te veroorzaken. Het 
virus is ontdekt bij varkens en kan overspringen naar 
de mens.

Een alternatief voedselsysteem, daarentegen, kan een 
rijkdom aan voedsel, dat een publiek goed wordt, ople
veren en onszelf, onze planeet en de dieren een veilige 
toekomst garanderen. Het dierenleed en de negatieve 
milieuimpact inherent aan ons huidig voedselsysteem 
kan drastisch worden verminderd door de ontwikkeling 
van kweekvlees, vlees dat gekweekt wordt uit dierlijke 
stamcellen buiten het lichaam van het dier en één van 
de grote revoluties van de 21ste eeuw zal zijn.

CONCLUSIE

tegen te houden. Zo kunnen ze de denkwijze die het status quo 
ondersteunt blijven vorm geven: vb. dat de industriële landbouw 
ons blijft voorzien van goedkoop voedsel en dat dit  cruciaal zou 
zijn om de hele wereldbevolking te voeden.

Landbouwers worden overweldigd door grote winkelketens, 
voedselproducenten, groothandelaars en foodserviceverleners, 
en krijgen enkel nog de rol van prijsnemer toebedeeld. In het 
VK genereren deze bedrijven maar liefst 91% van de gepro
duceerde waarde van de agrovoedingssector, en landbouwers 
amper 9%.105 Dit is mogelijks ook zo in België. De verschillende 
sectoren die als ‘tussenpersoon’ optreden spelen een belangrijke 
rol, maar het is abnormaal dat ze de voedselketen in dergelijke 
mate domineren. Landbouwers zouden een veel groter deel van 

de inkomsten uit de voedselketen moeten krijgen. We moeten 
bijvoorbeeld nieuwe onlinehandelsmodellen omarmen, die land
bouwers rechtstreeks in contact brengen met de consument, 
zodat ze een groter deel van de inkomsten uit hun producten 
krijgen en consumenten goedkoper verse, mens en dierwaardig 
geproduceerde voedingsmiddelen kunnen kopen.

Handels en marktrecht kunnen de implementatie van een 
duurzaam en humaan voedselbeleid verhinderen, bijvoorbeeld 
door het moeilijk te maken voor landen om dezelfde duurzaam
heidsnormen voor geïmporteerde goederen en binnenlandse 
goederen toe te passen, of door samenwerkingen tussen voe
dingsbedrijven om het dierenwelzijn te verbeteren te beperken.106
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