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De intensieve veehouderij is ontstaan in de 
tweede helft van de 20e eeuw in de rijke, 
ontwikkelde landen van de wereld. Ze legt 
een groot beslag op grondstoffen en is 
koolstof-intensief. Ze is afhankelijk van een 
hoge toevoer van natuurlijke bronnen en 
grondstoffen uit de hele wereld: energie, 
water en land. Zestig miljard dieren 
(pluimvee en zoogdieren) worden jaarlijks 
verbruikt om voedsel te produceren1 en 
meer dan 50% van het varkensvlees en 70% 
van het kippenvlees wordt al industrieel 
geproduceerd2, 3. Intensieve, industriële 
veehouderij is 6 maal sneller gegroeid dan 
traditionele, gemengde systemen.4 
Beleidsmakers voorspellen nu dat de 
vleesproductie zal verdubbelen voor 2050. 
Daarmee zal mogelijk ook het aantal dieren 
dat hiervoor gebruikt wordt, verdubbelen 
tot 120 miljard per jaar. De aarde zal niet in 
staat zijn deze immense aantallen vee, noch 
deze productiemethoden te onderhouden. 
 
Het verbruik van land, water en fossiele 
brandstof door de industriële veehouderij is, 
in vergelijking met gewassen als graan en 
groente, hoogst inefficiënt. Voor elke kilo 
vlees uit de intensieve veehouderij zijn 
meerdere kilo's graan nodig als veevoer. Nu 
al wordt circa 40% van de graanoogst in de 
wereld gebruikt als veevoer, in de rijkste 
landen ligt dat percentage zelfs rond de 
70%.5 Veel energie, water en land, dat 
gebruikt wordt om gewassen te verbouwen 
die dienen als veevoer voor de intensieve 
veehouderij, zou efficiënter gebruikt 
kunnen worden om voedsel op te 
verbouwen dat direct door mensen kan 
worden gegeten. Het Panel voor 
Klimaatverandering van de Verenigde naties 
(IPCC) merkte in 2001 op: 'Omschakeling van 
vlees- naar plantproductie voor menselijk 
voedsel, waar mogelijk, zou kunnen 
bijdragen aan een efficiënter gebruik van 
energie en aan het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen'.6  
Een aantal economische factoren dwingen 

nu tot een heroverweging van de manier 
waarop we de grondstoffen in de wereld 
gebruiken: 
 

• de voorspelde bevolkingsgroei naar meer  
  dan 9 miljard in 2050, 

• de snelle industrialisatie van 
ontwikkelingslanden, 

• het uitgeput raken van de olievoorraden, 
• hogere energieprijzen, 
• de vraag naar biobrandstof ter vervanging 
van olie, 

• de gevolgen van de klimaatverandering op 
de beschikbaarheid van land en water voor 
landbouw, mensen en industrie, 
en: 

• de dringende noodzaak om per direct de 
uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen. 

 

Momenteel is de veehouderij 
verantwoordelijk voor 18% van de door de 
mens veroorzaakte uitstoot van 
broeikasgassen2, dat is meer dan al het 
transport in de wereld (14%).7  
 
Klimaatverandering zou de productie-
voorwaarden in de veehouderij in de 
toekomst fundamenteel kunnen 
veranderen: door de beschikbaarheid van 
voedergewassen, water en land te 
verminderen. Hoge temperaturen kunnen 
de oogsten drastisch terugbrengen.9 Grote 
gebieden die nu gebruikt worden voor het 
verbouwen van gewassen kunnen 
onbruikbaar of onproductief worden door 
overstroming of droogte. Het is mogelijk dat 
de zeespiegel aan het eind van deze eeuw 
een meter gestegen zal zijn. Hierdoor zou 
20% van Bangladesh en wereldwijd 2 
miljoen km² land onder water komen te 
staan. Als gevolg van de stijgende 
zeespiegel, overstromingen en droogte 
zouden tot 2050 150 tot 200 miljoen mensen 
genoodzaakt kunnen worden te verhuizen 
en zich te vestigen op land dat eerder voor 
landbouw werd gebruikt.10 Tegen 2050 zijn 

WAAROM WE VOOR 2050 EEN EIND MOETEN 
MAKEN AAN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
 

'Ruim voor 2050 moet de landbouw in staat zijn 8 tot 11 miljard 
mensen te voeden, binnen een economie die weinig grondstoffen en 
koolstof verbruikt.' 
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de grote voorraden land, water en energie 
waarop de huidige intensieve veehouderij is 
gebaseerd, mogelijk eenvoudig niet meer 
beschikbaar. Intensieve veehouderij zou 
daardoor zowel economisch als ethisch niet 
meer houdbaar zijn. 
 
Door haar hoge beroep op natuurlijke 
grondstoffen en haar grote gevolgen is 
intensieve veehouderij het verkeerde model 
om de wereldbevolking in 2050 te voeden. 
In de komende decennia moet de 
'voetafdruk' van de voedselproductie op het 
milieu worden gehalveerd en moet er graan 
worden vrijgemaakt om mensen te voeden. 
Vermindering van de dierlijke productie, 
gecombineerd met minder grondstoffen 
vergende, extensieve landbouw is het meest 
effectieve antwoord dat boeren en 
beleidsmakers in de ontwikkelde landen 
kunnen geven om dit doel te bereiken. Een 
lager verbruik van dierlijke producten is 
voor ieder individu ook een van de snelste 
en effectieve reacties op de wereldwijde 
klimaatverandering, de overbelasting van 
natuur en milieu en de honger in de wereld. 
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Voor veevoer wordt ongeveer 43% van de 
voedingsenergie (kilocalorieën) verbruikt 
van de totale oogst van eetbare gewassen in 
de wereld (Na na-oogst verliezen). 5, 11 Om 
één kilo vlees volgens gangbare, industriële 
methoden te produceren is 20 kilo voer 
nodig voor rundvlees, 7,3 kilo voor 
varkensvlees en 4,5 kilo voor kippenvlees. 
Gemiddeld wordt voor de productie van 1 
kilo dierlijk eiwit 6 kilo plantaardig eiwit 
aan dieren gevoerd.12 Gemiddeld kost de 
productie van 1 kilo rundvlees 15500 liter 
water,13 het equivalent van 90 volle 
badkuipen. Dat is ongeveer 12 maal zoveel 
als nodig is voor de productie van 1 kilo 
tarwe.13 
 

De productie van 1 kcal voedingsenergie van 
rundvlees vereist 40 kcal energie van fossiele 
brandstof.14 Soja is 65 maal zo energie-
efficiënt als vlees van met graan gevoerde 
runderen en 73 maal zo efficiënt als 
gekweekte zalm, per eenheid 
geconsumeerde calorieën.15 De productie 
van 1 kilo rundvlees vereist 15 maal zoveel 
land als de productie van 1 kilo graan en 70 
maal zoveel land als de productie van 1 kilo 
groente. Voor 1 kilo varkensvlees is 6 maal 
zoveel land nodig als voor 1 kilo graan en 30 
maal zoveel als voor 1 kilo groente.16 Per 
kubieke meter voor productie gebruikt 
water produceren linzen en tarwe tot 17 en 
19 maal zoveel calorieën en, in vergelijking 
met rundvlees, tot 5 maal zoveel eetbaar 
eiwit.17 
 

De graanoogst in de wereld kan de 
wereldbevolking van 6,5 miljard mensen 
niet onderhouden met een op veel vlees 
gebaseerd voedingspatroon, laat staan voor 
de 9,2 miljard die volgens voorspelling in 
2050 zullen leven. Als iedereen zoveel 
dierlijke producten zou eten als de 
gemiddelde inwoner van de Verenigde 

Staten, kan de aarde slechts 2,5 miljard 
mensen voeden. Vergeleken met de 
consumptie in Italië, is er genoeg voedsel 
voor 5 miljard mensen. Het huidige 
voedingspatroon van vlees en graan in India 
zou het echter mogelijk maken tot 10 
miljard mensen te voeden.18 

 

Oogsten 
 

Om mensen en vee te voeden zal de wereld 
in de komende decennia 1 miljard kilo graan 
extra nodig hebben, een toename van 50%. 
Een significant deel van deze toename zal 
worden gebruikt als veevoer.19 Het zal niet 
gemakkelijk zijn de voedselopbrengst te 
verhogen. De toename van de oogst van 
gewassen gaat steeds langzamer (deels als 
gevolg van de achteruitgang van de bodem 
en het overmatig gebruik van chemicaliën)20 
en de klimaatverandering zal vrijwel zeker 
invloed hebben op de voedselvoorziening in 
de wereld. Door hitte zou de opbrengst van 
gewassen in tropische en subtropische 
regio's 2,5% tot 16% kunnen verminderen 
voor elke graad temperatuurstijging in het 
groeiseizoen. Dit kan leiden tot 
destabilisatie van de voedselmarkten in de 
wereld.9 
 

Bovendien dragen biobrandstoffen nu bij 
aan de concurrentie om grondstoffen tussen 
veeproducenten en anderen. Deze 
concurrentie zou kunnen leiden tot een 
vermindering van de inname van calorieën 
door de armsten in de wereld. De opkomst 
van biobrandstoffen zou de consumptie van 
calorieën in sommige regio's zoals Afrika ten 
zuiden van de Sahara, met 5% of meer 
kunnen verminderen.21 

DE GEVOLGEN VAN DE INTENSIEVE 
VEEHOUDERIJ VOOR GRONDSTOFFEN 

Inefficiënt gebruik van 
grondstoffen: Intensieve 
veehouderij geeft een lage 
opbrengst op de ingebrachte 
energie, land en water. 

Grondstoffenschaarste: De 
intensieve veehouderij verbruikt 
grote hoeveelheden 
grondstoffen die schaars en duur 
zullen zijn in 2050. 
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Land 
 
Door de vraag naar gewassen als veevoer zal 
de intensieve veehouderij direct met 
mensen, bossen en de biobrandstof-
productie moeten concurreren om land. 
 
Alleen al voor voedselproductie zal in 2030 
2 miljoen km² extra land nodig zijn.22 

Tegelijkertijd veroorzaken de 
overexploitatie van akkerland en 
achteruitgang van de grond het verlies van 
miljoenen hectaren land dat ooit productief 
was.23 De vraag naar land voor graan 
verhoogt de druk op begraasbaar land, dat 
inmiddels al schaars is. Daardoor worden 
meer bossen of andere ecologisch 
waardevolle gebieden begraasd, evenals 
marginaal land dat hierdoor in woestijn kan 
veranderen.24 
 

Stijging van de zeespiegel en 
verlies aan land 
 
De stijging van de zeespiegel zal wereldwijd 
oogsten beïnvloeden, als gevolg van 
verzilting of totale overstroming van 
laaggelegen akkerland. Momenteel leven 
200 miljoen mensen in rivierdelta's aan zee, 
inclusief 35 miljoen mensen in Bangladesh 
en de inwoners van 22 van 's werelds 
grootste steden. 2 miljoen km² land kan 
onder water komen te staan als de 
zeespiegel één meter stijgt, hetgeen 
mogelijk deze eeuw zal gebeuren.10 Dat is 
evenveel land als de wereld in 2030 aan 
nieuw akkerland nodig heeft. De verwachte 
verdubbeling van de productie in de 
veehouderij tot 2050 vindt daardoor plaats 
in een periode waarin de productie van 
gewassen daalt, als gevolg van 
klimaatgerelateerde verliezen. 
 

Water 
 
Tot 2 miljard mensen hebben momenteel te 
lijden onder schaarste aan water en 
waarschijnlijk stijgt dit aantal tot tussen de 4 
en 7 miljard in 2050, dat is meer dan de helft 
van de wereldbevolking.25  
 

 

Er is nu al intensieve concurrentie om water. 
Toch is de verwachting dat het 
waterverbruik in de intensieve veehouderij 
tot 2025 met 50% zal toenemen. Nu wordt 
daarvoor al 15% van al het irrigatiewater 
verbruikt. 
 

De VN organisatie voor Voedsel en 
Landbouw (FAO) concludeerde: “Het is 
duidelijk dat voedselproductie grote 
hoeveelheden kritiek belangrijke 
watervoorraden verbruikt en daarbij 
concurreert met ander gebruik en andere 
gebruikers.”26 De toename van 
vleesconsumptie is geïdentificeerd als 
hoofdoorzaak van de verslechterende 
waterschaarste in China.27 Het terugbrengen 
van het aandeel dierlijk voedsel en het 
verhogen van het aandeel plantaardig 
voedsel in het dieet kan de water 
'voetafdruk' van een individu bijna 
halveren.28 
 

Peak Oil en de energiecrisis 
 
'Peak Oil', het moment waarop de 
olieproductie in de wereld een maximum 
bereikt en vervolgens begint te dalen, zal 
waarschijnlijk tussen 2010 en 2020 liggen. 
Dat betekent het einde van een tijdperk van 
goedkope en betrouwbare energie-
voorziening.29a 
 
In 2050 zou de olie- en gasproductie de helft 
kunnen zijn van de piek.29b Intensieve 
landbouw is gebaseerd op goedkope 
brandstof, waarbij twee derde van de 
energiekosten voor de landbouw worden 
gebruikt voor kunstmest en chemicaliën.30  
In de rijke landen wordt de helft van de 
kunstmest op basis van stikstof gebruikt 
voor het telen van veevoer.26 Het 
terugbrengen van de consumptie van vlees 
en vis met 50% en van melk met 40% in de 
rijke landen zou een belangrijke bijdrage 
leveren aan het halveren van het 
energiegebruik in het voedselsysteem.23 
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Intensieve veehouderij produceert 
'goedkoop' vlees, melk en eieren voor de 
detailhandel, maar de verborgen 
productiekosten zijn hoog. Dit zijn kosten 
voor schade aan milieu en klimaat en aan 
het welzijn van de dieren. Indien we een 
veehouderij willen met lagere externe 
kosten, is het essentieel dat de werkelijke 
productiekosten in de prijs worden 
doorberekend. Volgens de FAO: 'is het een 
topprioriteit te komen tot prijzen en 
beloningen die de volledige kosten voor het 
milieu van de veehouderij weerspiegelen, 
met inbegrip van alle externe kosten'.31  
Vermindering van het grondstoffenverbruik 
in de veehouderij kan de externe kosten per 
kilo product meer dan halveren.52 
 

Klimaatverandering 
 
De mondiale uitstoot van broeikasgassen in 
2050 moet 85% lager zijn dan het niveau 
van 2000 om een redelijke kans te maken de 
temperatuurstijging tot 2° Celsius te 
beperken. Om dit te bereiken, mag de piek 
van de werelduitstoot niet na 2015 liggen 
en moet het niveau van 2000 in 2030 bereikt 
zijn.32 De veehouderij is verantwoordelijk 
voor een groot deel (18%) van de uitstoot 
van broeikasgassen en moet daarom binnen 
korte tijd een substantiële reductie 
bereiken. 
 
De veehouderij is verantwoordelijk voor 
37% van de wereldwijde emissie van 
methaan (CH4), 65% van de stikstofdioxide 
(N2O) en 9% van de koolstofdioxide (CO2). 
Bovendien komt 64% van de ammoniak-
uitstoot van de veehouderij en draagt bij 
aan de vervuiling van lucht, grond en water 
en de schade aan de ozonlaag. Wereldwijd 
zijn de belangrijkste bronnen van 
broeikasgassen die met de veehouderij in 
verband gebracht kunnen worden: 
vergisting in de ingewanden (methaan 
geproduceerd door spijsvertering), dierlijke 
mest en kunstmest die gebruikt wordt bij de 
productie van veevoer. De productie van 
soja (als veevoer voor de intensieve 
veehouderij in Europa en elders) is een 
drijvende kracht achter de ontbossing in 
Zuid-Amerika. 
 

De voorspelde wereldwijde verdubbeling 
van dierlijke productie rond 2050 zal in de 
komende decennia leiden tot een grote 
toename van de uitstoot van door de 
veehouderij veroorzaakte broeikasgassen. 
De verwachting is dat de uitstoot 
stikstofdioxide tot 2030 tussen de 35 en 60% 
toeneemt, als gevolg van de toename van 
de mestproductie en de toename van het 
gebruik van kunstmest, waarvan veel 
gebruikt zal worden voor veevoer-
productie.33 De uitbreiding van 
grootschalige productie van varkens en 
pluimvee zal volgens voorspellingen de 
wereldwijde uitstoot van methaan uit 
varkensmest en van stikstofdioxide uit 
kippenmest doen toenemen.34 In sommige 
ontwikkelingslanden zal de toename van 
uitstoot van broeikasgassen door toedoen 
van de veehouderij zeer groot zijn, een 
reden te meer voor rijke landen om hun 
uitstoot snel te verlagen. 
 
In plaats van op zoek te gaan naar 
alternatieven richten veel officiële reacties 
op de door de veehouderij veroorzaakte 
uitstoot van broeikasgassen zich op de 
promotie van een verdere intensivering van 
de dierlijke productie. Dit zou vooral leiden 
tot nog meer verspilling van grondstoffen 
ten behoeve van de productie van veevoer. 
Daarmee gepaard gaan problemen als 
gevolg van de toenemende vraag naar 
grondstoffen en een toename van het 
aantal dieren die onder slechte, intensieve 
omstandigheden gehouden worden. De 
effectiefste en eerlijkste oplossing om de 
wereldwijde, aan de veehouderij 
gerelateerde uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen is het verminderen van de 
consumptie van producten uit de intensieve 
veehouderij. 
 

Biodiversiteit 
 

Beschadiging van de leefgebieden van wilde 
dieren, die veroorzaakt wordt door dierlijke 
productie, is wereldwijd een van de 
belangrijkste bedreigingen van de 
biodiversiteit. Volgens de FAO: ”speelt vee 
een belangrijke rol in de huidige 
biodiversiteit crisis, omdat de veehouderij 

DE KOSTEN VAN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ: 
KLIMAAT, MILIEU EN GEZONDHEID 
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direct of indirect bijdraagt aan alle drijvende 
krachten achter het verlies aan 
biodiversiteit, op lokaal en op mondiaal 
niveau” door veranderingen van de habitat, 
klimaatverandering en overexploitatie. Ook 
volgens de FAO zou “meer dan 70% van de 
bedreigde vogels in de wereld de gevolgen 
ondervinden van agrarische activiteiten.” 35a 
 
De gevolgen van de intensieve veehouderij 
op de biodiversiteit zijn snel merkbaar 
geworden. De International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), die 
bedreigde soorten monitort, is van mening 
dat we momenteel een uitstervingscrisis 
doormaken. Het aantal diersoorten dat 
uitsterft is momenteel volgens schatting 100 
tot 1000 maal hoger dan van nature 
verwacht mag worden.35b Een opwarming 
van de aarde van 2°C zou kunnen resulteren 
in het uitsterven van 15 tot 40% van de 
diersoorten die op land leven, en een 
eventuele opwarming van 3°C, die nu voor 
waarschijnlijk wordt gehouden, zou zelfs 
kunnen leiden tot het uitsterven van bijna 
de helft van alle diersoorten die op land 
leven. 
 

Water- en luchtverontreiniging 
 
De intensieve veehouderij is afhankelijk van 
het bijeenbrengen van veel dieren in een 
relatief kleine ruimte, vaak binnen. Hierdoor 
wordt het verband tussen het aantal dieren 
en de capaciteit van het land verbroken en 
daarmee ook het vermogen van het land om 
de mest te verwerken. Lang voordat de 
zorgen over het klimaat wijd verbreid 
raakten spanden milieukundigen en politici 
zich in vervuiling door de agrarische uitstoot 
van stikstof en fosfor te voorkomen. In 
water veroorzaken deze vervuilers 
eutrofiëring (overvoeding met meststoffen) 
en hypoxie, een tekort aan zuurstof, 
waardoor de biodiversiteit wordt aangetast 
en vissen sterven. Circa 30% van de stikstof 
die water vervuilt in de VS en in Europa 
komt uit de veehouderij. In China is dat zelfs 
72%.26, 37 

 
Vervuiling door stikstof wordt zowel door 
dierlijke mest veroorzaakt, als door het 

gebruik van excessieve hoeveelheden 
kunstmest om veevoer te produceren. 200 
melkkoeien kunnen evenveel mest 
produceren als een plaats met 10.000 
inwoners.38 Mest van varkens en runderen 
en water dat wegstroomt uit voerkuilen 
vervuilen het water zelfs meer dan de lozing 
van menselijk afval.39 Daarboven vervuilt de 
productie van vee het water, met bezinksel, 
pesticiden, antibiotica, zware metalen en 
pathogenen als salmonella, campylobacter 
en escherichia coli (E-coli), die, wanneer ze 
in het voedsel voorkomen, allemaal ziekten 
bij mensen kunnen veroorzaken.26 Intensieve 
veehouderijen zijn bronnen van 
luchtvervuilende stoffen, die de gezondheid 
van de arbeidskrachten op de boerderij en 
hun omgeving kunnen schaden. Een 
kippenstal met 100.000 vleeskuikens kan per 
dag tot wel 77 kg vervuilend stof uitstoten.40 
 

Risico's voor de gezondheid van 
mens en dier 
 
In de intensieve veehouderij worden veel 
dieren samengebracht in afgesloten ruimtes. 
Hierdoor neemt de kans dat infecties zich 
onder dieren en van dieren naar mensen 
verspreiden toe. De stress in de intensieve 
veehouderij en de verminderde genetische 
diversiteit schaden het natuurlijke vermogen 
om weerstand te bieden aan infecties en 
gezond te blijven.41a-c 
 
In de intensieve veehouderij worden 
gewoonlijk antibiotica gebruikt om de 
verspreiding van ziekten tegen te gaan, die 
anders zouden voorkomen bij dieren die 
onnatuurlijk dicht op elkaar gehouden 
worden. Geschat wordt dat de helft van alle 
in de wereld geproduceerde antibiotica 
gebruikt wordt voor voedsel producerende 
dieren, eerder om te voorkomen dat dieren 
ziek worden, dan om zieke dieren te 
behandelen.45a Overgebruik van antibiotica 
in de intensieve veeproductie is een 
belangrijke oorzaak van de resistentie van 
veel ziekmakers tegen de antibiotica die 
gebruikt worden om mensen te genezen.45b  
Ook heeft het gebruik van antibiotica in de 
veehouderij bijgedragen aan de versprei-
ding van de resistente MRSA bacterie.46a-b 
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De intensieve veehouderij was ook 
betrokken bij het ontstaan van 
verschillende, significante bedreigingen voor 
de menselijke gezondheid in de afgelopen 
20 jaar. Bovine spongiforme 
encephalopathie (BSE) kwam voort uit de 
intensivering van de zuivelindustrie. Hoog 
pathogene aviaire influenza (vogelgriep) 
ontstond tijdens een snelle intensivering van 
de wereldwijde kippenindustrie, en dreigt 
nu een pandemie onder mensen te 
veroorzaken. In 2006 werden de kosten om 
de vogelgriep onder controle te krijgen 
geschat op 1 miljard US-dollars.43 Het 
terugbrengen van de omvang van de 
intensieve kippenvleesindustrie in de wereld 
zou een essentiële stap zijn op weg naar het 
onder controle krijgen van de ziekte. Ook de 
pandemie van varkensgriep in 2009 heeft de 
vraag opgeworpen naar de rol van de 
intensieve veehouderij bij haar ontstaan en 
verspreiding. 
 
Geschat wordt dat 73% van de nieuwe of 
opkomende dierziekten kan worden 
overgebracht op mensen (zoönose).42 
Verwacht mag worden dat de opwarming 
van de aarde, de wereldhandel en -transport 
bijdragen aan de mate waarin dierziekten 
zich verspreiden en dat ze het moeilijker 
zullen maken infecties in intensieve 
veehouderijen onder controle te krijgen. 
 

Voedselkwaliteit, voeding en 
keuze van diëten 
 
Kippenvlees uit de intensieve veehouderij is 
goedkoop vlees, maar ten koste van de 
kwaliteit. Intensief gehouden vleeskuikens 
bevatten ongeveer een derde meer vet dan 
biologische kuikens (die buiten komen) en 
hun voedingswaarde is daardoor inferieur.44 
Pluimvee is gebruikelijk oorzaak van 
voedselvergiftiging door bacteriën als 
salmonella en campylobacter. Een 
voedingspatroon met minder dierlijke 
producten zou de volksgezondheid 
bevorderen in landen waar de 
vleesconsumptie hoog is. Het Europese Anti-
Obesitas Charter van de Wereld-
gezondheidsorganisatie WHO in 2006 
rapporteerde dat 50% van de volwassenen 

in Europa en 20% van de kinderen 
overgewicht hebben.47a In de VS is er een 
dramatische toename van het aantal 
kinderen met overgewicht (nu 16%), 
volgens het United States Department of 
Agriculture (USDA). 65% van de 
volwassenen hebben overgewicht en 30% 
worden benoemd als zwaarlijvig.47b 
 

Een reductie van vleesconsumptie met 60% 
tot 90 gram per persoon per dag, zou de 
kans verminderen op het krijgen van 
darmkanker, borstkanker en hartziekten, en 
ook het risico te zwaar te worden 
verlagen.48 Het Tweede Expert Report van 
het World Cancer Research Fund beveelt een 
dieet aan dat hoofdzakelijk bestaat uit 
plantaardig voedsel en ten behoeve van de 
volksgezondheid een doelstelling van niet 
meer dan gemiddeld 43 gram rood vlees per 
dag (300 gram per week).49 
 

In het belang van de gelijkheid in de wereld 
en om mensen in ontwikkelingslanden die 
momenteel zeer weinig vlees eten niet te 
benadelen ondersteunt Compassion in 
World Farming een strategie van 'contractie 
en convergentie' met betrekking tot de 
consumptie van vlees.48 Het terugbrengen 
van de vleesconsumptie in de rijke landen, 
zou het mensen in arme landen mogelijk 
maken hun consumptie te verhogen tot het 
niveau dat nodig is voor een goede voeding. 
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De wereld zou dramatisch profiteren van 
het terugbrengen van de vleesconsumptie 
en het beëindigen van de intensieve 
veehouderij. Een heroriëntatie van de 
dierlijke productie in de wereld in de 
richting van een lager verbruik van 
grondstoffen en meer extensieve systemen, 
is de effectiefste manier om de gevolgen 
van de intensieve veehouderij voor klimaat, 
milieu, natuurlijke grondstoffen en de 
gezondheid te beperken. In een tijd waar 
land, energie en water schaars zijn, zou 
landbouw die minder verbruikt het milieu 
minder belasten dan intensieve landbouw 
en tegelijkertijd in staat zijn om voldoende 
geschikt voedsel te produceren voor de 
wereldbevolking van 9 miljard mensen in 
2050.50 
 
Extensieve veehouderij kan het verbruik van 
minerale kunstmest en andere chemicaliën 
terugdringen en energie besparen. Door het 
terugdringen van de vleesconsumptie 
zouden veel ontwikkelde landen hun 
intensieve graanproductie kunnen 
verminderen ten gunste van wisselbouw, die 
de grond ten goede komt. Daardoor zouden 
ze een eind kunnen maken aan hun 
afhankelijkheid van energie-intensieve en 
vervuilende synthetische stikstof 
kunstmest.51 Watervoorraden zouden 
efficiënter gebruikt kunnen worden omdat 
dieren die op natuurlijk beregend weiland 
leven veel minder beslag leggen op 
watervoorraden.5 Biologische productie kan 
de (normaliter verborgen) externe kosten 
van varkensvlees met 70% verminderen, en 
de externe kosten van pluimveevlees, met 
66%, in vergelijking met de externe kosten 
in de intensieve productiewijze.52 
 
Wereldwijd overstappen op een dieet met 
weinig vlees zou een belangrijke bijdrage 
leveren voor het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen. In aanvulling 
op het verminderen van de uitstoot van 
methaan en stikstofdioxide zou het 
onmiddellijk de ontbossing ten behoeve van 
veevoerproductie ontmoedigen. Weiland en 
bouwland dat vrij komt van de intensieve 
productie van voergewassen zou gebruikt 
kunnen worden om grote hoeveelheden CO2 

te absorberen. Onderzoek laat zien dat het 
tussen 2010 en 2030 invoeren van een 
wereldwijd dieet met weinig vlees de kosten 
voor het matigen van de klimaatverandering 
voor 2050 kan halveren.53 
 
Een wereldwijde overgang op een dieet met 
weinig vlees heeft de potentie het welzijn 
van landbouwdieren immens te verbeteren. 
Vrije-uitloop-, biologische- en goede, semi-
intensieve indoor-systemen hebben voor de 
dieren een aantal zeer belangrijke 
welzijnsvoordelen, die ontbreken in de 
intensieve en industriële systemen. 
Daaronder: voldoende bewegingsruimte, 
daglicht en frisse lucht, de mogelijkheid 
natuurlijk gedrag te vertonen, zoals 
fourageren, het verkennen van de omgeving 
en het gebruik van een nest. Bovendien 
komen in dergelijke systemen minder 
frustraties, stress en verwondingen voor die 
het gevolg zijn van de overvolle stallen of 
het dicht op elkaar vast zitten in kooien en 
krappe hokken. Dieren die minder onder 
druk staan om snel te groeien en de hoogste 
opbrengst te leveren zijn bovendien 
waarschijnlijk meer robuust en blijven 
langer productief. 
 

DUURZAME ALTERNATIEVEN VOOR DE 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ VOOR 2050 
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In de nabije toekomst zal voedsel moeten 
worden geproduceerd binnen de 
beperkingen van minder water, minder 
land, minder energie, conflicten over het 
gebruik van land, een teruggang in de 
biodiversiteit en een veranderend klimaat. 
 
We hebben nog de keuze: doorgaan op het 
pad van hoge vleesconsumptie en steeds 
intensievere, industriële veehouderij, of nu 
kiezen voor een andere manier om voedsel 
te produceren, die duurzaam is voor de 
mensen en het milieu en die het welzijn van 
dieren respecteert. Het is echter 
waarschijnlijk dat de bevolkingsgroei, Peak 
Oil, en klimaatverandering in de wereld, 
intensieve veehouderij voor 2050 niet meer 
levensvatbaar zullen maken. Mogelijk 
gebeurt dit al eerder en is er geen keuze 
meer. Hierdoor zou de wereldvoedsel-
voorziening kunnen worden verstoord en 
zou aanpassing aan de nieuwe situatie zeer 
moeilijk kunnen verlopen, met drastische 
gevolgen voor dieren, mensen en de aarde. 

 
De tijd dringt, maar de voordelen van 
het terugdringen van de vlees-
consumptie en het achter ons laten van 
de intensieve veehouderij gaan ver: 

 
Voedselvoorziening: Terugdringen van de 
vleesconsumptie in de ontwikkelde landen, 
te beginnen binnen de komende 10 jaar, zal 
een belangrijke bijdrage leveren aan het 
beschikbaar maken van land en water, en 
daarmee aan het verlagen van voedsel-
prijzen en het toenemen van de beschikbare 
voedingsenergie voor menselijk gebruik. 
 
Klimaatverandering: De effectiefste 
manier om de wereldwijde, aan de veestapel 
gerelateerde emissie van broeikasgassen in 
de komende 10 jaar onder controle te 
krijgen, is een gestuurde reductie in de 
productie en consumptie van vlees en 
zuivelproducten in de ontwikkelde landen. 
 
Peak Oil: Lagere vleesproductie en 
-consumptie in de rijke landen in de 
komende 10 tot 20 jaar zou het boeren 
mogelijk maken over te gaan op meer 
extensieve veehouderij, die minder 

grondstoffen verbruikt en zou een 
significante bijdrage leveren aan de 
vermindering van het gebruik van 
chemicaliën en energie in de landbouw. 
 
Ontbossing: Een minder intensieve en in 
omvang kleinere veehouderij in de 
ontwikkelde landen, te beginnen binnen 10 
jaar, zou onmiddellijk van invloed zijn op 
het ontmoedigen van ontbossing. 
 
Biodiversiteit: De overgang naar een dieet 
met weinig vlees in ontwikkelde landen zou 
de druk op land verminderen en wereldwijd 
een begin maken met het herstel van de 
schade aan leefomgeving en soorten. Goed 
geleide extensieve systemen kunnen goed 
zijn voor het behoud van biodiversiteit. 
 
Gezondheid: Een toename van het aandeel 
plantaardig voedsel en een 
overeenkomende reductie in het aandeel 
dierlijke producten in de voeding van 
mensen in rijke landen zou onmiddellijk 
bijdragen aan het verbeteren van de 
gezondheid van huidige en toekomstige 
generaties. 
 
Voedsel ongelijkheid: Een eerlijkere 
wereldvoedselvoorziening, met inbegrip van 
een verhoudingsgewijze reductie van de 
vleesconsumptie in de ontwikkelde landen, 
moet binnen de komende 10 jaar worden 
ontwikkeld. 
 
Dierenwelzijn: Een reductie van de 
productie en consumptie van dierlijke 
producten in rijke landen, zoals de lidstaten 
van de EU, zou het boeren mogelijk maken 
over te stappen op minder intensieve, 
diervriendelijkere productiesystemen en 
welzijnsnormen te ontwikkelen die 
toonaangevend zijn in de wereld. 

DE TOEKOMST VAN VOEDSEL: 
VOOR DIEREN, MENSEN EN DE AARDE 
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NAAR EEN HUMANE  
EN DUURZAME TOEKOMST 

Compassion in World Farming beveelt 
voor de ontwikkelde landen de 
volgende aanpak aan, die het mogelijk 
maakt vóór 2050 een duurzaam, eerlijk 
en humaan dierlijk productiesysteem te 
creëren: 
 

• De productie en consumptie van vee in 
ontwikkelde landen moet verminderen. 
Een realistisch doel voor 2020 zou zijn: 
30% lager dan het huidige niveau. Een 
realistische reductie vóór 2050 zou 60-80% 
lager dan het huidige niveau liggen. Deze 
voorgestelde reducties komen overeen met 
de doelstelling voor de reductie van 
uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 van 
de EU en het Verenigd Koninkrijk en ze 
zijn ook in lijn met doelstellingen voor de 
voeding. Deze stappen moeten genomen 
worden in aanvulling op andere 
maatregelen om de klimaatverandering te 
matigen, die verband houden met de 
veehouderij, zoals het stoppen van de 
ontbossing, beter management van 
kunstmest en mest en het overschakelen 
op vernieuwbare energiebronnen op de 
boerderij. 

 

• Regeringen en intergouvernementele 
organisaties moeten stimulansen en 
doelen stellen aan boeren en 
consumenten. Deze zijn nodig om de 
overgang naar duurzame dierlijke 
productie mogelijk te maken. Ze zouden 
een overeenkomst over internationale 
normen voor het welzijn van 
landbouwdieren moeten omvatten, 
evenals de bescherming van de koopkracht 
van consumenten met een laag inkomen. 
Geïmporteerde producten moeten voldoen 
aan de welzijnsnormen van het 
importerende land. 

 

• Erkend moet worden dat melk en vlees 
momenteel te goedkoop zijn, in 
vergelijking tot hun werkelijke kosten voor 
het milieu, het klimaat en hun gevolgen 
voor de volksgezondheid. Fiscale 
ontmoediging van overproductie en van 
intensieve veehouderij moet worden 
geïntroduceerd, overeenkomstig het 
principe 'de vervuiler betaalt.' Daarvan 

zouden 'groene belastingen' deel uit 
kunnen maken, evenals het aanpassen van 
de prijs van producten uit de intensieve 
veehouderij om alle externe kosten 
volledig te verrekenen, zoals: de uitstoot 
van broeikasgassen, ontbossing, gebruik 
van land en water, vervuiling, 
beschadiging van de bodem en 
volksgezondheid. 

 

• Een door regeringen ondersteunde 
vleesverminderingsstrategie is nodig die 
het boeren mogelijk zou maken de 
bezettingsgraad in de stallen te 
verminderen en van intensieve naar meer 
extensieve methoden over te stappen. Om 
het bestaan op het platteland te 
beschermen moeten boeren ondersteund 
worden bij het verbeteren van de normen 
voor dierenwelzijn naar het niveau van de 
beste normen voor vrije-uitloop en 
biologische landbouw van vandaag. 

 

• Voedselfabrikanten, detailhandel en 
cateraars in de voedselindustrie moeten 
worden aangemoedigd extensieve, 
welzijnsvriendelijke veehouderij te 
ondersteunen, consumenten voor te 
lichten over verzadigde vetten in dierlijke 
producten, het vlees in kant-en-klare 
gerechten gedeeltelijk te vervangen en 
andere vleesverminderingsstrategieën op 
te zetten. 

 

• Alle voorgestelde maatregelen om de 
klimaatverandering te matigen moeten 
worden gescreend op hun gevolgen voor 
het welzijn en de gezondheid van dieren. 
Deze maatregelen omvatten niet alleen 
interventies die bedoeld zijn om de 
methaanemissie als gevolg van 
spijsvertering te verminderen (zoals het 
voeden met meer concentraat, 
voedseladditieven, antibiotica, vaccinatie 
en genetische manipulatie), maar ook 
intensivering van de veehouderij. Het is 
onaanvaardbaar dieren met hun welzijn te 
laten betalen voor de klimaatgevolgen van 
de intensieve veehouderij en de 
overproductie in de vee-industrie. Het 
acceptabele en effectievere alternatief is 
het volume en de intensiteit van de 
dierlijke productie te verminderen. 
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Een rapport van Compassion in World Farming, 2010 
Dit rapport is de samenvatting in het Nederlands van het rapport ‘Beyond 
Factory Farming, sustainable solutions for animals, people and the planet’, 
dat werd uitgegeven door Compassion in World Farming in 2009. 
Het oorspronkelijke rapport (in het Engels), en deze samenvatting 
(Nederlands en Engels) zijn te vinden op ciwf.nl. 
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