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Onze visie op voedsel

Milieudefensie pleit voor een eerlijk, gezond en toekomst-
gericht voedselsysteem dat past binnen de grenzen van 
onze planeet. 

Een systeem dat recht doet aan mensen en dieren:  
regionaal, rechtvaardig en gezond. En waarbij we onze  
problemen niet afschuiven op andere delen van de wereld 
of onze kinderen en kleinkinderen. 

Zo kunnen we niet alleen deelproblemen oplossen maar 
nadenken over het grote geheel: in verbinding en in samen-
werking met het natuurlijke ecosysteem. Dan komen we  
tot een landbouw- en voedselsysteem waar iedereen  
aanspraak kan maken op gezond voedsel. 

Daar kunnen we nog eeuwenlang mee verder, zonder de 
Aarde te schaden. Doe met ons mee en deel ons verhaal.
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Ons beeld van de toekomst:  
een gezonde Aarde met  
gezond voedsel voor iedereen

Nederland is een vruchtbaar land. Omdat onze overheid voedsel
beleid maakt voor een eerlijke en gezonde voedselvoorziening.  
Het doel van onze economie is veranderd in het rechtvaardig  
ver delen van bestaansmiddelen in plaats van productieverhoging  
en winstmaximalisatie. Samen met boeren en bedrijven zetten we  
nieuwe technieken in die bijdragen aan een toekomstgerichte 
voedsel voorziening.

We hebben een bloeiende landbouw die een grote diversiteit aan 
gewassen voortbrengt. In december staat er wintertarwe op de 
akkers, in juni bloeit de lupine en in het najaar worden er maïs,  
soja en aardappelen geoogst. 

In de weilanden staan koeien, varkens, kippen, schapen en geiten.  
Ze eten gras en de rest van hun voer komt van de nabijgelegen akkers. 
De mest van de dieren gebruiken boeren om de akkers vruchtbaar te 
houden. Megastallen zijn overbodig; de ratrace van schaalver groting 
is verleden tijd. Het aantal dieren dat de boerenbedrijven houden, 
stemmen ze af op de hoeveelheid grond die ze beschikbaar heb
ben. Hierdoor is het mestoverschot verleden tijd. We gebruiken geen 
kunstmest meer, eten meer plantaardige producten en minder vlees 
en zuivel, waarmee Nederland zijn klimaatimpact drastisch heeft  
verlaagd. 

Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en lopen min
der risico’s door de diversiteit in hun aanbod. Zij leveren kwaliteits
producten en hebben meer contact met de consument. In heel  
Nederland leeft de natuur op omdat de vervuiling door over matige 
uitstoot van ammoniak en stikstof verdwenen is en er niet meer 
wordt gespoten met landbouwgif.

Een mooi vooruitzicht, nietwaar? Maar helaas  
nog wel ver weg, want de manier waarop we  
vandaag de dag ons voedsel produceren komt 
neer op roofbouw op onze mooie planeet.
Er is veel mis met onze voedselvoorziening. 
 
We gaan voor het korte termijn gewin, wentelen 
problemen af op mensen, dieren en natuur en  
snijden onszelf op de lange termijn in de vingers. 
Het mondiale ecosysteem staat ernstig onder 
druk en de urgentie om het tij te keren is groter 
dan ooit. De oneerlijke verdeling van voedsel leidt 
ertoe dat ondervoeding en overvloed aan voedsel 
zich tegelijkertijd voordoen. Onze voedselvoor-
ziening legt een groot beslag op grond, natuur lijke 
hulpbronnen en grondstoffen en draagt bij aan 
de uitstoot van broeikasgassen en de afname van 
biodiversiteit. En de effecten hiervan bedreigen 
ook onze toekomstige voedselvoorziening. 

Onze visie laat zien dat het anders kan

In deze visie beschrijven we hoe Milieudefensie 
de toekomst van onze voedselvoorziening ziet: 
met eerlijke kansen voor elke wereld bewoner,  
nu én in de toekomst. Het beschrijft de richting 
die we op willen gaan, en wat daaraan ten grond-
slag ligt. We geven aan wat de huidige problemen 
zijn, hoe het krachtenveld eruit ziet en welke 
mythen het huidige systeem in stand houden.  
Ook laten we zien hoe Milieudefensie een bij-
drage wil leveren en waar we ons in de eerst-
volgende jaren op richten en waarom. 

Onze visie laat zien dat het anders kan,  
laat het je inspireren om mee te doen!

Inleiding

Door in Europa meer veevoer te produceren kan het 
gebruik van ZuidAmerikaanse soja sterk worden 
teruggedrongen. De teelt van eiwitrijke lupines biedt 
kansen voor de productie van regionaal veevoer.
FOTO: UDO PRINS,  LOUIS BOLK INSTITUUT



HOOFDSTUK 1 

Via agro-ecologische landbouw 
naar gezonde en eerlijke 
landbouw met toekomst

Wij kunnen het goede voorbeeld geven: laten  
zien hoe het anders kan. Juist omdat Nederland 
met haar intensieve landbouw zo’n stempel drukt 
op de wereld. 

Milieudefensie is er van overtuigd dat het kan  
en streeft naar een landbouw die nog eeuwenlang 
dienst kan doen, gebruikmakend van de natuur-
lijke kringlopen, zonder de Aarde te schaden. We 
pleiten daarom voor een agro-ecologische land-
bouw   met (h)eerlijk voedsel voor iedereen. Bij 
deze manier van landbouw bedrijven, neemt de 
boer de lokale omgeving en bijbehorende natuur 
als uitgangspunt. Een eenvoudig voorbeeld is het 

gebruik van lieve heersbeestjes om de bladluizen 
op rozen op een natuurlijke manier te bestrij-
den. Maar agro-ecologie kan ook op grote schaal 
worden toegepast. Zo kunnen planten of bomen 
gebruikt worden om gewassen te beschermen 
tegen ziekten. 
Via agro-ecologische landbouw kan een gezonde 
en eerlijke landbouw met toekomst realiteit   
worden. 

Dat bereiken we door:
• Een voedselvoorziening met een regionale focus;
• Een gezonde landbouw die door diversiteit 

weerbaar is; 
• Eerlijk voedsel produceren, op een manier die 

recht doet aan mens en dier;
• Gezond te eten en een gezonde leef omgeving;
• Landbouwgrond primair te gebruiken  

voor de productie van voedsel. 

In dit hoofdstuk lichten we deze punten verder 
toe. We laten zien wat we kunnen doen om de 
negatieve gevolgen van onze voedselvoorziening 
te verkleinen.

Het is van groot belang dat we in Nederland nú de overgang 
maken naar een gezonde en eerlijke landbouw- en voedsel-
voorziening. Enerzijds groeit nu de aandacht voor de pro blemen; 
we putten de Aarde uit, vervuilen de lucht, ons water, en de bodem 
en brengen daarmee de toekomst van onze kinderen in gevaar. 
Anderzijds is er steeds meer belang stelling voor een andere manier 
van voedsel verbouwen, dicht bij huis. 

Bij agro-ecologische landbouw heeft de boer 
specifieke aandacht voor de lokale omstandig  
heden. Hij of zij heeft inzicht in bodem-, water- 
en klimaatomstandigheden en kennis van lokale 
gewassen, kruiden, insecten en het bodemleven. 
Daar waar de gangbare boer een plaag probeert 
te bestrijden, neemt de agro-ecologische boer de 
lokale rijkdom aan soorten als uitgangspunt en 
smeedt hen tot bondgenoten van zijn productie.

De basisprincipes van agro-ecologie bestaan uit:
• landbouw die gestoeld is op natuurlijke metho-

den. Zo ontstaat een gunstige wisselwerking 
tussen landbouw en het ecosysteem;

• het sluiten van kringlopen, zo mogelijk op het 
eigen perceel;

• minimale input van fossiele hulpbronnen zoals 
diesel en kunstmest;

• het bij elkaar brengen van gewasteelt en het 
houden van dieren. Hierbij ligt de nadruk op hoe 
gewassen en dieren elkaar kunnen ver sterken  
in plaats van op één plant of dier.

Agro-ecologie is nog veel meer: het is een sociale 
beweging waarbij nagedacht wordt over hoe 
individuen, gemeenschappen en samenlevingen 
kunnen komen tot een geslaagde opbouw van 
een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem.

Wat is agro-ecologische landbouw?
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Regionaal voedsel  
produceren,  binnen de  
draagkracht van Nederland 

Regionaal kun je het voedselsysteem  
ecologisch, sociaal en economisch  
optimaal organiseren

Onder een regionale landbouw- en voedsel-
voorziening verstaan we een landbouw die  
voor namelijk produceert voor de eigen regio. 
Milieudefensie streeft daarbij niet naar een  
gesloten economie, maar wel naar een zo groot 
mogelijke zelfvoorziening. De regio kan Europa 
(EU) betekenen omdat er op dit niveau landbouw-  
en handelsafspraken worden gemaakt, om te 
komen tot  een zo groot mogelijke zelfvoor-
ziening. Binnen Europa dient de productie zo 
dicht mogelijk bij de consument plaats te vinden. 
Zo krijgt lokale en regionale handel een positieve 
impuls. Handel blijft van belang, bijvoorbeeld  
voor tropische producten die niet in Europa 
geproduceerd kunnen worden. En andersom kan 
het ook zijn dat Arabische landen behoefte heb-
ben aan Europese producten, omdat zij anders 
niet zelfvoorzienend kunnen zijn. 
Daarnaast streven we niet naar een zo klein 
mogelijke schaal, maar naar een optimale schaal 
om het voedselsysteem in ecologische, sociale 
en economische zin te organiseren. Dat kan regi-
onaal, omdat we dan meer grip krijgen op het 
voedsel systeem, we er meer onderdeel van zijn  
en we ons meer verantwoordelijk voelen.

Regionaal is, weten waar je voedsel  
vandaan komt

De globalisering vergroot de afstand tussen  
producent en consument meer en meer. We  
hebben als burgers en consumenten geen grip 
meer op hoe ons eten wordt geproduceerd of 
waar het vandaan komt. Door de lange productie-
ketens en vele schakels in de keten is het ondoor-
zichtig waar ons voedsel vandaan komt. Er is geen 
direct contact meer. De consument heeft niets te 
zeggen over zijn voedsel en partijen in de keten 
hebben nauwelijks persoonlijke controle (het is 
anoniem). Zo neemt eigen verantwoordelijkheid  
in de productieketen af en neemt fraude toe. 
Door voedselschandalen daalt het vertrouwen in 
het voedselsysteem en groeit de weerstand tegen 
landbouwindustrie. Door een meer regio nale 
focus wordt de verbinding tussen producent en 
consument versterkt, krijgt voedsel identiteit en 
groeit het wederzijdse begrip en vertrouwen.

Regionaal kun je kringlopen sluiten 

Ons menu word steeds internationaler. Ook  
alledaagse voedingsmiddelen zoals melk en  
eieren zijn allang geen puur Nederlandse pro-
ducten meer: onze koeien en kippen eten voer  
dat van de andere kant van de wereld komt.  
Voor de productie van veevoer voor onze vee-
houderij zijn enorme landbouwgebieden in Zuid-
Amerika in gebruik. De uitbreiding van deze gebie-
den gaat ten koste van regenwouden en savannes, 
leef gebieden van mensen en voedselproductie 
voor de eigen bevolking. 

Met de massale import van veevoer worden mest-
voerkringlopen verstoord. We importeren het vee-
voer, we exporteren een groot deel van de pro-
ductie van zuivel, vlees en eieren en blijven hier 
zitten met een berg mest. Van de totale productie 
van vlees zuivel en eieren exporteert Nederland 
70 procent. Terwijl we de bodem in Zuid-Amerika 

1.1
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uitputten groeit in Nederland het mestoverschot 
met als gevolg vervuiling van bodem, water en 
lucht en schade aan de natuur. 

Wij pleiten voor het sluiten van de kringloop  , 
zo dicht mogelijk bij huis; met een grondgebonden 
landbouw  die past binnen de draagkracht van 
Nederland. Bij een grondgebonden landbouw zijn 
mestbehoefte, voerproductie en mest productie in 
balans: de kringloop wordt gesloten.  
Zo maken we vele voedselkilometers overbodig, 
verkleinen we onze voetafdruk 1 en is beheer van 
bodemvruchtbaarheid hier en daar beter mogelijk.

Regionaal vraagt een ander  
handelsbeleid

De huidige vrijhandel brengt een regionale econo-
mie niet dichterbij. Sterker nog, het werkt inter-
nationale specialisatie in de hand: grond stoffen 
daar produceren waar de gemonetariseerde kos-
ten het laagst zijn en de externe kosten worden 
afgewenteld op mensen en milieu. Zo heeft de 
Europese Unie een handelsafspraak met de Ver-
enigde Staten. Daarin is de mogelijkheid om de 
teelt van graan en maïs te subsidiëren, uitgeruild 
tegen open grenzen voor eiwitrijke gewassen  
en geen subsidie voor Europese eiwitrijke gewas-
sen.2 Het gevolg is dat de Europese Unie jaar-
lijks maar liefst 80 procent van de totale eiwit-
consumptie (meer dan 40 miljoen ton)  importeert 
(vooral soja en maïsgluten) .3 Dat maakt Europa 
sterk afhankelijk van import, terwijl er ruim  
voldoende landbouwgrond is om zelf eiwitten  
te telen. 

Een ander handelsbeleid moet landen, regio’s en 
gemeenschappen de ruimte bieden om voedsel-
productie te reguleren. Daarnaast moeten we er 
zo voor zorgen dat internationale overeenkom-
sten en verdragen voor mensenrechten, rechten 
van vrouwen, arbeid, milieu, klimaat en dierenwel-
zijn voorrang hebben op de huidige vrijhandels-
afspraken.4

Sluiten van kringlopen

In de landbouw voegt de boer regelmatig meststoffen toe 
aan de bodem om de voorraad voedingsstoffen op peil te 
houden. Met de oogst en afvoer van gewassen worden 
immers ook nutriënten afgevoerd en deze moeten weer 
worden aangevuld. In de huidige landbouw gebeurt dat 
veelal met kunstmest en vaak in overmaat om er zeker van 
te zijn dat de gewassen maximaal groeien. Kunstmest wordt 
echter gemaakt met mineralen, zoals fosfor, kalium en zink, 
die afkomstig zijn uit de mijnbouw en die raken op termijn 
op. Een toekomstbestendige landbouw is gebaseerd op het 
gebruik van dierlijke mest. Om te zorgen dat we de kost-
bare voedingsstoffen niet kwijtraken is het essentieel om 
de kringloop te sluiten. Dat betekent dat de door gewassen 
gebruikte voeding weer teruggebracht moet worden in de 
grond via mest. Een gesloten kringloop leidt tot een gezonde 
bodem: deze raakt niet uitgeput noch overvoerd. 

Ofwel: de behoefte aan meststoffen voor de akkerbouw  
is in balans met de productie van meststoffen in de vee-
houderij. Het sturen van een kringloop en het beheren 
van de bodem is een complexe zaak. De samenstelling en 
hoeveelheid nutriënten zijn afhankelijk van het type bodem.  
Voor het sluiten van de kringloop geldt dan ook: hoe dichter-
bij, hoe beter.

Grondgebonden landbouw

Bij een grondgebonden landbouw zijn de mestbehoefte, 
voerproductie en mestproductie in balans: de kringloop 
wordt gesloten. De veestapel en akkerbouw zijn op elkaar 
afgestemd. Voor Nederland betekent een grondgebonden 
landbouw dat er minder voer geïmporteerd wordt, er minder 
vlees, zuivel en eieren geëxporteerd worden en een krimp 
van de veestapel. En mestverbranding en export is natuurlijk 
uit den boze. Dierlijke mest is een waardevol goed dat we 
graag benutten voor onze eigen voedselproductie. Het bevat 
waardevolle voedingsstoffen voor de bodem, die bij mest-
verbranding of vergisting verdwijnen.
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Een gezonde landbouw is 
weerbaar door diversiteit

Een gezonde landbouw is veerkrachtig  
en weerbaar 

Natuur en landbouw worden steeds meer geschei-
den benaderd, terwijl landbouw juist in verbinding 
staat met de natuur en onderdeel is van het eco-
systeem. Er vindt een steeds verdergaande speci-
alisering, intensivering en schaal vergroting plaats. 

Dit leidt vaak tot meer monoculturen .  
Wanneer op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde 
gewas (plantensoort) verbouwd wordt, gaat  
dit ten koste van de bodemvruchtbaarheid en  
de weerbaarheid tegen ziekten en plagen.  
Vruchtwisseling , het op een perceel na elkaar 
telen van verschillende gewassen, kan de uitput-
ting van de grond tegengaan en bodemziekten 
voorkomen. Monoculturen van bijvoorbeeld  
aardappelen, bieten en granen leiden tot ver-
schraling van biodiversiteit en maken de gewas-
sen vatbaarder voor ziekten en plagen. Met 
gebruik van kunstmest en landbouwgif wordt 
getracht dit systeem te controleren. Meer vari-
atie door bijvoorbeeld mengteelten (en poly-
culturen) vermindert plagen en ziekten en maakt 
het systeem weerbaarder in ecologische en eco-
nomische zin.

Hetzelfde geldt ook voor de veehouderij. De 
genetische variëteit bij dieren is enorm afgeno-
men, terwijl dat juist beter is voor de weerbaar-
heid. Fokkerijen hebben zich tegenwoordig toe-
gespitst op productie (melk of vlees of eieren). 
Daardoor zijn dieren vatbaarder voor ziekten en  
is de afhankelijkheid van antibiotica5 groot. 

Onze voedselvoorziening is op dit moment sterk 
afhankelijk van fossiele hulpbronnen. De produc-
tie van kunstmest kost veel (fossiele) energie .6 
Tegelijkertijd worden de mondiale voorraden  
fosfaat schaars. Fosfaatkunstmest wordt gepro-
duceerd uit fosfaat-erts en daarmee bedreigt de 
fosfaatschaarste de voedselproductie. Europa is 
afhankelijk van fosfaatimport uit andere wereld-
delen. Alleen Finland heeft een paar mijnen,  
maar daarmee kunnen we slechts voorzien in 10 
procent van het huidige gebruik van Europa. Waar 
voor fossiele energie andere bronnen beschikbaar 
zijn, is er voor fosfaat geen alternatief.7 Onder-
zoekers chatten in dat de fosforreserves volledig 
zijn uitgeput over 50 - 400 jaar. 

Een gezond ecosysteem is veerkrachtig en weer-
baar. Milieudefensie wil daarom naar een land-
bouwsysteem toe dat aansluit bij de werking van 
het ecosysteem. Dit betekent dat we landbouw 
los moeten koppelen van fossiel energiegebruik en 
kunstmest en dat we meer aandacht moeten heb-
ben voor bodemgezondheid en diversiteit. Dit kan 
onder meer door een ruime vrucht wisseling . 
Zo vergroot je binnen de akkerbouw de diver siteit 
en veerkracht. Je benut en her gebruikt de voe-
dingsstoffen die in de grond zitten optimaal en  
de voortplantingscyclus van ongedierte, onkruid 
en ziekten wordt effectief doorbroken. Diver-
se systemen zijn weerbaarder en diversiteit zorgt 
voor veerkracht in het boerenbedrijf én geeft meer  
kansen en stabiliteit in de markt.

Diversiteit door vrucht wisseling  
en mengteelten (polyculturen)

Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van 
verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.  
Pas na enkele jaren komt hetzelfde gewas weer op het  
perceel terug. Ook is vruchtwisseling belangrijk voor de 
bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het tegen-
gaan van onkruid.8

1.2

Nederland, omgeving Roermond.  
Boer bespuit zijn veld met prei met bestrijdingsmiddel.
FOTO: MICHIEL WIJNBERGH
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Een gezonde landbouw past binnen  
de grenzen van onze Aarde

De productiviteit van landbouwgrond neemt 
wereldwijd af door de effecten van klimaat-
verandering en door bodemdegradatie  .  
Land bouw en veeteelt dragen voor 25 procent  
bij aan klimaatverandering.9 Kijken we naar de 
bijdrage van voedsel, dan is deze nog hoger door 
verwerking, verpakking en transport. Bovendien 
is de voedselvoorziening voor 60 procent verant-
woordelijk voor het verlies aan biodiversiteit. Ook 
wordt 70 procent van de totale waterconsumptie 
gebruikt voor de irrigatie van landbouwgronden. 

In Europa komt een derde van het waterverbruik 
voor rekening van de landbouwsector.10 De vee-
houderij draagt voor een belangrijk deel bij aan 
deze overbelasting.

In Nederland neemt als gevolg van schaalvergro-
ting door overbemesting van de grond, vervuiling 
van het water en het verdwijnen van landschaps-
elementen de diversiteit van de natuur af. We  
zien minder bloemen en meer brandnetels.  
Het aantal bijen, vlinders en boerenlandvogels 
daalde de afgelopen decennia flink.11 De schaal-
vergroting en intensivering, die ten grondslag ligt 
aan deze problemen zet door en dat zal leiden tot 
nog meer vervuiling en nog minder diversiteit op 
het platteland. Steeds meer mensen op het platte-
land verenigen zich om zich te verzetten tegen de 
overlast en de schade aan hun leefomgeving. 

Het is niet alleen de productiewijze, ook onze 
consumptie legt een te groot beslag op onze Aar-
de. Van de 6,2 gha voetafdruk van de Nederlan-
der wordt 30-40 procent veroorzaakt door de 
consumptie van voedsel. Een gezonde landbouw 
vraagt naast een andere productiewijze daarom 
ook een ander consumptiegedrag.
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Mest wordt geïnjecteerd in een weiland.  
Vervuiling door overbemesting tast natuur aan.

FOTO: MICHIEL WIJNBERGH

Bodemdegradatie

Wereldwijd gaat er veel landbouwgrond verloren door 
degradatie van de bodem.12 Door de uitspoeling van  
mineralen, door winderosie, verzilting en verwoestijning 
wordt de bodem onbruikbaar. Oorzaken zijn: boskap op 
hellingen, te weinig bemesten of juist te veel, overmatige 
irrigatie of juist een gebrek aan zoet water, mechanische 
grondbewerking of te weinig afwisseling van gewassen. 

Tot op heden neemt het totale mondiale landbouwareaal 
niet af omdat het tempo van nieuwe ontginningen harder 
gaat dan het tempo van het degraderen van gronden. Dit 
gaat echter ten koste van natuur en biodiversiteit. Boven-
dien komt het einde van de mogelijkheid om nieuwe land-
bouwgrond aan te maken in zicht.



Een voedselsysteem  dat 
rechtvaardig is voor mens  
en dier

Rechtvaardig betekent gezond en 
voldoende voedsel voor iedereen

Honger en ondervoeding zijn een dagelijkse  
realiteit voor velen. Meer dan 1 miljard mensen 
lijdt aan ondervoeding terwijl een zelfde aan-
tal last heeft van overgewicht. Honger en over-
gewicht zijn voor een groot deel het gevolg van 
een ongelijke voedselverdeling en consumptie.  
Er is voldoende voedsel om de hele wereldbevol-
king te voeden, maar daarvoor moet het systeem 
wel op de schop. 

Milieudefensie streeft naar een eerlijke verde-
ling van voedsel en recht op voedsel (voedsel-
soevereiniteit13). Het recht op voedsel betekent 
dat aan mensen ook ruimte wordt geboden om 
zelf toegang tot voedsel te krijgen en het recht 
op zeggenschap over je eigen voedsel. Om dat te 
bereiken is naast een andere manier van produce-
ren ook een andere manier van consumeren nood-
zakelijk. Een consumptiepatroon waarbij de draag-
kracht van de Aarde eerlijk is verdeeld . Groot-
schalige teelten van monoculturen zoals soja, 
palmbomen en suikerriet in landen in het Zuiden 
voor ónze voedsel-, veevoer- en brandstofvoor-
ziening moeten dan aan banden worden gelegd. 
Dan behoudt ook de lokale bevolking voldoende 
ruimte om eigen voedsel te verbouwen.

Ruimte voor natuurlijke gedrag  
van dieren

Nederland telt nu al 116 miljoen landbouw-
dieren.14 Veel van deze dieren, met name die uit 
een megastal, komen nooit buiten, kunnen niet 
wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten 
worden zonder verdoving afgeknipt en hoektan-
den ingekort. Aan de natuurlijke behoeften van 
het dier wordt niet voldaan, waardoor de  
dieren allerlei vormen van stress en tegennatuur-
lijk gedrag gaan vertonen. Deze manier van vee-
teelt heeft weinig meer met landbouw te maken 
en de weerstand ertegen neemt toe. 

Milieudefensie wil dat op ethisch verantwoor-
de wijze wordt omgegaan met dieren, een manier 
die recht doet aan dieren. Dat betekent dat ze de 
ruimte moeten krijgen om hun natuurlijke gedrag 
te vertonen zonder stress. Zo zijn zij weerbaar en 
is antibiotica onnodig.

Eerlijke voedselprijzen, 
gebaseerd op werkelijke kosten

Onze voedselketen wordt gedomineerd door  
grote supermarktketens die de prijzen bepalen. 
De winst in de keten wordt niet eerlijk verdeeld. 
Er is een groot verschil tussen de prijs die de boer 
krijgt voor zijn product en wat de consument er 
uiteindelijk voor betaalt. Door machtsconcentratie 
staan voedingsindustrie en supermarkten steeds 
sterker tegenover enerzijds boeren en anderzijds 
consumenten. 
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1.3

Eerlijke Aarde aandeel

De ecologische voetafdruk van Nederland is veel te groot 
(ongeveer 6 ha) waardoor we het voor anderen onmogelijk 
maken hun eerlijke Aarde aandeel te benutten. Het eerlijke 
Aarde aandeel is het beschikbare areaal dat voor iedereen 
gelijk is en wordt berekend door de biocapaciteit van de 
Aarde van 11,3 miljoen hectare te delen door het aantal  
aardbewoners. Het eerlijke Aarde aandeel is momenteel 
ongeveer 1,8 ha per persoon. Dus is een drastische krimp 
van onze voetafdruk nodig, en wel op korte termijn. Bij  
de groei van de wereld bevolking neemt het eerlijke Aarde 
aandeel af.



Het voedsel in Nederland is veel te goedkoop.  
De werkelijke kosten die gemaakt worden, zijn 
niet in de prijs inbegrepen maar worden afgewen-
teld op de maatschappij. Zo komen de kosten van 
de vervuiling van water terecht bij drinkwater-
bedrijven en betalen wij via belastingen voor 
dierziekte bestrijding. Ook worden de kosten van 
de schade die we veroorzaken door onder meer 
klimaatverandering en vernietigen van natuur-
gebieden, niet in de prijs meegenomen.  

Bovendien leeft circa 50 procent van de Neder-
landse boeren onder de armoedegrens15, omdat 
veel kosten ook op hen worden afgewenteld.

Milieudefensie vindt het belangrijk dat voedsel 
rechtvaardig, respectvol en in balans met de  
Aarde geproduceerd wordt. Dieren, mensen en 
onze planeet mogen niet worden uitgebuit.  
We willen een rechtvaardig voedselsysteem waar 
de prijs eerlijk verdeeld is. Dan komen externe 
kosten niet terecht bij de maatschappij of toe-
komstige generaties. Boeren krijgen een beter 
inkomen en de ratrace naar schaalvergroting als 
oplossing voor hun lage inkomsten houdt op. 
Milieudefensie pleit voor een omschakeling naar 
kwaliteitsproducten met een hogere toegevoeg-
de waarde in plaats van zoveel en zo goedkoop 
mogelijk produceren.

12 ONZE VISIE OP VOEDSEL
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Gezond eten  
leidt tot een  
gezonde leefomgeving

Gezond houdt in:  
alleen eten wat je nodig hebt 

Steeds meer mensen eten ongezond en lijden 
mede als gevolg daarvan aan overgewicht en 
daaraan gerelateerde diabetes, hart- en vaat-
ziekten en andere chronische ziekte. We eten  
niet alleen te veel, we eten ook te veel dierlijke 
eiwitten. Voor de productie van alleen al vlees is 
vele malen meer land en water nodig dan voor  
de productie van plantaardige producten. Als 
Westerse consument kunnen we minder dier lijke 
(vlees, zuivel, eieren) en meer plantaardige pro-
ducten eten. En we kunnen minder consumeren, 
precies zoveel als we nodig hebben. Dat is gezon-
der voor zowel onszelf als de Aarde.

Alleen eten wat we nodig hebben, betekent ook 
minder voedsel verspillen. Een vierde tot een der-
de van al het geproduceerde voedsel gaat verlo-
ren. Bij de helft van de voedselverspilling gaat het 
om graanproducten. Ook fruit en groente ver-
dwijnt vaak in de vuilnisbak. Het gaat in alle stadia 
mis: bij de productie, het vervoer, de opslag en de 
consumptie.16 De grootste verspilling vindt plaats 
in de Westerse landen met name in de voedsel-
verwerking, de retail en bij huishoudens.

Een gezonde leefomgeving is een  
schone, veilige en groene leefomgeving

In Nederland verslechtert de leefbaarheid op het 
platteland .17 Denk aan de toenemende gezond-
heidsrisico’s door het groeiend aantal landbouw-
dieren, door de uitstoot van fijnstof, besmetting 
met Q-koorts en antibiotica-resistentie  .  
We worden ziek van onze omgeving omdat de 
concentratie landbouwdieren zo hoog is en  
omdat we veel landbouwgif gebruiken, in druk-
bevolkte gebieden. De effecten van dit gif voor 
omwonenden worden enerzijds onderschat.18 
Anderzijds zijn boeren in steeds grotere mate 
afhankelijk van chemie en is het gebruik van land-
bouwgif een normale praktijk.

We kunnen de milieubelasting van ons voedsel ver-
lagen door te kiezen voor lokaal, seizoensgebon-
den en biologisch eten. Om problemen veroorzaakt 
door de veehouderij aan te pakken, pleiten we voor 
een kleinere veestapel. De problemen met land-
bouwgif kunnen worden opgelost door bio logisch 
te telen en gebruik te maken van wat de natuur ons 
biedt, zoals biologische plaagbestrijding. 
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1.4

Antibiotica-resistentie

Antibiotica-resistentie betekent dat bepaalde bacteriën  
niet meer gevoelig zijn voor de werking van een of meer  
antibioticumsoorten. Ze hebben zichzelf beschermd en  
als ze resistent zijn, blijven ze dus leven. Doordat het anti-
bio ticum de gevoelige bacteriën wel doodt, ontstaat er voor 
de resistente extra ruimte om zich te vermenigvuldigen. Een 
infectie door resistente bacteriën is moeilijk te behandelen, 
omdat het antibioticum de bacteriën niet meer kan doden  
of remmen in hun groei. 

Door verkeerd antibioticagebruik, kunnen steeds meer 
bacteriën de werking van antibiotica weerstaan. In Europa 
sterven jaarlijks 25.000 mensen omdat de antibiotica niet 
aanslaan.19 De veehouderij levert een belangrijke bijdrage 
aan dit probleem. De grote hoeveelheid antibiotica en de 
regelmaat waarmee de middelen worden gebruikt, leidt tot 
bacteriële resistentie .20 In de veehouderij wordt per dose-
ring 2 tot 7 maal zoveel gebruikt in vergelijking met  
de toepassing van antibiotica bij mensen .21  



Alle landbouwgrond  
is nodig voor  
voedselproductie 

Terwijl de productiviteit van landbouwgrond 
afneemt en de wereldbevolking groeit, wordt de 
concurrentie om landbouwgrond alsmaar groter. 
Niet alleen voor het verbouwen van voedsel voor 
mensen, maar ook voor veevoer. Op zoek naar 
alternatieven voor fossiele energie is er boven-
dien een groeiende vraag naar biobrandstoffen, 
waarvoor onze schaarse landbouwgrond wordt 
gebruikt. En ook vezels voor kledingstoffen  
concurreren met voedsel om grond.

Wij vinden dat voedsel, als eerste levensbehoef-
te, op de eerste plaats staat. Het waarborgen van 
voedselzekerheid bepaalt de volgorde van wat  
je op je akkers verbouwt. Voedsel staat in  
hiërarchie boven veevoer, vezelgewassen en  
biobrandstoffen.22 

Energie kan op andere manieren opgewekt wor-
den (zon en wind) en vezels voor stoffen kunnen 
in een gewasrotatie meegenomen worden, bij-
voorbeeld door hennep te telen. Bovendien valt 
er veel ecologische winst te halen in recycling van 
kleding. Door minder dierlijke productie te consu-
meren is minder land nodig voor veevoer.
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1.5

De intensieve landbouw loopt steeds meer  
tegen grenzen aan. Dierziekten (Q-koorts,  
vogelpest) en resistente bacteriën leiden tot 
angst bij de bevolking. Toenemende gevallen  
van fraude in de voedselketen leiden er toe dat 
consumenten twijfelen over de veiligheid van  
hun voedsel. 

Kortom, er is veel mis met ons voedselsysteem: 
ondanks, of eigenlijk dankzij, het kunst- en  
vliegwerk in de huidige industriële landbouw  
lukt het niet om de wereld te voeden. Verdere  
intensivering  leidt tot nog meer problemen  
en minder boeren. De natuur, het milieu, de  
boeren en de burgers zijn de dupe. Zolang we 
problemen blijven aanpakken als deelproblemen, 
en het grote geheel uit het oog verliezen, zitten 
we op een doodlopend spoor.

‘Intensification trap’

Het gangbare landbouwsysteem zit gevangen in 
een negatieve spiraal van almaar verder intensive-
ren. Titonell (2013) noemt dit de ‘intensification 
trap’ .18 De gangbare landbouw kan nu  de wereld 
al niet voeden. Als we op deze wijze doorgaan, 
zijn straks 113 miljard vaten olie per jaar nodig om 
voldoende voedsel te produceren om 9 miljard 
monden te voeden.23 In 12 jaar tijd zou volgens 
Titonell de huidige olievoorraad dan op zijn. 

Titonell pleit voor extensivering van de land-
bouw in Europa en de Verenigde Staten, maar 

voor ecologische intensivering van de landbouw 
in opkomende economieën in Afrika en Azië. De 
groei van de voedselproductie moet vooral komen 
van de kleinschalige boeren in ontwikkelingslan-
den, die nu al het leeuwendeel van het voedsel in 
de wereld produceren. Die moeten niet eenzijdig 
gewassen gaan (geen monocultuur) verbouwen, 
maar via gewasrotatie en andere ecologische 
principes de landbouw en veeteelt ontwikkelen. 
Om de wereldbevolking te voeden, moet het 
voedsel daar worden geproduceerd waar het 
wordt geconsumeerd. 

Mega sojaoogst. Om ons vee te voeren importeren we 
veevoersoja uit ZuidAmerika. Voor het verbouwen 
hiervan wordt op grote schaal regenwoud gekapt.
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Er ligt een enorme uitdaging voor de toekomst. 
De vraag naar voedsel groeit door de uitdijende 
wereldbevolking én de stijgende welvaart. En 
daarmee neemt de vraag naar grondstoffen 
toe. Het is overduidelijk dat het radicaal anders 
moet: een verandering naar een agro-ecologi-
sche landbouw- en voedselvoorziening.

Het voedselsysteem  
veranderen is complex

Een systeemverandering komt tot stand door een 
complexe interactie tussen structuur (hoe we ons 
systeem georganiseerd hebben), cultuur (onze 
waarden en normen) en onderstroom (initiatie-
ven). Veranderingen in de cultuur beïnvloeden  
de structuur en stimuleren de onderstroom van 
nieuwe initiatieven. Het bestaande systeem en  
de onderstroom reageren op elkaar. Als de ver-
andering in cultuur ver genoeg is, de bestaande 
structuur voldoende verzwakt en de onderstroom 
sterk is, ontstaat een kantelpunt . 24

Omschakelen naar  
een eerlijke economie:  
anders denken, anders  
doen (structuur)

Van vrijemarktdenken naar een  
rechtvaardige economie  

Het huidige vrijemarktdenken25 is dominant  
in het voedselsysteem en dit is een belangrij-
ke oorzaak van de sociale en ecologische proble-
men. Groei en winstmaximalisatie staan voorop 
en kosten worden afgewenteld op de samenleving 
en toekomstige generaties. Meestal zijn de nega-
tieve gevolgen ver weg het grootst. Het doel van 
de economie zal moeten veranderen in het recht-
vaardig verdelen van bestaansmiddelen in plaats 
van productieverhoging en winstmaximalisatie. 

In een eerlijke economie is de productie zoda-
nig gereguleerd dat de belangen van werk-
nemers, burgers en het milieu gewaarborgd zijn. 
Om dit te bereiken moeten we de echte prijs 
van ons voedsel gaan betalen. Dat betekent dat 
ook de maatschappelijke en milieukosten in de 
prijs zijn meegenomen. Daarnaast moeten we 
de economie omvormen naar een kringloop-
economie, waar hergebruik van grondstoffen 
het uitgangspunt is. Daar kan de overheid met 
regelgeving voor zorgen.

Een voedselbeleid voor een eerlijke  
en gezonde voedselvoorziening  

De overheid heeft een belangrijke rol te vervul-
len. Dit vraagt een verandering van landbouw- 
naar voedselbeleid. De overheid heeft nu beleid 
gericht op productie (landbouw beleid), handels-
beleid en beleid gericht op de consumptie 
(voorlichting over gezonde voeding). Dit leidt 
niet tot een eerlijke en gezonde voedselvoor-
ziening voor iedereen binnen milieugrenzen. 
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HOOFDSTUK 2 

Samen werken richting  
een agro-ecologische landbouw

2.1

2.2
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Het beleid is gefragmenteerd en houdt te weinig 
rekening met de verwevenheid en tegen gestelde 
belangen van productie, handel en consumptie. 
Laat staan dat de overheid hiermee de grote uit-
dagingen op het gebied van de ecologische houd-
baarheid, volksgezondheid en de robuustheid 
van de voedselvoorziening aanpakt. Nee, er is 
een nieuwe aanpak nodig vanuit een integraal 
voedsel beleid.26 

Onze ideeën over produceren 
en consumeren (cultuur)

Langzaam moet ons idee over hoe wij ons voedsel 
produceren en consumeren veranderen. Ons land-
bouwsysteem is steeds verder losgeraakt van de 
natuur. Het is een industrie geworden, die daar-
bij ook sterk afhankelijk is van industrie (multi-
nationals), door de hoge inputs van fossiele ener-
gie en grondstoffen. We moeten toe naar het 
besef dat landbouw een onderdeel dient te zijn 
van de natuur. 

Ten tweede is ons consumptiepatroon niet 
gezond voor onszelf en niet houdbaar vanwege 
een oneerlijk beslag dat we leggen op de Aarde. 
 Daarom moeten we de productiewijze van ons 
voedsel veranderen richting agro-ecologie;  
regionaal, divers, rechtvaardig en gezond. Onze 
voedselconsumptie heeft een belangrijke bijdrage 
aan onze ecologische voetafdruk. Door anders  
te eten kunnen we onze voetafdruk drastisch  
verlagen. Belangrijke maatregelen daarbij zijn  
vermindering van verspilling, dierlijke producten 
vervangen door plantaardige producten en  
minder consumeren.

Veranderen doen we  
van onderaf (onderstroom)

Steeds meer mensen nemen het heft in eigen hand: 
ze gaan het (lokaal) zelf doen in vindingrijke en in spi- 
rerende samenwerkingsverbanden die de afstand 
tussen boer en burger verkleinen. Denk aan stads-
landbouw, volkstuinen, groente-abonnementen, 
boerenmarkten, zelfpluktuinen, voedsel coöperaties 
en Community Supported Agriculture  . 

Door de groeiende onrust over de gezondheids-
effecten van de huidige landbouw laten men-
sen zich meer en vaker horen. Zo zijn er initiatie-
ven tegen gif en de intensieve veehouderij . En 
ook ons consumptiepatroon verandert. In Neder-
land eten mensen steeds minder vlees, er komen 
meer flexitariërs en de verkoop van biologische 
producten groeit jaar na jaar .27 Dit alles beïn-
vloedt onze voedselcultuur. De roep om een meer 
rechtvaar dige voedselproductie en een circulaire 
eco nomie28 klinkt steeds luider en moet worden 
opgepikt door de politiek.

2.3

2.4

16

Verzet tegen de intensieve 
veehouderij

In de Peel, het grensgebied tussen Oost-
Brabant en Noord-Limburg, verzet Stich-
ting Mens, Dier & Peel zich met hand en 
tand tegen de intensieve veehouderij.  
Zo startten zij het ‘Burgerinitiatief Mega-
stallen-Nee’ waarbij zij 34.000 handteke-
ningen verzamelden en aanboden aan  
het provincie bestuur van Noord-Brabant. 
De Peel is de regio met de hoogste  
veedichtheid van Europa. De bewoners 
ondervinden veel overlast van de vee-
houderij. Het eens zo ecologisch waarde-
volle gebied is veranderd in een agrarisch 
industrieterrein. 
Meer informatie: www.knakdeworst.nl

Community Supported Agriculture (CSA)

Bij deze inspirerende samenwerking tussen boer en con-
sument slaan boer en consument de handen ineen. Zij 
maken een aantal afspraken over de productie: ze delen  
de oogst en de kosten en de prijsvorming is transparant.  
Aan het begin van het seizoen koopt de consument een 
oogstaandeel. Zo is de boer verzekerd van haar of zijn afzet. 
De leden genieten niet alleen van gezonde, verse en betaal-
bare biologische producten, maar ook van het sociale leven 
op en rond het boerenbedrijf. 

Voorbeelden: De Birkenhof in Soest (www.hetderdeerf.nl), 
De Vrije Akker in Lottum (www.devrijeakker.nl) en  
De Oosterwaarde in Diepenveen (www.oosterwaarde.nl)



Met mensen wil  
Milieudefensie het  
systeem veranderen

Milieudefensie is een grassroots-organisatie;  
een organisatie die uitgaat van de verlangens  
en de kracht van mensen, die vorm geeft aan de  
cruciale rol die mensen hebben bij het tot stand 
brengen van maatschappelijke verandering. 

Team Duurzaam Voedsel van Milieudefensie  
voert campagnes met stevige standpunten die 
problemen agenderen en alternatieven aan-
dragen. We laten regelmatig van ons horen en 
trekken via sociale, regionale en landelijke media 
aan de bel als we vinden of constateren dat 
het ergens misgaat, ofwel in de keten, ofwel in 
gemeenten, provincies, Den Haag of Brussel.  
We willen ook de aanjager zijn die boeren,  
burgers, organisaties, bedrijven en overheid  
met elkaar verbindt zodat oplossingen écht  
binnen handbereik komen. 

Milieudefensie zet met haar campagnes in op 
systeemverandering door de onderstroom te  
laten groeien en/of te mikken op een cultuur-
verandering. Samen moeten we er op wijzen  
dat het huidige systeem niet voldoet aan onze 
wensen en normen. Door bijvoorbeeld met grote 
aantallen burgers bij de bouw van stallen eisen  
te stellen aan milieu- en dierenwelzijn, voorkomen 
we de komst van megastallen en ondermijnen 
we de verdere industrialisering van de landbouw. 
Daarbij is het ook van belang dat we hardnekkige 
mythes  die de huidige situatie in stand houden, 
doorbreken.
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Milieudefensie gaat uit  
van de kracht van mensen

De onderstroom groeit. Echter voordat een 
nieuwe voedselcultuur ook de structuur  
beïnvloedt en we het kantelpunt bereiken  
naar een verandering van het voedselsysteem,  
is meer nodig.  

3.1

Mythe:  “De Nederlandse landbouw is de  
motor van de economie.”

Niet waar. De primaire sector draagt slechts voor 2 procent 
bij aan het Bruto Nationaal Product. De bijdrage van de  
landbouw aan de economie is vooral indirect, via de  
toe leverende en verwerkende industrie.29 Elke dag stoppen 
boeren met hun bedrijf: het aantal is sinds 2000 afgenomen 
van 97 naar 67 duizend bedrijven.30 (Deels door gebrek  
aan opvolging, deels door faillissementen.)

Mythe: “Intensieve landbouw is nodig  
om de wereld te voeden.”

Integendeel. Het huidige landbouwsysteem is niet in staat 
alle wereldburgers te voeden. De Nederlandse intensieve 
productie van bijvoorbeeld vlees, zuivel en eieren is afhan-
kelijk van een groot landbouwareaal elders in de wereld. 
Boeren in Zuid-Amerika worden van hun land verjaagd  
om plaats te maken voor uitgestrekte sojaplantages: voor 
het veevoer voor ónze landbouwdieren. Zo kunnen kleine 
boeren dáár geen voedsel verbouwen voor hun eigen gezin 
en gemeenschap en vervallen in armoede en neemt de lokale 
voedselvoorziening af. Dus: de Nederlandse productie ver-
kleint de mogelijkheden voor mensen elders om aan gezond 
en betaalbaar voedsel te komen.
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Milieudefensie  
focust 
op veehouderij

Uit bovenstaande blijkt dat er veel stappen nodig 
zijn om een omslag te maken naar een duurzame 
landbouw. Wij hebben gekozen om onze pijlen te 
richten op de veehouderij. Uit onze analyse blijkt 
dat de productie van dierlijke producten de groot-
ste boosdoener is als het gaat om het beslag op 
de Aarde. Hier zien we dan ook de meeste moge-
lijkheden om winst te boeken, in zowel productie 
en consumptie als in voedselverdeling. Daarnaast 
is de onvrede bij burgers en consumenten over 
de intensieve veehouderij groot, waardoor er veel 
draagvlak is om hiermee aan de slag te gaan.

Een grondgebonden, regionaal  
georiënteerde veehouderij

Om onze veehouderij meer richting een  
agro-ecologisch systeem te veranderen, pleit  
Milieu defensie voor een grondgebonden, regio-
naal georiënteerde veehouderij. Dit betekent 
voor Nederland dat de veehouderij moet krimpen  
naar een schaal en omvang die past bij Nederland 
en de lokale omgeving en produceert binnen de 
milieugrenzen. Dit betekent ook dat veevoer in 
de regio van Noordwest Europa geteeld moet 
worden zodat kringlopen zo dicht mogelijk bij 
huis gesloten kunnen worden.

Onze strategie richt zich op een systeemveran-
dering door bestaande systemen te kantelen  
en door tegelijkertijd nieuwe oplossingen te  
realiseren. Voor het sluiten van de mondiale 
kringloop volgen wij twee sporen: de verminde-
ring van de import van veevoer door de productie 
van veevoer dichtbij huis én het verkleinen van  
de vee stapel in Nederland.

1  In plaats van soja te importeren uit Zuid- 
Amerika maken we ons hard voor veevoer 
uit onze eigen regio (Nederland, Noordwest- 
Europa). Door ons vee met lokaal veevoer te 
voeden, verkleinen we de ecologische impact 
van ons vlees en onze zuivel en eieren enorm

 Daarmee zetten we een cruciale stap op weg 
naar het sluiten van kringlopen. Als eerste  
willen we dat de regionale teelt van veevoer 
wordt gezien als een oplossing voor (een deel 
van) de problematiek in de veehouderij. Dat wil 
zeggen dat deze oplossing breed bekend is en 
door verschillende partijen (overheid, veehou-
ders, akkerbouwers, zuivelproducenten) prak-
tisch en financieel wordt ondersteund. We voe-
len ons verantwoordelijk om na te gaan welke 
effecten dit heeft op inkomensverliezen in het 
Zuiden en daar oplossingen voor te zoeken.

2  Daarnaast zetten we ons in voor het verkleinen 
van de Nederlandse veestapel zodat deze past 
binnen de draagkracht van Nederland. Wij zien 
dit als een belangrijke stap richting het oplos-
sen van het mestoverschot en het verkleinen 
van de milieu-impact buiten onze landsgren-
zen. Belangrijk daarbij is dat ook boeren een 
toekomst hebben met eerlijke prijzen. Hier-
voor is het noodzakelijk dat de rijksoverheid 
het verkleinen van de veestapel als doelstelling 
opneemt in het beleid.
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Mythe: “Voedsel hoort goedkoop te zijn.”

Op het eerste gezicht lijkt ons voedsel goedkoop. We  
ver geten dan even dat de maatschappij de industriële  
landbouw enerzijds flink subsidieert en anderzijds aan-
zienlijke kosten maakt bij het opruimen van de vervuiling.  
Zo moet hier water gezuiverd worden van mest- en gifres-
ten en moeten zoönosen (bijvoorbeeld Q-koorts) en anti-
bioticaresistentie worden bestreden. Elders wordt oerwoud 
ver nietigd en worden boeren van hun land verdreven. De 
‘externe kosten’ zijn dus niet doorberekend in het eind-
product. Biologische producten zijn dus niet ‘duur’ maar 
hebben een reëlere, eerlijkere prijs.

De Nederlandse veehouderij  
op de schop!

De veehouderij draagt mondiaal voor 20 
procent bij aan de uitstoot van broei-
kasgassen.31 De grootschalige teelt  
van veevoer legt een groot beslag op 
landbouwgrond. Zo is de sojateelt verant-
woordelijk voor de kap van regenwoud, 
uitputting van de bodem, vervuiling door 
landbouwgif en landroof. In Nederland 
zorgt de veehouderij voor een mestover-
schot, luchtvervuiling, stank, problemen 
met de volksgezondheid én megastallen 
tasten ons landschap aan. En dat terwijl 
70 procent van de in Nederland geprodu-
ceerde zuivel-, eieren- en vleesproducten 
wordt geëxporteerd. Dit systeem moet  
op de schop.
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Een gezonde veehouderij  
met regionaal veevoer en  
een kleinere veestapel

Voor de omslag naar een grondgebonden en 
gezonde veehouderij die past bij Nederland wer- 
ken we, zoals gezegd, aan twee sporen: regionaal 
veevoer en minder dieren in de veehouderij.  
Hieronder vind je op hoofdlijnen onze aanpak.

Regionaal veevoer:  
we laten zien dat het kan!

In het spoor van regionaal veevoer werken we 
aan het forceren van een doorbraak in de teelt 
van veevoer in Nederland (als alternatief voor 
importsoja). Dit doen we door het ontwikkelen 
van pilots, door lobby en kennisuitwisseling.  
Hierbij werken we aan het alternatief; we laten 
zien dat het kán en brengen het in de praktijk.

Milieudefensie brengt de spelers in de keten bij 
elkaar om dierlijke producten, zoals zuivel en  
eieren, te produceren op basis van lokaal geteeld 
veevoer. Dit doen we aan de hand van pilots ver-
spreid over het land, waarbij akkerbouwers, melk- 
en pluimveehouders, zuivelproducenten en super-
markten samenwerken en afspraken maken. Zo 
zorgen we ervoor dat er concrete producten met 
een lagere milieu-impact op de markt komen. 
Hiermee doorbreken we de pat stelling en zet-
ten we de eerste stap op weg naar een duurzame, 
lokaal georiënteerde voedsel voorziening. Door 
burgers en consumenten te betrekken krijgen  
de nieuwe producten een vliegende start.

Voor het vergroten van draagvlak én om ervoor te 
zorgen dat de pilots navolging krijgen, stimuleren 
we kennisuitwisseling over het telen van eiwitrijk 
veevoer in onze regio. We maken deze kennis en 
ervaring toegankelijk voor alle relevante spelers 
(bedrijven, boeren, wetenschap, overheden), laten 
de ‘best practises’ zien en brengen de behoefte 
aan (praktijk)onderzoek in kaart.

Een kleinere veestapel: zichtbaar maken  
van zorgen over groei en wil te veranderen 

Milieudefensie laat enerzijds zien dat de maat-
schappelijke weerstand tegen de huidige vee-
houderij groot is. Veel mensen worden geraakt 
door de groei en schaalvergroting van de veehou-
derij. Ze maken zich zorgen om hun gezondheid, 
ervaren hinder (bijvoorbeeld stank) en maken  
zich kwaad over het gebrek aan dierenwelzijn  
en megastallen in het landschap. Milieu defensie 
wil deze weerstand versterken door deze te ver-
binden en zichtbaar te maken. 

Anderzijds tonen we aan dat mensen verandering 
willen. We werken hierbij samen met een coalitie 
van lokale (burger)initiatieven. Daarnaast zoeken 
we bondgenoten onder andere (boeren)organisa-
ties. Zo versterken we elkaar. Door het lokale geluid 
te laten zien en horen in Den Haag, krijgt onze 
oproep voor een kleinere veestapel meer kracht.

Kortom: Milieudefensie wil krachten bundelen 
 en versterken. We brengen de roep om een 
gezonde veehouderij in het politieke en maat-
schappelijk debat, zodat het gaat gonzen.  
Zo wordt het onmogelijk deze te negeren.
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In 2013 introduceerde Milieudefensie de Kleine Hoefprintkaas.  
De kaas is gemaakt met melk van koeien die alleen regionaal  
veevoer eten.
FOTO: MICHIEL WIJNBERGH
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