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Stelling: ‘Groeiende aandacht voor dieren-
welzijn is een blijvende trend’

  
a.  Eens. Bedrijven weten dat consumenten begaan zijn met 

het lot van de dieren.   
b.  Oneens. Als het weer slecht gaat met de economie, voert 

prijs weer de boventoon. 
c.  Een meer plantaardig eetpatroon is goed voor het dieren-

welzijn. 
d.  Anders, nl. ...

Sjoerd van de Wouw, campagneleider bij Wakker Dier, is 
ervan overtuigd dat dierenwelzijn een blijvende trend is. 
“Het aandeel biologisch en vegetarisch groeit al jaren, zelfs 
tijdens de economische crisis. Over vijftig jaar ziet het vlees-
schap in de supermarkt er geheel anders uit. 
Biggetjes onverdoofd de staart afknippen, kippen met 20 op 
een vierkante meter proppen; in 2050 kijken we er met 
schaamte op terug. Ook bij de vleesvervangers is een stille 
revolutie gaande: tien jaar geleden kon je kiezen uit tofu of 
tempeh, nu uit tientallen vleesvervangers in alle soorten en 
maten en ook nog zeer smakelijk. Er zijn steeds minder rede-
nen om (zoveel) vlees te eten.”

Marc van der Lee, director corporate communications bij 
vleesproducent VION, kiest voor antwoord d. 
“Het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming is dui-
delijk. Hoe meer sterren, hoe meer dierenwelzijn. Dierenwel-
zijn is geen trend; het is een gegeven. De basiseisen daarvoor 
liggen vast in wet- en regelgeving. Dierhouderijvormen met 
een bovenwettelijk dierenwelzijnsniveau slagen alleen als ze 
vanuit de markt ontstaan. 
Alles draait om de vraag en Nederlandse veehouders kunnen 
en willen daar het juiste aanbod bij maken. Voor een nette 
prijs, want inspanning moet worden betaald. Het gaat hier 
tenslotte om levensmiddelen. Voor de producent een inko-
men om van te leven en voor de consument een voedings-
middel om van te leven. Dat klinkt logisch, maar is helaas 
nog niet vanzelfsprekend.”

Meer dan de helft van de stemmers op de website gaat voor 
a: dierenwelzijn is een blijvende trend.

‘Groeiende aandacht voor die-
renwelzijn is blijvende trend’ 
Tweederde van de Nederlanders 
houdt rekening met dierenwel-
zijn bij de aankoop van vlees, 
kip of eieren en geeft aan meer 
voor diervriendelijker geprodu-
ceerd vlees te willen betalen. 
Van de consumenten die reke-
ning houden met dierenwelzijn, 
doet meer dan de helft (57%) 
dat door naar een keurmerk of logo in de winkel te kijken. Dit zijn 
een paar resultaten uit een barbecue-enquête van Maurice de Hond 
die hij uitvoerde in opdracht van het Convenant Marktontwikkeling 
Verduurzaming Dierlijke Producten. Bijna tweederde van de onder-
vraagden zegt te weten waar het Beter Leven Kenmerk van de Die-
renbescherming voor staat. Het Beter Leven Kenmerk van de Die-
renbescherming functioneert als een sterrensysteem waarbij vlees, 
kip en eieren één, twee of drie sterren krijgen, afhankelijk van de 
mate waarin bij de productie rekening is gehouden met het welzijn 
van dieren. ‘We zien dat Nederlanders steeds meer aandacht heb-
ben voor dierenwelzijn”, zegt Maurits Steverink, ketenmanager bij 
het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Produc-
ten. “Supermarkten, bedrijfskantines en restaurants spelen hier op 
in door vaker producten met extra aandacht voor dierenwelzijn in 
hun aanbod op te nemen. De consument kan zo een keuze maken.” 
De groeiende aandacht voor dierenwelzijn is een blijvende trend, zo 
denkt een meerderheid van de Nederlanders. Jongeren zijn hier 
vaker van overtuigd dan ouderen. Vrouwen zijn bewuster dan man-
nen als het aankomt op diervriendelijk geproduceerd vlees. Een op 
de vijf vrouwen vindt het belangrijk dat er rekening is gehouden 
met de leefomstandigheden van dieren. Ook voelen zij zich sneller 
dan mannen schuldig wanneer ze een product kopen zonder aan 
het aspect dierenwelzijn te schenken.
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