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Duurzaamheid & MVO
Thema: Trends in de toekomst

Het in 2009 afgesloten Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten was de 

opmaat voor een stapsgewijze verbetering van het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij. Wat 

zijn de nieuwste ontwikkelingen en hoe diervriendelijk zal de vleesproductieketen zijn in 2020 of 

2030? Een ronde tafeldiscussie met de Dierenbescherming, het CBL, Unilever en een boer met 

hart voor dierenwelzijn. 

Ronde tafel dierenwelzijn ziet historische versnelling

‘Alles Beter Leven of  
gelijkwaardig’

Foto’s: Foodnote

Van links naar rechts: Anniek Mauser, directeur duurzaamheid Benelux bij Unilever; Frank Dales, algemeen directeur Dierenbescherming; Jan Broenink, rund- 
en varkensboer uit Twente; en Marc Jansen, directeur Consumentenzaken en kwaliteit van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). 
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Steeds meer supermarkten voeren dier-
vriendelijker geproduceerd vlees en afge-
leide producten. Mede met dank aan het 
Beter Leven-kenmerk. Aan tafel zitten 
Frank Dales, algemeen directeur Dieren-
bescherming; Marc Jansen, directeur 
Consumentenzaken en kwaliteit van het 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
(CBL), Anniek Mauser, directeur duur-
zaamheid Benelux bij Unilever; en Jan 
Broenink, rund- en varkensboer uit 
Twente en actieve promotor van dier-
vriendelijker geproduceerd varkensvlees. 
Alle vier zijn direct of indirect actief 
betrokken bij dierenwelzijn in de produc-
tieketen. Sinds de afsluiting van het con-
venant in 2009 zijn de ontwikkelingen in 
een stroomversnelling geraakt. 

Achterban
Geen woorden, maar daden, is het mot-
to. De consument kan steeds vaker dier-
vriendelijker keuzes maken. Mauser: 
“Wereldwijd beschouwd zijn we niet 
groot in vlees, maar in Nederland wel 
met ons Unox-merk. Inmiddels is 36 pro-
cent van de Unox-rookworsten gemaakt 
met varkensvlees dat diervriendelijker is 
geproduceerd en een ster volgens het 
Beter Leven-kenmerk mag dragen. Onze 
nieuwe boerenscharrelrookworst heeft 
twee sterren. Het is voor ons een logische 
eerste stap om onze focus op duurzaam 
geproduceerd vlees tastbaar te maken 
voor de consument, te beginnen met de 
focus op dierenwelzijn via dit kenmerk 
van de Dierenbescherming.” Het verbe-
teren van dierenwelzijn is achter de 
schermen al jaren aan de gang, reflec-

teert Jansen. “Kijk maar naar het stoppen 
met onverdoofd castreren. Dat is een 
enorme verbetering geweest van het die-
renwelzijn in de varkenshouderij zonder 
dat de consument dit terugziet op de ver-
pakking.”
Dales ziet tot zijn genoegen dat inmid-
dels 10% van het binnenlands verkocht 
Nederlands vlees het kenmerk draagt. 
Dan te bedenken dat een deel van de 
achterban dit idee in 2007 totaal niet zag 
zitten. Het logo van de dierenbescher-

ming op dode dieren, stel je voor! “Voor 
tien miljoen dieren is nu een wezenlijke 
verbetering van het dierenwelzijn bereikt. 
Dat zijn grote aantallen. We hebben de 
achterban kunnen overtuigen dat het 
sterrensysteem goed is voor miljoenen 
dieren. Uit het succes nu blijkt dat we 
gelijk hebben gehad.” 
Hij wil nog wel een extra punt maken. 
“We voeren pas sinds kort het Beter 
Leven-kenmerk, maar al jaren de slogan 
‘minder is beter’. Als je duurzaam wilt 
zijn, moet je ook naar volumes kijken. 
Dus minder vlees eten.” 

Eerste stap
Het kenmerk is een handig keuze-instru-
ment, stelt Dales: “De consument staat 
voor de biologische kip, maar ziet die 
kiloknaller ernaast liggen. Met het Beter 
Leven-kenmerk heb je toch nog uitwijk-
mogelijkheden van dieronvriendelijk 
naar diervriendelijker vlees zonder een 
groot prijsverschil te hoeven overbrug-
gen. Het zorgt ook voor bewustwording 
en is aantrekkelijk voor de producent, 
zoals varkensboer Jan Broenink hier. Het 
maakt de eerste stap naar een diervrien-
delijker systeem relatief gemakkelijk.” 

Canadese wroetstal
Broenink kan dat beamen, maar moest 
wel een compleet nieuwe stal bouwen om 
diervriendelijker te gaan werken. De stap 
van reguliere veehouderij naar biologi-
sche is groot en financieel ongewis, weet 
hij als geen ander. In ’99 zag Broenink de 
vraag naar biologische melk sterk toene-
men. De verwachtingen voor de biologi-
sche zuivelmarkt waren destijds hoogge-
spannen. Mede uit ethische motieven 
besloot hij met zijn koeien over te scha-
kelen naar biologisch. Zijn varkens ble-
ven regulier gehuisvest. 
“Nu leveren we aan Eko Holland en moe-
ten we uit het buitenland melk importe-
ren wegens tekorten, maar toen was de 
afzet er niet. De vraag steeg veel minder 
dan verwacht. Mijn melk ging naar 
Coberco, nu Friesland Campina. Het 
heeft me wel aan het denken gezet toen 
we in 2002 onze varkens in een Canadese 
wroetstal wilden houden, waar ze meer 
ruimte hebben en kunnen wroeten. We 
hebben toen eerst gekeken of er een 
markt voor was. Met twee andere var-
kenshouders hebben we de stichting 
Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees 
(MBV) opgericht. Met de MBV hebben we 
ons vlees bij Jumbo onder de aandacht 
gebracht. Jumbo werd een van de afne-

mers en verkocht het onder Jumbo 
Bewust. We kregen een hogere prijs voor 
het vlees, zo werd het kostendekkend. 
Met het sterrensysteem is dat natuurlijk 
veel makkelijker geworden.” 

Vierkantsverwaarding
Diervriendelijker vlees is duurder dan 
vlees zonder sterren. Schaalvergroting is 
cruciaal om de prijsafstand te verkleinen 

en voor de vierkantsverwaarding. Als de 
mindere vleesdelen op de goedkope 
hoop verdwijnen, worden de edele vlees-
delen navenant duurder. Mauser: 
“Spreek je over vlees, dan zouden we het 
liefst zien dat de hele markt naar mini-
maal één ster overgaat. Voor de rook-
worst gebruiken we onder andere relatief 
magere varkensschouder. Het is de uit-
daging de rest van zo’n varken met één 
ster goed te kunnen afzetten.” Bovendien 
is diervriendelijker geproduceerd var-
kensvlees een schaars goed. Helemaal 
als het twee sterren moet hebben.  
“We moeten voor het vlees van de schar-
relrookworst nog uitwijken naar Schot-
land. Daar hebben we het ingekocht bij 
een gecertificeerde producent. Als je dit 
verder wilt opschalen, ben je dus afhan-
kelijk van de overige vraag in de markt.”

Boer of consument?
Het is het eeuwige kip- of eiverhaal. Wie 
staat er het eerst op? Niet elke boer heet 
Broenink. De trend zetten zit niet in de 
boerenaard. “De business moet ook goed 
zijn”, reageert Dales. “Concrete eisen als 
ruimere stallen met minder varkens is 
kostprijsverhogend. Door schaalvoorde-
len te creëren kun je dit soort extra kos-
ten terugverdienen door het vlees als 
gecertificeerd te verkopen.” 
Jansen benadrukt dat de boeren er zelf 
ook wat aan over moeten houden. “Als 
veehouders waarde toevoegen aan het 
eindproduct, zoals verbetering van het 
dierenwelzijn, dan moet je die waarde 
ook bij je kunnen houden. Dat is vaak 
lastig en wij moeten gezamenlijk bekij-
ken hoe je dat het beste kunt verwezenlij-
ken, zonder in de problemen met de NMa 
te komen.”   

Ronde tafel dierenwelzijn ziet historische versnelling

‘Alles Beter Leven of  
gelijkwaardig’

Frank Dales: “Als je duurzaam 
wilt zijn, moet je ook minder 
vlees eten”

Marc Jansen: “Veel veehouders 
doen zich tekort”

Foto’s: Foodnote
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groep varkenshouders nog nooit iemand 
langs geweest om mijn wroetstal te bekij-
ken.” De reden? “Er zitten heus geen 
kwade bedoelingen achter. Ze denken: 
het is die gekke boer daar in Twente.” 

Big picture
Dierenwelzijn is hot, maar slechts een 
onderdeel van het grote duurzaamheids-
verhaal. De discussie culmineert naar the 
big picture. Het hele verhaal moet klop-
pen. Dierenwelzijn als integraal onder-
deel van een veel duurzamere veeteelt-
sector. Dat is de evolutie richting 2030. 
Mauser: “Een LCA-achtig [levenscyclus-
analyse, red.) verhaal. Alle indicatoren en 
parameters gemeten en vertaald naar 
tools als spider diagrammen. Technisch 
onderbouwd. Niet naar buiten toe, 
natuurlijk niet. Dan gaat het over happy 
cows en happy farmers op een happy pla-
net.” 
Dales verbaast zich over de versnelling 
die nu heeft plaatsgevonden in de discus-
sie rond dierenwelzijn. “Het is bijna his-
torisch wat er gebeurt. Het was 10 tot 15 
jaar geleden onvoorstelbaar dat we deze 
discussie met deze partijen zouden heb-
ben. Ik denk dat we in 2030 heel mooie 
dingen gaan meemaken.” Jansen: “Daar-
naast gaan we minder dierlijke eiwitten 
consumeren. Er zullen meer en meer 
hybride producten komen.” 

9 miljard
Ondertussen gaan de Chinezen massaal 
ons consumptiepatroon overnemen. Weg 
duurzaamheidsdoelstellingen. “Dat kun 
je niet wegcijferen”, vindt Mauser. “Je 
moet straks 9 miljard mensen kunnen 
voeden. Dit is onderdeel van een wereld-
systeem. Het is absoluut noodzakelijk 
met minder landbouwareaal volgens best 
practices, voor de juiste prijs en zo min 
mogelijk gebruik van grondstoffen voed-
sel te produceren. Je moet wereldwijd 
denken.” Dat doet Broenink al volop. 
“Ons veevoer? Ik heb net alles door 
Wageningen Universiteit laten doorreke-
nen. Hier zie je de spider diagrammen. 
Wij importeren nog steeds krachtvoer, 
dat zie je. Veel soja; daar scoren we nog 
niet goed op. Dat moet veel minder om 
duurzaam te zijn. We gaan voor een dier-
vriendelijke veehouderij en zo veel moge-
lijk regionaal voer. Liefst alles. Dat is de 
toekomst.” 

en zal steeds meer de norm worden. Daar 
is iedereen van overtuigd. Hoe zien de 
Nederlandse vleesschappen er in 2020 
uit? “Alles Beter Leven of gelijkwaardig”, 
voorziet Jansen. Mauser: “Voor Neder-
land ja. Maar wij kijken internationaal. 
Voor producenten die exporteren wordt 
dat lastig. In Duitsland zie ik vooral 
belangstelling voor gmo’s in veevoer, in 
de UK zijn het kalfjes die te vroeg bij de 
moeder worden weggehaald. De truc is 
breed je verantwoordelijkheid nemen, de 
hele footprint mee te nemen, en per 
markt daarover te communiceren.”
Broenink weet dat veel veehouders moei-
te hebben met de nieuwe wind. Optimali-
satie van productie stond tientallen jaren 
voorop. “Dat was de juiste weg, en nu is 
dat plotseling helemaal verkeerd? Ik heb 
net een project met Oud-Hollandse run-
derrassen opgezet (zie ook pag. 30-31, 
red.). Maar veel boeren willen niet. Ze 
krijgen negatieve energie van al die 
eisen.” Maar, als het economisch haal-
baar is, wil het gros uiteindelijk wel, 
voegt hij toe. Dat is ook Mausers ervaring 
met het uitrollen van het caring dairy-
programma van Ben & Jerry. “Eerst zag je 
dat boeren meewarig naar pilotboeren 
keken. ‘Die laten zich exploiteren door 
zo’n groot concern’. Na twee jaar zag je 
dat boeren in de rij stonden voor dit pro-
gramma.” 
“Veel veehouders doen zichzelf tekort”, 
meent Jansen. “Kijk bijvoorbeeld naar de 
Open Dagen van Campina, daar komen 
zoveel mensen op af. Zo worden boeren 
weer trots op wat ze doen.” Toch heeft 
Broenink nog het gevoel dat hij zich met 
zijn ideeën over duurzaamheid in de 
markt moet vechten. “Er is van de vak-

Borging
Dales: “Voordeel van het Beter Leven-
kenmerk is dat het voor consumenten 
geldt als A-merk. De Dierenbescherming 
staat erachter. Mensen willen het 
getoetst hebben. Dales: “Borging is 
uitermate belangrijk. Dat is een proces 
van vallen en opstaan. Het gebeurt nu op 
papier en visueel. Wij zijn aangehaakt bij 
de huidige keuringsinstituten, ze nemen 
het keuringsrapport voor het Beter 
Leven-kenmerk extra mee bij een bezoek. 
Dit is ‘What you see, is what you get’. 
Borging is essentieel voor het consumen-
tenvertrouwen. Geen rotte appels op de 
schaal! Dan gaan de media ermee aan de 
haal of nagelt een actiegroep een goed 
bedoeld project aan de schandpaal.” 

“Sommige media en ngo’s hebben zo 
hun eigen agenda”, constateert Mauser. 
“Dan doel ik niet op de Dierenbescher-
ming.” Dan fel: “Wat we helaas af en toe 
zien is dat onderdelen van goede, nood-
zakelijke ontwikkelingen rond duurzaam-
heid onderuit worden gehaald en in  
diskrediet worden gebracht op basis van 
onvolledige verhalen. Dat is de dood in 
de pot.”

2020
Diervriendelijk vlees staat op de agenda 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

Jan Broenink: “Er is van de 
vakgroep varkenshouders nog 
niemand langs geweest”

Directeur duur-
zaamheid Unilever 
Benelux Anniek 
Mauser: “Je moet  
de hele footprint 
meenemen.”  
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