
Hoe kunnen we de wereld op een eerlijke manier voeden, zonder mensen 
uit te sluiten, de natuur uit te putten en dieren onnodig te kwellen? 
Die vraag houdt ons bezig. 

Zicht op de toekomst met begrip van verleden 
Boeren hadden vroeger weinig keus. Landbouw was altijd grondgebonden en circulair 
waar mogelijk. Zo werken de kippen en de varkens op het erf de resten van het land 
weg, terwijl de koeien en de geiten graasden op grond waar je niets zinnigs kunt 
verbouwen. De boerenfamilie kreeg van de dieren melk, eieren, vlees en mest. Tot diep 
in de jaren vijftig had de gemiddelde boer zo’n gemengd bedrijf.

Doorgeschoten
Tegenwoordig zijn boeren specialistische agrarische ondernemers. De ontwikkeling 
van de lanbouw is na WOII even ingrijpend als snel gegaan. Minister Mansholt heeft 
hierin een cruciale rol gespeeld. Zijn devies was nooit meer een hongerwinter. En zo 
geschiedde. De veestapel breidde uit en de landbouw werd intensiever. Nederland 
schopte het tot wereldkampioen efficiënte voedselproductie en is nog steeds 
internationaal koploper op het gebied van landbouwinnovaties. Een gevolg van het 
intensiveren van de landbouw is dat we de oorspronkelijke functie van dieren in ons 
voedselsysteem uit het oog zijn verloren. Steeds verder drijven we af van het sluiten 
van de kringlopen. Aan de ene kant kampen we met een mestoverschot en aan de 
andere kant moeten we veevoer uit andere werelddelen hierheen slepen om de dieren 
te voeden. Dit vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en draagt bij aan de 
ontbossing in bijvoorbeeld het Amazonegebied. Nu is 70% van alle landbouwgrond 
op de wereld bestemd voor vee(voer). We zijn doorgeschoten in ons streven naar 
de hoogste productiviteit tegen de laagste prijs. Een streven dat ook nog ‘s leidt tot 
praktijken in de dierhouderij die het daglicht niet kunnen verdragen. 
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Competitie food/feed
Kipster brengt een revolutionair systeem om dieren te houden naar de markt. Een 
systeem waarbij we de kringlopen weer sluiten en waarbij we respect voor leven als 
vertrekpunt hanteren. Wij laten ons niet leiden door romantische beelden, maar door 
economische haalbaarheid, maatschappelijke aanvaarding en de wetenschap. 
Dr. Hannah van Zanten illustreert in haar promotie-onderzoek (Feed sources for 
livestock: recycling towards a green planet, WUR 2016) hoe dit systeem er voor de 
hele wereld uit zou kunnen zien. Het doel van dit systeem is het voeden van zoveel 
mogelijk mensen per hectare grond. Om dit te realiseren begin je met het verbouwen 
van eten voor mensen op alle vruchtbare gronden. Je stopt met het verbouwen van 
veevoer. Hierdoor ban je de zogenaamde food/feed-competitie uit. Toch is er een rol 
voor dieren in dit systeem weggelegd. Grond waar je niets op kunt verbouwen,                            
bijvoorbeeld omdat het tegen een stijle berghelling ligt of onvruchtbaar is, benut je 
voor grazers, zoals koeien en geiten. Ook zijn er reststromen van het land die niet 
geschikt zijn voor menselijke consumptie. Verder zijn er reststromen van 
voedselproducenten, zoals bakkerijen. Dieren kunnen dit afval prima verorberen en 
omzetten in iets hoogwaardigs voor de mens. Denk aan eieren, zuivel, vlees en mest. 
De mest van deze dieren bevordert de bodemvruchtbaarheid.

Eiwitbehoefte
Dr. Van Zanten berekende dat met dit systeem ongeveer een derde van de 
eiwitbehoefte van alle mensen op de wereld geproduceerd kan worden door dieren. 
Oftewel 20 gram per persoon. Ter illustratie: een ei van 65 gram bevat 10 gram eiwit, 
een glas melk van 150 ml en een onsje vlees 25 gram. Om optimaal de wereld te 
voeden, is er voor iedereen op aarde ongeveer 1 ei en 2 glazen melk per dag 
beschikbaar, of een stukje vlees van max 100 gram. Langs deze weg is vlees een 
bijproduct van zuivel en eieren, of van de varkens die onze reststromen wegwerken. 
De kwestie rondom eiwit is niet alleen een productie-, maar vooral een 
distributievraagstuk. Amerikanen consumeren bijvoorbeeld te veel eiwit en 
Afrikanen te weinig. 
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Dierenwelzijn
Organisaties als Milieudefensie en de Dierenbescherming vroegen zich in de jaren 
zeventig al af of we met de intensieve veehouderij wel op de juiste weg zaten. 
Destijds werden ze nauwelijks gehoord. Tegenwoordig is dat anders. Zo speelt de 
Dierenbescherming een belangrijke rol in het verbeteren van het welzijn van 
landbouwhuisdieren. Of dit allemaal snel genoeg gaat en of de standaarden wel hoog 
genoeg liggen, blijft de vraag. De dieren waarover we heersen kennen we minimale 
rechten toe, omdat ze in de eerste plaats maximaal moeten opbrengen. Zo worden in 
Nederland 40 miljoen eendagskuikens in de legpluimveehouderij vergast, omdat ze
geen eieren kunnen leggen. Deze broertjes van de leghennen groeien te langzaam in 
verhouding tot vleeskuikens en hebben daarom geen waarde. Aan de andere kant 
hebben we een vleesindustrie met kuikens die zo snel mogelijk groeien als enige 
vooruitzicht in hun korte leven hebben. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat 
het dier- en milieuvriendelijker moet, en dat de boer letterlijk en figuurlijk beter 
verdient, zowel sociaal als financieel. De realistische en revolutionaire concepten van 
Kipster beantwoorden hieraan. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Zo beloonde 
Wakker Dier ons initiatief met de haantjes overigens met een radiospot. Het stemt 
ons optimistisch dat deze groeimarkt ongekende mogelijkheden biedt. 

Volksgezondheid 
De trend dat het milieu- en diervriendelijker moet, wordt mede ingegeven door de 
druk op de volksgezondheid als gevolg van de intensieve landbouw. Zo is er veel 
weerstand tegen antibioticagebruik bij dieren en het massale gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw. Voor ons staat vast dat 
voedselselproductie nooit schadelijk mag zijn voor de directe omgeving. Niet alleen 
voor de gezondheid van de omwonenden, maar ook voor de dieren en de boer zelf.  
Gezond boerenverstand zegt ons dat bijvoorbeeld fijnstof niet gezond kan zijn en dat 
voorkomen dus altijd beter is dan genezen.
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Broeikasgassen
Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor ruim een kwart van de uitstoot van 
broeikasgassen. Runderen, voor vlees en zuivel, stoten het meeste uit. Onze voeding 
bestaat voor gemiddeld 16% uit dierlijke producten, maar veroorzaakt 55% van de 
aan voeding gerelateerde broeikasgasemissie (RIVM 2016a). Nederland heeft zich 
internationaal verbonden aan klimaat- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(UN 2015). De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn alleen haalbaar als we ook de 
uitstoot van broeikasgas door voedsel aanpakken (RIVM, 2016a).  

Beëindigen armoede en ongelijkheid 
In 2015 namen de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een plan aan voor een 
betere toekomst om in de komende vijftien jaar armoede te beëindigen, ongelijkheid 
en onrecht te bestrijden en onze aarde te beschermen. Wereldwijd beginnen 
bedrijven invulling te geven aan het realiseren van deze Sustainable Development 
Goals (SDG’s). Onze visie sluit naadloos aan bij deze SDG’s. Hoewel ze allemaal 
belangrijk zijn, springen er voor ons een viertal uit, namelijk ‘Zero hunger’, ‘Health and 
wellbeing’, ‘Responsible consumption and production’ en ‘Climate action’.  

Ot & Sien
Alles overziend moeten we terug naar het circulaire denken van Ot en Sien, maar met 
de kennis van nu. Dus efficiënt produceren, tegen acceptabele prijzen voor de 
doorsnee consument, en met oog voor dierenwelzijn, milieu en de boer. Wat de 
politiek predikt en Wageningen Universiteit onderzoekt, brengen wij in de praktijk.  

Dank voor je aandacht
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