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 I
n opdracht van het ministerie van 
LNV ontwerpt ASG nieuwe vee-
houderijsystemen (voorbeelden: 
projecten Kracht van Koeien en 
Varkansen). Die systemen moeten 

beter afgestemd zijn op maatschappelijke behoef-
ten en wensen. Maar hoe kijken Nederlandse 
burgers aan tegen de veehouderij? En waarom 
doen zij dat zo? ASG wil antwoord op die burger-
vragen om nieuwe houderijsystemen te kunnen 
ontwerpen. Daarvoor werd gezocht naar een 
onderzoeksmethode die de kwaliteit van inter-
views combineert met de representativiteit van 
enquêtes. Dit combinatievoordeel werd gevonden 
in een bijzondere methodiek: nextexpertizer (NE) 
van het bureau nextpractice in Bremen (Duits-
land).  

Dilemma’s in de veehouderij
In het NE-onderzoek werden 98 respondenten 
individueel gedurende circa anderhalf uur 
ondervraagd naar hun standpunten over de  
veehouderij. De uitkomsten zijn representatief 
voor de Nederlandse burger. 
Burgers hebben een sterk zwart-wit beeld van de 
veehouderij, waarin het houden van dieren voor 
economische doeleinden bijna per definitie leidt 
tot slachtoffers: de dieren en het milieu. Diep 
van binnen vinden ze bijna zonder uitzondering 
de behoeften van dieren zeer belangrijk. Tegelij-
kertijd menen zij dat dit in het geheel niet geldt 
voor de ‘typische consument’ (waartoe ze zich-
zelf niet rekenen): die kiest voor goedkope dier-
lijke producten en is niet geïnteresseerd in het 
lot van dieren of het milieu. Dit opvallende 
onderscheid tussen ‘ikzelf’ en de ‘typische con-
sument’ verklaart het verschil in interesse in de 
behoeften van dieren enerzijds en het handelen 
in de supermarkt anderzijds. Bij de aankoop van 
dierlijke producten schuiven zij de verantwoor-
delijkheid voor de omstandigheden waarin dieren 
leven naar de veehouder, industrie en retailer. 

Zij gaan ervan uit dat die ervoor zorgen dat de 
dieren het goed hebben, zijzelf kunnen er toch 
niets aan veranderen. Burgers zien dat de vee-
houderij zich in de gewenste richting ontwikkelt: 
de veehouderij wijkt op dit moment nog sterk af 
van hun ideaalbeeld, maar is al een stuk beter 
dan in de jaren tachtig. De burger verwacht dat 
de veehouderij binnen afzienbare tijd uitkomt 
op het midden tussen economische productie en 
respect voor natuur en dieren. Niet het ideaal, 
maar een realistisch geachte balans.

Verschillen tussen veesectoren
Opvallend is dat de melkveehouderij nauwelijks 
beter scoort dan de intensieve veehouderij (zie 

figuur 1). Bij de burger leeft het idee dat koeien 
overwegend op dezelfde manier worden gehouden 
als kippen en varkens. De veronderstelling dat de 
melkveehouderij een veel positiever imago heeft, 
wordt dus niet bevestigd. Weidegang blijkt wel 
een levensgroot verschil te maken: het houden 
van koeien in de wei maakt 180 graden verschil 
met het houden van koeien in de stal. Dit past in 
de algemene opvatting uit de studie dat dieren vrij 
moeten kunnen rondlopen, niet gevangen moeten 
worden gezet, en buiten zouden moeten leven in 
natuurlijke omstandigheden. 

Drie soorten consumenten
Natuurlijk zijn er ook verschillen te zien tussen 
de 98 respondenten. Binnen de groep zijn drie 
deelgroepen te onderscheiden: de romantici  
(50 procent), de pragmatici (35 procent) en de 
ethici (15 procent). De pragmatici vinden het 
gebruik van dieren geen moreel probleem, 
zolang het maar fatsoenlijk gebeurt en er niet 
gerommeld wordt. Hun grootste zorg is of een 
product veilig is. Ze hechten een sterk geloof  
in technologie en de mens om te zorgen dat de 
productie goed gebeurt. De ethici zien dieren 
veel meer als gelijkwaardige medeschepselen. 
Hun grootste zorg is dat we ethisch omgaan  
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Opvallend is dat burgers 
zichzelf niet rekenen tot de 
‘typische consument’ die zich 
weinig aantrekt van het lot 
van dieren en milieu als zij 
in de supermarkt hun keuze 
maken. 
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met de dieren. Zij hechten aan natuurlijke 
omstandigheden voor dier en productie. Zij 
erkennen dat dit ook verplichtingen heeft voor 
het eigen handelen. De grootste groep is meer  
in tweestrijd: de romantici vinden respect voor 
dieren enorm belangrijk, maar willen ook 
(betaalbaar) kunnen consumeren. In hun ideale 
wereld is er geen tegenstelling: een goed leven 
voor het dier is automatisch ook goed voor hen-
zelf. Economische belangen en kortzichtigheid 
staan die ideale wereld echter in de weg.

Winnen van consumentenvertrouwen 
Op basis van de resultaten kunnen vrij concrete 
kenmerken van dierhouderij worden benoemd 
die belangrijk zijn voor het oordeel van burgers. 
De belangrijkste staan in tabel 1. Bij de ideale 
houderij gaat het echter niet alleen om de dieren: 
ook de harmonie tussen mens en dier is belang-
rijk. Dat die harmonie er nu niet is, ligt aan de 
wijze waarop onze markteconomie is ingericht: 
zodra economisch rendement en ‘kortetermijn-
persoonlijk belang’ de belangrijkste drijfveren 
zijn, zullen dieren en natuur bijna per definitie 
het slachtoffer zijn. Een goed houderijsysteem is 
dus niet genoeg. De veehouderijsectoren zouden 
in hun marketingactiviteiten de consument 
ervan moeten overtuigen dat de producent er 
niet stiekem een verborgen agenda op na houdt. 
De producent, en dan met name de voedsel-
industrie, moet in woord en daad laten zien dat 
hij in de noodzakelijke commerciële afwegingen 

ook de belangen van het dier en milieu in het 
oog houdt. En de boer? Die wordt daarin eerder 
vertrouwd dan de voedselindustrie. Dit is een 
belangrijke verklaring voor het vertrouwen dat 
men heeft bij streekproducten en directe relaties 
tussen boer en consument: zonder al te veel  
uitleg wordt er in die relaties van uitgegaan  
dat dier, boer en natuur niet ten koste gaan  
van economische belangen.De belangrijkste kenmerken van houderij-

systemen voor productiedieren, in het  
ideaalbeeld van de burgers (in volgorde 
van gewicht dat men er aan hangt).
1. Dieren moeten vrij rond kunnen lopen.
2.  Dieren als broeders en zusters behan-

delen.
3. Dieren goed verzorgen.
4. Diervoeding is natuurlijk en vers.
5.  Zo nodig meer betalen voor dieren-

welzijn.
6. Natuur / Natuurlijke leefomgeving.
7.  Vlees (dierlijke producten) met  

sappige, verse smaak.
8. Eerlijke en duurzame productie.
9.  Professionele handelingsvrijheid  

voor boeren.
10. Redelijke marges voor boeren.
11. Kwaliteitsborging door regels.

figuur 1

Opvattingen over houderijvormen: hoe 
positioneren respondenten verschillende 
vormen van dierhouderij ten opzichte van 
hun ideaalbeeld?

Het houden van koeien ligt iets dichter bij 
het ideaal dan de intensieve veehouderij, 
maar schapen en paarden scoren veel 
beter. De termen rondom de bol zijn kern-
thema’s in de zogenoemde betekenis-
ruimte van de respondenten. Hoe dichter 
een houderijvorm bij zo’n kernthema 
staat, des te meer het daar gelijk aan  
is in de ogen van respondenten.

www.krachtvankoeien.nl
www.whitetree.nl/nextexpertizer
www.nextpractice.de

Respect voor
dierenwelzijn

Economische 
productie domineert

Landschap
kleinschalig

Houderij van:

pluimvee

varkens

schapen

koeien

ideaalbeeld
burger

paarden

Aantasting
milieu

tabel 1

Websites voor meer informatie


