
Burgers in Brabantwillen
stevige sanering veehouderij
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Frank vandenDungen,CyrilHoevenaars
enGeert Verstegen zijnbestuursleden van
hetBrabantsBurgerplatform.

N
ederlandheeft de grootste
veedichtheid vanEuropa. En
Noord-Brabant is koploper.
Als paddenstoelen schoten
de stallendaarde laatste
decenniauit de grond.Dat

brengt sociale spanningenmet zichmee
ophetBrabantseplatteland.

Onderde veehoudersneemtde concur-
rentie toe.Deboerenslimmigheiddusook.
Veehouders zoeken vakerde randopen
gaaner steedsmeer overheen.Datwordt
danweer ingedamdmet regelgeving.Om-
wonenden raken intussen in een spagaat.
Zebegrijpenbest dat sommigeboeren
uitbreidenominvesteringen terug te ver-
dienen.Maar anderenblijven steedsmeer
engrotere stallenbouwen.Datmaakthet
leefgebied steedsminder leefbaar.

Inde gebiedenmet veel vee is veelmeer
stank enoverlast toegestaandan inde rest
vanNederland.Dusburgersmoetendaar
nadrukkelijker opkomenvoorhuneigen
leefomgeving.Het rijk, deprovincie ende
gemeentedoendat al jarenniet. Burgers
willenkrimpvande veestapel enmeer
aandacht voordenegatieve effecten van
de veehouderij. Vanernstige stankover-
last en verstening vanhet platteland, tot
verlies vanbiodiversiteit enoplopende
gezondheidsrisico’s.

Bij hun recente acties hamerdende
boerenopmeer ontwikkelruimte,minder
regelgeving eneengelijk speelveld.Ook
deburgers inhet buitengebied, die daar
meestal al jarenlangwonenendeoverlast
almaarhebben ziengroeien, pleiten voor
zo’n gelijk speelveld. Zijwillenminder
veedichtheid en leefbarenormen.Burgers
blokkerengeendistributiecentra en snel-
wegen. Ze trekkenniet naarDenHaag.
Maar ze gaanwel allemaal stemmen. Ze
begrijpendat individuele boerengebruik-
maken vande ruimtediehet systeemhun
biedt.Daarompleitenburgers voor een
stevige sanering en voor radicale vernieu-
wing vande veehouderij.

ONVERMIJDELIJK
Alleswijst eropdat de veehouderij, die
grootwerddoorminimalisatie vankosten
enmaximalisatie vanbulkproductie, het
einde van zijn cyclusnadert.Onzemaat-
schappij is zich steedsbeter bewust vande
minpunten inhet proces endenegatieve
bijwerkingen, en stelt hogere eisenaande
kwaliteit van voedsel.

Boeren staan voor een lastig dilemma.
Wil je als ondernemerdoor opde inge-
slagenweg vangrootschaligheid, dan
is ons land te klein.Wantde richting is
bepaald:we gaannaar een circulaire vee-
houderij. Enalswe ‘circulair’ invullen
opnationale of regionale schaal, is forse
krimpvande veestapel onvermijdelijk,

Burgers blokkeren
geen snelwegen en
distributiecentra.
Maar ze gaan wel
allemaal stemmen

$ Omwonenden
vanmegastallen
zien omgeving
onleefbaar
worden

$ Ze vrezen
voor hun
gezondheid

$ Zepleiten
voor radicale
verandering van
de veehouderij

waardeboeren jarenlangwind inde
zeilen geblazenwerd.Deoverheidheeft
haar rug gerecht, somsonderdruk vande
rechtspraak, somsdoornieuw inzicht. ‘De
vrijheid vande eenkanniet tenkoste gaan
vandegezondheid vandeander’, sprak
premierMarkRutte onlangs kernachtig.
Gezondheid lijkt daarmee voorhet eerst
zwaarder tewegendaneconomischgewin.

ARBEIDSMIGRANTEN
Tegelijk groeit inDenHaaghet besef dat
wemet z’n allen stiekemeenhogeprijs be-
talen voorde export vanal dat vee en vlees
endewerkgelegenheid voor voornamelijk
arbeidsmigranten.De schade aanklimaat,
natuur enbiodiversiteit endekosten van
extra gezondheidszorg, de achteruitgang
vanbodem, lucht enwater ende torenho-
ge subsidies voormestvergistingwerden
tot ophedenniet aande vee-industrie toe-
gerekend.De zorgenomeennieuwepan-
demie endeklimaattransitie zullen leiden
totmeer realistische rekensommen.

Deboeren zijn ogenschijnlijk solidair.
Maar er is een concurrentieslag tussen
intensieve veehouderij enmelkveehou-
derij, omreststromenenommestafzet.
Als deoverheidniet kiest, kiest demarkt.
Dankunnenwewaardevolle bedrijven
verliezen.

Inde intensieve veehouderij hebben
relatief veel ondernemersnietmeer grond
danhet bouwvlakwaaropde stallen staan.
Zehebbenalleenbindingmetde euro’s.

Zewillen inmegastallen zoveelmogelijk
vlees tegen zo laagmogelijke kostenpro-
duceren.Dezebedrijvenhorenniet thuis
inhet buitengebied. Vee-industrie hoort
gewoonopeen industrieterrein.

Boerendiehet probleemveroorzaak-
ten, kunnenhet echter ookoplossen,
doorweer boer teworden, doorweer een
verbinding aan te gaanmethundieren,
het landschapenhunburen.Door verant-
woordelijkheid tenemenvoornatuur en
biodiversiteit ophungronden.Boeren zijn
ondernemendgenoeg.

Maarboerenhebbenbondgenotenno-
dig: burgers die eennieuwekoers voor een
kleinschalige veehouderij onderschrijven.
Burgers diehenookals consumentwillen
steunen.Daarommoetenboerenenbur-
gers aan tafel, enmet eenplannaarDen
Haag.

Dat planomvat sanering vande vee-in-
dustrie ophet plattelandéneenperspec-
tief voor eennieuwegeneratie.Want
eigenlijkwil iedereendat boerenmetmin-
der vee in eennatuurlijke omgeving een
eerlijkeboterhamkunnen verdienen.

geziendebeschikbare grondenendebe-
perktehoeveelheid reststromenvande
voedingsindustrie.

Daarbijmoet je als veehouder ook
metdebeleidsmatige effecten vande co-
ronapandemie rekeninghouden.Waar-
schijnlijkwordt er een remgezet ophet
wereldwijde gesleepmet vee en vlees.De
trendneigt, ook elders inWest-Europa, on-
miskenbaarnaar veilig voedsel vandichter
bij huis.

Bovendien leggen steedsmeerweten-
schappers de vinger opdegezondheidsri-
sico’s voordebewoners vande veedichte
gebieden,waar eerderQ-koorts, stank,
fijnstof, stikstof ennuook corona, zich als
donkerewolken samenpakken.

Boerenhebben vanouds eenbinding
methundieren,methungrond,methet
landschapénmetdeomwonenden.Een
groot deel vandehuidige veehouders is
dezebindingkwijt. Omwonenden zijnde
tegenpartij geworden.

Maarhet tij keert.Ook inDenHaag,
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