
De stelling van Leo den
Hartog: we moeten de
intensieve veehouderij
ruimte blijven geven
Alle kippen en varkens buiten,
dat kan niet meer. We
stevenen hoe dan ook af op
een intensivering van de
landbouw. Boeren die willen
doorgaan, moet je niet
belemmeren, zegt Leo den
Hartog tegen Roel Janssen.

Provinciale Staten van Noord-Brabant
hebben de bouw van megastallen stop-
gezet. Bent u daar blij mee?
„Het begint met de vraag: wat is een
megastal?”

Zullen we zeggen: een zeer grote stal?
„Er zijn landen waar je bedrijven met
honderdduizend dieren hebt. Hier
wordt gezegd: wij bakenen het af op
1,5 hectare.”

Voor de goede orde: dan heeft men het
niet over een weiland maar over een
agrarisch bouwblok van 1,5 hectare,
ruim twee voetbalvelden naast elkaar.
Daar kun je veel dieren in kwijt.
„Het is een behoorlijk gezinsbedrijf.
Maar je moet het in perspectief zien.
Nederland is een land met vruchtbare
grond en landbouw speelt hier histo-
risch gezien een belangrijke rol. Wat
betreft agro food is Nederland de twee-
de exporteur ter wereld, na de Vere-
nigde Staten. Wij exporteren vooral
naar onze regio, de driehoek Londen-
Parijs-Berlijn. De afgelopen jaren is
de opbrengst voor de boeren naar ver-
houding teruggelopen. Gecorrigeerd
voor inflatie krijgt een boer voor
melk nog maar 50 procent van wat hij
in 1960 kreeg, voor vlees een kwart en
voor eieren 18 procent.”

Dat heeft men opgevangen door be-
d r ij f s u i t b r e i d i n g.
„Ja, door schaalvergroting. Ondertus-
sen stelt de maatschappij steeds meer
eisen aan dierenwelzijn en milieu. De
vraag is: hoever mag de groei van de
veehouderij doorgaan? Dan moet je
het hebben over de randvoorwaarden

waaronder wij de bedrijfsomvang in
Nederland laten groeien. Die rand-
voorwaarden moeten we definiëren.”

U zegt: Nederland heeft vruchtbare
grond. Maar met megastallen ontkop-
pel je de veehouderij van de grond.
„Dat klopt. Maar de bedrijven zijn
ook belangrijk voor de economie en
de werkgelegenheid. In de agrofood-
sector zijn zo’n 600.000 mensen
werkzaam. Er moet ruimte zijn voor
de bedrijfsontwikkeling van de vee-
houderij, zodat boeren de investerin-
gen kunnen opbrengen die nodig zijn
voor duurzame productie en dieren-
welzijn. Vergeet niet dat Nederland
wat dat betreft internationaal voor-
oploopt en dat we er een deel van on-
ze welvaart aan te danken hebben.”

Zeker. Maar je kunt ook stellen: inten-
sieve veehouderij is een gepasseerd sta-
tion. Dus we maken de voorwaarden zo
streng dat de sector inkrimpt.
„Dat is ook gebeurd. De varkenshou-
derij is met 30 procent gekrompen.
Maar voor ondernemers die door wil-
len, moet er ruimte voor bedrijfsont-
wikkeling bestaan. Megastallen van
100.000 dieren zullen we in Neder-
land echt niet krijgen.”

Hoeveel dieren kun je maximaal hou-
den op anderhalve hectare?
„Dat hangt van de diersoort en de in-
richting van de stallen af.”

Vindt u dat je dan helemaal niet naar
het volume moet kijken?
„Er zullen altijd ondernemers zijn
die besluiten: onder deze randvoor-
waarden ga ik niet investeren. Nu
worden ze voor het blok gezet: tot zo
ver en dan houdt het op.”

Omdat de politiek paal en perk wil
stellen aan de uitbreiding van de be-
d r ij v e n .
„Brabant maakt een pas op de plaats.
Men wil eerst de randvoorwaarden
definiëren. Maar als je beslist: stallen
mogen niet groter worden dan ander-
halve hectare, dan zet je alles op slot.
Er zijn bedrijven met een bouwblok

van één hectare die minder duurzaam
zijn dan een bedrijf dat op twee hecta-
re produceert.”

Brazilië is de grootste kippenproducent
ter wereld. Het land heeft volop ruimte
en voedsel beschikbaar. Daar kan Ne-
derland toch nooit tegenop?
„Het gaat om de wijze van productie.
Daarnaast willen we ook voedselze-
kerheid…”

Maar Nederland is de een na grootste
agro-exporteur ter wereld! We produce-
ren veel meer dan we consumeren.
„We exporteren veel naar Duitsland,
we liggen dichter bij het Ruhrgebied
dan de Duitse productiegebieden.
Dichter bij Parijs dan Bretagne. We
zitten ook dicht bij Engeland.”

Vindt u dan dat Nederland de megastal
van Noordwest-Europa moet zijn?
„De landbouwsector in Nederland is
innovatief. We ontwikkelen, produ-
ceren en verkopen. Op een gegeven
moment kregen we te veel dieren en
daarna is de veestapel teruggegaan.
Het aantal varkens is met vijf miljoen
afgenomen. Nu stabiliseert het aantal
zich, terwijl het aantal bedrijven on-
verminderd terugloopt.”

Ja, want dat is een historische trend.
„De landbouwsector speelt ook een
rol in Nederland Kennisland. Denk
aan de betekenis van de Wageningen
Universiteit. Als we geen primaire
productie meer hebben in Nederland,
verdwijnt ook de kennis wat betreft
onderzoek en technologie. ”

Handhaaft Nederland de intensieve
veehouderij om de technologie en de
wetenschap te onderhouden?
„Het een kan niet zonder het ander.
Maar tegelijk wordt ook de maat-
schappij kritischer.”

Er zijn 17 miljoen stuks rundvee, scha-
pen, geiten en varkens en meer dan 90
miljoen stuks pluimvee in Nederland.
Dat is een extreem grote veestapel voor
een overbevolkt land.
„Dat beeld wordt bepaald door de

concentratie in vier provincies. Bra-
bant, Limburg, Gelderland en Over-
ijssel hebben 90 procent van de inten-
sieve veehouderij. Denemarken heeft
meer varkens per hoofd van de bevol-
king, maar die zijn meer over het land
verspreid.”

Maar de bevolking wil geen megastal-
len op het platteland, of dierenflats op
de Tweede Maasvlakte.
„Belangrijk is dat de veehouderij zich
in bepaalde gebieden kan ontwikke-
len. Dan kun je denken aan bedrijfs-
terreinen. Wat verder weg van de be-
woonde wereld zijn de risico’s voor de
gezondheid ook minder.”

Bij veehouderijen op industrieterrei-
nen blijft er toch niets over van het stre-
ven naar dierenwelzijn?

„De omvang van de bedrijven is niet
strijdig met dierenwelzijn en milieu.
We moeten in de wereld wél de voed-
selproductie verdubbelen vanwege
de bevolkingsgroei en de welvaarts-
groei in Azië en Latijns-Amerika.”

Bedoelt u dat Nederland de hele wereld
moet kunnen bevoorraden?
„Natuurlijk niet. Maar ook in de om-
geving van Nederland wonen een
paar honderd miljoen mensen, kriti-
sche consumenten, voor wie we pro-
duceren. Onder de voorwaarden die
we hier stellen. Een goede inpassing
van de bedrijven in het landschap,
geen milieuoverlast en het moet goed
gesteld zijn met het dierenwelzijn.
West-Europa moet qua voedselvoor-
ziening nooit afhankelijk zijn van
Oost-Europa of Zuid-Amerika.”

Weet wat de boer wil
Prof. dr. ir. Leo den Hartog (1955)
is buitengewoon hoogleraar be-
drijfsontwikkeling in de veehou-
derij aan de Universiteit van Wa-
geningen en directeur Onder-
zoek en Ontwikkeling bij Nutre-
co. Nutreco is een beursgeno-
teerd bedrijf, gespecialiseerd in
diervoeding. Het bedrijf is in Ne-
derland gevestigd en is actief in
tachtig landen.
Den Hartog was leider van inter-
nationale handelsmissies voor
het Ministerie van Landbouw in
Zuid-Amerika, Afrika en Azië.
Den Hartog is opgegroeid op
een boerderij in West-Brabant.
Na zijn studie in Wageningen
heeft hij wetenschappelijk on-
derzoek gedaan naar diervoe-
ding. Na dit interview kwam het
nieuws naar buiten over bacte-
riën in kippenvlees die resistent
zijn tegen antibiotica, en die op
mensen overgaan. Desgevraagd
zei Den Hartog dat hij op het ge-
bied van bacterieel-medische za-
ken geen deskundige is.

Fo t o ’s Merlin Daleman

Dat is Nederland toch al voor de import
van veevoeder?
„Ja, maar je moet voedsel hier blijven
produceren.”

Ik begrijp het belang van innovatie en
de Wageningse Food Valley. Maar dan
kun je toch volstaan met een beperkt
aantal experimentele bedrijven?
„Het gaat er niet om het aantal dieren
te beperken.”

Waarom niet?
„Boeren zeggen: met het aantal die-
ren dat we nu hebben, kunnen we pri-
ma duurzaam produceren. Je moet
definiëren wat duurzaam produceren
is, het aantal dieren is daarvan een af-
geleide.”

Maar waarom moet Nederland zich in-

ternationaal profileren als land met
zo’n grote veestapel?
„De omvang van de veestapel is niet
heilig. We zullen in de toekomst min-
der bedrijven krijgen. De vraag is dan
of we hetzelfde aantal dieren houden.
Maar boeren die willen doorgaan,
moet je niet belemmeren. Dat men nu
een pas op de plaats maakt, snap ik
trouwens wel.”

Het is een politiek signaal. Straks staat
alleen het CDA nog achter de intensie-
ve veehouderij.
Dat geloof ik niet. De meeste partijen
willen duurzame landbouw in Ne-
derland. In de Provinciale Staten van
Brabant steunde het CDA ook de be-
perking van het bouwblok.”

Is het een teken aan de wand dat het

CDA die ommezwaai maakt?
„Dat doet men om met elkaar te kun-
nen definiëren onder welke voor-
waarden we de veehouderij willen
voortzetten in Nederland. Als dat
leidt tot inkrimping, is dat zo. Je
moet een doeldiscussie hebben en
niet een middelendiscussie.”

Je kunt ook de middelen aangrijpen om
een doel te bereiken.
„Dat is de verkeerde insteek. Het gaat
om kwaliteit, niet om kwantiteit.”

Kwaliteit is: koeien in de wei, varkens
in de modder, kippen op het erf.
„Nee, dat is voorbij. Alle kippen bui-
ten, alle varkens buiten, dat kan niet
meer. Daarmee kun je de wereld niet
op een duurzame manier voeden. We
gaan hoe dan ook naar een intensive-
ring van de landbouw toe. We moeten
naar een verdubbeling van de voed-
selproductie omdat de wereldbevol-
king groeit, de welvaart toeneemt en
daardoor de consumptieve vraag naar
zuivel, vlees en eieren.”

Moet je wat betreft de vleesconsumptie
niet streven naar minder consumptie?
„Als iedereen in de wereld net zo gaat
consumeren als de Amerikanen, heb-
ben we vier wereldbollen nodig. Er
zijn nu meer mensen met overge-
wicht in de wereld dan mensen die
honger hebben. Dus overconsumptie
moet je voorkomen. Maar in Azië, La-
tijns-Amerika en Afrika stijgt de wel-
vaart en gaan mensen van koolhydra-
ten naar een eiwitrijk rantsoen.”

Dan is in Europa inkrimping van het
vleesaanbod een goed idee.
„Dat denk ik niet. Mensen blijven
vlees kopen.”

Ja, maar de spreekwoordelijke super-
knaller kan best in prijs omhoog.
„Mee eens. Het bedrag dat wij beste-
den aan ons voedselpakket is mager.
Melk is goedkoper dan mineraalwa-
ter of cola in de supermarkt.”

In dat geval zegt een econoom dat je het
aanbod moet beperken. Minder kip-
pen, minder varkens, minder rundvee.
Dan gaan de prijzen vanzelf omhoog.
„Niet als supermarkten vlees en eie-
ren vervolgens goedkoop uit andere
landen importeren. De consument
zegt als burger ‘ik wil best meer beta-
len’, maar als consument kiest hij
voor het goedkoopste.”

Laten we het er dan over eens zijn dat
men het in het verleden de groei te lang
op zijn beloop heeft gelaten. Politiek en
b e s t u u r l ij k .
„Dat was een ander tijdperk. Het gaat
er nu niet meer om zoveel mogelijk
bedrijven of dieren te houden, maar
om een sector in stand te houden die
toekomst heeft. Daar mag Nederland
best eisen aan stellen.”
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