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Dieren moeten zélf kunnen zorgen voor een positieve 

balans van negatieve en positieve ervaringen. Dat kan bui-

ten, maar ook prima ín de stal. Een ketenconvenant moet 

zorgen voor deze ‘next step’ in dierenwelzijn.
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Volgende 
uitdaging: positief 
dierenwelzijn
Een goed dierenwelzijn is meer dan het voorkomen van problemen. 

De ‘next step’ is positief dierenwelzijn. Binnenkort starten bespre-

kingen voor een convenant dierwaardige veehouderij. Integraal: 

 andere uitdagingen als stikstof worden meegewogen. 

T
erwijl iedereen in de ban is van stikstof wordt 
er achter de schermen gewerkt aan een ander 
dossier, namelijk dat van dierenwelzijn. Daar 
waar stikstof onderdeel is van de provinciale, 

gebiedsgerichte aanpak (GGA), dat daarnaast ook gaat 
over water, klimaat en natuur, is dierenwelzijn onder-
deel van de door het kabinet beoogde transitie richting 
kringlooplandbouw. 

In de mede door de Tweede Kamer sterk bekritiseer-
de ‘perspectiefbrief’ van LNV-minister Staghouwer van 
10 juni, schrijft hij dat kringlooplandbouw verder zal 
worden uitgewerkt. Waarbij ook zal worden aangegeven 
wat dit betekent voor een positief dierenwelzijn. Daarbij 
is de basis vorig jaar november gelegd door het rapport 
Dierwaardige veehouderij van de Raad voor Dieraange-
legenheden (RDA). Ondertussen voert Wakker Dier de 
druk alvast op met de radiospot ‘Zuivel is niet zo zuiver 
als we denken’. 

Positief dierenwelzijn
Die toevoeging ‘positief’ is betrekkelijk nieuw. Vanaf de 
jaren zestig werd welzijn benaderd vanuit het voorko-
men van welzijnsproblemen als pijn, angst, stress en 
ziekte en het daarnaast voldoen aan de basisbehoeften 
goede voeding, huisvesting en gezondheid. Maar het 

Door Rochus Kingmans

voorkomen van negatief dierenwelzijn zegt nog niets 
over positief dierenwelzijn, schrijft de RDA. Dat defi -
nieert positief dierenwelzijn als ‘de capaciteit van het 
dier om adequaat om te gaan met zijn omgeving om zo 
een emotionele toestand te bereiken die het dier zelf 
als  positief ervaart’. Een mooie volzin, weet ook Lisanne 
Stadig, senior beleidsmedewerker veehouderij van de 
Dierenbescherming. Zij defi nieert het als volgt: “Het 
is de balans tussen negatieve en positieve ervaringen. 
Als die balans positief is, is er sprake van een positief 
dierwelzijn.”

Om het positief dierenwelzijn, of een dierwaardige 
veehouderij zoals de RDA dat noemt, te bereiken, kwam 
ze vorig jaar november met de zes leidende principes 
voor een dierwaardige veehouderij (zie pagina 6). De 
basis is het erkennen van de intrinsieke waarde en inte-
griteit van het dier. Dat betekent concreet geen ingrepen 
(snavel behandelen, staarten couperen, onthoornen), 
grenzen aan het aanpassen van het dier via fokkerij en 
oog voor de eigen belangen van het dier. 

Wat die belangen zijn? Dat zijn om te beginnen het 
tweede, derde en vierde leidende principe: goede voe-
ding, goede omgeving en goede gezondheid. Maar ook 
voldoende mogelijkheden om natuurlijke gedragingen 
te vertonen; het vijfde leidende principe. Denk daarbij 
aan basale zaken die elke boer wel zal herkennen als 
rusten, eten en drinken, mesten en urineren. Maar bij-
voorbeeld ook mogelijkheden voor het dier om zichzelf 
te verzorgen, onderzoekend gedrag, sociaal gedrag, 
nestbouwgedrag en maternaal (moeder) gedrag. Als aan 
al deze vijf leidende principes wordt voldaan, bereikt het 


