VLEES VAN HIER, ZONDER PLEZIER
STOP DE INDUSTRIALISATIE VAN HET PLATTELAND
De concentratie van vee in megastallen, de niet-aﬂatende uitbreiding van de veestapel, de industriële
mestverwerking op het platteland en het inzetten van dieren als handelsproduct binnen de wereldmarkt schaden de gezondheid, het milieu, de leefomgeving, het landschap en het dierenwelzijn.
Daarom bracht de West-Vlaamse Milieufederatie vzw i.s.m. Natuurpunt Meetjesland en partners
en Natuurpunt De Torenvalk nu al 14 natuur- en milieuverenigingen & één Noord-Zuidvereniging
samen in een actieplatform.
Welkom in de megastal
In België worden in 2013 321.776.980 dieren
geslacht (Bron: Kerncijfers Landbouw 2013). Dat
zijn er een 31-tal per Belg. En de veestapel blijft
groeien. In 2012 waren er evenveel varkens als
menselijke inwoners in Vlaanderen en per Vlaming
5 kippen.

milieu, natuur, cultuurlandschap, erfgoed,…). Dit
fenomeen kent sinds de strengere regelgeving in
Nederland, steeds meer navolging in Vlaanderen.

Deze dieren worden door steeds minder
landbouwers gekweekt en verdwijnen dan ook
in alsmaar grotere stallen : megastallen. De
boer wordt agro-industrieel onder druk van een
markt die steeds goedkoper en meer vlees wil
produceren.
Handelsverdragen beïnvloeden niet alleen de
commerciële belangen van landen, maar geven
ook voorrang aan een vleesindustrie, waar dieren
enkel nog producten zijn: van kuiken tot plofkip in
anderhalve maand.
Stallen van meer dan 20.000 varkens
Stallen van meer dan 7.000 varkens, 220.000
vleeskuikens of 2500 koeien zijn geen unicum
meer, tot grote spijt van de omgeving (mens,
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Een aantal regio’s in Vlaanderen krijgen het
grootste deel van de koek (West-Vlaanderen,
de Noorderkempen, Waasland, Meetjesland,
Antwerpse kempen en Noordoost Limburg ).
Zo kreeg Vardeco BVBA in Tielt onlangs een
vergunning om uit te breiden naar 7.357 varkens.
Dat is in mensenaantallen het inwonersaantal van
Langemark-Poelkapelle. An-Pigs in Assenede spant
de kroon met 20 983 varkens in één bedrijf, terwijl
het dorp nog geen 14.000 inwoners telt.
Vlees van hier, zonder plezier
De uitbreiding en concentratie van de veestapel
heeft ingrijpende gevolgen. Deze landelijke regio’s
hebben af te rekenen met heel wat transporten
(voor een bedrijf als Vardeco gaat dit over 13
vrachtwagens per dag over de landwegen (dus
26 bewegingen op en af)). Daarnaast moeten in het geval van Vardeco-, ook nog eens 20.000
m³ (20 miljoen liter) mest verwerkt worden, dat
komt overeen met de inhoud van 8 olympische
zwembaden. Dat dit zorgt voor geur- , visuele
hinder en schade aan de natuurlijke omgeving,
hoeft geen betoog. Deze regio’s geraken nu al niet
aan de nitraatnormen, opgelegd door de EU.

Varkens in een megastal. Bron : wijzijnhetmegazat.nl
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Dierenleed
De gekooide dieren zien enkel de buitenlucht
op weg naar het slachthuis. Deze grote stallen
ontbreekt het immers aan ruimte om de dieren
buiten te laten grazen.
Deze ruimte daarvoor werd immers al ingenomen,
o.a. voor de grootschalige teelt van voedergewassen.
Uniforme velden, waar hinderlijke knotwilgen
gerooid werden, om de teelt efﬁciënter te maken.
Resistente bacteriën
Maar ook voor de consument zijn er gevolgen:
bacteriën worden steeds resistenter, door het
preventieve antibioticagebruik. Nu al worden
veetelers in quarantaine opgevangen in de
ziekenhuizen om besmetting met resistente
bacteriën te vermijden.
Veeteeltgetto's
En toch blijft Vlaanderen deze landbouw steunen
De Vlaamse overheid blaast intussen warm en koud:
via mediacampagnes steunt ze de biolandbouw,
zowel als de vleesindustrie, via VLIF-steun dwingt
ze tot schaalvergroting, en MAP4 laat terug
een uitbreiding toe van de veestapel. Aangevuld

Daarom vragen we de federale, Vlaamse,
provinciale en gemeentelijke overheden elk
voor hun bevoegdheid om :
1. De veestapel-afbouw terug op te nemen.
2. Stop aan veeteeltgetto’s: de leefomgeving
ook lokaal beter te beschermen door een betere
spreiding van het aantal dieren.
3. Beschermen van de volksgezondheid door de
gezondheids- en milieukost van de massaproductie
te verrekenen in de prijs van het product;

met een permissief provinciaal ruimtelijk kader,
krijg je veeteeltgetto’s in bepaalde gebieden
en gemeenten. Een gemeente als Wuustwezel
(168.145 varkens, 21.000 koeien, 912.000 kippen,
dus 1.101.145 samen) heeft, moest ze heel haar
grondgebied inzetten, een 12m² per dier ter
beschikking. Maar dan zijn de inwoners nog niet
gehuisvest.
Groeiend verzet en
maatschappelijk debat

vraag

voor

een

De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) is er al
even van overtuigd dat West-Vlamingen met meer
geassocieerd kunnen worden dan met ‘wroetende
varkens’ (cfr. ‘Wij Varkenland’), maar de ruimte
hiervoor wordt steeds schaarser. Verschillende
regio’s gaven daarenboven steeds vaker aan dat ze
overspoeld werden door steeds grotere stallen en
hieraan gelinkte mestverwerking en transporten.
Daarom nam de WMF, samen met Natuurpunt
Meetjesland en Natuurpunt De Torenvalk het
initiatief om de actiegroepen en andere betrokken
verenigingen samen te brengen rond de eis:
‘Boerderijen, geen veefabrieken’.

4. Bevorderen van de leefbaarheid van de omgeving
door de veeteeltbedrijven maximaal in te passen
in de omgeving, met nadruk op: de kwaliteit van
het landschap en haar natuur, de effecten van
transporten van en naar het bedrijf, samen met de
druk van de veestapel op de omgeving.
5. Investeren in een daling van vleesconsumptie en
verhoging van het dierenwelzijn.
6. Steunen van duurzame landbouw, in eerste plaats
de biolandbouw, in plaats van de schaalvergroting.
7. De voedselkringloop zoveel mogelijk lokaal te
sluiten.
Tekst : Bart Vanwildemeersch
Eindbewerking : Ecofun.be & Katty De Wilde

Meer informatie : Lees de volledige
platformtekst op www.wmfkoepel.be ,
daar vind je ook de link om de petitie te
ondersschrijven.
Neem ook een kijkje
op de facebookpagina "boerderijen, geen
veefabrieken".
Actieve leden van de West-Vlaamse
natuur- en milieuverenigingen worden ook
uitgenodigd voor de infosessie over onze
campagne, aansluitende op de Algemene
Vergadering van WMF op 21 oktober a.s.

Wat vragen we?
De concentratie van vee in megastallen
binnen bepaalde regio’s, de niet-aﬂatende
uitbreiding van de veestapel, de industriële
mestverwerking op het platteland en het
inzetten van dieren als handelsproduct binnen
de wereldmarkt, schaden de gezondheid, het
milieu, de leefomgeving, het landschap en het
dierenwelzijn.
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