OP DE BOERDERIJ...
INFORMATIEBLAD

Met z’n allen in een hok...

Of in een kooi...

Het kan anders!

Misschien ben je wel eens op een kinderboerderij geweest.
Je kunt daar varkens door de modder zien rollen. Kippen
scharrelen er vrolijk rond. En kalfjes eten de hele dag rustig
van het gras en drinken melk bij hun moeder.
Op de meeste echte boerderijen gaat het er anders aan
toe. De dieren komen er nooit buiten. Om de prijzen
van vlees, melk, kaas en eieren zo laag mogelijk te
houden, worden duizenden dieren in één stal
gehouden. Met behulp van computers, machines en
speciaal voer wordt ervoor gezorgd dat varkens zo snel
mogelijk groeien, kippen veel eieren leggen en koeien
zo veel mogelijk melk geven. Daardoor bleven de
prijzen van vlees, melk, eieren en kaas laag. Vraag
maar eens aan je grootouders hoe vaak zij vroeger
vlees konden betalen en vergelijk dat eens met nu!
Hoe is het zo gekomen?
Vroeger waren er veel boeren en de boerderijen waren
klein. Op het land verbouwden de boeren gewassen en ze
hielden dieren voor hun vlees, melk of eieren. Varkens
werden dicht bij de boerderij geslacht. Soms kwam de
slager zelfs naar de boerderij toe. Sinds de jaren zestig van
de vorige eeuw gingen boeren steeds meer dieren houden
en werden hun bedrijven steeds groter. De regering wilde
namelijk dat zij zo goedkoop en zo veel mogelijk voedsel
produceerden. Boeren kregen subsidies om grote stallen te
bouwen. Vroeger hield een veeboer vaak allerlei soorten
vee. Tegenwoordig zijn veel boerderijen gespecialiseerd in
één van deze producten, om daar zo goedkoop mogelijk in
te kunnen zijn. En zo ontstonden er grote ’dierenfabrieken’.
Al die dierenfabrieken bij elkaar noemen we de 'bioindustrie': 'bio' omdat er gewerkt wordt met levende
wezens, 'industrie' omdat de dieren er behandeld worden
als 'producten'.
Dier of ding?
Vroeger dacht men dat dieren dingen zijn zonder gevoel.
Inmiddels weten we wel beter: dieren zijn wezens die pijn
kunnen voelen en vreugde ervaren.
Er zijn verschillende manieren om te zien of een dier zich
prettig voelt. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het gedrag.
Kijk maar eens naar een hond. Een hond kwispelt als hij blij
is. En als hij bang is zie je dat aan zijn staart die tussen zijn
benen hangt. Zo kun je ook zien dat dieren in de bioindustrie zich niet goed voelen. Zij kunnen zich niet
natuurlijk gedragen en in plaats daarvan gaan ze raar
doen. Kalveren staan zichzelf uit verveling overmatig te
likken, zeugen bijten urenlang op stalen stangen of knarsen
met hun tanden en mestvarkens bijten in elkaars staarten!
Al die varkens, kippen en runderen in de bio-industrie lijden
aan ’stress’. Daardoor worden de dieren sneller ziek. En
alsof dat nog niet genoeg is, vinden er talloze ingrepen
plaats om de dieren beter in de bio-industrie te laten
’passen’: snavelkappen bij kippen, knippen van hoektanden
en staarten van varkens en het castreren van varkens,
onthoornen van runderen en genetische manipulatie van
dieren. Het lijkt wel alsof wij dieren nog steeds als dingen
zien.

WIST JE DAT?
... de bio-industrie in Nederland elk
jaar meer dan 400 miljoen dieren
verbruikt?
... een kippenbout eigenlijk een
kuikenbout is?
... het ook anders kan?
... jonge kalfjes al binnen een paar
dagen bij hun moeder worden
weggehaald?
... veel dieren vaak lang op transport gaan, voordat ze geslacht
worden?
... alle dieren in de bio-industrie
miljoenen tonnen poep per jaar
produceren?
Kijk snel op:

Bio-industrie-op-school.nl

WAT VIND JIJ?
Staartknippen

Wetenschappers hebben
vastgesteld dat dieren pijn kunnen
lijden. Toch vinden bij miljoenen
dieren zeer pijnlijke ingrepen
plaats, zoals het afknippen van
varkensstaarten. Dat gebeurt om te
voorkomen dat de dieren uit
verveling in elkaars staart bijten.
Staartbijten kan ook worden
tegengegaan door de varkens
meer ruimte en afleiding te geven.
Ik vind het afknippen van varkensstaarten:

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!
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KIPLEKKER?
INFORMATIEBLAD

De kip is een echte scharrelaar. Zij scharrelt van nature
zelf haar kostje bij elkaar en rolt graag door het zand om
haar verenkleed schoon te houden. Zij legt haar ei bij
voorkeur in een nest en ’s nachts gaat zij het liefst met
andere kippen op stok.
In de bio-industrie gaat het heel anders. Nog voordat
een kuiken uit het ei kruipt staat al vast waar het
later voor gebruikt zal worden. Want kippen in de
bio-industrie worden speciaal gefokt om eieren te
leggen of om snel te groeien en dus veel vlees te
leveren.

Legbatterij.

Een kip in een legbatterij kan haar
vleugels niet uitslaan.

Met tienduizenden zitten de vleeskippen bij elkaar in de stal. Ze
hebben amper ruimte om te bewegen.

Een vleeskuiken is zo zwaar dat
de poten vaak het gewicht niet
kunnen dragen.

Vleeskuikens
De 'kip' in de winkel is in werkelijkheid een kuiken dat
niet eens volwassen is geworden. In zes weken tijd
worden de jonge kuikentjes vetgemest totdat ze
ongeveer 2 kilo wegen. Van nature doen kuikens er
twee maal zo lang over om zo zwaar te worden! Dat
kuikens gedwongen worden zo snel te groeien is erg
ongezond. De spieren (die het vlees leveren) groeien
namelijk veel sneller dan de botten en daardoor zakken
veel kuikens door hun poten, of hebben ze altijd pijn aan
de poten. Sommige dieren vallen zelfs letterlijk dood
neer. Hun hart kan de snelle groei niet bijhouden.
Vleeskuikens leven meestal in een grote stal, waarin
soms wel 50.000 dieren leven. In het begin hebben ze
veel ruimte, maar al snel groeit de stal helemaal vol: de
dieren kunnen geen kant meer op en zitten de hele dag
in hun eigen uitwerpselen. In zo'n stal stinkt het dan ook
vreselijk. Na 6 weken komt de vangploeg. In één nacht
vangen een paar man tienduizenden dieren en stoppen
hen in kratten. Zo worden ze afgevoerd naar het
slachthuis. De stal wordt daarna schoongemaakt en
opnieuw gevuld met jonge kuikentjes ....
Al die slachtkuikens komen natuurlijk ook ergens
vandaan. In speciale 'vermeerderingsbedrijven' leven de
kippen die de eieren leggen waaruit de slachtkuikens
komen. Ook deze kippen zijn speciaal gefokt om snel te
groeien. Om echter te voorkomen dat ze te dik worden,
of zelfs dood groeien, krijgen ze te weinig te eten. Deze
dieren hebben elke dag honger.
Legkippen
Legkippen mogen langer blijven leven dan vleeskuikens,
want zij zijn speciaal gefokt om zo veel mogelijk eieren
te leggen: per kip meer dan 300 per jaar. Iets minder
dan de helft van de 30 miljoen legkippen in Nederland
zit in een legbatterij. Zij zitten in krappe, metalen kooien
waarin de dieren zich nauwelijks natuurlijk kunnen
gedragen. Ze kunnen niet met hun vleugels fladderen
en geen nest bouwen om hun ei in te leggen. De eieren
komen in plaats daarvan op het gaas van de kooi en
rollen via een lopende band weg. De meeste kippen, die
niet in een kooi zitten, leven in een scharrelstal. Hier
kunnen ze vrij door de stal bewegen, met hun vleugels
fladderen en hun ei in een 'nest' leggen. Dit is een hele
verbetering, ook al mogen de dieren nooit naar buiten
en zitten ze dicht op elkaar in de stal.

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en varkens. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!

HET KAN ANDERS!
Bij de biologische boer kunnen alle
kippen vrij door de stal bewegen en
als ze willen kunnen ze naar
buiten. Vleeskuikens blijven langer
leven en groeien langzaam.
Legkippen zitten niet opgesloten in
kooien en mogen hun snavel
houden. Vlees en eieren van deze
kippen herken je aan het EKOkeur!

MEER WETEN?
• Hoe leven koeien en kalfjes?
• Zijn er ook vissen in de bioindustrie?
• Wat gebeurt er als veel dieren
ziek worden?
• Wat kun jij doen om de landbouwdieren te helpen?
Kijk snel op:
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WAT VIND JIJ?
Snavelkappen

Kippen die dicht op elkaar leven,
vallen elkaar vaak aan en doden
elkaar soms. Door het afkappen
van de top van de snavel wordt
geprobeerd dit tegen te gaan.
Snavelkappen geeft veel stress.
Het werkt wel, omdat het voor de
kip pijnlijk wordt om te pikken,
terwijl pikken juist zo belangrijk is
voor kippen. De kippen meer
ruimte geven is een vriendelijkere
manier om hun agressie te laten
afnemen, maar dit is wel duurder.
Ik vind snavelkappen:
totaal
onaanvaardbaar
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STOM VARKEN?
INFORMATIEBLAD

In een stal zonder stro, direct op
stalen roosters, vervelen de
varkens zich rot.

Over een paar seconden heeft
deze big geen staart meer.

Varkens zijn van nature intelligent, nieuwsgierig
en speels. Al snuffelend en wroetend verkennen
zij hun omgeving. Varkens wroeten in de aarde
op zoek naar voedsel en rollen door de modder
om af te koelen of om parasieten kwijt te raken.
Niets van dit natuurlijke gedrag is mogelijk in de
bio-industrie.
Als je de film ’Babe’ hebt gezien, met een
varken in de hoofdrol, dan ben je misschien
verbaasd over wat een varken allemaal kan.
Varkens kunnen luisteren naar hun naam. Op
commando kunnen zij allerlei kunstjes
vertonen. Maar zij kunnen ook computerprogramma’s leren bedienen! Zo kun je een
varken meer leren dan een hond! In de bioindustrie hebben varkens echter niets te
doen. Zij vervelen zich dan ook rot.
Geen staart
Mestvarkens, dat zijn de varkens die vet-gemest
worden om vlees van te maken, staan
opgesloten in kale hokken met een betonnen of
stalen vloer. Ze hebben geen stro om in te
wroeten, ze komen nooit buiten en om ze rustig
te houden, staan ze het grootste deel van de
dag in het donker! Uit verveling bijten de varkens
elkaar. Om te voorkomen dat ze elkaar te grote
verwondingen toebrengen worden vaak de
staarten van de varkens geknipt. Let maar eens
op als je ooit een varkensstal bezoekt: de
meeste varkens hebben geen staart!
Zeugen uitgeput
Zeugen, dat zijn moedervarkens, zijn er nog
slechter aan toe. In de natuur bouwt een zeug
een nest als zij jongen krijgt. In de bio-industrie
is dat niet mogelijk. De zeug heeft geen stro en
nog steeds staan heel veel zeugen tussen stalen
stangen, waardoor zij zich nauwelijks kunnen
bewegen. Uit verveling bijten zij uren achter
elkaar op de stangen. Pas in 2013 zal het niet
meer toegestaan zijn zeugen op deze manier te
houden.
Zeugen in de bio-industrie moeten zoveel
mogelijk biggen ’produceren’. Maar na verloop
van tijd raakt hun lichaam uitgeput. Ze worden
niet zo snel meer zwanger en hun poten zijn
beschadigd door het leven op de harde stalen of
betonnen vloer. Veel langer dan twee à drie jaar
gaan de zeugen in de bio-industrie niet mee.
Terwijl varkens wel 20 jaar oud kunnen worden!

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
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HET KAN ANDERS!
Bij de biologische boer kunnen de
varkens naar buiten en hebben ze
stro in de stal. De dieren mogen
hun staarten houden en ze worden
niet opgesloten in krappe hokken
of kooien. Bovendien krijgen ze
gezond voer, waarin geen
medicijnen zitten. Je herkent vlees
van varkens die een goed leven
hadden aan het EKO-keur!

MEER WETEN?
• Hoe leven kippen?
• Waar worden dieren geslacht?
• Zijn er ook vissen in de bioindustrie?
• Wat doen we met de poep van al
die dieren?
• Wat kun jij doen om dieren te
helpen?
Kijk snel op:
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WAT VIND JIJ?
De Kraambox

Zeugen met biggen worden vaak
opgesloten in smalle kooien, om te
voorkomen dat ze per ongeluk op
de biggen gaan liggen. De kooi
(kraambox) belet de zeug zich te
bewegen en met haar jongen te
bemoeien. Toch zijn er goed
ontworpen alternatieven, die
hetzelfde doel bereiken. Biggen die
buiten worden geboren overleven
even goed als biggen die in kooien
worden geboren.
Ik vind het houden van zeugen in
kooien:
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totaal
aanvaardbaar

KOETJES EN KALFJES?
INFORMATIEBLAD

Runderen leven graag samen in groepen. Let maar
eens op koeien in de wei. Vaak liggen ze in groepjes bij
elkaar. Ze likken elkaars vacht en ruiken aan elkaar om
contact te maken. Het lijkt allemaal heel mooi....
Een krap hok
Om melk te blijven geven, moet een koe eerst een kalf
krijgen. Maar wanneer het kalfje bij de koe blijft drinken kan
de boer de melk niet verkopen. Daarom worden de meeste
kalfjes kort na de geboorte bij de koe weggehaald en
verkocht aan een ’kalvermesterij’. Daar komen ze meestal
met een paar soortgenootjes tussen stalen stangen te
staan, in een hok van ongeveer 2,5 bij 3 meter. De dieren
staan op een houten roostervloer en hebben geen stro. In
de eerste twee maanden worden ze zelfs apart vastgezet,
om te voorkomen dat ze elkaars urine gaan drinken. Als het
kalf een half jaar oud is, wordt het geslacht en verkocht als
’kalfsvlees’.

De eerste twee maanden staan
jonge kalfjes in hun eentje in een
hok van tralies.

Na twee maanden staan de
kalfjes in een kaal groepshoek,
zonder hun moeder en zonder
stro.

Zo’n grote uier is niet alleen zwaar,
maar zit ook in de weg bij het
lopen.

Ongezond voer
De mestkalveren drinken geen melk bij hun moeder. Zij
krijgen twee keer per dag een emmertje kunstmelk. In deze
namaak-melk zit weinig ijzer, een voedingsstof die nodig is
voor de gezondheid. Door het tekort aan ijzer wordt hun
vlees niet knalrood, maar blijft het wit. Veel mensen denken
namelijk dat kalfsvlees wit moet zijn, terwijl de kleur geen
invloed heeft op de smaak van het vlees. Een derde van de
groepskalveren krijgt voer waarin wat meer ijzer zit, maar
nog steeds niet genoeg. Hun vlees is niet wit en niet rood,
het is rose.
Melkkoeien
De kalfjes die langer dan 6 maanden mogen leven, hebben
het ook lang niet altijd goed. Als ze volwassen zijn, worden
sommige gebruikt als melkkoe. Als ze twee jaar oud is,
krijgt een koe haar eerste kalf en maakt ze melk aan. Die
melk is eigenlijk het voedsel voor het kalf. Al snel haalt de
boer het kalf weg en kan hij de koe gaan melken.
Per jaar geeft een Nederlandse koe ongeveer 7700 liter
melk. Dit is veel meer dan goed is voor haar gezondheid.
En steeds meer boeren houden de koeien het hele jaar
binnen. Dat is makkelijker voor de boer en er komt minder
mest op het land. Als een koe na verloop van jaren niet
genoeg melk meer geeft, wordt ze verkocht aan de
slachterij.
Meststieren
Maar niet alleen de melkkoe eindigt in de slachterij. Dat
geldt ook voor haar, vaak mannelijke, collega de meststier.
Meststieren groeien op een dieet van krachtvoer binnen 16
maanden uit tot een kolos van meer dan 600 kilo. Door hun
enorme gewicht beschadigen hun gewrichten. Zij leven
vaak met zes stieren in een kleine stal en komen bijna nooit
buiten. Door de betonnen roostervloer krijgen ze
pootgebreken. De echte zwaargewichten onder de
vleesrunderen zijn de dikbillen. Deze dieren worden
speciaal gefokt om extra veel bilspieren (dus extra veel
vlees) te krijgen. Dit is eigenlijk een erfelijke afwijking
waarmee een koe in de natuur niet zou overleven, omdat
ze niet normaal van het zware kalf kan bevallen. Een dikbilkoe moet bevallen met een keizersnee en dat tot 4 jaar
achter elkaar.

HET KAN ANDERS!
Bij de biologische boer kunnen de
koeien minstens 120 dagen per
jaar naar buiten en hebben ze stro
in de stal. Ze krijgen gezond voer
en grazen in weilanden waar geen
kunstmest gebruikt is. Soms
mogen de kalfjes langer bij de koe
blijven, maar veel kalfjes worden
nog in de bio-industrie vetgemest.
Melk van biologisch gehouden
koeien herken je aan het EKOkeur!

MEER WETEN?
• Hoe leven kippen?
• Waar worden dieren geslacht?
• Zijn er ook konijnen in de bioindustrie?
• Wat kun jij doen om de
landbouwdieren te helpen?
Kijk snel op:
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WAT VIND JIJ?
Dikbillen

Dikbilkoeien hebben een erfelijke
afwijking in hun lichaam waardoor
ze grotere spieren hebben. Zij
leveren veel vlees en grotere
runderlappen. Een groter kalf op de
wereld zetten is moeilijker en
pijnlijker voor de koe. De kalveren
moeten vaak geboren worden via
de keizersnede.
Ik vind het fokken van dikbilkoeien:

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over varkens en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt gebruiken
voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!
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DE KLEINE BIO-INDUSTRIE
INFORMATIEBLAD

Bij het woord bio-industrie denken de meeste
mensen alleen aan koeien, kippen en varkens. Maar
in de bio-industrie zitten ook andere dieren,
konijnen en vissen bijvoorbeeld.
De konijnenbatterij
Konijnen zijn van nature rennende en spelende dieren
die lange gangenstelsels graven, waarin ze zich
verstoppen bij gevaar. In die holen leven ze in een
groep bij elkaar met 1 of 2 mannetjes en ongeveer 5
vrouwtjes, de voedsters. Maar konijnen in de bioindustrie leiden een heel ander bestaan. Ze zitten met
zes dieren in een kooi, die je nog te klein zou vinden om
je eigen huiskonijn in te stoppen. De dieren kunnen er
niet behoorlijk staan of bewegen. Daardoor heeft meer
dan de helft van de konijnen een kromgegroeide rug en
ze krijgen kapotte voetzolen van het gaas.
Werpen en zogen
Een vrouwtje in het wild begint twee weken voordat ze
haar jongen werpt met het maken van een nest. Zodra
de jongen geboren zijn, geeft ze hen 1 keer per dag
voedsel. De rest van de tijd sluit ze het hol af. In de bioindustrie zit een voedster de hele dag bij haar jongen in
dezelfde kooi. Ze kan het hier zo van op haar zenuwen
krijgen dat ze haar eigen jongen verwaarloost, vertrapt
of zelfs opeet! Daarnaast hebben konijnen in de bioindustrie overmatig poetsgedrag door hun knaagbehoefte en eten ze hun haren op.
Een vrouwtje moet in de bio-industrie maar liefst 50
nakomelingen per jaar werpen. Ze bezwijkt gemiddeld
na een jaar ‘productie’, terwijl konijnen normaal wel 6
jaar of ouder kunnen worden!

De vissen kunnen nauwelijks
ademen, omdat er teveel in de
emmer zitten.

Vis uit kwekerijen
Veel mensen denken dat een vis een vrij leven heeft
gehad. Steeds meer vis wordt echter helemaal niet
meer op zee gevangen. Het merendeel van de paling,
forel en meerval is afkomstig uit viskwekerijen. De
ruimte die de vissen daar krijgen kun je vergelijken met
een volle badkuip voor een 60 cm grote zalm. Het
vasthouden van de vissen zorgt dat ze hun natuurlijke
instinct niet kunnen volgen. Ze kunnen niet naar hun
geboorteplek terugkeren om daar eitjes te leggen. Maar
dat is niet het enige dat hun welzijn verstoort.
Vissen zijn erg gevoelig voor stress en voor de kwaliteit
van het water waarin ze leven. Als het water vervuild
raakt, te koud is of te weinig zuurstof bevat, kunnen ze
in de zee naar betere plekken zwemmen. Maar in de
bio-industrie zwemmen ze in hun eigen uitwerpselen
rond. De vissen worden zo snel mogelijk vetgemest, en
krijgen daarbij vis te eten – een goedkopere soort die wij
zelf minder lekker vinden. Het kost zo’n 5 vissen om
voor ons 1 zalm te kweken. De kwekers laten de vis niet
alleen met extra voer sneller groeien. Ze fokken ook met
speciaal uitgekozen vissen die van nature snel groeien.
Deze krijgen hormonen om de groei nog eens extra te
bevorderen. Zo worden vissen gefokt die meer eten,
sneller groeien en uiteindelijk zwaarder wegen.

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!

KAN HET ANDERS?
Vissen die gevangen worden op
zee hebben een beter, natuurlijker
leven dan vis uit kwekerijen. Maar
het vangen van vissen gaat voor
deze dieren gepaard met pijn, leed,
angst en stress. In Nederland is er
nog geen EKO keur voor vis uit
kwekerijen. Er is wel een speciaal
keurmerk voor duurzaam
gevangen vis. Dat keurmerk
betekent dat de vissers niet te veel
vis vangen en dat de visserij geen
schade aanricht in de natuur.

MEER WETEN?
• Hoe leven kippen?
• Wat kun jij doen om dieren te
helpen?
• Waar worden dieren geslacht?
• Wat gebeurt er als veel dieren
ziek worden?
• Wat doen we met de poep van al
die dieren?
Kijk snel op:
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WAT VIND JIJ?
Vissen

Vissen in een kwekerij hebben
weinig ruimte en geen natuurlijke
leefomgeving. Vissen in zee
hebben die wel, maar zij ervaren
pijn en stress bij de vangst.
Bovendien worden vissen meestal
niet op een diervriendelijke manier
gedood en gaan ze op het droge
langzaam, vanzelf dood. Ook dat is
vaak pijnlijk.
Ik vind het vangen en kweken van
vis:
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ZIEK OF GEZOND?
INFORMATIEBLAD

Een tong vol blaren van een koe
met MKZ.

Tijdens de BSE-crisis zijn heel veel
koeien afgemaakt.

Dieren in de bio-industrie zijn extra vatbaar voor
ziekten. Door de stress en de onnatuurlijke
levensomstandigheden worden ze eerder ziek.
Wanneer één dier in een dichtbevolkte stal ziek
wordt raken al snel heel veel meer dieren besmet.
En door het vele transport van dieren kan een
besmettelijke ziekte makkelijk overslaan naar
andere bedrijven. Al snel zijn miljoenen dieren het
slachtoffer.

HET KAN ANDERS!
Dieren op een biologische boerderij
kunnen naar buiten. Daar kunnen
ze in contact komen met ziekmakende stoffen, maar ze hebben
minder stress en meer weerstand
tegen ziekten. Ze zijn minder in
aantal, krijgen gezond voer uit de
buurt en worden niet zo lang
vervoerd naar het slachthuis.

De ‘gekke koeien ziekte’(BSE)
Deze ziekte werd in de jaren ’80 in Engeland ontdekt.
Een ’gekke’ koe gedraagt zich raar en gaat zwalkend
lopen. Uiteindelijk gaat ze dood. BSE is een hersenaandoening, die ontstaat door het eten van veevoer,
dat is gemaakt van slachtafval van andere dieren.
Door het eten van vlees van BSE koeien kunnen ook
mensen een ongeneeslijke ziekte krijgen. Uit angst
daarvoor zijn sindsdien meer dan een miljoen
runderen afgemaakt.
Varkenspest
In 1997 kostte de varkenspest het leven aan
miljoenen Nederlandse varkens. Deze ziekte bestaat
al lang. Het is een zeer besmettelijke ziekte waaraan
varkens kunnen overlijden. Soms zie je duidelijk dat
het dier ziek is: het verliest gewicht, of zijn oren en
staart sterven af en hij krijgt bulten. Maar soms zie je
niks aan een ziek dier, maar kan hij wel andere
varkens aansteken! Mensen kunnen niet ziek worden
van de varkenspest. Om te voorkomen dat de ziekte
zich verspreidde, werden in Nederland meer dan tien
miljoen varkens afgemaakt.

MEER WETEN?

Mond- en klauwzeer
In 2001 trof een nieuwe tegenslag de veehouderij.
Vanuit Engeland kwam de ziekte mond- en klauwzeer
naar Nederland. Niet alleen dieren op de boerderij
kunnen deze ziekte krijgen, maar ook dieren die in
het wild leven, zoals herten en reeën. Zieke dieren
die aan MKZ lijden hebben weinig eetlust, krijgen
koorts en blaren aan de mond en tussen de tenen.
MKZ is erg pijnlijk, maar de dieren gaan er niet aan
dood. Net als de varkenspest wordt MKZ in de bioindustrie snel verspreid doordat de dieren dicht op
elkaar staan en minder weerstand hebben.

Inenten

Vogelgriep
In 2003 was het de beurt aan de pluimveehouderij.
Plotseling stierven er veel kippen en kalkoenen. Zij
waren besmet met vogelgriep. In Nederland werden
toen 30 miljoen dieren vergast om de ziekte tot staan
te brengen. Ook na 2003 worden we in Europa
regelmatig opgeschrikt door meldingen van
vogelgriep. Vanuit Azië komt het H5N1 vogelgriepvirus, dat ook voor mensen dodelijk kan zijn. Dit virus
heeft zich waarschijnlijk verspreid langs transportroutes van levende en dode dieren.
Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!

• Hebben kippen, varkens en
koeien een goed leven?
• Waarom maken dieren soms
verre reizen voordat ze geslacht
worden?
• Wat doen we met de poep van al
die dieren?
• Hoeveel eieren eet jij per jaar?
Kijk snel op:

Bio-industrie-op-school.nl

WAT VIND JIJ?

Verspreiding van vogelgriep,
varkenspest en MKZ kan worden
tegengegaan door alle vatbare
dieren tevoren in te enten. Toch
gebeurt dat niet want het kost tijd
en geld. Bovendien willen veel
landen geen vlees kopen van
dieren die ingeënt zijn. Daarom
werden bij de grote ziekteuitbraken
veel zieke én gezonde dieren
afgemaakt om de ziekte tot staan
te brengen en uit te roeien. Dat is
goedkoop zo lang het goed gaat
maar als er eenmaal een ziekte
uitbreekt kost het afmaken van
dieren ook veel geld.
Ik vind massaal afmaken van
gezonde dieren:
totaal
onaanvaardbaar

totaal
aanvaardbaar

OP TRANSPORT...
INFORMATIEBLAD

Deze dieren staan zo dicht op
elkaar dat ze moeilijk, of niet bij de
drinkkraan kunnen.

Vaak worden de dieren hardhandig
de vrachtwagens in- en uitgeladen.

Vroeger werden de dieren in de buurt van de
boerderij geslacht. Tegenwoordig worden ze
verder weggebracht om geslacht te worden.
Eerst worden de onwennige dieren uit de stal de
veewagen in gedreven. Veel dieren zien dan
voor het eerst zonlicht en schrikken zich een
ongeluk. In de wagen staan ze dan dicht op
elkaar, samen met dieren uit een ander hok of
een andere stal. Dat geeft veel onrust en extra
stress. Als ze geluk hebben duurt de reis maar
kort en gaan ze naar een slachthuis in
Nederland, of vlak over de grens.
Andere dieren hebben ronduit pech. Zij worden
naar een ver land gebracht, om daar geslacht te
worden of om er verder te worden vetgemest.
Tijdens het transport gaat er vaak van alles mis.
Vaak stoppen de chauffeurs niet, of te kort, om
de dieren rust, eten en water te geven en maar
al te vaak duren transporten langer dan wettelijk
toegestaan is. Vooral tijdens de verre reizen
naar Zuid Europa, waar het zomers erg heet is,
hebben de dieren het in de volle veewagens
zwaar te verduren. Deze transporten duren
soms wel meer dan 30 uur en het is dan ook niet
verwonderlijk dat veel dieren uitgeput en
uitgedroogd op hun bestemming aankomen.
Veel dieren kunnen niet goed tegen het vervoer.
Varkens zijn een voorbeeld van slechte
reizigers. Na 8 uur rijden kunnen ze al misselijk
worden en moeten braken. Een transport naar
Spanje duurt al gauw 16 uur duur en het is
toegestaan om varkens 24 uur in een veewagen
te laten staan voordat ze moeten worden
uitgeladen om te rusten. Onderzoekers hebben
bewezen dat de stress en het slechte dierenwelzijn tijdens het transport, en kort voor de
slacht, óók slecht zijn voor de kwaliteit van het
vlees.
In 2006 exporteerde Nederland meer dan
100.000 slachtvarkens naar Italië en meer dan
1,3 miljoen levende biggen naar Italië en Spanje.
Elk jaar importeert Nederland meer dan 600.000
jonge kalveren. Meer dan 100.000 van deze
dieren komen van ver, bijvoorbeeld uit Polen,
Litouwen of Ierland.

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!

HET KAN ANDERS!
Het is helemaal niet nodig om
dieren over grote afstanden te
vervoeren voordat ze geslacht
worden. In Nederland en vlak over
de grens zijn voldoende
slachthuizen om de dieren dicht bij
huis te kunnen slachten. Daarna
kan het vlees in koelwagens
vervoerd worden naar alle landen
die het willen kopen. De techniek
die dit mogelijk maakt is al meer
dan 100 jaar bekend en wordt ook
massaal gebruikt: meer dan de
helft van de Nederlandse vleesexport gaat als gekoeld vlees of
karkas de grens over.

MEER WETEN?
• Hoe leven kippen, koeien en
varkens op de boerderij?
• Waar worden dieren geslacht?
• Zijn er ook vissen in de bioindustrie?
• Wat doen we met de poep van al
die dieren?
• Wat kun jij doen om de
landbouwdieren te helpen?
Kijk snel op:

Bio-industrie-op-school.nl

WAT VIND JIJ?
Verre veetransporten (???)

Door levende dieren aan het
buitenland te verkopen verdienen
Nederlandse boeren geld. Zelfs als
alle veetransporteurs zich 100%
aan de regels zouden houden
veroorzaken transporten stress
voor de dieren.
Ik vind verre veetransporten:
totaal
onaanvaardbaar

totaal
aanvaardbaar

MILIEU EN KLIMAAT
INFORMATIEBLAD

Vlees- en zuivelproductie zorgt
voor 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Mest bevat schadelijke stoffen als
nitraat, koper en fosfaat.

De dieren in de bio-industrie poepen per jaar
ongeveer 70 miljoen ton bij elkaar, alleen al in
Nederland. Dat is evenveel als bijna 14.000
voetbalvelden, bedekt met een 1 meter dikke
laag poep! Voor het land is een beetje mest
goed. 70 miljoen ton is echter veel te veel! Te
veel mest veroorzaakt bijvoorbeeld zure regen,
waardoor de bomen doodgaan. Te veel mest
vergiftigt het land en het grondwater. Mest bevat
namelijk schadelijke stoffen als nitraat, koper en
fosfaat. Via de grond en het grondwater komen
deze stoffen ook terecht in ons drinkwater.
Daarom mag in sommige delen van Nederland
geen drinkwater meer uit de grond gehaald
worden!
De bio-industrie berokkent niet alleen schade
aan het milieu en de natuur in eigen land. Al die
dieren in Nederland moeten namelijk ook eten,
maar Nederland is te klein om al het veevoer
zelf te verbouwen. Een groot deel van het
veevoer bestaat uit sojameel, afkomstig uit
Brazilië en Argentinië. In die landen worden hele
bossen neergehaald en andere waardevolle
natuurgebieden vernietigd voor de aanleg van
enorme sojaplantages. Ook inheemse volken en
arme boeren worden daarvoor van hun land
verdreven. Terwijl miljoenen mensen honger
leiden, wordt landbouwgrond gebruikt om
veevoer te produceren voor onze varkens en
kippen. Al die landbouwgrond kan beter gebruikt
worden om voedsel voor mensen te produceren!
In 2007 liet een onderzoek van de FAO, de
Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde
Naties, bovendien zien dat de veehouderij
verantwoordelijk is voor maar liefst 18% van de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De
veehouderij levert daarmee een grotere bijdrage
aan de opwarming van de aarde en de
klimaatsverandering dan de hele transportsector. Wereldwijd eten mensen meer vlees en
worden steeds meer dieren in de bio-industrie
gehouden. Vooral in de snel rijker worden
landen in Azië groeit de bio-industrie razendsnel.
Zij vormt daarmee niet alleen een bedreiging
voor het welzijn van de dieren, maar ook voor
het milieu en de natuur op aarde.

HET KAN ANDERS!
Ook op een biologische boerderij
komt mest op het land en in het
milieu terecht. Hoeveel dieren een
boer mag houden hangt echter af
van de hoeveelheid mest die op
het bedrijf zelf, of direct in de buurt,
gebruikt kan worden zonder te
vervuilen. Daardoor wordt het
milieu door een biologische
boerderij niet overbelast. Ook het
voer komt van het eigen bedrijf of
direct uit de buurt.

MEER WETEN?
• Hoe leven koeien, kippen en
varkens?
• Wat kun jij doen voor de dieren
en het milieu?
• Hoe herken je diervriendelijke
producten?
Kijk snel op:

Bio-industrie-op-school.nl

WAT VIND JIJ?
Vleesproductie

Eiwit is het belangrijkste bestanddeel van vlees. Om 1 kilo dierlijk
eiwit te produceren is tussen de 3
en 10 kilo plantaardig eiwit nodig,
afhankelijk van de diersoort en de
omstandigheden. Vleesproductie is
daarom niet de meest efficiënte
manier om de wereldbevolking te
voeden.
Ik vind het gebruik van plantaardig
eiwit voor de vleesproductie:

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!

totaal
onaanvaardbaar

totaal
aanvaardbaar

HET KAN ANDERS: VLEES
INFORMATIEBLAD

Deze dieren, op een biologische
boerderij, hebben een goed en
gezond leven.

Ook scharrelvarkens hebben stro
in de stal en mogen naar buiten.

Steeds meer mensen zijn het niet eens met de
behandeling van dieren in de bio-industrie. Zij
willen geen vlees en eieren meer uit de bioindustrie. En zij vragen boeren en de regering om
op een andere manier met dieren om te gaan.
Gelukkig zijn er ook steeds meer boeren die hun
dieren een beter, natuurlijker leven gunnen. Op
deze pagina laten we je zien hoe je vlees kunt
herkennen, dat geproduceerd is met meer respect
voor dieren!

EKO-keurmerk
Vlees van dieren die een goed
leven hebben gehad herken je aan
het EKO-keurmerk. Om het EKOkeur te krijgen moet een boer aan
strikte regels voldoen en daarna
wordt hij regelmatig gecontroleerd
door de onafhankelijke stichting
SKAL.

Eko-vlees
Als je vlees wilt eten is eko-vlees het beste
alternatief. Eko-vlees komt uit de biologische
landbouw. Deze vorm van landbouw houdt zoveel
mogelijk rekening met dieren, het milieu en mensen.
De dieren hebben genoeg ruimte en kunnen buiten
rondscharrelen. Ze krijgen ook stro waarin zij kunnen
wroeten, een dutje doen of een nest maken. De
dieren mogen in hun eigen tempo groeien. Ze worden
niet opgefokt met groeibevorderaars en hormonen.
Daardoor zijn ze een stuk gezonder en krijgen ze
veel minder medicijnen dan de dieren in de bioindustrie. Kleurstoffen door het voer zijn verboden.
Verder is het verboden allerlei ingrepen bij eko-dieren
te doen, zoals het knippen van varkensstaarten.
Eko-vlees is te koop bij bijna alle supermarkten, bij
biologische slagers en bij sommige natuurvoedingswinkels. Je herkent Eko-vlees aan het EKOkeurmerk.
Scharrelvlees
Dan is er ook nog ’scharrelvlees’. De dieren die
gehouden worden voor scharrelvlees hebben een
beter leven dan de dieren in de bio-industrie. Zij
krijgen stro en komen buiten. Zij hebben het meestal
niet zo goed als dieren in de biologische landbouw.
Zij hebben bijvoorbeeld minder ruimte en leven korter
dan dieren in de biologische landbouw. Er zijn te veel
verschillende soorten scharrelvleeskeurmerken om
ze hier allemaal te noemen. Maar als op een
verpakking ’scharrelvlees’ staat, dan weet je dat de
dieren het een stuk beter hebben gehad dan de
dieren in de bio-industrie. Scharrelvlees is te koop bij
scharrelslagers en sommige supermarkten.
Eten zonder vlees
Natuurlijk kun je ook besluiten om een dag of langer
geen vlees te eten. Ook dan zijn er talloze lekkere en
gezonde alternatieven. In supermarkten kun je
tegenwoordig kiezen uit veel verschillende
vleesvervangers, zoals groenteschijven en
vegetarische hamburgers. Je kunt ook zelf aan de
slag: wat dacht je van lekkere linzensoep of een
heerlijke Mexicaanse bonenschotel met tortilla’s?!

Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
informatiebladen, bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en kippen. Er zijn ook filmpjes en foto’s die je kunt
gebruiken voor een werkstuk, spreekbeurt, of les over het leven van landbouwdieren.
Bio-industrie-op-school.nl is een website van Compassion In World Farming, de internationale
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld!

GEZOND?!
In vlees zitten nuttige voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld eiwitten
en ijzer. Maar die zitten ook in
andere producten, zoals in bonen,
groenten of speciale vleesvervangers. Het Voedingscentrum,
waar je antwoord kunt krijgen op al
je vragen over eten, zegt dat vlees
eten niet nodig is. Het is vooral
belangrijk om goed en gevarieerd
te eten. Wil je hier meer over
weten? Kijk dan op
voedingscentrum.nl!

HET KAN ANDERS: EIEREN
INFORMATIEBLAD

EKO-kippen

Kippen met vrije uitloop

Kippen in een scharrelstal

Steeds meer mensen zijn het niet eens met de
behandeling van dieren in de bio-industrie. Zij willen
geen eieren meer van kippen die hun hele leven zitten
opgesloten in een kooi. Gelukkig zijn er ook steeds
meer boeren die hun dieren een beter, natuurlijker
leven gunnen. Op deze pagina laten we je zien hoe je
eieren kunt herkennen, die geproduceerd zijn met meer
respect voor dieren!
Eko-eieren
Eko-eieren zijn de beste eieren. Net als eko-vlees, komen
eko-eieren uit de biologische landbouw. Eko-kippen komen
buiten en hebben veel ruimte, zitstokken en legnesten. Ze
kunnen hun verenkleed verzorgen en houden een groter
deel van hun snavels. Kleurstoffen en antibiotica in het voer
zijn niet toegestaan. Eko-eieren zijn te koop bij bijna alle
supermarkten en bij natuurvoedingswinkels. Je herkent
deze diervriendelijke eieren aan het EKO-keurmerk, en op
het ei staat een code die begint met een '0'.
Vrije uitloop eieren
Vrije uitloop eieren worden gelegd door kippen die ook
buiten komen, maar ze hebben minder ruimte dan EKOkippen en er wordt een deel van de snavel afgekapt. De
dieren kunnen vrij bewegen door een scharrelstal. Het
bekendste vrije uitloop ei is het gras-ei. Vrije uitloop eieren
vind je in de supermarkt. Je herkent ze aan het vrije-uitloop
keurmerk en op het ei staat een code die begint met een
'1'.
Scharreleieren
Kippen die scharreleieren leggen komen meestal niet
buiten (dit dus in tegenstelling tot de scharrelvleeskippen).
De kippen kunnen wel vrij in de stal bewegen en hebben
zitstokken, legnesten en kunnen hun verenkleed
schoonmaken. Snavels worden afgekapt en in het voer zijn
kleurstoffen en toevoegingen toegestaan. Scharreleieren
herken je aan het scharrelei-keurmerk en op het ei staat
een code die begint met een '2'.

LET OP!
Eieren uit de legbatterij worden ook wel kooi-eieren
genoemd, omdat ze gelegd zijn in een kooi. In de
supermarkten zijn deze dieronvriendelijke eieren niet meer
te koop, maar in sommige kleine winkels en op de markt
kun je ze nog wel eens vinden. Op het doosje moet dan
'kooi-eieren' staan en op elk ei staat een code die begint
met een '3'. Staat er geen keurmerk op het doosje, of geen
code op het ei, dan kun je er van uitgaan dat het om een
kooi-ei gaat!
Verborgen eieren
Als je verse eieren koopt kun je altijd zien of de kip een
goed leven heeft gehad, maar wist je dat er ook veel eieren
verwerkt worden in koekjes, gebak en sauzen? Zelfs in
shampoo zitten soms eieren! Veel bakkers en sauzenfabrikanten gebruiken nog kooi-eieren omdat die het
goedkoopste zijn. Gelukkig hebben al veel fabrikanten
beloofd daarmee te stoppen, maar op de verpakking is het
moeilijk te zien welke eieren gebruikt zijn. Wil je het toch
weten? Zoek dan de lijst van ingrediënten. Als daar staat
aangegeven dat er eieren in het product zitten, maar niet of
het om scharrel- EKO- of vrije-uitloopeieren gaat, mag je
ervan uitgaan dat het om legbatterij-eieren gaat.
Dit informatieblad is te vinden op bio-industrie-op-school.nl. Op deze site vind je nog meer
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Op elk ei staat een code waaraan
je kunt zien hoe de kip die het ei
gelegd heeft leefde:
0. EKO-ei: kipt komt buiten en
heeft een ruime stal.
1. Vrije Uitloop ei: kip leeft in
scharrelstal en kan naar buiten.
2. Scharrel-ei: kip leeft in scharrelstal, maar kan niet naar buiten.
3. Kooi-ei: kip leeft in een
legbatterij.

