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Inleiding 

De intensieve veehouderij, zoals die nu in Nederland beoefend wordt, heeft een grote gevolgen voor 

het milieu en schept gezondheidsrisico’s voor de samenleving. De milieueffecten strekken zich uit 

over heel Nederland. De gezondheidsrisico’s, zoals de Q-koorts, raken de mensen die op de bedrijven 

zelf werken, de omwonenden maar ook alle mensen die gebieden met veel intensieve veehouderij 

voor hun werk of recreatie bezoeken. Daarnaast levert het grote gebruik van antibiotica in de 

intensieve veehouderij risico’s voor de hele volkgezondheid omdat deze antibiotica door de 

resistentie die ze veroorzaken niet meer door artsen aan mensen kunnen worden voorgeschreven.  

De Werkgroep Leefbaar Buitengebied streeft naar een overheidsbeleid en handhaving die deze 

milieu- en gezondheidsrisico’s substantieel vermindert.  

 

Wat moet er gebeuren 

De Nederlandse situatie is uniek, nergens ter wereld wonen zoveel mensen en nog meer dieren zo 

dicht op elkaar. Deze situatie is ook nog nergens behoorlijk onderzocht, ook in Nederland met haar 

vele kennisinstellingen is te weinig kennis over de gezondheidseffecten van de intensieve 

veehouderij op de omgeving. Hieraan moet dus hard aan gewerkt worden. Maar zolang we nog veel 

te weinig weten moet het beleid uitgaan van het voorzorgbeginsel, daarbij moet de huidige prioriteit 

verschuiven van de economische belangen van de beroepsgroep naar de prioriteit van de 

volksgezondheid van alle Nederlanders.  

 

Prioriteiten 

Voor de Werkgroep Leefbaar Buitengebied betekent dit een keuze voor de volgende prioriteiten: 

• Streven naar onderzoek naar de relatie intensieve veehouderij en gezondheid.  

• Op korte termijn duidelijkheid over de effectiviteit van filters en wassers voor de directe 

omgeving (nu worden die wel ingezet, maar de claims ervan zijn niet onderzocht). 

• Inzetten van afstandscriteria om de risico’s te beperken. 

• Veel minder antibioticagebruik door de intensieve veehouderij.  

 

Aanpak werkgroep Leefbaar Buitengebied 

Bij de bovenstaande prioriteiten passen de volgende activiteiten: 

• Kennisopbouw in de werkgroep. 

• Opbouw van kennisnetwerk van groepen en deskundigen die kunnen ondersteunen 

• Inbreng leveren op landelijk beleid bij beleidsmedewerkers, overlegorganen en politici. 

• Reacties schrijven op de onderzoeken die gedaan worden over de relatie intensieve 

veehouderij + gezondheid. 

• Zichtbaar maken van de maatschappelijke kosten van de intensieve veehouderij 

• Communicatie in de vorm van nieuwsberichten, persberichten, publieksbijeenkomsten enz. 

Bij het realiseren van de doelen zal er, zoals gebruikelijk, door de vereniging Leefmilieu intensief 

samengewerkt worden met andere organisaties en lokale groepen, waarbij dit onderwerp het vooral 

van belang maakt om samen te werken met de curatieve sector (artsen en andere partijen, die zich 

richten op het genezen van mensen).  

 

 

 


