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 2. Pro dierenwelzijn

Al deze dieren kunnen pijn ervaren en hebben de 

nood om op een natuurlijke wijze aan hun behoeften 

te kunnen voldoen. Maar toch worden ze zo snel 

mogelijk slachtrijp gekweekt. Dit gebeurt op een zo 

efficiënt en goedkoop mogelijke manier, wat bete-

kent dat kippen en varkens niet meer buiten komen, 

en een vleeskip eigenlijk een kuiken is van slechts 

6 weken oud. Het gevolg van dit snelle kweekpro-

ces is dat het welzijn van de dieren over het hoofd 

wordt gezien - niet alleen bij de kweek, maar ook 

bij de slacht. 

De rechten en het welzijn van dieren zijn al eeuwen-

lang belangrijke beweegredenen voor de vraag naar 

plantaardige voeding, en blijven dat tot op de dag 

van vandaag. Vanuit die bekommernis kiezen veel 

mensen ervoor om minder vlees of vis te eten, en 

vaak zelfs om volledig veggie of vegan te gaan. Ze 

vinden het eenvoudigweg niet ethisch dat dieren 

enkel voor onze smaak en ons genot gekweekt en 

geslacht worden, zeker niet als je even lekker kan 

eten zonder dat er dierlijke producten aan te pas 

komen. 

We zagen al dat rundsvlees de grootste impact heeft 

op het klimaat. Daarom hoor je geregeld adviezen 

om minder rood vlees te eten en vaker voor kip-

penvlees of eieren te kiezen. Alleen houden deze 

berekeningen rond duurzaamheid geen rekening met 

dierenwelzijn. En kippen zijn net dé veedieren die 

er het slechtst aan toe zijn bij de kweek. Bovendien 

komt er veel minder vlees van één kip dan van één 

rund, en moet je er dus veel meer slachten. 

Daarom kiezen we in dit kookboek resoluut voor 

veggie en vegan gerechten. Niet alleen sparen 

we zo nog meer CO2 en water uit, maar ook veel 

dierenlevens. 

We zijn ons steeds meer bewust van de intelligentie en de sociale vermogens van varkens, koeien, kippen 
en vissen. Zo zijn varkens eigenlijk heel speels, en net zo slim als tweejarige kinderen. Het zijn sociale 

dieren, die vriendschappen voor het leven sluiten. Kippen nemen dan weer graag zandbadjes, en commu-
niceren met elkaar met behulp van een twintigtal verschillende geluiden. 

-  P R O  D I E R E N W E L Z IJ N  -



Een gemiddelde Belg eet tĳdens zĳn leven:

55
runderen 
en kalveren

7
schapen 
en geiten

24
konĳnen 
en wild

42
varkens

43
kalkoenen en
ander gevogelte

789
vissen

981
kippen

De dieren in het lichtgroen zĳn de dierenlevens die je uitspaart door drie keer per week veggie te eten.
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Wat met … vis?

In dit boek hebben we het tot nu toe vooral over 

vlees gehad, en niet over vis. Dat doen we eigenlijk 

vooral voor de leesbaarheid, want veel problemen 

die gepaard gaan met de huidige grootschalige pro-

ductie en consumptie van vlees gelden ook voor vis.

Het leidt te ver om alles wat speelt rond vis (zowel 

kweekvis als de visserij) volledig mee te geven. Maar 

zonder al te kort door de bocht te willen gaan, komt 

het hierop neer: vlees vervangen door vis of vis-

gerechten op het menu te zetten is helaas geen 

oplossing. 

Het basisprincipe rond duurzame voeding, namelijk 

meer plantaardig en minder dierlijk, blijft ook hier 

overeind. Met zilte producten zoals verschillende 

zeewieren, lamsoor, zeekraal, een kant-en-klare 

veggie vissaus of vegan garnalenpasta kan je creatief 

aan de slag om toch de smaak van de zee in je 

gerechten te verwerken (zie sushi maki p. 59 en zilte 

portobello p. 57). 

VIS EN MILIEU

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van 

de Verenigde Naties is 70% van de visbestanden 

overbevist, en is slechts 3% van alle vis niet met 

uitsterven bedreigd. Ook de bijvangst (dolfijnen, 

walvissen, te jonge visjes, zeevogels … die in netten 

terechtkomen) is een groot probleem.

 

Labels zoals MSC voor in het wild gevangen vis, 

en ASC voor kweekvis (zie p. 143) moeten chefs en 

consumenten wegwijs maken in het aanbod van 

de betere vissoorten. Ze hebben hun beperkingen, 

maar als je toch echt vis op het menu wil zetten, hou 

dan zeker rekening met die labels. Kies in het geval 

van kweekvis ook voor soorten die vegetarisch zijn 

en niet voor roofvissen. Roofvissen zijn niet meteen 

de oplossing om overbevissing en verlies van eiwit-

ten tegen te gaan, want per kilogram gekweekte 

roofvis is ook nog eens 2 tot 6 kilogram wilde vis 

verbruikt als prooi. 

VIS EN DIERENWELZIJN

Van alle dieren die worden gekweekt of gevangen 

voor menselijke consumptie kunnen vissen het 

minst op onze sympathie rekenen. Ze zijn minder 

aaibaar, en we voelen ons er minder mee verwant 

dan met zoogdieren. Nochtans heeft wetenschap-

pelijk onderzoek aangetoond dat vissen net als 

andere dieren sociale en emotionele wezens zijn, 

die ook pijn kunnen lijden. De doodstrijd van een 

wild gevangen vis duurt vaak meerdere uren, en 

vaak worden ze levend ontdaan van de ingewanden. 

VIS EN GEZONDHEID

Het vlees van vissen is eiwitrijk, en bevat vooral 

ook veel omega 3-vetzuren, die belangrijk zijn voor 

onze gezondheid. Alleen bevat (vooral vettere) vis 

ook zwarte metalen, microplastics en andere ver-

ontreinigingen. Het eten van vette vis wordt dan ook 

afgeraden voor zwangere vrouwen. Er is een oplos-

sing! Omega 3-vetzuren vind je ook in zeewieren, 

bepaalde oliën, hennepzaadjes, walnoten …  en in 

de vorm van supplementen op basis van zeewier. 

-  P R O  D I E R E N W E L Z IJ N  -


