
Er is geen kloof tussen stad en platteland. 
Ieder mens heeft behoefte aan een fijne  
en gezonde plek om te wonen. Met ruimte  
om te leven en te genieten van de eigen  
omgeving. Maar op veel plaatsen in  
Nederland is dit niet meer mogelijk. 

   Nederland is namelijk vol.  
Tjokvol. Niet met mensen,  
maar met landbouwdieren.

De internationaal opererende agro-industrie 
heeft een veel te grote stempel op het  
Nederlandse platteland gedrukt. Daardoor is 
de leefbaarheid fors afgenomen. Onder tussen  
zitten ook boeren klem: ze hebben geen  
verdienmodel, maar zijn het verdienmodel  
van anderen.

Juist op het platteland ondervinden mensen  
als eerste de gevolgen van de enorme  
Nederlandse veehouderij. Stankoverlast  
door stallen. Luchtwegproblemen door  
de uitstoot van ammoniak. Ziekmakend  
landbouwgif dat zelfs in luiers van baby’s  
is aangetroffen. Steeds minder ruimte voor  
de natuur. Het sluipenderwijs verdwijnen  
van het unieke Nederlandse landschap.

Niet voor niets zijn er talloze initiatieven ontstaan 
van burgers die strijden tegen de gevolgen van  
de agro-industrie. Zij voelen zich vaak onmachtig. 
De Partij voor de Dieren is de stem voor deze 
mensen.

  Ook jij kan nu nog kiezen  
  voor een leefbaar platteland. 

Met een stem 15 maart op de Partij voor de  
Dieren weet je zeker dat je stem gaat naar de  
natuur, de dieren, natuurinclusieve landbouw  
en een gezonde woonomgeving voor iedereen.

KIES 15 MAART PARTIJ VOOR DE DIEREN

NOORD-HOLLAND,

JE KUNT NU
NOG KIEZEN
Ons land worstelt met een stikstofcrisis, een 
biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis, een 
wooncrisis, een watercrisis en een energiecrisis. 

De tijd dringt om de opwarming van 
de Aarde onder 1,5°C te houden. Deze 
problemen kunnen we samen oplossen. 
Maar niet met dezelfde manier van 
denken die deze problemen heeft 
veroorzaakt. Daarom moeten we  
keuzes durven maken. Doe je mee?

Je kunt kiezen voor een eco- 
nomie die binnen de draag-
kracht van de Aarde blijft.

Je kunt kiezen voor meer natuur én meer 
huizen. Je kunt kiezen voor een fijne toe-
komst voor deze en volgende generaties. 
Jouw stem doet ertoe op 15 maart!

Alleen door minder dieren te gebruiken in 
de vee-industrie kunnen we de stikstofcrisis 
écht aanpakken. Minder dieren = minder 
mest = minder stikstof. Minder vee-indus-
trie betekent dat er grond vrijkomt die we 
terug kunnen geven aan de natuur. Maar 
ook meer ruimte voor betaalbare, groene 
woningen. En de boeren? Die helpen we 
omschakelen naar natuurvriendelijke met-
hodes, die wél toekomstbestendig zijn.

Hou stevig vast aan je idealen. 
Noord-Holland, je kunt nu nog kiezen!
 

We stoten veel meer stikstof uit 
dan de natuur aankan. 
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manifest
voor het
platteland

de omgekeerde vlag    

Méér boeren, méér natuur, gezondheid op 1  

en wonen voor iedereen. Het antwoord van de  

Partij voor de Dieren op                                      
  .  

Voor álle bewoners van het platteland.



Meer boeren
Nederland heeft méér boeren nodig. Sinds het begin van 
deze eeuw zijn we de helft van de boeren kwijtgeraakt. 
In de praktijk zijn veel boeren managers van megastallen. 
Veevoerbedrijven en slachthuizen incasseren vaak tussen 
de zeventig en negentig procent van het geld dat in de 
veehouderij verdiend wordt. Voor boeren blijft bijna niks 
over. De helft van de overgebleven boeren leeft inmiddels 
onder de armoedegrens.

De bio-industrie zit op een doodlopende weg. De Partij 
voor de Dieren wil boeren en dieren bevrijden uit dit  
onhoudbare systeem. Daarvoor in de plaats komt  
natuurinclusieve landbouw met een verdienmodel  
waarmee boeren een volwaardig inkomen verdienen. 
Boeren worden financieel geholpen bij het omschakelen 
van veehouderij naar akkerbouw. Voor deze transitie  
worden (Europese) landbouwsubsidies gebruikt.  
We vertrouwen op boerenvakmanschap waar samen 
wordt gewerkt met de natuur, in plaats van er tegenin  
te gaan. Akkerbouw wordt aangewend voor directe  
menselijke consumptie. Vlasteelt voor woningisolatie, 
voedselbossen en productie van bonen en andere  
gewassen worden financieel gestimuleerd. Hierdoor 
wordt de Nederlandse landbouw diverser. Door  
problemen in samenhang op te lossen, krijgen we een 
landbouwsysteem met gezond voedsel, een gezonde 
bodem, een gezond verdienmodel en gezonde boeren.

Doordat boeren niet langer afhankelijk zijn van de  
agro-industrie, gaat er veel minder geld naar de  
producenten van kunstmest, landbouwgif en veevoer.  
Er blijft zo meer geld voor boeren over. Banken die  
dik verdiend hebben aan de agro-industrie gaan een  
boerenbankbelasting betalen. Er komt een eerlijke- 
prijs-bewijs. Tussenhandelaren, supermarkten en  
andere retailers moeten bewijzen dat zij een eerlijke  
inkoopprijs betalen aan de boer. Doordat de Partij  
voor de Dieren de Btw op groente en fruit afschaft,  
wordt gezond voedsel goedkoper, zonder dat dit  
ten koste gaat van het inkomen van boeren.

Als Nederlandse boeren niet worden beschermd  
tegen oneerlijke concurrentie van landen buiten 
Europa, worden boeren alsnog gedwongen om te  
kiezen tussen schaalvergroting of failliet gaan.  
De Partij voor de Dieren zet daarom een streep door 
internationale handelsverdragen die slecht zijn voor  
Nederlandse boeren. Om te beginnen met het  
handelsverdrag met Brazilië, het EU-Mercosur-verdrag.

Meer natuur
Er komt veel meer echte natuur. Er is geen land ter  
wereld met zo veel landbouwdieren op een kluitje als 
Nederland. Bijna de helft van alle grond wordt opgeslokt 
door de veehouderij, zoals grasland voor koeien en  
snijmais en graan voor veevoer. Al het andere – waaron-
der de natuur – moet genoegen nemen met de andere 
helft. Ons land is te klein om zo veel ruimte te verspil-
len aan de veehouderij. Door te kiezen voor aanzienlijk 
minder dieren, komt er veel grond vrij. Die grond gaan 
we voor een flink gedeelte teruggeven aan de natuur. 
De ecologische hoofdstructuur komt er zo snel mogelijk, 
uiterlijk in 2027. Er komt daardoor in ieder geval natuur  
bij ter grootte van de provincie Drenthe. De Partij voor  
de Dieren verhoogt in de waterschappen het waterpeil, 
zodat veengebieden weer hersteld worden.

Gezondheid op 1
Het platteland wordt schoon en gezond. De landbouw 
wordt gifvrij en stinkende stallen gaan dicht. Minder  
dieren betekent minder megastallen en minder  
mest. Mestvergisters, die voor stankoverlast en  
luchtverontreiniging zorgen, kunnen we daarom sluiten.  
De risico’s op voor mensen gevaarlijke dierziektes  
(zoönosen) worden door een forse krimp van de veestapel  
een stuk kleiner. De Partij voor de Dieren maakt in  
de Tweede Kamer definitief een einde aan gevaarlijk 
landbouwgif en scherpt de Wet geurhinder en  
veehouderij fors aan.

Wonen voor iedereen
Iedereen wil een dak boven het hoofd. Maar voor veel 
mensen in Nederland is dat moeilijk of zelfs onmogelijk 
geworden. Bijna overal zijn er te weinig huizen, waardoor 
mensen niet verder kunnen met hun leven. Doordat de 
veehouderij te veel stikstof uitstoot, is de bouw van  
bijna honderdduizend nieuwe woningen in gevaar.  
De Partij voor de Dieren wil ruimte voor iedereen om  
te kunnen wonen. Met een krimp van minimaal 75%  
van het aantal dieren in de veehouderij en maatregelen  
voor de industrie, luchtvaart en verkeer lossen we de  
stikstofcrisis op. Zo komt er meer ruimte om woningen  
te bouwen, ook op het platteland.
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