
Hoogleraren 
tegen de 
Kiloknaller

50 hoogleraren ondertekenen de oproep ‘Stop de Kiloknaller’ 
van Wakker Dier. Deze wetenschappers delen de mening 
van Wakker Dier: met hun vele reclames voor (te) goedkoop 
keurmerkloos vlees hebben supermarkten een grote negatieve 
invloed op onze maatschappij.

Vanuit hun verschillende expertises ageren de hoogleraren tegen 
de vele vleesstunts en de ernstige gevolgen hiervan, zoals een 
hoge vleesconsumptie, veel dierenleed, hoog antibioticagebruik 
en de verschraling van het platteland.

Wakker Dier wil met deze oproep bereiken dat het Centraal 
Bureau Levensmiddelen (CBL), het overkoepelend orgaan 
van de supermarkten, haar leden aanspoort om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met kiloknallen. 
Lees hier de brief aan het CBL.
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1 Prof. dr. Noelle Aarts
communicatiewetenschappen, Wageningen UR

Fatsoenlijk omgaan met mensen en dieren, ook met de dieren die we houden en doden voor ei-
gen consumptie, is een kwestie van beschaving. Daar hoort het stunten met goedkope ‘kiloknal-
lers’ niet bij. In plaats daarvan zouden de supermarkten de verkoop van vleesvervangers en van 
scharrelvlees moeten stimuleren.

2 Prof. dr. Rien Aerts
systeemecologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Belangrijkste argument om de supermarkt hierop aan te spreken is dat de wijze waarop een 
product gemaakt wordt ook een onderdeel is van de kwaliteit van dat product (althans, dat zou 
zo door de supermarkten in hun kwaliteitsbeleid moeten staan, vind ik). Bij dierlijke producten 
betekent dat dus dat dierenwelzijn maar ook de duurzaamheid van de productieketen (met name 
ook voor wat betreft milieukwaliteit) belangrijke kwaliteitscriteria moeten zijn. Ik ga ervan uit dat 
alle supermarktketens hun klanten een kwalitatief goed product willen aanbieden, dat betekent 
dus in het geval van dierlijke producten dat er ook oog is voor het welzijn van dier en milieu en 
daarmee ook van de mens. Supermarkten die stunten met vlees, bieden dus bewust hun klan-
ten een product aan van onvoldoende kwaliteit. Als dat hun beleid is, moeten ze daar ook maar 
expliciet voor uitkomen.

3 Prof. dr. Frank Berendse
natuurbeheer en plantenecologie, Wageningen UR

Bij een lagere productie van dierlijke eiwitten zouden we in West-Europa een veel lagere plant-
aardige productie kunnen accepteren. Niet alleen zou een aanzienlijk deel van de ammoniak-
problematiek kunnen worden opgelost, maar we kunnen dan ook ontwikkelen naar plantaardige 
productiesystemen met een veel lager gebruik van insecticiden en fungiciden. Het wordt steeds 
duidelijker dat deze verbindingen vergaande effecten hebben op de biodiversiteit in het agrari-
sche landschap, maar ook in aangrenzende natuurgebieden. Een duurzame toekomst voor natuur 
kan alleen met veel minder vlees.

4 Prof. Dr. Wladimir Bleuten
eco-hydrologie, Universiteit Utrecht

Door het stunten met vlees worden initiatieven gericht op vergroting van dierenwelzijn afgeremd. 
Ook worden veehouders gestimuleerd nog meer vee te gaan houden zodat de toch al grote pro-
blemen van luchtverontreiniging (Stikstof), bodem- en waterverontreiniging (Stikstof, Fosfor) door 
extra mestoverproductie, de import van veevoeder en de uitstoot van broeikasgassen verder 
zullen toenemen.
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5 Prof. dr. Susan Bögels
ontwikkelingspsychopathologie, Universiteit van Amsterdam

Ik ondersteun de actie, en zou ervoor willen pleiten dat er niet alleen niet meer gestunt wordt 
met vleesprijzen, maar de productie en verkoop van goedkoop, niet biologisch vlees überhaupt 
verboden gaat worden. Hiermee worden vele doelen gediend:
1. Respect voor de dieren
2. Bijdrage aan vermindering global warming
3. Verbeteren van onze gezondheid
4. Vermindering van ziektekosten: vele zeer ernstige en toenemende ‘welvaartziektes’ (bijv. ziek-

te van Crohn en Colitis Ulcerosa, obesitas, dementia), die veel lijden en hoge gezondheids-
zorgkosten tot gevolg hebben, worden in verband gebracht met onze verwesterde leefwijze 
en voeding inclusief vleesconsumptie.

6 Prof. dr. René ten Bos
filosofie en organisatietheorie, Radboud Universiteit

Ik steun deze actie omdat ik iedere poging tot minder vleeseten verwelkom als een poging het 
beschavingsproces alsnog en tegen de verdrukking in van nieuwe impulsen te voorzien.

7 Professor Maarten C. Bosland
pathologie, Universiteit van Illinois

Ik ben geen vegetariër, maar als wetenschapper en humanist ben ik van mening dat dieren die 
voor consumptie worden gehouden humaan moeten worden behandeld, en als veterinair weet ik 
dat dit erg goed mogelijk is. Er is naar mijn mening in deze een grote rol weggelegd voor super-
markten en andere winkels die voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong verkopen. Het moet de 
consument gemakkelijk worden gemaakt om ethisch verantwoorde keuzes te maken en het aan-
bod van bio-industrieel geproduceerde voedingsmiddelen kan en moet worden teruggedrongen.

8 Prof. dr. Hans Bressers
beleidsstudies en milieubeleid, Universiteit van Twente

Steeds meer mensen maken zich zorgen om microverontreinigingen in water en bodem, zoals 
geneesmiddelen. Daarbij wordt nog vaak vergeten dat geneesmiddelen als antibiotica nog meer 
worden toegepast in de veehouderij dan voor mensen en dat die via mest en afspoeling meren-
deels in het milieu terecht komen.

9 Prof dr. Ir. Cees Buisman
milieutechnologie, Wageningen UR

Als milieuman zie ik naast diervriendelijkheid nog meer problemen met industriële dierproductie:
1. Er is veel graan/soja/mais voor nodig, waardoor die ook industrieel geproduceerd gaan 

worden. Dit leidt tot uitputting van de bodem en als die uitgeput is tot nog meer kunstmest 
en daarna ook pesticiden. Als dat niet meer werkt gaan we genetisch manipuleren. Net als 
diervriendelijkheid een ontkenning van het ingewikkelde web van de natuur en de plaats van 
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de mens daarin.
2. Dit enorm verbruik van landbouwproducten door de veestapel (ook omdat vaak maar klein 

deel van dier gegeten wordt) leidt onder andere tot watertekort. Nu al gemeengoed voor 4 
miljard mensen. Er is gewoon niet genoeg water voor veel vlees. (Nederland importeert dit 
water via het veevoer).

3. De Nederlandse veestapel concentreert een enorme hoeveelheid stikstof en fosfaat in de 
Nederlandse bodem, maar ook veel zware metalen die in het veevoer zitten.

4. Tenslotte is er voor de industriële vleesproductie veel antibiotica nodig, hoe groter de stal hoe 
meer antibiotica. Dit is een tijdbom qua ecologie en gezondheid.

10 Prof. dr. Igor Douven
wijsbegeerte, CNRS

Ik sta achter de actie van Wakker Dier, want in mijn ogen worden dieren in de vee-industrie vrese-
lijk uitgebuit. Supermarkten verergeren de zaak voor de dieren door ook nog eens actiestickers 
op vlees te plakken en het te gebruiken als stuntartikel.

11 Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
integrale stikstofproblematiek, Vrije Universiteit Amsterdam

Duurzame productie van vlees is goed voor het milieu, klimaat, dier en mens. Dit vergt een eer-
lijke prijs voor ons voedsel om dat mogelijk te maken. Bij goedkoop, onduurzaam geproduceerd 
vlees moeten de maatschappelijke kosten doorberekend worden in de verkoopprijs.

12 Em. Prof. dr. Leo Hoek
Franse letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Ik vind dat de supermarkten verduurzaming moeten stimuleren, omdat milieu, mens en dier daar 
baat bij hebben:
 • het milieu vanwege de onevenredig zware belasting ervan door de intensieve veehouderij;
 • het dier omdat daardoor de kwaliteit van dierlijk leven verbetert;
 • de mens omdat daardoor de veehouder een eerlijke beloning en
 • de consument een heerlijke smaak wacht.

13 Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra
waterbeheer, Universiteit Twente

Industrieel vlees is niet goed voor het dierenwelzijn. Maar ook het milieu is er niet bij gebaat. Het 
vlees is alleen zo goedkoop omdat de indirecte milieueffecten niet in de prijs zitten. Industrieel 
vlees draagt in belangrijke mate bij aan ontbossing en waterverbruik voor de productie van vee-
voeder, en aan klimaatsverandering door het intensieve gebruik van fossiele energie.
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14 Prof. dr. Henriette van der Horst
huisartsgeneeskunde, VUmc

Dieronvriendelijk vlees is op de korte en de lange termijn ook mensonvriendelijk. Een duurzame 
samenleving vereist dat we zorgvuldig omgaan met onze grondstoffen, met de dieren die onze 
wereld bevolken en met elkaar. Ook supermarkten kunnen en moeten daar hun steentje aan bijdra-
gen. Door kiloknallers en andere vormen van uitbuiting knalt uiteindelijk de samenleving uit elkaar.

15 Prof. dr. Henk van Houtum
politieke geografie, Radboud Universiteit

Omdat een dierenleven meer waard is dan alleen een prijs per kilo.

16 Prof. dr. Paul Kirschner
onderwijspsychologie, Open Universiteit

Wat supermarkten verkopen en hoe zij dat aan ons overbrengen bepaalt grotendeels welke 
producten wij kopen. Daarom zouden de supermarkten met hun reclamebeleid de verduurzaming 
moeten stimuleren.

17 Prof. Dr. Carla Koen
technology management & entrepreneurship, Tilburg University

Supermarkten maken onderdeel uit van een verziekte waardeketen waarvoor iedere schakel 
lin de keten verantwoordelijkheid draagt; van boeren, hun federatie, banken, en supermarkten. 
Supermarkten hebben het contact met de klant in handen en in een duurzame wereld zijn zij het 
die de taak hebben de klant opnieuw op te voeden – dit keer van prijs naar kwaliteit. In een tijd 
van radicale transparantie is het voor een aantal marktsegmenten die de goedkope supermark-
ten hebben verlaten overduidelijk dat het inkoopgedrag van supermarkten behoort tot een oud 
economisch model dat in een overbevolkte wereld die de planeet uitgeput heeft niet meer moge-
lijk is. Het gedrag van supermarkten dat nog steeds op prijs zit, leidt tot kapotte waardeketens 
met ellende voor boeren en dieren. De publieke opinie is aan het kantelen tegen dit gedrag en 
de institutionele investeerders volgen. Kijk maar naar de zich terugtrekkende ABP uit de fossiele 
industrie. Wanneer supermarkten de kop in het zand blijven steken en hun rol in het tot stand 
brengen van een duurzame keten niet oppakken worden zij de fossiele schakel in de voedings-
industrie. Hiervoor zijn reeds tekenen aan de wand. Sommige klanten hebben de goedkope 
supermarkten reeds verlaten maar er is meer. Jonge mensen hebben zelf een opleiding opgezet 
om gezamelijk over verschillende disciplines en elk jaar opnieuw met nieuwe groepen de voe-
dingsketen 2.0 vorm te geven. Campina, Unilever en andere bedrijven hebben dit begrepen en 
werken ermee samen (youthfoodmovement.nl). Hoe lang nog gaan supermarkten het volhouden 
om hun kop in het zand te steken?
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18 Prof. dr. Peter Kooreman
gezondheidseconomie, Tilburg University

De hoge Nederlandse vleesconsumptie heeft vele negatieve gevolgen, voor ons klimaat en 
milieu maar ook zeker voor de gezondheid van consumenten. Zo is er een duidelijke link tussen 
vleesconsumptie en de kans op darmkanker. Ik ben daarom groot voorstander van een normaal 
btw-tarief voor vlees (21%) in plaats van het huidige verlaagde tarief (6%), als middel van de 
overheid om vleesconsumptie te ontmoedigen. De vele vleesreclames van supermarkten zijn mij 
dan ook een doorn in het oog. De supermarkten houden hiermee willens en wetens de vleescon-
sumptie hoog, zonder zich druk te maken over de consequenties hiervan voor hun klanten.

19 Prof. dr. Jacques van Lankveld
klinische psychologie, Open Universiteit

De voorgestelde verandering past in een noodzakelijke ontwikkeling richting duurzame leefwijze, 
en lijkt mij beter voor mens en dier.

20 Prof. dr. Pim Martens
duurzame ontwikkeling, Universiteit van Maastricht

Duurzaamheid = Dierzaamheid.

21 Prof. dr. Gerrit van Meer
biochemie, Universiteit Utrecht

Ik steun jullie actie. Iedere winkel hoort het betere vlees aan te bieden. Als men dan het label 
duurzaamheid wil voeren komt dat met verplichtingen! Geen gestunt met kiloknallers!

22 Prof. dr. Jacques Neefjes
celbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Dieren groeien als product en om zoveel mogelijk vlees te eten is onverstandig voor zowel het 
dier, de boer en de consument. Ik ben niet tegen vlees eten maar vind weinig en goed vlees veel 
beter voor alle partijen. Boeren en consumenten worden hier beter van met als bijgevolg lagere 
milieubelasting en – meer belangrijk – dierongemak.

23 Prof. dr. Jaap Oosterlaan
hersenen en gedrag, Vrije Universiteit Amsterdam

Goedkoop vlees heeft een macabere keerzijde. Het slachtrijp maken van dieren moet in zo kort 
mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijk kosten. Miljoenen dieren leven daardoor onder onvoor-
stelbare ellendige omstandigheden. Door de grote concentratie van vaak genetisch sterk ver-
wante dieren ontstaan oncontroleerbare gezondheidsrisco’s zoals Q-koorts, gekkekoeienziekte 
en vogelgriep. Dierenziekten worden met grote hoeveelheden antibiotica bestreden waardoor 
antibioticaresistente inmiddels een grote bedreiging is geworden voor de volksgezondheid. Het 
wordt tijd dat supermarkten maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen.
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24 Prof. dr. Theunis Piersma
dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen, NIOZ

Ik ben met Wakker Dier eens dat supermarkten met hun vele kiloknallers de verduurzaming van 
het platteland remmen. Door de aanhoudende prijsdruk worden niet alleen landbouwhuisdieren 
uitgebuit, maar door de verarming van het boerenlandschap ook al die andere wakkere dieren 
die graven en vliegen en zingen en kwaken.

25 Prof. Dr. Rik Pieters
marketing, Tilburg University

Met plezier onderteken ik de petitie. Sinds 2010 eten we twee keer per week dode dieren, maar 
wel lekkere dode dieren, die ook een goed leven gehad hebben. Die kopen we bij de biologische 
slager, of bij de boer die de kippen 26 weken in de struiken laat rondhuppelen, in plaats van ze 
6 weken in een incubator zet. Ja, dat is veel duurder dan het vlees in de supermarkt. Soms wel 
4 tot 5 keer duurder dan de kiloknaller. Maar we eten het ook maar 2 keer per week, maximaal. 
Dan is er bijna geen verschil in de kosten, maar wel in het leven van de dieren en in de smaak 
van ons bestaan.

26 Em. Prof. dr. Lucas Reijnders
natuurwetenschappelijke milieukunde, Open Universiteit, Universiteit van Amsterdam

Kiloknallers schaden het milieu.

27 Prof. Ir. Willem Riedijk
aangepaste technologie, TU Wenen

De eerste gelofte die een boeddhist aflegt is: “Ik neem mij voor geen levende wezens te doden.” 
De eerste gelofte van supermarkten lijkt wel: “Ik zal dieren als dumpartikel behandelen en ze 
voor bijna gratis aan mijn klanten aansmeren. Ongeacht wat de kosten hiervoor zijn voor het dier.”

28 Em. Prof. dr. Karle Sykora
vegetatiedeskundige, Wageningen UR

Als vegetatiekundige sta ik volledig achter uw petitie. Het wordt hoog tijd voor een volledige 
omschakeling naar een duurzame veehouderij. Alleen op die manier kan behalve aan een verbe-
tering van het dierenwelzijn, ook worden gewerkt aan een herstel van de Nederlandse natuur. De 
biodiversiteit heeft ongekend geleden onder een deken van mest en de import van grote hoe-
veelheden veevoer met ontbossing tot gevolg. Het is meer dan evident dat er spoedig iets moet 
gebeuren. Het gaat daarbij niet alleen om de toekomst, er is al grote schade die niet in de prijs 
wordt doorberekend. Het is tijd voor een grondgebonden, regionale veeteelt waarvoor ook het 
veevoer van dichtbij komt.



WAKKER DIER HOOGLERAREN TEGEN DE KILOKNALLER PAGINA 8/9

29 Prof. dr. Roos Vonk
sociale psychologie, Radboud Universiteit

Je kunt consumenten verleiden met bulk, omdat het goedkoop is, en zwijgen over de gevolgen 
voor dieren, natuur, klimaat en kleine boeren die tussen megastallen in de verdrukking komen. 
Maar je kunt ze ook verleiden met kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid. Wat zou de wereld 
kunnen veranderen als supermarkten dat laatste vaker deden!

30 Prof. dr. Martin Wassen
environmental sciences, Universiteit Utrecht

Naar mijn mening zouden supermarkten het als hun taak moeten zien om de consument te 
doordringen van het belang van gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Zij zouden hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid dus meer moeten nemen. Dit kan door te erkennen dat 
zij een cruciale schakel in de voedselvoorziening vormen en de grote rol die zij spelen in produc-
tie - consumptie ketens aan te wenden om daarin duurzaamheid te realiseren. Dus stimuleren 
van minder consumptie van vlees en dierlijke producten en nadruk op biologisch en duurzaam 
geproduceerd voedsel.

31 Prof. dr. Han Wiskerke
rurale sociologie, Wageningen UR

Het is nu echt hoog tijd dat supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen voor een diervriende-
lijkere en duurzamere veehouderij en dat betekent simpelweg stoppen met kiloknallers.

32 Prof. dr. Flip Witte
hydrologie en ecologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Dieren zijn geen dingen; het zijn levende wezens die mededogen verdienen.

33 Prof. dr. Hans L. Zaaijer
medische microbiologie, Universiteit van Amsterdam

Het is belangrijk dat de supermarkten duurzame veeteelt stimuleren. De intensieve veeteelt 
heeft geleid tot 3 onverwachte, gevaarlijke infectieziektes: gekkekoeienziekte vanuit de koeien; 
Q-koorts vanuit de geiten; en nu een stille uitbraak van hepatitis E vanuit de varkens. Wat wordt 
de vierde bedreiging van uw en mijn gezondheid?

34 Prof. Dr. Ir. Kees Zoeteman
duurzaamheidsbeleid, Tilburg University

Mijn argument is dat we dieren niet als machines moeten behandelen, dingen die we respectloos 
kunnen laten doen wat we nuttig voor onszelf vinden. Dieren zijn afkomstig uit dezelfde voorouders 
als de mens en verdienen daarom respectvol en met waardering voor de dienst die zij ons met 
hun leven bewijzen te worden behandeld. Als dat respect groeit stoppen we later om ze op te eten.
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Ook de petitie ondertekenen?
HTTPS://ACTIE.WAKKERDIER.NL/KILOKNALLER-PETITIE

En verder:

35 Em. Prof. dr. Henk Barendregt
wiskunde en informatica, Radboud Universiteit Nijmegen

36 Prof. dr. Dop Bär
neurologie, UMC

37 Em. Prof. dr. Henk Broer
wiskunde, Rijksuniversiteit Groningen

38 Prof. dr. A.J. (Ap) Dijksterhuis
psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen

39 Prof. dr. Ab Grootjans
eco-hydrologie, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen

40 Prof. dr. Victor Jetten
aardwetenschappen, Universiteit Twente

41 Em. Prof. dr. Gatze Lettinga
milieutechnologie, Wageningen UR

42 Prof. dr. Ir. Jules B. van Lier
environmental engineering/wastewater treatment, TU Delft, Wageningen UR

43 Prof. dr. Steph Menken
evolutiebiologie, Universiteit van Amsterdam

44 Prof. dr. Jan van Neerven
wiskunde, TU Delft

45 Prof. dr. Han Olff
ecologie, Rijksuniversiteit Groningen

46 Em. Prof. dr. Pier Prins
kinder- en jeugdpsychologie, Universiteit van Amsterdam

47 Prof. dr. Luc Renneboog
financiële economie, Tilburg university

48 Prof. dr. Nico van Straalen
dierecologie, Vrije Universiteit Amsterdam

49 Prof. dr. Rob van Tulder
bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

50 Prof. dr. Esther Turnhout
omgevingswetenschappen, Wageningen UR


