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Betreft: Verzoek tot rectificatie van de reeks onjuistheden in uw September Challenge  

 

 

Geachte heer Alblas, 

Stichting Agri Facts (STAF) controleert uitingen van organisaties en bedrijven op feiten of het gebrek 

daaraan. STAF spreekt partijen die een onjuiste weergave van agrarische feiten geven daarop aan en 

verzoekt deze de foute informatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische 

procedure starten.  

STAF werd door een van uw klanten geattendeerd op informatie die u verstrekt in uw September-
Challenge. Het betreft het onderdeel ‘Stimuleer je vetverbranding met de vegan-dag’. STAF heeft 
geconstateerd dat u uw klanten naast adviezen over voeding, tevens voorziet van een portie 
onjuistheden over de veehouderij.  
 
U stelt dat de totale veestapel in Nederland ongeveer 570 miljoen dieren telt. U zit met dit aantal 
heel veel te hoog. De landbouwhuisdieren in Nederland worden jaarlijks geteld door de overheid, zie 
voor de aantallen bijvoorbeeld: https://www.agrimatie.nl/ 
In Nederland worden ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien gehouden, 12 miljoen varkens, ruim 30 
miljoen leghennen en 48 miljoen vleeskuikens.  
 
Waterverbruik: scheve vergelijking 
U stelt dat er 15.000 liter water nodig is om slechts één kilo rundvlees te produceren. Volgens u is 
voor drie kilo rundvlees dus meer water nodig dan één persoon in één jaar thuis gebruikt. Dit is een 
volstrekt incorrecte vergelijking. U gaat bij de productie van rundvlees uit van het wereldwijde 
gemiddelde waarbij ook alle regenwater wordt meegeteld dat op de weilanden valt en waar het gras 
van groeit (Nederlandse koeien zitten een stuk lager in waterverbruik en in ons land gaat het om 
bijna allemaal regenwater). U vergelijkt dit met uitsluitend het kraanwaterverbruik van personen.  
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Voor een correcte vergelijking telt u ook alle regenwater mee dat is verbruikt voor plantaardige 
voedingsmiddelen, het regenwater dat op uw tuin is gevallen, dat nodig was voor de bomen die het 
hout van uw meubilair hebben geleverd etc. etc. Het waterverbruik bedraagt dan circa 3.500 liter per 
persoon per dag. Een andere optie is bij rundvlees ook uitsluitend uit te gaan van kraanwater.   
 
Verder willen wij u erop wijzen dat het waterverbruik in een vegetarisch dieet, waarbij vlees wordt 
vervangen door een vegetarisch alternatief, hoger is dan in een dieet met vlees. Dit blijkt uit 
onderzoek dat de organisatie van de Nationale Week Zonder Vlees heeft laten uitvoeren door een 
gespecialiseerd bureau: https://blonkconsultants.nl/2019/01/16/week-zonder-vlees/ 
 
Verder stelt u dat de leefomgeving van de dieren vaak te wensen over laat. Is dit uw persoonlijke 
mening? Wij verzoeken u de bron te vermelden. 
 
‘Vlees met hormonen, antibiotica, medicijnen’ 
U stelt dat veel dieren krachtvoer krijgen. Dat is volgens u voedsel dat zij in hun natuurlijke omgeving 
nooit zouden eten. Wij willen u erop wijzen dat landbouwhuisdieren gehouden dieren zijn, en niet 
geschikt voor een leven in het wild. Landbouwhuisdieren eten net zoals mensen niet meer uit de 
natuur.  
Volgens u worden op boerderijen groeihormonen gebruikt, en krijgen dieren antibiotica toegediend 
om te voorkomen dat ze ziek worden. Dit zijn zeer ernstige beschuldigingen, dergelijke beweringen 
zouden dan ook niet gedaan mogen worden zonder het bewijs te overleggen. Het gebruik van 
groeihormonen is strikt verboden en hierop wordt streng gecontroleerd. Ook het preventief gebruik 
van antibiotica is strikt verboden, ook hierop wordt streng gecontroleerd. En voor medicijngebruik 
geldt, dat een wachttermijn in acht moet worden genomen, zodat er geen residuen in de 
voedselketen terecht komen. Ook hierop wordt gecontroleerd. 
 
Verder stelt u dat veel vleesproducten worden bewerkt. U zou uw klanten er ook op kunnen wijzen 
dat zij kunnen kiezen voor vleesproducten die niet worden bewerkt. Onbewerkte vleesproducten zijn 
overal volop verkrijgbaar.  
 
STAF constateert een opeenstapeling van onjuistheden in uw dieet-programma dat de 

vetverbranding moet stimuleren. Wij verzoeken u deze onjuistheden binnen twee weken te 

rectificeren. En ons afschrift te zenden van de aangepaste module. 

Informatie over onze stichting vindt u op www.stichtingagrifacts.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting AgriFacts, 
Jaap Haanstra, voorzitter 
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