Kansen voor duurzame houderij
Bart Bremmer, Wageningen UR

Een geitenhouderij met gezonde dieren, een minimaal milieubeslag, geen gevaar voor de
volksgezondheid en een houdbaar rendement voor de ondernemer, ofwel een integraal duurzame
geitenhouderij. Is dat mogelijk? Onderzoekers van Wageningen UR zien kansen. Met de afsluiting
van hun systeemanalyse van de Nederlandse geitenhouderij hebben zij in beeld gebracht waar
verandering gewenst en mogelijk is.

V

anwege de toenemende maatschappelijke en economische druk op de
geitenhouderij hebben het ministerie van EL&I, de provincie Noord-Brabant,
SRE Milieudienst en ZLTO opdracht gegeven
aan Livestock Research (onderdeel van Wageningen UR) om onderzoek te doen naar een
alternatieve koers in de geitenhouderij.
Die alternatieve koers moet goed zijn voor
de geiten, geitenhouders, milieu, burgers,
om-wonenden en de consument. Om een
goed beeld te krijgen van de geitenhouderij
is in 2011 een systeemanalyse uitgevoerd.
Het onderzoek is gebaseerd op expertkennis
en literatuur, maar vooral op praktijkkennis
en de perceptie van geitenhouders en andere
betrokkenen in en rond de productieketen.

Uitkomsten
Op basis van gesprekken en gezamenlijke

sessies met geitenhouders, dierenartsen,
bedrijfsadviseurs, melkverwerkers, maar ook
dierenbeschermingsorganisaties, humane
gezondheidszorg en overheden, zijn vijf
probleemgebieden geïdentificeerd:
• Economische levensvatbaarheid
•	Verwaarding van overtollige lammeren
•	Volksgezondheid
•	Maatschappelijke legitimatie
•	Milieu.

maatschappelijke waardering een belang
rijke voorwaarde.
•	Voor verduurzaming op het gebied van
overtollige lammeren, volksgezondheid en
milieu zijn investeringen nodig. Om deze te
kunnen financieren moet de geitenhouderij robuust zijn.
Kortom: de problemen houden elkaar in stand.
Daardoor lijkt het onmogelijk om een duurzame
geitenhouderij te bewerkstelligen door middel
van stap voor stap veranderingen. Door de
samenhang tussen de verschillende problemen
is er ook een samenhang nodig tussen de oplossingen. Dat betekent dat de geitenhouderij een
sprong voorwaarts moet maken. Een sprong die
leidt tot een geitenhouderijsysteem dat voortbouwt op de positieve eigenschappen van de
geitensector en waarin de huidige knelpunten
wegontworpen zijn. De ambitie en energie van
de geitenhouders en andere betrokken partijen
die gedu-rende de systeemanalyse zichtbaar
werden, is daarvoor van essentieel belang.

De problemen staan niet op zichzelf, maar
hangen nauw samen:
•	De maatschappelijke legitimatie van de
sector staat onder druk door problemen op
het gebied van verwaarding van overtollige
lammeren, volksgezondheid en milieu.
•	Voor economische levensvatbaarheid is de
sector afhankelijk van de afzet, maar om
het rendement structureel te verhogen is
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Vervolg

Overleg met keten en periferie om de duurzaamheid van de geitenhouderij te bespreken.

Om te komen tot een duurzame geitenhouderij, zal er in 2012 een herontwerptraject
uitgevoerd worden, waarin er samen met
ondernemers en andere betrokkenen
gewerkt wordt aan een duurzaam houderijsysteem. In verschillende ontwerpsessies worden de krachten van de verschillende partijen van binnen en van buiten de sector gebundeld, om te komen tot lonkende toekomstperspectieven waarmee de verschillende
partijen in de praktijk aan de slag kunnen.
In afstemming met de opdrachtgevers zal het rapport
binnenkort openbaar worden gemaakt. Meer informatie,
meedenken of meedoen? Neem contact op met
Bart.Bremmer@wur.nl, telefoon (0320) 23 83 91.
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