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KUIKEN KAN MAXIMAAL
36 UUR ZONDER ETEN
Kuikens kunnen, nadat ze uit het ei zijn
gekomen, maximaal anderhalve dag
zonder eten en drinken. Bij langere
perioden zonder voedsel verliezen ze
gewicht, sterven er meer kuikens en
neemt hun groei af. Dat blijkt uit een
studie van Wageningen Livestock
Research en Adaptatie Fysiologie die
werd uitgevoerd na protesten van
Wakker Dier.
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In de pluimveehouderij worden eieren
uitgebroed in een machine op een broederij. Pas wanneer de meerderheid is uitgekomen, worden de kuikens verzameld,
gesorteerd, gevaccineerd en op transport
gezet naar de boerderij waar ze blijven
tot de slacht. ‘Als ze over een lange afstand vervoerd worden, duurt het voor de
kuikens die als eerste uit het ei zijn gekomen soms drie dagen voordat ze iets
kunnen eten of drinken’, zegt Ingrid de
Jong, onderzoeker dierenwelzijn bij Wageningen Livestock Research. In Nederland komt dit volgens haar zelden voor,
omdat de meeste kuikens daar binnen 36
uur na uitkomst op een bedrijf worden
geplaatst.
Wakker Dier vindt het onacceptabel
dat kuikens niet direct voer en water krijgen. De organisatie spande een rechts-

zaak aan tegen het ministerie van EZ,
omdat het dierenwelzijn zou worden
aangetast. Het ministerie vroeg WUR of
dit inderdaad het geval is. De Jong en
haar collega’s analyseerden de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Daaruit blijkt dat kuikens die 36 tot 60 uur
geen eten en drinken krijgen, gewicht
verliezen. Ook op lange termijn zijn er
nadelige effecten. Tot een leeftijd van zes
weken, wanneer een vleeskuiken doorgaans wordt geslacht, groeien de kuikens
minder goed en gaan er meer dood.
De onderzoekers kunnen op basis van
hun analyse echter niet concluderen dat
het welzijn wordt aangetast. De Jong: ‘De
hogere sterftecijfers wijzen erop dat het
welzijn in het geding is. Maar welzijn is
veel breder. Andere indicatoren zoals
stress, gevoeligheid voor ziektes of gedragsobservaties zijn ook belangrijk en
daar moet meer onderzoek naar worden
gedaan.’
Broederijen geven de kuikens volgens
De Jong geen eten en drinken in de uitkomstkast vanwege het risico op besmetting. ‘Het belangrijkste argument is dat
de kuikens nog een restje dooier in hun
buik hebben waarop ze kunnen teren.
Uit onze resultaten blijkt echter dat dit
niet afdoende is.’ TL

VISIE
‘Pulsvissers
hebben weinig
opties’
Het Europees parlement heeft ingestemd met een verbod
op de pulsvisserij. Als dit er komt, krijgen Nederlandse
vissers het heel zwaar, vertelt Arie Mol van Wageningen
Economic Research. Een terugkeer naar de inefficiënte
boomkorvisserij is nauwelijks realistisch. ‘Het is de vraag
of banken dat willen financieren.’
Waarom is pulsvissen belangrijk voor Nederland?
‘Pulsvisserij is in Europa verboden, maar een deel van de
vloot heeft ontheffing gekregen. Zo’n 30 procent van de
Nederlandse kottervloot, ruim tachtig schepen, vist met
het pulstuig. Een voordeel is de brandstofbesparing. In
de traditionele boomkorvisserij verbruikt een grote kotter 30 duizend tot 40 duizend liter gasolie per week, in de
pulsvisserij is dat de helft. Bij een hoge olieprijs kan dat
het verschil maken tussen winst of verlies. Nederlandse
vissers hebben de afgelopen jaren 25 tot 30 miljoen euro
geïnvesteerd in de nieuwe technologie. Die investeringen dreigen nu te verdampen.’
Wat is het alternatief?
‘De kottersector heeft in de jaren voorafgaand aan de invoering van pulsvissen verlies geleden of slechts kleine
winsten geboekt. Pulsvisserij was de redding voor de bedrijven die werden ingeloot. Als het verbod er komt,
moeten vissers stoppen met een efficiënte methode en
investeren in een minder efficiënte techniek. Teruggaan
naar boomkorvisserij lijkt één van de weinige opties,
maar het is de vraag of banken het willen financieren,
vanwege het slechte imago en slechtere verdienmodel.
De boomkor is bovendien een stuk zwaarder dan het
pulstuig en dat vergt veel van de schepen. De onderhouds- en reparatiekosten zullen stijgen.’
Onder meer de Fransen zijn fel tegen pulsvissen. Volgens
hen is het schadelijk voor het milieu en vissen de
pulsvissers de zee leeg.
‘Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de
langetermijneffecten van pulsvissen. De voorlopige conclusies zijn positief. Tegenstanders willen dat eerst
wordt bewezen dat het geen nadelige effecten heeft,
maar bewijzen dat iets er niet is, blijft moeilijk. De bewering dat de zee wordt leeggevist, klopt niet. Ook Nederlandse pulsvissers moeten zich aan hun quotum houden. Het is jammer dat op deze manier een innovatie
wordt stilgezet.’ TL
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