T H E M A B I J E E N K O M S T

Veehouderijsector moet oppassen om ‘licence to produce’ niet te verspelen

Diergezondheid vereiste
De Nederlandse consument maakt zich zorgen om diergezondheid en
dierwelzijn, zo bleek op een symposium in Oosterbeek. Transparantie,
ketenbeheersing, maar ook meer kennis bij de veehouders lijken randvoorwaarden om dierlijke productie in Nederland te behouden.
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ver één onderwerp waren de drie inleiders van
het minisymposium ‘Diergezondheid en duurzaamheid
in 2015’ het roerend eens: als
Nederland in korte tijd weer
te maken krijgt met een grote
uitbraak van een besmettelijke dierziekte, dan zal dat
blijvende gevolgen voor de
veesector hebben.
‘De samenleving is na de uitbraak van Q-koorts een stuk
negatiever gaan denken over
dierziekten’, vertelde Jos
Goebbels, voorzitter van de
Centrale Organisatie voor de
Vleessector (COV). ‘De consument heeft sindsdien het idee
gekregen dat hij ziek kan
worden van dieren. Een nieu-

we uitbraak van een dierziekte kan wel eens het einde van
de vleessector betekenen.’
Goebbels sprak tijdens een
door de Gezondheidsdienst
voor Dieren georganiseerd
symposium voor een zaal met
daarin veel veterinairen. ‘In
de vleessector gaat jaarlijks 7
miljard euro om en daarmee
is het een belangrijke industrie. Maar Nederland heeft
naast Scandinavië de meest
kritische consument van de
wereld. Die consument heeft
niet alleen een mening over
diergezondheid, maar bovenal over dierwelzijn. De consument stelt eisen aan de grenzen van dierlijke productie.
Als sector moeten we daarom

meer transparant opereren.’
Goebbels wees op het dit jaar
gestarte kwaliteitssysteem in
de diertransportsector. ‘Vervoer blijft een zorgenkindje,
we moeten af van de “free riders”, de vervoerders die alleen voor economisch gewin
werken. Zij schaden het imago van de sector.’
Ook Atze Schaap, directeur
coöperatieve zaken bij FrieslandCampina, stak zijn verhaal in op de maatschappelijke bezorgdheid. ‘We
moeten als melkveehouderij
onze “licence to produce” niet
verspelen.’ Volgens Schaap
staat de sector voor een groot
aantal uitdagingen en hij benoemde de speerpunten van
FrieslandCampina voor de komende jaren. ‘Vijftien procent
minder mastitis, tien procent
minder klauwproblemen en
daarnaast een reductie van
het antibioticagebruik met
vijftig procent. Het antibioticagebruik moeten we heel serieus nemen, daar kunnen we
ons als sector geen uitglijder
permitteren.’

Regie in eigen hand
Schaap noemde duurzaamheid en diergezondheid randvoorwaarden om melk te
produceren. ‘We moeten wel
zorgen dat we zelf de regie in
handen houden. Unilever
heeft gemeld dat in 2020 de
producten die het afneemt,
duurzaam
geproduceerd
moeten zijn. Dat is voor ons
ons een signaal dat we

daar in moeten investeren.’
Melkveehouder Meine Siebenga uit Lelystad was blij
dat FrieslandCampina bestrijding van dierziekten als paratbc en salmonella verplicht,
maar kon zich niet erg vinden in alle aandacht voor
duurzaamheid. ‘Iedereen gebruikt die term, maar we weten eigenlijk niet eens wat
het inhoudt. Volgens mij is
het veel belangrijker om na
te denken over hoe we efficiënt voedsel kunnen produceren met voldoende draagkracht vanuit de maatschappij. Is er straks wel voldoende
eten voor de groeiende wereldbevolking? Dat is volgens
mij zeker zo belangrijk als
diergezondheid.’

Uiterste redmiddel
Toch sneed ook Siebenga het
onderwerp diergezondheid
aan. Hij was erg bezorgd om
een mogelijk nieuwe uitbraak
van mkz en kreeg een bescheiden applaus uit de zaal
toen hij pleitte voor een internationale entcampagne om
de ziekte uit te roeien. De
suggestie dat grote bedrijven
meer antibiotica gebruiken,
bestreed hij stellig. ‘Grote bedrijven zijn professioneler; ze
weten wat ze doen.’
Wel stelde hij vast dat er veel
onwetendheid is over antibiotica. ‘Tot voor kort wist ik
niet dat derdegeneratie-antibiotica in de humane wereld
een uiterste redmiddel zijn,
terwijl we het in de rundveesector gebruiken omdat je
dan de melk kunt blijven leveren aan de fabriek. Toen ik
dat hoorde ben ik meteen
met die middelen gestopt; die
producten komen er bij ons
niet meer in. Ik weet zeker
dat als je het gevaar van deze
middelen uitlegt aan de veehouders, niemand ze meer
gebruikt.’ l
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