Konijnen op Koers
Sprongen vooruit in de konijnenhouderij
De konijnenhouderij staat voor de uitdaging om duurzamer te worden. Dat
betekent werken aan productie met minimaal milieubeslag, uitstekend dierenwelzijn, gezonde dieren, goede arbeidsomstandigheden en een houdbaar
rendement. Zodat er uiteindelijk een lekker, veilig en betaalbaar product voor
de consument op tafel komt.

In Konijnen op Koers gaan we die uitdaging aan en ontwerpen we samen met sectorpartijen beelden voor duurzame houderijsystemen. Beelden die de sprong naar een
duurzame konijnenhouderij inzichtelijk maken; die laten zien dat het kan en hoe dan.
We hebben dit eerder gedaan voor de leghennenhouderij in Houden van Hennen. De in
dat project ontworpen Rondeelstal geeft een idee van waar we naar toe werken.
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Van allerlei kanten wordt er druk op de konijnenhouderij uitgeoefend. De overheid
schrijft voor dat de veehouderij ‘integraal duurzaam’ wordt. De maatschappij wil een
verantwoorde productie. De Dierenbescherming maakt zich sterk voor groepshuisvesting
van voedsters, terwijl anderen eisen dat vleeskonijnen in parken worden gehouden. En
vanuit de buitenlandse markt lijkt een boycot van kooikonijnen ophanden. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse konijnenhouderij recentelijk stappen gezet met de
welzijnskooi en het instellen van het Plan van Aanpak.
Binnen dit krachtenveld moet de konijnenhouder opereren. Velen worstelen met de
vraag hoe ze in de toekomst op een gezonde en gewaardeerde wijze konijnen kunnen
blijven houden. Volgens ons is de tijd dus rijp om de ingezette koers te overdenken.
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Koers naar duurzaamheid onderzocht
In 2010 is de konijnenhouderij onder de loep genomen. Er is onder andere gekeken
hoe de sector in elkaar zit, hoe deze tot stand is gekomen, waar problemen zitten en
wat veelbelovend is. Om hier inzicht in te krijgen zijn diverse partijen in en om de
sector bij het project betrokken. Uit de analyse komen vijf speerpunten voor de koers
naar duurzaamheid naar voren. Hiernaast staan ze in het kort, op de achterzijde van
deze flyer gaan we er dieper op in.
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www.konijnenopkoers.wur.nl

De koers naar duurzaamheid
Ontwerpen vanuit behoeften
De vijf speerpunten zijn het
startpunt voor de volgende fase,
waarin we samen met de sector
gaan ontwerpen vanuit de behoeften van dier, boer, burger
en milieu. Op die manier, zo
leert de ervaring, komen we uit
op ontwerpen waarin verbeteringen op meerdere aspecten van
duurzaamheid met elkaar verenigd zijn. De ontwerpen dienen
vervolgens als springplank voor
verandering, voor ondernemers,
ketenpartijen en beleid.

Doe mee!
Het ontwerpen doen we in de
tweede helft van 2011 in interactieve ontwerpsessies. Daarvoor zijn wij op zoek naar konijnenhouders, maar ook andere
ketenpartijen en betrokkenen,
die mee willen denken en zelf in
de praktijk aan de slag willen.

Ontwerpt u mee?

Alternatief voor kooihuisvesting
Het huisvesten van konijnen in kooien lijkt het belangrijkste obstakel voor verduurzaming. Kooien zijn o.a. onduurzaam op het vlak van dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie. Ze structureren de sector: het hele productiesysteem is
geoptimaliseerd rondom kooihuisvesting (zo zijn voer, medicatie en de genetische
opmaak van het konijn hier op afgestemd). Door dit structurerende kenmerk zijn
veranderingen die niet passen in de praktijk van kooien lastig te realiseren.
De konijnenhouderij moet zich richten op een alternatief voor kooihuisvesting; op termijn geen kooien meer dus. Er moet gewerkt worden aan nieuwe
systemen die een verbetering op meerdere vlakken tegelijkertijd opleveren: beter
dierenwelzijn, betere diergezondheid, minder antibioticagebruik, minder milieubeslag, betere arbeidsomstandigheden, etc.

Gedeelde toekomstvisie
Uit onze rondgang blijkt dat men het er over het algemeen wel over eens is
dat er iets moet veranderen. Echter over de richting van die verandering verschillen
de meningen.
Om gezamenlijk de schouders onder verduurzaming te kunnen zetten moeten
we het eerst eens zijn over de koers die de sector opgaat. De sector moet dus
werken aan een toekomstvisie die een antwoord geeft op de huidige en de te verwachten uitdagingen, samen met stakeholders in de gehele productieketen

Gedeelde beelden dierenwelzijn
Kennis over welzijn van konijnen is aanwezig, maar wel vrij versnipperd.
Bovendien hebben verschillende stemmen uit de maatschappij verschillende standpunten over welzijn.
De kennis en de standpunten over welzijn van konijnen, zowel vanuit wetenschap als vanuit de maatschappij, moeten helder worden. Samengevoegd met de
ervaring van konijnenhouders kan dit vervolgens dienen als uitgangspunt voor ontwerpen van duurzame systemen.

Versterking praktijkinitiatieven
Er zijn een flink aantal initiatieven in de praktijk die (op deelgebieden) de
duurzaamheidsuitdaging hebben opgepakt.
Deze initiatieven moeten samenkomen en waar nodig hun doelen richting
integrale duurzaamheid verbreden. Op die manier versterkt de beweging naar
duurzaamheid.
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Ketens met welzijnsclaim
Sprongen naar verduurzaming kun je nemen wanneer aan verandering in de
hele keten streeft. De bewuste consument van nu vraagt om producten die geproduceerd zijn onder aantoonbaar betere omstandigheden voor het dier. Konijnenvlees past in deze trend.
Wanneer de sector dus werkt aan nieuwe huisvestingssystemen doet ze er
goed aan deze in een ketenconcept gebaseerd op de claim van verbeterd dierenwelzijn in te bedden.
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