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   In deze editie
Informeren over zorgvuldige veehouderij
De veehouderij staat in Nederland volop in de schijnwerpers van het publieke
debat. Wageningen UR is het aan zijn stand verplicht een actieve bijdrage te
leveren aan dit debat. Met de kennis die we hebben of kunnen genereren
willen we laten zien dat het mogelijk is om samen met bedrijfsleven, overheid
en bezorgde burgers oplossingen uit te werken voor de prangende
maatschappelijke vraagstukken.
Middels dit mailbulletin willen we collega’s binnen Wageningen UR hierover
informeren. Het kan gaan om lezenswaardige artikelen en rapporten,
participatie in overleggen, optredens voor radio en tv, of andere ‘nice to know’
zaken
Vooralsnog willen we dit mailbulletin maandelijks uitbrengen. Aanmelden kan
via de link onderin de bulletin. Ook kun je de mail doorsturen naar collega’s
waarvoor dit mailbulletin ook van belang kan zijn.
Aalt Dijkhuizen

Het begrip zorgvuldige veehouderij
Onder een zorgvuldige
veehouderij verstaan we een
modern ingerichte en
economisch vitale
veehouderij die enerzijds
garant staat voor een
zorgzame omgang met
dieren, die aan de
ondernemende boer zijn
toevertrouwd, en anderzijds garant staat voor het nauwkeurig na leven
van professionele waarden waarmee een goede boterham wordt
verdiend.
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Martin Scholten
Terug naar boven

Essaybundel ‘Over Zorgvuldige Veehouderij’
In totaal 62 onderzoekers beschrijven in
30 essays actuele inzichten ieder vanuit
hun kijk op de verschillende aspecten van
de veehouderij. De breedte van die visie
is onontbeerlijk, het verschil in inzicht
onderling verrijkend. Er is namelijk niet
één oplossing, maar er zijn vele wegen
die naar Rome leiden. Een simpel
spoorboekje voor de kortste route naar
de plaats van bestemming is er dus niet.
De bundel staat op internet van
Wageningen UR en is als hard copy op
te vragen bij info.asg@wur.nl.
Herman Eijsackers
Terug naar boven

Geplande activiteiten
Op dinsdagmiddag 17 mei om 17 uur in
Nieuwspoort in Den Haag organiseert
Schuttelaar & Partners een Maatschappelijk
Café over zorgvuldige veehouderij.
Op woensdagmiddag 18 mei is er van 15.30
tot 17 uur in het Forumgebouw een debat
over zorgvuldige veehouderij. Op dit moment
inventariseren studenten in opdracht van
Studium Generale welke items met name
leven onder studenten en medewerkers van Wageningen UR.
Wim Hanekamp
Terug naar boven

Meedoen !?
Berichten voor dit
mailbulletin kun je
doorgeven aan Wim
Hanekamp. Het gaat om
maximaal 100 woorden met
de mogelijkheid om voor
meer informatie door te
klikken naar intranet. Een
aanprekende kleurenfoto
(minimaal 800 pixels en vrij
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van publicatie rechten) en
een pakkende titel is daarbij
meer dan welkom.
Wim Hanekamp
Terug naar boven

Aanmelden Nieuwsbrief
Indien u dit nieuwsbulletin via de mail heeft ontvangen van de collega
en u wilt dit bulletin ook in de toekomst blijven ontvangen, klik dan hier
om u aan te melden.
Afmelden gaat eenvoudig door op de link onderaan dit bulletin te
klikken.
Terug naar boven

Dit nieuwsbulletin is afkomstig van Wageningen UR. Mocht je in de toekomst geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, klik
dan hier om dat aan ons door te geven.
Wageningen UR draagt bij aan oplossingen richting een zorgvuldige veehouderij. Wageningen UR staat niet in voor de
actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade.
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