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Ethiek debat veehouderij

bepalen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het
een onderdeel is van een groter probleem:
het niet (meer) accepteren van bepaalde
(dierhouderij) praktijken door de maatschappij. Het kernprobleem is
‘how to make change?’ .
Moeten we bij het presenteren aan het publiek van alternatieven
voor gangbare praktijken, het huidige consumptiepatroon ongemoeid
laten of dat ook als alternatief presenteren?
Reacties zijn welkom bij Wim Hanekamp.
Henk Jochemsen
Terug naar boven

Van niche naar norm
Veehouderij kan zorgvuldig.
Dat concludeerden de sprekers op het
Maatschappelijk Café van Schuttelaar &
Partners op 17 mei. Hans Alders, leider
publieke debat over megastallen, schetste
de keuze in het debat tussen doorgaan op
de huidige weg, verder professioneel verduurzamen of extensiveren.
Martin Scholten, Wageningen UR, pleitte voor ruimte voor innovatie en
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creativiteit: “om meters te maken heb je meters nodig. Door simplificatie
tot getallen die geen enkele relatie hebben tot dierenwelzijn,
volksgezondheid of milieu, wordt de verkeerde creativiteit gestimuleerd”.
Bert van den Berg, Dierenbescherming, gaf aan dat voor wezenlijke
verduurzamingstappen de financiële ruimte in de sector ontbreekt. Daar
sloot Paul Jansen van VION op aan. “Supermarkten hebben de sleutel
in handen om van de niche de norm te maken”.
Kees Jaap, Schuttelaar & Partners
Terug naar boven

Wanneer is een stal te groot?
Er zit een "buitenkant" en een "binnenkant"
aan die vraag. Aan de buitenkant:
hoe kritisch is de omgeving? In een gebied
die qua bewoning en natuur luw is, wordt
een relatief groot bedrijf niet als "megastal"
ervaren. Terwijl op een andere plaats een
middelgrote stal al voor teveel overlast zorgt.
Aan de binnenkant: hoe wordt er met de dieren omgegaan? Dat hangt
vooral af van de boer. En daar wringt de schoen. Wil je op gebied van
dierwelzijn, diergezondheid en milieuprestatie meters maken, dan heb je
meters nodig. Een afgewogen opschaling primair omwille van een
zorgvuldige veehouderij. Maar opschaling wordt gewantrouwd,
omdat die in het verleden vooral in teken stond van een vaak
onzorgvuldige, recht toe recht aan kostprijsreductie.
Martin Scholten
Terug naar boven

De Ideale Veehouderij beproefd
Op 18 mei debatteerden zo’n 50 studenten
en 20 docenten met gevoel en verstand
over hun ideeën omtrent de toekomst van
de veehouderij van Nederland. Tien
deelnemers waren het eens met de stelling
“De toekomst van de veehouderij is een
100% gesloten systeem in de stad”. De
stelling “De overheid moet regels stellen aan dierwelzijn om het
kennisgebrek van de consument te compenseren” werd door 30
stemmers bevestigd. Het debat was voorbereid en werd geleid
door drie studenten. Zij hadden daarvoor 40 medestudenten
geïnterviewd. In het verslag daarvan staan vele waardevolle uitspraken
en stellingen. Het verslag is aan te vragen via info.sg@wur.nl.
Rob van Haarlem, Studium Generale
Terug naar boven

Pluralisme in de veehouderij
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De oplossing van de veehouderijproblemen is complex
omdat er zoveel aspecten spelen die tegelijkertijd
aanpak behoeven. Dat was mijn insteek op 18 mei
tijdens Studium Generale over de ideale veehouderij.
Niet óf dierenwelzijn óf milieu óf inkomen, maar én én
én. Er is ook niet één ideale veehouderij, maar het
gaat om meer vormen van ideale veehouderij. Verder
speelt ook bij de beoordeling van zogenaamde
objectieve feiten altijd de achterliggende waardenoriëntatie een
essentiële rol: ‘there is no free ethical lunch’. Dat wil zeggen, de
gekozen waardenoriëntatie stelt je niet vrij om je onderzoeksresultaten
als pure feiten te presenteren. De powerpoint kun je hier nalezen.
Michiel Korthals
Terug naar boven

Een Rondeel voor duurzame mayonaises?
Well-Fair Eggs heeft als doelstelling een integraal
duurzaam houderijsysteem voor leghennen te
ontwerpen. Met een hoge standaard voor
dierenwelzijn, gezonde dieren, minimaal milieubeslag
en met een gezond economisch fundament. En dan
niet alleen voor de tafeleieren, zoals het Rondeel ze
levert, maar óók voor de eieren die als eiproduct verwerkt worden in
voedingsmiddelen zoals mayonaise, pasta en bakkerijproducten. In
Well-Fair Eggs onderzoeken we die ambitie, niet vanachter het bureau,
maar samen met partijen in en rondom de sector. Door samen te
ontwerpen, de behoeften van alle partijen een gelijkwaardige stem te
geven en na te gaan wat de functies van het systeem zijn, komen we
tot denk- en ontwikkelrichtingen voor een duurzame eierproductieketen.
Streefbeelden die de verschillende behoeften verenigen en die er toe
doen voor de ondernemer, het dier, de burger en de consument.
Ellen van Weeghel & Peter Groot Koerkamp
Terug naar boven

Bedrijfsspecifieke voeding voor vleesvarkens met een
verschillende gezondheidsstatus
In opdracht van het Productschap
Diervoeder en het Productschap Vee en
Vlees doet Wageningen UR onderzoek naar
bedrijfsspecifieke voeding voor vleesvarkens
met een verschillende gezondheidsstatus.
Het doel van dit project is het bepalen van
het effect van de gezondheidsstatus op de
aminozuurbehoefte van vleesvarkens. De
gezondheidsstatus van vleesvarkens kan namelijk een grote invloed
hebben op de aminozuurbehoefte. De verwachting is dat het gebruik
van voeders die qua aminozuursamenstelling beter afgestemd zijn op
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de behoefte van varkens met een verschillende gezondheidsstatus
kunnen leiden tot betere dierprestaties, een verhoogde voerbenutting en
tot minder stikstofuitscheiding.
Esther van de Hoek
Terug naar boven

Nieuwsbrief slaat aan
Op het eerste nummer van onze digitale nieuwsbrief
zorgvuldige veehouderij hebben wij veel positieve
reacties gekregen. Dit heeft ons doen besluiten de
nieuwsbrief door te ontwikkelen. Hoewel de primaire
doelgroep de collega’s binnen Wageningen UR is,
bieden wij ook geïnteresseerde van buiten
Wageningen UR de mogelijkheid zich te
abonneren. Aanmelden kan door op hier te klikken.
Heeft u relaties waarvoor deze nieuwsbrief relevant
kan zijn, dan kunt u hen deze mail doorsturen. Interessante
wetenswaardigheden en/of onderwerpen die u besproken wil hebben
kunt u altijd bij mij kenbaar maken.
Wim Hanekamp
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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