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   In deze editie
Na de zomervakantie weer zeven interessante wetenswaardigheden rondom
zorgvuldige veehouderij. De discussie over megastallen blijft doorgaan. Als
boer en burger het gesprek aangaan is belangrijk. Op 7 september kunt u
ook zelf in de Junushoff in Wageningen met een echte boer in debat. Verder
twee items over diergezondheid en twee over onderzoek.

Boer in debat
De discussie over de
veehouderij heeft zich
verplaatst van het platteland
naar de stad. Beleid wordt
gemaakt in Brussel, Den
Haag en op de
hoofdkantoren van
supermarkten. Er wordt
vooral over de veehouderij
gediscussieerd in plaats van
met de veehouders. Maar
het is uiteindelijk de veehouderij die het werk moet doen. Hoe geven
we de veehouder een plek terug in het debat en beleid, zodat hij vanuit
zijn expertise een constructieve bijdrage kan leveren? Op 7 september
organiseert Schuttelaar & Partners een Maatschappelijk Café in theater
Junushoff te Wageningen. Na inleidingen van Wim Thus (Rabobank
Nederland), John Lorist (Varkenshouder en Voorzitter Pigture Group),
Michel Vandenbosch (Voorzitter GAIA België) en Geart Benedictus
(Dierenarts) wordt een Lagerhuisdebat georganiseerd.
klik hier om u aan te melden.

Terug naar boven
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Gezonde discussie over dierziektenbeleid
Er is weliswaar een diversiteit aan
morele overtuigingen, maar een aantal
zijn dominant. Zoals dieren hebben
waarde, dat mensen goed moeten zijn
voor alle dieren en dat alle dieren
recht op leven hebben.
Het ruimen van gezonde dieren als
mensenlevens op het spel staan
vinden de meeste mensen acceptabel.
Het belangrijkste argument tegen het
ruimen was: gezonde dieren mogen
niet gedood worden omdat het leven
waardevol is. Voor het
dierziektenbeleid is het schadebeginsel
niet voldoende. Het lijkt erop dat hobbymatig gehouden pluimvee een
marginale rol heeft gespeeld in de epidemie van vogelpest in
Nederland.
Voor een uitgebreide samenvatting van het NWO onderzoeksproject klik
hier.
Elsbeth Stassen
Terug naar boven

Toelichting veehouder belangrijk bij bezoek burger
Meer burgers zullen gaan
kijken bij de veehouder om
te zien hoe de dieren
worden gehouden, wanneer
de veehouder zelf aanwezig
is tijdens het bezoek en
betrouwbare toelichting geeft
op zijn bedrijf en de
volgende schakels in de
keten. Dit is één van de
conclusies van een onderzoek dat het LEI heeft gedaan in opdracht van
het ministerie van EL&I. Meer veehouders zullen aan het grote publiek
laten zien hoe zij hun dieren houden als duidelijker wordt aan welke
normen ze hierbij moeten voldoen. Klik hier voor het volledige rapport.
Lees meer…
Elvi van Wijk
Terug naar boven

Megastallen
Hans Berkhuizen, directeur
van Milieudefensie, legt in
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De Volkskrant (11/08) de link
tussen het ruimtebeslag in
Zuid-Amerika, het
getransporteerde veevoer,
preventief antibioticagebruik,
het goedkoop produceren
van bulkproducten,
milieuvriendelijkheid en
dierwelzijn. Bastiaan Meerburg, afdelingshoofd Milieu bij Wageningen
UR Livestock Research nuanceert dit door te wijzen op efficiëntie
voordelen op gebied van kosten én milieu. Vanuit een oogpunt van
zorgvuldige veehouderij draait het om het centraal stellen van het
individuele dier en de inpasbaarheid binnen het landschap van
megastallen. Klik hier voor Meerburg's bijdrage en uitgebreidere
reactie.
Bastiaan Meerburg
Terug naar boven

Kansen voor een combi-kip
De Tweede Kamer heeft EL&I verzocht te
laten onderzoeken hoe een
combi(dubbeldoel)kip in de markt gezet kan
worden. Dit als alternatief voor het doden van
eendagshaantjes. Het vinden van een markt
voor de ‘giovanni galli’ (jonge hanen) moet
het startpunt van de ontwikkeling van een
dubbeldoelkip zijn. Daarom zijn we begonnen
met het zoeken van geïnteresseerde
marktpartijen. Daarnaast moet een geschikt type kip beschikbaar zijn:
een goed leggende hen, en voldoende groeiende en bevleesde
haantjes. We gaan uit van vrije uitloop. In samenwerking met EU-project
Low Input Breeds testen we nu een type kip op geschiktheid als combikip.
Lees meer...
Ferry Leenstra
Terug naar boven

Streefwaarden antibioticagebruik
De SDa - onafhankelijke
autoriteit op het gebied van
diergeneesmiddelen - heeft
streefwaarden vastgesteld
voor verantwoord
antibioticumgebruik in
melkvee voor het jaar 2011.
Deze streefwaarden zijn
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bedoeld om het
antibioticumgebruik van en
door de individuele
dierhouder te toesten. Het
gaat daarbij zowel de mate
van het gebruik, maar ook
om welke middelen worden ingezet en voor welke indicatie. Het doel is
om verantwoord antibioticumgebruik tot vast onderdeel van het
bedrijfsmanagement te maken. Dit is nodig in alle diersectoren, dus ook
de melkveesector. De registratie van dagdoseringen op ieder bedrijf is
daarvoor essentieel.
Voor meer informatie zie ook: www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl
Dik Mevius
Terug naar boven

Leer- en Experimenteerstrategie
Beleid en onderzoek zien
projecten als een belangrijke
hulpmiddel voor de
ontwikkeling van een
duurzame veehouderij. Die
benadering heeft twee
belangrijke tekortkomingen.
Ze houdt geen rekening met
een scala aan innovatieve
ontwikkelingen in de praktijk
en een project richt zich op een specifiek duurzaamheidsaspect wat
leidt tot deeloplossingen of deelinnovaties.
De door Wageningen UR Livestock Research ontwikkelde “Leer- en
Experimenteerstrategie” (LES) houdt daar wel rekening mee. De eerste
stap is om ervaringen rond een specifieke deelinnovatie (of “belofte”) uit
onderzoek én praktijk met elkaar in verband te brengen. De vervolgstap
is om verschillende van die beloften aan elkaar te knopen tot “slimme
combinaties”. Die slimme combinaties vormen de opstap naar een
systeem dat op meerdere dimensies duurzaam is. Het ontwikkelproces
van het Rondeel is daarvan een goed voorbeeld.
Boelie Elzen
Terug naar boven
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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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