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achtergrond

Dierenwelzijn is voor
samenleving belangrijk issue
Verstedelijking van de samenleving, media die strijden om de aandacht van de burger en vermenselijking
van het dier. Drie ingrediënten die de grote aandacht voor het dierenwelzijn verklaren. Structurele oplossingen voor problemen met dierenwelzijn vragen om kennis, samenwerking en ruimte voor ondernemers.
Aandacht voor dierenwelzijn is niet nieuw. Al in 1864 werd de

schappen bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit in Amster-

’s Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opge-

dam, geven hierop hun visie.

richt, de voorloper van de Dierenbescherming. In 1875 kwam de
eerste wet waarin opzettelijk mishandelen van katten en honden

>> Vanuit het dier zelf

werd verboden en via de trekhondenwet werden in 1910 eisen

Dierenwelzijn is een breed begrip. Belangrijk bij dierenwelzijn is de

gesteld aan zowel begeleider, kar als hond. Sindsdien leeft het

kwaliteit van leven zoals het dier dat zelf ervaart, ook wel intrin-

onderwerp dierenwelzijn. Toch heerst het gevoel dat het iets van

sieke waarde genoemd. Om deze kwaliteit in te schatten wordt

de laatste jaren is. Er is nu zelfs een politieke partij in de Tweede

vaak gekeken naar waarneembaar “onwelzijn”: lijdt een dier pijn, is

Kamer die het welzijn van dieren tot belangrijkste agendapunt heeft

het angstig, is het ziek, vertoont het afwijkend gedrag? Natuurlijk is

verheven. Ook de media omarmen het onderwerp. Waarom zijn

welzijn meer dan alleen de afwezigheid van dit soort negatieve

dieren en hun welzijn zo belangrijk geworden? Wat is welzijn eigen-

verschijnselen. Een dier heeft ook belang bij positieve zaken als

lijk? En wat zijn de mogelijkheden om dierenwelzijn structureel te

spelgedrag, voldoende prikkels en afleiding. Dan gaat het om

verbeteren? Hans Hopster, themaleider Dierenwelzijn bij Wageningen

vragen als welk soortspecifiek gedrag het dier tot een “blij” beest

UR en lector Welzijn van dieren aan Van Hall Larenstein en Tjard de

maakt, vindt De Cock Buning. Meer toegespitst: een gecastreerde

Cock Buning, hoogleraar Ethiek in gezondheids- en levensweten-

beer is wat suffer, minder agressief. Merkt het dier dat zelf?

>> Menselijk perspectief

worden omdat ze een inkomen opleveren. Het idee dat dieren een

Een tweede manier van kijken naar dierenwelzijn is kijken vanuit

verlengstuk zijn van het gezin, neemt juist toe. Daaroverheen

het menselijk perspectief: wat vinden mensen goed voor dieren?

komt, volgens De Cock Buning, de “communicalisering” van maat-

Al sinds de jaren zeventig is bekend dat stedelingen een andere kijk

schappelijke issues. Een term waarmee hij wil aangeven dat de

hebben op de omgang met dieren dan bewoners van het platteland,

mediaconcerns tegen elkaar opbieden in maatschappelijke items en

toen nog voornamelijk agrariërs. Stadsbewoners hebben een meer

alle mogelijkheden uit de kast halen om de aandacht van de consu-

romantisch beeld, vanuit een persoonlijke band met het dier.

ment te krijgen. Ook op internet zijn beelden te vinden die moeilijk

Zij kennen het dier immers vooral als gezelschapsdier. Veehouders

van het netvlies te krijgen zijn. ‘Het is een ware media- en onder-

hebben een meer pragmatisch, rationeel beeld: het dier moet

werpenstrijd. De vraag is alleen of al die aandacht ook werkelijk wat

vooral nuttig zijn.

oplevert voor het dierenwelzijn.’

De waarde die mensen aan dieren toekennen hangt vooral af van
de context. En die contexten kunnen aanzienlijk verschillen, ook als

>> Schaduwzijden veehouderij

het om dieren van dezelfde soort gaat. Wilde ratten worden bestre-

Met die issues doelt De Cock Buning niet op evidente misstanden

den, terwijl het welzijn van de rat als proefdier beschermd wordt in

als dierverwaarlozing maar op uitwassen in de huidige veehouderij.

de Wet op de Dierproeven. Sommige konijnen schieten we af, of

Ook Hopster noemt dat. ‘Vanuit de naoorlogse ambitie om voldoen-

worden voor het vlees gehouden, terwijl we andere konijnen knuffe-

de voedsel te produceren tegen een lage prijs is de rationalisatie

len als huisdier. De contextwaarde kent volgens De Cock Buning

zo ver doorgeschoten dat inmiddels ook de schaduwzijden van de

tenminste drie belangrijke peilers (zie kader), die de relatie tussen

veehouderij zichtbaar zijn’, drukt hij zich voorzichtig uit. ‘Je kunt

mensen en dieren beïnvloeden en waarin mensen dus kunnen ver-

je afvragen of het gewenst is om zeugen zóveel biggen te laten

schillen. Juist die verschillen zorgen voor onbegrip tussen mensen

krijgen, dat een substantieel deel ervan niet in staat is om op eigen

onderling. Hopster: ‘Als je gewend bent het dier als gezinslid te

kracht te overleven.’ Hopster legt uit dat varkenshouders deze

behandelen en je hond je eigen achternaam geeft, dan begrijp je

biggensterfte accepteren als onvermijdelijk, omdat kraamhulp voor

mogelijk de boer die 30.000 vleeskuikens houdt minder goed.

zeugen te duur is. Zouden ze iedere big bij de geboorte droog-

Zo’n burger begrijpt ook de beelden van dode biggen in grijpers

wrijven en aan de speen leggen, dan zou de sterfte waarschijnlijk

misschien niet en dat leidt vaak tot emotionele reacties.’

veel lager zijn. Ander voorbeeld: leghennen zijn alleen te houden
door de snavelpunt te verwijderen, om ergere schade door veren-

>> Verlengstuk gezin

pikken te voorkomen. ‘Ondanks verbeteringen in de meeste vee-

Vanuit de contextwaarde is te verklaren dat er nu meer aandacht

houderijsystemen in de afgelopen decennia, resteren er knelpunten

is voor dierenwelzijn. Het aantal veehouders neemt af en steeds

waar we nog steeds geen oplossing voor hebben. Er wordt nog

minder mensen kennen van dichtbij iemand met een boerenbedrijf.

onvoldoende tegemoet gekomen aan de behoeften van het dier.

Daarbij komt wat Hopster de “brunaficatie” van dieren noemt; het

De grond is duur, arbeid is duur maar ons eten moet vooral goed-

dier met menselijke eigenschappen. Dat betekent dat in een ver-

koop zijn De schuld ligt niet bij de “sector”, maar die moet wel het

stedelijkende samenleving het beeld afneemt dat dieren gehouden

roer omgooien. Dat is een lastige kwestie.’

Waarde van dieren in verschillende contexten
De contextwaarde die een mens aan een dier toekent hangt sterk af van onderstaande drie factoren:
• Kennis van de biologie van het dier. Vragen die hierbij spelen: in welke mate beschikt het dier over hersenstructuren met functies die overeenkomen met het brein van de mens? Hoever staat het dier evolutionair gezien van de mens af? Wat zijn de behoeftes van een dier en in
welke mate zijn deze aangeboren of aangeleerd?
• Persoonlijke band en schaalgrootte. Wie zijn kat in huis laat komen en op schoot neemt, kijkt anders tegen katten aan dan degene die alleen
een kat heeft om muizen te vangen in de schuur. Ook heeft “varken Jos” in het schuurtje in de tuin, tevens speelkameraadje, een andere
waarde dan een naamloos varken op een varkensbedrijf met duizend varkens dat tweemaal per jaar opnieuw wordt bevolkt.
• Cultuur en historie. Een moslim wil niets te maken hebben met varkens, voor een hindoe is een koe heilig. Stadsbewoners verschillen van
buitenlui. Ook wat iemand van huis uit gewend is, wat voor die persoon de gangbare praktijk is, bepaalt hoe iemand tegen een dier aankijkt.
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Zo komt Hopster uiteindelijk uit bij de prijs van het product. Als de

productie voor ondernemers te verruimen en risico’s die zij

consument een eerlijke prijs voor zijn voeding wil betalen, kan de

daarmee lopen te verkleinen. Het is aan de keten om

boer zijn dieren meer ruimte geven. Ook De Cock Buning wijt het

diervriendelijke producten zo te positioneren dat de consument er

voortbestaan van dierenwelzijnsproblemen aan economische dilem-

wat meer voor wil betalen. Druk vanuit maatschappelijke en

ma’s. ‘Boeren moeten wel een boterham verdienen en dan gaat de

politieke groeperingen helpt dit proces versnellen, zoals het

eerste aandacht niet naar dierenwelzijn.’

recentelijk afschaffen van onverdoofd castreren laat zien. Wetenschappers kunnen vooral feiten aandragen als basis voor de

>> Verschillende partijen

dialoog.

Hopster ziet voor de korte termijn maar één oplossing: geleidelijk

De Cock Buning onderschrijft dit, al zegt hij het met andere woor-

veranderen vanuit de bestaande praktijk. ‘Je kan in één keer een

den. Het is vooral belangrijk de verschillende partijen bij elkaar te

forse verandering afdwingen, maar daarmee bedreig je het be-

brengen, zodat vooroordelen over elkaar verdampen, gezamenlijke

staansrecht van de vele mensen die er een boterham mee ver-

belangen helder worden en mythes uit de weg worden geruimd.

dienen. Nog afgezien van de enorme kapitaalsvernietiging en het

‘Wat de retail denkt dat de consument doet en wat die echt doet en

risico dat de bestaande praktijk in een ander land vrolijk wordt

wat partijen over elkaar denken blijkt niet altijd te kloppen. Het is

voortgezet.’

een mythe dat de consument niet méér wil betalen. Wat hij koopt

Om verbeteringen in de praktijk te bewerkstellingen wil Hopster zich

schijnt meer af te hangen van de plek in het schap en de uitstraling

richten op verschillende partijen: consumenten, overheden, keten,

van het product.’ De Cock Buning vindt dat de overheid hierin voor-

maatschappelijke groeperingen en wetenschappers. Er moet meer

al de samenwerking moet regisseren. ‘De meeste winst is te halen

kennis en informatie richting consumenten zodat zij een onderbouw-

in het bij elkaar brengen van mensen, ze slim aan elkaar koppelen.

de en bewuste keuze kunnen maken. Dit is vooral een taak van de

Dat is een actieve houding en betekent dat de overheid moet

overheid: keuzemogelijkheden transparant maken en de consument

investeren in een rol als “change agent”. Ambtenaren moeten zich

voorlichten over hoe deze met zijn aankoopgedrag zelf verschil kan

ook echt committeren aan verandering, anders blijft het steken op

maken. Ook zou de overheid de partij moeten zijn die verandering

regels.’

faciliteert, door de mogelijkheden voor welzijnsvriendelijke

Meer informatie: Hans Hopster, t 0320 238206, e hans.hopster@wur.nl

pionier

Hans Verhoeven

‘Niet meer castreren was
een goed besluit’
Voorop lopen is noodzaak, vindt varkenshouder Hans Verhoeven. Hij is voorzitter van
De Hoeve, een samenwerkingsverband van varkensvleesproducenten. Hij was dan ook de
eerste in Nederland met een Milieukeur voor varkensvlees en de eerste die stopte met
het castreren van beerbiggen.

Geen enkel Agrarisch Dagblad slaat hij over. Als Hans Verhoeven

>> Betonroosters

een paar dagen weg is geweest, pakt hij eerst ongelezen kranten.

Voorop lopen begon al begin jaren ‘90, toen Verhoeven net het

Hij wil nu eenmaal precies weten wat er speelt, welke ontwikke-

bedrijf had overgenomen. Het bedrijf bestond alleen uit zeugen,

lingen er op de varkenshouderij afkomen en wat er omgaat in de

maar Verhoeven wilde ook vleesvarkens om minder afhankelijk te

akkerbouw of veehouderij. Het is niet weten om het weten, maar

zijn van anderen. Voor een vleesvarkensstal liet de wet volledig

om er wat mee te doen. Als hij een nieuwe stal bouwt wil hij

roostervloer nog wel toe, maar daar wilde de varkenshouder niet

voldoen aan de eisen die straks gaan gelden. Dat is volgens hem

aan. Uit kranten had hij al lang opgemaakt dat de toekomst zat in

de beste manier om de continuïteit van zijn bedrijf te garanderen.

een groter deel dichte vloer en betonnen roosters omdat dit beter

Daarmee loopt hij ook voorop in dierenwelzijn. Verhoeven heeft

is voor het welzijn van de varkens. Doorslaggevend was wat hij met

samen met zijn vrouw Diny en dochter Suzanne een varkensbedrijf

eigen ogen zag bij een collega: de varkens lagen liever op beton-

in Valkenswaard.

nen dan op stalen roosters. Zo verbouwde hij zijn zeugenstal.
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‘Bovendien was beton zeven maal goedkoper dan staal’, glundert hij.

bracht Verhoeven het onderwerp in de producentenvergadering van

Enkele jaren later moest hij een nieuwe stal bouwen. Deze keer was

De Hoeve in. ‘Ik vroeg me wel af of we bij een verplichting om niet

een Groen Labelstal wettelijk verplicht, ofwel een stal waarvan de

meer te castreren nog zouden groeien. Of varkenshouders niet

ammoniakemissie aanzienlijk minder is dan van een conventionele

zouden afhaken.’ Dat bleek mee te vallen. Er werd meteen geroe-

stal. Zijn stallen voldeden volgens hem ook aan de eis emissiearm.

pen dat verdoofd castreren flauwekul is en het welzijn niet wezenlijk

Hij belde de betreffende onderzoeker, legde uit hoe zijn stal eruit

verbetert. Dat sterkte Verhoeven in zijn voornemen en in augustus

zag en vroeg wat de ammoniakemissie zou zijn. ‘Die rekende het

nam het bestuur van De Hoeve het besluit te stoppen met castre-

voor me uit. De emissie lag volgens hem even laag als van een

ren. Als eerste in Nederland.

Groen Labelstal, maar hij zei direct dat ik daar niets aan had omdat
het officieel gemeten moest worden.’ Verhoeven liet zich niet af-

>> Stijgende trend

schrikken en vroeg, met de onderzoeker een proefstalstatus aan.

Het besluit heeft geen negatief effect gehad op de omzet van De

Dit lukte. Er werd gemeten: precies dezelfde uitkomst als de

Hoeve. Sterker nog, de stijgende trend die net was ingezet, zette

eerdere berekeningen.

door. Het aantal Keurslagers dat vlees afneemt is de laatste twee
jaar gestegen van twintig naar tachtig, het aantal geslachte varkens

>> Waardevolle contacten leggen

van duizend per week naar zevenduizend en het aantal aangesloten

Dat Verhoeven ertoe kwam deze stappen te zetten, wijt hij aan zijn

varkenshouders van twintig naar 75. Ook neemt inmiddels de Coop

eerste acties. De contouren voor een nieuw mestbeleid, met een

supermarkt milieukeurvlees af en is er zicht op afname door cate-

maximaal toegestaan fosfaatverlies per hectare, vond hij zo ver

raar Albron.

buiten de realiteit dat hij de actiegroep Beter Mestbeleid oprichtte.

Niet meer castreren was een goed besluit, al loopt nog niet alles

‘Daardoor reisde ik het hele land af, had overleg met de top van

zoals gewenst. Zo zijn de beren bij sommige varkenshouders zo

bestuurlijk Nederland en leerde iedereen kennen.’

agressief, dat de varkenshouders geen plezier meer hebben in hun

Hij kreeg het voor elkaar een tweede keer een proefstalstatus te

werk. Omdat niet iedereen daar last van heeft, kunnen de varkens-

ontvangen. Deze keer voor een zeugenstal, waarin hij groepshuis-

houders onderling van elkaar leren. Dit gaan de varkenshouders,

vesting wilde combineren met natuurlijke ventilatie en stro. Daar-

samen met Wageningen UR, verder uitzoeken.

mee zou hij al in 1999 voldoen aan de eisen van 2013 en zijn
varkens zouden een beter welzijn hebben. Probleem: er was geen

>> Nieuwe uitdagingen

Groen Label-erkenning voor een stal met stro. Maar hij kreeg het

Verhoeven denkt ondertussen alweer aan volgende stappen.

voor elkaar. ‘Ik ging een mooie maar veel duurdere stal neerzetten.

Duurzame soja bijvoorbeeld, door via Solidaridad contracten af te

Ik moest me daarom onderscheiden in de markt.’ Verhoeven kwam

sluiten met kleine gezinsbedrijven in Brazilië. Maar ook nog beter

in contact met Stichting Milieukeur en richtte in 1997 De Hoeve op,

presteren op dierenwelzijn. ‘Afleidingsmateriaal in het hok is niet

een samenwerkingsverband van bedrijven waarmee hij varkensvlees

genoeg. Na een paar dagen zijn de dieren het gewend en doen ze

onder Milieukeur uitbracht.

er niets meer mee. Je moet het dus op een andere manier doen,
dit vergt beter management. Daar willen we aan werken. Als ik dit

>> Milieukeur dwingt

allemaal alleen zou moeten doen, kon ik hooguit kleine stapjes

Het Milieukeur dwingt Verhoeven nog meer dan hij al deed om voor-

zetten. Met z’n allen en alle middelen bij elkaar zijn we in staat

op te lopen. ‘We hebben met het Milieukeur alleen bestaansrecht

grote stappen te nemen. Dat is het mooie.’

als we de innovaties trekken.’ Toen het castreren van biggen een
maatschappelijk debat werd, vond hij dan ook dat De Hoeve daarmee moest stoppen. ‘Biologisch ging al aan de slag met verdoofd
castreren, dus moesten wij nog een stap verder.’ Vanaf mei 2007
startte onderzoek naar de gevolgen en de risico’s. Bij de slachterij
werden bijvoorbeeld alle beren die ongecastreerd de slachterij bereikten getest op berengeur. Was er geen geur dan gingen ze naar
de slager. Die mocht bij klachten ze terug leveren, wat nooit is
gebeurd. De detectiemethode aan de slachtlijn voldeed. In juni

Meer informatie: i www.syscope.wur.nl > transitie > grensverleggend vernieuwen > pioniers en hun innovatiestrategieën

Betsy, Truus en Miep vertolken
complexe structuur pluimveehouderij

achtergrond

Burgers eerst informeren, dan vragen stellen

Hoe achterhaal je de mening van mensen over een complex onderwerp? Door een film te maken
waarin feiten, maar ook emoties op een integere manier inzichtelijk zijn gemaakt. Daarna kun je de
vragen voorleggen. Zo werkten Wageningen UR en het Rathenau Instituut, om te horen wat mensen
vinden van alternatieven voor het doden van eendagskuikens.

Betsy is een grote, zwart gespikkelde hen met een mooie rode kam

>> Ethisch onverantwoord

op haar kop. Eentje zoals ze op de plaatjes van vroeger te zien zijn.

Dat 30 miljoen eendagshaantjes per jaar vlak nadat zij uit het ei zijn

Continu pikt ze voer dat voor haar ligt. Witte Miep, even oud als

gekropen worden gedood, vinden velen een probleem. Zowel men-

Betsy, zit klein en smal tussen de handen van de presentator. Truus

sen in de sector, politici, als de consument, voor zover die zich

ziet er wat onooglijk uit, is niet groot, heeft geen echte kam, maar

ervan bewust is. Want de helft van de consumenten blijkt niet te

wel volume, terwijl ze pas vijf weken oud is. Alle drie figureren ze in

weten dat voor de productie van eieren iedere dag zo’n 80.000

de film “Doden van eendagskuikens”. Met z’n drieën tonen ze de

haantjes dood moeten. Doden van eendagshanen is al zo’n vijftig

kijker het verhaal van de specialisatie in de pluimveehouderij, met

jaar gebruik, vanaf het moment dat haantjes en hennetjes als kuiken

rassen die uitsluitend geschikt zijn voor de productie van vlees

uit elkaar zijn te houden. ‘Een hennetje heeft oneven en korte slag-

(volumineuze Truus) of voor de productie van eieren (slanke Miep).

pennen, een haantje even’, legt een productiemedewerkster ge-

Daartussenin zit stevige Betsy, de combinatiekip, die zowel eieren

duldig uit in de film.

legt als geschikt is om op te eten, maar die alleen nog bij de

Het is niet zozeer een welzijnsprobleem, want de kuikens zijn bin-

hobbydierhouder te vinden is. Bij de aanblik van slanke Miep snapt

nen enkele seconden verdoofd en sterven binnen enkele minuten

iedereen: deze kip is niet geschikt voor de productie van vlees.

door gas. Het is vooral een ethische kwestie. ‘Mensen vinden het

Dat is wat de initiatiefnemers van de film, Wageningen UR, willen

moreel verwerpelijk dieren geboren te laten worden om ze onmid-

laten zien: waarom eendagskuikens worden gedood, wat voor

dellijk te doden’, vertelt Ferry Leenstra, onderzoeker bij Wagenin-

alternatieven er zijn en waarom sommige oplossingen misschien

gen UR. ‘Om de paar jaar komt de kwestie opnieuw naar boven,

voor de hand liggen, maar toch niet werken.

onder andere in de Tweede Kamer.’
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Vorig jaar mondde die discussie uit in een verzoek van het ministe-

Voorop stond dat de film neutraal en zo volledig mogelijk moest

rie van LNV aan Wageningen UR om een overzicht van mogelijke

zijn. Alle aspecten hoorden erin, dus ook dat kuikens een vernieti-

alternatieven op te stellen. Dat deden ze, maar voordat de onder-

ger ingaan. De vraag was of een kuikenbroederij bereid was om

zoekers perspectiefvolle alternatieven verder uit mochten werken,

gefilmd te worden. Leenstra: ‘Gelukkig had één broederij het lef om

wilde het ministerie weten wat mensen van de alternatieven vonden.

ons toe te laten.’ Een professioneel filmproductiebedrijf maakte de

Daarmee wilde het voorkomen dat er een alternatief uit zou komen

film met een professionele presentator. Vooraf hadden alle partijen

dat de consument nog erger zou vinden dan wat nu gebeurt.

waterdichte afspraken gemaakt dat ze het recht hadden een veto
over de film uit te spreken, zelfs tot het moment dat de film klaar

>> Publiek raadplegen

was om gedraaid te worden. ‘Dat was heel spannend. Gelukkig ging

Samen met het Rathenau Instituut is voor een opzet gekozen met

de directeur van de kuikenbroederij in één keer akkoord. Hij vond

focusgroepen en een internetenquête. Maar voordat iemand een

het een integere film.’

goed gefundeerde mening kan geven, moet hij eerst weten waarom
de pluimveehouderij is zoals ze is en wat daar gebeurt. De meeste

>> Veel reacties

mensen denken namelijk de oplossing gevonden te hebben in de

Daarna kon de film gaan “draaien”. ‘Wat zou het geraadpleegde

combinatiekip: de haantjes zijn dan gewoon af te mesten tot vlees.

publiek ervan denken? Zouden ze zich niet walgend afwenden van

Wat de geïnterviewde wel moet weten is dat eieren en kippenvlees

het onderwerp en er helemaal niets meer mee te maken willen

dan twee maal zo duur worden. Een combinatiekip levert namelijk

hebben’, vroeg Leenstra zich van tevoren af. Dat bleek mee te

in op efficiëntie. Juist de specialisatie in de pluimveehouderij, met

vallen. In de focusgroepen zagen de onderzoekers dat de mensen

zuivere foklijnen, grootouderdieren, bedrijven die de ouderdieren

aanvankelijk geschokt waren. Daarna gingen ze echter heel ratio-

van de kuikens fokken, aparte broederijen en bedrijven die de vlees-

neel en nuchter verder met het onderwerp. Tot verrassing van de

kuiken opfokken, maakt de sector tot de meest efficiënte vlees-

onderzoekers bleek het onderwerp ook erg te leven bij het publiek.

producent van alle sectoren.

De film maakte deel uit van een internetenquête onder 2500 men-

Al snel werd het idee van een film geboren. Leenstra: ‘In een film

sen. Voor elke vraag of serie vragen bekeken de geënquêteerden

kun je veel makkelijker, sneller en indringender laten zien waar het

stukjes van de film. Binnen een week kwamen 1200 reacties terug.

om draait. Dat lukt je nooit in geschreven tekst. Met woorden pak

Eén persoon vond dat de film niet integer was.

je een deel van de emoties weg en laat je snel alleen je eigen beeld

Het grootste deel van de uitkomsten van de enquête was volgens

zien in plaats van het algemene beeld.’ Maar film is ook een beetje

de verwachting van Leenstra (zie kader op bladzijde 11), maar er

“eng”. Want beelden kunnen ook suggestief zijn, gemanipuleerd

was ook een resultaat dat ze niet had verwacht: de optie om

worden of uit hun context gehaald zijn.

genetisch te modificeren werd niet afgewezen, maar bleef in de top

In een pilotfocusgroep achterhaalden de initiatiefnemers welke

vier staan.

informatie in de film moest zitten en wat achterwege kon blijven.

>> Methode geschikt bevonden

zullen heel happig op zijn om expliciet te laten zien wat die verschil-

Is deze innovatieve onderzoeksmethode geschikt voor meer

len zijn. Dat is dan onze taak. Wij moeten toch als rijksoverheid

publieksraadplegingen? Jazeker, meent Leenstra. Zeker als het gaat

mensen gelegenheid bieden beargumenteerde en onderbouwde

om complexe maatschappelijke onderwerpen. Een film ondersteunt

keuzes te kunnen maken.’

de meningsvorming. Els Ganzevoort, vanuit de afdeling communicatie van LNV betrokken bij de film, is het daar volmondig mee

>> Rol in welzijnsdebat

eens: ‘Complimenten aan de makers van de film. Hij was gewoon

De film lijkt nog een bredere toepassing te krijgen: de minister

heel goed, onder andere ook om de minister te informeren. Verder

overweegt hem in te zetten bij de maatschappelijke dialoog over

hebben we hem hier nog niet gebruikt omdat de Tweede Kamer er

welzijn van dieren die ze heeft aangekondigd. Mogelijk dat dan ook

nog over moet debatteren. De film is volstrekt objectief en eerlijk

de systeemvraag aan de orde komt: is de (zeer efficiënte) manier

en laat zien hoe het er aan toe gaat zonder dat het afschuwelijke

waarop pluimveehouders hun dieren houden en eieren en vlees

beelden oplevert.’ Een dergelijke film is volgens haar een uitstekend

produceren wel de juiste? ‘Een discussie over de (on)wenselijkheid

middel om als overheid open en transparant te communiceren.

van de intensieve veehouderij als geheel kan niet alleen via de

De overheid kan het middel zeker bij meer gelegenheden inzetten.

casus van de haantjes gevoerd worden, maar de casus van de

Ganzevoort noemt als voorbeeld een film over de verschillen

haantjes kan wel gebruikt worden in zo’n discussie’, aldus het

tussen biologische veehouderij, de reguliere en het tussensegment.

rapport dat verslag doet van de publieksraadpleging.

‘Ik denk dat het merendeel van de consumenten geen idee heeft

En wat is er gebeurd met Betsy, Truus en Miep? De dames zijn

wat de verschillen zijn. Niet alle onderdelen van de sector zelf

gefilmd ‘bij Betsy thuis’ en Truus en Miep mochten daar ook blijven.

Uitkomsten publieksraadpleging
Van de tien mogelijke alternatieven voor het doden van eendagskuikens, vond het publiek er vier beter dan de huidige werkwijze:
• kijken in het vers gelegde ei en mannelijke eieren niet uitbroeden;
• de combinatiekip;
• omgevingsfactoren van de kip aanpassen zodat minder of geen mannelijke kuikens worden geboren;
• met genetische modificatie een fluorescerend eiwit inbrengen, waardoor het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke embryo’s beter
gedetecteerd kan worden.
Met de combinatiekip kunnen partijen zo aan de slag. De overige alternatieven zijn nog niet klaar voor de praktijk.

Meer informatie: Ferry Leenstra, t 0320 238517, e ferry.leenstra@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > methodiek
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Samenwerking Wageningen UR met:
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht
>> Organisatie/bedrijf

duizenden kale papegaaien in

dureel aan. Wageningen UR is,

Faculteit Diergeneeskunde

Nederland. Daarvan willen we

meer dan wij, gewend aan het

Universiteit Utrecht.

uitzoeken hoe we kunnen

uitvoeren van contractonder-

voorkomen dat ze zichzelf

zoek. Dat merk ik ook bij deze

kaalplukken.

opdracht van LNV. Het ministe-

>> Samenwerking met
Wageningen UR

Hoogleraar Interne genees-

In het kader van de Gezondheids-

>> Belang van samen-

periode concreet resultaat.

kunde van gezelschapsdieren

en welzijnswet voor dieren heeft

werking

Vanuit onze traditie ben ik dat

het ministerie van LNV mij de

Wageningen UR en Universiteit

niet gewend. Wageningen is die

opdracht gegeven om het wel-

Utrecht kunnen elkaar op een

meer praktische manier van

zijnsprogramma voor gezel-

aantal punten versterken. Om-

werken wel gewend. Daarom

schapsdieren te ontwikkelen.

dat er vaak meerdere aspecten

werken we ook samen.

Dit heb ik samen met Hans

aan een probleem zitten, is het

Hopster van Wageningen UR

verstandig de beste kennis bij

>> Visie op de sector

gedaan; ik als voorzitter, hij als

elkaar te brengen om de beste

De partijen die de eigenaren

secretaris. We hebben het hele

oplossing te krijgen. Dat doen

van gezelschapsdieren ver-

veld van konijnen en katten tot

we dan ook. Wageningen is

tegenwoordigen, kwamen met

vissen en reptielen genomen.

bijvoorbeeld heel ver op het

een overweldigende stortvloed

Samen met groepen die de

gebied van welzijnsmetingen.

aan welzijnsproblemen. Ze wil-

eigenaren van dit soort dieren

Dat is vooral gedaan ten behoe-

len graag dat we hun proble-

vertegenwoordigen, hebben we

ve van productiedieren, maar

men op gaan lossen. We heb-

de welzijnsproblemen in kaart

die systematiek kun je ook toe-

ben uiteraard een beperkt bud-

gebracht. In twee symposia

passen op gezelschapsdieren.

get hiervoor, maar als we met

hebben we samen vervolgens

Het gaat dan om de vraag wat

de eerste ronde van onderzoe-

zes thema’s uitgekozen om aan

welzijn is en hoe je dat kunt

ken klaar zijn, kunnen we verder

te gaan werken. Daarna hebben

meten. De veterinair technische

gaan met volgende problemen

we onderzoeksgroepen bena-

kant komt van Utrecht. Wage-

op de lijst.

derd. Die zijn nu net klaar met

ningen is ook erg sterk in kwan-

de onderzoeksvoorstellen.

titatieve genetica: hoe je ziekte-

We willen bijvoorbeeld een

problemen kunt aanpakken door

DNA-bank opzetten voor ras-

een combinatie van genen en

honden. Ongeveer 30 procent

omgeving.

partner

Jan Rothuizen

rie verwacht na een bepaalde

Wageningen UR werkt in haar

van de rashonden heeft last van

onderzoeksprogramma’s

erfelijke ziektes, bij sommige

>> Visie op samenwerking

samen met andere kennis-

rassen is dat percentage wel

We vullen elkaar niet alleen

instellingen. Op deze pagina

70 procent. Verder zijn er

inhoudelijk, maar ook proce-

een nadere kennismaking met
een van deze partners.

markt

Dierenwelzijn verkopen door
consument te verleiden
Werken aan een beter dierenwelzijn betekent ook nadenken over de
verkoop van het vlees, de zuivel of de eieren. Hoe is een beter
dierenwelzijn tot waarde te brengen: wat werkt wel en wat werkt niet?

Meestal kost het geld om dieren een beter leven te geven. De vee-

Het product moet bijvoorbeeld lekkerder zijn of makkelijker klaar te

houder moet investeren in meer ruimte per dier en kan minder

maken.’ Dat de kip die het ei heeft gelegd of de koe die de melk

dieren houden in dezelfde ruimte. Of de dieren groeien langzamer,

heeft geproduceerd, het goed hebben gehad is mooi meegenomen.

waardoor het langer duurt voordat ze slachtrijp zijn. In een zeer

Consumenten vinden het haast vanzelfsprekend, net zoals ze het

efficiënte veehouderij betekent dat hogere kosten per kilo product.

vanzelfsprekendheid vinden dat het product veilig is om te eten.

Wie gaat dat betalen? Consumenten zijn over het algemeen positief

Wie met deze voorwaarden rekening houdt, kan slagen met een

over welzijnsvriendelijke producten, maar hun koopgedrag verande-

nieuw concept dat goed scoort op dierenwelzijn. Een goed succes-

ren ze daardoor zelden, zoals keer op keer uit onderzoeken blijkt.

vol voorbeeld is het scharrelei. Dit heeft – als een van de weinige
concepten – zijn succes vooral te danken aan dierenwelzijn. Vooral

>> Consistent in alle opzichten

de naamgeving was sterk. ‘Zo’n naam doet zo verschrikkelijk veel.

Hoe is dierenwelzijn dan wel te verkopen? Leer van marktconcepten

Het roept beelden op van scharrelende kippen die vrij rondlopen en

die succesvol zijn, betoogt Gemma Tacken van Wageningen UR, die

dat spreekt aan.’ Tegelijk laat het voorbeeld zien dat dierenwelzijn

onderzoek doet naar koopgedrag van consumenten. Succesvolle

relatief is. Inmiddels is het scharrelei standaard geworden en raakt

marktconcepten zijn in alle opzichten consistent. De kenmerken van

het zijn imago van welzijnsvriendelijk haast al weer kwijt. Nieuwe

het product, de kleurstelling, de vorm, het verhaal dat erbij wordt

concepten richten zich op een beter welzijn, met luxere doosjes en

verteld, de uitstraling: alles moet met elkaar kloppen en aansluiten

onderscheidende wikkels.

bij de doelgroep waar het product zich op richt. Daarnaast moeten

Om met een concept voorop te blijven lopen moet het flexibel zijn,

de behoeften en wensen van de consumenten en zeker ook hun

concludeert Tacken dan ook. ‘Als het ene doel is bereikt eist de

waarden tot uitdrukking komen in het concept. Een geslaagd voor-

consument een volgend doel. Daar moet je in mee kunnen gaan.’

beeld is de breezer, vindt Tacken. De doorzichtige fles, zoete kleur
en de introductie in een hippe omgeving sprak bij uitstek jonge

>> Label Rouge

pubermeisjes aan. Het werd een hype. ‘Dit geeft aan dat als je een

Label Rouge is zo’n totaalconcept. Dit concept is eind jaren zestig

nieuw concept in de markt wilt zetten, je heel goed na moet denken

ontstaan in Frankrijk als reactie op de gangbare pluimveehouderij.

over de beleving in de groep.’

Een aantal Franse pluimveehouders wilde niet mee in het gangbare

Ander punt is dat het concept waar moet maken wat het belooft.

systeem, waarbij de kippen in vijf tot zes weken tot vleeskip uit-

Als het uitstraalt dat het product lekkerder is, dan móet het ook

groeien. Kwaliteit moest voorop staan en niet productie. De boeren

lekkerder zijn. ‘Je moet bewijs kunnen leveren voor de claims van

zijn verenigd onder het Label Rouge-keurmerk. Gebruik van het

het product en dat ook in stand kunnen houden’, aldus Tacken.

label is alleen toegestaan na controle door een gecertificeerde
organisatie. Het pluimveehouderijsysteem lijkt op het biologische

>> Totaalconcept

systeem, maar dan met nadruk op streekeigenheid. Frankrijk is op

Bij een duurzaam marktconcept gelden dezelfde voorwaarden voor

dit moment verdeeld in 31 regio’s met een eigen pluimveeras, dat

succes als voor een ”gewoon” marktconcept. Daarnaast is het

ook wettelijk beschermd is. Hiermee garandeert Label Rouge dat

belangrijk dat het een onderdeel is van een totaalconcept, stelt

het vlees uit de buurt komt en een specifieke smaak heeft.

Tacken. Duurzaamheid of dierenwelzijn alleen is bijna nooit de reden

De producenten houden alles in de hand en bepalen welke eisen ze

waarom consumenten een product kopen. ‘Een belangrijk deel van

stellen aan hun product, of er bijvoorbeeld nieuwe pluimveerassen

de consumenten vraagt zich altijd af wat er voor hen zelf in zit.

worden toegelaten en of het product nog de juiste positie in de
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markt heeft. Daarbij werken ze nauw samen met de slachterijen.

abonnementen, van een grote doos met verschillende groenten en

Het merk is een succes. Volgens hun eigen cijfers was in 2007

fruit of twee dinertassen waar alle ingrediënten voor een maaltijd

62 procent van de aankoop van hele kippen in Frankrijk een Label

inzitten. Of zelfs voor een doos die je voorziet voor een hele dag.

Rouge-kip. Van alle kipproducten was 33 procent een merkkip.

De abonnee krijgt elke week zijn boodschappen thuis bezorgd. Hij

Ook worden kipproducten geëxporteerd. Waarom? Volgens collega-

hoeft niet na te denken over wat hij zal kopen. Hij hoeft zelfs niet te

onderzoekers in Frankrijk vooral om de smaak, zegt Tacken.

overwegen wat hij zal maken van de ingrediënten, maar kan gelijk
aan de slag met de bijgeleverde recepten.

>> Årstiderne

Veel mensen doen eraan mee, juist ook mensen die normaal niets

In Denemarken is Årstiderne, wat ‘jaargetijden’ betekent, een groot

met biologisch hebben. Het succes is volgens Tacken veelal te

succes. Hierbij gaat het niet om dierenwelzijn, maar wel om een

wijten aan het “gemak” dat het abonnement met zich meebrengt.

duurzaam concept. Årstiderne zijn biologische groentepakketten,

Een deel van de consumenten kiest in eerste instantie dus niet voor

die bij de consument thuis worden afgeleverd. Het lijkt op de

dit abonnement vanwege de biologische inhoud maar vanwege het

groente- en fruitabbonnementen van Odin die in Nederland verkocht

gemak en het verrassingselement.

worden. Bij Årstiderne kan de consument kiezen uit verschillende

Aandachtspunten
Om dierenwelzijn te verkopen moet je consumenten verleiden door:
• dierenwelzijn een onderdeel te laten zijn van een totaalconcept;
• claims te onderbouwen door er bewijzen voor aan te dragen;
• consistent te zijn. Alle aspecten van het concept moeten met elkaar kloppen;
• in te spelen op minimaal een van de vier g’s: genieten (smaak), gemak, gezondheid en goedkoop;
• flexibel te blijven;
• het concept te bestendigen als onderscheidend in de markt.

Meer informatie: Gemma Tacken, t 0317 484803, e gemma.tacken@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > dossiers > markt & keten

Een geheel nieuw diervriendelijk houderijsysteem hebben ze geïntroduceerd, opdat hun leghennen zich zo
natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De stallen staan er, maar het innoveren begint nu pas echt, vinden de
pluimveehouders Chris en Marjanne Borren. Allerlei nieuwe kennisvragen doemen op. Waar kunnen ze
aankloppen nu het innovatieproject met Wageningen UR is afgerond?

reportage

‘We zijn nog lang niet klaar
met innoveren’
Het is november. Een buslading LNV’ers, provincieambtenaren,

schakeling naar biologisch en hun uitbreidingsplannen. ‘We willen

LTO-vertegenwoordigers, onderzoekers en anderen stapt uit bij

het de kip het naar de zin maken. Daarvoor moet je goed en veel

leghennenbedrijf De Lankerenhof in Voorthuizen. Wat de bezoekers

naar het dier kijken. We ontdekten dat kippen in een lichte omge-

bindt is hun werkterrein innovatie. Deze dag oriënteren en discus-

ving rustig worden. Dat druiste in tegen de heersende opvatting.’

siëren ze tijdens de “Regio Innovatie Tour”, georganiseerd door

Chris Borren kwam in contact met onderzoekers van het innovatie-

Wageningen UR, over de kracht van innovatie in de regio.

project Houden van Hennen, waarin met stakeholders geheel

Chris en Marjanne Borren leiden de bezoekers rond. Ze lichten hun

nieuwe bedrijfsconcepten werden ontwikkeld, die goed scoren op

systeem toe en vertellen over hun jarenlange zoektocht, de om-

milieu, dierenwelzijn en rendabiliteit. ‘Dingen die mijn vrouw en ik al

Opfokstal en leghennenstal
De leghennenstal is een hoge open stal, afgeschermd met gaas en lichtdoorlatende gordijnen. Opvallend zijn de verschillende hoogteniveaus.
Op de grond bij het gaas waar het licht is, scharrelen de kippen in het stro naar voer. ‘Eenderde van het voer strooien we bewust op de
grond. Zo kunnen de hennen zich natuurlijk, kipeigen gedragen’, legt Chris Borren uit. Op het tweede niveau wordt voer in voerbakken aangeboden. Daar is het al wat donkerder. Onder de nok bevinden zich in afgeschermde donkere ruimtes de legruimtes en daarboven de slaapen rustruimte met zitstokken. De hennen kunnen altijd naar buiten. De uitloop is aantrekkelijk gemaakt met boomstronken met takken en een
houtwal. Familie Borren fokt de hennen zelf op. Dat voorkomt stress en vermindert uitval. De hennen worden zo opgevoed dat ze hun
instinctieve gedrag uiten. Daardoor gedragen ze zich goed naar elkaar. Diervriendelijk is ook de belichting. ‘We hebben speciale lampen met
een volledig daglichtspectrum, ontwikkeld door Philips Lightning. Daarmee zien de kuikens/kippen scherper en ervaren ze het als daglicht.
Het geheel maakt dat we geen negatief gedrag zien als verenpikken en kannibalisme.’
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vermoedden, werden bevestigd. Het maakte ons minder onzeker

uitdrukking komt.’ Ton Cornelissen, provincie Noord-Brabant: ‘Voor

om te investeren in iets wat niemand eerder heeft gedaan.’

ambtenaren is het moeilijk om afwijkende subsidieaanvragen te
honoreren als de subsidieregels te krap zijn geformuleerd. Maak

>> Experimenteerruimte gevraagd

daarom binnen de geldende EU Vrijstellingsverordening een zo ruim

In 2007 ging dit eerste pluimveebedrijf volgens het programma van

mogelijke subsidieregeling. Juridisch kan dat. In Brabant zijn we

eisen van Houden van Hennen van start. Daar is veel aan vooraf ge-

samen met de provincie Limburg bezig om dergelijke problemen

gaan. Borren noemt problemen met beperkte experimenteerruimte,

rondom subsidieregelingen in kaart te brengen om ons provinciaal

niet-passende subsidieregelingen en een knellend bestemmingsplan.

beleid zo snel en effectief mogelijk uitgevoerd te krijgen.’

Voor het voorloperbedrijf was de onderzoeksprogrammering niet

Communicatie met ondernemers vindt Cornelissen heel belangrijk.

flexibel genoeg. ‘Wij en de onderzoekers waren gebonden aan een

‘Bij ons pakken bijvoorbeeld gebiedsmakelaars innovatieve ideeën

vooropgezet projectplan. Onverwachte zaken die je tegenkomt

op. Vanaf het eerste begin probeert de provincie mee te praten.’

konden we niet onderzoeken.’ Ook was er behoefte aan meer

Fons Goselink van provincie Gelderland pleit voor een cultuuromslag

onderzoeksdisciplines om het systeem vanuit diverse gezichts-

bij ambtenaren: ‘Innoveren betekent risico’s nemen. Dat geldt niet

punten te bestuderen.

alleen voor ondernemers maar ook voor provincies. Die cultuur

Een tweede hobbel was de bouwvergunning. ‘Agrariërs moeten

moet nog groeien. Gelderland werkt hier aan. We hebben ook drie

compact bouwen. Maar biologische kippen hebben uitloop nodig.

regiobureaus die dicht bij de ondernemers zitten.’

Hierdoor komen de stallen al snel buiten het voorgeschreven bouwblok. Ook hebben onze stallen een ronde dakvorm voor een goede

>> Uitkristalliseren

natuurlijke ventilatie. De welstandnota schrijft schuin voor. De wel-

Borren stipt een laatste punt aan. ‘Marjanne en ik zijn nog maar net

standcommissie wilde aanvankelijk niet meewerken, maar de

begonnen met innoveren. Het is zo nieuw wat we doen. Wageningen

burgermeester en wethouder waren wel positief. Omdat gemeente

UR zou ons kunnen helpen dit systeem verder te ontwikkelen, maar

Barneveld zich wil profileren als Poultry Centre met een voorbeeld-

er is geen budget.’ José Vogelezang, Wageningen UR: ‘In Limburg

functie voor de pluimveehouderij, wilden de burgermeester en

hebben we met de Energieleverende Greenportkas een soortgelijke

wethouder druk uitoefenen. Een gesprek met een “professor doctor

ervaring. Met het neerzetten van een nieuwe kas ben je er niet.

ingenieur” – tevens projectleider Houden van Hennen – van Wage-

Er ontstaan zoveel nieuwe vragen over hoe je moet

ningen UR en een landschapsarchitect hielp ook mee. Uiteindelijk

telen. Een heel team van Wageningers is

kregen we een “gedoogvergunning”.’

eromheen gezet om diverse aspecten te
bestuderen.’ Jos van der Heijden,

>> Meervoudige innovatie

provincie Limburg, vult aan: ‘Veel

Borrens verhaal over de moeizame zoektocht naar innovatiesubsi-

partijen in Greenport Venlo hebben

dies lokt een levendige discussie uit. Projectleider Peter Groot

samen het bedrag daarvoor op tafel

Koerkamp van Wageningen UR die innovatiesubsidies probeerde te

gelegd: provincie, LLTB, Rabobank

verwerven: ‘LNV-regelingen sluiten niet aan op meervoudige innova-

en dergelijke. Zo’n heel consor-

ties, in dit geval een gecombineerde innovatie voor verduurzaming

tium zou je ook in Poultry

van het stalsysteem, milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandig-

Valley moeten oprichten

heden. Bovendien kun je alleen aanvragen indienen en er niet over

rondom dit voorloper-

praten. Aldus liepen we drie subsidies mis. Bij Stichting Vernieuwing

bedrijf.’ Bij het instappen in

Gelderse Vallei, die provinciale gelden voor reconstructieprojecten

de bus hebben Goselink en

toekent, vonden we wel gehoor.’

Borren nog een onderonsje.

Uiteindelijk kreeg Borren eenderde dekking voor de extra kosten.

‘Als je met zoveel vragen zit,

‘Waarom ga je als ondernemer dan toch door?’, vraagt een aan-

moet de provincie daar wat

wezige. Borren: ‘We zijn al jaren geleden deze weg ingeslagen. Dan

mee kunnen doen. Zet je

ga je niet meer terug. Ook hadden we de bouwvergunning binnen.’

vragen voor de komende drie

Theo Vogelzang van Wageningen UR: ‘Je ziet dat familie Borren

jaar op een A4-tje. Dan praten we

innovatief bezig is, dan kan LNV toch wel die experimenteerruimte

verder.’

geven? Het overheidbeleid belooft anders dan via regelgeving tot

Meer informatie: Peter Groot Koerkamp, t 0320 238514, e peter.grootkoerkamp@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > transitie > grensverleggend vernieuwen > rit
i www.syscope.wur.nl > transitie > grensverleggend vernieuwen > pioniers en hun innovatiestrategieën

onderzoek

Familiekudde verhoogt
welzijn van koeien
Melkveehouders en onderzoekers van Wageningen UR en het Louis Bolk
Instituut ontwikkelen een compleet nieuw houderijsysteem voor koeien:
de familiekudde. Uitgangspunt is de behoefte van de koe en niet, zoals
in de ligboxenstal, de efficiëntie en het gemak voor de boer.

Kalveren die bij hun moeder in de wei lopen. Voor de passant een

ligboxenstal is ontstaan vanuit het idee dat de boer efficiënter kan

vertederend beeld, zeker als het kalf bij de moeder drinkt. Hoewel

werken en zijn koeien beter kan managen. Hij hoeft het voer maar

het vaak om zoogkoeien gaat, zijn er ook melkveehouders die de

in de voergang te gooien en de koeien komen het zelf wel vreten.

kalveren bij de koe laten. Zij zijn zich bewust van de positieve

Verder is de stal met aan weerszijden aan elkaar geschakelde

reactie van recreanten, maar dat is niet de reden dat ze het doen.

ligboxen en een gang ertussen efficiënt ingericht. Efficiënt is ook

Ze willen een natuurlijker bedrijfsvoering en de koeien en kalveren

dat de kalveren direct na hun geboorte in een aparte ruimte worden

het beter naar de zin maken. Nog een stap verder gaat het project

gelegd. Voor de dieren is dit staltype echter niet altijd ideaal.

Familiekudde. Melkveehouders ontwerpen samen met onderzoekers

Koeien kennen een sociale rangorde. Een koe met een lagere rang

van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut een systeem waarbij

moet altijd wachten tot er plek vrij is aan de voergang. Ook moet

koeien in familiekuddes worden gehouden. Dit betekent niet alleen

ze elke keer vlak langs koeien met hogere rang lopen. Ontwijken is

kalveren bij de koe, maar ook bijvoorbeeld droogstaande en

vaak lastig. ‘Dergelijke confrontaties geven stress en schaden het

melkgevende koeien door elkaar en zulke houderij omstandigheden

welzijn van de koe’, legt Ingrid van Dixhoorn uit, projectleider vanuit

dat ingrepen als onthoornen niet meer nodig zijn. De verwachting is

Wageningen UR. Ook chronische pijn komt veel voor in de

dat dit alles zo’n rust in de groep geeft dat het welzijn met

ligboxenstal, denk aan klauwproblemen. De verwachting is dat een

sprongen vooruit gaat.

familiekudde tot stabiele sociale relaties leidt, minder onrust
veroorzaakt en daarmee gezondere koeien oplevert die ook langer

>> Stress schaadt welzijn

meegaan.

De overgang van de grupstal naar de ligboxenstal, zo’n dertig jaar
geleden, heeft de melkkoeien veel bewegingsruimte gebracht en

>> Biologisch en gangbaar

mogelijkheden om ook tijdens de stalperiode sociaal gedrag te

Sommige biologische melkveehouders laten al de kalveren bij de

vertonen. Toch hebben koeien het niet altijd makkelijk. De

koe of onthoornen hun koeien niet. Ze lopen daarbij soms tegen de
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grenzen aan van het huidige houderijsysteem. Binnen Bioconnect,

voer en drinkplekken dan er dieren zijn. Komend jaar realiseert

het innovatienetwerk van de biologische agroketens, kwam dan ook

proefbedrijf Aver Heino een compleet nieuw houderijsysteem.

de vraag hoe je koeien in een natuurlijker systeem kunt houden en

Daarnaast gaat een aantal veehouders onderdelen van een nieuw

daarmee tegelijk de biologische houderij onderscheidend kunt

systeem toepassen. ‘Er is niet één vast systeem’, verduidelijkt Van

maken van de gangbare. De onderzoekers verkenden de vraag en

Dixhoorn. ‘Een systeem moet passen bij de veehouder, grondsoort

zagen perspectief.

of regionale eigenheid.’

Een oproep onder melkveehouders volgde. Tot verrassing reageerden niet alleen biologische melkveehouders maar ook gangbare,

>> Niet volledig natuurlijk

ieder met eigen redenen. Van Dixhoorn: ‘De een stond voor de

Ook al wordt het nieuwe systeem zo natuurlijk mogelijk, de

keuze grootschaliger te worden of het roer om te gooien en koos

melkveehouders weten dat honderd procent natuurlijk niet mogelijk

voor het laatste. De ander wilde dichter bij de natuur boeren en een

is. Dan zouden de kalveren bijvoorbeeld een jaar bij de koe moeten

derde ging vooral op zijn gevoel af, zei dat hij zich hier beter bij

blijven, en blijft er onvoldoende melkproductie over. Het spenen van

voelt.’ Met z’n twintigen vormen de melkveehouders nu het netwerk

de kalveren is meteen ook een van de lastigste punten in een

Familiekudde, onderdeel van het gelijknamige project.

familiekuddesysteem. Scheiding van koe en kalf geeft altijd stress,
wanneer het ook gebeurt. Vanuit het oogpunt om stress te

>> Ontwerpproces

vermijden is het misschien wel het beste de kalveren direct na de

De groep startte een methodisch ontwerpproces samen met onder

geboorte weg te halen, voordat koe en kalf een band met elkaar

andere medewerkers van de Dierenbescherming en het ministerie

hebben. Van Dixhoorn verwerpt die optie resoluut als onnatuurlijk.

van LNV. Uitgangspunt is de behoefte van de koe. Die kwamen naar

Ervaringen van boeren leren bovendien dat voldoende bijvoeren na

boven door de vraag te beantwoorden: als het aan de koe lag,

het spenen de overgang vergemakkelijkt. Een andere oplossing is

dan...? Na veel discussies en raadpleging van literatuur stelden ze

de kalveren tijdelijk apart zetten achter een hek, zodat moeder en

een “Programma van Eisen voor de koe” op. Hieruit kwam naar

kind nog wel oogcontact hebben. ‘Dat gaan we nog verder

voren dat een koe wil schuilen en dus een onderdak nodig heeft,

uitzoeken.’ Later spenen geeft wel weer een verhoogd risico op

maar dat een stal niet echt nodig is. Een afdakje kan voldoende

besmetting met para-tbc of salmonella, als dit al voorkomt op een

zijn. In het ontwerpstadium zijn alle mogelijkheden verkend. ‘Later

bedrijf. Ook dit is onderwerp van nadere studie.

evalueren we wel op economische haalbaarheid en ook op milieu.
Want we willen ook proberen voorop te lopen op milieugebied’,

Inmiddels heeft een architect een eerste schets voor een stal

aldus Van Dixhoorn.

gemaakt: een centrale ruimte waar alle dieren vrij kunnen liggen en

Uiteindelijk zijn in het ontwerptraject 23 doelstellingen geformuleerd

aparte ruimtes eromheen met een beperkte toegang voor bepaalde

voor een familiehouderijsysteem. Die variëren van een uitdagende

of groepen dieren. Ideaal voor iedere koe, of ze nou melk geeft,

leefomgeving voor het uiten van spel- en sexueel gedrag tot meer

nog kalf is of droogt staat, denkt Van Dixhoorn.

Meer informatie: Ingrid van Dixhoorn, t 0320 293514, e ingrid.vandixhoorn@wur.nl

Docenten uit het hbo en onderzoekers die toegepast onderzoek doen moeten veel nauwer met
elkaar samenwerken. Dat is de boodschap van Hans Hopster, “hbo-hoogleraar” bij Van Hall
Larenstein. Hij probeert samenwerking voor elkaar te krijgen op het gebied van dierenwelzijn.

interview

‘Toegepast onderzoek
en HBO horen bij elkaar’

hbo-onderwijs. Als lector Welzijn van dieren bij Van Hall Larenstein

>> Wat houdt intensieve samenwerking tussen het hbo
en onderzoek tegen?

zit hij in het onderwijs. Hier brengt hij de onderzoeksresultaten in

‘De grootste blokkades liggen op het vlak van instituties en priori-

die hij opdoet als onderzoeker bij Wageningen UR in Lelystad. ‘Zo

teiten. Waarom zou iemand die bij de contract researchpoot van

moet het op veel grotere schaal gaan’, vindt Hopster. Wie lesgeeft

Wageningen UR werkt onderwijs gaan geven? En als een docent

moet makkelijk toegang hebben tot de laatste onderzoeksresulta-

uit het hoger onderwijs onderzoek gaat doen, kan hij tijdelijk geen

ten, zodat de leerlingen de nieuwste inzichten opdoen. De docenten

les geven. Wie neemt dat over? Daarnaast is altijd de vraag wie

kunnen vervolgens onderzoek begeleiden dat hun studenten uit-

het financiert. Gelukkig is er vanuit verschillende ministeries geld

voeren bij onderzoekers, en de onderzoekers kunnen op hun beurt

beschikbaar om onderwijs te innoveren en om verbindingen met

lesgeven. Deze wisselwerking is nu zelden te zien, terwijl iedereen

praktijk en onderzoek te stimuleren. LNV laat zich op dit vlak niet

er profijt van kan hebben. Dit is het ideaalbeeld van Hopster.

onbetuigd. Via de programma’s van de Groene Kenniscoöperatie

Hans Hopster combineert in zijn persoon toegepast onderzoek en

is ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van nieuw onderwijs, bij

>> De functie lector bij het hbo bestaat nog niet zo
lang. Waarom zijn de lectoraten ingesteld?

voorkeur in nauwe samenwerking met praktijk en onderzoek. Voor

‘Je kan een lector zien als een hogeschool-hoogleraar. Voor het

voor onderwijsprojecten beschikbaar. Daarnaast wil LNV de lecto-

groen onderwijs zijn de eersten in 2003 aangesteld en ik ben daar

raten die zich inspannen voor de groene onderwijskolom als geheel,

één van. Iedere lector heeft vier taken: bijdragen aan de kwaliteit

van extra middelen voorzien.

van het onderwijs, professionaliseren van docenten, inrichten of

Naast deze onderwijsmiddelen is er het beleidsondersteunend on-

opbouwen van een netwerk tussen bedrijfsleven, onderzoek en

derzoek voor dierenwelzijn, dat ook gefinancierd wordt door LNV.

onderwijs en als vierde een eigen hbo-onderzoekslijn opzetten.’

Mijn ideaal is dat die beide geldstromen – onderwijs en onderzoek –

het programma Welzijn van Dieren is er jaarlijks één miljoen euro
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onder één programma gaan vallen omdat je dan flexibeler een af-

>> Is het tijd voor een apart vak dierenwelzijn?

weging kan maken of je geld in wil zetten voor het onderwijs of

‘Nee, dierenwelzijn zou in veel vakken aan de orde moeten komen.

voor het onderzoek. De grens hiertussen is namelijk arbitrair als

Maar mijn zorg is wel dat het zo versnipperd aan de orde komt en

het gaat om participatief onderzoek en leren in de praktijk.’

dat niemand zich er echt verantwoordelijk voor voelt. Docenten zijn
druk en komen er onvoldoende aan toe zelf nieuwe kennis op te

>> Dat ideaal is nog niet bereikt. Hoe vermindert u de
kloof tussen onderwijs en onderzoek?

halen. Daarom is www.dierenwelzijnsweb.nl ook zo belangrijk.

‘Ik ben begonnen met projecten te formuleren voor het onderwijs.

actuele kennis over dierenwelzijn, waar zowel docenten als studen-

Dat levert geld op waarmee we projectmedewerkers konden aan-

ten makkelijk iets op kunnen zoeken. Ook brengt de site vraag en

stellen die docenten ondersteunen. We hebben inmiddels drie

aanbod bij elkaar van studenten die onderzoek of een praktijk-

enthousiaste net afgestudeerde hbo’ers aangesteld. Ze nemen

opdracht willen doen en organisaties die een probleem willen

regulier onderwijswerk over en ondersteunen in de uitvoering van

laten oplossen.’

Een site die begin oktober de lucht in is gegaan. Hierin staat alle

nieuwe initiatieven, waardoor de docenten weer ruimte krijgen voor

ruimte bied met geld van mijn lectoraat. Zo ontstaan combi’s vanuit

>> Nu is er veel aandacht voor dierenwelzijn. Politieke
partijen en maatschappij maken zich er druk om. Bent
u niet bang dat het een hype is en dat over een paar
jaar uw pionierswerk voor niets is geweest?

Wageningen UR en het groen onderwijs. Deze manier van werken

‘Nee, daar ben ik niet bang voor. Het is al honderdveertig jaar een

levert voordelen op voor alle partijen. HBO-docenten en studenten

belangrijk onderwerp. De morele positie van dieren in de samen-

leren om toegepast onderzoek te doen, onderzoekers leren hun

leving verandert gestaag en dat houdt niet plotseling op. Misschien

kennis voor het onderwijs te benutten, er komen interessante resul-

wordt de aandacht op enig moment tijdelijk weer wat minder, maar

taten uit waar beleidsmakers wat mee kunnen en het levert interes-

de morele positie van dieren is over twintig jaar niet opeens weer

sante contacten op in binnen- en buitenland.’

terug bij af.’

nieuwe projecten. Als dat eenmaal loopt, komt het verder aan de
rol. Aan de andere kant vraag ik onderzoekers om als trekker op
te treden voor deze, maar ook andere projecten, waarvoor ik ze

>> Het hbo krijgt daarmee dus een eigen
onderzoekslijn, net zoals de universiteit?
Ja. Het hbo heeft echter een duidelijk andere rol dan universiteiten.
Het hbo is altijd bezig met de praktijkcontext en heeft een sterke
regionale binding. Welzijn van dieren is bij uitstek een interdisciplinair en dus hbo-thema en al helemaal als je nieuwe inzichten in de
praktijk wilt toepassen. Bedrijfseconomie, marketing en communicatie zijn dan naast dierwetenschappen belangrijke kennisgebieden.
Daarom is de samenwerking met het DLO-deel van Wageningen UR
dan ook erg belangrijk. Voor en met de praktijk oplossingen ontwikkelen, dat is wat hbo en DLO bindt.’

>> Hoeveel aandacht is er voor dierenwelzijn binnen
het groene onderwijs?
‘Het vervelende is dat we dat niet precies weten. Het is van groot
belang om de uitgangspositie eerst in kaart te brengen en dit uit
te zetten tegen het wensbeeld. Een interessante klus die ik graag
samen met Wageningen Universiteit wil oppakken. Hoeveel tijd van
hun vak besteden docenten aan welzijn, welke houding hebben ze
tegenover het onderwerp?’

Meer informatie: Hans Hopster, t 0320 238206, e hans.hopster@wur.nl en www.dierenwelzijnsweb.nl
i www.syscope.wur.nl > transitie > innovatief leren > leeromgevingen voor onderwijs

stelling

Voor beter dierenwelzijn moet je
dieren aanpassen aan het systeem
Varkensstaarten couperen of zorgen dat de varkens geen behoefte
hebben aan elkaars staarten te knabbelen? Ofwel: moet je om het
dierenwelzijn te verbeteren het dier aanpassen en de staarten
erafhalen of het systeem aanpassen aan het dier? Dit is een van de
dilemma’s die spelen rondom dierenwelzijn.

>> Prof Aart de Kruif, hoogleraar Verloskunde, voortplanting en bedrijfsgeneeskunde bij Universiteit Gent

nodig zou moeten zijn. De dieren moeten voldoende ruimte en af-

‘Het dier moet passen in het systeem waarvoor het bestemd is.

kleinschalige landbouw in een natuurlijke omgeving waar de behoef-

Maar ook het systeem moet aan dit dier aangepast zijn. In het ver-

ten van het dier meer centraal staan. Dat kan nooit grootschalig,

leden is dit ook allebei gebeurd. Vroeger gaven koeien 5 liter melk

vind ik. Hier pas je het systeem aan zodat de dieren bijvoorbeeld

per dag, nu – door fokken en verbeterde voeding – wel 40 liter.

kunnen wroeten.’

leiding hebben om staartbijten te voorkomen. Daarnaast heb je de

Een hoogproductief dier stelt veel hogere eisen aan de stal. In de
dertig jaar oude ligboxenstal houden de koeien van tegenwoordig

>> Aart van ’t Land, Lely Industries

het niet vol. Ze zijn veel te snel versleten: ze worden kreupel, heb-

‘Mijn eerste vraag is: wanneer heb je het over aanpassen?

ben mastitis, vermageren en lijden veel pijn. De fokkerij heeft het

Bij genetische aanpassingen of alleen bij mechanische? En als je

dier aangepast aan de behoeften van de mens. Maar dan moet ook

niet aanpast en aan de kant blijft staan kijken hoe dieren elkaar mis-

het systeem aangepast worden aan de veranderde behoeften van

handelen? Is dat dan goed? Voor proefdieren gelden allerlei wette-

het dier. Sommige boeren willen het systeem, bijvoorbeeld de stal

lijke maatregelen maar is daarmee het basisgeluk van het konijn

of hun bedrijfsvoering, niet aanpassen en willen koeien die het goed

geregeld? Bij Lely maken wij gebruik van inzichten in het gedrag

doen in een ouderwetse stal. Ze willen koeien die tegen een stootje

|van dieren. Jarenlang hebben we koeien geobserveerd en maken

kunnen en makkelijker drachtig worden en kruisen de hoogproduc-

we bij de melkrobot gebruik van het routinematige gedrag van

tieve koeien met andere meer robuuste rassen zoals Fleckvieh.

de dieren. We proberen de omstandigheden zo aan te passen dat

Die passen beter in hun systeem. Het is dus altijd de wisselwerking

de dieren met plezier dat doen wat wij willen: zich geheel vrijwillig

tussen dier en omgeving.’

|laten melken. Daarbij gaat het om vele, soms kleine, aspecten
zoals bijvoorbeeld goede ligboxen waarin de dieren makkelijk

>> Ineke Eijck, consultant high health farming en
dierenarts

kunnen gaan liggen en opstaan.

‘Het dier en het systeem horen in evenwicht te zijn vanuit het per-

ze de ruimte bij de melkrobot. Wij doen niet aan een gedwongen

spectief van diergezondheid. Bij megabedrijven, met heel veel die-

route om de koe naar de robot te krijgen. Als een koe niet komt,

ren op één locatie, moet de gezondheid van de dieren aangepast

moet je je afvragen waarom. Misschien heeft ze wel klauwproble-

zijn aan het systeem. Er zitten veel dieren dicht op elkaar wat de

men. De enige aanpassing is de selectie aan het begin, omdat

kans op een ziekte-uitbraak vergroot. Daarom gaat het om gesloten

sommige koeien niet in het systeem passen. Meestal heeft dat

bedrijven, waar de dieren heel weinig ziektekiemen mogen hebben.

met de speenposities te maken.’

Ook zagen we dat de koe niet opgesloten wil zijn, dus geven we

Dat lukt alleen als bij de start van zo’n bedrijf de dieren via een
keizersnede worden geboren. Later kunnen de biggen op natuurlijke

>> Sjoerd van der Wouw, Wakker Dier

wijze geboren worden. In een kiemarme omgeving heb je de mees-

‘Een fatsoenlijk leven voor dieren moet het uitgangspunt zijn.

te kans dat de dieren gezond blijven. Voor een dier is het toch ook

Het systeem moet daaraan worden aangepast. Het tegendeel is

prettig om nooit diarree te krijgen? Al vind ik dat andere ingrepen,

helaas de praktijk. Snavels van kippen worden gekapt want anders

zoals staarten couperen van varkens of castreren van biggen, nooit

gaan ze elkaar pikken, zegt de kippensector. Hoektandjes en staar-
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ten gaan van biggen af want anders verwonden ze elkaar, zegt de

ten (sociale omgeving) en de boer, inclusief alles wat ‘management’

varkenssector. Een blank kalf kan de wei niet in, zegt de kalver-

heet. Het begrip “aanpassen” suggereert dat we controle en daar-

sector, want daar kleurt het vlees rosé van. Varkens moeten tijdens

mee verantwoordelijkheid hebben over het dier en z’n omgeving.

veetransporten tegen elkaar aangepropt worden, volgens transpor-

Feitenkennis is nodig omdat kennis de relatie tussen de begrippen

teurs, want anders vallen ze om in de bocht. Kippen kunnen niet

beschrijft. Couperen van varkensstaarten, bijvoorbeeld, is een

naar buiten, want daar kunnen ze ziektes oplopen. Allemaal drog-

ingreep (management, dus “omgeving”) die pijn doet en de kans

redenen van een sector die vlees produceert met een absurd lage

op staartbijten verkleint (dierenwelzijn). Door couperen wordt niet

kiloprijs, geproduceerd in goedkope prefabstallen. Een beter dieren-

alleen het dier aangepast (zonder staart minder last van staart-

welzijn wordt als onmogelijk afgedaan omdat het niet past binnen

bijten), maar ook de sociale omgeving (er zijn geen staarten meer

het systeem. Daarom zijn kleine stapjes vooruit ook moeilijk en

waar je lekker in kunt bijten). De noodzaak tot couperen ontstaat

moeten we in een keer een grote stap maken naar een fatsoenlijke

niet alleen doordat we varkens in een prikkelarme omgeving

veesector.’

houden, maar vermoedelijk ook doordat we varkens gefokt hebben
die extra bijterig zijn. Voor een groot welzijnsprobleem als couperen

>> Marc Bracke, dierenarts, ethicus en onderzoeker
dierenwelzijn bij Wageningen UR

en staartbijten bij varkens zijn de omgevings- en dierfactoren

‘Om stelling te nemen heb je een begrippenkader en feitenkennis

zinloos is. Als je welzijn wilt verbeteren moet je je niet afvragen of,

nodig. Het begrip “dierenwelzijn” definieer ik als de kwaliteit van

maar hoe je het dier én z’n omgeving zodanig kunt aanpassen dat

leven zoals het dier dat zelf ervaart. Tot de omgeving van een dier

het dierenwelzijn er ook werkelijk op vooruit gaat.’

horen niet alleen het hok met z’n inventaris maar ook de hokgeno-

dermate nauw met elkaar verweven dat de vraagstelling eigenlijk

Europa aan zet bij structurele
verandering van diertransport
Problemen met diertransporten structureel oplossen lukt alleen met goede controles en effectieve
sancties. En daarvoor is overeenstemming nodig op EU-niveau. Dit vergt een lange adem.

Alles lijkt in orde met de diertransporten. Minister Gerda Verburg

niet, legt Bert Lambooij uit, onderzoeker bij Wageningen UR. Bij

meldde in oktober in een rapportage aan de Tweede Kamer dat ze

transport van karkassen of vlees bestaat een risico op omkatten

de controles op diertransporten heeft verdubbeld. De “vliegende

onderweg; vlees dat bijvoorbeeld bestemd is als veevoer, wordt

brigades” hebben tot 1 oktober 2008 1800 controles uitgevoerd,

voorzien van labels voor menselijke consumptie. En dat gebeurt

waarvan ruim 78 procent aan de wettelijke voorschriften voldeed.

daadwerkelijk, verzekert de onderzoeker. Ook heeft de consument

Maar de minister wil niet vertellen waarop de brigades controleren

een voorkeur voor “vers” vlees.

en wat voor misstanden ze vinden. Het toont de gevoeligheid van

Daar komt nog bij dat slachterijen steeds verder specialiseren. Om

het “dossier diertransport”. Niet alleen de minister maakt zich

kosten te besparen willen ze bijvoorbeeld alleen schapen slachten

er druk om. Op Europees niveau wordt al jarenlang gepraat over

of alleen runderen. Dat betekent dat de transportafstanden groter

mogelijkheden om het welzijn tijdens de transporten te verbeteren.

worden. En ze willen het hele jaar alle slachthaken bezet hebben

De transportsector doet pogingen, onder andere met een eigen

en zullen er alles aan doen om voldoende aanvoer te houden.

kwaliteitssysteem. En maatschappelijke organisaties, zoals de
Dierenbescherming, proberen de politiek in beweging te krijgen

>> Vijf procent cowboys

door met regelmaat misstanden aan te tonen. Controleren en hand-

Het systeem omgooien lijkt weinig kans van slagen te hebben.

haven van de huidige en de voorgestelde regels, verbeteren het

Binnen het systeem is nog heel wat te bereiken, stelt Peter Vinger-

welzijn met sprongen, zeggen deskundigen. Dat vergt niet alleen

ling, jarenlang als deskundige betrokken bij diertransporten voor

technisch goede oplossingen, maar ook de politieke wil om in EU-

het ministerie en de Dierenbescherming, zowel nationaal als inter-

verband stappen te zetten. Vooral dat laatste blijkt weerbarstig.

nationaal. Inmiddels is hij zelfstandig adviseur op dit terrein. ‘Als de
huidige regels worden nageleefd, dan is in ieder geval voldaan aan

>> Diertransport al eeuwenlang

minimale welzijnseisen.’ Het merendeel van de transporten voldoet

Transport van dieren gebeurt al eeuwen. Al in 1600 gingen jaarlijks

volgens hem aan de regels. Maar een klein deel – vijf tot tien pro-

zo’n 250.000 tot 300.000 koeien op transport vanuit Denemarken

cent – van de transporteurs lapt alle regels aan zijn laars. Zij rijden

naar Nederland. Transport hield in in: lopen, twee maanden lang.

door zonder de dieren te laten rusten of ze water of voer te geven,

Daarna mochten ze twee maanden aansterken voordat ze werden

gaan zelfs naar bestemmingen die helemaal niet zijn toegestaan.

geslacht.

Niet alleen dierenbeschermers en overheden zien dit wangedrag

Nu gaat het echter om vele miljoenen dieren, naar en van alle

met lede ogen aan, ook goedwillende transporteurs. Zij houden zich

landen in Europa. Kort geleden is uitgezocht hoeveel precies.

namelijk wel aan de rusttijden, laden de wagens minder vol en ge-

Jaarlijks gaan 5,5 miljoen varkens van Nederland op transport naar

ven de dieren onderweg eten en drinken. Dit drijft hun kostprijs

Duitsland (zie illustratie). De stromen laten zien dat er vanuit Dene-

omhoog, terwijl de prijs in de markt bepaald wordt door degenen

marken en Nederland varkens naar Duitsland gaan en ook varkens

die het niet zo nauw nemen met de regels.

vanuit Duitsland naar Oostenrijk. En dat vanuit Nederland naar

Willy Baltussen, vanuit Wageningen UR betrokken bij het transport-

Duitsland evenveel kippen gaan als andersom.

dossier, is het eens met deze analyse: ‘Je moet de cowboys onder
de transporteurs geen vrij spel geven.’ Controle en handhaving

>> Slachten vóór transport

moeten daarom de hoogste prioriteit krijgen, vindt ook hij. Zowel

Waarom moeten dieren eigenlijk op transport? Het spaart een hoop

overheid als transportsector hebben hier een rol. De transporteurs

dierenleed als ze naar het dichtstbijzijnde slachthuis gaan en ver-

kunnen met een eigen kwaliteitsysteem een bodem in de markt

volgens als vlees heel Europa doortrekken. Maar zo simpel is dat

leggen. Dat vereist dat de overheid controleert en overtredingen
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streng beboet. Een waterdichte controle en handhaving is goed

De effecten daarvan zie je tussen lidstaten.’ Als de lidstaten de

mogelijk, aldus Vingerling. Nu al. Met GPS is precies te controleren

strenge eisen gaan handhaven is het namelijk niet meer rendabel

waar de wagens heen gaan en hoe lang ze onderweg zijn.

de dieren over grote afstanden te transporteren. Het gevolg is

Maar als controle al plaatsvindt, volgt vrijwel nooit een sanctie.

dat de dieren geslacht worden waar ze geproduceerd worden.

Of de transporteur omzeilt bijvoorbeeld het intrekken van de trans-

In zekere zin veroorzaakt dit dan toch een verandering van het hele

portvergunning van zijn bedrijf door een nieuw bedrijf te starten.

systeem rondom diertransporten. Tegen de huidige trend in gaan
slachterijen weer meer diversificeren of er komen slachterijen bij.

>> Politiek aan zet

Dit gaat ten koste van de landen waar nu veel wordt geslacht –

Politieke overeenstemming ontbreekt over hoe het welzijn van

Italië en Duitsland voor varkens en runderen, Frankrijk voor scha-

dieren tijdens transport te verbeteren is. Zo liggen er sinds 2002

pen. ‘Dat betekent dus politiek manoeuvreren’, legt Baltussen uit.

er voorstellen op tafel om beter tegemoet te komen aan de eisen

‘Het zijn hele langzame processen met stapje voor stapje beleid.

van het dier, zoals meer ruimte per dier, minder lang rijden en

Maar uiteindelijk zal het lukken. Denk maar eens aan de mestpro-

langer onderweg stoppen. Hierover zijn nog geen besluiten geval-

blematiek. In 25 jaar tijd is de emissie met de helft teruggebracht

len. ‘De belangen van individuele landen botsten’, verklaart Baltus-

terwijl de landbouw nog steeds levensvatbaar is. Iets dergelijks

sen de impasse. ‘Als er strenge basiseisen komen en de regels

kunnen we in dit dossier ook voor elkaar krijgen.’

echt gehandhaafd worden dan gaan de transportkosten omhoog.

550.000
5.200.000

5.600.000
700.000
700.000
1.200.000
550.000

1.200.000

Transportbewegingen van varkens in de EU

Meer informatie: Willy Baltussen, t 070 3358171, e willy.baltussen@wur.nl

Gemeenten hebben grote behoefte
aan kennis dierenwelzijn
Maatschappelijke discussie beperkt zich niet tot intensieve veehouderij
Tachtig procent van het dierenwelzijnsbeleid ligt op het bordje van de gemeente, aldus VVDwethouder Robert Blom van Alphen aan den Rijn. Terwijl tegelijkertijd bij veel gemeenten kennis
hierover ontbreekt. Genoeg reden voor een miniconferentie Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.
Gemeentebestuurders, ambtenaren en beleidsmedewerkers van

welzijnsbeleid met achttien actiepunten. ‘Plaagdieren willen we

zo’n twintig gemeenten zijn in oktober bij elkaar bij Wageningen UR

diervriendelijk verjagen. We staan niet toe dat een woningbouw-

in Lelystad. Ze wisselen tijdens de eerste conferentie dierenwelzijn

corporatie duiven wil afschieten. Daar zijn andere, goedwerkende

voor gemeenten kennis en ervaringen uit. Gemeenten zien zich

methoden voor. We zijn voor het chippen van huisdieren en vinden

steeds meer geplaatst voor ingewikkelde vraagstukken rond dieren-

dat er goede voorlichting moet komen op scholen. Bedenk dat zo’n

welzijn. Gevoelige onderwerpen als megastallen springen het meest

lief klein hondje niet zo schattig blijft en in de zomervakantie een

in het oog, maar de lokale praktijk heeft meer te stellen met

goed onderkomen nodig heeft. Ook in rampenplannen integreren

gezelschapsdieren en wilde dieren.

we nu dierenwelzijn.’

Wat te doen met schuilgelegenheid voor de half miljoen paarden in
Nederland? Schuilgelegenheid moet, het is een van de Vijf Vrijheden

>> Zorgplicht onderbelicht

voor dieren (zie kader). Maar de plicht van gemeenten om goed te

Veel gemeenten zijn niet zo bekend met hun zorgplicht voor dieren.

zorgen voor dieren kan botsen met het ruimtelijke ordeningsbeleid

Vaak is het een zorgenkind, weet dierenarts Ruth van der Leij. ‘Een

van de gemeente. En wat te doen met circusdieren, zwerfdieren en

gewond, gedumpt of verdwaald dier dat wordt aangetroffen, geldt

zwermen spreeuwen?

voor de wet als een gevonden voorwerp. Je moet er aangifte van
doen en het bij de gemeente in bewaring geven. De gemeente is

>> Groeiend thema

volgens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD)

Dierenwelzijn is nu vooral aan de orde in gemeenten in verstede-

verplicht het dier twee weken lang onderdak te geven, te verzorgen

lijkte gebieden. ‘Maar over twintig jaar heeft elke gemeente een

en zonodig op te lappen. Daarna mag de gemeente het weggeven,

wethouder met een portefeuille dierenwelzijn’, voorspelt wethouder

verkopen of laten afmaken. Alleen als het in leven houden exces-

Blom. ‘Bij de start van deze raadsperiode in 2006 waren er zo’n

sieve kosten met zich meebrengt of het medisch niet zinnig is, mag

twaalf tot veertien in Nederland. Nu zijn het er al zo’n 42.’

de gemeente van de veertien dagen afwijken.’

Blom is één van de eerste wethouders dierenwelzijn in Nederland.

Voor de vijf miljoen honden en katten in Nederland is de opvang

Op landelijk niveau heeft hij zich er bij de VVD hard voor gemaakt.

keurig geregeld. Alle acht miljoen andere huisdieren zijn voor op-

Blijkbaar was hij zijn tijd vooruit, want hij vond er geen letter over

vang afhankelijk van particuliere instellingen of van een bijzondere

terug in het partijprogramma voor de verkiezingen. Toen hij werd

voorziening bij een asiel of afdeling van de Dierenbescherming. Van

gevraagd wethouder te worden van Alphen aan den Rijn, zag hij zijn

der Leij: ‘In Utrecht vangt de Dierenbescherming voor zeven

kans op lokaal niveau. Wethouder ja, maar onder de voorwaarde

gemeenten jaarlijks meer dan vijfhonderd konijnen op, tweehonderd

van een portefeuille dierenwelzijn. De stad heeft nu een dieren-

knaagdieren en honderd reptielen.’

Vijf vrijheden
De commissie Brambell (1965) heeft in Europees verband, naar analogie van de Rechten van de mens, vijf vrijheden van het dier
geformuleerd. Dieren zijn vrij van dorst, honger en onjuiste voeding (1), van fysiek en fysiologisch ongerief (2), van pijn,
verwondingen en ziektes (3), van angst en chronische stress (4) en dieren zijn vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te
vertonen (5).
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>> Financieel probleem

>> Roep om kennis

Geld is vaak een probleem. Opvangcentra hebben lang niet altijd

Kees Oomen, directeur Landbouw van LNV, roept gemeenten op om

financiële overeenkomsten met gemeenten. En als die er wel zijn,

met meer goede initiatieven te komen. Die kunnen rekenen op

dekken ze vaak de kosten niet. Sommige centra draaien uitsluitend

ministeriële steun, ook financieel. Zo loopt er momenteel in opdracht

op basis van particuliere liefdadigheid. ‘Te veel gemeenten maken

van het ministerie een onderzoek naar circusdieren. Andere initiatie-

hun zorgplicht te slecht waar’, meent Van der Leij. ‘Gemeenten

ven zijn een basiscursus voor dierenambulanciers en de ontwikkeling

kunnen hun taken niet laten liggen, in de hoop dat goedwillende

van een kwaliteitsprotocol voor de opvang van wilde dieren.

burgers de boel overnemen. Bovendien, met subsidiëren zijn

De dagvoorzitter vraagt wat gemeenten nog missen. Antwoord: een

gemeenten er niet. De wet eist dat de kosten vergoed worden.’

kennisbank, zoals de VNG die op andere terreinen verzorgt.

De Dierenbescherming biedt gemeenten een reikende hand. Deze

Gemeenten hebben niet de capaciteit en middelen voor een

kan op verzoek de regie overnemen, van melding tot nazorg, zegt

wetenschappelijke onderbouwing van hun beleid. Frank Dales vult

directeur Frank Dales. Wethouder Odd Wagner van Heemskerk

vanuit de zaal aan: ‘De VNG vertelt mij dat ze alleen actie onder-

heeft een andere oplossing. Zijn gemeente contracteert instellin-

nemen op aanvraag van gemeenten, dus jullie weten wat je te doen

gen, zoals de dierenambulance en een kinderboerderij als eerste

staat.’ De aanwezigen hebben er wel oren naar. Wageningen UR

lijnsopvang. Geen subsidie, maar een bedrijfsmatige aanpak.

werkt aan een besloten omgeving binnen het Dierenwelzijnsweb (zie

Over een reële vergoeding van dierenopvang en ambulante hulp zijn

kader) waar gemeenten kennis met elkaar kunnen delen.

nog veel vragen. Wageningen UR gaat daarom een vergoedings-

De deelnemers concluderen dat de dag zinvol en voor herhaling

model ontwikkelen. Op deze manier zet ze haar kennis vanuit de

vatbaar is. In 2009 komt een vervolgconferentie op locatie: in de

landbouw in voor een nieuwe doelgroep.

raadszaal van gemeente Alphen aan den Rijn.

www.dierenwelzijnsweb.nl
Het Dierenwelzijnsweb is het nieuwe centrale punt waar kennis, ervaringen en onderwijshulpmiddelen over dierenwelzijn samen komen.
De site komt voort uit een RIGO-project (Regeling Innovatie Groen Onderwijs) waarin Wageningen UR, hogescholen met dieropleidingen en
binnenkort ook het MBO samenwerken. Het initiatief richt zich op het groene onderwijs, maar ook op andere belanghebbenden en nieuwsgierigen. Docenten kunnen zoeken op onderwijsniveau (mbo of hbo), thema (science, wet- en regelgeving of opinie) en diercategorieën als
hobby-, productie- of circusdieren. Als de link met Wageningen Bibliotheek volledig operationeel is, biedt de site een schat aan informatie.

Meer informatie:
aanspreekpunt gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid: Sabine van den Wijngaard, t 0320 238064, e sabine.vandenwijngaard@wur.nl
aanspreekpunt dierenwelzijnsweb: Marko Ruis t 0320 293550, e marko.ruis@wur.nl i www.dierenwelzijnsweb.nl

Samenwerking Wageningen UR met:
VION N.V.
>> Organisatie/bedrijf

varkensvleesketen, die is ge-

een buitengewoon belangrijke

VION is een voedingsmiddelen-

baseerd op ondernemerschap,

rol gebleken in een proces met

concern met productie- en

vakmanschap en kennis. Dat

zoveel stakeholders, die zeer

verkoopvestigingen op alle

betekent dat kennisinstellingen

uiteenlopende belangen heb-

continenten. Het bedrijf levert

en bedrijven een wederzijds be-

ben.

hoogwaardige voedingsmidde-

lang hebben. Kennisinstellingen

len en ingrediënten voor mens

willen hun kennis goed toepas-

>> Visie op innovatie en

Paul Jansen

en dier. VION heeft ruim 35.000

baar maken voor bedrijven en

ondernemerschap

Director public affairs agri van

medewerkers en realiseert een

de maatschappij en bedrijven

De varkenshouderij staat aan

VION N.V.

jaaromzet van 9,6 miljard euro.

hebben behoefte aan gedegen

de top in Europa. Om die posi-

wetenschappelijke kennis en

tie vast te houden moet ze

goed opgeleide medewerkers.

blijven vernieuwen. VION heeft

>> Samenwerking met

de laatste jaren een flinke in-

partner

Wageningen UR
VION en Wageningen UR werken

>> Visie op samenwerking

haalslag gemaakt op het gebied

op diverse terreinen samen.

De samenwerking is goed.

van onderzoek en innovatie,

Enkele voorbeelden: in het Top

Je ziet wel dat universiteit en

maar er moet nog veel meer

Instituut Food and Nutrition, in

bedrijfsleven twee werelden

gebeuren. Niet alleen wij, maar

EU-projecten en bijvoorbeeld in

zijn. De wetenschap wil de diep-

ook de primaire sector moet

een project waarin ketenkeuring

te in en wij hebben meer haast

veel meer geld steken in inno-

is ontwikkeld. Dat laatste is wat

met het eindresultaat. Dat kan

vatie. Er zijn genoeg initiatieven

mij betreft een voorbeeldproject

botsen, maar juist uit dat span-

en een goede afstemming en

waarin uitvoering van de over-

ningsveld komen goede resul-

bundeling van krachten zorgt

heidscontrole naar het bedrijfs-

taten voort. Bij verdoofd castre-

voor de juiste voortgang. Wage-

leven is verlegd en de overheid

ren hebben we bijvoorbeeld in

ningen UR is daarbij betrokken,

toezicht houdt. Daarnaast heb-

één jaar tijd een compleet nieu-

maar de initiatieven zijn nog op

ben we samengewerkt om een

we verdovingstechniek ontwik-

te kleine schaal en onderling te

alternatief voor castratie van

keld, zijn er afspraken gemaakt

weinig verbonden. Het dooront-

biggen te ontwikkelen. In een

over de vergoeding van de

wikkelen van een heel nieuw

deel van die projecten werkt

retail naar de varkenshouder en

stalconcept bijvoorbeeld kost

VION alleen samen met Wage-

heeft de industrie een apparaat

heel veel geld, net als een wer-

ningen UR, in andere projecten

op de markt gezet. VION is de

kelijke oplossing van het mest-

gaat het om ketenbrede

schakel geweest tussen super-

issue. Dat levert de sector

projecten.

markt en primaire sector.

uiteindelijk ook enorm veel op.

Wageningen UR had vooral de

Met meer geld en regie is hier
nog veel te bereiken.

Wageningen UR werkt in haar

>> Belang van

taak keuzes wetenschappelijk

onderzoeksprogramma’s

samenwerking

te onderbouwen, zowel op het

samen met het bedrijfsleven.

Nederland heeft wereldwijd een

vlak van dierenwelzijn als op

Op deze pagina een nadere

vooraanstaande positie in de

dat van de economie. Dat is

kennismaking met een van
deze partners.
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Dierenwelzijn in beeld
Kistkalveren, stalvoedering (ofwel: geen koe

blijken menseigen opvattingen over dieren

vaker voor een vleesloze dag of wordt

in de wei) – vraag het de gemiddelde bur-

toch weer heel anders, heel eigen(aardig).

helemaal vegetariër.

ger en hij associeert dit met de industrialisatie van de landbouw in de jaren vijftig en

Die veranderingen van normen en waarden
Gevreesd moet dus worden dat de ver-

begrijpen we niet of nauwelijks, maar die

zestig. Onzin. Het zijn systeeminnovaties

wetenschappelijking en technocratisering

bepalen straks het succes van de heront-

uit de negentiende eeuw. Beelden zijn niet

van het probleem niet veel invloed heeft op

worpen veehouderij. In dat onbegrip schuilt

altijd juist. Beelden veranderen ook. De tijd

of aansluit bij de beelden, schuivende waar-

wel de uitdaging. We hebben in de landbouw

dat een bontjas bon ton was, ligt nog niet

den en normen van de burger. We ontwikke-

geleerd om te produceren, niet om te dis-

zo ver achter ons. Een bontjas is nog iets

len methoden om te meten of de eendags-

cussiëren en al helemaal niet over beelden.

voor de Russen en rat eet je in Vietnam.

kuikens zich welbevinden bij hun snelle

In die noodzaak tot dialoog over normen en

Andere landen hebben andere zeden, niet-

dood en transformatie tot voer voor dieren-

waarden ligt de echte transitie. Met nieuwe

waar? Paardenvlees zie je hier ook zelden

tuindieren. Maar de gezelschapsdierhoud-

rollen voor de wetenschap en de burger.

meer op de menukaart. Waarmee meteen

ster die net een nieuw jasje voor de poedel

duidelijk is dat het lastig is om te bepalen

heeft gekocht, wil dat het kuiken nu het ge-

Krijn Poppe

wat in de dierhouderij wel en niet normaal

boren is ook haan mag worden. Zij projec-

Krijn Poppe werkt bij Wageningen UR en is

is: de normen en waarden die we hanteren

teert de mens op het dier, de ultieme

trekker van het kennisbasisthema Transitie.

zijn plaats- en tijdbepaald. En langzaam

consequentie van Darwin.

Reageren kunt u via e krijn.poppe@wur.nl

maar zeker veranderen ze. Wat gisteren
normaal was, is vandaag vreemd. Wat

De oplossing van dit probleem wordt ge-

gisteren goede praktijk was, wordt vandaag

zocht in het samen met de stakeholders

mishandeling genoemd.

herontwerpen van veehouderijsystemen die
voldoen aan de normen en waarden van de

In zo’n maatschappelijke discussie lijkt het

toekomst. Mooi, maar niet simpel. Al was

aantrekkelijk een objectieve maatstaf te

het maar omdat die welzijnseisen de kost-

ontwikkelen. Want wat je niet kunt meten,

prijs verhogen. Misschien dat de Nederland-

kun je immers niet managen. Kan de weten-

se consument van kipfilet zegt het wel te

schap niet iets meetbaars leveren op het

willen betalen, maar of de Russische koper

vlak van “diereigen gedrag”? En dus doen

van de vleugels en de poten er ook zo over

wetenschappers hun best dierenwelzijn

denkt is nog maar de vraag. Verder zijn

meetbaar te maken. Maar ook al heb je

de normen en waarden van nu niet die van

diereigen gedrag net zo meetbaar gemaakt

morgen. Zo kiest een consument die nu

als inkomen of geluk bij mensen, dan

het dier (en het milieu) respecteert, steeds

syscolumn
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Uitwisseling kennis
onderzoeker-docent

of automatisering? Naast suggesties voor

zoek gaan doen hoe energiegrids er in de

doorstroming van kennis leverde de dag

verdere toekomst uit moeten gaan zien’,

Persoonlijk contact tussen onderzoekers

vooral persoonlijke contacten op. Docenten

aldus Tycho Vermeulen van Wageningen UR.

en docenten helpt bij de uitwisseling van

willen deze benutten als hun leerlingen of

Info: Tycho Vermeulen,

kennis tussen onderzoek en onderwijs.

studenten tegen vragen aanlopen waar ze

e tycho.vermeulen@wur.nl

Dat is de ervaring van de deelnemers aan

zelf niet uitkomen of om samen projecten

de Onderwijsdag Ondernemerschap van

op te starten.

18 november 2008.

Info: Harry Kortstee,

In workshops en posters presenteerden on-

e harry.kortstee@wur.nl

derzoekers van Wageningen UR en docenonderzoeksprojecten rondom het thema

Energiegrids op Dag van
de Toekomst

ondernemerschap. Dit bood docenten een

Energiegrids kregen een duidelijke plaats op

unieke kijk in de veelheid aan onderzoeken

de Dag van de Toekomst, de door LNV en

op dit gebied. En onderzoekers kregen de

Transforum georganiseerde meeting voor

gelegenheid docenten echt te ontmoeten

ondernemers op 10 november in Papendal.

en zich meer te verdiepen in het groene

Tijdens een workshop over de “Nieuwe

onderwijs.

Nuts” presenteerde Wageningen UR haar

Tijdens de workshops kwamen tal van

ervaringen met twee initiatieven: de energie-

suggesties van de deelnemers over hoe

producerende Greenportkas bij tuinder Joep

BioVak voor
kennisoverdracht

de onderzoeksresultaten bruikbaar zijn te

Raemakers in Venlo en het energiegrid in

Kennisoverdracht is een van de speerpunten

maken voor het onderwijs. Een eenvoudige

opbouw in AckersWoude, een glastuinbouw-

van de tweede editie van de BioVak op

maar belangrijke suggestie was om het

gebied bij Pijnacker waar 1300 woningen

21 en 22 januari 2009 in de IJsselhallen in

onderwijs in ieder geval te informeren over

komen. In AckersWoude ligt een mooie kans

Zwolle. Net als in de eerste editie in 2008

nieuw materiaal zoals werkformulieren voor

voor glastuinders om energie te leveren aan

worden diverse workshops gehouden in

ondernemers of een dvd met portretten van

huishoudens. Na de presentaties konden de

samenwerking met Bioconnect (het kennis-

ondernemers. “Stuur mij een mail, of “laat

ondernemers persoonlijk doorpraten met de

netwerk van de biologisch landbouw) en de

het materiaal geschikt maken voor het mbo

initiatiefnemers op de innovatiebeurs.

kennisinstellingen van Wageningen UR en

door het Ontwikkelcentrum in Ede”, klonk in

De Greenportkas is een duidelijke voorloper

het Louis Bolk Instituut.

de workshop Melken in de nieuwe realiteit.

met warmtelevering aan een nabijgelegen

BioVak 09 wil een ontmoetingsplaats zijn

Hier ging het om een onderzoek naar cru-

zorgcentrum. Maar in het algemeen komt

voor ondernemers om kennis te vergaren

ciale vragen van melkveehouders voor de

de warmtelevering van tuinbouw naar niet-

en om collega’s, ook uit andere biologische

komende jaren. Zoals: hoe maak ik de

tuinbouw moeizaam van de grond. Het

sectoren, te ontmoeten. Hoofdthema is de

afweging tussen investeren in personeel

onderzoek probeert te achterhalen waaraan

waarden van biologische landbouw. Er zijn

dit ligt en zoekt uit wat eraan is te doen.

uiteenlopende workshops en presentaties

Een van de adviezen is directe samen-

over bijvoorbeeld de inrichting van een

werking met de afnemer van de warmte.

landbouwbedrijf, energiebesparing of dieren-

Omdat warmte een complex product is,

welzijn. Tijdens de beurs vinden verschillen-

moeten aanbieder en klant samen het

de congressen plaats, waaronder een over

systeem opbouwen, inclusief de organisatie.

biologische viskweek. Speciale aandacht is

Beide partijen moeten in dit proces vaak

er voor de glastuinbouw. Diverse studies

grote cultuurverschillen overbruggen en

hebben aangetoond dat de restproducten

vertrouwen in elkaar krijgen. Wageningen

van de glastuinbouw, water en warmte,

UR speelt in AckersWoude een belangrijke

goed bruikbaar zijn in de viskweek.

ten uit het groen onderwijs een kleine dertig

rol als “makelaar” om deze verbinding te

Info: Leen Janmaat,

maken. ‘Volgend jaar willen we meer onder-

e l.janmaat@louisbolk.nl, i www.biovak.nl
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