Haringstand weer ophistorisch hoogniveau
De haringstand in de Noordzee ontwikkelt zich gunstig en is het afgelopen jaar gegroeid naar boven de 2 miljoen ton in 2 0 0 4 . Daarmee is de haringstand weer terug op het niveau van de jaren zestig toen deze op zijn hoogst was. Visserijbiologen adviseren daarom dat de huidige toegestane vangsthoeveelheid van 4 6 0 duizend ton consumptieharing volgend jaar kan worden verhoogd tot ongeveer 5 0 0 . 0 0 0 ton.

V

isserijbiologen hebben deomvangvande haringstand inde
Noordzee ende blauwe wijtingstandtenwestenvande Britse
Eilanden beoordeeld.Dezetoestandsbeoordelingen wordenjaarlijks uitgevoerd door de Internationale Raad
voor Onderzoek der Zee (International
Councilfor het Exploration of the
Sea,ICES).Nederland is inICESvertegenwoordig door visserijbiologen
van het Nederlands Instituut voor
Visserijonderzoek. Detoestandsbeoordelingen worden op grond vanbiologische overwegingen en beheersafsprakenvertaald naar eenadvies
over nieuwe vangstquota. Indecember vanditjaar zullende Europese
visserijministers eenbesluit nemen
over de hoogte vandevangstquota
voor 2005.

Andere vissoorten
Atlanta Scandische haringwordt vooralinde Noorse zeegevangen.
Momenteel isde paaistand ongeveer
7 miljoentongroot, dankzijeenaantal sterke broedjaren. ICESadviseert
daaromvoor volgendjaar eenvangst
vanAtlanto-Scandische haringvanongeveer 890 duizendton.Dat is iets
hoger dandegeadviseerde vangsthoeveelheid voor 2004 (825 duizend
ton).

Denieuwe gegevens over de omvang
vandevisbestanden zijnwoensdag 9
junijl. door de Nederlandse visserijbiologen gepresenteerd aanhetministerie vanLandbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit enhetvisserijbedrijfsleven. Hetministerie zalop
grond vandeze adviezen enreacties
vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties endeTweede
Kamer eenstandpunt innemenvoor
overleg inde EuropeseVisserijraad in
december.
Deuitgebrachte adviezenzijnmet
namevanbelangvoor deNederlandsetrawlervloot. Dezevlootvist onder
andere op haring inde Noordzeeen
blauwewijting inwestelijkewateren.
Deadviezenvoor schol,tong enkabeljauw zullen inoktober door de
ICESwordenopgesteld.

Deblauwe wijtingstand isookgegroeid. Dit ondanks dehogevangstenvande afgelopenjaren.In2003
werd 2,3 miljoenton gevangenvan
deze soort. Debiologen oordelen dat
devisserijdruk opdit bestandveelte
hoog is.Daarom adviseren zij omde
totale vangst in2005 te beperken tot
maximaal 1,075 miljoenton.

/ FRANS VAN BEEK

HoudenvanHennenlevert inspiratie voor pluimveehouderij
Wageningen UR presenteerde onlangs in Venray de resultaten van het project 'Houden van Hennen'. Het project heeft twee inspirerende nieuwe ontwerpen opgeleverd voor duurzame, rendabele en maatschappelijke

H

et project, gefinancierd door het
ministerie vanLNV,werdafgerond met de presentatie vande
brochure met alstitel: "Houdenvan
Hennen-Opnaargelukkige kippen,
trotse boeren entevreden burgers".
Deartists impressions, eneenDVDanimatievande nieuwe systemen
leiddentot veel positieve reacties.
Door zo'n zeventig aanwezigenvanuit
de sector, overheid enbelangenorganisaties werdvervolgens gediscussieerd over deontwerpen,enhoeze
eenbijdrage kunnen leverenaande
verdere verduurzaming vande sector.
Eris inhet project 'Houdenvan
Hennen'gekozen voor eenbijzondere
aanpak vanontwerpen.Eenteamvan
onderzoekers vanuit alle geledingen
vanWageningen URenmetverschillende expertise is samengekomen en
heeft gestructureerd onderzocht wat
dewensen enbehoeften zijnvande
kip, de boer endeburger. Dezewensenenbehoeften zijnvervolgens als
uitgangspunt genomen omeen
Programma vanEisenopte stellen
waaraandeontwerpen zoudenmoetenvoldoen.
Projectleider Peter GrootKoerkamp
(Animal Sciences Group,divisie Dier
& Omgeving): "Eenvanderodedraden inons project was hetuitgangs-
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gewenste houderijsystemen voor het produceren van eieren.

punt dat de maatschappij heelanders
tegen eenhouderijsysteemaaptojkt
dande sector zelf.WijwildenT 3 systeem echt opnieuw ontwerpen metinbrengvankippen,boeren enburgers".
Opbasisvanhet Programma-«
Eisenheeft de projectgroep Uii~5idelijktwee ontwerpenvoor maatschappelijk verantwoorde leghennenhouderijsystsemen gecreëerd: het'Rondeel
ende 'Plantage'.Waaromtwee?Dat
zit met namevast op de uitloop.Een
kip mag dan misschien niet ongelukkig zijn zonder buitenuitloop, maarze
zou misschien welgelukkiger zijnals
die er welwas. Bovendien,zo'nuitloop buiten lijkt een belangrijke factor
voor maatschappelijke acceptatie van
de pluimveehouderij. Maar niet iedereen is even blij met die buitenuitloop.
Omdat het bijvoorbeeld gevaarlijk zou
kunnenzijnvoor devolksgezondheid
als kippen allerlei schadelijke stoffen
uit het milieu oppikken die inde eierenterechtkomen, of omdat dieren
met een buitenuitloop veel kwetsbaarder zouden zijn: ze kunnen ergemakkelijker eendierziekte oplopen enzijn
er ook minder veilig voor roofdieren.
Het projectteam vanHoudenvan
Hennenheeft dit dilemma opgelost

door twee voorbeeldontwerpen te
maken. Twee ontwerpen die beide op
huneigen manier voldoen aande
ethologische behoeften vandeleghen, ontwerpen dieelk een specifieke
groep burgers kunnen aanspreken,en
die allebeivoldoende perspectief biedenom er eenvolwaardig enlevensvatbaar bedrijf vante makenvoor de
pluimveehouder. Inbeide ontwerpen
is contact met buiten (zonlicht,wind),
maar inhet enegeval(Het Rondeel)is
datvanonder eenoverkapping,terwijl er inhet andere geval(De
Plantage) écht buiten kanwordengescharreld, maar insterk verschillende
zones. Het projectteam presenteert
dus niet éénnieuw ontwerp voor een
maatschappelijk gewenst houderijsysteem, maartwee (die elk eengoede
basis zijnvoor nieuwevarianten).
Beide ontwerpen zijn eenjuiste enafgewogen combinatie vantechniek,
dier enmanagement. Hierdoor wordt
voldaan aande eisen die een koppel
hennen stelt aanhet houderijsysteem
om hunnormale gedragingen te kunnenuitvoeren ener is dus geenaanleiding om onnatuurlijk gedragteontwikkelen. De snavelsvandehennen
hoeven danook niette wordengekapt. Concreet betekent ditvoldoende ruimte, eengoed ingerichte scharrelruimte, scheidingvan
functiegebieden eneengoedelogistiek (toegankelijkheid vande diverse
functiegebieden). Beide ontwerpen
bieden ruimte aan 30.000 leghennen.
Hiermee wil het projectteam laten
ziendat een behoorlijke bedrijfsomvanggecombineerd kanworden met
deeisenvande kip,de boer ende
burger. Dekostprijs vaneeneigeproduceerd indeze ontwerpen,zalzo'n
20 procent hoger uitvallen dandie
vaneieren uit scharrelsystemen ende
verrijkte kooi.
Deontwerpen zijn nogtekeningen.
Omer praktisch iets meete gaan
doen, zullen nog allerlei hobbelsmoetenworden genomen,opgebiedvan
onder meer techniek, regelgeving,
ruimtebeslag, economie enmarkt.
Hetprojectteam van'Houdenvan

Hennen' hoopt dat de ontwerpeninspiratie bieden aan betrokkenenin
de legpluimveesector,pluimveehouders, stallenbouwers, stalinrichters,
etc. Dat zij'het stokje overnemen'en
met de ontwerpen aande slaggaan.
Het projectteam kandaarbij ondersteuning bieden, metfinanciële middelenvanhet ministerie vanLNV.
Het rapport "Houdenvan Hennen,op
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naar gelukkige kippen,trotse boeren
entevreden burgers", plus DVDen
posters vandetwee ontwerpen zijn
gratis verkrijgbaar bij projectteam
Houdenvan Hennenviae-mail:
Peter.GrootKoerkamp@wur.nl / B.M.
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