Naar betere stal voor dier, mens en milieu
De overheid wil dat over vijftien jaar
alle koeien, varkens en kippen integraal duurzaam worden gehouden, met
daarvoor een breed draagvlak onder
de Nederlandse bevolking. De Animal
Sciences Group en het LEI ontwikkelden een methode om de voortgang te
kunnen meten.

Om te beginnen ontwikkelden de onderzoekers
voor een aantal sectoren systemen die het
beste bieden aan dier, mens en milieu. De sector is daar vervolgens mee verder gegaan.
Daarna ontwikkelden ASG en LEI een monitor
om de overgang te volgen.
Het lastigste was het opstellen van een
goede definitie van integraal duurzaam, vertelt projectleider Geert van der Peet van ASG.
De ontwikkelde definitie gaat puur over de
stallen – wat zijn het voor stallen en zijn ze
gecertificeerd – en sluit aan bij bestaande
regels en keuringen. De stal moet bijvoorbeeld
een SKAL-keurmerk hebben – een biologisch
keurmerk – of voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van fiscale overheidsregelingen
voor minder ammoniakuitstoot en beter dierenwelzijn (MIA, VAMIL), en zijn gecertificeerd door
de Stichting Milieukeur (SMK). Van der Peet:
“Uiteindelijk komt het erop neer dat bedrijven
meer moeten doen dan wettelijk verplicht is
voor dierenwelzijn, milieu en diergezondheid.
Daarnaast moet er een certificaat achter zitten
dat de garantie geeft dat wat een bedrijf aangeeft ook klopt.”
Nieuwe ontwerpen
Aan duurzame stallen zijn er nu voor legpluimvee de voorbeelden Rondeel en de Plantage,
voor varkens moet de Comfortclassstal nog
iets verbeterd worden, en voor koeien is in
maart in het project Kracht van koeien een
nieuw ontwerp gepresenteerd. Van der Peet:
“Integraal duurzaam is dus niet hetzelfde als
biologisch, dat bijvoorbeeld extra eisen stelt
aan de herkomst en samenstelling van het
voer of medicijngebruik.”
Integraal duurzaam is dus beter voor dier,
mens en milieu, zegt Van der Peet: “Milieu en
welzijn komen samen. Terwijl vroeger als er
op welzijn werd gefocust de ammoniakemissie
licht steeg, en als er aan milieu werd gewerkt
de koeien last kregen van hun klauwen door
gladde stalvloeren.”

De varkensfamiliestal van Henk de Lange in Ommen (Ov.) is integraal duurzaam. De overgrote meerderheid van de varkensbedrijven is dat nog niet.

De resultaten van de voortgangsmonitor
laten zien dat er op 1 januari 2009 bijna 100
duizend stallen zijn met rundvee, varkens en
kippen. Gemiddeld is daar 2,2 procent van
integraal duurzaam. In de melkveehouderij is
het wat minder (1,7 procent), bij de varkenshouderij wat meer (3,3 procent). Dit zijn veelal
biologische veehouderijstallen. De doelstelling
voor 2009 van 1,2 procent wordt hiermee
gerealiseerd.
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Bij 0,6 procent van de stallen wordt nu gewerkt aan het integraal duurzaam maken. Als
dat allemaal wordt gerealiseerd in 2009 - 2010,
wordt ook de doelstelling voor 2010 gehaald.
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