HOOGTERAREN

'Veeteelt
moet
anders'
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De huidigevee-industrie
ethischonverantvloord
en moet
stoppen.De leefomstandighedenvanmiljoenendierenzijn
Dat
nogsteedsbeschamend.
staatin eenpamfletdat is ondertekenddooreengrootaantal
professoren.
DENHÁÁc- Ruimhonderdhooglenren doen in een pamfleteen
d ngend beroepop de politiek
om dnstischeveranderingen
door
veehou
te voer€nin deint€nsiev€
d€rijin Nederlànd.
De hoogleraren
verwijtendeover

'Verbied
antibiotica
in veeteelt'
vêwolgvanvoorpágin.
In hun pamJleteisend€ hooglerareDeenverbod op her gebruik van
antibiotica
en hormon€nin deveeteela.Ook moet de consumptie
van vlees (dierliike eiwinell) nlet
ten minste een derde oniaag en
hoort her welzijn van di€rcn een
centlaleplaatste krijgenin de veehouderij.
Theo Beckerr,hoogleraàr
duurza
me ontwikkelingaànde universiieir van Tilburg, dic h€t pamflet
m€de heeft ondert€kend,vindr
h€t na de q-koorrsincidenten
en
de toenamevan megashllenhoog
tijd om zijn wetenschapp€lijke
bezorgdhciduit te spreken.Hij be
schouwt het pamflet voorà] ais
eenappèlaande politiekom aandachr rc schenkenÀÀnde problematiek op het plattelaDd.

h€id, dat de sectorde laaBt€ jaren
aleen maar grootschalig€r€n intensieveris geworden.\4eesen zuivel zijn in hun ogen onvenntwood goedkoop en di€ prijs
wordt betaalddoor de dierer\naiuur en milieu, ,,Dierenworden
verbouwd en verminkt om aan de
productie-eisente voldoen", schdjNederland is volgens hen het
meest veedichte land ter wercld
en daarommoet het het voortouw
n€men om t€ komen tot een vee
houdenj waar €conomie en tech
nologie t€n di€nst€ Íaar ran het
welijn van dieren, mens €n sa
menlevrng,
In 2ool adviseerde
de comnissie
onder leiding van Herman wijÊ
1èlsaan het midsterie ven Landbouw dat de intensievev€ehoude
rij ingrijpend mo€srworden veranderd. Volgens de hooglenren is
met d€ aanbevelingen
rEn die com
missie echter nauwelijks i€ts ge
vêrvolgop pàgina
9:
'Verbied
antibiotica
inveeieelt'

Steeds
meerfosfaat
uit afiralwater

mest Hetis ess€ntieel
vooronze
voedselvoorzi€ning.
Daamaastiseen
ov€rschotaande delfstoiin het op
UTREcHÍHel lukt onderzoekers
peNlakrewêrer
slechtvoor her miliÍeeds beter om fosfaat terug te win
elr.'Hetlevertdus eenmili€u-en een
n€n uir alvalwater.Dezemaand is de
financjeelvoordeel
op om hetterug
Íol, die wereldwitd un het opraken
te winnen',aldusdirecteurMarcel
rs,voorneteerstteruggewonnen
uit
l€fferts van sNB.Onderzoeke* schatUtrechts aFralwaterdoor middel van ten datde stof overnim honderd
nieuwe technieken. In totaal wordt
jaarop is.sNBwinr fosfaatterug uit
landelijknu ongeve€r20 proceDt
de àsdie achterblijftnahetverbranvan al het fosfaat uit het doolwatêr
denvan slib,het overbljjfselvan af
gereLy(led.
DatmelddenHooghe€m- vaiwaterWelmoetdaartoeeersth€t
raadschàp
stkhtse Rrtnlanden
en NV ijzer in het atualwàler zo ver moge
slibveMerking Noord-Brabant(sN!)
lijkworden teftggebÉchr.Doelis
dinsdag. Fosfaatword! gebroild voor om uiteindelijk50 procenrvan her
de productie van medicijnen,
fosfaat uit het Ned€rlandsewarcr te
schooDmaakmiddelen
en kunÍ
kunnenhalen,st€ltleffens.
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