3 vragen aan...

Theo van Deijne
‘Met rug tegen de muur’

Theo van Deijne in de Brabantse plaats
Zeeland heeft zijn oude bedrijf verkocht en
een nieuwe boerderij gekocht. Hij wil daar
naartoe met zijn Texelaars, maar de provincie Noord-Brabant heeft een algehele
bouwstop. Van Deijne wacht al drie jaar op
vergunningen.
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Waarom wilt u verhuizen?
“Ik moet weg voor een bedrijventerrein. Ik heb
alles verkocht aan de gemeente, op het huis
na. De varkensstallen, de schapenstallen en de
grond. In overleg met de gemeente hebben we
aan de overkant een paardenhouderij gekocht
met agrarisch bouwland waarop we konden
bouwen. Grond erbij gekocht. Ik wilde uitbreiden van honderd naar 350 ooien.
Toen kwam er een bouwstop in Brabant voor
melkgeiten en melkschapen. Niet voor grondgebonden schapenhouderij, zoals de onze. We
hadden de bouwvergunning zelfs al binnen.
Maar er kwamen bezwaren van een buurman
en de provincie, waarna we werden gedwongen een hinderwetvergunning aan te vragen.
Net ervoor was de bouwstop uitgebreid naar
álle schapen en geiten. Onze aanvraag werd
afgewezen.”
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Onlangs was er toch een wijziging in de
bouwstop?
“De algehele bouwstop blijft tot maart 2014.
Ze formuleren nu eisen voor na die tijd. Ik
wacht al drie jaar en kan nog steeds niks.”
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Wat nu?
“Ik zit met een hopeloos project. Al mijn geld zit
in die grond en gebouwen, maar dat is nu een
waardeloze plek. Ik moet inkrimpen met de
schapen. Over een jaar moet ik hier weg van
de gemeente. Komend voorjaar kunnen de
honderd ooien nog in de stal aflammeren.
Daarna heb ik alleen nog maar een garage
waarin hooguit vijf schapen kunnen. Ik sta
met de rug tegen de muur.”
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De elektronische I&R voor schapen is
rechtsgeldig en niet discriminerend.
Dat is de uitspraak van het Europese
Hof van Justitie. Een groep schapenhouders uit verschillende landen had
een zaak bij het Luxemburgse Hof aangespannen. Uit de conclusies van de advocaat-generaal van het Hof in mei
bleek al dat de bezwaarmakers kansloos

waren. De uitspraak van de rechters bevestigt dit.
Er komt ook geen heropening van de
zaak, zoals advocaat Michael Winkelmüller wilde. Tegen de uitspraak is
geen beroep mogelijk. De bezwaarmakers hopen nu via Europese politici de
regels voor identificatie en registratie
gewijzigd te krijgen.

Aanpak van leverbotslak met
loopeenden is veelbelovend
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Europees Hof van Justitie wijst alle
bezwaren tegen elektronische I&R af

Student diergeneeskunde Annemarie Aanen telt leverbotslakken op een proefveldje van een
melkveebedrijf waar loopeenden zijn ingezet.

Een proef met loopeenden die leverbotslakken opvreten, heeft veelbelovende
resultaten opgeleverd. De eenden blijken in twee uur tijd een groot deel van
de slakken, tot wel zestig procent, op te
ruimen. De besmettingsdruk van leverbot kan daardoor flink dalen, zonder gebruik van geneesmiddelen.
De proef is een idee van dierenarts Judith van Andel van het bedrijf Provinos.
Zij las een FAO-publicatie over succesvolle slakkenbestrijding met eenden in
rijstvelden. De runderen die later werden gebruikt om de rijstvelden om te
ploegen, bleken veel minder last te hebben van leverbot.
Van Andel startte daarom in Nederland
een kleine proef met loopeenden. Er
kwam financiële steun vanuit het pro-

ject ‘Praktijknetwerken’ van het ministerie van Economische Zaken en
begeleiding door de Faculteit Diergeneeskunde. Student Annemarie Aanen
deed de slakkentellingen.
Van Andel krijgt nu al veel aanvragen
om loopeenden in te zetten. Vooral biologische melkveehouders zijn geïnteresseerd. Ook schapenhouders zien
kansen.
Komend voorjaar wordt het experiment
uitgebreid met meer eenden en meer
percelen. Van Andel: “Als ik schapenhouder was, zou ik het wel weten. Ik
zou loopeenden inzetten. Die beesten
zijn zo gemakkelijk af te richten en
lopen vanzelf naar de natte plekken. En
ze vreten geen gras, maar alleen slakjes,
larfjes, enzovoorts.”

