donderdag, 23 juni 2011

ONDERZOEK ‘Uiteindelijk toch veiliger op platteland’

‘Megastal kan beter zijn’
Het langverwachte rapport
over de gezondheidsrisico’s
door veeteelt voor omwonenden kwam dinsdag uit.
Enkele vragen aan de onderzoeker, Dirk Heederik.
door Matthijs Hoex

Het rapport is net verschenen en
iedereen haalt er iets naar eigen
gading uit.
„Nou ja, dat soort reacties is te verwachten bij een politiek beladen
onderwerp.”
De hamvraag: is er een vergroot
gezondheidsrisico’s voor
omwonenden van veehouderijen?
„Het komt duidelijk naar voren uit
onze metingen dat de fijnstofniveaus er hoger zijn dan in steden.
Een direct gevolg daarvan is dat er

vaker longontstekingen voorkomen
rond veehouderijen. Vooral voor
mensen met astma of COPD kan
het complicaties opleveren.”

Is het dan veiliger om in de stad of
in de buurt van veeteelt te wonen?
„Uiteindelijk denk ik dat wonen op
het platteland toch nog iets veiliger
is. Dat is echter niet zwart op wit
te zeggen, want in steden komen
weer andere gezondheidsrisico’s
voor. Daar heb je bijvoorbeeld veel
meer verkeer en andere gezondheidseffecten. Appels en peren.”
Hoe komt het dat megastallen
geen groter gezondheidsrisico
veroorzaken dan kleinere
veebedrijven?
„We denken dat het komt doordat
megastallen toch wat modernere
bedrijven zijn. Het gaat niet alleen
om aantallen dieren, maar ook om
techniek en management. Vermoedelijk is de uitstoot van fijnstof en
bacteriën er minder doordat de gebouwen installaties hebben om uit-

stoot van fijnstof en bacteriën tegen te gaan. Ook zijn de stallen beter van elkaar gescheiden, zodat
ziektes niet snel overslaan. Dan kan
een megastal nog wel beter zijn.”

De LTO laat weten blij te zijn dat
er geen gezondheidsrisico is door
intensieve veeteelt.
„Ik vind dat heel onverstandig van
de landbouworganisatie. De ZLTO
(een dochterorganisatie van de
LTO red.) heeft als lid van de klankbordgroep de resultaten onderschreven. De veeteelt heeft wel degelijk
gevolgen voor omwonenden. Het is
verstandiger dat onder ogen te zien
en er iets mee te doen.”
Nu is het aan de politiek.
„De Tweede Kamer discussieert
donderdag (vandaag red.) over de
conclusies. Hoe ze de tweehonderd
pagina’s in twee dagen door wil lezen, weet ik niet. Geen eenvoudige
opgave voor de Kamerleden om dit
zo snel te verteren en er een zinvolle discussie over te hebben.”

