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’Grond in Afrika verkwanseld’
Londen – Biobrandstoffenproducenten kopen nog altijd op grote
schaal grond in Afrika, wat leidt
tot ontbossing en voedselonzekerheid. Dat schrijft natuurorganisatie Friends of the earth in een
rapport.
Volgens de organisatie is in
Afrikaanse landen van 2006 tot nu
meer dan 5 miljoen hectare grond
verkocht. Niet de vrije markt ligt
ten grondslag aan de groei, aldus
de Friends of the earth, maar

Veevervoer moet strengere controles krijgen, vindt Eyes on animals. Foto RB

Lang veetransport
stilleggen bij hitte
OPINIE
DOOR LESLEY MOFFAT EN
MARGREET STEENDIJK

D

e Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) moet vervoerders van varkens en ander
vee scherper controleren. Bij extreme hitte moeten alle transporten worden stilgelegd om dood
door oververhitting te voorkomen. Deze oproep doet Eyes on
animals nu blijkt dat de VWA
slechts toevallig via een steekproef erachter is gekomen dat er
op een transport vanuit Nederland naar Spanje 300 biggen zijn
gestikt.
Eyes on animals heeft op de betreffende warme dagen in juli tijdens eigen controles gezien dat
de temperatuur in veewagens opliep tot wel 40 graden. Dat de
VWA de dood van deze biggen
heeft ontdekt, is slechts het topje
van de ijsberg. Steekproeven achteraf om te achterhalen hoe heet
het is geworden in de veewagens
volstaan niet; er blijven te veel
misstanden onbekend. Hoeveel
andere vrachtwagens die nooit
gecontroleerd worden hebben
dode dieren aan boord? Er moet
structureel en niet incidenteel
worden gecontroleerd. De Eyes
on animals-inspecteurs komen
regelmatig misstanden tegen en
worden ook getipt over transporten waarbij dieren overlijden.
De veevervoerder uit Snelrewaard heeft op 8 juli 822 biggen
naar Spanje vervoerd, bij aan-

Dierwelzijnsorganisatie Eyes
on animals meent dat
veevervoer over lange
afstanden niet door mag
gaan bij extreme hitte. ”In
veetransport blijven te veel
misstanden onbekend.”
komst bleken 300 varkens dood.
De rest verkeerde in slechte toestand door uitdroging en stress.
Op 2 juli had Eyes on animals opgeroepen de transporten stil te
leggen en op 6 juli vroeg de PvdD
in de Kamer nogmaals om een
vervoersverbod. Het bedrijf heeft
de affaire geprobeerd in de doofpot te stoppen. Pas door informatie van de Spaanse warenautoriteit kwam de VWA achter het gesjoemel. De VWA heeft het bedrijf per 11 augustus geschorst
omdat het nog steeds weigerde
opheldering te geven. Sinds afgelopen vrijdag rijdt het bedrijf
echter alweer, na het inleveren
van een protocol bij VWA. Een
schorsing van twee weken is een
te lage straf.
Deze zomer loopt op z’n eind,
maar vanaf volgend jaar moet de
VWA bij een weersvoorspelling
boven de 30 graden alle lange-afstandtransporten zonder airco
stilleggen. Je weet dat de temperatuur dan te ver oploopt. Ook bij
veewagens met airconditioning
zijn de risico’s groot.
❏ Lesley Moffat en Margreet Steendijk werken voor dierwelzijnsorganisatie Eyes on animals
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COMMENTAAR

Veel contacten altijd riskant

D

e besmettingsroute bij het melkveebedrijf in Exmorra moet nog
worden vastgesteld. Daarom kunnen de koeien evengoed zijn
besmet via de dieren van de buurman als door import uit Duitsland. Toch geeft het grote aantal contacten te denken. Van zeven bedrijven zijn sinds begin 2009 dieren aangevoerd, naar 41 bedrijven is
vee afgevoerd. Voor een gewoon bedrijf is dat veel. Voor een biologisch
bedrijf is dat heel veel.
Hoe vreemd het lijkt, juist de strikte aanvoerregels voor niet-biologische dieren kunnen daaraan hebben meegewerkt. Dan pakt iets wat
bedoeld is als beschermend juist averechts uit. Omdat telkens maar
een beperkt percentage niet-biologisch vee mag worden aangevoerd op
een biologisch bedrijf, bestaat de kans dat een veehouder die ander
bloed wil in zijn veestapel, juist vaker dieren gaat aanvoeren.
De vraag waarom zo’n groot aantal andere bedrijven is afgevoerd, is
daarmee niet opgelost. Maar, zonder te stigmatiseren, kan ook dit zijn
eigen redenen hebben binnen (de structuur en regelgeving voor) de
biologische veehouderij.
Was er geen slachtlijncontrole geweest, dan was de besmetting misschien niet ontdekt. Een besmetting kan lang latent aanwezig zijn en
daarna onopgemerkt blijven. Ook daarom zijn veel contacten riskant.
Lees het commentaar en reageer op

/commentaar

regelgeving uit Europa.
Volgens de natuuroganisatie
bestaat het risico dat in Afrikaanse landbouwgrond in buitenlandse handen komt of ervan wordt
geëxporteerd zonder dat lokale
gemeenschappen en economieën
daar voordeel van hebben. Onder
meer Ethiopië, Ghana en Mali
zouden land aanbieden zonder
overleg met lokale gemeenschappen. De organisatie pleit voor
strenge regels.

Gros Britse boeren
heeft grensheggen
Londen – Ruim 90 procent van de
Britse boeren heeft heggen op zijn
percelen om gebieden af te bakenen. Daarbij gebruikt een kwart
van de boeren muurtjes voor afbakening. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse plattelandsministerie Defra.
Uit de studie blijkt bovendien
dat één op de zeven Britse agariers de afgelopen drie jaar nieuwe
heggen heeft geplant.
Corr

’Honger Afrika staat los van
actie tegen transgeen eten’
ACHTERGROND

Honger in Afrika heeft niets
te maken met campagnes
tegen transgeen voedsel.
Dat zeggen actiegroepen in
reactie op uitspraken die de
Britse professor David King
deed tijdens het
internationale congres over
voedingstechnologie.
DOOR MIRIAM MANNAK (IPS)

A

ctivisten zijn woedend
over beschuldigingen dat
de internationale campagne tegen genetisch veranderd
voedsel deels verantwoordelijk is
voor de honger in Afrika.
”Voedseltekorten in regio’s zoals Afrika zijn deels het gevolg
van de campagne tegen genetisch
gemodificeerd voedsel”, zei professor David King, directeur van
de Smith school of enterprise
and the environment van de Universiteit van Oxford vorige week
tijdens het World Congress of
Food Science en Technology in
Kaapstad. King voegde daaraan
toe dat volgens hem veel Afrikaanse landen het idee hebben
dat eten dat niet goed genoeg is
voor Europeanen, ook niet goed
genoeg is voor Afrikanen. ”In Europa hebben mensen vaak een
keuze hebben tussen conventionele of genetisch gemodificeerde
producten. In Afrika is dat niet
het geval. Hier mag je blij zijn
met elk soort voedsel dat beschikbaar is.”
Zuid-Afrikaanse organisaties

Voedselhulp in Oost-Zimbabwe.
die tegen transgeen voedsel zijn,
zoals South African Freeze Alliance on Genetic Engineering
(Safeage), verwerpen Kings beweringen. ”De voedseltekorten in
Afrika hebben niets met de campagne tegen transgeen voedsel te
maken”, zegt Fahrie Hassan,
woordvoerder van Safeage. De

‘Voedselonzekerheid
ligt grotendeels aan
economisch beleid’
voedselonzekerheid wordt volgens hem grotendeels veroorzaakt door economische beleidsmaatregelen met strikte voorwaarden die de landen opgelegd
krijgen als ze willen lenen bij de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.
”Veel regeringen van ontwikkelingslanden zijn gedwongen

Foto ANP
om hun boeren te vertellen dat ze
commerciële producten moeten
leveren. Deze producten zijn
vooral bestemd voor de exportmarkt.”
Mariam Mayet, directeur van
het African Centre for Biosafety
(ABC), zegt dat ondervoeding in
Afrika niet alleen een gevolg is
van voedseltekorten, maar ook
van armoede. Mayet is ook verontwaardigd over Kings bewering dat Afrikaanse landen geen
transgeen voedsel willen omdat
ze zich laten beïnvloeden door de
campagne tegen genetische manipulatie die zijn oorsprong in
Europa en de VS heeft.
”King is zich er kennelijk niet
van bewust dat Afrikanen gezond
verstand hebben. Denkt hij dat
we gek zijn en zelf niet kunnen
bepalen wat we willen, dat we
ons nog steeds door Europeanen
laten vertellen wat we moeten
doen? Afrikanen hebben zelf een
visie op transgeen voedsel.”

Prijs olie en gas klimt mee met groei in VS
DOOR JAN CEES BRON

De prijs van een vat Noordzeeolie
(159 liter) is vrijdag plots fors gestegen tot 75 dollar (59 euro). De
koers steeg nadat bleek dat de
Amerikaanse economie het tweede kwartaal 1,6 procent is gestegen waar analisten uitgingen van
1,4 procent. De VS geldt als grootste consument van energie ter
wereld. Analisten denken dat de
opleving van prijzen op energiemarkten een kort leven beschoren kunnen zijn.
De groeiverwachtingen worden
verder ondersteund door de vastberadenheid die Ben Bernanke,
voorzitter van de Amerikaanse
centrale bank, toonde bij het rentebesluit. Bernanke hield de rente gelijk en gaf aan alles binnen
de mogelijkheden van de centrale
bank te doen om de economie te
stimuleren.
Deels hangt de stijging van de
olieprijs ook samen met de malai-
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Dagelijkse slotkoers vat Brent-olie in dollars.
Bron: Behr
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se die op de beurzen een groot
deel van de week heerste. Wanneer op de beurs relatief weinig
brood valt te verdienen, steken

investeerders geld in bijvoorbeeld de geldmarkt of grondstoffen. Wanneer het op de aandelenbeurzen beter gaat, kunnen ze
kapitaal eenvoudig weer overplaatsen en daalt dus de koers
van grondstoffen.
De prijs van aardgas is de prijs
van olie deels gevolgd. Vrijdag
werd voor Gasterra-contracten
voor 2011 en 2012 circa 20,5 cent
en bijna 22 cent per kuub betaald,
0,3 cent meer dan een week eerder. Op de spotmarkt ligt de prijs
0,5 cent lager, waar dit vorige
week nog 0,8 cent was. De gemiddelde sparkspread ligt boven de
35 euro per megawattuur.
Energie-adviseur Endon denkt
dat de sparkspread, het verschil
tussen het inbrengen van gas en
de verkoop van stroom, kan verbeteren. Endon verwacht dat de
prijzen voor grondstoffen verder
zullen dalen, terwijl de prijs voor
elektriciteit juist vermoedelijk
blijven stijgen.

