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VOGELGRIEP

Ophokplicht
baart boeren
kopzorgen
Het aanbod van
vrije-uitloopeieren wordt
schaars en kippenboeren
moeten de broekriem
aanhalen. Oorzaak: de
almaar aanhoudende
vogelgriep.
WAGENINGEN
DOOR ANNIEMIEKE VAN DONGEN

Zes miljoen Nederlandse leghennen die normaal buiten lopen, zitten
nu al twaalf weken in hun nachtverblijven opgehokt, en dat scheelt de
boeren veel geld. De eieren van de
opgesloten kippen mogen volgens
de Europese regels niet meer worden verkocht als vrije-uitloopei. Ze
moeten worden afgewaardeerd tot
goedkoper scharrelei. En dat hakt
er flink in bij de kippenboeren, rekent Peter van Horne van Wageningen Universiteit voor. Een boer die
normaal 30.000 kippen buiten heeft
lopen krijgt per ei twee cent minder,
wat hem op maandbasis 12.000 euro
aan opbrengst scheelt. „De kosten
voor het voer, de arbeid en verwarming blijven immers gelijk”, stelt de
pluimvee-econoom.

Elke winter

Werden pluimveebedrijven vroeger slechts sporadisch getroffen
door vogelgriep, de laatste jaren is
het bijna elke winter prijs. De zeer
besmettelijke vogelgriepvariant die
nu in Europa rondwaart, blijkt bovendien erg hardnekkig. De manier
waarop kippen worden gehouden
moet veranderen, stelt Van Horne.
„Dit kan zo niet langer. Kippen buiten laten lopen, is geen optie wegens
het besmettingsgevaar. Maar kippen binnenhouden, levert grote
economische schade op.” De buitenverblijven overkappen, zodat de
kippen wel frisse lucht krijgen maar
niet in contact komen met (poep
van) besmette wilde trekvogels, is
volgens hem geen optie. „Het gaat
om complete weilanden. Dat zou gigantische investeringen vergen en
ziet er bovendien niet uit.”

Regels

De pluimveesector wil dat Brussel
de regels versoepelt, waardoor eieren van kippen die wegens een
griepuitbraak langer dan twaalf weken binnen zitten nog steeds het
vrije-uitloopstempel krijgen. Hun

Het is dinsdag precies 25 jaar
geleden dat het Verdrag van
Maastricht ondertekend werd.
In een boek blikken hoofdrolspelers
van toen terug op de Eurotop in
Maastricht en analyseren politici van
nu hoe het verder moet.
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Observatie
verwarde
mensen: geen
compromis

Beatrix stampte met haar voeten op trap Neercanne
Camille Oostwegel stelde, zo vertelt
de hotelier in het boek, Château
Neercanne op 9 december de eerste
dag van de Eurotop ter beschikking
aan koningin Beatrix. De majesteit
zou er een lunch aanbieden aan de regeringsleiders. Ze had het servies
van Anna Paulowna, de Russische
echtgenote van koning Willem II, la-

ten overkomen uit Den Haag. Maar
koningin Beatrix had buiten premier
Ruud Lubbers, de voorzitter van de
top, gerekend. Omdat het allemaal
niet zo vlotte met de onderhandelingen wilde Lubbers de door kok Hans
Snijders voorbereide driegangenlunch afgelasten en vervangen door
een broodjesmaaltijd.

Dat zinde Beatrix bepaald niet. „Ik
hoor het de majesteit nog zeggen op
de trappen: ‘ik ben gastvrouw hier en
ik bepaal hoe lang de lunch duurt’.”
Volgens de auteurs stampte Beatrix
daarbij met haar voeten op de trap.
Het zal wel te maken hebben gehad
met haar naar verluidt ‘Russische’
temperament.


Dan zou iedereen

Verwondering over
‘vrije-uitlooptruc’

hebben gezegd: ‘de
Duitse minister van
Financiën hinkt en
het project al
evenzeer’.

Duitse kippenboeren in de
deelstaat Baden-Württenberg
hebben een truc bedacht om
vrije-uitloopeieren niet te laten
degraderen tot goedkopere
scharreleieren. Dit laatste zou
gebeuren als hun kippen langer
dan twaalf weken opgesloten
zouden zitten vanwege de vogelgriep. De Duitse kippenboeren lieten hun kippen net voor
het verstrijken van de termijn
één dag buiten lopen, waarna
de twaalf weken weer opnieuw
beginnen te tellen. De Nederlandse Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik spreekt
van oneerlijke concurrentie en
heeft om opheldering gevraagd. „Als Brussel dit goed
vindt, zouden Nederlandse
boeren dit ook moeten gaan
doen”, aldus Schreijer-Pierik.
„Anders is er geen gelijke concurrentie.” Landbouwcommissaris Phil Hogan denkt ‘enkele
maanden’ nodig te hebben om
een oplossing te vinden voor de
vrije-uitloopproblematiek.

Theo Waigel

pleidooi heeft tot nu toe echter niks
opgeleverd. Een andere optie zou
zijn om alle kippen ’s winters op stal
te houden, zegt Van Horne. „Melkkoeien komen in de winter ook niet
buiten. Toch wordt hun melk het
hele jaar verkocht als weidemelk.”

Oproep

Naar zulke veranderingen zal de
pluimveesector moeten kijken, erkent voorzitter Hennie de Haan van
de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. „Vogelgriep lijkt een
permanente dreiging geworden.”
Tot er een definitieve oplossing is,
roept ze supermarkten op om dezelfde prijs te blijven betalen voor
de voorheen-vrije-uitloopeieren.
„Tien cent prijsverschil per doosje
is geen aanslag op het huishoudpotje van consumenten, maar maakt
voor de boer een groot verschil.”
Overigens verdwijnen vrije-uitloopeieren niet helemaal uit de
schappen van de supermarkten: de
eieren van hennen jonger dan
twaalf weken mogen nog wel als zodanig worden verkocht.

Koningin Beatrix en François Mitterrand arriveren voor de lunch bij Château Neercanne. FOTO COLLECTIE OOSTWEGEL

Waigel wilde
niet hinken

MAASTRICHT

H
Vanwege de vogelgriep kunnen kippen al weken niet naar buiten. FOTO ANP

et is een mix van
petite histoire, terugblikken
en
analyse van hoe de
Europese Unie er
momenteel voor staat. Maar de
charme van het boek zijn toch
vooral uit de vele anekdotes die
de auteurs Jo Cortenraedt en
Maarten van Laarhoven bij hun
gesprekspartners optekenden
voor Het Verdrag van Maastricht
25 jaar later.
Zo maakte Philip Houben, bur-

gemeester van Maastricht ten tijde
van de top op 9 en 10 december 1991,
boze Waalse boeren wijs dat ze bij
hem als staatssecretaris van Landbouw aan het goede adres waren om
een petitie tegen het Europese landbouwbeleid aan te bieden. Op die
manier voorkwam Houben dat het
protest van de boeren op de Markt
uit de hand liep.
De auteurs hebben voor hun boek
gesproken met hoofdrolspelers van
toen zoals voormalig premier Ruud
Lubbers, de toenmalige ministers
van Financiën Wim Kok, Theo Waigel (Duitsland) en Jean-Claude
Juncker. De Luxemburger is de eni-

ge die als voorzitter van de Europese Commissie nog in functie is.
Daarnaast spraken ze onder meer
met voormalige eurocommissaris
Frits Bolkestein, de economen Paul
de Grauwe en Luc Soete, Europadeskundige Mathieu Segers en huidig commissaris Frans Timmermans.
Bolkestein is de meest uitgesproken
criticus van de EU. Was het maar bij
de twaalf lidstaten van toen gebleven in plaats van de 28 die er nu zijn,
zo stelt hij. Griekenland had nooit lid
van de muntunie mogen worden.
Het kloppende hart van de economie is de ‘vergrote D-Mark zone’ die

bestaat uit de lidstaten van Noorden West-Europa. Bolkestein refereert daarmee aan het toekomstige
kern-Europa, waarover al achter de
Brusselse schermen wordt nagedacht.
De Brexit zag Bolkestein, zoals zoveel andere Europese politici, niet
aankomen. ‘Ik dacht: zo dom kunnen de Britten toch niet zijn.’
De auteurs hebben de Brexit nog in
hun gesprekken mee kunnen nemen. Zorgde het besluit van de Britten om uit Europa te vertrekken vorig jaar al voor veel onrust in de
hoofdsteden van de overige EU-lidstaten, met de komst van de Amerikaanse president Donald Trump
staat Europa er meer dan ooit alleen
voor.
De euroscepsis en de opkomst van
populistische partijen in West-Europa heeft ‘Brussel’ de ambities
doen bijstellen. „Laten we ons richten op belangrijke zaken en niet alles reguleren, zeker niet als die regels betrekking hebben op het dagelijks leven van de mensen”, zegt
Juncker nu. „En laten we het al helemaal niet hebben over de Verenigde
Staten van Europa. Daar houden de
mensen niet van. De mensen willen
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Limburger blijven, of Luxemburger
of Waal. Vlaming, Beier of Tiroler.”

Subsidie

Anderhalf jaar werk hebben Cortenraedt, in dagelijks leven hoofdredacteur van Chapeau Magazine, en
freelance-journalist Van Laarhoven in boek en bijbehorende tv-documentaire gestoken. Van de provincie Limburg en de gemeente
Maastricht kregen ze 50 mille subsidie. Uitdrukkelijk niet voor boek
en documentaire, wel voor de research en de reizen en op voorwaarde dat de interviews ook aan derden
beschikbaar werden gesteld. Zoals
aan Europe Calling, het project van
gouvernement en Maastricht om
het jubileum van de Eurotop en de
ondertekening van het verdrag op 7
februari 1992 te herdenken.
Tijdens de Eurotop in Maastricht
had Theo Waigel last van een meniscus in zijn linkerknie. Hij kon slechts
met de grootste moeite lopen. „Ik
denk niet dat veel mensen iets ge-

merkt hebben, maar had ik destijds
gehinkt, dan zou iedereen hebben
gezegd: ‘de Duitse bondsministervan Financiën hinkt en het hele project al evenzeer’.”
Na de top reisde Waigel direct terug
naar zijn woonplaats München
waar hij meteen onder het mes ging.
„Na afloop hoorde ik artsen lachen.
Ik vroeg : ‘waarom lacht u?’ Nou,
zeiden ze, ‘het eerste wat u zei toen u
bijkwam uit de narcose waren de
woorden D-Mark en Maastricht.”
Waigel ontkent overigens dat de opgave van de D-Mark door bondskanselier Helmut Kohl de prijs was
die hij betaalde voor instemming
van Frankrijk met de Duitse eenheid. De belangrijkste beslissingen
over de Europese Monetaire Unie
waren al genomen in juni 1988, dik
anderhalf jaar voor de val van de
Muur.
Jo Cortenraedt en Maarten van Laarhoven,
Het Verdrag van Maastricht 25 jaar later. De
impact van een historische Eurotop, Uitgeverij van Dorp, € 19,50. De documentaire is
morgen te zien bij L1 om 18 uur.

Reageren?
caspar.cillekens@delimburger.nl

Handtekening
toch in de grot
Hotelier Camille Oostwegel
had het nog wel zo mooi gepland. De gasten zouden allen hun handtekening zetten in een van de mergelgrotten van Château
Neercanne. Maar het hof
wilde het niet hebben. Koningin Beatrix zei dat ze de
gasten toch niet kon ontvangen in een kelder. Oostwegel hield echter voet bij
stuk: zonder handtekening
zou hij Château Neercanne
niet beschikbaar stellen aan
de koningin. Via via wist
Oostwegel contact op te nemen met DSM-topman Leo
Kretzers, die toen kamerheer van de koningin was.
Kretzers wist koningin Beatrix om te praten. „Ik kreeg
een telefoontje met de
boodschap: ‘aperitief gaat
door in de grotten’.”

DEN HAAG
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Een poging van de VVD om de
oppositie te overtuigen van een
nieuwe observatiemaatregel
voor verwarde personen, is
mislukt.
Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een groot Kamerdebat over de
Wet verplichte ggz.
Eerder deze week bleek plotseling
dat op initiatief van de SP een Kamermeerderheid, inclusief regeringspartij PvdA, een kabinetsplan
torpedeert dat het mogelijk moest
maken om verwarde mensen maximaal drie dagen verplicht ter observatie op te nemen in een psychiatrische kliniek.
Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is de maatregel geen oplossing
voor de problemen van mensen,
omdat er geen behandeling wordt
gegeven. Ook vindt ze dat de rechtsbescherming in gevaar is doordat
de burgemeester dit kan opleggen,
zonder tussenkomst van de rechter.
De VVD steunt de observatiemaatregel wel, maar beseft dat het plan
nu politiek dreigt te sneuvelen.
Daarom vroeg Kamerlid Leendert
de Lange aan Leijten en PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester of de
maatregel wellicht wel dragelijk zou
zijn als er wordt gekeken naar betere bescherming voor burgers. Die
suggestie wezen de SP’er en de
PvdA’er af. Leijten vindt de maatregel op zich onnodig, omdat er straks
genoeg mogelijkheden zijn verwarde personen desnoods verplicht te
behandelen. Daarnaast blijft het
probleem dan bestaan, dat tijdens
de verplichte opname ter observatie geen zorg mag worden verleend.
Bouwmeester stelt dat de maatregel een loodzware impact op mensen heeft.
VVD-Kamerlid De Lange zei het
voorstel van groot belang te vinden
om in te kunnen grijpen bij schrijnende gevallen. Het gaat volgens
hem om een laatste redmiddel en hij
beseft dat het een heftige maatregel
betreft. „We zijn bereid om oplossingen te vinden die recht doen aan de
zorgen.” Overigens is er wel degelijk
een meerderheid voor de rest van
de ggz-wet, die tijdens een urenlang
durend debat in de Kamer werd behandeld. Zoals het voorstel om een
verward persoon in aanloop naar
een crisismaatregel achttien uur
lang verplichte zorg te verlenen. In
de nieuwe wet is het ook de bedoeling dat mensen niet meer voor langere tijd hoeven te worden opgenomen om ze te dwingen zorg te aanvaarden.


We zijn bereid om

oplossingen te vinden
die recht doen aan de
zorgen.
Leendert de Lange

