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Welkom: Rodenburg, Bas

Contact 

Bas Rodenburg

Intranet Nieuws Wageningen UR

Opening faciliteit CVI door Dijksma (WUR-tv)

Ook jij bent een interessant slachtoffer voor

cybercriminelen

Deze week in Impulse: Jazz, solliciteren, 

feedback geven en een gender discussie

Tot 12 februari voordragen voor Onderzoeksprijs

2015

Jan Meiling nieuwe directeur StartLife

Bezoek Louise Fresco aan Dairy Campus in

Friesland
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Bas Rodenburg geïnterviewd door BBC 

radio 

ma 09-02-2015 - 13:24

Bas Rodenburg was 5 februari te horen op de BBC radio, waar hij geïnterviewd 

werd over de huidige ontwikkelingen van snavelkappen in Nederland. De 

journalist vond het opvallend dat de Nederlandse sector meer in beweging is om 

het snavelkapverbod van 2018 te halen dan de sector in het Verenigd Koninkrijk. 

Dat komt vooral doordat de druk om eieren te leveren van hennen met hele 

snavels in Nederland van de retailers komt en in het Verenigd Koninkrijk van de 

overheid.

Bas was in Schotland om te spreken bij een workshop georganiseerd door de SRUC 

(Scotland's Rural College) over verenpikken en snavelkappen. Tijdens de workshop, die 

op 23 januari gehouden werd in Perth (Schotland), werden Schotse boeren bijgepraat

over de meest recente informatie op het gebied van verenpikken bij leghennen en wat 

boeren er zelf aan kunnen doen. Bas was hier uitgenodigd om te vertellen over de 

achtergrond van verenpikken en het effect van huisvesting op dit gedrag. Tijdens de 

workshop werd hij samen met een schotse Dierenarts en een vertegenwoordiger van 

de eierindustrie geïnterviewd over dit onderwerp.

Beluister het fragment (vanaf 0.20 min): 

http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/radio4/farming/farming_20150205-0600a.mp3

Gelinkt aan het radio-interview, werd dit weekend een uitgebreidere tekst gepubliceerd 

op de website van Farmers Weekly.
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