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Geachte minister Schouten,
Het gaat helemaal niet goed met de kalveren in de Nederlandse kalverhouderij. Wakker Dier
heeft de WUR gevraagd onderzoek te doen naar het welzijn van deze dieren. Het resultaat is
een schokkend rapport, waaruit blijkt dat kalveren lijden door structurele
welzijnsproblemen. Door de sector wordt hier niet of nauwelijks iets aan gedaan. Wij vragen
u in te grijpen.
In de Nederlandse wet staat dat dieren vrij moeten zijn van onder meer pijn, angst en fysiek
ongerief. In het WUR-rapport worden 33 welzijnsproblemen benoemd. Vier van de
problemen lijden volgens het rapport tot ernstig en langdurig ongerief voor hoge aantallen
kalfjes. Dat is dus in strijd met de wet. Toch doet de overheid niets om deze legale
misstanden aan te pakken.
Als duidelijkste voorbeeld van een legale misstand, noem ik de stalvloeren. Een van uw
voorgangers, minister Verburg, heeft al in 2007 geconcludeerd dat de gladde en harde
vloeren niet goed zijn voor de kalveren. Zij wilde nieuwe, rubberen vloeren verplicht stellen.
Dat is nog steeds niet gebeurd en u heeft vorig jaar gezegd dat dat ook niet gaat gebeuren.
Terwijl u weet dat de huidige vloeren fysiek ongerief veroorzaken en dus tegen de wet in
gaan.
De vloeren betreffen slechts één voorbeeld. Uit het rapport blijkt ook dat kalveren ernstige
problemen ondervinden veroorzaakt door stress tijdens transport, vezelarme voeding en
luchtwegaandoeningen. Er is sinds het vorige rapport uit 2011 niets veranderd. Voor Wakker
Dier is dat onbegrijpelijk. Het gaat jaarlijks om duizenden dieren die op deze manier een
rotleven hebben en u laat dat gebeuren.
Wakker Dier wil een goed leven voor de kalfjes en vraagt u in te grijpen. Wij roepen u op uw
verantwoordelijkheid te nemen en de problemen met de luchtwegen van kalveren uit de
wereld te helpen en betere vloeren verplicht te stellen. Ook zien wij graag dat u de discussie
opent over de wenselijkheid van het gesleep door heel Europa met zoveel kalfjes.
Ik kijk uit naar uw reactie.

Hartelijke groet,
Anne Hilhorst
campagneleider Wakker Dier
Bijlage: Update Ongeriefanalyse Voorlopige deelrapportage onderdeel vleeskalveren (WUR
2019)

