
 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

t.a.v. minister Adema  

Postbus 20401  

2500 EK Den Haag 

        
 

Amsterdam, 9 maart 2023 
Betreft: Ierse kalveren 

Geachte minister Adema, 

Met grote verbazing hebben wij de nieuwe cijfers gelezen over de import van Ierse kalveren. Deze is 
nagenoeg verdubbeld (+94%)i, ondanks de stevige woorden van uw voorganger vorig jaar. Wat is er 
gebeurd? Waarom is deze barbaarse praktijk nog steeds niet aan banden gelegd? 
 
Ierse kalveren worden op transport gezet als ze slechts enkele weken oud zijn. Ze zijn gemiddeld drie 
dagen onderweg voor ze in Nederland aankomen. Onderweg worden de dieren maximaal tweemaal 
uitgeladen en gevoerd met melk. Maar tijdens het vervoer in de veewagen krijgen de kalveren geen 
voeding. Dat geldt ook voor de 18 uur durende overtocht met de veerboot van Ierland naar Frankrijk. 
Maar dit alles is al bekend bij uw ministerie; ik citeer uit het antwoord op Kamervragen in maart 2022ii.  
 
In hetzelfde antwoord geeft uw voorganger aan onaangenaam verrast te zijn door de importtoename 
tussen 2021 en 2022. Hij zegt te pleiten voor een beperking van de transportduur van jonge kalveren, 
mede omdat hen melk wordt onthouden tijdens de reis. Hij zegt het onwenselijk te vinden dat boeren 
liever kalveren uit Ierland halen dan uit Nederland. En stelt zelfs dat dit soort lange transporten 
vermeden zou moeten worden.  
 
Nu  blijkt dat de situatie niet is verbeterd, maar verslechterd. Het aantal dieren dat deze vreselijke tocht 
moet ondergaan, is verdubbeld. Nederland is de grootste importeur van Ierse kalfjes. Terwijl uw 
ministerie heeft aangegeven dat er een einde moet komen aan lange transporten van jonge dieren.  
 
We hebben de verplichting om dieren te beschermen tegen leed, zeker als dit vermijdbaar is. Wat 
Nederland jonge kalfjes aandoet, met als énig doel om kalfsvlees te kunnen exporteren, valt niet uit te 
leggen. We vragen u zo snel mogelijk een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes.  
 
Wij kijken uit naar uw reactie. 
 

Hoogachtend, 

 

 

Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier.  

 

i De cijfers zijn afkomstig van het Ierse Department of Agriculture, Food and the Marine. Nederland is 
de grootste importeur van Ierse kalfjes. 
ii Antwoord van de minister op vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden PvdD) aan de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nieuws dat kalverhouders in de 
afgelopen maanden veel meer kalfjes hebben geïmporteerd uit Ierland.  

https://www.agriland.ie/farming-news/surge-in-calf-exports-as-numbers-surpass-28000-head/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2756.html

