Kalvertransport van Letland naar Nederland
25-27 Maart 2015

Samenvatting
Het doel van deze inspectie was het controleren van het welzijn van jonge kalveren die getransporteerd worden uit OostEuropese landen zoals Letland, Estland en Litouwen via Polen naar Nederland. Op de halteplaats in Polen rustten
kalveren uit Letland tijdens hun reis naar Nederland. Wij volgden dit transport om te zien hoe de kalveren de lange reis
doorstonden, in wat voor toestand ze arriveerden, en om de professionaliteit van de chauffeur te controleren.
Zorgen/Overtredingen: Gedurende het volgen van het kalvertransport zagen wij zeer slechte welzijnscondities. Minstens
twee kalveren werden door andere betrapt zonder dat ze zich hier tegen konden verweren door op te staan. Via zijduren
kon de chauffeur in de veewagen komen en hen weer overeind helpen. Het drinksysteem was niet geschikt voor jonge
kalveren. We hebben geen van de kalveren zien drinken en vele van hen vertoonden gedrags- en fysiologische signalen
van uitdroging. We zagen ook slechte behandeling gedurende het uitladen; zwakke kalveren werden versleept aan hun
poten en opgetild bij hun staart. Twee kalveren in de aanhanger van de veewagen konden in het geheel niet overeind
komen en zelfstandig lopen. We zijn niet gebleven om het uitladen van de veewagen te observeren. Eén kalf stortte kort
na uitladen in de gang van de boerderij in.
Gedurende de hele reis was er maar één chauffeur die over zijn eigen maximum rijtijd heen ging. Deze waarnemingen zijn
allemaal in strijd met de wet.
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Waarnemingen
Donderdag 26.03.2015
18:30

We komen aan bij halteplaats en verzamelcentrum X.
Adres: X
Nummer: X
Mobiele nummer: X
Email: X
Extra informatie: Eigendom van een Nederlander. De Poolse bedrijfsleider en zijn vrouw spreken genoeg Duits
om te begrijpen wat ze zeggen.
Het is buiten donker maar er brandt licht in het kantoor dus we kloppen op de deur. De vrouw van de
bedrijfsleider opent. Ze spreekt wat Duits en legt uit dat er momenteel Poolse en Letse kalveren in de stallen
verblijven en dat deze morgen naar Nederland vertrekken ergens in de middag. Ze wist niet om hoe laat precies,
en haar echtgenoot, de bedrijfsleider van Dam-Pol zou niet voor morgennacht terug zijn. Ze zegt dat het beste is
om hem te bellen en geeft zijn telefoonnummer.
We zeggen toe haar man te zullen bellen en dat we nu graag de kalveren en faciliteiten van de halteplaats willen
zien. Ze stemt hiermee in en vertelt dat de stallen buiten rechts zijn. We strompelen om de staldeur te vinden,
daar het aardedonker is. Binnen zijn veel jonge kalveren met oormerken van Letland en Polen. De
omstandigheden in de stal zijn heel goed; de meeste kalveren hebben een overvloed aan ruimte en er is veel
verse strobedding. De luchtkwaliteit is goed en dat geldt ook voor de temperatuur. De meeste kalveren staan op
en loeien. Verscheidene likken de drinknippels en de zijkanten van het hok, wat wijst op dorst. Het is eigenaardig
dat sommige hokken voller zijn dan andere.
Foto: Redelijk vol hok, maar nog binenn
acceptabele grenzen.

Foto: Een veel minder vol hok. Merk op
dat 2 kalveren achterin de muur rond de
waterbak die droog is likken..

We gaan terug naar de auto. Als we de auto in gaan belt de bedrijfsleider van halteplaats. Hij is een beetje boos
en wil weten wie wij zijn. Hij kalmeert en we hebben een redelijk gesprek. Hij geeft toe dat veel kalvertransporten
de halteplaats totaal overslaan. Hij denkt dat de halteplaatsen er vooral voor het papierwerk zijn, maar nauwelijks
gebruikt worden in de praktijk.
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Hij zegt dat dhr. X uit Nederland de directeur is van de halteplaats. We vragen hem of we het laden van de Letse
en Poolse kalveren mogen bijwonen en het verzamelcentrum wat uitgebreider mogen bekijken. Hij geeft geen
duidelijk antwoord en is wat terughoudend. We besluiten hem de volgende ochtend terug te bellen.
We gaan naar een hotel in de buurt en besluiten de volgende morgen de kalveren op hun tweede deel van hun
lange afstandstransport te volgen van de halteplaats naar de eindbestemming in Nederland.
Vrijdag 27.03.2015
11:00

We bellen de bedrijfsleider van de halteplaats en vragen of we het laden van de kalveren kunnen bekijken. Hij
zegt dat we dit aan X, de directeur van de halteplaats, moeten vragen. De directeur zegt dat hij eerst moet
checken of de veewagen er nog wel is, want de meeste veewagens laden en vertrekken vroeg in de ochtend. Dit
verrast ons, omdat de vrouw van de bedrijfsleider ons verteld had dat het transport waarschijnlijk ’s middags zou
vertrekken. Twee minuten later belt dhr. Van Dam terug om te zeggen dat de veewagen al is vertrokken.

11:30

We besluiten terug te rijden naar de halteplaats om te checken of de veewagen inderdaad is vertrokken. Ook
willen we de vrouw van de bedrijfsleider onze Poolse brochure over de EU diertransportverordening geven die
we gemaakt hebben voor de verkeerspolitie en voor dierenartsen. Als we aankomen zien we dat de veewagen er
nog is en dat ze druk bezig zijn met het laden van de voorwagen.
Duits nummerbord XXXX (cabine/vrachtwagen ) / YYYY (aanhanger)
Beschrijving veewagen: zwarte cabine, zilver en zwarte vrachtwagen en aanhanger.
Transportmaatschappij: K
De aanhanger is nog leeg en onaangeroerd. De vrouw van de bedrijflseider komt naar buiten en zegt ons haar
terrein te verlaten. Ze praat met haar man via de telefoon en geeft ons haar mobiele telefoon om met hem te
praten. Hij zegt dat we er niet bij kunnen zijn zonder toestemmking van de eigenaar. We vertrekken beleefd na
afgifte van de Poolse brochure. We wachten buiten op de weg tot de truck vertrekt.

11:50

We bellen de eigenaar van de halteplaats om te zeggen dat de vrachtwagen er nog is en dat wij het laden willen
bekijken. Hij neemt zijn telefoon niet meer op en belt ook niet terug.

12:35

We rijden rond de halteplaats. We zien dat nu de aanhanger wordt geladen met kalveren en dat de voorwagen al
met kalveren is beladen. We keren terug naar de hoofdweg waar we de veewagen voorbij moeten zien komen, of
hij nu rechts of links afslaat.

13:50

We zien nog steeds de vrachtwagen niet de hoofdweg oprijden en beginnen te vermoeden dat hij een
achteruitgang van de halteplaats heeft genomen om ons te mijden. We zijn vrij zeker dat we de vrachtwagen niet
gemist kunnen hebben, omdat we de hele tijd naar de uitgang van de halteplaats naar de hoofdweg hebben
gekeken. We besluiten nogmaals rond de halteplaats te rijden om te kijken of de vrachtwagen er nog is. De
vrachtwagen is er niet meer. We rijden snel de nationale weg op die over 80km van Blaszki noordwaarts leidt
naar de snelweg A2. We weten dat de bestemming van de dieren Nederland is en zullen de veewagen dus
ergens op de A2 oppikken.

15:00

We komen op de A2 (in de buurt van Konin, Polen) en rijden in de richting van Poznan (PL), naar het westen.
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HET VOLGEN BEGINT
15:24

We zien de veewagen met kalveren en beginnen deze te volgen.

We ontdekken dat de organisator van het transport X Kalveren in Keguma, Nomads, Letland is. De kalveren zijn
in Keguma geladen. Sia Baltic Kalveren is ook een verzamelplaats, net als Dam-Pol. Dit betekent dat de kalveren
in twee slagen zijn verzameld (de boerderij van oorsprong en ht Sia Baltic Centrum).
Het is 10˚ Celcius en het regent licht. De veewagen rijdt soepel met een snelheid van 90km per uur.
15:49

We passeren een bord op de A2 dat aangeeft dat het nog 90km naar Poznan, PL. is.

17:04

Nog steeds op de A2. Net afslag gepasseerd naar de S3 naar Gorzów (162Km van Berlijn, Nog in Polen).

17:52

De veewagen stopt bij een Orlen benzinestation in Polen langs de A2 bij Szepin om te tanken.

Foto: Veewagen stopt bij benzinestation.
We lopen naar de kabine om te praten met de chauffeur en de dieren te checkken. De chauffeur vertelt ons:
•
Hij is alleen maar een andere chauffeur neemt het van hem over in Duitsland
•
Hij is Litouwer en heeft de kalveren geladen in Keguma Novads
•
De kalveren zijn 2 tot 5 weken oud
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•

De kalveren in de voorwagen zijn uit Polen en die in de aanhanger uit Letland

Kopruimte
We zien dat de ruimte boven de kop van de kalveren erg beperkt is in de aanhangwagen.
Conditie dieren
We checken zorgvuldig de dieren op de benedenvloer van de veewagen en de aanhangwagen en merken dat
één kalf in de aanhangwagen (in het voorste compartiment) ligt, snel ademd en ernstig betrapt is door de
anderen. De chauffeur pakt eerst een plastic pijp en begint het stil liggende kalf te slaan en te porren. Zijn poging
het dier op te laten staan mislukt. Gelukkig heeft de wagen zijdeuren. De chauffeur opent de deur en vraagt ons
deze dicht te houden zodra hij in de wagen is. Als hij alleen was geweest had hij de deur na binnen gaan dicht
moeten binden, wat een argument is waarom chauffeurs ten behoeve van het vee met z’n tweeën moeten zijn en
niet alleen. De chauffeur gaat de wagen in om het geschopte kalf te verzorgen. Hij weet het kalf weer op zijn
poten te krijgen, maar geeft toe dat het er erg zwak uit ziet.

Foto: chauffeur slaat en port betrapt kalf op de onderste vloer.

Foto: kalf onderste vloer waar op getrapt is door andere
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Foto: chauffeur gaat veewagen in om het vertrapte kalf te helpen

De rest van de kalveren stonden allemaal overeind en loeiden. Vele zuigen aan de zijtralies van de veewagen.
De kalveren vallen letterlijk met hun bek aan, zuigen aan alles; oren, kleren, handen. Ze zijn radeloos.

Foto: Zeer jong Lets kalf (chauffeur zegt 2 weken oud)

18:22

De veewagen verlaat het benzinestation en rijdt weer de A2 snelweg op.

19:30

25 km van Potzdam, nog steeds op de A2 richting Magdeburg.
Temperatuur 8°C. Chauffeur rijdt snel met 95km/u.

20:30

De veewagen neemt de afslag van de A2 naar Theessen. Aan het eind van de weg is er een Shell Autohof met
restaurant en een grote parkeerplaats voor vrachtwagens.
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20:45

De chauffeur parkeert en komt uit de wagen om het “water” systeem aan te zetten. Hij toont ons het vocht, dat
tamelijk dik en geel is. Het bevat een stof om bevriezing te voorkomen. We zien geen dieren drinken. De
chauffeur geeft toe dat ze dit nooit doen. We zeggend dat hij ze moet voordoen hoe de waternippels werken.
Maar de chauffeur kan er niet bij en zegt dat het überhaupt onmogelijk is dit aan allemaal te laten zien. Het
watersysteem van de veewagen is, zoals in de meeste veewagens, niet geschikt voor jonge kalveren. De
kalveren hebben geen idee hoe de nippels te gebruiken en slechts enkele kunnen er bij.
De chauffeur pakt zijn ladder en checkt de dieren op elke verdieping grondig. Hij gebruikt een zaklantaarn en
klimpt ook naar de tweede en derde vedieping. Na de tweede verdieping van de aanhanger komt hij naar
beneden en zegt dat er nog een kalf vertrapt is. Hij pakt zijn plastick pijp en klimt de ladder op om het stil
liggende kalf diverse malen te slaan. We helpen hem de tweede verdieping in te gaan via de achterdeur van de
aanhanger. Het lukt hem de andere kalveren van het vertrapte kalf af te krijgen en het kalf weer op zijn poten te
krijgen. Het kalf is erg zwak en de chauffeur is erg bezorgd.

Foto: ladder gebruikt om de kalveren te checken

Foto: chauffeurchekt het welzijn van de kalveren

Foto: chaufeur gaat naar binnen via de achterdeur van de aanhanger
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Foto: kalf op de tweede verdieping vertrapt door anderen
De vrachtwagenchauffeur gaat het restaurant in om te dineren en vertelt ons dat hij omstreeks 22.00 uur weer
vertrekt en nog één stop zal maken. Hij zegt dat de tweede chauffeur niet meer komt, dus hij zal de kalveren
helemaal naar de eindbestemming rijden in Nederland. Hij vraagt of we hem de hele weg zullen volgen en wij
bevestigen dit.
Naam bestemming: X
Adres: X in Nederland
21:58

De chaufffeur komt terug van het restaurant en vertrekt. Het is 7° Celcius.

23:02

We passeren een bord dat aangeeft dat het 26km naar Braunschweig is, we zijn nog op de A2. De chauffeur rijdt
snel, tussen de 90-95km/u.

23:46

We nemen de snelweg 7, richting Bremen.

Zaterdag 27.03.2015
00:17 We rijden op de A27 richting Bremen.
00:55

We nemen de A1 richting Osnabrück. Het is 6° Celcius.

01:10

We nemen de A28 richting Oldenburg

02:11

We zijn een parkeerplaats langs de snelweg opgedraaid, genaamd “Parkeerplaats Brinkum” in Duitsland. De
chauffeur komt uit de kabine, pakt zijn ladder en controleert nomgaals alle kalveren. Hij opent alle zijkleppen
helemaal om frisse lucht binnen te laten. Het is koud buiten maar hij zegt dat frisse lucht belangrijk is voor de
kalveren. We praten wat en dan gaat hij terug naar zijn kabine. Hij zegt dat hij rond 03:00 of 03:30 verder rijdt.

03:10

We verlaten de parkeerplaats om de snelweg weer op te gaan.

03:30

We passeren de grens van Nederland. Het is 3°Celcius.

04:00

We rijden op de A7 bij Groningen richting X.
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04:58

De vrachtwagen neemt de afslag naar X en rijdt een stukje naar een weegbrug op een industrieterrein in de
straat Y. Hier weegt hij het voertuig.

05:11

Hij verlaat de weegbrug en rijdt via een rotonde richting the snelweg AX.

05:22

De chauffeur parkeert voor een boerderij op de locatie X in Nederland. De chauffeur verlaat de cabine en loopt
naar de stallen achter de boerderij. Als hij terugkomt tracht hij achteruit rijdend de veewagen met aanhanger het
erf op te rijden. Dat gaat moeizaam dus wij stappen uit en helpen hem. We praten met hem en hij zegt dat de
veehouder er niog niet is, maar snel zal komen en dat we dan kunnen vragen of we mogen kijken naar het
uitladen.

05:40

We wachten beleefd op de weg naast de ingang van de boerderij, maar zien dat de veewagen dicht tegen de
stallen wordt gemanouvreerd. Kennelijk worden voorbereidingen getroffen om uit te laden. We lopen het privé erf
op naar de boerderij. Achter het woonhuis bevinden zich aan weerszijde twee lange gebouwen. Er zitten veel
zijdeuren in deze gebouwen, met achter elke deur hokken met mestkalveren. Aan de linker kant zitten ze in
groepshuisvesting en lijken ze wat ouder, aan de rechterkant zijn maar enkele deuren open en zien we lege
individuele hokken..
Uitladen
De chauffeur is de eerste verdieping van de veewagen al aan het uitladen. Terwijl één van ons naar het uitladen
kijkt, ga ik de stal in om de veehouder te begroeten, ons voor te stellen en uit te leggen dat we graag naar het
uitladen willenn kijken nadat we de veewagen helemaal van Polen hebben gevolgd. Hij zegt dat dit prima is, en
moedigt ons ook aan de oudere kalveren aan de andere kant te bekijken, om te zien hoe goed ze zich
ontwikkelen nadat ze binnen zijn gekomen. Het uitladen gaat langzaam. Veel kalveren kunnen nauwelijks lopen.
Ze lijken zo jong, we vragen ons af of ze wel weken oud zijn. De chauffeur is na 20 minuten al helemaal
bezweet, omdat bijna elk kalf hulp nodig heeft om vooruit te komen en anders in een roes staan. Als we de stal
binnen gaam zien we drie kalveren in een nauwe gang staan en één dat gevallen is op de roostervloer. Eerst
denken wij dat het dood is, maar later licht het zijn hoofd een beetje op en beweegt zijn oog.
De kalveren moeten op zijn minst twee scherpe bochten om voor ze in de juiste stal komen waar ze gehuisvest
zullen worden. Elk kalf wordt geduwd (door de chauffeur, de veehouder of diens medewerker) door knijpen of
slaan op hun achterste, en uiteindelijk worden ze in eenlinghokken met roostervloer gestopt, te nauw om zich om
te kunnen draaien.
Kalveren van Estland zijn al een dag eerder aangekomen
In de stal zitten al enkele kalveren in hokken. We krijgen te horen dat zij uit Estland komen en gisteren per
vrachtwagen zijn aangekomen. Eentje ligt op zijn zij, met zijn kop plat naar beneden. Maar hij slaapt niet, want
zijn ogen zijn wijd open. Hij reageert totaal niet op onze aanwezigheid. Hij lijkt volkomen apathisch en
gedeprimeerd.

Foto: Apatisch Ests kalf dat een dag eerder arriveerde (26-03-2015)
Gebroken lat in de vloer
Een ander kalf zit met zijn voorpoot beklemd in een gat in de vloer waar één van de latten gebroken is. We wijzen
de veehouder op de kapotte vloer en hij reageert volkomen verrast dat de vloer kapot is en dat dit oncomfortabel
en riskant is voor het kleine kalf in het hok. Hij zegt dat hij het zal maken. Het ziet er uit alsof het al heel lang stuk
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is, er ligt zelfs wat mest in de hoek van het hok. De veehouder vertelt dat de kalveren 3 tot 4 weken na aankomst
in de eenlinghokken blijven. Daarna worden ze in kleine groepshokken geplaatst, ook met roostervloer.
Ingestorte kalveren
We bekijken het uitladen van de aanhangwagen. We hebben het uitladen van de veewagen niet gefilmd. In de
aanhangwagen zijn twee kalveren niet in staat zelf te lopen. Ze zijn te zwak. Ze reageren niet eens als de
chauffeur ze ophijst bij hun staart. Ze vallen terug en liggen daar compleet roerloos.

Foto: ingestort kalf
wordt opgehezen bij zijn
staart

Foto: Liggend kalf niet in staat op te staan, opzij gesleept door de chauffeur, zodat andere kalveren uitgeladen
kunnen worden
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Foto: liggend kalf dat op de laadklep is gesleept
De veehouder, de medewerker en de chauffeur slepen en rapen de ingestorte kalveren op en gooien ze in een
kaal, individueel hok met rooster vloer. Nu verloren wij ons geduld en stonden er op dat ze stro onder deze
onwelle kalveren leggen. De veehouder zegt dat hij geen stro heeft en ze gebruiken wat stro uit de veewagen en
wij helpen. Vervolgens staan we er op dat de veehouder twee emmers warm water haalt om deze zwakke
kalveren eindelijk iets te drinken te geven, ze zijn compleet uitgedroogd. Hun huid heeft geen flexibiliteit meer,

hun ogen zijn verzonken en ze kunnen hun hoofd niet omhoog houden. De veehouder haalt wateremmers en wat
pijnstillers dat hij over hun ruggen giet.

Foto: chauffeur sleept ingestort kalf bij zijn poten uit de veewagen
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Foto: chauffeur krijgt hulp bij het uit de wagen slepen van een kalf

Foto: EonA verplaatst stro van de veewagen naar de hokken om de liggende kalveren wat bedding te geven

Foto: Ingestort kalf krijgt in elk geval wat zachte ligbedding
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De enige kalveren die water en bedding kregen waren de twee ingestorte kalveren, en zij kregen dat pas nadat
wij daar op stonden. We zijn verrast en teleurgesteld dat er geen voorbereidingen zijn getroffen voor de
ontvangst van de kalveren. Geen van de emmers voor de individuele hokken bevatte water of melk, ondanks dat
de kalveren van ver weg kwamen en al lange tijd niets te drinken hadden gehad. De kalveren zijn duidelijk
uitgeput en hongerig en zoeken overal naar voedsel. Ze plaatsen hun neuzen in de emmers, zuigen aan onze
handen, likken de handen van de chauffeur, de veehouder en de medewerker en likken de spijlen van de hokken.
Na zo’n lange, zware reis komen ze aan in een onvriendelijke, oncomfortabele en compleet kale omgeving waar
ze niets te doen hebben en geen comfort hebben om te herstellen, zelfs geen vocht om te drinken en snel hun
honger en dorst te stillen.

Foto: kalveren in hun nieuwe omgeving: kale eenlinghokken met lege emmers voor zich

Foto: de nieuwe omgeving waarin de kalveren 3 tot 4 weken zullen verblijven
6:40

De aanhanger is leeg en nu wordt het uitladen van de veewagen voorbereid. We vonden tijd het terrein te
verlaten en gingen weg.
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Overtredingen
1.

Er was slechts één chauffeur tijdens de reis van de DamPol halteplaats naar de boerderij in
Oostzee, Friesland. Daar de reis langer dan 14 uur duurde, overschreed de chauffeur zijn
eigen maximum rijtijden fors.
Raadsverordening Regulation (EG) No 561/2006, Hoofdstuk II, Artiel 6.1.
De dagelijkse reistijd zal de negen uur niet overschrijden.

2.

Het drinkwatersysteem was niet geschikt voor kalveren. Zelfs de chauffeur van de veewagen
geeft toe dat de kalveren er niet van kunnen drinken.
Raadsverordening (EC) No 1/2005, Bijlage I, Hoofddtuk VI, punt 2.2
De drinkautomaten moeten in goede staat verkeren en zodanig ontworpen en geplaatst zijn
dat ze voor de aan boord van het voertuig te drenken dieren toegankelijk zijn.

3.

Ingestorte kalveren werden bij hun poten versleept en opgelicht aan hun staarten.
Raadsverordening (EC) No 1/2005, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 1.8 d
Het is verboden de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te
trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent

4.

Minstens twee kalveren werden tijdens de reis onwel.
Raadsverordening (EC) No 1/2005,Bijlage I, Hoofdstuk I, punt 1
Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd, en
de vervoersomstandigheden moeten van dien aard zijn dat de dieren geen letsel of onnodig
lijden kan worden berokkend.
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