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1 Voorwoord  

Al vele jaren dringt de Dierenbescherming er bij de vleeskalversector op aan met het transport van kalveren 

over lange afstanden te stoppen. Met het afschaffen van de Europese melkquotering per 1 april 2015 groeit de 

melkveestapel in Nederland, Duitsland en België en komt er een nieuw argument bij om met aanvoer van 

kalveren uit verder weg gelegen landen als Litouwen, Polen en Ierland te stoppen; er zijn steeds meer kalveren 

dichterbij beschikbaar. Nu als kalversector met aanvoer van kalveren over lange afstanden stoppen veroorzaakt 

daardoor relatief minder pijn. Het maakt wel een einde aan voor de kalveren pijnlijke en voor het imago van de 

kalversector slechte praktijken. Nu stoppen biedt een win-win situatie. 

 

De jonge kalfjes die nu uit landen als Litouwen, Polen en Ierland naar Nederland worden gehaald, zijn nog 

zuigelingen met een fragiel immuunsysteem. Het mixen met vreemde soortgenoten en de stress van een 

langdurig transport zijn niet goed voor hun welzijn, met als gevolg veel stress, pijn, vermoeidheid, 

longontstekingen en diarree onder de kalfjes en een hoog antibioticagebruik. Ook zijn de lange 

afstandstransporten Russische roulette met dierziektes; regelmatig dreigen met deze transporten besmettelijke 

dierziekten in Nederland ingevoerd en verspreid te worden, en af en toe zijn er ziekte-uitbraken. 

 

In dit rapport wordt geschetst tot wat voor problemen het transport van kalveren over lange afstanden zoal leidt. 

In het verleden zijn die problemen al meermaals aangetoond door kalvertransporten onderweg te volgen. 

Ditmaal heeft de organisatie Eyes on Animals in opdracht van de Dierenbescherming in de eerste helft van 

2015 tweemaal een transport van kalveren uit Polen naar Nederland gevolgd. En wat blijkt, de problemen die in 

het verleden gezien werden, treden nog steeds op. Wettelijke rij- en rusttijden worden niet gerespecteerd. 

Speciale rustplaatsen voor de kalveren onderweg worden stelselmatig voorbij gereden. Kalveren vallen in de 

veewagen om en worden door hun reisgenoten betrapt. Onderweg drenken van de kalfjes lukt niet of 

nauwelijks. De kalveren komen uiteindelijk uitgeput, uitgedroogd, vaak ziek en een enkeling zelfs dood in 

Nederland aan. Deze problemen zijn schier onoplosbaar, want jonge zuigelingen kun je niet zonder risico’s en 

problemen over lange afstanden vervoeren. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat hier een eind aan komt. 

 

De Nederlandse vleeskalversector heeft in het verleden wel vaker voor grote uitdagingen gestaan. Zo is zij op 

basis van afspraken met de Nederlandse Dierenbescherming overgestapt van het individueel opsluiten van 

kalveren in krappe boxen op groepshuisvesting. Op dit moment beproeft de sector in overleg met de 

Dierenbescherming rubber op roosters als zachte ligbedding en een welzijnsmonitor om het kalverwelzijn op 

een hoger plan te brengen. En er is zelfs kalfsvlees met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming, 

waarvoor de kalveren o.a. niet over lange afstanden zijn getransporteerd. 

Op voorstellen van de Dierenbescherming om helemaal te stoppen met vervoer van kalveren over lange 

afstanden is de vleeskalversector tot nu toe niet ingegaan. Vandaar dat de Dierenbescherming nu maar eens 

hiervoor een publiekscampagne voert om zo de sector op andere gedachten te brengen. Hopelijk kunnen 

hierdoor snel afspraken tussen vleeskalversector en Dierenbescherming gemaakt worden om nu eindelijk met 

deze vreselijke en steeds meer overbodige transporten te stoppen. 

 

Frank Dales, Directeur / bestuurder Dierenbescherming. 
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2 De Nederlandse vleeskalversector 

Overschot kalveren uit de melkveehouderij 
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1,45 miljoen kalveren gemest en geslacht. Deze kalveren zijn afkomstig 

uit de melkveehouderij. Om melk te blijven geven, moet een koe jaarlijks een kalf krijgen. Ongeveer de helft van 

deze kalveren zijn stiertjes die niet interessant zijn voor de melkveehouderij. Maar ook van de vaarsjes 

(vrouwelijke kalveren die nog niet gekalfd hebben) die in de melkveehouderij worden geboren, is maar 20 à 

25% nodig voor vervanging van de melkkoeien. Dit ‘overschot’ aan kalfjes in de melkveehouderij wordt voor de 

kalfsvleesproductie ingezet. 

 

55% kalveren in kalvermesterij van buiten Nederland 

Naast de in Nederland geboren kalveren worden ook uit andere Europese landen nuchtere kalveren 

(zogenaamde Nuka’s) aangevoerd om in Nederland vet te mesten en te slachten. In totaal waren in 2014 zo’n 

45% van de in de Nederlandse kalvermesterij gehouden kalveren afkomstig uit Nederland zelf en de overige 

55% uit andere Europese landen. De laatste 10 jaar neemt de import van kalveren over steeds grotere 

afstanden toe, mede door de uitbreiding van de Europese Unie met een groot aantal Midden- en Oost-Europese 

landen. 

 

Diagram 1. Kalveren in Nederlandse kalverhouderij in 2014 naar land van herkomst. 
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        Tabel 1. Invoer nuchtere kalveren in Nederland (bron: PVE, Identificatie en Registratie (I&R) gegevens). 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Duitsland 399.059 421.778 435.407 444.960 497.674 

België/ Lux. 106.952 121.891 103.738 116.697 119.818 

Litouwen 63.557 46.831 45.015 47.648 45.508 

Ierland 66.663 39.971 16.146 35.463 41.029 

Polen 140.673 131.650 115.327 77.722 39.473 

Denemarken 16.071 24.145 30.799 41.223 37.631 

Letland 2.882 29.218 36.065 35.008 28.692 

Estland 24.283 24.257 23.776 21.610 19.503 

Tsjechië 20.430 29.804 30.864 21.812 17.627 

Slowakije 11.157 13.986 12.714 3.866 694 

Roemenië 10.585 5.492 2.017 341 178 

Totaal 868.872 897.209 865.476 858.554 847.827 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat het grootste deel van de in Nederland geïmporteerde kalveren komt uit de buurlanden 

Duitsland (in 2014: 59%) en België en Luxemburg (in 2014: 14%), samen goed voor 73%. 

Daarnaast komen er ook veel kalveren van verder weggelegen landen: de drie Baltische staten (in 2014: 11%), 

Polen (in 2014: 5%), Denemarken (in 2014: 4%) en Ierland (in 2014: 5%). 

 

 

Blank- en rosékalfsvleesproductie 

De Nederlandse vleeskalverhouderij is in te delen in twee hoofdstromen: 

 

• Blank- of witvleesproductie: Het merendeel van de vleeskalveren in Nederland (ruim 60%) wordt voor de 
productie van blank kalfsvlees gehouden. De vraag ernaar komt van consumenten in vooral Italië en 
Frankrijk, die nog altijd de blanke kleur aan jong, mager, vetarm, gezond e.d. koppelen. De blanke kleur 
van het vlees ontstaat door het ijzergehalte van het voer laag te houden. Men houdt daarbij, in elk geval in 
Nederland, een gemiddelde Hb-waarde (hemoglobinegehalte; bloedijzergehalte) aan waarbij weinig 
lusteloosheid of zelfs ziekte als gevolg van bloedarmoede meer optreedt. 
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• Rosévleesproductie; Dit is kalverhouderij waarin de kalveren wel de gehele mestperiode ijzerrijk ruwvoer 
krijgen. Hun vlees kleurt roze, vandaar de naam rosé vlees.  

 

Er waren in 2014 1.665 veebedrijven in Nederland die kalveren hielden met 353.192 plaatsen voor rosė 

vleeskalveren en 566.937 plaatsen voor witvleeskalveren. De rosė kalveren worden op een leeftijd van 7 

maanden (z.g. jong rosé) tot 8 à 12 maanden (z.g. oud rosé) geslacht. De blankvleeskalveren worden op een 

leeftijd van 6 maanden geslacht. 

 

Overgrote deel Nederlands kalfsvlees bestemd voor export 

In totaal werd in Europa in 2013 970.000 ton kalfsvlees geproduceerd. Vanouds zijn Italië en Frankrijk grote 

producenten, maar de laatste jaren is de productie in Italië gehalveerd en is de productie in Frankrijk ook 

gekrompen. Daarentegen is de productie in Nederland de laatste jaren gegroeid. Gevolg is dat Nederland nu de 

grootste producten van kalfsvlees in Europa is met in 2013 zo’n 230.000 ton.
1
 

 

In Nederland wordt dus veel kalfsvlees geproduceerd, maar er wordt daarentegen maar heel weinig kalfsvlees 

geconsumeerd. In 2013 was dit 1,9 kg per hoofd van de bevolking. 

Het overgrote deel van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees wordt geëxporteerd. De export ging in 2013 

voor 33% naar Italië, 18% naar Frankrijk en 30% naar Duitsland. De zelfvoorzieningsgraad van Nederland is 

dan ook maar liefst 720%.
2
 

 

De kalfsvleesconsumptie in Europa daalt al enkele jaren. Dit komt onder andere door afnemende 

vleesconsumptie, met name onder jongeren. Een andere oorzaak is de dalende koopkracht als gevolg van de 

economische recessie in de afgelopen jaren. De traditioneel grootste afzetmarkt voor blank kalfsvlees Italië 

krimpt al een aantal jaren in volume. De Duitse markt vertoont daarentegen een stijgende vraag en dan vooral in 

het segment jong rosé. De Nederlandse kalfsvleessector is naarstig op zoek naar nieuwe afzetmarkten en ziet 

met name kansen in China, Japan en de Verenigde Staten, maar ook in het Midden-Oosten. 

 

Nederlandse kalfsvleesproductie grotendeels in handen van enkele integraties 

Een bijzonderheid aan de Nederlandse vleeskalversector is dat deze voor meer dan 90% in handen is van 

enkele integraties, dat zijn bedrijven die kalveren onder contract door vleeskalverhouders laten mesten met door 

hen geproduceerd voer en onder hen verlangde condities en begeleiding.  

 

De grootste kalfsvleesintegratie is de VanDrie Group. Deze is wereldmarktleider en heeft in Nederland een 

marktaandeel van ca. 75% en in Europa van ca. 25%. VanDrie heeft behalve vestigingen in Nederland ook 

vestigingen in België, Frankrijk, Italië en Duitsland.  

Denkavit is een integratie met een marktaandeel van ca. 10% en is naast Nederland ook actief in Duitsland, 

Frankrijk en Italië.  

De Pali Groep met eveneens een marktaandeel van ca.10% mest en slacht alleen kalveren in Nederland. Alle 

integraties halen kalveren uit Nederland en uit de rest van Europa. 

 

Naast de genoemde integraties zijn er ook nog een aantal kleinere integraties. En er zijn ook z.g. vrije mesters, 

dat zijn mesters die niet onder contract voor een integratie mesten maar dit voor eigen rekening en risico doen. 

Dit laatste komt met name in de rosé kalvermesterij veel voor. 

                                                           
1
 Nieuwe Kansen kalverhouderij: leidend door te volgen. ABN-AMRO, september 2014 

2
 Vee, vlees en eieren in Nederland in 2013. Productschappen Vee, Vlees en Eieren, februari 2014 
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3 Welke risico’s zitten er aan kalvertransporten? 

Het overgrote deel van de in de veehouderij gehouden dieren moeten gedurende hun leven op transport, maar 
gezien de risico’s voor het dierenwelzijn die inherent zijn aan dit transport, moet het transport zo kort mogelijk 
gehouden worden, zowel wat betreft het aantal keren dat een dier op transport gaat als wat betreft de duur van 
het transport. 
 
De belangrijkste risico’s aan het transport van kalveren zijn de volgende: 

1. De kalveren gaan op veel te jonge leeftijd (nauwelijks 14 dagen oud) op transport; 

2. Met het mixen van kalveren worden ziektekiemen gemixt; 

3. Veetransporten geven stress en belasten het immuunsysteem; 

3.1. De kalfjes zitten dicht opeen in de veewagen; 

3.2. De kalfjes krijgen gedurende 19 uur rijden niet of nauwelijks te drinken; 

3.3. De kalfjes hebben vaak veel te lijden van de weersomstandigheden onderweg; 

3.4. Een rustplaats aandoen tijdens een lang transport gebeurt vaak niet of te kort; 

3.5. De kalfjes komen uitgeput aan, een deel ziek of gewond, een enkeling zelfs dood; 

4. Veetransporten kunnen besmettelijke ziekten verspreiden; 

5. Leeftijd, mixen en transport zijn oorzaken van hoog antibioticagebruik in de kalversector. 
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3.1 De kalveren gaan op veel te jonge leeftijd op transport 
 

Als zoogdier hoort een kalf bij zijn moeder te zogen. In de natuur blijft een kalf wel 6 tot 12 maanden bij z’n 

moeder drinken en eet daarnaast in 

toenemende mate ruwvoer. Een kalf moet 

toch in elk geval de eerste 3 maanden 

melk krijgen en geleidelijk vanaf een leeftijd 

van 7 à 14 dagen gedeeltelijk overgaan op 

ruwvoer. In de melkveehouderij wordt het 

kalf al direct na de geboorte bij de koe 

weggehaald. Het krijgt dan kalvermelk uit 

de fabriek, meestal aangeboden in een 

emmer met een fopspeen. 

 

Er zijn al jaren aanwijzingen uit studies 

bekend dat kalveren onder een leeftijd van 

4 weken oud niet verhandeld en vervoerd 

zouden moeten worden, omdat hun fysiek 

en mentaal welzijn daarbij te veel onder 

druk worden gezet, o.a. veroorzaakt door 

laden, mixen met vreemde soortgenoten, 

transporteren en uitladen.
3
 

 

Het is ook belangrijk niet de denkfout te maken dat kalveren onder een leeftijd van 4 weken oud minder of geen 

stress vertonen, omdat ze niet zoveel stresssymptomen laten zien als oudere runderen. Integendeel, studies 

wijzen er op dat dit juist aangeeft dat ze te jong zijn om de stress van het transport aan te kunnen.
4
 

 

Volgens de EU regels voor veetransport
5
 mogen pasgeboren zoogdieren niet vervoerd worden wanneer de 

navel nog niet volledig geheeld is, en meer specifiek is bepaald dat kalveren van minder dan 10 dagen oud niet 

vervoerd mogen worden, tenzij ze vervoerd worden over minder dan 100 kilometer
6
. Voor lange 

afstandstransporten, dat zijn transporten langer dan 8 uur, moeten de kalveren meer dan 14 dagen oud zijn
7
.  

In Nederland is privaat in de vleeskalversector afgesproken dat kalveren altijd pas vervoerd mogen worden 

vanaf een leeftijd van 14 dagen, dus ook bij transporten korter dan 100 kilometer. In Nederland kan de 

kalversector dit via haar private kwaliteitssysteem (SKV/IKB) goed handhaven, maar bijvoorbeeld in Oost-

Europa wordt soms met de geboortedatum van kalveren gefraudeerd en worden kalfjes soms te jong 

aangeboden voor transport over lange afstand naar Nederland. 

 

                                                           
3
 Knowles, T.G., 1995. A review of post-transport mortality among younger calves. Veterinary Record 317, 406-407. 

4
 Knowles, T.G., Warris, PD., Brown, S.N., Edwards, J.E., Watkins, PE and Phillips, A.J., 1997. Effects on calves less then 

one month old of feeding or not feeding them during road transport of up to 24 hours. Veterinary Record 140, 116-124. 
5
 Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en 

daarmee samenhangende activiteiten. Van kracht geworden per 5-1-2007. 
6
 Verordening (EG) NR. 1/2005. Bijlage I Technische voorschriften, Hoofdstuk I Geschiktheid voor vervoer, artt. 2. d) en e). 

7
 Verordening (EG) Nr. 1/2005, Bijlage I Technische voorschriften, Hoofdstuk VI Aanvullende bepalingen voor lange 

transporten, art. 1.9. 
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De kalveren zijn ook op een leeftijd van 14 dagen nog steeds jonge zuigelingen waarvan het immuunsysteem 

nog niet volledig is opgebouwd. Pas op een leeftijd van een maand is de navel helemaal geheeld
8
 en is het 

immuunsysteem redelijk opgebouwd. En met zo’n drie maanden kunnen kalveren al gespeend worden (dat is 

volledig van de melk af gaan en op ruwvoer overstappen), al is het beter dit later te doen. 

3.2 Met het mixen van kalveren worden ziektekiemen gemixt 
 

De kalveren worden op een leeftijd van 10 tot 14 dagen bij de 

melkveebedrijven waar ze geboren zijn door veehandelaren, 

opgehaald en verzameld op veemarkten en andere verzamelplaatsen 

voor transport naar de kalvermesterijbedrijven in Nederland.  

Bij het ophalen van de melkveebedrijven worden de kalveren in de 

veewagen al met andere kalveren afkomstig van andere 

melkveebedrijven gemixt. Vervolgens komen ze op veemarkten en 

andere verzamel- en rustplaatsen waar ze met nog meer soortgenoten 

in contact komen en gemixt worden.  

          Foto: Kalf met stront op de kop 

 

De kalveren hebben op een leeftijd van 14 dagen een nog niet uitontwikkeld immuunsysteem. Elk kalf neemt 

zijn eigen ziektegeschiedenis mee, alsmede de specifieke ziektekiemen van het melkveebedrijf van geboorte. 

Door het mixen van de kalveren lopen de jonge kalfjes het risico in aanraking te komen met ziektes waar ze nog 

geen weerstand tegen hebben. Daar komen dan nog eens de transportstress en de stress van de veemarkt 

overheen. Dit alles kan tijdens het transport of in de weken daarna tot gezondheidsproblemen leiden. 

3.3 Veetransporten geven stress en belasten het immuunsysteem 
 

Veetransport betekent op zijn minst heel veel stress en naarmate het transport langer duurt, uitputting. Maar er 

is ook kans op uitglijden, vallen, verwonding, ziekte en in extreme gevallen zelfs sterfte.  

 

De stressfactoren waaraan de kalveren blootgesteld worden tijdens laden en lossen en tijdens het transport 

hebben een direct effect op hun gezondheid. En het is al lang geleden aangetoond dat ernstige en acute stress 

het immuunsysteem onderdrukt
9
. De stressfactoren waaraan de kalveren blootgesteld worden zijn o.a.: 

 

a. Handling door mensen, 

b. blootstelling aan een nieuwe omgeving,  

c. het mixen met onbekende dieren,  

d. weinig ruimte per dier,  

e. glibberige vloeren,  

f. blootstelling aan lawaai en trillingen,  

g. het lange tijd onthouden van water en voer,  

h. blootstelling aan extreme temperaturen en vochtigheidsgraden, 

i. slecht rijgedrag van de chauffeur, 

j. naarmate het transport langer duurt, wordt het steeds zwaarder. 

                                                           
8
 Praktijkonderzoek Veehouderij – RSP, december 2001 

9
 Kelley, K.W., 1980. Stress and immune function: a review. Ann. Rech Vet.11, 445-478. 
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Ad. a. handling door mensen  
Vaak behandelen mensen dieren onkundig en onnodig ruw wanneer het dier bijvoorbeeld gedwongen wordt te 
lopen of een laadklep op of af moet klimmen. Het ruwe gedrag kan bijvoorbeeld bestaan uit slaan en trekken 
aan lichaamsdelen als oren en staarten (wat overigens uitdrukkelijk verboden is).  
Ook kan er gebruik gemaakt worden van elektrische veedrijfprikstokken, dat zijn stokken waarmee elektrische 
schokken worden afgegeven. Helaas is dat nog steeds wettelijk toegestaan, maar bij kalveren worden die niet 
zo vaak gebruikt, omdat het tot beschadiging van de huid kan leiden en kalfsleer is een belangrijk bijproduct van 
de kalfsvleesproductie. 
 
Ad b. blootstelling aan een nieuwe omgeving 
De dieren moeten de vertrouwde stal uit, langs een vaak onbekende weg de onbekende vrachtwagen in en 
daarna een vreemde stal of een slachthuis in. 
 
Ad c. het mixen met onbekende dieren 
Het mixen met onbekende dieren of met dieren van verschillende leeftijd, geslacht of (on)gehoornd, wat vaak 
leidt tot onderlinge agressie en stress. (zie par. 3.2.). 
 
Ad d. weinig ruimte per dier in de veewagen  
De ruimte in de veewagen om staand de balans te kunnen houden, dan wel comfortabel te gaan liggen en weer 
op te staan is veel te beperkt. En ook de hoogte om normaal overeind te kunnen staan is te gering. Sommige 
dieren vallen, met het risico dat ze door andere worden vertrapt. (zie par. 3.3.1.). 
 
Ad e. glibberige vloeren  
De vloeren van veewagens zijn vaak glibberig, onder meer omdat de dieren in hun eigen uitwerpselen moeten 
staan, en er vaak ontoereikende strooiselbedding is om grip te hebben bij het staan en om comfortabel op te 
liggen. 
 
Ad f. blootstelling aan lawaai en trillingen  
Tijdens het vervoer worden de dieren constant aan lawaai en trillingen blootgesteld, wat tot angst en fysieke 
uitputting leidt. 
 
Ad g. het onthouden van water en voer  
Tijdens transport krijgen de dieren gedurende lange tijd geen water en voer. Voor zover water en voer op de 
veewagen of tijdens pauzes beschikbaar zijn, is het vaak moeilijk bereikbaar en willen dieren soms onbekend 
water en voer niet of niet direct tot zich nemen. (zie par. 3.3.2.). 
 
Ad h. blootstelling aan extreme temperaturen en vochtigheidsgraden  
Tijdens de reis worden de dieren vaak blootgesteld aan extreme temperaturen en vochtigheidsgraden die buiten 
de normale comfortzone en het aanpassingsvermogen van het dier vallen. Veel reizen vinden tijdens extreme 
zomerwarmte plaats in overvolle veewagens met onvoldoende ventilatie. In combinatie met wateronthouding en 
lang rijden leidt dit tot volkomen uitputting. Sommige dieren hijgen en snikken wanhopig naar lucht. In het ergste 
geval sterven er veel dieren. (zie par. 3.3.3.). 
 
Ad i. slecht rijgedrag van de chauffeur, zoals hard optrekken, snel remmen en te hard door de bochten 
rijden. Kalveren die in de laadruimte staan kunnen hierdoor hun evenwicht verliezen, elkaar betrappen en op 
elkaar vallen. Liggende kalveren kunnen hierdoor moeite hebben op hun plaats te blijven liggen. 
 
Ad j. naarmate een transport langer duurt wordt het steeds zwaarder voor de dieren doordat uitputting, 
uitdroging, honger en vallen en verwond raken een steeds grotere tol eisen. 
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Het feit dat hele jonge kalveren gauw moe zijn en tijdens een transport al vrij snel gaan liggen en zelfs slapen, 

wil niet zeggen dat stressfactoren dan niet meer op ze inspelen. Zo blijven stressfactoren als onvoldoende 

ruimte, blootstelling aan lawaai en trillingen, lange tijd onthouden van water en voer, blootstelling aan extreme 

en wisselende klimaatomstandigheden en slecht rijgedrag van de chauffeur, ook als een dier slaapt, negatieve 

invloed uitoefenen. Zo is er wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat versnellingen en trillingen tijdens een 

reis angst en fysieke uitputting kan veroorzaken onder kalveren; een hogere versnelling (3 meter per seconden) 

is stressvoller dan langzamere (1m/sec.).
10

 

3.3.1 De kalfjes zitten dicht opeen in de veewagen 
 

0,3 a 0,4m2 per kalfje in de veewagen 

De kalveren die over lange afstanden naar Nederland 

vervoerd zijn, moeten minstens 14 dagen oud zijn en 

wegen dan, afhankelijk van ras en conditie, rond de 30 

kilogram.  

De Europese transportverordening schrijft voor dat 

kalveren tot 55 kilo in een veewagen een oppervlakte 

moeten krijgen van 0,30 tot 0,40m2 per kalf
11

. In de 

praktijk hanteren veetransporteurs vaak de onderkant 

van deze norm, en zetten een kalfje van ca. 30 kg op 

0,30 m2, een ruimte van 1 meter bij 30 centimeter. 

Foto: Kalfjes dicht opeen in veewagen 

 

Kalfjes in 3 lagen in de veewagen gestapeld  

De kalfjes mogen in lagen boven elkaar in de veewagen geladen 

en vervoerd worden. Bij te weinig ruimte tussen het kalf en het 

plafond van het compartiment kunnen de kalfjes hun kop en rug 

tegen het plafond stoten en dat kan tot uitwendige en inwendige 

kneuzingen en bloedingen leiden.  

De Europese transportverordening bepaalt over de stahoogte in 

de veewagen het volgende:  

“In het diercompartiment en op de verschillende laadvloeren dient 

voldoende ruimte te zijn om voor adequate ventilatie boven de 

dieren te zorgen wanneer  

deze in hun natuurlijke houding rechtop staan, zonder dat zij 

gehinderd worden in hun natuurlijke 

Foto: veewagen van drie lagen   bewegingen.”
12

 

                                                           
10

 Van de Water, g., Heylen, t., Swinnen K., en Geers, R. 2003. The impact of vertical vibrations on the welfare of calves. 
DeutscheTierartzliche Wochenschrift 110: 111-114. 
11

 EU Verordening 1/2005, Bijlage I Technische voorschriften, Hoofdstuk VII Ruimte voor dieren, onderdeel B. Runderen, 
Wegvervoer. 
12

 EU verordening 1/2005, Bijlage I Technische voorschriften, Hoofdstuk II Vervoermiddelen, artikel 1.2.. 
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Deze bepaling is niet erg duidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. De EU lidstaten gaan dan ook verschillend 

om met de stahoogte in een veewagen. Denemarken, Oostenrijk, Italië en Duitsland houden een extra ruimte 

van 20cm boven de kruin van het hoogste rund aan. In Frankrijk, België en Spanje is geen nationale norm 

vastgesteld. 

De Nederlandse veetransporteurs gingen er tot voor kort vanuit dat 10cm boven de schoft (ook wel schouder) 

van het hoogste kalf voldoet aan de bepaling. In Nederland mag een vrachtwagen op grond van de 

wegenverkeerswetgeving 4 meter hoog zijn. De afstand van de grond tot de vloer van de voorwagen is 90 tot 

120 cm, de afstand van de grond tot de vloer van de aanhangwagen is 75 tot 110 cm, de verdiepingsvloeren en 

het dak van de veewagen zijn 4 cm dik. De stahoogte voor de kalfjes komt dan uit op 81 tot 98 cm in een 

veewagen en 91cm tot 103 cm in een aanhangwagen. 

 

Discussie over de stahoogte in Nederland 

In 2010 heeft Wageningen Universiteit en Research een 

onderzoek naar stahoogtes bij runderen gedaan.
13

 

Daaruit blijkt dat 10 of 20 cm vrije ruimte boven de 

schouder van het rund niet voldoende is om te 

garanderen dat de runderen niet in hun natuurlijk gedrag 

worden gestoord. De vrije ruimte boven de schouder 

moet volgens dit onderzoek meer dan 20 cm zijn.  

De Nederlandse overheid wil op grond van dit onderzoek 

minstens 20 cm boven de schouder van het hoogste kalf 

voorschrijven per 2019 en tot die tijd uitgaan van 15 cm 

boven de schouder. Dit zou betekenen dat kalfjes vanaf 1 

januari 2019 niet langer in 3 lagen van 90 cm vervoerd 

kunnen worden. Een verdieping moet bij 20 cm boven de 

schouder n.l. minstens 110 cm hoog zijn. 3 lagen van  Foto: Kalf dicht tegen plafond in veewagen 

110 cm hoog plus een afstand van de grond tot de onderste  

laadvloer van 0,75 a 1,20 cm past niet meer in een veewagen of aanhanger die maximaal 4 meter hoog mag 

zijn, dus zouden de kalfjes nog maar in 2 lagen vervoerd kunnen worden. 

 

Als kalfjes per 2019 nog maar in 2 in plaats van in 3 lagen vervoerd mogen worden betekent dit dat er 33% 

minder kalfjes per rit vervoerd kunnen worden. Dit maakt transport van jonge kalfjes duurder en vormt een extra 

reden voor de vleeskalversector om te stoppen met vervoer over lange afstanden. 

  

250 kalfjes in een veewagen 

In een zogenaamde ‘Road Train’, dat is een veewagen met aanhanger (zie afbeelding) van 18 meter lengte en 

vanaf de straat gemeten 4 meter hoog, kunnen verdeeld over 3 lagen 250 kalveren geladen worden. De 

stahoogte in zo’n laag is dan 81 cm in de voorwagen en 91 centimeter in de aanhangwagen. 

                                                           
13

 Lambooij, E, H.G.M Reimert, J. v.d. Werf, VA. Hindle., Stahoogtes in runderveetransportwagens. Livestock Research, 
Wageningen UR, rapport 407, november 2011. 
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Afbeelding: Road train voor vervoer van 250 kalveren in 3 lagen. 

 

De kalfjes staan dus dicht op elkaar gepakt in de veewagen en dicht tegen het plafond.  

De veetransporteurs beweren altijd dat dieren dicht op elkaar moeten staan, zodat ze tegen elkaar kunnen 

leunen en niet omvallen. Uit onderzoek 
14

 is bekend dat de dieren helemaal niet tegen elkaar willen leunen, 

maar los willen staan en zelf hun evenwicht willen bewaren.  

Als de veewagen gaat rijden proberen de kalveren hun evenwicht te bewaren door hun pootjes te spreiden. 

Volwassen runderen blijven zo lang mogelijk staan en gaan tijdens een veetransport pas liggen als ze uitgeput 

raken. Hele jonge kalfjes gaan vaak al na korte tijd rijden liggen, omdat ze niet overeind kunnen blijven. 

De eerste kalfjes die in de veewagen gaan liggen of vallen, lopen het risico door andere kalveren betrapt en 

verwond te worden. En als er kalfjes tussen liggende kalveren overeind komen ontstaat opnieuw risico van 

betrappen en verwonden. 

 

Een kalf kent wel 40 typische lighoudingen, waarvan een dertiental gedurende een etmaal veel en gedurende 

langere tijd ingenomen worden.
15

 In de veewagen is het te krap om in veel verschillende houdingen te liggen. 

Dit draagt bij aan problemen in de spieren, en aan stramheid bij het weer moeten verlaten van de veewagen. 

3.3.2 De kalfjes krijgen gedurende 19 uur niet of nauwelijks te drinken 
 

Kalveren gaan al op een leeftijd van 14 dagen op transport naar de Nederlandse vleeskalverhouderij. Het zijn 

dan nog zuigelingen die meerdere malen per dag, zo elke 2 à 3 uur, melk horen te drinken bij hun moeder en 

die nog weinig tot geen ruwvoer opnemen.  

Tijdens een langdurig transport is het volgens de EU transportverordening verplicht na 9 uur rijden 1 uur te 

pauzeren en in dat uur de kalfjes met name te drenken en zo nodig te voederen. Daarna mag weer 9 uur verder 

worden gereden
16

.  

                                                           
14

 Broom, D.M., 2000. Welfare assessment and welfare problem-areasduring handling and transport. In: Livestock handling 
and transport. 2

nd
 Edition. Edited by T. Grandin. pp. 43-61. CAB International. 

15
 Scheurman E., 1971. Verhaltensforschung und Haltungstechnik beim Rind: die Ruhelagen des Kalbes. K.T.B.L., Seite 65-

69, Frankfurt an Main, Duitsland 
16

 EU Verordening 1/2005, Bijlage I Technische voorschriften, Hoofdstuk V Tussenpozen voor het drenken en het voederen, 
alsmede transport- en rusttijden, artikel 1, 1.4.a. 
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Een kalfje hoort op een leeftijd van 14 dagen vele malen per dag (zo 

eens in de 2 a 3 uur) kleine hoeveelheden melk bij zijn moeder te 

drinken. Van nature begint een kalfje vanaf 14 dagen ook ruwvoer op te 

nemen, eerst heel weinig en in de loop van de maanden steeds meer. 

Het kalfje wordt geleidelijk gespeend van melkdrinken en geleidelijk 

gescheiden van de moederkoe op een leeftijd van 6 tot 12 maanden. De 

koe neemt dan extra afstand van het kalf en vermindert de melkgift. 

Een kalfje van 14 dagen oud 9 uur lang op transport zetten zonder het te 

drinken te geven is buitengewoon kwalijk. De EU verordening schiet hier 

Foto: Jong kalfje drinkt bij moeder     ernstig tekort om het welzijn van kalveren te beschermen.  

                                               Als het al lukt de kalfjes te drinken te geven, is dit blijkens 

wetenschappelijk onderzoek ‘van minimale waarde’ voor de kalfjes, al vermindert de toevoeging van 

elektrolyten aan het water het uitdrogen van de kalfjes.
17

 In een veewagen met ca. 250 kalveren, geladen op 3 

lagen van 90 cm hoog boven elkaar is het voor een 

veewagenchauffeur, evt. geholpen door een bijrijder, 

onbegonnen werk tijdens een pauze van 1 uur alle kalfjes te 

laten drinken.  

 

- De tijd van 1 uur is eenvoudigweg tekort om alle 

kalfjes te laten drinken. 

- De kalfjes blijven in de veewagen waarin ze dicht 

op elkaar gepakt staan en nauwelijks kunnen 

bewegen, laat staan dat alle kalfjes naar de 

zijwanden van de wagens kunnen gaan waar een 

beperkt aantal drinknippels of drinkbakjes zijn. 

  

Foto: kalfje zuigt aan verkeerde kant drinknippel 

 

- De kalfjes zijn niet bekend met de drinkinstallatie op de veewagen. Het ene kalf is gewend uit een 

emmer met speen te drinken, het ander heeft geleerd rechtstreeks uit een emmer of een trog te 

drinken. Vaak zitten er drinknippels in de zijwand van de veewagen, terwijl drinknippels voor kalveren 

niet geschikt zijn om te drinken, omdat kalveren een slokdarmsleuf-reflex hebben en willen zuigen.  

- Menig kalf moet door een verzorger naar de drinkplek worden geleid en moet voorgedaan worden hoe 

de drinknippel werkt, wat in de dicht met kalfjes geladen laadruimte van maar 90cm hoog zeer lastig, 

om niet te zeggen onmogelijk is. 

- Als niet opgelet wordt door de verzorger gaat een enkel kalf dat wel bij de drinkvoorziening kan en 

snapt hoe het werkt heel veel drinken, raakt overvoerd met water en krijgt daardoor diarree. 

 

                                                           
17

 Knowles, T.G., Brown, S.N., Edwards, J.E., Phillips, A.J. and Warris PD. 1999. Effect on young calves of a one-hour 
feeding stop during a 19-hour road journey. Veterinary Record 144, 687-692 
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Omdat het vrijwel onbegonnen werk is jonge kalfjes op een veewagen tijdens een pauze van een uur te 

drenken, wordt dit tijdens veel kalvertransporten vaak niet eens geprobeerd, maar wordt er zonder te pauzeren 

doorgereden. Dit is uiteraard een overtreding van de EU transportverordening. 

 

Jonge kalfjes hebben een sterke zuigbehoefte, omdat ze melk moeten drinken. Kalfjes die tijdens transport, 

zoals hiervoor beschreven, urenlang niets te drinken krijgen, gaan afwijkend gedrag vertonen door te likken en 

te zuigen aan andere kalveren of aan de inrichting van de veewagen. Kalfjes kunnen elkaar zo verwonden, 

urine bij elkaar drinken, of zich verwonden aan de veewagen.  

 

Tijdens de twee transporten van jonge kalfjes uit Polen naar Nederland, die Eyes on Animals in opdracht van de 

Dierenbescherming voorjaar 2015 heeft gevolgd, is wel na 9 uur gepauzeerd en gepoogd de kalfjes te drenken. 

Waarschijnlijk gebeurde dit omdat de chauffeur wist dat hij door medewerkers van Eyes on Animals werd 

geobserveerd. Uit het verslag en het beeldmateriaal dat Eyes on Animals van deze twee tansporten heeft 

gemaakt blijkt dat van het drenken van de kalfjes weinig terecht kwam en dat de chauffeurs ook toegaven dat 

alle kalfjes in 1 uur drenken onmogelijk is. 

3.3.3 De kalfjes hebben vaak veel te lijden van de weersomstandigheden onderweg 

 

De meeste kalvertransporten vinden plaats in veewagens met primitieve ventilatie- en temperatuurregeling. Het 

gevolg is dat de kalfjes tijdens transport vaak blootgesteld worden aan extreme temperaturen en 

vochtigheidsgraden die buiten de comfortzone en het aanpassingsvermogen van het kalf vallen. In combinatie 

met langdurige wateronthouding en lang rijden, leidt dit vaak tot uitputting en uitdroging van kalveren. Sommige 

kalveren hijgen en snikken naar lucht, in het ergste geval sterven er zelfs dieren. Het is dan ook geen wonder 

dat veel kalfjes onderweg of kort na aankomst in Nederland longontsteking en diarree krijgen. 

 

Temperatuur en luchtvochtigheid 

Jonge kalfjes kunnen hun lichaamstemperatuur zelf nog niet goed regelen en zijn daarom erg gevoelig voor 

hittestress en koudestress tijdens transport. Jonge kalfjes op volledige voeding en met een bedding hebben het 

qua temperatuur comfortabel tussen de 13˚celsius en 26˚ Celsius
18

. Als ze niet volledig gevoerd worden, en dat 

is het geval tijdens transport, dan kunnen ze nog slechter tegen koude 

 

Naast de temperatuur is de luchtvochtigheid een belangrijke kritische factor in de mogelijkheid voor dieren om 

warmte kwijt te raken. Met de toename van de luchtvochtigheid neemt de mogelijkheid voor het dier tot koelen 

door vocht te verdampen af. De ergste situatie voor een dier is een hoge temperatuur gecombineerd met een 

hoge luchtvochtigheid. 

                                                           
18

 Hemsworth, P.H., Barnett, J.L. and Matthews, L.R. 1995. The welfare of extensively managed cattle: a review. Applied 
animal Behaviour Science 42: 161-182. 
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Ondanks studies en voorstellen
19

, zijn de in Europese verordening inzake de bescherming van dieren tijdens 

transport geen regels opgenomen voor de relatieve vochtigheidsgraad. Dit is een ernstige tekortkoming in de 

regelgeving.  

 

Natuurlijk geventileerde wagens 

De meeste veewagens hebben een natuurlijke 

ventilatiesysteem in de vorm van openingen in de zijwand 

van de wagen. De ventilatie wordt hierbij geregeld met 

behulp van flexibele schuiven of flappen die in koude 

situaties gebruikt worden om openingen geheel of 

gedeeltelijk af te sluiten, of die juist geopend worden om voor 

ventilatie te zorgen onder zomerse condities. 

Veewagens die gebruikt worden voor lange 

afstandstransporten moeten naast natuurlijke ventilatie ook 

voorzien zijn van geforceerde ventilatie. Bij geforceerde 

ventilatie wordt lucht in de veewagen gebracht met behulp van ventilatoren die afhankelijk van de capaciteit een 

zekere hoeveelheid frisse lucht in de veewagen brengen. Bedoeling is zo een gecontroleerde ventilatie en 

luchtstroom in de veewagen te brengen los van de omgevingscondities. Een voordeel van geforceerde ventilatie 

is dat deze ook kan werken als de veewagen stilstaat. 

 

In de winter, als de meeste openingen in de zijwand van de veewagen gesloten worden, kan de lucht in de 

wagen, afhankelijk van de kwaliteit van de bedding op de vloer en de lengte van de reis, zwaar vervuild raken 

met mest- en urinedampen en uitlaatgassen van de wagen. 

Tijdens laden en lossen van de dieren, als de veewagen in een file raakt, en als de chauffeur een pauze heeft, 

staat de veewagen stil en kan de temperatuur in de veewagen flink oplopen. 

 

Klimaatgestuurde veewagens geen oplossing voor lange afstanden 

Er zijn tegenwoordig ook gesloten, klimaat gestuurde veewagens, waarin de temperatuur aan boord op een 

constant niveau gehouden kan worden, ongeacht de weersomstandigheden buiten de wagen. Deze veewagens 

zijn wel zo’n 20 tot 30% duurder dan een veewagen met natuurlijke ventilatie ondersteund door ventilatoren.  

Bij vervoer in zo’n veewagen komen de kalveren vitaler aan op de plaats van bestemming. Maar de problemen 

dat de kalfjes veel te jong zijn als ze op transport gaan, dat ze dicht opeen gepropt zitten en betrapt kunnen 

worden, dat ze onderweg niet of nauwelijks te drinken krijgen en dat ze na een lange reis uitgeput en 

uitgedroogd aankomen kun je met zo’n dichte, klimaatgestuurde veewagen niet oplossen. En ook het risico dat 

met een veetransport besmettelijke dierziekten ons land worden ingebracht, neemt bij gebruik van 

klimaatgestuurde wagens niet of nauwelijks af. 

                                                           
19

 Standards fort he micro climate inside animal transport road vehicles, report of the Scientific Committee on Animal Health 
and Animal Welfare, 8 December 1999. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Animal Welfare on a request 
from the Commission related to the standards for the microclimate inside animal road transport vehicles, The EFSA Journal 
(2004), 122, 1-25. 
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3.3.4 Een rustplaats aandoen tijdens een lang transport gebeurt vaak niet of te kort 

 

De EU transportverordening schrijft voor dat 

als kalfjes 19 uur onderweg zijn (dat wil 

zeggen 9 uur rijden, 1 uur pauze, 9 uur rijden) 

ze uitgeladen moeten worden op een speciale 

rustplaats, om daar 24 uur te rusten en in die 

tijd ook eten en drinken te krijgen
20

. Verspreid 

over de EU is er een netwerk van door de EU 

lidstaten erkende rustplaatsen.  

 

Als de kalfjes uitgeladen worden op zo’n 

rustplaats, willen ze maar wat graag drinken. 

Ook nu speelt het probleem dat de kalfjes op 

de boerderij waar ze vandaan komen op 

verschillende manieren hebben leren drinken 

(uit een emmer met speen, uit een    Foto: kalfjes worden geholpen met drinken 

drinkbakje, of rechtstreeks uit een emmer of trog) (zie par. 3.3.2.). Dus ook nu moeten verzorgers menig kalfje 

naar de drinkvoorziening brengen en helpen ontdekken hoe te drinken. En opnieuw is er het risico dat sommige 

kalfjes veel te veel drinken en daardoor ziek worden.      

 

De kalfjes moeten in de rustplaats in hokken op stro of 

ander strooisel kunnen rusten. Voor de hygiëne en ter 

voorkoming van overdacht van ziekten is het van belang 

dat hokken na elke groep kalveren worden uitgemest en 

worden gereinigd en ontsmet. Helaas komt het in de 

praktijk nog wel eens voor dat uitmesten en/of reinigen en 

ontsmetten tussen twee of meer groepen kalveren door 

niet gebeurt, met alle risico’s voor overdracht van 

dierziektes van dien. 

 

 

Foto: Kalfjes liggen in halteplaats te rusten 

 

De handling door mensen tijdens het in- en uit de veewagens laden en tijdens het verblijf in de rustplaats 

vormen een bron van stress voor de kalfjes. Als ze in de rustplaats gesorteerd en met vreemde soortgenoten 

gemixt worden vormt dat ook weer een bron van stress en het risico op het oplopen van ziekten (zie ook par. 

3.2.).  

 

                                                           
20
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 EU Verordening 1/2005, Bijlage I Technische voorschriften, Hoofdstuk V Tussenpozen voor het drenken en het 
voederen, alsmede transport- en rusttijden, artikel 1., 1.5. 
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Door de EU erkende rustplaatsen worden dikwijls gebruikt om kalfjes van diverse veemarkten of rechtstreeks 

van melkveebedrijven te verzamelen en daar te sorteren voor lange afstandstransport naar Nederland. Zo heb 

je in Zuid-Ierland en in Polen officiële rustplaatsen die tevens worden gebruikt om de kalfjes te verzamelen en te 

sorteren voor de export. Deze centra fungeren daardoor zowel als rustplaats alsmede ook als z.g. export 

verzamelplaats. 

 

Doordat op een rustplaats veel kalfjes van diverse transporten komen, en vaak ook opnieuw gesorteerd en over 

de veewagens verdeeld worden, vormen de rustplaatsen een groot risico op het doorgeven onder de kalfjes van 

allerlei ziektekiemen. De kalfjes zijn nog erg jong, hebben een nog niet uitontwikkeld immuunsysteem en lopen 

daardoor extra risico makkelijk ziek te worden.  

 

Tussen de ziektekiemen kunnen ook zeer besmettelijke ziekten zitten. Zo is de mond-en-klauwzeer (MKZ) 

voorjaar 2001 uit Groot-Brittannië in Nederland gekomen doordat Ierse kalveren in een rustplaats in Bretagne 

van schapen uit Engeland het MKZ virus overgedragen kregen. In 2001 moesten hierdoor in Nederland 226.000 

runderen, schapen, geiten en varkens voortijdig gedood en vernietigd worden (zie par. 3.3.4.). 

  

Na 24 uur in een stal op de rustplaats mogen de kalfjes dan weer op de veewagen geladen worden om de reis 

te vervolgen voor opnieuw maximaal 19 uur.  

De cyclus van 9 uur rijden, 1 uur rusten op de veewagen, 9 uur rijden, 24 uur rusten in een rustplaats mag 

eindeloos herhaald worden. In de praktijk duurt een reis uit Litouwen met een truck met aanhanger naar 

Nederland zo’n 23 uur en een reis uit Ierland (inclusief boottocht naar een haven in Frankrijk) zo’n 24 uur, zodat 

het tijdens dit soort reizen verplicht is één maal een rustplaats aan te doen en de kalfjes voor 24 uur uit te laden 

om ze te drenken, te voeren en te laten rusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van reisschema voor jonge kalfjes uit Litouwen naar Nederland: 

- 10 uur rijden van Litouwen naar een rustplaats in Polen 

- 24 uur rusten op de rustplaats in Polen 

- 13 uur rijden van de rustplaats in Polen naar een kalvermester in bijv. Putten in Nederland 
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(Nb. Het ophalen van de kalfjes van de melkveebedrijven in Litouwen en eventuele bezoeken aan één of meer 

veemarkten in Litouwen is in dit schema niet inbegrepen). 

 

Voorbeeld van reisschema voor jonge kalfjes uit Ierland naar Nederland: 

- 18 ½ uur op de veerboot van Rosslare naar de haven van Cherbourg in Frankrijk 

- 24 uur rusten op een rustplaats in de buurt van Cherbourg 

- 11 uur rijden van Cherbourg naar een kalvermester in Putten in Nederland 

 

(Nb. Het ophalen van de kalfjes van de melkveebedrijven in Ierland en eventuele bezoeken aan één of meer 

veemarkten in Ierland is in dit schema niet inbegrepen). 

 

De vorenstaande reisschema’s zijn berekend op basis van een vrachtwagen van 40 ton op de website 

Routenet.nl. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor het toezicht op 

veetransporten in en vanuit Nederland verlangt dat veetransporteurs gebruik maken van Routenet. 

 

Een veetransporteur moet voor een transport langer dan 8 uur bij de veterinaire dienst van het land van vertrek 

een Gezondheidscertificaat aanvragen. Als te voorzien valt dat het transport van kalfjes langer dan 19 uur gaat 

duren moet de transporteur in de aanvraag aangeven welke rustplaats het kalvertransport onderweg zal 

aandoen om de kalfjes daar uit te laden en 24 uur te laten rusten.  

 

In de praktijk komt het helaas nog altijd voor dat de veetransporteur in zijn aanvraag voor een 

Gezondheidscertificaat beweert een rustplaats aan te zullen doen, maar dat hij in werkelijkheid tijdens de reis 

niet naar de rustplaats gaat, of dat de kalfjes daar veel korter dan de verplichte 24 uur verblijven. Navraag bij 

rustplaatsen in Europa leert dat ze veel te maken hebben met boekingen voor transporten die vervolgens niet 

langskomen. Dit is natuurlijk een overtreding van de EU transportverordening. Maar als de verantwoordelijke 

autoriteiten in de verschillende lidstaten hierop niet of onvoldoende controleren, of transporteurs misleiden ze 

met valse stempels en handtekeningen van de rustplaats, of met valse GPS-gegevens van de reis, dan komen 

die transporteurs daarmee weg. 

3.3.5 De kalfjes komen uitgeput aan, een deel ziek, of gewond, een enkele dood 

 

Uit de vorige paragrafen mag duidelijk geworden zijn dat een reis van vele honderden kilometers ontzettend 

zwaar is voor de jonge kalfjes. Door de stress, de blootstelling aan weer en wind en het gebrek aan rust, ruimte 

en drinken komt menig kalf uitgeput en uitgedroogd aan. Vaak is een deel van de kalveren al ondereg ziek 

geworden of gewond geraakt, en soms sterft er ook een enkel kalf onderweg. Een deel van de kalfjes wordt in 

de weken na aankomst alsnog in de kalverstal in Nederland ziek als gevolg van de reis.  

De sterfte van kalveren in de kalverhouderij ligt rond de 4%
21

 (dat zijn op 1,4 miljoen kalveren 56.000 doden). 

                                                           
21

 Een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in 2007 komt op een uitval van 3,9% voor blankvleeskalveren 
en 4,9% voor rosékalveren met als belangrijkste oorzaken maag-darm stoornissen en luchtwegaandoeningen. 
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Door uitputting ingestorte kalfjes 

Tijdens het transport zijn er kalfjes die zo uitgeput rakken dat zij instorten. Deze kalveren lopen groot risico 

onderweg betrapt te worden en gewond te raken, alsook ziek te worden. Bij aankomst op de plaats van 

bestemming in Nederland liggen deze kalfjes vaak half of geheel bewusteloos in de wagen. Ze kunnen niet op 

eigen kracht uit de wagen komen en moeten er door de chauffeur uitgesleept worden.  

 

 

   Foto: Uitgeput kalf uit wagen gesleept   Foto: Uitgeput kalf ligt op laadklep 

 

 

Dat transport fysiek uitputtend is blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat kalveren tussen de 7 

en 15 dagen oud na transport significant meer tijd besteden aan rusten en slapen dan een controlegroep van 

niet getransporteerde kalveren.
22

  

 

Ziek als gevolg van het transport 

Er is al lange tijd uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat transport de gezondheid van kalveren ook nadelig 

beïnvloed na het transport, 
23

 met zelfs kalfjes die bezwijken aan verschillende ziekten in de drie tot vier weken 

na het transport als een direct gevolg van het transport proces.
24

 

 

Dat de lange afstandstransporten kalfjes niet in de koude kleren gaat zitten blijkt ook uit het gegeven dat zij 

tijdens een lange reis een aanzienlijke hoeveelheid gewicht kunnen verliezen. In een wetenschappelijk 

                                                           
22

 Atkinson, P.J. 1992. Investigation of the effects of transport and lairage on hydration state and resting behaviour of calves 
for export. Veterinary record 130: 413-416 
23

 Crigor PN, Cockram, M.S., Steele, W.B., le Sueur, C.J., Forsyth, R.E., Guthrie, J.A., Johnson, A.K., Sandlands, V., Reid, 
H.W., Sinbclair, C and Brown, H.K., 2001. Effects of space allowance during transport and duration of mid-journey lairage 
period on the physiological, behavioural and immunological responses of young calves during and after transport. Animal 
Science 73, 341-360. 
24

 Knowles, T.G., 1995. A review of post-transport mortality among younger calves. Veterinary Record 317, 406 – 407. 
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onderzoek werd tijdens een rit van 19 uur met een uur onderbreking in het midden van de reis een gemiddeld 

gewichtsverlies gevonden van 1,4kg in de zomer en 2,0kg in de winter.
25

 

 

3.4 Veetransporten kunnen besmettelijke ziekten verspreiden 
 

Het transporteren van vee behoort tot de grootste risicofactoren voor het verspreiden van besmettelijke 

dierziekten. Kalveren kunnen ziektes onder de leden hebben en verspreiden zoals mond-en-klauwzeer. Maar 

de veewagen kan ook niet-runderziektes zoals varkenspest meenemen.  

 

Zo is mond en klauwzeer in 2001 in Nederland gekomen doordat kalveren uit Ierland op een rustplaats in 

Bretagne door Britse schapen hiermee besmet zijn. Recent in maart 2013 waren er uitbraken van BVD type 2 

(Bovine Virus Diarree) als gevolg van import van kalveren uit Duitsland. De Nederlandse vleeskalversector 

importeert sinds 2008 geen kalveren meer uit Groot-Brittannië omdat Runder TBC daar niet onder controle is, 

maar ook kalveren uit Ierland, die nog wel naar Nederland gehaald worden, kunnen deze ziekte hebben. 

Op dit moment gelden er onder meer strenge regels voor import van kalveren uit Litouwen en Polen, omdat in 

de oostelijke grensstreken van die landen Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen is gevonden. 

 

De kalversector probeert het risico op import van dierziekten uit het buitenland via het private 

kwaliteitsborgingssysteem van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) te verminderen en te 

beheersen.  

- Zo moet import van kalveren van tevoren bij een database van de SKV aangemeld worden.  

- De kalveren moeten in het buitenland op een door de SKV erkende verzamelplaats geladen worden.  

- De kalveren moeten vanuit het buitenland rechtstreeks naar de kalvermesterij, ze mogen niet meer 

langs een veemarkt of andere verzamelplaats.  

- Elke veewagen met kalveren uit het buitenland mag de dieren op maximaal twee kalverbedrijven 

afleveren. En als de veewagen een aanhanger heeft, mogen de dieren op de aanhanger ook op 

maximaal twee kalverbedrijven afgeleverd worden. Een combinatie van veewagen met aanhanger mag 

dus bij 4 kalverbedrijven dieren afleveren. 

 

Ondanks deze maatregelen blijft kalverimport riskant, om niet te zeggen Russische roulette met dierziekten. Zo 

is niet zeker hoe lang de kalveren al onderweg zijn en of ze op andere veemarkten zijn geweest voordat ze op 

een door de SKV erkende verzamelplaats in bijvoorbeeld Polen of Ierland komen. En het komt voor dat met de 

geboortepapieren wordt gerommeld om te verhullen dat een kalf nog geen 14 dagen oud is. 

 

3.5 Leeftijd, mixen en transport oorzaken hoog antibioticagebruik in kalversector 
 

In de intensieve veehouderij wordt heel veel antibiotica gebruikt. Door kwistig en onjuist gebruik van 

antibioticagebruik in de veehouderij, maar ook bij humaan gebruik, worden er steeds meer bacteriën gevonden 

die resistent zijn tegen antibiotica. Dit vormt een gevaar voor dier- en volksgezondheid. In 2009 gebruikte de 

Nederlandse veehouderij – in verhouding tot het aantal dieren – de meeste antibiotica van heel de veehouderij 
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 Knowles, T.G., Brown, S.N., Edwards, Phillips, A.J., and Warris, P.D.1999. Effects on young calves of a one-hour feeding 
stop during a 19-hour journey. Veterinary Record 145, 687-692. 
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in Europa. In Nederland is dit gebruik in de gehele veehouderij in 2014 ten opzichte van 2009 met 58,1% 

gedaald, maar we spreken nog steeds over een enorm verbruik van 200 ton antibiotica in 2014.
26

  

 

Het gebruik van antibiotica op een veebedrijf wordt uitgedrukt in de zogenaamde Dier Dag Dosering. Dit is het 

totale aantal kg behandeld dier in één jaar gedeeld door het totaal aantal aanwezige dieren op dit bedrijf. Door 

van alle veehouderijbedrijven in Nederland het antibioticagebruik te inventariseren kan per veehouderijtak de 

gemiddelde dierdagdosering worden berekend. Blijkens onderstaande tabel behoort de vleeskalversector 

samen met de vleeskuikensector wat betreft antibioticagebruik tot de zorgenkinderen in de veehouderij. De 

kalversector heeft zelfs de hoogst dierdagdosering van alle veehouderijsectoren. 

 

Tabel 2. Dier Dag Dosering antibioticagebruik in de veehouderij (Bron SDa, 2015). 

 

  Diersector                     

Sector Varkens   Kalveren   Rundvee   Vleeskuikens 

Jaar 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Totaal 14,32 9,96 9,52 25,58 21,5 21,15 3 3,04 2,44 27,6 13,01 15,76 

 

 

De Nederlandse overheid heeft de veehouderij een reductie in antibioticagebruik opgelegd van 70% ten 

opzichte van het gebruik in 2009. Voor 2015 geldt als tussendoel een reductie van 50%. De kalversector zit 

gerekend vanaf 2009 in 2014 op een reductie van 37,4%
27

. Het ziet er dus niet naar uit dat de vleeskalversector 

een reductie van 50% in 2015 gaat halen. 

 

Elk individueel veehouderijbedrijf wordt ingedeeld in categorieën om te bepalen of ze wat betreft 

antibioticagebruik op de goede weg zijn (groen), zelf met hun dierenarts extra inspanningen moeten leveren 

(oranje), of dat er dwingend ingegrepen moet worden (rood). In de kalversector zit nog meer dan de helft van de 

bedrijven in oranje en rood. 

 

Tabel 3. Procentuele indeling vleeskalverbedrijven naar mate van halen reductiedoelstelling antibioticagebruik 

(Bron, SDa, 2015). 

 

Diersoort Bedrijfstype Streefgebied% Signaleringsgebied% Actiegebied%   

Jaar   2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Vleeskalveren Blankvlees 33 49 48 50 41 44 17 10 8 

  Rosé start 36 39 33 48 48 56 16 13 11 

  Rosé afmest 38 46 48 33 33 34 29 21 19 

  Rosé combinatie   60 50   30 40   10 10 

 

                                                           
26

 Rapportage Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) over het antibioticagebruik in de veehouderij in 2015. 
27

 De daling van antibioticagebruik in de kalversector in 2014 vergeleken met het gebruik in 2007 (het jaar waarop deze 
sector met reductie is begonnen) ligt met 46,3% iets dichter bij het reductiedoel van 50% in 2015, maar de overheid vergelijkt 
officieel met het antibioticagebruik in 2009. 
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Uit de tabel blijkt dat In de vleeskalversector nog niet de helft van de bedrijven in het streefgebied, de groene 

zone zit. Het merendeel van de vleeskalverbedrijven slaagt er tot nu toe dus niet in om de gestelde doelen voor 

reductie van het antibioticagebruik te halen.  

 

 

Tabel 4. Dierdagdosering waarop een kalverbedrijf gesignaleerd wordt of waarop actie ondernomen wordt 

 

Type vleeskalveren Signaleringswaarde Actiewaarde 

Blanke kalveren 23 39 

Rosé start 67 110 

Rosé afmest 1 6 

Rosé combi 12 22 

 

 

Ook het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen wordt gemonitord en onderling vergeleken. 

Dierenartsen die veel antibiotica voorschrijven worden gevraagd naar de reden hiervan en moeten zo nodig hun 

beleid aanpassen. 

 

Wil je het antibioticagebruik in de kalversector echt terugdringen tot het absoluut noodzakelijke dan zullen er in 

deze sector structurele veranderingen moeten plaatsvinden.  

De veel te jonge leeftijd (10 a 14 dagen oud) waarop kalveren getransporteerd en met soortgenoten gemixt 

worden en de stress van lange afstandstransporten onder klimatologisch dikwijls primitieve omstandigheden zijn 

een belangrijke oorzaak voor het hoge antibioticagebruik in de vleeskalversector. Wil je dat echt aanpakken dan 

zal onder meer het kalf langer op het melkveebedrijf van geboorte moeten blijven,  zullen de transportleeftijd 

omhoog en de transportafstanden omlaag moeten en zullen de omstandigheden tijdens de resterende 

transporten verbeterd moeten worden. 
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4 Stoppen met langdurig transport van jonge kalfjes 

In hoofdstuk 3 is geschetst dat de aanvoer van jaarlijks ruim 800.000 kalveren uit heel Europa, waaronder een 

kwart miljoen over afstanden langer dan 8 uur rijden, naar de kalvermesterijen in Nederland grote risico’s en 

problemen met zich meebrengt voor het welzijn en de gezondheid van de kalveren, voor de gezondheid van de 

hele Nederlandse veestapel, en zelfs voor de volksgezondheid.  

 

In april 2014 heeft de Dierenbescherming al eens een rapport uitgebracht met oplossingsrichtingen om deze 

nadelen en risico’s uit te sluiten dan wel te verminderen
28

. De twee belangrijkste maatregelen zijn de beperking 

van de duur van het kalvertransport en het gaan mesten van de kalfjes in de landen/regio’s van geboorte. 

 

Beperken van de duur van het transport van kalveren 

Om de problemen en de risico’s van lange afstandstransporten van kalveren te verminderen of zelfs te 

vermijden moet de transportduur beperkt worden tot maximaal 8 uur rijden.  

 

Kalfjes mesten en slachten in de landen van geboorte 

Bij een beperking van de transportduur tot 8 uur kunnen kalfjes uit landen als Litouwen, Polen en Ierland niet 

meer naar Nederland komen en zullen in die landen zelf gemest en geslacht moeten gaan worden.  

 

Deze twee maatregelen betekenen dat de Nederlandse kalversector een deel van de aanvoer van kalveren uit 

het buitenland kwijt raakt, maar dat hoeft geen ramp te zijn, integendeel. 

Juist nu zou dat geen al te groot probleem moeten zijn, want door het afschaffen van de Europese 

melkquotering per 1 april 2015 groeit de melkveestapel in Noordwest Europa flink. Dat betekent dat er meer 

kalveren in Nederland en de landen eromheen geboren worden, die de kalveren uit onder andere Ierland, 

Litouwen en Polen kunnen vervangen. Daarnaast kan de Nederlandse kalversector van de opbouw van 

kalversectoren in landen als Polen en Ierland profiteren door hieraan kennis, voer en stal- en 

slachterijbenodigdheden te verkopen. En ten slotte zou de Nederlandse kalversector haar activiteiten 

gedeeltelijk kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld Polen en Ierland.  

 

De omstandigheden verbeteren voor de resterende transporten 

Ook na doorvoerring van de hiervoor geschetste twee maatregelen blijven er kalvertransporten in en naar 

Nederland plaatsvinden, alleen nu over afstanden van 8 uur rijden of korter. Om de omstandigheden tijdens die 

transporten te verbeteren zouden tenminste de volgende maatregelen genomen moeten worden: 

- Het kalf langer op het melkveebedrijf van geboorte houden en dus de leeftijd van waaraf kalfjes 

vervoerd mogen worden verhogen; 

- De oppervlakte per kalf en de stahoogte in de veewagen verhogen; 

- De handling van de kalveren, met name bij het in- en uitladen en het verzorgen onder weg, verbeteren; 

- Overstappen op transport in gesloten, klimaatgestuurde wagens. 

- De leefomstandigheden in de kalverhouderij verbeteren. 
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 Minder en beter kalvertransport. Terugdringen risico’s welzijn en gezondheid. Dierenbescherming, april 2014 
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Bijlage 1  Samenvatting inspecties kalvertransporten  door 
Eyes on Animals 

 

1.1 Samenvatting inspectie kalvertransport Letland – Nederland, maart 2015 
 

Het doel van deze inspectie van Eyes on Animals was het controleren van het welzijn van jonge kalveren die 

getransporteerd worden uit Oost-Europese 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. 

 

1.2 Samenvatting inspectie kalvertransport Polen – Nederland, juni 2015 
 

Op 26 juni brengt Eyes on Animals een onaangekondigd bezoek aan een exportverzamelplaats (EVP) in Polen. 

We worden hartelijk ontvangen en mogen alles bekijken. De hokken en luchtkwaliteit zijn goed. Er zijn helaas 

wel zeer magere kalveren aanwezig en kalveren die uitgeput zijn of aan diarree lijden. Ook zien we dat kalveren 

bij het drenken soms aan de staart worden gedraaid.  

 

Zorgen/overtredingen. We volgen een transport met kalveren uit Polen en bestemd voor een kalverenmesterij in 

Nederland. Het transport duurt 17,75 uur. Tijdens het transport kijken de chauffeurs regelmatig bij de kalveren. 

Maar we moeten ze vragen ook de bovenste twee lagen te controleren. Sommige compartimenten maken een 

overbeladen indruk omdat niet alle kalveren tegelijkertijd kunnen liggen. De kalveren krijgen water via een 

drinknippelsysteem, maar dit systeem is ongeschikt. De kalveren weten niet hoe een drinknippel werkt en 

maken er geen gebruik van. We zien veel onrustige kalveren die aan elkaar of aan de truck likken. Ook zijn er 

veel kalveren die liggen en een risico lopen om te worden vertrapt. Bij aankomst op de kalverenmesterij zijn er 

gelukkig geen dode of wrakke kalveren, maar de kalveren zijn wel uitgeput.  

 

(Nb. De volledige verslagen van deze inspecties staan op de website van de Dierenbescherming en de website 

van Eyes on Animals). 
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Bijlage 2 Oproep aan de kalversector om te stoppen met 
lange afstandstransporten 

Stichting Brancheorganisatie Kalversector 

t.a.v. dhr. J.J. Atsma, voorzitter 

 

Geachte heer Atsma, 

 
De kalversector in Nederland is Europa’s grootste kalfsvleesproducent. Dat mag een economische prestatie van 

formaat zijn, maar de aanvoer van hele jonge kalfjes uit heel Europa naar de Nederlandse kalvermesterijen 

betekent ook onnodig veel dierenleed en onverantwoorde ziekterisico’s voor dier én mens. Daarom doen wij 

een klemmend beroep op u als voorzitter van de stichting Brancheorganisatie Kalversector: Stop het gesleep 

met baby-kalfjes over lange afstanden. 

 

In Nederland worden jaarlijks meer dan anderhalf miljoen kalveren gemest en geslacht. Naast pasgeboren 

kalfjes uit de melkveehouderij in Nederland, Duitsland en België komen er ook een kwart miljoen kalfjes uit 

landen als Letland, Polen en Ierland. 

• De kalfjes zijn nog zuigelingen en hun afweersysteem is nog niet volgroeid, als ze nauwelijks 14 dagen 

oud op transport naar Nederland moeten. 

• De baby-kalfjes worden van de melkveebedrijven opgehaald en via veemarkten en verzamelcentra met 

vreemde soortgenoten gemixt en gesorteerd tot er voldoende zijn voor een volle veewagen met 

aanhanger met bestemming Nederland. 

• In de veewagen worden de kalfjes dicht opeen gepropt. Ze worden blootgesteld aan het lawaai en de 

trillingen van de wagen. En via kleppen en ventilatoren in de zijwanden van de veewagen worden ze 

onderweg blootgesteld aan weer en wind. 

• Als een kalfje in de rijdende veewagen gaat liggen of zijn evenwicht verliest en valt, loopt het risico om 

door andere kalfjes betrapt en verwond te worden. 

• De zuigelingen, die van nature minstens elke 2 uur bij hun moeder horen te drinken, krijgen pas na 9 

uur rijden tijdens een korte pauze van 1 uur, wat te drinken aangeboden. Maar de kalfjes zijn niet 

bekend met drinken via drinknippels. En in de overvolle veewagen kunnen de meeste kalfjes niet eens 

bij de drinknippels in de zijwanden van de wagen komen. 

• Op de lange reizen uit Ierland en Oost-Europa moeten de kalfjes na 19 uur rijden op een halteplaats 

uitgeladen worden om 24 uur te rusten. Maar in de praktijk wordt de halteplaats menigmaal 

overgeslagen of te kort bezocht (want tijd is geld nietwaar) en wordt in één ruk naar Nederland 

doorgereden. 

• Gezien het vorenstaande is het geen wonder dat de kalfjes bij aankomst op de kalverbedrijven in 

Nederland uitgeput en uitgedroogd zijn. Veel kalfjes hebben door de weersinvloeden tijdens de lange 

reis longontsteking en diarree opgelopen. Daarom is het ook geen wonder dat het gebruik van 

medicijnen, waaronder antibiotica, in de Nederlandse kalverhouderij zeer hoog ligt. En een hoog 

antibioticagebruik vormt door resistentievorming bij bacteriën niet alleen een risico voor de 

diergezondheid maar ook voor de volksgezondheid. 

• De invoer van al die kalfjes van ver weg over lange afstanden zijn Russische Roulette met dierziektes; 

regelmatig dreigen met de kalfjes ook dierziekten als mond-en-klauwzeer en varkenspest in Nederland 

ingevoerd en verspreid te worden. 
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Met het afschaffen van de Europese melkquotering per 1 april 2015 groeit de melkveestapel en daarmee het 

aantal kalfjes beschikbaar voor de kalvermesterij in Nederland, Duitsland en België en komt er een nieuw 

argument bij om met aanvoer van kalveren uit verder weg gelegen landen te stoppen; er zijn steeds meer 

kalveren dichtbij beschikbaar, aanvoer over lange afstand is niet meer nodig om de kalverstallen in Nederland 

gevuld te krijgen. 

 

De Nederlandse vleeskalversector heeft in het verleden wel vaker voor grote uitdagingen gestaan. Zo is zij op 

basis van afspraken met de Nederlandse Dierenbescherming van het individueel, hun hele leven opsluiten van 

kalveren in krappe boxen overgestapt op het houden van kalveren in groepen. 

Opnieuw vragen wij u moed te tonen en de kalverbranche een stukje diervriendelijker te maken; stop met het 

aanvoeren van jonge kalfjes over afstanden langer dan 8 uur rijden. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, 

 

F.C.Dales, 

directeur/bestuurder 

 


