Kalverentransport van Polen naar Nederland

26-27 juni 2015
Samenvatting
Op 26 juni brengt Eyes on Animals een onaangekondigd bezoek aan een
exportverzamelplaats (EVP) in Polen. We worden hartelijk ontvangen en mogen alles
bekijken. Er ligt veel stro in de hokken, de luchtkwaliteit is goed en de belading is acceptabel.
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 wordt gedraaid. Op de
EVP zien we een truck van de Nederlandse transporteur K. We besluiten deze te volgen tot
aan de eindbestemming. Het opdrijven en laden van de kalveren gebeurt rustig. De kalveren
zijn afkomstig uit Polen en bestemd voor een kalverenmesterij in Nederland. Het transport
duurt 17,75 uur. Tijdens 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. Jonge kalveren zijn erg kwetsbaar omdat hun immuunsysteem nog onvoldoende
ontwikkeld is. Eyes on Animals keurt het transport van jonge kalveren daarom sterk af.
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Observaties
26 juni 2015
11:25

We arriveren bij de exportverzamelplaats (EVP) in Polen. Er staan twee trucks: een truck van het bedrijf
K met op de voorkant een Duits kenteken: XX-XX-XX en op de achterkant een Nederlands kenteken:
YY-YY-YY. De andere truck is Pools met kenteken: JJJ-JJJ. Er staat geen naam op.
De eigenaar van de EVP is Italiaans. Hij ontvangt ons hartelijk. Hij spreekt goed Engels en Pools. We
mogen alles bekijken en alles filmen.
Naam EVP: X
Eigenaar: X
Adres: X
Nummer: X
Emailadres: X
Indruk verzamelplaats
Op het moment dat wij binnenkomen is er veel activiteit op de verzamelplaats en zijn er veel kalveren
aanwezig. Ze worden gedrenkt en verplaats van het ene naar het andere hok. Bij het drenken krijgen de
kalveren ieder hun eigen speen. Om de kalveren te begeleiden naar de speen worden ze regelmatig
stevig bij de staart vastgepakt.

Om het kalf goed te positioneren voor de speen wordt hij stevig bij de staart gepakt
De kalveren hebben duidelijk erg dorst. De melk is snel op. Vaak worden de kalveren nog tijdens het
drinken bij de speen weggehaald. Frederico zegt dat dit gedaan wordt om te voorkomen dat de kalveren
teveel drinken en koliek krijgen. Maar de kalveren hebben daarna nog zoveel dorst dat ze de gemorste
melk van de grond aflikken.

Kalveren krijgen melk
grond

Kalf drinkt gemorste melk van de
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Frederico zegt dat de kalveren ’s avonds weer water krijgen, via een drinknippelsysteem dat naar
beneden gedraaid wordt zodra de medewerkers het terrein verlaten.
In de wachthokken ligt er veel stro. Er is redelijk wat ruimte, maar de bezetting verschilt erg per hok. Ook
is er veel verschil in het gedrag van de kalveren: in het ene hok liggen de kalveren rustig te slapen en in
het andere hok heerst er veel onrust. Op de voorkant van ieder hok staat de afkomst en
eindbestemming.

Op de voorkant van ieder wacht hok staat de eindbestemming en de afkomst.
Er zijn behoorlijk wat magere kalveren te zien, met name uit Litouwen. Ook zien we veel kalveren met
diarree en kale plekken (aangetaste huid van de diarree).

Kalf met diarree en kale plekken

Magere kalveren
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Magere kalveren
De kalveren hebben extreme zuigbehoefte. We zien kalveren aan elkaars lichaamsdelen zuigen, aan de
stalinrichting likken en urinedrinken.

Afwijkend zuiggedrag
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De eigenaar van de EVP zegt dat de jongere kalveren uit Litouwen naar NL gaan en kalveren voor NL
niet ouder mogen zijn dan 35 dagen. Later blijkt dat deze Litouwse kalveren waarschijnlijk met
transporteur X zijn meegegaan.
We zien dat sommige werknemers bij het opdrijven aan de staarten draaien. Eén heel zwak kalf uit
Litouwen (oormerk LT XXXX) dat amper nog kan staan, wordt aan de staart omhoog getrokken.

Zwak kalf uit Litouwen wordt aan de staart omhoog getrokken door medewerker.
Bij het opdrijven wordt er soms hard gefloten en worden kalveren op de achterhand getikt.
De chauffeurs van de K truck zijn Pools. Eén chauffeur is aan het slapen. De eigenaar van de EVP zegt
dat de kalveren voor K zo rond 19:00 geladen worden en dat we welkom zijn om dit te bekijken. We
vertellen hem dat we later zullen terugkomen om het laden te bekijken. We verlaten het terrein van de
Export Verzamelplaats en gaan terug naar het hotel.
16:00

We gaan weer richting de Export Verzamelplaats. Van een afstand bekijken we wanneer de
voorbereidingen voor transport plaats van start gaan. We willen niet onnodig vroeg aanwezig zijn. Het is
op dat moment ongeveer 21°C.

17:43

We zien dat er stro in de truck wordt gedaan ter voorbereiding van het transport.

Er wordt stro in de truck gedaan
18:08

X, een Nederlandse truck, arriveert ook. Kenteken: XXXX. Het betreft een gesloten dwars geventileerde
truck met veel inspectieluiken.

18:16

We zien dat K gaat laden en vertrekken richting de EVP.
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Er zijn twee mannelijke dierenartsen aanwezig bij de export verzamelplaats. De inkoper van kalveren
voor de EVP, een jonge man, is erg vriendelijk, hij behandelt de kalveren rustig. Wij worden vertelt dat
de kalveren minimaal 2 weken oud moeten zijn, maar dat je de papieren niet altijd kunt vertrouwen. Eén
van de dierenartsen vertelt dat K 250 kalveren vervoert. De kalveren zijn 2-5 weken oud. We spreken
met één van de chauffeurs van K en hij zegt dat ze naar x in Nederland gaan. De chauffeurs zijn beide
Pools en spreken een klein beetje Duits.
Op het terrein is er ook een Poolse truck “Z” die kalveren laadt voor Spanje.
We bekijken het laden van de kalveren. Dit gebeurt relatief rustig, zonder veel lawaai of geweld. Er ligt
veel stro in de compartimenten.

Het laden verloopt rustig
Als de compartimenten naar boven worden gelift, raken een paar kalveren een beetje uit balans. Maar
de chauffeurs houden in de gaten of het goed gaat. Aan beide kanten van de truck staat één chauffeur.
De meeste compartimenten voldoen aan de Europese beladingsnorm. Maar enkele compartimenten
lijken overbeladen te zijn omdat niet alle kalveren tegelijkertijd comfortabel kunnen liggen.

Indruk beladingsgraad K&M truck
19:57

De K truck is geladen en vertrekt. Wij volgen.
Bedrijf: K
Kenteken: XXXX (truck) / XXX (aanhanger).
Beschrijving: Truck en aanhanger: grijs en twee laags.

20:47

Bord: Wyzkov 9km / Warsaw 60km

20:51

Chauffeurs stoppen en leggen ons uit dat er een snelweg naar Warsaw afgeloten is tot 22:00 en dat ze
daarom even moeten wachten. Ze gaan koffie drinken. De ventilatie van de truck blijft aan. Aan de
zijkanten van de truck zijn al veel kalveren gaan liggen. We zien kalveren aan de truck likken.
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Veel kalveren zijn tijdens transport al gaan liggen.

Kalf likt aan ijzerwerk
De chauffeurs heten A. en C.. A. rijdt nog twee uur mee en wordt dan vervangen door een andere
chauffeur. C. rijdt tot de eindbestemming in Nederland. De chauffeurs zeggen dat kalveren eigenlijk altijd
goed aankomen. Heel soms zijn er één of twee mindere kalveren. Vlak voor vertrek kijkt C. nog even bij
de dieren. De mannen zetten het watersysteem aan om te laten zien dat het werkt.
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Chauffeur C. kijkt bij de dieren
21:28

We zitten weer op de weg.

21:35

We rijden richting Warsaw en passeren over 1000m Mostowka.

22:09

We zitten op de E67 richting Poznan.

22:35

Een pauze bij het tankstation voor een snelle wissel van chauffeur.

23:13

We zitten op de A2/E30. Poznan 224km.

27 juni 2015
00:48

We zitten nog op de A2.

00:50

Stop tankstation. De chauffeurs hebben gewisseld. De nieuwe chauffeur heet R. en spreekt een beetje
Engels. Ze vertrekken al weer na enkele minuten. We kijken even snel bij de kalveren. Er is één volledig
bruin kalf dat ligt en erg uitgeput lijkt.

03:15

Nog steeds op de A2.

03:30

We stoppen bij een parkeerplaats aan de A2, vlak voor de afslag Torzym. De kalveren worden gedrenkt.
We vragen de chauffeur om de ladder te pakken, zodat iedere laag kalveren gecontroleerd kan worden.
De chauffeur stemt toe en pakt de ladder. De lichten worden aangedaan bij controle. We controleren zelf
ook via de ladder.
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Controle bovenste compartimenten
We zien dat de kalveren geen idee hebben hoe de nippels werken. Er is niet één kalf te zien dat de
nippels uit zichzelf gebruikt. We moesten de kalveren laten zien dat er water uit de nippel komt door
deze in te drukken. Hier is echter best veel kracht voor nodig, wat een kalf niet lukt en snapt. Bij het
indrukken van de nippel spuit het water vervolgens alle kanten op en maakt het veel geluid. Dit schrikt de
kalveren af. Maar zodra ze doorhebben dat er water uit de nippels komt, willen ze dolgraag drinken en
worden ze onrustig. Uiteindelijk wist één kalf, nadat wij het voor hadden gedaan, hoe hij een klein beetje
water uit de nippel kreeg.

Kalfje heeft net water uit de nippel gelikt met onze hulp
De drinknippels op de tweede en derde vloer waren onbereikbaar voor de kalveren. Dit kwam doordat
het dak werd verhoogd, waardoor de metalen constructie in de weg zit. Het watersysteem in de Pezzaioli
trucks is dus ongeschikt.
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Drinknippels bovenste verdiepingen zijn onbereikbaar door dak verhoging.
Omdat de nippels toch niet gebruikt werden (de kalveren weten niet hoe ze het moeten gebruiken) en
extra hoogte en frisse lucht goed is voor de kalveren, zagen we dit niet als een heel groot
welzijnsprobleem. Maar het is uiteraard wél een probleem dat zulke kwetsbare dieren tijdens zo’n lange
reis niet kunnen drinken.
Sommige compartimenten lijken veel voller dan de andere. In de volle compartimenten is er
onvoldoende ruimte voor alle kalveren om te gaan liggen. Ook zien we kalveren die liggen en andere
kalveren die er op gaan staan.

Belading truck
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Liggende kalveren vormen een risico om vertrapt te worden.
We zien veel kalveren met diarree en enkele kalveren met een snotneus.

Kalf met diarree van ander kalf op zijn kop
Alle kalveren zijn van Poolse afkomst. Eén van de chauffeurs vertelt dat de Litouwse kalveren van de
exportverzamelplaats geladen werden door Y uit Nederland. De truck heeft kleine toegangsdeuren.
04:30

De truck vertrekt weer.

04:47

We zitten op de A2. Nog 21 kilometer tot de Duitse grens.

04:59

Afslag 29 genomen richting Stubice.

05:10

Truck gaat tanken bij Orel tankstation.

05:20

Een andere truck rijdt ons per ongeluk vast, waardoor we niet achter K&M aan kunnen rijden.

05:25

We zitten op de A12/E30.

05:35 We zitten op de A12/E30. Bries / Berlin 82km.
06:13 We zitten op de A10/E30/E55. Am Fichtenplan 1000m. Richting Magdeburg Leipzig.
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06:29

We zitten op de A10/E30/E55. Potsdam 25km.

06:46

Dreieck Werder 2200 meter.

07:30

Theessen 500 meter.

07:40

We zitten op de A2/E30. Burgzentrum / Hannover 122 km.

08:30

We zitten op de A2. Het regent en is 16°C.

08:50

Het regen hard. Het is 16°C.

09:40

Pauze op parkeerplaats. 19°C. Snelle controle van de dieren op de onderste vloer. Geen opvallende
zaken. Chauffeur controleert niet. We bevinden ons 98km van Osnabrück.

10:20

We zitten op de A30/E30 richting Amsterdam. Het is 20°C en droog.

10:30

Bad Oeynhausen. 50km/u veel stoplichten.

10:55

Snelle stop bij tankstation. Chauffeurs vertrekken eerder dan wij en we zijn hun even uit het zicht.

11:20

We hebben de truck weer gevonden dichtbij Osnabrück op de A30. Het is 20°C.

11:28

We zitten op de A1 richting Dortmund.

12:00

We zitten op de A43 richting Wuppertal.

12:18

We rijden de snelweg A43 af en zijn op de nationale weg 474.

12:20

We zien dat we de verkeerde truck volgen (wel een K&M truck, maar met een ander kenteken). We
volgen de TomTom richting Barneveld in de hoop de truck weer te zien.

13:45

We zijn in op de plaats van bestemming in Nederland. We bellen met transporteur K en vragen naar het
kalverentransport uit Polen. We krijgen de locatie door van de kalverenmesterij.

14:15

We arriveren bij kalverenmesterij X en zien de truck van K staan. Van Beek en zijn zoon ontvangen ons
hartelijk. De K truck was om 13:45 gearriveerd en om 14:15 waren ze al klaar met uitladen. We hebben
het uitladen dus net niet kunnen zien. De eigenaar van de kalvermesterij zegt dat alle kalveren heel
rustig zijn uitgeladen en dat ze allemaal gezond zijn. Hij nodigt ons uit om in de stal te kijken.
Reguliere kalverenstal
We bekijken de zojuist uitgeladen kalveren en hebben toestemming om beelden te maken. Het vlees van
de kalveren zal uiteindelijk verkocht worden als witvlees. De kalveren zijn gehuisvest in eenlingboxen.
De meeste kalveren staan, sommige liggen. De kalveren blijven nog twee weken in éénlingboxen vertelt
de kalvermester ons. Daarna worden de tussenschotten verwijderd en zitten de kalveren in groepjes.
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De huisvesting van de Poolse kalveren in Nederland
Een groot deel van de kalveren heeft al water gekregen als we aankomen, maar een deel van de
kalveren krijgt nog water. Het water bevat elektrolyt en is warm. Sommige kalveren drinken direct,
andere kalveren laten de emmer staan. Niet alle kalveren lijken te begrijpen hoe ze uit een emmer
moeten drinken. Na een beetje begeleiding drinken ze gretig. De kalvermester vertelt dat de kalveren ’s
avonds melk krijgen. Hij zegt daarnaast dat het geen probleem is dat de kalveren 24 uur geen water
krijgen. Als ze wel water krijgen tijden transport, zijn er altijd een paar kalveren dood de volgende dag.
Teveel water drinken veroorzaakt namelijk koliek.

Kalveren krijgen te drinken . Sommige kalveren weten niet hoe ze uit een emmer moeten drinken
De kalvermester zegt dat alle kalveren in goede conditie zijn aangekomen. We mogen ze natellen, zegt
hij. Het zijn er 250. Er zijn inderdaad geen wrakke kalveren te zien. Sommige kalveren zien er wel
uitgeput uit en we zien kalveren met diarree, kale plekken en erg magere kalveren. De kalvermester
licht toe dat de kale plekken komen doordat het kalf in zijn eigen ontlasting heeft gelegen en de
ontlasting de huid aantast. Maar hij zegt dat de kalveren kerngezond zijn.
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Kale plekken door liggen in eigen ontlasting

Kalf met diarree op de achterhand

Uitgeput kalf

Erg magere kalveren op roostervloeren
De kalveren hebben 0,8m2 ruimte en staan op een volledig roostervloer. De roosters zijn 8 cm breed en
van hout. De omgeving van de kalveren is verder kaal. Ze hebben geen speen of afleidingsmateriaal. De
stallen en vloeren zijn wel schoon.
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De kalvermester zegt dat de kalveren geen speen krijgen omdat ze er niet naar omkijken of ernaast
gaan zuigen. Bovendien stimuleert een speen het zuiggedrag en gaan kalveren lucht zuigen en
urinedrinken. Kalveren die speciale aandacht nodig hebben, krijgen soms wel een speen. Alle
importkalveren krijgen bij aankomst wel wat aspirinepoeder. Dit werkt heel goed, zegt de kalvermester.
Het zorgt ervoor dat de kalveren zich net even wat beter voelen.
We zien ook nog een beetje van het opdrijven van de kalveren naar de juiste box. Dit gebeurt vrij rustig.
De kalveren worden op de achterhand getikt.

Kalveren worden naar de box gebracht
De kalvermester krijgt soms wel kalveren uit Litouwen, maar meestal uit Polen. K is hun vaste
transporteur voor importkalveren. Hij geeft aan dat hij geen voorstander is van de dichte veetrucks, maar
ze hebben er wel twee. Een Nederlandse transporteur is het beste, zegt de kalvermester. In totaal heeft
de kalvermester 25.000 kalveren. De stal voor de reguliere kalveren is een gehuurde stal. Hij heeft ook
een stal met 1 Beter Leven ster kalveren. Deze stal is gekocht. Hier zijn ze 3 jaar geleden mee gestart.
De kalvermester geeft aan dat hij eerst niets zo blij werd van het 1 Beter Leven ster, maar dat hij er nu
toch wel van overtuigd is dat het beter is.
Beter Leven 1 ster stal
We worden uitgenodigd om ook de stal met 1 Beter Leven ster kalveren te bekijken. Deze stal geeft een
betere indruk dan de reguliere stal. De vloer is van rubber en heeft iets een bolling, waardoor de mest
makkelijker in de kelder valt. De roosterbalken zijn 11cm breed, iets breder dus dan de roosterbalken
van reguliere kalveren. Een rubberen vloer kost €100 euro per kalf meer zegt de kalvermester. Maar het
materiaal is wel heel duurzaam. De Beter Leven kalveren zijn ouder dan de reguliere kalveren die we
hebben gezien en ze zijn in groepen gehuisvest. Ze krijgen iets meer ruimte dat reguliere kalveren. Op
de vloeren ligt wel ontlasting, deze oogt hard/ingedroogd. De kalveren zijn over het algemeen schoon,
enkele kalveren zijn besmeurd met poep/diarree.
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Indruk huisvesting Beter Leven 1 ster kalveren. Kalveren zijn schoon en de meeste kalveren liggen.

Vloer van de Beter Leven 1 ster kalveren

Kalf besmeurd met poep

De meeste kalveren liggen/rusten uit. We zien twee kalfjes die met elkaar aan het spelen zijn. Er hangen
ook borstels in de stal en we zien ook dat deze gebruikt worden. Maar verder is er weinig te doen in de
stal. We zien ook kalfjes die aan elkaar zuigen/likken.
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Kalf likt/hapt aan ander kalf zijn oor

Borstel voor kalveren

De kalvermester laat ons een promofilmpje zien. Hierin wordt verteld dat de kalveren ruwvoer krijgen via
speciale voerbakken, dat ze vers stromend water krijgen, dat de luchtkwaliteit continu gemeten wordt en
dat de mest wordt afgevoerd via mestbanden, waardoor de luchtkwaliteit beter is. Ook is er een roldeur
die onder andere dient als nooduitgang.
15:20 We wisselen contactgegevens uit en we vertrekken.

Overtredingen
Exportverzamelplaats
1.

Om de kalveren bij het drenken goed te positioneren voor de speen, werden ze regelmatig stevig bij de
staart vastgepakt. Vanzelfsprekend doet dit pijn.

VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 1.8db
Het is verboden: op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen
dat het de dieren onnodige pijn of onnodig lijden berokkent.
2.

We zagen dat een zwak kalf uit Litouwen aan de start omhoog werd getrokken.
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VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 1.8d
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.
Transport
1.

Het watersysteem is ongeschikt voor kalveren. Op de melkveehouderij krijgen kalveren via een speen of
emmer te drinken. Het watersysteem in de truck maakt gebruik van drinknippels waarop gedrukt moet
worden om er water uit te krijgen. Dit systeem begrijpen de kalveren niet, ze zijn immers gewend om te
zuigen. De kalveren maken dan ook de gehele reis (17.75 uur) geen gebruik van de waternippels.
Bovendien maken de nippels lawaai als er op gedrukt wordt, waardoor de kalveren schrikken.

2.

VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk 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.
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 2.7.
Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met inachtneming van
de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te rusten,
op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders bepaald, moeten zoogdieren en vogels ten
minste om de 24 uur
gevoederd en ten minste om de 12 uur gedrenkt worden. Water en voeder moeten van goede kwaliteit
zijn, en moeten de dieren op zodanige wijze worden aangeboden dat het risico van besmetting tot een
minimum beperkt is. De nodige aandacht moet worden besteed aan het feit dat dieren aan de voederen drenkmethoden
moeten wennen.
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VERORDENING (EG) Nr.1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk V, punt 1.4.a.
Kalveren, lammeren, jonge geiten en niet gespeende veulens op melkvoeding alsmede niet gespeende
biggen moeten na een transporttijd van 9 uur een voldoende rusttijd van ten minste 1 uur krijgen, waarin
zij met name gedrenkt en zo nodig gevoederd worden. Na deze rusttijd kunnen zij opnieuw gedurende 9
uur worden vervoerd.
3.

In natuurlijke omstandigheden drinkt een kalf om de 1-3 uur melk bij de moeder. Tijdens transport krijgen
kalveren echter geen melk maar (electrolyten)water. Hierin zitten onvoldoende voedingsstoffen. Hierdoor
zijn kalveren na lange afstand transporten vaak zwak en wordt antibiotica gebruikt om ziektes en sterfte
te voorkomen. Bij aankomst op de boerderij zag Eyes on Animals diverse kalveren die een zeer mager
waren of uitgeput. Eyes on Animals raadt het transport langer dan 8 uur dan ook sterk af.

VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 2.7.
Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met inachtneming van
de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te rusten,
op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders bepaald, moeten zoogdieren en vogels ten
minste om de 24 uur gevoederd en ten minste om de 12 uur gedrenkt worden. Water en voeder moeten
van goede kwaliteit zijn, en moeten de dieren op zodanige wijze worden aangeboden dat het risico van
besmetting tot een minimum beperkt is. De nodige aandacht moet worden besteed aan het feit dat
dieren aan de voeder- en drenkmethoden moeten wennen.
VERORDENING (EG) Nr.1/2005 VAN DE RAAD, Bijlage I, Hoofdstuk V, punt 1.4.a.
Kalveren, lammeren, jonge geiten en niet gespeende veulens op melkvoeding alsmede niet gespeende
biggen moeten na een transporttijd van 9 uur een voldoende rusttijd van ten minste 1 uur krijgen, waarin
zij met name gedrenkt en zo nodig gevoederd worden. Na deze rusttijd kunnen zij opnieuw gedurende 9
uur worden vervoerd.
4.

De chauffeurs controleren alleen de kalveren op de eerste laag van de truck. Pas nadat wij de
chauffeurs nadrukkelijk vroegen om ook de kalveren op de tweede en derde laag te controleren,
kwamen ze in actie en pakten ze een ladder.
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Artikel 3c
Het is verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren
waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan: het transport wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en de
omstandigheden voor het welzijn van de dieren worden regelmatig gecontroleerd en naar behoren in
stand gehouden;

5.

We hebben niet de mogelijkheid gehad om te de beladingsgraad uit te rekenen. Maar het was duidelijk
zichtbaar dat er in sommige compartimenten onvoldoende ruimte was voor de kalveren om tegelijkertijd
te gaan liggen. Kalveren die lagen, konden bovendien niet eenvoudig weer opstaan omdat andere
kalveren over hun heen stonden, of soms zelfs op hun stonden. Ook zijn de drinknippels door de volle
compartimenten niet altijd goed bereikbaar voor de kalveren.
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VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD, Artikel 3g.
Het is verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren
waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan: de dieren beschikken, gelet op hun grootte en op het voorgenomen transport, over voldoende
vloeroppervlak en stahoogte.
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