
De veemarkt in Leeuwarden is 
nu qua dierenwelzijn een van de 
betere van Europa. Dat meldt die-
renrechtenorganisatie ‘Eyes for 
Animals’ na recente inspecties en 
controles van de markten voor 
schapen, slachtrunderen en nuka’s 
in de Friese hoofdstad.

Voorzitter Piet Thijsse van de Ne-
derlandse Bond van Handelaren in 
Vee (NBHV) is blij, maar niet ver-
rast. „Het zou alleen mooi zijn als 
nu ook de overheid eens met een 
dergelijk goed bericht naar buiten 
kwam. Met kritiek doen ze dat ook. 
De VWA is vaak genoeg aanwezig.”

De inspecteurs van ‘Eyes for 
Animals’ spreken in hun recente 
rapportages van een ‘open en ont-
spannen sfeer’ met de marktmees-
ter en andere veehandelaren die 
alle vragen wilden beantwoorden. 

Enkele jaren geleden had deze 
vanuit Nederland actieve  organi-
satie die zich vooral op landbouw-
huisdieren richt, felle kritiek op 
de wijze waarop bijvoorbeeld met 
slachtvee op de veemarkt werd 
omgegaan. Bezoeken liepen toen 
soms uit op felle confrontaties tus-
sen dierenactivisten en veehan-
delaren. Ook de NBHV-voorzitter 
weet dat nog. „We moeten het ook 

Na controle dierenrechtenorganisatie ‘Eyes for Animals’

‘Veemarkt is goed bezig’
niet weer overdrijven, maar er 
waren toen inderdaad incidenten 
die niet hadden mogen gebeuren.” 
Thijsse vindt het een ‘goede zaak 
en prima ontwikkeling’ dat het 
beeld nu dus volledig is veran-
derd. 

Wel blijven er altijd kleine kri-
tiekpunten. Bij de kalvermarkt 
was dat ‘het trekken aan staarten, 
in de rug knijpen en ruw de boxen 
in duwen van de dieren’.

Daar tegenover stond dat de 
kalveren voldoende ruimte had-
den, dat er stro was en dat de 
maximale tijd zonder drinkwater 
niet werd overschreden. 

Geen koerswijziging voor teler Roelof Tuin uit 
Valthermond, ondanks de ontkoppeling van de 
zetmeelaardappelteelt.  (Lees verder op pagina 15)

Overgangsjaar
Alfons Blokhuis en Andra Westerhoff raden 
collega-boeren niet aan om over te schakelen 
op buffels. (Lees verder op pagina 13)

Buffels melken

Boerencamping

De boerencamping van Johan en Lucie Wijnsma 
uit Oldeholtwolde is sinds kort één van de vier 
FarmCamps-locaties.  (Lees verder op pagina 7)
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gedeputeerde maakt kennis met Pure graze
Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg (links) van de provincie Groningen was maandag te gast op het bedrijf van Chris Greving (rechts) in Ter Apelkanaal om 
kennis te maken met de Pure Graze-werkwijze. Chris Greving houdt 140 melkkoeien en neemt deel aan een studiegroep over het ‘Natuurlijk Werken’-concept 
van Pure Graze. In dit concept wordt de voederbehoefte van de koeien afgestemd op de grasproductie en loopt daarmee parallel.  Foto: Koos van der Spek

Maïs heeft
zon nodig
Sinds 1987 is de zomer niet meer 
zo koel geweest. De snijmaïs 
staat in grote delen van het land 
dan ook heel matig en de cruci-
ale fase van de kolfzetting is aan-
gebroken. 

Maar de kans is groot dat het 
de komende weken alsnog goed 
komt. „Twee weken mooi zomer-
weer en de aanhoudende nattig-
heid is zo vergeten”, voorspelt 
Limagrain-specialist Cor Simons. 
Toch kent hij ook maïspercelen 
die onherstelbare schade hebben 
geleden. Maïs van amper een hal-
ve meter lang die geel ziet. 

Niet alleen vanwege de natte 
zomer tot nu toe, maar soms ook 
omdat het gewas in het voorjaar 
structuurschade heeft opgelopen. 
In de Achterhoek en Twente heeft 
de maïs nog het minst te lijden 
gehad van de nattigheid en de 
relatief lage temperaturen. Daar 
steeg de temperatuur ondanks de 
aanhoudende wind van zee toch 
regelmatig boven de 20 graden 
en kreeg de snijmaïs de warmte 
die het nodig heeft om twee me-
ter lang te worden en meer. Vee-
voercoöperatie ForFarmers heeft 
klanten die maïs hebben van bij-
na drie meter lang.
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De controle op het functioneren 
van luchtwassers is beneden peil. 
Dat zegt DLV’er Gerben de Vries. 
„Ambtenaren hebben er vaak de 
ballen verstand van”, zegt hij. Het 
elektronisch monitoren wordt 
waarschijnlijk verplicht, maar 
het duurt nog jaren voordat dit 
systeem overal is geïmplemen-
teerd. „Het is een mooi hulpmid-
del, maar de controle is niet wa-
terdicht.”
 Lees verder op pagina 9.

Luchtwassers 
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