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Schokkende poster veetransport in bushokjes door heel 
Nederland 
 

 

 

Deze week is in bushokjes in heel Nederland te zien hoezeer dieren lijden tijdens verre 
veetransporten. Dit toont de schokkende poster van internationale 
dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF). De poster 
roept de busreiziger op in actie te komen door een petitie voor een Europees verbod op 
verre veetransporten te tekenen. De posteractie is geheel gefinancierd via een 
crowdfundingactie, waarbij binnen een maand ruim 19.500 euro gedoneerd werd. Geert 
Laugs, directeur CIWF Nederland: “Verre veetransporten zijn extreem wreed en dat grijpt 
veel mensen aan, zoals blijkt uit de overweldigende reacties op onze crowdfundingactie. 
Europa mag de massale roep om een verbod van verre veetransporten niet langer negeren.” 
De in totaal 141 posters zijn deze week te zien in bushokjes door heel Nederland: van de 
Dam in Amsterdam tot het Sint Janskerkhof in Utrecht en de Grote Markt in Groningen. Zie 
hier de locatielijst.  
 
Eindeloos dierenleed 
Dagelijks worden duizenden Europese dieren op transport gesteld naar verre bestemmingen. Ze zijn 
vaak dagenlang onderweg onder veelal zeer slechte omstandigheden. Dieren zitten krap op elkaar, 
raken uitgeput, dorstig en hongerig, vaak gewond en soms overleven ze de reis zelfs niet. Controles 
op veewagens zijn vaak onvoldoende. Dieren moeten soms hevige kou, dan wel brandende hitte 
doorstaan. Vooral de transporten naar bestemmingen buiten de EU zijn berucht. Aan de EU grens 
ontstaan regelmatig problemen en op de bestemming worden de dieren vaak zonder verdoving 
geslacht. CIWF voert samen met andere organisaties internationaal campagne voor een Europees 
verbod op alle veetransporten die langer dan 8 uur duren, voor betere regels en voor strengere 



controles. De foto van het kalf werd gemaakt door dierenbeschermingsorganisaties AWF-TSB en Eyes 
on Animals tijdens een inspectie. Het dier had hevige dorst na een lange reis van Oostenrijk naar 
Turkije. 
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor 
het welzijn van dieren in de veehouderij. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame 
en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, tel. 06-28570927, 024-3555552.  
 
Foto’s high res – rechtenvrij – te downloaden via http://bit.ly/2lIW9tw  
Poster: https://assets.ciwf.org/media/7429833/transport-crowdfunding-poster-a4cmyk.pdf  
Locatielijst: https://assets.ciwf.org/media/7429848/locatielijst-transportposters-bushalten-nederland.pdf  
Petitie: http://www.ciwf.nl/stopthetrucks  
 
 

 
 


