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Petitie tegen komst megastal 19000 varkens Almelo 
‘Deze megastal gaat heel Nederland aan’ 
 

 
 
 
Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) is een 
petitie gestart tegen de komst van de omstreden megastal van 19.000 varkens in Almelo. De 
gemeenteraad moet hier binnenkort over beslissen. Binnen een paar dagen werd de petitie 
al ruim 8800 maal ondertekend. Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Een dergelijke 
megastal betekent megadierenleed en megavervuiling. De overweldigende reacties op de 
petitie laten zien dat niet alleen in Almelo maar ook ver daarbuiten mensen zich zorgen 
maken. Dit is niet de veehouderij zoals wij die willen in Nederland.”  
 
De petitie is te ondertekenen op www.ciwf.nl/megastal.  
 
De megastal is gepland aan de Schout Doddestraat in Aadorp, gemeente Almelo. Het gaat om een 
uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf van bijna 6.000 naar 19.000 varkens. De gemeente 
besloot eerder in 2014 in het gebied geen verdere intensieve veehouderij toe te laten. Om de megastal 
te realiseren moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. De raad lijkt hierover verdeeld.  
 
Megadierenleed en megavervuiling 
In een dergelijke megastal zullen de varkens hun hele leven binnen opgesloten staan en nooit naar 
buiten kunnen. Naast het dierenleed op de extreem grote schaal, is ook de impact op de aarde zeer 
groot. Denk aan mest, de uitstoot van broeikasgassen en verbruik van natuurlijke bronnen voor de 
productie van veevoer voor de dieren. Deze impact gaat veel verder dan de gemeentegrenzen. De 
meeste Nederlanders willen dan ook geen megastallen.1  
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor 
het welzijn van dieren in de vee-industrie. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame 
en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.  
 
 



1 Meerderheid Nederlanders wil geen megastallen http://www.nu.nl/binnenland/2448710/meerderheid-nederlanders-wil-geen-
megastallen.html  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927, 024-3555552.  
 
 

 
 


