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Oproep aan Tweede Kamer: geen andere dieren voor nertsen  
Twaalfduizend mensen tekenen binnen enkele dagen petitie  
 
 
De sluiting van de nertsenhouderijen mag niet leiden tot de komst van andere vormen van 
industriële veehouderij. Dat is de boodschap van Compassion in World Farming (CIWF) in 
een dringende oproep aan de Tweede Kamer die ondertekend is door meer dan 12.000 
mensen. Vanavond vergadert de landbouwcommissie over de inhoud van de 
compensatieregeling voor nertsenhouders. CIWF roept de betrokken Kamerleden per brief 
op zich ervoor in te zetten dat de grond, stallen en stikstofruimte van de nertsenhouderijen 
niet gebruikt mogen worden voor andere vormen van industriële veehouderij. Zoals de 
compensatieregeling nu gepresenteerd is, zou het geld gebruikt kunnen worden voor 
nieuwe vee-industrie.  
 
Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Het is goed nieuws dat de nertsenhouderijen snel 
moeten sluiten, maar we moeten het ene dierenleed niet inruilen voor het andere. Het mag 
niet zo zijn dat er op die plekken nu bijvoorbeeld konijnen in kooitjes gehouden worden of 
dat de vrijkomende stikstofruimte gebruikt wordt om ergens anders een intensief 
kippenbedrijf mogelijk te maken. Er zijn al te veel dieren in Nederland: een grote last voor 
het milieu, de natuur en de gezondheid. We moeten de veestapel juist drastisch inkrimpen.” 
 
 
De regering wil meer dan 100 miljoen euro uittrekken voor de nertsenhouders als compensatie voor 
de vervroegde bedrijfssluiting. In andere stoppersregelingen wordt wél de voorwaarde opgenomen dat 
op de plaats van het bedrijf het bestemmingsplan veranderd wordt en er geen veehouderij meer mag 
komen. CIWF en haar supporters vinden dat dit ook in de regelingen voor nertsenhouders moet 
worden opgenomen. In minder dan een week steunden ruim 12.000 mensen de oproep en tekenden 
de petitie van CIWF. 
 
 
 
 
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van dieren 
in de vis en vee-industrie. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijker, duurzaam en gezond 
voedselsysteem. Voor dieren, mensen en aarde.  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, tel. 06-28570927, 024-3555552.  
 

 
 


