
De algemene verontwaardiging is

groot. Uit de hele regio komen mel-

dingen binnen van verontruste bur-

gers. Het aantal overtreft vele malen

de verwachting van de oprichters

van het meldpunt, de organisaties

die aan de wortels staan van de cam-

pagne Bomen voor Koeien. „Ik ben

’verrast’ door het aantal meldingen

uit het hele land. De meldingen blij-

ven maar binnenkomen”, zegt coör-

dinator Thomas van Slobbe. „Veel

mensen zijn nu in Nederland op va-

kantie, fietsen veel rond en zien de

dieren dan staan.”

Bij het meldpunt kan iedereen per

mail (info@bomenvoorkoeien.nl)

laten weten waar en wanneer er

koeien, paarden en schapen zonder

schaduw in een wei staan bij een

temperatuur van 30 graden Celsius

of hoger. De mails worden bij voor-

keur voorzien van foto’s. Van Slob-

be: „Koeien bijvoorbeeld kunnen

niet goed tegen hitte, ze zweten

moeilijk. Ze voelen zich lekker als de

temperatuur buiten tussen min vijf

graden en achttien graden Celsius

is. Boven de twintig graden krijgen

koeien al last van de warmte en bij

dertig graden is het echt niet meer te

harden. Ze worden lusteloos, staan

te puffen en te hijgen. Afhankelijk

van de luchtvochtigheid en de tijd

dat ze in de zon staan, kunnen hun

uiers gaan ontsteken, kunnen ze

klauwproblemen krijgen en kan

hun pens gaan verzuren. Kortom, ze

lijden echt.” Hij wijst erop dat het

aantal hittedagen in de toekomst al-

leen maar zal toenemen.

Boeren hoeven niet bang te zijn

dat ze nu aan de schandpaal gena-

geld worden. „Wij doen niet aan na-

ming en shaming”, zegt Van Slobbe.

„Wij maken een overzicht van de

meldingen en leggen dat voor aan

agrariërs en aan de politiek. Er gaat

een brief naar landbouwminister

Carola Schouten.” 

Bomen voor Koeien plant bomen

op en langs weilanden. Vorig jaar

zorgde de campagne voor de aan-

plant van bijna 115.000 bomen in het

hele land. Hiervan staan er bijna

24.000 in het westen van het land.

De bomen worden gefinancierd

door particuliere donateurs.

Wakker Dier opende eind juni het

Meldpunt Hittestress. Met name de

afgelopen week kwamen er dage-

lijks tien tot twintig meldingen bin-

nen, voorzien van foto’s. Hieronder

ook meldingen van dieren in over-

volle en bloedhete transportwagens

en dichte stallen. Wakker Dier ver-

wijst melders naar het telefoon-

nummer (144) van de Dierenpolitie.

➔ Regio 3: ’De koe trekt het niet
meer in de hitte’

Honderden meldingen van ’beesten zonder schaduw’ 

Verontwaardiging
over verhit vee

Alkmaar ■ Het kersverse Meld-
punt Koeien zonder Schaduw
heeft in een paar dagen na de op-
richting al driehonderd meldin-
gen binnen gekregen over koei-
en, paarden en schapen die zon-
der een spatje schaduw in de
brandende zon staan. Het meld-
punt van Wakker Dier krijgt nu
dagelijks tien tot twintig mail-
tjes.

❜ Ze worden
lusteloos, staan

te puffen 
en te hijgen

❜

Leonie Groen 
l.groen@mediahuis.nl

Getuigen van de oorlog

Ooggetuigen vertellen

’Hij had eens drie dagen aan vrouwen geen
voedsel gegeven. Hij was manisch depressief.
Om daar nu iemand voor dood te schieten’.
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Liefde lang geleden

Geschiedenisles

Historica Mirjam
Janssen koos in haar
boek ’Liefde in de Lage
Landen’ een
verrassende manier
om onze vaderlandse
geschiedenis te
beschrijven.
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Alkmaar krijgt gelijk

Sluiten
drugspand
terecht
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Eens iets anders
dan voetbal
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In de muur hangen,

met óf zonder touw:

het wordt steeds populairder

Drukte bij Starlet 

In de file
voor een
bloedprik
Telefonisch een
afspraak maken voor
bloedafname bij
Starlet valt niet mee.
Er zijn minder
priklocaties en er zijn
veel patiënten. 
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