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Dé 5        punten in grote stikstofsoap
Het strafrechtelijk 
onderzoek door het 
Openbaar Ministerie 
naar mogelijke 
fraude met 
stikstofcijfers door 
Lelystad Airport is 
een unicum. Toch 
kan het OM niet 
anders. Deze vijf 
cruciale momenten 
in de stikstofsoap 
hebben tot het 
strafonderzoek 
geleid.

JUSTITIE                           START ONDERZOEK NAAR MOGELIJK GESJOEMEL MET CIJFERS STIKSTOFUITSTOOT DOOR LELYSTAD AIRPORTFRAUDE?

Armon Veeneman
Epe

Het OM wil Gosschalk vervol-
gen voor de dierenmishandeling 
van vorig jaar, die dierenwelzijns-
organisatie Varkens in Nood aan-
toonde op undercoverbeelden. Er 
bestaat volgens het OM eventueel 
nog de mogelijkheid dat de zaak 
wordt geschikt, als het strafrech-
telijke onderzoek naar de mis-
standen bij Gosschalk is afgerond. 

Er wordt gesproken van ‘meer-
dere verdachten’. Of het om de di-
rectie en/of om medewerkers 
gaat, wil het OM niet zeggen. Ook 
wat ze ten laste wordt gelegd, is 
nog niet bekend. Op dierenmis-
handeling staat een maximale ge-
vangenisstraf van drie jaar of een 
geldboete van 21.750 euro, zo bleek 
uit een brief van landbouwminis-
ter Henk Staghouwer aan de 
Tweede Kamer. 

Ondertussen werkt het Eper 
bedrijf ‘hard aan verbetering’ van 
het dierenwelzijn. Dat zeggen 
Gosschalk-toezichthouder Roy 
Melsert en Madelaine Looije, in-
specteur bij Eyes on Animals. Die 
dierenwelzijnsorganisatie kreeg 
onlangs onbeperkt toegang tot de 
slachterij, waarbij onaangekon-
digd bezoek mogelijk is en came-
rabeelden bekeken mogen wor-
den.

Melsert werkt na de misstanden 
als toezichthouder dierenwelzijn 
bij Gosschalk. Hij heeft naar eigen 
zeggen meer dan 25 jaar ervaring 
in slachterijen. Hij was onder 
meer actief voor Vion, Ameco en 
Westfort. 

Melsert stelt dat hij in Epe ‘alle 
vrijheid’ krijgt om verbeteringen 
in het slachthuis door te voeren. 
De Apeldoorner zegt te mogen in-
grijpen op alle plekken van het 
slachtproces. 

,,Ik heb er een sport van ge-
maakt om de kwaliteit van het 
dierenwelzijn in slachthuizen te 
optimaliseren”, zegt Melsert. 
,,Veel mensen eten vlees, dan 
moet je ervanuit kunnen gaan dat 
dieren bij de slacht een waardig 
einde krijgen. Met zo min moge-
lijk pijn, stress en angst.”

Melsert stelt dat het in slachte-
rijen fout gaat doordat daar ‘figu-

ren rondlopen die niets met die-
renwelzijn hebben’. ,,Dat zijn 
werknemers die daar alleen ko-
men voor het geld. Hen mag je 
niet met levende dieren laten 
werken. Die duiken onder de ra-
dar van de camera’s en doen ver-
keerde dingen. Dat soort zaken 
heb je niet altijd in de hand. Het is 
jammer dat een bedrijf daar dan 
de dupe van is.” Ingaan op de aan-
passingen in de slachterij wil hij 
niet, in tegenstelling tot EoA-in-
specteur Looije. 

‘Misdadigers’
,,Aandacht in de media ligt hier 
nogal gevoelig, door alle negativi-
teit die is verschenen”, zegt Mel-
sert. ,,Wat ik wel kan zeggen, is 
dat ik er met de bezem doorheen 
ga. Onder mijn pet komen misda-
digers niet binnen. Als dat wel zo 
is, vliegen ze eruit. Daar ben ik 
heel makkelijk in.”

EoA-inspecteur Looije zegt dat 
ze onlangs met eigen ogen zag 
hoe Gosschalk verbeteringen 
heeft doorgevoerd in de slachterij, 
onder leiding van Melsert. ,,Ik ben 
onder de indruk van het slimme 
cameratoezicht (waarmee mis-
standen gedetecteerd worden, 
red.) dat wordt toegepast”, vertelt 
Looije.

,,Dat gebeurt bijvoorbeeld wan-
neer de automatische verdover 

een dier heeft gemist en deze nog 
bij bewustzijn is. Ik heb opge-
merkt dat het personeel in dit 
soort gevallen adequaat reageert. 
Ik heb zes tot acht uur beelden te-
ruggekeken. Om de paar maanden 
bekijken we hoe de situatie bij 
Gosschalk is.”

Drijfgangen
Behalve het slimme cameratoe-
zicht heeft Gosschalk volgens 
Looije ook op een aantal plekken 
de drijfgangen aangepast, waarin 
varkens en koeien richting de 
slacht lopen. Die zijn op sommige 
plaatsen smaller gemaakt, terwijl 
daar ook meer licht is opgehangen 
en stalmedewerkers zoveel moge-
lijk uit het zicht van de dieren 
zijn. ,,Door al die factoren ervaren 
ze minder stress en zijn minder 
ingrepen nodig. Peddels om mee 
te slaan worden niet meer ge-
bruikt.”

Toch tempert Looije ook de eu-
forie rond de verbeteringen die 
zijn doorgevoerd. ,,Je kan niet ver-
wachten dat slachten foutloos 
verloopt, bij vierhonderd varkens 
per uur”, zegt Looije. ,,Het is een 
utopie om te denken dat we een 
foutloos slachtsysteem kunnen 
creëren. Cameratoezicht is een 
goede stap, maar een bedrijfscul-
tuur moet ook veranderen. Daar 
zijn ze onder leiding van Roy nu 
mee bezig. Gosschalk is goed op 
weg.”

Geen reactie
Gosschalk wil niet reageren op 
vragen van de Stentor. In het afge-
lopen jaar legde deze krant ver-
geefs meerdere bezoeken af aan de 
slachterij. Op brieven, e-mails en 
telefoontjes kwam geen reactie. In 
gesprek met Foodlog, een 
nieuwsplatform over voeding, 
zegt directeur Bennie Gosschalk 
onder meer dat de slachterij ‘niet 
wil stoppen, ondanks de beelden 
die het imago ernstig hebben be-
schadigd’ en dat het bedrijf ‘zicht-
baar het beste jongetje van de klas 
wil worden qua dierenwelzijn.’

 c Onderzoek naar omstreden bedrijf uit Epe loopt nog

Slachterij Gosschalk ‘goed op 
weg’, vindt de toezichthouder

 e Slachterij Gosschalk uit Epe werkt volgens toezichthouder Roy 
Melsert en Madelaine Looije, inspecteur bij Eyes on Animals, ‘hard 
aan verbetering’ van het dierenwelzijn. FOTO HENRI VAN DER BEEK

l     
Onder mijn pet 
komen misdadigers 
niet binnen. Als 
dat wel zo is, 
vliegen ze eruit
 – Roy Melsert, toezichthouder 
dierenwelzijn

Terwijl het Openbaar 
Ministerie (OM) slachterij 
Gosschalk voor de 
rechter wil slepen, werkt 
het Eper familiebedrijf 
‘hard aan verbetering’ van 
het dierenwelzijn. Dat 
stellen Gosschalk-
toezichthouder Roy 
Melsert en Madelaine 
Looije, inspecteur bij 
Eyes on Animals.

l     
Je kunt het 
onderzoek gerust 
een unicum 
noemen
 – Jan Willem Erisman, 
hoogleraar Integrale 
Stikstofstudies bij VU


