SLUIT VION! BUURTKRANT

Waarom wij zeggen:
VION Gaat Dicht!

De varkens
Laten we bij de dieren beginnen. Alle twintigduizend
varkens die dagelijks binnenkomen als levende wezens
en die er doodgemaakt weer uit komen. Die zitten in de
benauwdheid en hebben geen enkele keus. Die hebben net
zoveel recht op vrijheid, plezier en leven als wie dan ook.
Het wordt ze afgepakt. Waarom? Om de voedselvoorziening
te garanderen? Welnee. Mensen kunnen uitstekend zonder
varkensvlees, zonder welk dierlijk voedsel dan ook. Varkens
worden de dood in gejaagd voor een enkel doel: voor de
winst van Vion. Net als de arbeiders, zijn varkens voor de
baas gewoon dingen, producten, middelen om rijker van te
worden. We willen dat daar een eind aan komt.
Daarom zeggen wij: VION Gaat Dicht!
De arbeiders
Laten we verder gaan met de mensen die hier werken. Voor
hen zetten we ons in. Naast hen willen we staan. We weten
dat het zwaar werk is. We geloven voor geen meter dat zij
zulk werk zouden kiezen als er prettiger, schoner, minder
gevaarlijk en diervriendelijker werk zou zijn met minstens
hetzelfde loon, want dat mag ook best omhoog.
Daar komt corona nog eens bij. Blijkbaar vindt de Viondirectie dat gevaar niet zo groot. Anders had ze allang
serieuze maatregelen genomen. Maar Vion vindt haar eigen
inkomsten belangrijker dan de gezondheid van mensen. En
de burgemeester? Die aarzelt en twijfelt. Terwijl arbeiders
gevaar lopen, elke dag opnieuw.
Veel van de arbeiders zijn immigranten uit landen als Polen,
Roemenië en Bulgarije. Ze werken er op basis van flexcontracten van louche uitzendbureaus. Als er misstanden
aan de dag komen kan Vion naar de bureaus wijzen en haar
handen in onschuld wassen. Huisvesting - vaak in beroerde
omstandigheden, opeengepropt in weinig hygiënische
woonruimte - is gekoppeld aan het uitzendcontract. Bij
ontslag heeft de arbeider geen baan meer, maar ook geen
woning. Vion wordt rijk via dit soort uitbuiting.
Daarom zeggen wij: VION Gaat Dicht

De omwonenden
Dan zijn er nog de mensen in Boxtel die in de buurt van
het slachthuis wonen. Die zitten in de stank. Die hebben
te maken met een verziekt milieu vanwege het bedrijf. Die
hebben overlast te verduren, of het nu de stank is die het
bedrijf voortdurend produceert, of geluidsoverlast, of de
verkeersoverlast van de trieste vrachtwagens vol ter dood
veroordeelde varkens in de straten rond het slachtbedrijf zelf.
Daarom zeggen wij: VION Gaat Dicht.
Met jullie hulp: VION Gaat Dicht!
We weten dat diverse omwonenden zich al sinds jaar en dag
inzetten tegen deze overlast. Een grote shout-out aan hen!
We weten dat sommige mensen zich al sinds jaar en dag
inzetten voor de vrijheid van dieren, ook in Boxtel. We weten
dat sommige arbeiders in het slachthuis hun nek proberen
uit te steken tegen de uitbuiting die daar plaatsvindt. Een
grote shout-out aan hen allemaal! Met deze krant hopen we
al deze mensen een extra steuntje in de rug te geven en te
laten zien dat ze niet alleen staan.
In deze krant vind je achtergronden over Vion, het dierenleed, de behandeling van arbeiders, de milieu-effecten en
de overlast die het bedrijf oplevert. Je vindt er ook meer
over de initiatiefnemers van deze krant, de actiegroep Sluit
VION! We hopen met deze krant een bijdrage te leveren
aan de strijd tegen milieubederf en overlast, uitbuiting en
dierenleed, waarvoor Vion verantwoordelijk is. Ook u kunt
helpen bij die strijd. O ja, en Vion Gaat Dicht!

Dit artikel is gebaseerd op een toespraak die één van ons hield
tijdens de manifestatie Sluit VION op 26 juni. Zie voor het verslag
en de toespraak zelf: https://sluitvion.nl/vion-gaat-dicht/

Vion, het grootste slachtbedrijf van Nederland, heeft
haar grootste vestiging hier in Boxtel. Dit slachthuis
is continu een bron van leed voor mensen en andere
dieren. Een oord van verschrikking voor de varkens
die er dag in, dag uit worden afgemaakt. Een hel voor
de vrijwel rechteloze, uitgebuite mensen die dit werk
doen. Een bron van milieubederf en overlast voor omwonenden. Wij denken dat dit anders kan en anders
moet. Daarom zeggen wij: VION Gaat Dicht!
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‘De slacht is zo’n
vreselijk mooi proces’
Twee keer in mijn leven bezocht ik Vion in Boxtel. In 2014
en in 2017 was me een bezoek aan de fabriek beloofd. Beide
keren zat er, toen ik me aan de balie meldde, toch niet meer
in dan een gesprek met de communicatiedirecteur. Net op
die twee dagen werd het productieproces geoptimaliseerd.
Dat begreep ik zeker wel? Vion verbeterde voortdurend de
kwaliteit. Het kwam even niet uit.
Ik publiceerde beide interviews in het tijdschrift Communicatie.
Nu ik ze na jaren weer eens teruglees, vertellen ze me iets
over dat andere proces achter de muren van Vion. Niet over
wat ze daar doen, maar over hoe ze daar denken.
In 2014 deed Marc van der Lee nog de communicatie. Groot
liefhebber van vlees, trots op de slacht. Hij vond het meer nog
dan ik ‘een groot gemis’ dat ik Vion niet van binnen kon zien.
‘Het is zo’n vreselijk mooi proces. Je moet het gezien hebben.’
Ik zei dat er nogal wat mis scheen te zijn met dat proces.
Die dagen hadden klokkenluiders net een reeks misstanden
naar buiten gebracht. Poep op vlees, gewoon varkensvlees
verkocht als biologisch, stukjes plastic en botsplinters in
producten. Incidenten, volgens hem. Beeldvorming door
media.
‘Wij willen een goed, veilig en vooral betaalbaar product
leveren. We hebben het over een voedingsmiddel. Iets dat je
in je mond steekt. Veel intiemer dan dat bestaat niet, hè? Dat
moet kloppen. Ons proces is daar de beste garantie voor.’ En
de misstanden? De verhalen over de onveilige werksfeer?
‘Dat komt van een paar mensen met wrok. Dit is wel een
productiebedrijf hè, geen praatgroepje. We pakken elkaar
niet met fluwelen handschoenen aan. Daar zijn de marges
te smal voor. Als iets niet klopt, spuit het geld er meteen uit.’
Als hij zo trots was op het productieproces en niets te verbergen had, waarom hing hij dan geen openbaar toegankelijke
camera’s bij de vergassing op? ‘Omdat je geen ruk ziet. Die

CO2-putten waar de varkensgondels in verdwijnen zijn
twaalf meter diep, het is daar aardedonker. Maar zelfs als
we bijlichten: wat ga jij daar nou uit afleiden? Dat wij goed
of slecht bezig zijn? No way. Want jij hebt er geen verstand
van. Zonder mijn uitleg erbij zie jij thuis op je scherm alleen
een varken spartelen. Ach, kijk nou toch, zo zielig.’
Oké. Dus ik ‘moest’ het proces gezien hebben, maar ik zag
toch ‘geen ruk’. Wel zag ik in 2014 een bedrijf in het defensief
dat voor de aanval koos. De sfeer was passief-agressief. De
tegenstrijdige, hypocriete manier van redeneren die je alleen
aantreft in de vee- en vleesindustrie. Zakelijk, bijna oprecht
klinkende hypocrisie. Ach, de mensen wilden koste wat kost
vlees eten. Leverde Vion het niet, leverde een ander het wel.
Maar dan van een (nog) slechtere kwaliteit.
Drie jaar later klonk er een heel ander geluid. Vriendelijke
woorden als ‘sociale verantwoordelijkheid’ en ‘duurzaamheid’ dwarrelden onophoudelijk mijn opnameapparaat
binnen. Niet dat de verhalen die deze dagen naar buiten
kwamen er veel beter op waren geworden. Intimiderende
werkcultuur onder inleenmedewerkers uit Polen, de lopende
band die te hoog stond, de stroomstok voor onwillige varkens,
inspecteurs die om de tuin werden geleid. Maar Vion had
wél het roer omgegooid. Onderdelen waren verkocht, het
bedrijf was gehalveerd, reorganisaties volgden elkaar op.
In vijf jaar tijd versleet Vion vijf CEO’s.
En communicatiebaas Van der Lee was ingeruild voor Nancy
Aschman, een vrouw die al niet meer zo nodig elke dag vlees
hoefde te eten. Opnieuw zat er die dag voor mij geen bezoekje
aan de fabriek in – voortgaande procesoptimalisering. Maar
anders dan Van der Lee nam Aschman opvallend vaak het
woord ‘transparantie’ in de mond. Het waren de dagen van
de misstanden in de varkensfabriek bij het Belgische Tielt.
Ook Vion kreeg in die weken kritiek op een half openhartig

Column voor Sluit VION
door Jeroen Siebelink
filmpje van het slachtproces, waarbij de zeer pijnlijke vergassing was weggelaten. Ze vond het ‘terecht dat Nederland
scherp op Vion was’. Haar ‘grote trots’ was trouwens het
eerste, sociale jaarverslag van Vion. ‘De beginbijbel. We
willen in de sector voorop lopen.’
Ik vroeg of ze het droog hield bij beelden van de CO2-put.
Ze zei: ‘Ik vind je emotioneel voor een journalist.’
Ik schreef het op. Later eiste ze dat deze vraag eruit moest. Het
was wel gezegd, maar ze kon het ‘intern niet verantwoorden’.
Na de oprechte hypocrisie van 2014, was het nu omgekeerd. De
communicatie was van een hypocriet soort openhartigheid.
Verantwoordelijkheid zolang het je uitkomt. Ik weet niet wat
erger is. Toch zag ik een Vion dat niet meer zo zeker was
van haar zaak. Nog steeds de mond vol over de procesgang,
maar als procesmanager van de ellende van dier en mens
begon men aan te voelen dat je beter je mond kunt houden
over hoe vreselijk mooi dat proces is.

Jeroen Siebelink (1968) is schrijver en journalist. Van zijn hand
verschenen de bedrijfsgeschiedenis van De Vegetarische Slager en
de roman Pels, een op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal over
de zoon van een nertsenfokker die zich tegen zijn vader keert en
zich ontwikkelt tot nertsenbevrijder.

De activisten waren allemaal dorpelingen, het merendeel
vrouwen, en de meesten waren zelfs nog nooit naar een
demonstratie geweest. Dit is een van de weinige voorbeelden
van buurtverzet tegen de dier-industrie.

Sluit VION! maakt zich zorgen over de behandeling van
de arbeiders die bij Vion werken. Over alle dieren die hier
nodeloos worden geslacht. Over het welzijn en de gezondheid
van buurtbewoners. Het milieu dat wordt vervuild: lokaal
en elders.
Wij voeren actie om alles wat er mis is met Vion aan de kaak
te stellen en we geven publiciteit aan acties van anderen

die passen binnen onze waarden en die bijdragen aan onze
visie. Deze visie komt neer op het volgende: wij willen dat
Vion sluit, tenzij het wordt omgevormd tot een organisatie
die diervriendelijk is (dus niet slacht), goed voor arbeiders
zorgt, omwonenden geen overlast bezorgt en een positieve
bijdrage levert aan het milieu. Wij hebben dus heel duidelijk
een holistisch perspectief: de uitbuiting van mensen, milieu
en dieren hangt met elkaar samen. Daarom is wat ons betreft
de strijd óók niet gestreden als Vion 100 procent plantaardig
zou worden. Met de sluiting van het huidige Vion willen we
juist dat er nieuwe werkgelegenheid komt op de Ladonk,
maar dan eerlijk, nuttig en diervriendelijk werk.
Wij kunnen dit niet zonder de bewoners van Boxtel. Kun
je je vinden in onze doelen en wil je meedoen, op wat voor
manier dan ook? Neem contact op!
Ook kun je je steun uitspreken door de poster die wij in het
midden van deze krant hebben geplaatst, op je raam te hangen.

Het bedrijf Vion is verantwoordelijk voor de dood van
jaarlijks 15 miljoen varkens, waarvan er 5 miljoen in Boxtel
worden geslacht. 55-60% van de Nederlandse varkenshouders en 35-40% van de Duitse varkenshouders laten
dieren slachten door Vion.
Naast varkens heeft Vion zich gespecialiseerd in ‘afgedankte’
melkkoeien. Wekelijks slacht Vion in Nederland en Duitsland
zo’n 17.000 koeien. Een derde van alle melkveehouders in
Nederland en Duitsland (48.000 bedrijven) levert koeien aan
Vion. De meeste worden in Duitsland geslacht.
Varkens
De varkens in de vleesindustrie brengen hun volledige leven
door in gesloten stallen. Animal Rights: “De zeugen brengen
hun leven voornamelijk staand en liggend door, geklemd
tussen de metalen stangen van de inseminatie-, dracht- en
kraamafdelingen in de moderne ‘doorschuif-stalsystemen’.
In de huidige zeugenhouderij produceert een zeug gemiddeld
29 à 30 gespeende biggen per jaar. De onnatuurlijk hoge
geboortecijfers resulteren in een daling van het geboortegewicht en een toename in biggensterfte. De overlevende
biggen worden verder opgefokt (gemest) tot slachtrijpe vlees-

varkens. Een vleesvarken wordt beschouwd als ‘slachtrijp’
wanneer het rond de 118 kg weegt. Het dier is dan ongeveer
achtentwintig weken oud”.

Het vlees van deze dieren wordt o.a. verkocht bij AH en Plus.
Het overgrote deel van de varkens krijgt geen ster en dit
vlees is vrijwel geheel voor de export.

In het slachthuis worden varkens verdoofd door middel
van gas voordat hen de keel wordt doorgesneden. Eyes
on Animals: “Bewusteloosheid treedt met CO2-gas niet
ogenblikkelijk op. Wetenschappelijke studies tonen aan
dat dit tot 60 seconden kan duren. Bij Vion zagen wij vele
varkens naar adem happen, gillen en met hun kop schudden
gedurende de tijd dat ze werden blootgesteld aan het CO2gas”. De organisatie kreeg geen toestemming om binnen
Vion te filmen “aangezien het slachthuis wil voorkomen dat
de beelden verkeerd worden geïnterpreteerd”.

Koeien
Er zijn koeien die speciaal voor hun vlees worden gehouden
en er zijn koeien die als ‘melkmachine’ worden ingezet. Al
deze koeien eindigen vroegtijdig in het slachthuis, alleen
wordt de koe in de zuivelindustrie eerst een aantal jaar
uitgemolken. Aan hun vlees valt nog best te verdienen:
Vion boert er goed van. De koeien worden in Nederland
geslacht in Tilburg - ook De Groene Weg koeien worden
hier geslacht.

Naast deze ‘reguliere’ varkens slacht Vion ook varkens die
een ‘beter leven’ zouden hebben gehad. De Groene Weg – het
biologische paradepaardje van Vion – slacht 100.000 varkens
per jaar (0,6% van het totaal van Vion: het aandeel biologisch
is dus marginaal). Het slachtproces en ook transport van
deze dieren gaat op dezelfde manier als de gangbare varkens.
De zogenaamde beter leven varkens krijgen 1 ster van de
Dierenbescherming. Vion noemt dit Good Farming Star.

De Nederlandse melkkoe zet zo’n 3 à 4 kalfjes op de wereld
en daarna is ze ‘op’. Ze is gemiddeld 5,5 jaar oud als ze wordt
afgevoerd naar het slachthuis.
Daarnaast zijn er koeien die nog eerder worden afgevoerd:
dieren die niet snel genoeg zwanger raken worden gezien
als een economische verliespost. “Naast vruchtbaarheidsen uiergezondheidsproblemen, behoren klauwproblemen
tot de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige ‘afvoer’ van
melkkoeien,” aldus Animal Rights.
Bij het slachten van melkkoeien gaat het vaak mis. Zo zijn
er zwangere dieren en sterven hun ongeboren kalveren een
langzame en pijnlijke dood. Soms kunnen afgevoerde koeien
niet meer op hun benen staan en moeten ze het slachthuis in
worden gesleept. Diverse Vion slachthuizen - waaronder die
in Leeuwarden - zijn al in opspraak geraakt en zelfs gesloten
vanwege misstanden.
Sluit VION! keurt alle gebruik van dieren af. Wij zijn voor de
afschaffing van de veehouderij in zijn geheel. We strijden niet voor
welzijnsverbeteringen of ‘beter leven’ en ‘bio’ vlees.

Brightlingsea is een dorp in het Noorden van Engeland waar
bewoners zich spontaan organiseerden om het transport
van levende dieren uit de haven te stoppen. Het protest, ‘the
battle of Brightlingsea’ startte in januari 1995 en duurde
negen maanden.

Sluit VION! is opgericht in juni 2020. De directe aanleiding was
een corona-uitbraak onder het personeel van Vion, vrijwel
allemaal arbeidsmigranten. Op 26 juni demonstreerden wij
als dieren-, milieu-, en vakbondsorganisaties gezamenlijk met
bewoners om sluiting te eisen. Vion mocht openblijven, maar
Sluit VION! gaat door als coalitie. Op dit moment bestaan
wij als Sluit VION! uit enkele omwonenden en de volgende
organisaties: Alle Dieren Vrij; Animal Rebellion; Vrije
Bond Noord-Brabant; Autonomen Brabant; Earthlings NL,
en Cage Undefined.
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Hoe een dorp de export van
dieren stopte

Even voorstellen
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Dorpelingen tegen veewagens
Toen Brightlingsea door exporteurs werd aangesteld als
nieuwe exporthaven voor levende dieren richtten bewoners
direct een lokale groep op, Brightlingsea Against Live
Exports (BALE). Men probeerde de trucks tegen te houden,
hopende dat de dieren werden teruggestuurd. Dit mondde
uit tot een dagelijkse strijd waarbij soms wel tweeduizend
mensen op de been kwamen. Zo ketende men zich vast
aan een bus die voor de ingang van de haven werd gelegd.
In de strijd om Brightlingsea werden zeshonderd mensen
gearresteerd en raakten er honderd gewond. Bescherming
van de trucks door politie kostte de staat £2.25 miljoen.
In oktober 1995 vertrok er voor de laatste keer een diertransport uit de haven. De activisten wonnen omdat het
transport, door alle tegenstand, te duur was geworden.
Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor de mensen in Boxtel
en ieder die te maken heeft met overlastgevende bedrijven
in de buurt!

De impact van Vion
op het milieu
Over de hele wereld zien we bosbranden, smeltende ijskappen,
uitstervende plant- en diersoorten en de ondergang van
volledige ecosystemen. We bevinden ons midden in een
ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om
er iets aan te doen. Ondanks het Akkoord van Parijs zijn we
hard op weg naar een opwarming van de aarde van 3 à 4
graden, met alle verwoestende gevolgen van dien.
Animal Rebellion heeft in september 2020 actie gevoerd
bij het hoofdkantoor van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie (ZLTO) in Den Bosch, die de veehouderij blijft
beschermen en promoten.
ZLTO is vanwege de nauwe banden met Vion Food Group
geen objectief instituut. Vion komt veelvuldig in het nieuws
vanwege schandalen omtrent dierenwelzijn en uitbuiting
van arbeidsmigranten. Vion heeft een innige relatie met
veeboeren: ze is eigendom van NCB Ontwikkeling - het
investeringsfonds van de ZLTO. De 15.000 leden van de
ZLTO – boeren – zijn de aandeelhouders van Vion. De
vleesverwerker doodt elk jaar 16.510.000 dieren op haar
locaties in Duitsland en Nederland en is dus een van de
grootste veroorzakers van de milieubelastende gevolgen
door de veehouderij (lees hiervoor ook het artikel: de
onzichtbare vervuiler).
De veehouderij levert een enorme bijdrage aan klimaatverandering door haar productie van broeikasgassen zoals
CO2, CH4 (methaan) en N2O (distikstofmonoxide). Hoewel
CO2 het bekendste broeikasgas is, is methaan mogelijk 28
keer schadelijker dan CO2, in termen van haar opwarmingspotentieel, en N2O zelfs 265 keer.
Een intensieve veehouderij zoals in Nederland, en vooral in
Brabant, levert grote hoeveelheden stikstof en ammoniak

Animal Save Nederland
Elke eerste maandag van de maand staat Animal Save
Nederland bij slachthuis Vion, waar dagelijks tussen de
17.000 en 20.000 varkens van nog geen 6 maanden oud
worden geslacht.
op. Te veel stikstof zorgt voor verzuring en uitputting
van de bodem. Daarmee verandert de vruchtbaarheid en
plantensamenstelling, wat een bedreiging vormt voor de
biodiversiteit.
Ammoniak draagt significant bij aan de fijnstofconcentratie,
zure regen en ook de verzuring van ecosystemen. De politiek
richt zich op de verkeerde maatregelen, namelijk het aanpassen van stallen in plaats van de veestapel afbouwen.
In sommige delen van Brabant is de hoeveelheid fijnstof in
de lucht hoger dan door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) is toegestaan. Dat is zeer gevaarlijk omdat fijnstof
in kleine hoeveelheden chronische gezondheidsproblemen
veroorzaakt en in grote hoeveelheden dodelijk kan zijn.
Ook laten meerdere recente onderzoeken uit Nederland en
het buitenland zien dat de gevallen van Covid-19 hoger zijn
in gebieden waar de populatie blootgesteld is aan een hoger
fijnstofgehalte in de lucht, zo ook in Noord-Brabant.
Covid-19 houdt ons momenteel in de greep, het bedreigt
ons land, onze bevolking en onze economie. Covid is een
zoönose, dus een ziekte afkomstig van dieren. Ongeveer
tweederde van infectieziekten zijn zoönosen. Dit moet nu
werkelijk een wake-up call zijn voor de Nederlandse politici
om ons voedselsysteem te veranderen. Nederland had al
eerder met andere zoönosen te doen, zoals de ziekte van
Lyme, Q-koorts, toxoplasmose, salmonellose en vogelgriep.
Na corona zullen er meer zoönosen en pandemieën komen,
zoals de vogelgriep. Virologen luiden de noodklok. Met de
huidige veestapel zitten we op een tikkende tijdbom.

Met onze acties willen we de dieren een gezicht geven en
laten zien hoe deze dieren hun laatste uren doorbrengen.
Ons doel is om mensen bewust te maken van het feit dat hun
stukje vlees ooit een levend dier was met gevoel. Dat lijkt
vanzelfsprekend, maar veel mensen staan daar tegenwoordig
niet meer bij stil en zien alleen het ‘eindproduct’.
Geen varken is hetzelfde. Niet qua uiterlijk en niet qua gedrag.
Tijdens onze acties zien we heel duidelijk het verschil tussen
de individuele karakters. In geen enkel opzicht verschillen
ze van onze 'huisdieren' als het gaat om hun vermogen om
blijdschap, angst en pijn te voelen. We vragen mensen na te
denken over dat verschil. Waarom eten we wel varken maar
geen hond? Waarom slachten we varkens met tienduizenden
tegelijk en brengen we onze kat naar de dierenarts voor een
waardig einde als hun lijden ondragelijk wordt?
Bewustwording
Mensen worden steeds bewuster. Van de impact van de
veehouderij op onze natuur en leefomgeving, het effect
van vlees eten op onze gezondheid en de omstandigheden
waarin deze dieren leven en sterven.
Veel mensen denken bij het zien van de foto’s niet aan
lekker eten. Ook zullen weinig mensen deze dieren pijn
kunnen doen, laat staan kunnen doden. Is het dan logisch
dat we dat wel door een ander laten doen? In een tijd waarin
plantaardige opties overal te verkrijgen zijn?
We willen graag dat mensen daarover na gaan denken en
die vraag voor zichzelf beantwoorden.
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Wat u (misschien) nog
niet wist over Vion

Vion is het grootste vleesbedrijf van Nederland met een
groot aandeel in de Duitse markt. In 2019 had Vion een
omzet van meer dan 5 miljard euro. De directie ‘verdient’
goed, zo kreeg de CEO in 2019 1,3 miljoen (waarvan 500.000
bonus). De winsten zijn overigens relatief matig, 27 miljoen
in 2019 (0,5% van de omzet).
Het bedrijf is verantwoordelijk voor de dood van 15 miljoen
varkens en bijna één miljoen koeien per jaar. Meer dan de
helft van de Nederlandse varkenshouders en een derde van
alle melkveehouders in Nederland laten hun dieren door
Vion slachten.
Boxtel exportslachterij
Het huidige Vion is in 2003 ontstaan, maar al sinds 1916
is er een exportslachterij in Boxtel gevestigd. Ook nu nog
wordt het merendeel van het vlees en de vleesproducten
geëxporteerd. Het bedrijf speelt kortom een marginale rol
in de binnenlandse voedselvoorziening en creëert in plaats
daarvan vooral milieuproblemen en leed.
Vion heeft nog achtentwintig andere vestigingen verspreid
over Nederland en Duitsland. Zo worden in Tilburg afgedankte
melkkoeien geslacht.
Steun van veeboeren
Vion heeft een innige relatie met veeboeren: ze is eigendom
van de NCB - het investeringsfonds van de ZLTO (Zuidelijke
Land- en Tuinbouw Organisatie).
Vion sponsort de protestboeren van o.a. Agractie. De Farmers
Defence Force dreigde het vreedzame protest van Sluit
VION! in juni 2020 te verstoren en intimideerde actievoerders. In 2011 werd Vion Boxtel echter zelf geblokkeerd
door varkensboeren als protest tegen de lage varkensprijzen.
Vion goes vegan?
Vion's runderslachthuis in Leeuwarden werd in 2019
omgevormd tot fabriek in vleesvervangers. De producten
zijn ondertussen verkrijgbaar o.a. als huismerk van Plus en
AH. Dit bewijst dat een slachthuis met enkele aanpassingen
geschikt kan worden voor plantaardige productie. Ook
kon het personeel in Leeuwarden blijven.
Groen?
De Groene Weg is marktleider voor zogenaamd biologisch
vlees in Nederland. Veel klanten weten niet dat De Groene
Weg van Vion is. Vion maakt goede sier met haar duurzame
'dochter', terwijl De Groene Weg juist niet zo te koop loopt
met het feit dat ze eigendom is van het grootste slachthuis
van Nederland.

Interview:
En maar exporteren…
Boxtelaar Gerard van Dijk* was één van de mensen die
in juni 2020 bij de poort van Vion stonden te protesteren.
Aanleiding was het hoge aantal coronabesmettingen onder
de werknemers in het bedrijf. Eén op de drie werknemers had
corona en terwijl andere filialen sloten ging Vion gewoon
door. Maar Gerard heeft meer kritiek op Vion.

vervuilde water, maar dan zeggen ze: ‘Dat is niet aan ons, dat
is een ander bedrijf.’ ”

“Winst wordt boven alles gesteld, boven de veiligheid van
mensen,” stelt Gerard van Dijk vast. “De werknemers zouden
bij de ingang op corona getest worden, maar ze liepen zo
door.”

Enige daglicht ooit
Tijdens het protest bij de poort in juni spraken de actievoerders met de directie die naar buiten kwam. “Wij zeiden dat
ze meer rekening zouden moeten houden met het milieu en
de klimaatverandering. Want door zoveel vlees te exporteren
belast je het milieu enorm – doordat het zo goedkoop mogelijk
moet én door al die kilometers. Maar de directie zei dat
ze niet gelooft in de klimaatverandering en dan ben je dus
uitgepraat.”

Gerard las alle interviews met Oost-Europese werknemers
in de lokale, regionale en landelijke kranten. “Daaruit bleek
dat de coronamaatregelen niet werden nageleefd, maar ook
dat de arbeidsomstandigheden slecht zijn. Zoals huisvesting.
Ik heb gehoord dat er inmiddels ook mensen uit India zijn
aangetrokken die in nog slechtere omstandigheden leven.”
Vervuild water
Het hele gebeuren in de slachterij staat Gerard erg tegen.
“Er worden zo’n 18.000 tot 20.000 varkens per dag geslacht.
Die slachtsnelheid zou omlaag worden gebracht, maar of
dat ook echt gebeurt is me niet bekend. Vion heeft veel
onderdelen van het bedrijf uit handen gegeven en neemt
daar de verantwoordelijkheid niet meer voor. Zo stinkt het

Ook de stank via de lucht vormt een groot probleem in
Boxtel. Omwonenden klagen er al jaren over. “Ze zouden de
schoorstenen verhogen, maar of dat is gebeurd, weet ik niet.”

Steeds minder mensen eten elke dag vlees en daar is Gerard blij
mee. “Op vlees eten begint in Nederland toch een klein beetje
een taboetje op te komen. Dan schiet het niet op als Vion
maar blijft exporteren. Want weet je wel hoeveel water, voer,
kilometers in één stukje vlees zitten? En dan al dat dierenleed.
Het enige daglicht dat de varkens ooit zien is op weg naar Vion.”
* Gefingeerde naam, de echte naam van Gerard van Dijk is bij
de redactie bekend.
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Nachtmerrie door verbrande haren
Ze woont in de buurt van Vion en heeft last van stank en
geluiden. Madeleine Cremer* is het toppunt van redelijkheid,
maar soms wordt het zelfs haar te veel.
“Het is niet normaal dat in een gemeente met 30.000
inwoners elke dag 20.000 varkens worden geslacht.” Het
is een verzuchting van Madeleine Cremer. Ze woont in de
buurt van Vion. Boven alles heeft Madeleine veel last van
de stank. “Er zijn verschillende geurbronnen blijkt uit een
geuronderzoek door Witteveen en Bos. Ik geloof zelfs dertig.
Onder meer een kadaver- of slachtlucht en het lijkt vaak
of er een oven aanstaat waar een vreemde geur uit komt.”
Afgelopen zomer kreeg Madeleine er zelfs een nachtmerrie
door. “Door de nare branderige geur die door het open raam
naar binnen kwam, droomde ik dat mijn kamer in brand
stond. Het blijkt te komen door het afbranden van de haren
van varkens nadat ze geslacht zijn. Dat gaat dag en nacht
door.”
Of Madeleine iets ruikt is uiteraard afhankelijk van de windrichting, maar ook van de windkracht, de luchtvochtigheid
en de temperatuur. “Vion ligt ten zuidwesten van Boxtel en

Brabantse Worstenbroodjes
(recept van Vegetus.nl)

Ingrediënten voor het brooddeeg:
• 250 g bloem + extra
• 40 g olijfolie of koolom te bestuiven
zaadolie met botersmaak
• 150 g water of
• 1 zakje gedroogde gist
ongezoete plant• 1 el suiker
aardige melk
• 1 tl zout
Ingrediënten voor de vulling:
• 100 g kleine sojabrokjes • ½ tl gemalen
+ 2 el sojasaus
korianderzaad
(of 2 bakjes plantaardig • ¼ tl versgemalen peper
gehakt)
• 1 mespunt gember
• 5 el paneermeel
• ½ tl nootmuskaat
• 1 el bloem
• ½ el mosterd (optioneel)
• 1 el olijfolie
• 1 à 2 el water (optioneel)
Bereiding
1. Doe de bloem met het water, olie, gist, suiker en zout
in een kom en kneed het met de deeghaken van je mixer
in 5 minuten tot een mooi glad deeg. Bestuif het deeg met
een beetje bloem en vorm er 12 balletjes van ongeveer 40
gram van. Zet voor ca. 20 minuten weg op een warme plaats
om te rijzen.
2. Bereid ondertussen de sojabrokjes (sla deze stap over
als je het kant-en-klare gehakt gebruikt). Doe de sojabrokjes
in een pannetje en vul aan met water tot ze net onder staan.
Voeg de sojasaus toe en breng het geheel aan de kook. Laat
5 à 10 minuten koken tot het water is opgenomen en de
sojabrokjes zacht zijn.
3. Neem de gekookte sojabrokjes of het plantaardige gehakt
en meng paneermeel, bloem, olie en kruiden erdoor. Prak het
mengsel een beetje fijn tot een samenhangende massa. Voeg
eventueel wat water toe als het mengsel te droog is. Vorm
met je handen 12 kleine worstjes van het gehaktmengsel.
4. Bestuif je werkoppervlak met een beetje bloem en rol de
deegbolletjes uit tot kleine ovale lapjes. Leg op elk deeglapje
in de lengte een gehaktworstje. Vouw de korte kantjes van
het deeglapje over de uiteinden van het worstje en rol het
broodje dan vanaf een lange zijde op, net als een loempia.
5. Leg de worstenbroodjes op een bakplaat of ovenrooster dat
je bekleed hebt met bakpapier en laat ze 30 tot 45 minuten
rijzen.
6. Verwarm de oven voor op 180º C en bak de broodjes in
ongeveer 20 minuten mooi bruin. Laat ze even afkoelen
en eet smakelijk!

de wind waait meestal uit die richting. Er zijn mensen in
Vion gaan kijken en toen bleken niet alle bedrijfsprocessen
op orde te zijn. Stond er bijvoorbeeld een klep open en toen
werd gevraagd door degene die kwam kijken ‘Waarom staat
die klep open?’ bleek dat ze dat altijd zo deden. Terwijl de
geur juist werd tegengehouden als de klep dicht was.”

altijd?’ Als je het dorp via de Parallelweg Zuid binnenrijdt
ruik je het al. Niet echt een visitekaartje voor een dorp dat
graag duurzaam wil zijn en dat geassocieerd wordt met De
Kleine Aarde en de Kampina. En ook niet handig voor een
dorp dat graag toeristen wil trekken.”

Poepgeur
Sinds het geuronderzoek let Madeleine nog beter op de
stank en ze hoort dat andere mensen precies hetzelfde
doen. “Sommigen zeggen dat ze Vion vaker ruiken, anderen
juist minder vaak. Zelf weet ik het niet zo goed. Maar
tegenwoordig zit er wél een poepgeur bij die ik voorheen
niet rook. Of dat van het afvalwater komt weet ik niet. Het
afvalwater schuimt vaak over. Dat was ook in het nieuws.”
Madeleine maakt zich zorgen over haar gezondheid. “Er
zitten dus allerlei stoffen in de lucht. Dat kan niet anders,
anders zou je ze niet ruiken. Wat voor stoffen zijn dat
allemaal en zijn ze schadelijk voor je gezondheid?”

Gebulder
Behalve stank hoort Cremer ook dag en nacht een laagfrequent geluid. “Een zacht bulderend geluid. Het is nog
niet duidelijk waar dat geluid vandaan komt. Óf van de
ventilatoren van de machinekamer van de koeling óf van
de geurwassers op het dak. Als je buiten zit of je hebt je ramen
open, dan hoor je het. Het bedrijf is veel te groot geworden.
Ik weet de aantallen niet precies, maar ik geloof dat 60 tot
80 procent van het vlees wordt geëxporteerd. Ik snap wel dat
je Vion niet zomaar kunt sluiten, maar het zou in stapjes in
elk geval kleiner moeten worden. We moeten toch minder
vlees gaan eten. De aarde raakt uitgeput en virussen krijgen
steeds meer kans. Dat blijkt nu wel!”

“En dan het imago van Boxtel… Als vrienden en familieleden
ons komen opzoeken vragen ze ook ‘Waarom stinkt het hier

* Gefingeerde naam, de echte naam van Madeleine Cremer is bij
de redactie bekend.
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Vion: een hel voor wie er werkt
Vion is een hel voor mensen die er werken. Het werk dat
gedaan moet worden is smerig en riskant. De betaling is
schandalig laag en staat in een absurde verhouding tot het
geld dat de directieleden vangen (van ‘verdienen’ is bij CEO’s
natuurlijk sowieso geen sprake). En de kille ruimte waar
het slachtwerk plaatsvindt is ook nog eens een paradijs
voor het coronavirus. Niet voor niets zijn slachthuizen
besmettingshaarden.
Vion laat het meeste werk in de slachthuizen doen door
arbeidsmigranten uit Roemenië, Hongarije, Bulgarije en
Polen. Het totale aantal personeelsleden in 2019 bedroeg
12.455 mensen. Van hen waren er 7.900 via flexcontracten
aan het werk, als uitzendkracht dus. In de Boxtelse vestiging
maken flexwerkers 80 procent uit van het personeel.
Die f lexwerkers worden dus vooral gecontracteerd via
schimmige uitzendbureaus. Zo wast Vion haar handen in
onschuld als er iets misgaat met betaling en dergelijke: mensen
zijn immers niet in dienst van Vion zelf. Ze ontvangen
het minimumloon voor hun zware werk. Daar gaan dan nog
huisvestingskosten en andere kosten van af.
Wat deze arbeidsmigranten extra kwetsbaar maakt is het
feit dat huisvesting en arbeidscontract aan elkaar gekoppeld
zijn. Zet Vion of het uitzendbureau je eruit? Dan ben je

meteen ook je onderdak kwijt. Dat onderdak zelf is op
zichzelf al beroerd. In de vakantiewoningen - die door de
uitzendbureaus zijn afgehuurd - zijn te veel mensen bij elkaar
gepropt. Vaak is de hygiëne niet op orde. En privacy kun je
er helemaal vergeten. Ook hier kan Vion weer zeggen: niet
ons probleem, ze zijn bij het uitzendbureau in dienst.
Daar zit dan ook een van de redenen dat Vion met uitzendbureaus werkt: zo kunnen ze hun verantwoordelijkheid
voor het personeel gemakkelijk ontlopen. Voordeel voor
Vion is ook dat ze zo gemakkelijk personeel kunnen dumpen
en vervangen. Vion zelf beweert dat flexcontracten nodig
zijn, omdat de vraag naar arbeid erg varieert. Maar slachthuiswerk is geen seizoensarbeid. De behoefte aan slachtpersoneel
is helemaal niet zo flexibel. Het gebruik van uitzendkrachten
is gewoon een manier om arbeiders zo rechteloos mogelijk
te houden.
De mensen die het werk voor Vion doen zijn dus rechteloos
én ze worden beroerd betaald. Wie profiteert? Niet de
dieren: die worden fabrieksmatig de dood in gejaagd. Niet
de omwonenden die in de stank zitten. Niet het klimaat. De
profiteurs van al dit leed zitten in de directie. CEO Ronald
Lotgerink is zo’n profiteur. Hij ontving een slordige 1,3
miljoen euro in 2019. Dat is dus 65 keer het minimumloon
dat de uitzendkrachten veelal krijgen. Dat loon bedroeg

jaarlijks 20.160 euro en daar ging dan nog eens 3.900 euro
of meer vanaf voor die erbarmelijke huisvesting.
Aan deze wantoestanden dient een einde te komen. Dat
bedrijf hoort omgevormd te worden tot een plek waar
geen dieren de dood in worden gejaagd, geen viezigheid
in de omgeving wordt verspreid en waar arbeiders onder
eigen zeggenschap werk verrichten, onder behoorlijke
omstandigheden en met een fatsoenlijk inkomen. Of hou
het simpel en Sluit VION!
Via de website van Sluit VION! vind je ook een tweetal interviews
met Alex, een Roemeense arbeidsmigrant die korte tijd bij Vion
heeft gewerkt. Vanwege een op het werk opgelopen blessure is hij
ontslagen en hij kreeg pas achterstallig loon uitbetaald nadat Sluit
VION daar werk van maakte. Zie sluitvion.nl

Partners
Alle Dieren Vrij
Alle Dieren Vrij richt zich op alle vormen van onderdrukking
en uitbuiting, waaronder speciesisme. Wij geloven dat er
geen vrijheid kan zijn voor dieren, als mensen nog worden
onderdrukt vanwege hun klasse, ras, geaardheid, gender
of anders. Ook kunnen mensen niet echt vrij zijn als ze
tegelijk nog niet-menselijke dieren gebruiken en bezitten.
Alle Dieren Vrij gelooft niet in 'diervriendelijk vlees' en
welzijnsverbeteringen en we zetten ons dan ook in voor
een volledig einde aan de veehouderij en andere vormen van
diergebruik zoals jacht, vivisectie, vermaak etc. Alle Dieren
Vrij is momenteel actief in de coalities Sluit VION! en Stop
Diervermaak.
https://alledierenvrij.org/
alledierenvrij@protonmail.com
Vrije Bond Noord-Brabant
Vrije Bond Noord-Brabant is een groep leden van de Vrije
Bond die actief zijn in de provincie Noord-Brabant. De Vrije
Bond streeft naar een samenleving zonder hiërarchieën,
zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren
en zonder verwoesting van het milieu. Een anarchistische
samenleving, waarin op basis van gelijkwaardigheid met
elkaar wordt omgegaan. Een samenleving waarin alle
politieke en economische macht van bovenaf is vervangen
door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden.
In die verbanden is het politieke en economische leven
collectief georganiseerd en worden alle besluiten gezamenlijk
genomen door de betrokkenen.
De Vrije Bond is zelf zo’n vrij samenwerkingsverband. Vrije
Bond Noord-Brabant op haar beurt wil zo’n samenwerkingsverband ook in de provincie Noord-Brabant gestalte geven.
https://www.vrijebond.org/
vrijebondnb@riseup.net
Autonomen Brabant
Autonomen Brabant is een anarcho/autonome groep die
actief is in diverse steden in Noord-Brabant en elders. Wij
zijn een groep mensen die samen strijden voor een wereld
van solidariteit, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en
vrijheid. We verzetten ons tegen staat en kapitalisme, tegen
patriarchaat en witte overheersing, tegen klimaatverandering
en dierenleed. Kortweg, een wereld die er behoorlijk anders
uit ziet dan de huidige – en beter.
Autonomen Brabant doet dit door middel van actie, door

deelname aan en actief oproepen voor manifestaties en
demonstraties die in de lijn van onze doelen liggen en
vooral door veel stickers, posters, pamf letten en ander
propagandamateriaal te verspreiden.
https://autonomenbrabant.blackblogs.org/
autonomenbrabant@riseup.net
Animal Rebellion
Animal Rebellion is een massabeweging van mensen die
zich zorgen maken om de ecologische crisis en de toekomst
van al het leven op onze planeet. De impact van de veehouderij en visserij op onze planeet is gigantisch, maar onze
overheid weigert dit te erkennen en het noodzakelijke beleid
te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan
blijft zij een industrie steunen die onze planeet in gevaar
brengt en tegelijkertijd miljoenen onschuldige dieren laat
lijden.

schuilt achter dierlijke producten, dieren die gebruikt worden
voor proeven en entertainment. Dit gebeurt door deze beelden
te tonen op straat en het gesprek aan te gaan met geïnteresseerde
voorbijgangers. Op deze manier zetten wij mensen aan tot
nadenken en promoten wij een vegan lifestyle.
Wij zijn ook voor mensenrechten zoals: LGBTQIA+ rechten,
rechten van (ongedocumenteerde) vluchte-lingen, mensen
zonder een dak boven hun hoofd, de rechten van mensen
die in de vleesverwerkingssector werken etc.
Wij zijn fel tegen elke vorm van racisme en fascisme.
info@earthlings.nl

Wij willen dat de overheid over gaat tot actie en aan gaat
sturen op een transitie naar een rechtvaardig en plantaardig
voedselsysteem, de enige manier om onze planeet voor
toekomstige generaties leefbaar te houden voor mens en
dier. Dit doen we door middel van creatieve, vreedzame en
disruptieve acties.
https://nl.animalrebellion.org
animalrebellion.netherlands@protonmail.com
Cage Undefined
Cage Undefined is een organisatie die zich richt op het
technisch ondersteunen van dierenrechtenorganisaties. We
strijden voor een wereld vrij van de exploitatie van dieren
en staan daarmee aan de kant van talloze organisaties die
hetzelfde doel voor ogen hebben, maar zonder de middelen
om zich daar optimaal toe te zetten. Hierin zetten wij ons
in om de dierenrechtenbeweging te versterken met onze
technische expertise. Dit doen we onder andere door het
verzorgen van infrastructuur zoals e-mail, het bouwen van
websites en met technisch advies.
cageundefined.org
hello@cageundefined.org
Earthlings NL
Earthlings NL is een grassroots Do It Yourself organisatie die
opkomt voor dieren én mensen. Middels beelden van allerlei
misstanden in verschillende sectoren zoals de veehouderij,
proberen wij mensen bewust te maken wat voor leed er

Colofon
Deze krant is uitgebracht door Sluit VION!, een coalitie
van: Alle Dieren Vrij; Animal Rebellion; Vrije Bond NoordBrabant; Autonomen Brabant; Earthlings NL, en Cage
Undefined. Aan deze krant hebben meerdere mensen meegeschreven en meegeholpen, o.a. Peter Storm, Els Rijke,
Jeroen Siebelink, Carolina Trujilo Wohtek Hubar en Osof.
Deze krant is mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van het X-Y Actiefonds,
LUSH, de Vrije Bond en individuele
donateurs.
Contact
SluitVion@protonmail.com
06-20585747
https://sluitvion.nl/
Donaties zijn welkom op 'Stichting Vrienden van Animal
Rebellion' (ovv Sluit VION!): NL88 BUNQ 2042 4835 40.

