
Geachte heer, mevrouw, 

De zomer is weer in aantocht. Dit betekent: extra aandacht voor hittestress. In de afgelopen 
jaren heeft Eyes on Animals met verschillende slachterijen gewerkt aan maatregelen om 
hittestress zoveel mogelijk te voorkomen. We zijn dankbaar voor belangrijke stappen die zijn 
gezet.  

Maar is er nog veel te verbeteren. De afgelopen jaren zagen we bij meerdere slachterijen 
lange wachttijden met ernstige hittestress  en verhoogde sterfte bij de dieren tot gevolg.  

Het probleem: te kleine wachtstallen 

Slachterijen zijn in de loop der jaren steeds meer dieren gaan slachten. Maar de wachtstallen 
zijn niet evenredig meegegroeid. Het gevolg: dieren kunnen niet direct worden uitgeladen 
en moeten in stilstaande trucks wachten. Hoewel we soms van mening zullen verschillen, 
zullen we het er allemaal over eens zijn dat we niet willen dat dieren onnodig lijden doordat 
ze moeten wachten in snikhete trucks.  

Slachthuizen zijn wettelijk verplicht dieren zo spoedig mogelijk uit te laden en te 
beschermen tegen extreme temperaturen (Verordening 2009/1099, bijlage III, 1.2 en 
hoofdstuk II, artikel 3). Wachtstallen moeten dus voldoende capaciteit hebben om alle 
dieren direct uit te laden. Wij adviseren om daarnaast een capaciteitsbuffer van 10% aan te 
houden voor het geval er bijvoorbeeld een storing is in de slachtlijn. Daarnaast moeten de 
wachtruimtes voldoende geventileerd en gekoeld worden zodat het klimaat voor de dieren 
acceptabel is (Verordening 2009/1099, bijlage II, 1.1) – ook dit was tijdens onze inspecties 
afgelopen jaren een punt van zorg.  

Moeten op uw bedrijf regelmatig trucks wachten? Zorg dan voor uitbreiding van de 
wachtstalcapaciteit. We begrijpen dat zoiets niet op de korte termijn gerealiseerd kan 
worden, maar vragen u wel hiertoe concrete stappen te ondernemen. Totdat de capaciteit 
vergroot is, adviseren wij minimaal de volgende maatregelen te nemen om hittestress te 
verminderen: 

1. Maak een overkapping die schaduw biedt. Zorg voor een parkeerplaats waar 
veetrucks in de schaduw kunnen wachten. Deze parkeerplaats moet overkapt zijn of 
gelegen zijn naast een haag van hoge bomen die schaduw biedt. Maak 
overkappingen lichtkleurig zodat zonlicht gereflecteerd wordt en zorg dat er 
voldoende ruimte is boven de trucks zodat warmte weg kan. 
 

  
Lichtkleurige overkapping bij VION Boxtel en Remkes 



2. Plaats ventilatoren voor verkoeling op de parkeerplaatsen. De ventilatoren moeten 
alle niveaus en compartimenten van de truck kunnen bereiken. Per truck zijn er dus 
meerdere ventilatoren nodig die op verschillende hoogtes gepositioneerd kunnen 
worden en voldoende krachtig zijn.  
 

   
 

 
Goede ventilatoren bij GPS, VION Boxtel en Storteboom 

 

3. Verf het asfalt op de parkeerplaats wit zodat zonlicht gereflecteerd wordt. Bij VION 
in Boxtel hebben ze dit op ons advies gedaan. Zij merkten een groot verschil: de 
temperatuur onder de overkapping met witgekalkt asfalt was 6-8 graden lager dan 
daarbuiten. 
  



 
Witgekalkt asfalt bij VION in Boxtel  

Zie de bijlagen en onze website voor meer tips: 

 Tips om hittestress bij varkens te verminderen 

 Tips om hittestress bij pluimvee te verminderen (zie p 22-27) 
 Tien actiepunten van de Dierenbescherming en Eyes on Animals om hittestress te 

verminderen  

Wij rekenen erop dat uw slachterij de nodige maatregelen zal treffen om wachttijden te 
voorkomen en hittestress deze zomer zoveel mogelijk te beperken. De komende maanden 
zullen wij onze inspecties intensiveren om te zien in hoeverre er maatregelen genomen zijn 
en deze effectief zijn.  

Heeft u vragen of behoefte aan advies op maat? Neem gerust contact met ons op! 

Met vriendelijke groet,  

  

Madelaine Looije 

 

https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2018/11/Hittestress-industrietips-update-nov-2018.pdf
https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2019/02/Industry-tips-2019-Dierenwelzijn-in-pluimveeslachterijen-verminderen-van-stress-pijn-en-verwondingen.pdf
https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2019/03/20190325-Notitie-hittestress-def.pdf

