
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Eyes on Animals heeft recent bij een grote Nederlandse 

varkensslachterij geobserveerd in hoeverre varkens bij transport 

worden beschermd tegen de kou. Het was die dag 1-2°C. 

We zagen dat een groot deel van de arriverende trucks de luiken bijna 

volledig open had staan – waardoor varkens tijdens het rijden worden 

blootgesteld aan de koude wind. Ook hadden meerdere trucks 

onvoldoende zaagsel in de compartimenten.   

Varken gevoelig voor kou 
In een varkensstal ligt de temperatuur rond 20°C. De meeste varkens 

komen nooit buiten en zijn niet gewend aan kou. Wanneer ze bij 

transport ineens worden blootgesteld aan hele lage temperaturen kan 

dit veel stress veroorzaken. Bovendien hebben de varkens vaak enige 

tijd geen voer gehad, wat ze extra gevoeliger maakt voor koudestress.  

Varkens die het koud hebben zullen stram en stijf gaan lopen wat het 

opdrijven in de slachterij bemoeilijkt. Ook zullen ze gaan rillen, wat 

een negatief effect heeft op de vleeskwaliteit. Bij temperaturen onder 

nul kunnen oorpunten en poten bevriezen wat erg veel pijn doet.  

Maatregelen tegen koudestress 

Bij temperaturen van 10°C of lager kunnen varkens al koudestress 

ervaren en bij 5°C of lager kunnen er serieuze problemen ontstaan. 

We vragen uw slachterij daarom beleid op te stellen voor koud weer 

en duidelijk naar veetransporteurs te communiceren welke 

voorzorgsmaatregelen zij moeten treffen. 

Onze adviezen bij koud weer: 

 Zet de luiken van de veewagens op een kier zodat er wél 

ventilatie is maar de varkens niet onnodig worden blootgesteld 

aan de koude wind.  Laat chauffeurs rekening houden met de 

wind, regen en de gevoelstemperatuur (bij regen, veel wind en 

een hoge luchtvochtigheid, ervaren varkens sneller koudestress).  



 

 Zorg voor een dikke laag zaagsel in alle compartimenten. Ook 

bovenin.  

 Zorg dat veewagens bij aankomst zo snel mogelijk kunnen 

uitladen. 

We zullen de komende periode ook bij andere slachterijen inspecteren 

op maatregelen tegen koudestress.  

Tevens sturen we deze brief door aan Vee&Logistiek Nederland en 

COV met de vraag aanvullende maatregelen tegen koudestress op te 

nemen in het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme 

temperaturen’. In Vlaanderen bestaat er al een speciaal koudeprotocol 

bij transport van pluimvee: 

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/384120-koudeprotocol-voor-

pluimveetransport-in-vlaanderen/  

Mocht uw slachterij al interne maatregelen hebben genomen om 

koudestress te voorkomen of aanvullende suggesties hebben, laat het 

ons dan vooral weten.  

We zien uw reactie met interesse tegemoet. 

Alvast hartelijk dank en vriendelijke groet,  
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