
 

 

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot 

transport en slachterijen bij hoge temperaturen 

 
De zomer is begonnen en dat betekent dat het weer warm 

kan zijn. In geval van hoge temperaturen worden door Vion 

de volgende maatregelen genomen wat betreft transport en 

slachterijen: 

 

Bij 27 graden Celsius of meer: 

* Het asfalt onder de vrachtauto’s op de slachterijterreinen 

wordt met water koel gehouden bij hoge temperaturen.  

* Om de lucht goed te laten circuleren, worden er grote ventilatoren geplaatst naast de 

vrachtauto’s. 

* Door met een strakke tijdsplanning te werken voor de transporteurs en slachterijen, worden 

wachttijden bij het lossen van de dieren zoveel mogelijk beperkt. 

* De intentie van Vion is om op korte termijn een overkapping te plaatsen op de plaats waar 

de vrachtauto’s wachten op het terrein bij Vion Boxtel. Een vergunningsaanvraag hiervoor 

loopt.  

 

Aanvullende maatregelen bij 30 graden Celsius of meer: 

* Samen met de chauffeurs worden er extra welzijnscontroles uitgevoerd als de vrachtauto’s 

met dieren eventueel stil staan. 

* Alle varkens worden individueel gecontroleerd bij het lossen om te bezien of alle 

maatregelen goed werken. 

 

Aanvullende maatregelen bij een weersverwachting waarbij de temperatuur boven 

35 graden Celsius kan komen: 

* Bij een weersverwachting waarbij de temperatuur boven de 35 graden Celsius kan komen, 

wordt een aantal dagen vooraf besloten dat het slachtprogramma wordt gewijzigd voor deze 

betreffende dagen. 

* De varkens worden vroeger geladen. Het slachtproces in Boxtel start om 4.00 uur ’s 

ochtends in plaats van 6.00 uur ’s ochtends. 

* Afhankelijk van de daadwerkelijke weersituatie wordt dan alleen met de ochtendploeg 

geslacht. Daarna stopt het slachten. Dit wordt één dag van tevoren bepaald. 

* Mogelijk wordt er dan op zaterdag geslacht, afhankelijk van het aanbod van varkens. 

 

Aanvullende maatregelen bij 35 graden Celsius of meer: 

* Vanaf 35 graden Celsius mogen er geen varkens meer aangevoerd worden.  

Deze maatregelen worden genomen om dierenwelzijn tijdens veetransport – in verband met de 

warmte – te borgen. 

Met vriendelijke groet, 

John de Jonge 

COO Vion Pork 


