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WAKKER DIER – HITTESTRESSDAGEN IN DE VEEHOUDERIJ

In dit achtergronddocument wordt voor Nederland en per provincie inzichtelijk gemaakt hoeveel
hittestressdagen er in het verleden en tot nu in 2020 zijn geweest. Daarnaast wordt aangegeven
hoeveel dieren er in 2020 één of meer dagen hittestress hebben gehad.

Door klimaatverandering neemt het aantal warme zomerse dagen sterk toe en daarmee ook het
risico op hittestress. Zo is het al zes jaar op rij zeer warm en was 2018 het op één na warmste jaar
sinds het begin van de metingen en zelfs de warmste zomer in minimaal drie eeuwen (KNMI 2019,
2018). 2020 is tot noch toe het vijfde warmste jaar sinds 1950.1 Naar verwachting zal tot 2050 het
aantal warme dagen met dertig procent toenemen en het aantal tropische dagen (>30°C) zelfs
verdubbelen (KNMI 2015a, 2015b).

‘De zomer van 2018 was extreem warm, zeer zonnig en zeer droog en de
warmste zomer in minimaal 3 eeuwen’ (KNMI 2018)
Voor de miljoenen dieren in de veehouderij kan klimaatverandering voor meer problemen zorgen
(Mayorga et al. 2019). De toenemende temperatuur, gecombineerd met de hoge luchtvochtigheid
door het Nederlandse zeeklimaat, zorgt namelijk ook voor een toenemend risico op hittestress
(Belhadj Slimen et al. 2016). Hittestress leidt tot welzijns- en gezondheidsproblemen of zelfs
toegenomen sterfte, vooral bij hoogproductieve dieren (Belhadj Slimen et al. 2016).

Met de Monitor Hittestress maakt Wakker Dier zichtbaar hoe vaak er dit jaar al sprake is geweest
van een hittestressdag. Een hittestressdag (HSD) is een dag waarop er voor de meeste dieren in de
veehouderij risico is op hittestress. Het risico op hittestress is afhankelijk van de temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid en te berekenen met de Temperatuur-Luchtvochtigheid-Index (THI). Voor
koeien wordt hiervoor de volgende formule gebruikt:

𝑅𝑉
𝑇𝐻𝐼 = 0,8 ∗ 𝑇 + ((
) ∗ (𝑇 − 14,4)) + 46,4
100

Hierbij staat T voor de temperatuur en RV voor de relatieve luchtvochtigheid (Timmerman et al.
2018). Voor koeien is er sprake van een risico op hittestress wanneer de THI groter is dan 68. Voor
varkens en pluimvee is nog geen specifieke THI-formule beschikbaar, maar ook zij lopen afhankelijk
van de temperatuur en luchtvochtigheid risico op hittestress (WD 2019). Daarom wordt de THI voor
koeien ook voor varkens gebruikt (WUR 2020) en zal deze binnenkort ook ingezet worden in de
pluimveesector (Pluimveeweb 2020).
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Berekening op basis van de daggemiddelde van de eerste zes maanden sinds 1950. Bron: KNMI 2020.
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Voor de bepaling of er sprake is van een hittestressdag voor alle dieren gaan we in dit rapport uit
van een THI-grenswaarde van 70, op basis van de door KNMI gemeten maximale buitentemperatuur
en minimale relatieve luchtvochtigheid op een dag (conform Vitali et al. 2009). Vleeskuikens en
varkens zijn beter tegen warmte bestand dan runderen. Tegelijkertijd is de temperatuur ín stallen
minstens 3 °C hoger dan de buitentemperatuur en is de temperatuur op dierniveau nog een aantal
graden hoger (WD 2019). Al deze aspecten meegewogen is het aannemelijk dat bij een
THI-grenswaarde van 70 er een reëel risico is op hittestress voor alle dieren.
Of een dier ook hittestress heeft op een hittestressdag en in welke mate is afhankelijk van de
manier waarop deze wordt gehouden. Zo kunnen een goede dakisolatie en koel- en
vernevelingssystemen en een lagere stalbezetting de temperatuur in de stal verlagen. Wel valt te
verwachten dat de meerderheid van de veestapel op een hittestressdag een aanzienlijk risico heeft
op hittestress.

Om inzicht te krijgen in het aantal hittestressdagen in het verleden en tot nu in 2020 wordt gebruik
gemaakt van de meetgegevens van het KNMI (KNMI 2020). Voor Nederland worden de gegevens van
meetstation De Bilt gebruikt. Per provincie worden de gegevens van zoveel mogelijk KNMImeetstations meegenomen. Een meetstation dat in de zee of direct aan de kust ligt wordt niet
meegenomen, omdat de weersomstandigheden daar sterk kunnen verschillen met de
omstandigheden op het land. Ook wordt een meetstation niet meegenomen wanneer niet alle
benodigde gegevens worden geregistreerd om te bepalen of er sprake is van hittestress. Pas als er
bij alle meegenomen stations in een provincie sprake is van een HSD, dan geldt het als een HSD
voor de provincie.

Wakker Dier wil dat minister Schouten (LNV) direct ingrijpt om ernstig dierenleed in de steeds heter
wordende zomers te voorkomen. Daarom vraagt Wakker Dier, onder andere middels een brandbrief,
de minister om een ‘Nationaal Hitteplan voor dieren’, met maatregelen zoals een lagere stalbezetting
en verplichte verkoelingsmogelijkheden zoals schaduwplekken, vernevelingssystemen en
dakisolatie. Onlangs introduceerde de minister een hitteplan voor diertransport, maar de eisen zijn
te slap om het welzijn van dieren substantieel te verbeteren. Er is een grens gesteld van 35 graden,
waarboven geen transport meer mag plaatsvinden. Een grens die veel te hoog ligt en die geen
rekening houdt met de temperatuur in de vrachtwagen, die doorgaans veel hoger ligt dan de
buitentemperatuur. Om hittestress in stal of weide te voorkomen, heeft de overheid nog geen enkele
maatregel genomen.
Om de problemen door hittestress voor dieren in de vee-industrie zichtbaar te maken, is Wakker
Dier in juni het Meldpunt Hittestress gestart. Mensen kunnen hiermee online melden wanneer zij
dierenleed door hitte zien. Daarnaast wordt met de Monitor Hittestress zichtbaar gemaakt hoe vaak
er dit jaar al sprake is geweest van hittestress én of er op dit moment een risico bestaat. Tenslotte is
Wakker Dier een petitie gestart waarmee mensen minister Schouten kunnen oproepen om zo snel
mogelijk met een effectief Nationaal Hitteplan voor Dieren te komen.
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Het aantal hittestressdagen per jaar is sinds 1950 meer dan verdubbeld, van gemiddeld 20 naar 45
dagen per jaar. In de warme zomer van 2018 waren er maar liefst 77 verschillende hittestressdagen
(Figuur 1). Voor het landelijke beeld kijken we naar de data van De Bilt. Kijkend naar de afgelopen
twintig jaar komen de meeste hittedagen voor in juli, gemiddeld bijna de helft van de hittedagen
(figuur 2). Juist in de vee-dichte provincies Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland komen
relatief veel hittestressdagen voor, de afgelopen twintig jaar gemiddeld respectievelijk 48, 42, 42 en
40 dagen (Tabel 1).

Aantal hittestressdagen van 1950 t/m 2019

Figuur 1. Het aantal dagen per jaar dat dieren last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 meer dan verdubbeld. Data zijn
hittestressdagen gemeten in De Bilt, met ijklijn.
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Aandeel hittestressdagen (HSD) per maand

Figuur 2. Aandeel hittestressdagen per maand in de afgelopen twintig jaar.

Tabel 1. Aantal hittestressdagen per provincie in de afgelopen twintig jaar (excl. 2020). In Limburg komen gemiddeld de
meeste hittestressdagen voor, in Noord-Holland de minste.
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Uitgaande van meetstation De Bilt zijn er in 2020 tot nu toe 17 hittestressdagen geweest, waarvan 12
in de maand juni. Het aantal hittestressdagen verschilt per provincie, waarbij het risico op
hittestress in de inlandse, vaak vee-dichte provincies hoger is (Figuur 3).

Figuur 3. Aantal hittestressdagen per provincie in 2020.
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Het aantal dieren dat in 2020 last heeft gehad van hittestress is afhankelijk van het aantal
hittestressdagen per provincie en het aantal landbouwhuisdieren dat er leven. De meeste dieren
worden respectievelijk in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel gehouden. Juist deze
meest veedichte provincies hebben relatief veel hittedagen.
Tabel 2. Aantal dieren per provincie in 2020. Bron: CBS StatLine 2020.

Melkkoeien
en
jongvee
Provincie

Varkens

Vleeskuikens

Leghennen

Schapen
en geiten

Kalkoenen

Totaal
dieren

Dieraantallen (x1000)

NoordBrabant

210

5.865

15.234

8.503

245

78

30.135

Limburg

47

1951

4.149

11.591

95

294

18.127

Gelderland

232

1.844

3.691

11.433

276

69

17.556

Overijssel

253

1.577

5.676

3.735

159

11

11.411

Drenthe

297

110

6.407

1.120

72

0

8.121

Friesland

105

220

5.266

1.898

187

31

7.593

Groningen

104

187

4.102

1.359

86

42

5.880

Utrecht

94

265

592

1.671

81

0

2.703

Flevoland

34

47

799

1.727

23

8

2638

Zeeland

22

57

929

1.010

39

0

2.057

NoordHolland

88

23

1356

149

148

0

1.764

ZuidHolland

91

113

484

122

122

0

932

1.577

12.270

48.685

44.319

1.533

533

108.917

Totaal NL

In 2020 waren er naar schatting al 110 miljoen dieren die één of meerdere dagen risico liepen op
hittestress (tabel 3). Bij het berekenen van vleeskuikens met hittestress is alleen gekeken naar het
aantal zware vleeskuikens, aangezien hittestress voor deze categorie het meest problematisch is.
Reguliere vleeskuikens worden ongeveer zes weken oud en zijn de laatste week het zwaarst.
Vervolgens staat de stal ongeveer één week leeg voor er nieuwe vleeskuikens in de stal komen. Dit
betekent dat per week waarin hittestress voorkomt, 1/7 van het totaal aantal in een provincie
aanwezige vleeskuikens in ieder geval risico loopt op hittestress. Voor het totaal aantal vleeskuikens
met hittestress is daarom het aantal weken met één of meer hittestressdagen vermenigvuldigd met
1/7 van het aantal aanwezige vleeskuikens.
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Tabel 3. Aantal dieren per provincie dat in 2020 hoogstwaarschijnlijk last heeft gehad van hittestress. ‘Dieren Hs’ geeft het
totaal aantal dieren weer. Zie de tekst voor verdere toelichting.

Hittestressdagen
Provincie

Melken kalf
koeien

Varkens

Vleeskuikens
HS

Leghennen

Schap
-en en
geiten

Kalkoen
-en

Totaal
Dieren
HS

Dieraantallen (x1000)

NoordBrabant

18

210

5.865

17.408

8.503

245

78

32.309

Limburg

22

47

1.951

5.337

11.591

95

294

19.315

Gelderland

17

232

1.855

4.216

11.433

276

69

18.081

Overijssel

17

253

1.577

5.677

3.735

159

11

11.412

Drenthe

16

105

220

5.264

1.899

72

31

7.591

Friesland

9

297

110

5.490

1.120

187

0

7.204

Groningen

8

104

187

2.344

1.359

86

42

4.122

Utrecht

17

94

265

680

1.671

81

0

2.791

Flevoland

14

34

47

684

1.727

23

8

2.523

Zeeland

10

22

57

798

1.010

39

0

1.926

NoordHolland

8

88

23

1.164

149

148

0

1.572

ZuidHolland

12

91

113

414

122

122

0

862

1.577

12.270

49.476

44.319

1.533

533

109.708

NL totaal
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In de volgende paragrafen wordt per provincie inzichtelijk gemaakt hoeveel hittestressdagen er in
het verleden en tot nu in 2020 zijn geweest. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel dieren er in 2020
één of meer dagen hittestress hebben gehad.

Verdubbeling aantal hittestressdagen
In Drenthe komen tegenwoordig gemiddeld 40 hittestressdagen per jaar voor, ongeveer evenveel als
het landelijk gemiddelde van 45 (meting in De Bilt). Dit is een ruime verdubbeling sinds 1950, toen er
gemiddeld 18 hittestressdagen per jaar waren in Drenthe. Geregeld zijn er flink meer
hittestressdagen, in 2018 waren er maar liefst 66 (Figuur 4). In 2020 zijn er tot nu toe zestien
hittestressdagen geweest.

7,5 miljoen dieren risico op hittestress
In Drenthe worden bijna 7,5 miljoen landbouwdieren gehouden, die allemaal gevoelig zijn voor
hittestress. Tot heden zijn er in 2020 in Drenthe zestien dagen geweest waarop deze dieren een
risico hadden op hittestress (Tabel 3).

Figuur 4. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Drenthe last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 verdubbeld.
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Gemiddeld aantal hittestressdagen verdubbeld
In Flevoland komen tegenwoordig gemiddeld 37 hittestressdagen per jaar voor, iets onder het
landelijke gemiddelde van 45. Omdat er in Flevoland pas sinds 1990 gemeten wordt, is een
trendanalyse sinds 1950 niet mogelijk, maar het is aannemelijk dat net als in De Bilt het aantal
hittestressdagen sinds 1950 is verdubbeld (Figuur 1). Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen in
Flevolang, in 2018 maar liefst 64 (Tabel 1). In 2020 zijn er tot nu toe veertien hittestressdagen
geweest.

2,5 miljoen dieren risico op hittestress
In Flevoland worden ruim 2,5 miljoen landbouwdieren gehouden, die allemaal gevoelig zijn voor
hittestress. Tot heden zijn er in 2020 in Flevoland veertien dagen geweest waarop deze dieren een
risico hadden op hittestress (tabel 3).

75 procent toename aantal hittestressdagen
In Friesland komen tegenwoordig gemiddeld 26 hittestressdagen per jaar voor, wat ruim onder het
landelijk gemiddelde van 45 ligt. Toch is dit alsnog een flinke toename voor Friesland, van ongeveer
75 procent sinds 1950, toen er gemiddeld vijftien hittestressdagen per jaar waren (Figuur 5). In 2020
zijn er tot nu toe negen hittestressdagen geweest.

Ruim zeven miljoen dieren risico op hittestress
In Friesland worden ruim acht miljoen landbouwdieren gehouden. Tot heden zijn er in 2020 negen
dagen geweest waarop deze dieren risico liepen op hittestress. In die tijd leefden ruim zeven miljoen
dieren die gevoelig waren voor hittestress en hier dus hoogstwaarschijnlijk last van hadden (tabel 3).

Figuur 5. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Friesland last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 met 75%
toegenomen.
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Evenveel hittestressdagen als landelijk
In Gelderland komen tegenwoordig gemiddeld 44 hittestressdagen per jaar voor, ongeveer evenveel
als het landelijk gemiddeld van 45. Omdat er in Gelderland pas sinds 1970 gemeten wordt, is een
trendanalyse sinds 1950 niet mogelijk. Sinds 1970 is het aantal hittestressdagen met bijna 75
procent toegenomen, van 25 naar 44. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in 2018 waren er
maar liefst 82. In 2020 zijn er tot nu toe zeventien hittestressdagen geweest (Figuur 6).

16,5 miljoen dieren risico op hittestress
In Gelderland worden ruim 17,5 miljoen landbouwdieren gehouden; alleen in Limburg en
Noord-Brabant leeft meer vee. Tot heden zijn er in 2020 zeventien dagen geweest waarop de dieren
kans hadden op hittestress. Ongeveer 18 miljoen dieren die gevoelig zijn voor hittestress leefden in
Gelderland tijdens hittestressdagen (tabel 3).

Figuur 6. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Gelderland last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1970 met 75%
toegenomen.

Minder hittestress dan gemiddeld
In Groningen komen tegenwoordig gemiddeld 24 hittestressdagen per jaar voor, ruim onder het
landelijk gemiddelde van 45. Omdat er in Groningen pas sinds 1990 gemeten wordt, is een
trendanalyse sinds 1950 niet mogelijk. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in 2018 maar
liefst 38 (Tabel 1). In 2020 zijn er tot nu toe acht hittestressdagen geweest.

4 miljoen dieren risico op hittestress
In Groningen worden bijna zes miljoen landbouwdieren gehouden. Tot heden zijn er acht
hittestressdagen geweest waarop dieren risico liepen op hittestress. Naar schatting leefden er ruim
4 miljoen dieren die gevoelig zijn voor hittestress tijdens de hittestressdagen (tabel 3).
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De meeste hittestressdagen
In Limburg komen de meeste hittestressdagen voor, gemiddeld maar liefst 51 per jaar. Dit is een
verdubbeling sinds 1950, toen er gemiddeld 25 hittestressdagen per jaar waren. Geregeld zijn er flink
meer hittestressdagen, in 2018 waren er maar liefst 87 (Figuur 7). In 2020 zijn er tot nu toe vijftien
hittestressdagen geweest.

19 miljoen dieren risico op hittestress
Na Noord-Brabant worden er in Limburg de meeste landbouwdieren gehouden, ruim achttien
miljoen. Tot heden zijn er in 2020 22 hittestressdagen geweest. Er leefden toen naar schatting ruim
negentien miljoen dieren in Limburg die gevoelig zijn voor hittestress (tabel 3).

Figuur 7. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Limburg last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 verdubbeld.
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Bijna verdubbeling aantal hittestressdagen sinds 1970
In Noord-Brabant komen relatief veel hittestressdagen voor, gemiddeld maar liefst 45 per jaar;
alleen Limburg kent meer hittestressdagen. Omdat er in Noord-Brabant pas sinds 1970 gemeten
wordt, is een trendanalyse sinds 1950 niet mogelijk. Sinds 1970 is het aantal hittestressdagen bijna
verdubbeld, van 24 naar 45. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in 2018 waren er maar liefst
84 (Figuur 8). In 2020 zijn er tot nu toe achttien geweest.

32 miljoen dieren risico op hittestress
In Noord-Brabant worden veruit de meeste landbouwdieren gehouden, ruim 30 miljoen. Tot heden
zijn er in 2020 achttien dagen geweest waarop dieren het risico liepen op hittestress. Naar schatting
leefden er ruim 32 miljoen dieren die gevoelig waren voor hittestress tijdens hittestressdagen (Tabel
3).

Figuur 8. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Noord-Brabant last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1970 bijna
verdubbeld.
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50 procent toename aantal hittestressdagen
In Noord-Holland komen relatief weinig hittestressdagen voor, gemiddeld 27 per jaar ten opzichte
van het landelijke gemiddelde van 45. Dit is alsnog een toename van 50 procent sinds 1950, toen er
gemiddeld achttien hittestressdagen per jaar waren. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in
2018 waren er maar liefst 38 (Figuur 9). In 2020 zijn er tot nu toe acht geweest.

1,5 miljoen dieren risico op hittestress
In Noord-Holland worden relatief weinig landbouwdieren gehouden, ongeveer 1,7 miljoen. Tot heden
zijn er in 2020 acht dagen geweest waarop dieren een risico liepen op hittestress. Bijna 1,5 miljoen
dieren die gevoelig zijn voor hittestress leefden in Noord-Holland tijdens de hittestressdagen (Tabel
3).

Figuur 9. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Noord-Holland last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 met 50
procent toegenomen.
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Hittestressdagen bijna verdubbeld sinds 1970
In Overijssel komen tegenwoordig gemiddeld 46 hittestressdagen per jaar voor; ongeveer evenveel
als het landelijke gemiddelde van 45. Omdat er in Overijssel pas sinds begin jaren ‘70 gemeten
wordt, is een trendanalyse sinds 1950 niet mogelijk. Maar sinds de jaren ’70 is het aantal
hittestressdagen bijna verdubbeld van 24 naar 46. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in
2018 maar liefst 78 (Figuur 10). In 2020 zijn er tot nu toe zeventien hittestressdagen geweest.

11,5 miljoen dieren risico op hittestress
In Overijssel worden bijna 11,5 miljoen landbouwdieren gehouden. Tot heden zijn er in 2020
zeventien dagen geweest waarop de dieren het risico liepen op hittestress. Bijna 11,5 miljoen dieren
die gevoelig zijn voor hittestress leefden in Overijssel tijdens hittestressdagen (tabel 3).

Figuur 10. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Overijssel last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1970 bijna
verdubbeld.
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Verdubbeling aantal hittestressdagen
In Utrecht komen tegenwoordig relatief veel hittestressdagen voor, gemiddeld 41 per jaar, dat is net
onder het landelijk gemiddelde van 45. Dit is een verdubbeling sinds 1950, toen er gemiddeld twintig
hittestressdagen per jaar waren. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in 2018 waren er maar
liefst 75 (Figuur 11). In 2020 zijn er tot nu toe zeventien hittestressdagen geweest.

2,5 miljoen dieren risico op hittestress
In Utrecht worden 2,7 miljoen landbouwdieren gehouden. Tot heden zijn er in 2020 zeventien dagen
geweest waarop dieren het risico liepen op hittestress. In die tijd leefden naar schatting 2,8 miljoen
dieren die gevoelig waren voor hittestress (tabel 3).

Figuur 11. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Utrecht last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 verdubbeld.

Verdriedubbeling aantal hittestressdagen
In Zeeland komen tegenwoordig gemiddeld 32 hittestressdagen per jaar voor, ruim onder het
landelijk gemiddelde van 45. Maar dit is alsnog een verdriedubbeling sinds 1950, toen er gemiddeld
tien hittestressdagen per jaar waren. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in 2018 waren er
maar liefst 53 (Figuur 12). In 2020 zijn er tot nu toe tien hittestressdagen geweest.

1,9 miljoen dieren risico op hittestress
In Zeeland worden ongeveer twee miljoen landbouwdieren gehouden. Tot heden zijn er in 2020 tien
dagen geweest waarop deze dieren het risico liepen op hittestress. Naar schatting leefden er 1,9
miljoen dieren die gevoelig zijn voor hittestress tijdens hittestressdagen (tabel 3).
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Figuur 12. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Zeeland last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1950 verdriedubbeld.

40 procent toename aantal hittestressdagen
In Zuid-Holland komen tegenwoordig gemiddeld 27 hittestressdagen per jaar voor, ruim onder het
landelijk gemiddelde van 45. Dit is een toename van 40 procent sinds 1955, toen er gemiddeld 19
hittestressdagen per jaar waren. Geregeld zijn er flink meer hittestressdagen, in 2018 waren er maar
liefst 40 (Figuur 13). In 2020 zijn er tot nu toe twaalf hittestressdagen geweest.

900 duizend dieren risico op hittestress
In Zuid-Holland worden bijna één miljoen landbouwdieren gehouden, het laagste aantal van
Nederland. Tot heden zijn er twaalf dagen geweest waarop deze dieren het risico liepen op
hittestress. Naar schatting leefden er 900 duizend dieren die gevoelig waren voor hittestress tijdens
hittestressdagen (tabel 3).
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Figuur 13. Het aantal dagen per jaar dat dieren in Zuid-Holland last kunnen krijgen van hittestress is sinds 1955
met 40 procent toegenomen.
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