Hitteplan
Als de voorspellingen uitkomen, krijgen we de komende jaren steeds vaker te maken met extreem warme
periodes. Medewerkers, bezoekers en dieren hebben het dan zwaar. Wat kun je daar als boerderij aan
doen?
Maak een plan
Het is verstandig om een hitteplan te maken voor de boerderij. Daarin zet je de belangrijkste maatregelen
die genomen moeten worden zodra er sprake is van een aanhoudende warmteperiode en/of extreem hoge
temperaturen.
Het RIVM en het KNMI hanteren de volgende definities:
• Op een zomerse dag is het warmer dan 25 ºC.
• We spreken van een tropische dag bij een temperatuur van 30 ºC of hoger.
• Er is sprake van een officiële hittegolf als het in een periode van minimaal 5 dagen minstens 25
graden is, waarvan op 3 dagen minstens 30 graden wordt gemeten door het KNMI in De Bilt.
Deze termen kun je gebruiken als uitgangspunt voor je eigen hitteplan.
Temperaturen boven de 30 ºC?
• Herinner je medewerkers eraan dat ze:
• voldoende drinken;
• dunne kleding dragen die bescherming biedt tegen verbranding door de zon (de officiële
kledingvoorschriften zijn even niet van toepassing, let wel op veiligheid);
• zoveel mogelijk de schaduw opzoeken;
• zich goed insmeren met zonnebrandcrème;
• extra op elkaar letten.
• Maak een hitterooster waarbij de werkzaamheden zoveel mogelijk worden uitgevoerd ’s morgens
vroeg en zo laat mogelijk in de middag.
• Plan het werk zo dat er tussen 12.00 en 16.00 uur zo min mogelijk in de zon wordt gewerkt en
vermijd op deze dagen zwaar werk.
• Bied je medewerkers extra drinken aan (bijv. koud water) of misschien een ijsje?
• Pauzeer tenminste om de twee uur minimaal 10 minuten en creëer daarvoor een plekje in de
schaduw.
• Pas eventueel de openingstijden aan.

Dit doe je voor de dieren:
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•

Beperk de mogelijkheden om cavia’s en konijnen op te pakken in bijvoorbeeld de knuffelhoek. Beter
nog: sluit die plek even af.
Leg voor extra verkoeling bevroren waterflessen in het hok bij de knaagdieren. Doe daar eventueel
een oude theedoek omheen, zodat het dier zijn neus niet kan verwonden aan de ijskoude fles. Pas
ook op dat het dier niet aan de fles knaagt. Doe de flessen aan het einde van de dag in de vriezer,
dan zijn ze de volgende ochtend weer klaar voor gebruik.
Zorg ervoor dat dieren op een schaduwrijke plek kunnen komen, zodat ze niet in de volle zon hoeven
te liggen /staan. Verplaats dieren zoals schapen, geiten, varkens en koeien naar een schaduwrijk deel
van de boerderij en sluit de weide eventueel af voor publiek, zodat de dieren rust hebben.
Zorg voor verkoeling en bied extra water aan (eventueel ijsblokken, bevroren groente/fruit).
Controleer 2 à 3 keer per dag of de dieren genoeg water hebben. Ook zij gebruiken nu meer water
dan normaal!
Voorzie een buitenvolière of kippenhok van extra schaduw door een parasol neer te zetten.
Geef knaagdieren een paar keer per dag groente voor extra vocht.
Zorg voor voldoende ventilatie in hokken en stallen.
Plaats eventueel een zoutblok in de weide.
Vermijd transport.
Door hitte droogt de weide uit en daalt de voedingswaarde van het gras. Kun je niet sproeien? Geef
dan extra ruwvoer en vitaminen en mineralen.

Kijk voor meer tips op de website van de dierenbescherming.
En wil je echt goed voorbereid zijn, bedenk dan eens hoe je met een aanpassing van bijvoorbeeld beplanting
in de toekomst kunt zorgen voor extra schaduw.
•

Pas eventueel de openingstijden aan.

In verband met corona
Gemeenschappelijke ruimten kun je verkoelen door plafondventilatoren of airco. Als dat niet kan, kunnen
ook losse ventilatoren gebruikt worden. Let op dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de
andere persoon gaat.
Het is nog niet duidelijk of het gebruik van een mobiele airco of ventilator in een gemeenschappelijke
ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting met het coronavirus. Uit voorzorg wordt daarom
geadviseerd om alleen mobiele airco’s en ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er
geen andere verkoeling mogelijk is.
Houd voor de meest recente informatie de website van de RIVM in de gaten: www.rivm.nl/hitte

