Vleesvarkens in groepen van
200 tot 400 dieren
Wie zijn we?
Siem Kon, John Marcellis, N.A.M. Sanders, M. Aarts, Johan Hazenberg, Jos Lammers, Rob
Kuppen, René van de Heijden, Lowie Kersten, Ellen de Graaf, Paul Deckers en John Lamers
Sector: Varkenshouderij

Wat doen we?
Ons netwerk is geïnteresseerd in het houden van vleesvarkens in grote groepen van
ongeveer 200 tot 400 dieren. Het voordeel hiervan is dat er relatief meer bewegingsvrijheid
voor de varkens is, mogelijkheden zoals een speeltuin makkelijker te implementeren zijn en
ook automatisering meer mogelijkheden biedt zoals weeg- en selectiestations. In het
buitenland zijn al goede ervaringen opgedaan met dit huisvestingsysteem en we vragen ons
af of dit ook toepasbaar zal is onder de Nederlandse omstandigheden. En zo ja, hoe moet
dat er in praktijk uitzien? Voorwaarde is wel dat het welzijnsniveau van de varkens
gehandhaafd blijft, dan wel verbetert en dat het economisch rendabel is.
Wat willen we bereiken in 2007?
We hebben ons georiënteerd in het buitenland. In Duitsland hebben we bekeken hoe grote
groepen vleesvarkens gehouden worden. We zijn nog verder internationaal georiënteerd
door contacten met Zweden, Canada en de VS, waar we dit jaar ook willen gaan kijken. Ook
leggen we contacten met leveranciers van selectie- en weegstations, voedingsdeskundigen,
ventilatiedeskundigen, economen en varkenshouders die het systeem reeds toepassen om
samen de huisvesting voor de grote groepen te ontwerpen. In 2007 gaat een aantal van
onze netwerkdeelnemers onderdelen uit het concept gebruiken in hun bouwplannen.
Hoe kunt u ons blijven volgen?
Verschillende vakbladen zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen van ons netwerk. Er
verschijnt dus redelijk vaak wat in de pers. Bovendien zijn we altijd te vinden met
nieuwsberichten, een weblog en een videopresentatie op:
www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken
Meer informatie:
Contactpersoon netwerk: Siem Kon, siemkon@ziezo.biz
Netwerkbegeleider: Anita Hoofs, anita.hoofs@wur.nl
Bezoek onze website, reageer, e-mail of bel. We willen graag met u in contact komen!

Netwerken is kansen ruiken!

