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Voederligboxen met uitloop, een populair systeem maar moeilijk te optimaliseren op een
minimale oppervlakte.
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Ken de behoeften van het varken voor
een juiste keuze van huisvesting
De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (adlo)
van de Vlaamse overheid gaf op 18 mei in Aalter een
stand van zaken over groepshuisvestingssystemen voor

ht

zeugen. Spreker van dienst was Anita Hoofs, onderzoekster bij het Varkensproefbedrijf Sterksel van Wagenin-
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gen ur Livestock Research.
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Bogaert, Vlaamse overheid, adlo –

Anita Hoofs bouwde haar betoog op rond
3 thema’s: de behoeften van het varken
en de consequenties ervan voor de huisvesting en het management; het vroeg tijdens de dracht in de groep brengen; en de
groepshuisvestingssystemen anno 2010.
De inhoud van de voordracht wordt weergegeven in 2 artikels. Dit eerste artikel is
gewijd aan de natuurlijke behoeften van
een varken.

Wat wil het varken?
De basisbehoeften van de verschillende
categorieën varkens en de consequenties
ervan voor een welzijnsvriendelijke huisvesting zijn onderwerp van een bevattelijke brochure ‘Wat wil het varken?’ van het
Projectteam ‘Diergericht Ontwerpen voor
Varkens’, die je kan downloaden via www.
verantwoordeveehouderij.nl. Dierenwel-

zijn wordt daarin beschouwd als goed, als
de stal en de verzorging het varken alles
bieden wat het nodig heeft. Vooraleer op
de 10 te onderscheiden behoeften van het
varken in te gaan, verdienen de varkenszintuigen enige aandacht.

Zintuigen
Oren en neus zijn de best ontwikkelde
zintuigen bij het varken. Varkens horen
geluiden – met een hoge frequentie – die
een mens niet kan waarnemen. Ze communiceren door middel van geluiden.
Zo is het ‘geblaf’ van een zeug duidelijk
verschillend van het tevreden ‘geknor’
van een big na het zuigen. Ook de reuk
is zeer goed ontwikkeld: het stelt varkens
in staat voedsel te zoeken, andere varkens
en mensen te herkennen en informatie uit
te wisselen. Dit laatste gebeurt via feromo-
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De 10 algemene behoeften van het varken,
dus los van de categorie varkens (zeugen,
biggen, vleesvarkens, … ) worden hierna
behandeld.
Rusten Varkens willen graag samen rusten, dit vergt voldoende ligruimte, bijvoorbeeld 1,3 m² per zeug. Rugdekking,
veiligheid en overzicht zijn belangrijk. In
een plateaustal zijn de plaatsen onder de
trap bijvoorbeeld favoriet. De plaats waar
gegeten en gemest wordt, is bij voorkeur
afgescheiden van de ligruimte die als eerste wordt gekozen.
Eten en drinken Eten gebeurt liefst
samen met soortgenoten. Voor een hongerig varken is het zien eten van een
soortgenoot een bron van stress als het
zelf geen toegang heeft tot voeder. In
natuurlijke omstandigheden worden verschillende uren in de voor- en namiddag
gespendeerd aan de opname van voeder.
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De 10 algemene behoeften
van het varken

er voldoende ruimte moet zijn om te vechten: de varkens moeten om elkaar heen
kunnen cirkelen. De draaicirkel bedraagt
tweemaal de lichaamslengte, dus voor
zeugen 3,5 à 4 m. Bovendien is een goede,
tredvaste en niet-kwetsende ondergrond
vereist. Varkens die het onderspit delven
in een confrontatie moeten zich kunnen
afzonderen (bijvoorbeeld achter een schot
of afscheiding) of voldoende ver kunnen
vluchten. In een hok van 6 tot 8 dieren
is dat nauwelijks te realiseren. Zeer kleine groepsgroottes worden dan ook sterk
afgeraden. Er kan eventueel een aparte
ruimte voor de rangordebepaling worden voorzien, de zogenaamde ‘arena’.
De vloer dient stroef, droog, vlak en – bij
voorkeur – (licht) ingestrooid te zijn, zonder obstakels. Schotten doen dienst als
schuilplaatsen. Rangordegevechten en
een beperkte vorm van agressie zijn normale gedragingen. Tijdelijke rangordegevechten zijn dus aanvaardbaar, maar continue agressie door competitie (wegens
de beperkte beschikbaarheid van voeder,
water, …) is dat niet!
Thermoregulatie De (gevoels)temperatuur mag niet te koud en niet te warm zijn
en geen te grote schommelingen vertonen. Tocht is uit den boze.
Gezondheid Een gezondheidsbevorderende omgeving wordt gekenmerkt door
een lage infectiedruk, een goed stalklimaat
en de afwezigheid van kwetsende onderdelen. Voldoende stalinhoud (volume) is
zeker vereist.
Veiligheid Varkens willen een goed voorspelbare omgeving. Angst, stress, pijn en
verwondingen moeten voorkomen worden. Rustige omgang met de dieren, een
goede ondergrond en vlucht- (ruimte) en
schuilmogelijkheden (schotten) dragen
daartoe bij.
Beweging Duidelijke looplijnen op een
goede ondergrond en voldoende ruimte
moeten zorgen voor voldoende bewegingsvrijheid. Op bevuilde roosters bewegen varkens met minder zelfvertrouwen.
En te smalle gangen (voor zeugen smaller dan 3 m) belemmeren een vlotte doorgang. Een functionele stalindeling met
gescheiden gebieden voor verschillende
functies (liggen, mesten, vreten) is vooral
zinvol als varkens zich vlot van de ene
naar de andere zone kunnen begeven.
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Drachtige zeugen worden gewoonlijk
beperkt gevoederd, wat neerkomt op
slechts 20 minuten (of 2 x 10 minuten)
vreten per dag. Men moet een compromis
zoeken met een gegarandeerde voeder- en
wateropname, zonder te vervallen in te
vette zeugen en reproductieproblemen.
Voldoende proper en vers drinkwater
moet continu ter beschikking zijn. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in de voorziening
van 1 drinkbakje per 20 zeugen. De verzadiging van in groep gehuisveste zeugen
– en daardoor ook de rust – kan bevorderd
worden door ad lib (onbeperkt) te voederen, ruwvoeder te verstrekken, een meer
verzadigend voeder te voorzien of de zeugen meer te laten werken voor het voeder.
Dit laatste kan bijvoorbeeld door een trog
te vullen met stenen waartussen de voederkorrels moeten gezocht worden. Honger tijdens rangordegevechten leidt tot
meer agressie.
Mesten en urineren Varkens mesten bij
voorkeur niet in de ligruimte. Ze kiezen
eerst de ligplaats en daarna een separate
mestplaats. Om veilig te kunnen mesten,
zoeken ze rugdekking, bijvoorbeeld in
een hoek. Zeugen leggen vanuit de ligruimte 12 tot 16 m af om een mestplaats
te vinden, bij biggen is dit slechts 0,5 m.
Mestgedrag kan bij varkens tot op zekere
hoogte gestuurd worden. Door dit nog verder uit te werken in de vorm van een ‘varkenstoilet’, kunnen verschillende problemen zoals klauwproblemen, bevuiling en
emissies worden aangepakt. Dergelijk toilet kan bijvoorbeeld bestaan uit een reeks
hoeken gevormd door open afscheidingen
in kruisvorm, met een hoogteverschil ten
opzichte van de rest van de ruimte.
Zelfverzorging Varkens willen zich
beschermen tegen jeuk of irritaties van de
huid door beschadiging, of door parasieten. Een goede (duurzame) schuurborstel
voorziet in deze behoefte.
Exploratie De wroetschijf is het instrument bij uitstek voor het exploreren van
de omgeving. Dit exploreren staat in
functie van het zoeken naar voeder (fourageren) en van het in kaart brengen van
de omgeving. Hiervoor is voldoende en
aangepast exploratiemateriaal vereist, dit
moet stimulerend zijn en afwisselend.
Varkens exploreren graag samen. Ook
zeugen hebben deze nieuwsgierigheid en
onderzoeksdrang.
Sociaal gedrag In de natuur leven varkens in sociaal stabiele familiegroepen.
Mengen betekent een verandering van
die stabiele structuur en brengt stress
met zich mee. Bij mengen en verplaatsen, moet je dus bijkomende stresserende
factoren vermijden. Om een rangorde te
bepalen zijn rangordegevechten noodzakelijk, maar er moet een omgeving worden gecreëerd waarin deze ‘gevechten’
efficiënt kunnen gebeuren en de gevolgen
ervan beperkt blijven. Dat wil zeggen dat
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nen: berigheid, maar ook stress en angst
worden op die manier gecommuniceerd.
Het zicht is minder goed ontwikkeld.
Belangrijk is wel dat varkens een zeer
breed panoramisch zicht hebben. Waar
dit bij de mens maar ruim 180° bedraagt,
is dit bij een varken meer dan 300°. Een
varken kan zich redden zonder al te veel
licht, maar neemt wel meer waar bij grotere lichtsterktes. De wettelijke norm van
40 lux volstaat meestal. Kleuren worden
beperkt waargenomen en varkens zijn
slecht in het bepalen van afstanden. Varkens nemen bovendien alles waar vanuit
een laag gezichtspunt (80 à 90 cm). Waar
stallen nogal eens worden ontworpen en
beoordeeld op basis van de plattegrond,
kan het varkensperspectief er dus heel
anders uitzien. In een nieuw hok wordt
heel snel een ligplaats gekozen. Temperatuur en comfort spelen daarin een rol,
maar hoe deze juist worden waargenomen
is nog onduidelijk. Het gevoel van de uier
op de ligplaats zou kunnen meespelen.
Verder hebben varkens een hoge pijngrens. Ze zijn waakzaam en voorzichtig,
in een onbekende situatie zijn ze geneigd
tot angst en hebben ze nood aan verkenning. Ze zijn gemotiveerd om soortgenoten te volgen en behoren tot de meer
intelligente diersoorten. Ze leren snel
welke acties tot beloningen leiden en leggen verbanden. Varkens hebben een zeer
goed langetermijngeheugen, eens ze de
werking van een voederbak kennen of uit
ervaring weten dat een bepaalde behandeling pijn met zich meebrengt, vergeten
ze dit nooit meer. Voorspelbaarheid is
belangrijk om rust te verkrijgen en stress
te beperken. Varkens hebben van nature
een 24-uursbioritme: vroeg in de ochtend
en in de namiddag besteden ze enkele
uren aan exploreren en eten en gedurende
de rest van de dag wordt er gerust.

Besluit
Een vorm van huisvesting kan als diervriendelijk worden beschouwd als aan de
behoeften van de varkens wordt voldaan.
Kennis over die behoeften is een essentieel onderdeel van het vakmanschap van de
varkenshouder.
In een tweede artikel op basis van de
voordracht van Anita Hoofs wordt het tijdstip van introductie in de groep behandeld
en worden de actuele huisvestingssystemen kort besproken. r
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