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Grote groepen varkens:
LNV helpt

Varkenshouders hebben vaak goede ideeën voor innovaties binnen hun bedrijf. Op weg naar het verwezenlijken van deze ideeën komen zij soms echter beren op de weg tegen, wat de meeste initiatieven al snel
doet sneuvelen. Gelukkig liep het voor ondernemers die groepsaccomodatie voor hun varkens wilden
toepassen, anders.
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e varkenshouders in het netwerk ‘Groepsaccommodatie
voor varkens’ zijn op zoek naar
een houderijsysteem dat ten
opzichte van het gangabare
systeem verbeteringen geeft in economische
rentabiliteit, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Groepsaccommodatie, waarbij varkens
in groepen van 200-400 stuks worden gehouden
in plaats van de gangbare 10 tot 15 dieren in één
hok, biedt wellicht die verbeteringen. De huidige
welzijnswetgeving zat echter in de weg; deze
regelgeving zegt dat een stal minimaal 40 procent dichte ligvloer moet hebben en dat biggen
na het spenen niet meer gemengd mogen worden. Maar door contact te zoeken met beleidsmedewerkers van LNV zijn deze beren nu
getemd; de ondernemers hebben experimenteerruimte gekregen om hun systeem verder te ontwikkelen. Een goede open communicatie en het
creëren van vertrouwen waren hier belangrijke
sleutels tot succes.
Nu drie jaar later gaan zeven ondernemers
samen met het ministerie van LNV samenwerken in het project ‘Groepsaccommodatie
voor vleesvarkens en opfokgelten’.
Verwachte voordelen van groepsaccommodatie
Bij groepsaccommodatie worden de varkens
gehuisvest in een grote stal waar dieren naar
eigen believen kunnen eten, mesten, rusten of
spelen. Varkens die willen eten moeten vanuit
de lig- en mestruimte via een selectiestation naar
een eetruimte. In dit station worden ze automatisch gewogen en afhankelijk van het gewicht
gaan ze naar een eetruimte waar de voersamenstelling is afgestemd op hun behoefte.
Het houden van vleesvarkens in grote groepen
(200-400 dieren in een stal zonder hokken)

heeft in potentie een aantal voordelen ten
opzichte van kleine groepen. Qua dierenwelzijn
kan het voordelen hebben op het gebied van:
– het werken met een duidelijkere scheiding
tussen de gebieden voor liggen, eten, mesten
en exploreren;
– het eenvoudiger en relatief goedkoper
kunnen implementeren van hokverrijkingsmaterialen voor exploratief gedrag en
lichaamsverzorging;
– het makkelijker ontwijken van agressieve
soortgenoten waardoor negatieve interacties
in de kiem gesmoord kunnen worden;
– het aanbieden van meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanbrengen
van licht- en klimaatverschillen;
– relatief meer bewegingsvrijheid;
– minder stress bij het selecteren van de varkens
voor transport omdat de dieren automatisch
geselecteerd worden en niet handmatig.
Opfokgelten worden in groepsaccommodatie
mogelijk beter voorbereid op een leven in groepen en wellicht wordt het sociaal gedrag naar
soortgenoten toe beter aangeleerd. Dit zou later
tijdens de dracht de groepsvorming ten goede
kunnen komen. Bovendien kan het beenwerk
van de opfokgelten zich beter ontwikkelen
door de hoge mate van bewegingsvrijheid.
Naast deze verwachte voordelen ten aanzien
van dierenwelzijn heeft groepsaccommodatie
duidelijk lagere huisvestingskosten, een lagere
arbeidsbehoefte en meer mogelijkheden voor
automatisering.

ment past hier? Ondanks vele gesprekken met
deskundigen, is momenteel niet precies aan te
geven hoe een dergelijke stal onder Nederlandse
omstandigheden ingericht moet worden.
Varkens liggen over het algemeen graag op
een dichte vloer. In Nederland geldt daarom
de norm dat het leefoppervlak van vleesvarkens
40 procent dicht moet zijn zodat er voldoende
ligvloer is om tegelijk te kunnen slapen/rusten.
Hoe en waar de ligplaatsen in een stal van 250400 vleesvarkens moeten worden gesitueerd,
daar is geen of nauwelijks ervaring mee. Verkeerd situeren van dichte vloeren veroorzaakt
gladde en natte vloeren, wat kans geeft op beengebreken bij de dieren en een hogere ammoniakemissie. In de praktijk experimenteren met de
inrichting van deze hokken, is dan ook de weg
om hier inzicht in te krijgen.

Ook nog veel vragen
De vraag is echter hoe een systeem met grote
groepen vleesvarkens/opfokgelten met selectieen weegstations ingericht dient te worden. En
welke vorm van bedrijfsvoering en –manage-

Experimenteerruimte vanuit LNV
Om te experimenteren met de dichte vloeren
hebben de ondernemers een vierjarige ontheffing gekregen van LNV om te starten met 20
procent dichte vloer en deze in vier jaar tijd op

GROTE GROEPEN
te schalen naar 40 procent dicht. Ook hebben de
ondernemers een ontheffing gekregen om na
het spenen nog één keer te mogen mengen om
zo een grote groep te kunnen vormen. Daarnaast
is LNV nauw betrokken bij deze zoektocht om,
afhankelijk van de resultaten, over vier jaar te
bezien of deze vorm van huisvesting voldoet
aan de verwachtingen. Het functioneren van
het huisvestingssysteem ten aanzien van dierenwelzijn, technische resultaten, economische
rentabiliteit, veiligheid en diergezondheid wordt
op de bedrijven met een ontheffing gemonitord.
Stapsgewijs worden aanpassingen aan het
systeem verricht om binnen vier jaar te komen
tot een goed functionerend systeem binnen de
wettelijke kaders, dat voldoet aan de verwachtingen van de ondernemers.

Een groep ondernemers verwacht
dat het houden van varkens in
grotere groepen, veel voordelen
heeft. Ook voor het dierenwelzijn.
Foto: Varkens in Zicht
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