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Verantwoording
Deze leskist is ontwikkeld voor het Dierenwelzijnscentrum Limburg, en is te gebruiken binnen het Centrum of binnen een
basisschool. De les is ontwikkeld in samenwerking met HAS Den Bosch, Citaverde Heerlen en Horst, en Fontys PABO Limburg.
De definitieve uitwerking van de les en het ontwerp van de leskist zijn gemaakt door Francé Vervoordeldonk en is in de praktijk
uitgevoerd en waar nodig bijgesteld

Voor u begint
‘Bezint eer ge begint’ is een les die draait om alles wat er
komt kijken bij het houden van een hangbuikzwijn. Kinderen
leren, samenwerkend en interactief, wat belangrijk is bij het
houden en verzorgen van een hangbuikzwijn. Het is verstandig om er goed over na te denken of je een hangbuikzwijn wil
aanschaffen.
De kinderen en ouders moeten rekening houden met
verschillende punten, zoals de ruimte, de tijd en de kosten van
een hangbuikzwijn. Aan de hand van deze les kan een familie
besluiten om wel of geen hangbuikzwijn aan te schaffen.
In deze handleiding vindt u de lesdoelen, tijdsduur, werkvormen en de verschillende fasen van de les. Op veel punten
is de les aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de
groepsleerkracht, en de talenten van de leerlingen.

Doelstellingen les
Kinderen in een leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar ervan
bewust maken wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van
een hangbuikzwijn. Ook is het de bedoeling dat de kinderen
zich afvragen of een hangbuikzwijn wel geschikt voor hun is
en hoe ze er het beste mee kunnen omgaan.
Het is voor de kinderen belangrijk om dit te weten zodat ze
een overwogen keuze kunnen maken of ze wel een huisdier
willen en zo ja, wat dit dan het beste kan worden.
Kerndoelen voor het basisonderwijs voor Oriëntatie op jezelf en de
wereld:
Mens en samenleving
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en
psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en
Europese staatsinrichting en hun rol als burger.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan
met verschillen in opvattingen van mensen.

Natuur en techniek
40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren
hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven
met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het
materiaalgebruik.
45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen
te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte
van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen
en dag-/nachtritme.

Doelgroep
De les is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
De les kan gebruikt worden voor basisscholen (ook speciaal
onderwijs), scoutinggroepen, verjaardagsfeesten en dergelijke.
De groepsgrootte kan variëren.

Tijdsduur
Het is aan te bevelen om voor een les een tijdsplanning te
maken. Deze is afhankelijk van de groep, de keuze en de duur
van de doe-activiteit. De les zal ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag
nemen.

Inhoud leskist
‘Bezint eer ge begint –
hangbuikzwijn’
•
•
•
•
•

Docentenhandleiding
Werkboekje
Antwoordenboekje
Borstel
DVD met filmpjes

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
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Benodigdheden les

Begeleiding

• Leskist ‘Bezint eer ge begint – hangbuikzwijn’
• Smartboard, activeboard of laptop met beamer
•	Posters voor op de muren. Te denken valt aan verschillende
rassen.
• Een manier om de posters aan de muur te bevestigen
• Voer en stro
•	Verschillende soorten bakjes om te voelen
(voer, stro, borstel)
•	Prijzen voor de drie kinderen met de meeste goede
antwoorden op vragen van de quiz
• Tijdschriften

Extra begeleiding is niet direct nodig. Een gediplomeerd
leerkracht moet in staat zijn om deze les(sen) zelfstandig te
kunnen organiseren. Mocht u zelf behoefte hebben aan extra
begeleiding dan kan dat natuurlijk altijd.

Werkvormen
a. Quiz
Dit heeft als doel om de leerlingen te motiveren om mee te
doen en te luisteren, want uiteindelijk moeten ze het weten
voor de quiz en daar kunnen ze ook nog een prijs mee
verdienen.
b. Filmpje
Een filmpje krijgt vaak meer interesse van de leerlingen
en daar pikken ze ook meer van op. Dit komt omdat het je
verschillende intelligenties aanspreekt zoals; beeldslim en
woordslim. Als je verteld dan maak je vaak alleen gebruik van
woordslim.
c. Woordspin
Dit is om de voorkennis te activeren. Wat weten leerlingen nu
al van een hangbuikzwijn en wat weten ze van een huisdier
aanschaffen.
d. Werkboekje
Dit is om de kennis te verwerken en dat de leerlingen iets mee
naar huis kunnen nemen.
e. Groepjeswerk
Je verdeelt de klas in 5 groepen en iedere groep gaat iets
anders doen. Daarna kun je doorwisselen of je laat ieder
groepje het daarna presenteren.
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DRAAIBOEK LEERKRACHT

Hangbuikzwijn

Limb

urg

Inleiding

Verwerken en toepassen

De les wordt gestart door de leerlingen. Er staan 4 bakken op
tafel met daarover een doek. Op die bakken staan de nummers
1 t/m 4 en de leerlingen beginnen met voelen bij bak nr. 1
daarna gaan ze door naar de rest. Steeds zeggen ze of schrijven
ze op wat ze denken dat erin zit. Als iedereen is geweest dan
gaan we door naar de verdere inleiding van de les. We zeggen
nog niet de antwoorden van wat er in de bakken zit, want als
het goed is weten ze aan het einde van de les allemaal wat er
in zit.

Er zijn twee manieren om te verwerken. Deze manieren kunt u
naast elkaar gebruiken, maar ook met elkaar.

Het onderwerp ‘hangbuikzwijn’ wordt geïntroduceerd.
Er wordt een afbeelding van de hangbuikzwijn getoond en
daarna wordt er klassikaal een woordspin gemaakt over wat
de leerlingen al weten van een hangbuikzwijn en waar je
aan moet denken als je een huisdier aanschaft. Tijdens het
invullen van de woordspin krijgen de leerlingen ook gelegenheid om zelf ervaringen te vertellen over huisdieren en/of
hangbuikzwijn.

Doe-activiteit
Er worden 2 filmpjes getoond. Aan de hand van die filmpjes
wordt alle informatie verteld die ze nodig hebben om de
antwoorden van de quiz te weten (dit is alle informatie in de
informatiebijlage).
• www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050525_bcwildzwijn01
Wilde zwijnen in het bos.
• www.youtube.com/watch?v=oAkpjzk-Sw4
Varkens met activity ball.
Nadat de leerlingen de filmpjes gezien hebben en de
informatie verteld is, kan er over gegaan worden tot de quiz.
De leerkracht kan zelf beslissen of hij/zij er een individuele
quiz van maakt of een groepjes quiz. De leerling of het groepje
krijgen de kaartjes A, B, C en nadat de vraag helemaal gesteld
is mogen ze overleggen en hun kaartje opsteken. Hier krijgen
ze 30 seconden voor. Dit kun je aangeven door een alarm of
zandloper op het smartboard. Heeft u die niet tot beschikking
dan kunt u het zelf bijhouden. Mocht de tijd voor uw
leerlingen te kort of te lang zijn dan bent u vrij om deze bij te
stellen.

Allereerst kunt u de klas in 5 groepen verdelen en iedere groep
een eigen opdracht geven zoals;
• Een poster met voor- en nadelen van een hangbuikzwijn.
•	Een tekening/werkstuk maken over de leefomgeving van
een hangbuikzwijn in gevangenschap en in de natuur.
•	Cirkeldiagrammen maken over de dagindeling als je een
hangbuikzwijn hebt, hoeveel tijd van de dag ben je met dit
dier bezig. Als ze hiermee klaar zijn dan kunnen ze zelf
puzzels, rebussen enz. maken.
•	Een cirkeldiagram laten maken over de kosten van het
aanschaffen van een hangbuikzwijn. Als ze hiermee klaar
zijn dan kunnen ze zelf puzzels, rebussen enz. maken.
•	Zelf een hok voor een hangbuikzwijn in elkaar timmeren/
knutselen.
Als de leerlingen klaar zijn met deze opdracht kunt u ze aan
het werk zetten met het werkboekje en als iedereen klaar is
dan kunt u het door de leerlingen aan elkaar laten presenteren of juist doorwisselen, zodat iedereen alles doet.
Mocht u dit te veel organisatie vinden of te weinig tijd hebben
dan kunt u er ook voor kiezen om alleen het werkboekje te
laten maken.

Afsluiting
Tijdens de afsluiting gaan we de antwoorden bespreken van
het voelen in de bakken. De leerlingen die het goed hadden
kunnen iets verdienen, u mag zelf beslissen wat.
Daarnaast is het heel belangrijk om de les(sen) te evalueren.
Wat vonden de leerlingen ervan? En hebben ze nog tips of
tops. Dit kun je klassikaal bespreken, maar het is ook goed om
de leerlingen individueel een evaluatielijst in te laten vullen.
Daarna krijgen de leerlingen hun werkboekje, prijsje en
groepswerk mee naar huis.

De stand van de quiz kunt u op het bord bijhouden tijdens de
quiz. Op die manier gaat het eerlijk en kunnen de leerlingen
zelf mee controleren. Ook weten ze aan het einde van de
quiz precies wie er gewonnen heeft. Voor dit groepje of deze
leerling(en) kunt u prijsjes regelen.
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Opdracht 1 Quiz

1. Wat is een zoogdier?
a. Een dier wat eieren legt
b. Een krokodil
c. Een dier wat zijn baby’s melk geeft.
2. Heeft een hangbuikzwijn haren?
a. Ja
b. Nee
3. H
 oe noemen we een mannelijk ( hangbuik )
zwijn?
a. Zeug
b. Beer
c. Big
5. W
 elke woorden hoort bij een hangbuikzwijn? Omcirkel de juiste antwoorden!
a. Slim, Dom
b. Lief, eigenwijs
c. Druk, houden niet van eten
d. Houden van eten, dom
6. Welk antwoord is juist?
a. Wild zwijn leeft vooral ’s nachts.
b. Een hangbuikzwijn wat als huisdier wordt
gehouden leeft vooral ’s nachts.
c. Een wild zwijn leeft vooral overdag.
7. W
 aarom neemt een zwijn graag een
modderbad?
a. O
 m beestjes weg te halen en lekker koel te
blijven
b. O
 m beestjes weg te halen, huid vochtig
houden, en als zonnebrandcrème tegen de
zon.
c. De zwijn vind het leuk om vies te worden.
8. Moet je met een varkentje wandelen?
Zo ja, hoe lang en hoe vaak?
a. Ja, 3x per dag 30 minuten
b. Ja, 3x per dag 10 minuten
c. Nee
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9. Waar slaapt een hangbuikzwijntje op als het
buiten gehouden wordt?
a. Hooi
b. Gras
c. Stro
10. Wat eet een hangbuikzwijntje niet?
a. Brood
b. Aardappelschillen
c. Yoghurt
11. Welke paddenstoelen groeien onder de
grond en worden gezocht door zwijntjes?
a. Bospaddenstoel
b. Vliegenzwam
c. Truffel
12. Tegen welke ziekte worden hangbuikzwijnen ingeënt?
a. Aujezski
b. Oudorski
c. Oejerbi
13. Welke informatie bevat het oormerk?
a. U
 BN van het bedrijf, leeftijd, land van
herkomst
b. Ras, leeftijd, UBN van het bedrijf
c. UBN van het bedrijf, land van herkomst,
volgnummer
14. Hoeveel kost een hangbuikzwijn?
a. Tussen de €50 en de €350
b. Tussen de €50 en de €250
c. Tussen de €75 en de €200
15. Waar komt het hangbuikzwijn vandaan?
a. Vietnam en Thailand
b. China en Thailand
c. China en Vietnam
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Kaartjes voor de quiz.
Zo vaak uitprinten als je ze nodig hebt.

A

B
C
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Evaluatieformulier leerling
Filmpje

Werkbladen

Quiz

Opdrachten

Onderwerp

Opmerking:

Datum:

Handtekening:
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Evaluatieformulier leerkracht
Inleiding en samenvatting

Doelstelling

Doelgroep

Duur

Inleiding trigger?

Kernwerkvormen en leeractiviteiten

Kern keuzemogelijkheden: verdieping

Verwerking, werkbladen, werkboekje enz.

Afsluiting

Evaluatievorm

Extra materialen

Thuis materialen

Leermiddelenoverzicht

Extra begeleiding?

Opmerking:

Datum:

Handtekening:
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ANTWOORDENBOEKJE

Hangbuikzwijn

Limb

urg

Zoek de volgende woorden:
hangbuikzwijn, beer, zeug, big, modderbad, alleseter, fruit, oormerk, truffel, groenten, speelgoed,
borstelen, zoogdier, eigenwijs, nacht, varken, wandelen, omnivoor, wroeten, eten,

W RW F HT O GT F MY RY F IY NWA
J F H H M S R RY P B I U GV R P E E P
S E ET R NT EV N O F G P R Z U G R U
L O G L N K F I R R D M S I R ET I O I
E S P F H N D E B I B C J S ST R AT H
Q Z CA N L P M G N Q B L J E E U CVA
F E E I H M N I ET D G I L I N F M A N
IENUWFMLSELWSDXCFEAG
H OA I G S EV I S N H GA SA E E N B
L ST K ET E H A E A O Q D U I L D S U
N G B P S PA I G R O E NT E NA Z N I
G G S R L P G I S Z K K I J M B L L O K
LOOHPOEGWMIEHORPLSUZ
NBMOBIGELACSNERIEHZW
L G N R R LA O L B N I D Z QA SY X I
IT IA L M C SA G K D F E O O E N K J
E OV I CA ET E G OT ETW ET E M N
CROROHERQMWEMLMEEXDA
U I O S I RTT K D F J D B E E R N L X
PW R O ET E N ZW H P D S B N P KV C
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Maak een cirkeldiagram over je dagbesteding.
Deze cirkel bestaat uit 24 uur en jij gaat aangeven hoeveel tijd je per dag aan iets besteed.
Denk ook aan je hangbuikzwijn (dit kan ook over geld gaan).

Legenda:

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg
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Zoek de zelfstandige naamwoorden in deze tekst
Soms komt het voor dat je even geen tijd of mogelijkheid hebt om voor je dier te zorgen.
Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en daardoor minder tijd hebt. Bedenk voordat je een zwijn
koopt dat er maar heel erg weinig mensen zijn die verstand van zwijnen hebben. Dus de kans
dat er iemand in je vrienden- of kennissenkring is die er voor kan zorgen is klein. Mee op
vakantie nemen is eigenlijk onmogelijk. Er zijn wel hotels/campings/vakantiehuisjes waar
huisdieren toegestaan zijn, maar dat geldt vooral voor honden en katten. Die zijn niet bedacht op
zwijnen. Als je een tijdelijk onderkomen voor je zwijn nodig hebt, kun je het beste op zoek gaan
naar een pension, dierenhotel of zelfs een kinderboerderij. Die mensen hebben meer kennis van
dieren, en zijn misschien bereid om even voor je dier te zorgen.

Zelfstandige naamwoorden
tijd
1..…………………………………………….		

mogelijkheid
2…………………………………………………………..

vakantiehuisjes
3……………………………………………...		

dier
4…………………………………………………………..

vakantie
5………………………………………………		

zwijn
6………………………………………………………….

mensen
7………………………………………………		

zwijnen
8…………………………………………………………..

kans
9………………………………………………		

vrienden
10………………………………………………………..

kennissenkring
11…………………………………………….		

vakantie
12………………………………………………………..

hotels
13…………………………………………….		

campings
14………………………………………………………..

huisdieren
15…………………………………………….		

honden
16……………………………………………………….

katten
17…………………………………………….		

onderkomen
18………………………………………………………..

pension
19…………………………………………….		

dierenhotel
20……………………………………………………….

kinderboerderij
21…………………………………………….		

kennis
22……………………………………………………….

dieren
23…………………………………………….		

zorgen
24………………………………………………………..

25…………………………………………….
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Vul de zinnen in
1. Van nature wil een varken lekker …wroeten………………. met zijn neus in de ……aarde………...
2. Het hok moet lekker warm gehouden worden door ……stro……………
3. Een hangbuikzwijn kan erg ……eigenwijs…………… zijn.
4. In het wild leven zwijnen vooral ……’s nachts………………..
5. De huid moet goed ………vochtig……….. gehouden worden.
6. In de zomer neemt een zwijn vooral een modderbad als ……bescherming………… tegen de zon.
7. Tijdens het ……borstelen……………….. kun je meteen controleren op wondjes.
8. Leer je varken op een ……kattenbak………….. te gaan.
9. Een hangbuikzwijn komt uit ……China……… en Vietnam.

Kleur het woord dat fout is in de zin
1. Een vrouwtje heet een big en een mannetje heet een beer.
2. De moeder geeft water aan de jongen.
3. Het gewicht van een hangbuikzwijn ligt tussen de 25 en 100 kilo.
4. Door te borstelen verwijder je al het zand van de huid.
5. Planten: plaats deze in de buurt van je varken.
6. Een hobbyist mag maximaal 6 varkens hebben.
7. Het oormerk wordt na de geboorte in de rechteroor aangebracht.
8. Een varken zet overal zijn klauwen in.
9. Hangbuikzwijnen stinken.
10. In het hok hoort een grote voerbak.

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg
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Trek lijnen tussen de juiste woorden

Omnivoor								

1866

UBN										

Wondjes

Aujezski									

Kattenbak

Zindelijkheid								

2x per dag

Voeren									

Schilfers

Europa 									

Uniek Bedrijf Nummer

Herkomst									

Alleseter

Borstelen									

Truffels

Modderbad								

Keukenafval

Hok										

Chocolade

Paddenstoelen							

China & Vietnam

Verboden								

Stro

Giftig									

Ziekte
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Woordspin

hangbuikzwijn
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Omcirkel de dingen die het varken WEL mag hebben.
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INFORMATIE OVER EEN HANGBUIKZWIJN

Hangbuikzwijn

Limb

urg

Gemiddelde levensverwachting
Tussen de 15 en 30 jaar!
Herkomst
Het hangbuikzwijn komt uit China en Vietnam. Dit zijn de
geboorte landen van het zwijn. In 1866 is het hangbuikzwijn
bekend geworden in heel Europa. Dus ook in ons land. Een
zwijn is een zoogdier. Dit wil zeggen dat de moeder de baby’s
groot brengt, omdat ze nog niet voor zichzelf kunnen zorgen.
De moeder geeft melk aan de jongen. Een vrouwtje heet een
zeug en een mannetje heet een beer. De baby-zwijnen noemen
we biggetjes.
Gewicht
Het gemiddelde gewicht van een hangbuikzwijn ligt tussen de
25 en 65 kilo.
Karakter
Een hangbuikzwijn kan erg eigenwijs zijn. Maar is vooral erg
lief, slim en rustig. Ze houden erg van aandacht, leren en eten.
In het wild leven zwijnen vooral s ‘nachts, maar wanneer je
het zwijn thuis houdt past het zich aan jou dagritme aan.
Verzorging
De verzorging van een hangbuikzwijn bestaat uit controleren en schoonmaken van de huid, oren, tanden en hoefjes
(voetjes). De hoefjes hebben een soort teennagels die net als bij
de mens kort gehouden moeten worden. Ogen en oren moet
schoon gehouden worden anders kan het gaan ontsteken.
Bijvoorbeeld ontstoken ogen of oren net als bij ons. De huid
moet goed vochtig gehouden worden. Hiervoor neemt een
zwijn graag een modderbad. Dit doet het zwijn niet alleen
om de huid vochtig te houden, maar ook om schilfers op de
huid te voorkomen. Schilfers op de huid is vergelijkbaar met
roos op de hoofdhuid bij de mens. Maar ook om beestjes weg
te houden van de huid is een modderbad goed. In de zomer
neemt een zwijn vooral een modderbad als bescherming tegen
de zon, zonnebrandcrème zo als wij die gebruiken.
Borstelen
Door te borstelen met een harde en een zachte borstel verwijder je al het modder van de huid en haren. Tijdens het
borstelen kun je meteen controleren op wondjes. De meeste
zwijntjes genieten wel van zo’n lekker borstel beurt.
Aanschaf
Wat is er nodig als je een hangbuikzwijn aanschaft ( denk aan
tijd, geld, ruimte enz.)
Aanpassingen in huis
Afstandsbedieningen: van TV, Stereo,... leg ze buiten bereik, 		
het is leuk voor een hangbuikzwijn erop te knabbelen.
Eten: alles wat eetbaar is moet ver uit de buurt gehouden
worden (chips, nootjes in de kast, etc.). Vergeet ook de zak
varkensvoer niet.
Kabels: zorg ervoor dat het varken niet aan elektriciteit - of 		
andere kabels kan.
Koelkast: Sommige varkens zijn meesters in het openen van
(koel)kasten: kleef ze desnoods dicht met een stukje plakband,
of, zorg dat je varken niet in de keuken kan.
Papier: boeken, tijdschriften: Buiten bereik houden, het is heel
leuk deze te versnipperen.
Plaats: bepaal vanaf dag 1 waar je varken wel en waar het niet
in huis mag komen, en wees hier consequent in.
Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg

Planten: plaats deze UIT de buurt van je varken (bv hoger, of in
een andere ruimte) of zet ze stevig vast.
Schuren: een varken wil soms van nature schuren tegen een
boom of iets dergelijks. Leer het hangbuikzwijn waar het wel
en niet mag.
Verveling: bovenal vermijd verveling: zorg voor speelgoed, een
activity bottle, strooi wat maïs in huis rond, kortom zorg dat
je varkentje bezig kan zijn.
Vuilbak: zorg dat deze varkensproef (lees: stevig genoeg of
onbereikbaar) is.
Zetels: varkens wroeten, ook in of tegen bv. zetels. Sommige
stof is niet bestand daartegen en scheurt. Leg er een deken/
doek over, zorg voor een sterkere zetel, of koop een flinke hoeveelheid naaigerief.
Zindelijkheid: Leer ofwel je varken op een kattenbak te gaan,
of zijn behoeften in te houden (een varken kan dat opmerkelijk lang, in principe is 8 uur bv. geen probleem.)
Tijd:
• Voeren 2x per dag (10 min)
• Wandelen indien het zwijn in een hok wordt gehouden 3x
per dag (30 min)
• Mest opruimen 1x per dag (20 min)
• Hok schoonmaken 1x per 2 weken (60 min)
• Borstelen 1x per dag (10 min)
• Spelen (60 min)
Totaal: meer dan 2 uur per dag
Geen tijd
Wat doe je als je zelf even niet voor je varken kunt zorgen?
Soms komt het voor dat je even geen tijd of mogelijkheid hebt
om voor je dier te zorgen. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat
of ziek word en daardoor minder tijd hebt. Bedenk voordat je
een zwijn koopt dat er maar heel erg weinig mensen zijn die
verstand van zwijnen hebben. Dus de kans dat er iemand in je
vrienden- of kennissenkring is die er voor kan zorgen is klein.
Mee op vakantie nemen is eigenlijk onmogelijk. Er zijn wel
hotels/campings/vakantiehuisjes waar huisdieren toegestaan
zijn, maar dat geldt vooral voor honden en katten. Die zijn
niet bedacht op zwijnen. Als je een tijdelijk onderkomen voor
je zwijn nodig hebt, kun je het beste op zoek gaan naar een
pension, dierenhotel of zelfs een kinderboerderij. Die mensen
hebben meer kennis van dieren, en zijn misschien bereid om
even voor je dier te zorgen.
Geld
Een varken kost tussen de €50 en €250. De kosten voor voer, dierenarts, vaccinaties en stro voor in de stal kunnen oplopen tot
wel € 500 per jaar of nog meer. Aangezien een hangbuikzwijn
vaak ouder dan 10 jaar wordt, moet je er goed over nadenken
of je wel geld hebt om voor je zwijn te kunnen blijven zorgen.
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Ruimte
Een hangbuikzwijn kan in huis gehouden worden, maar
gedraagt zich heel anders dan bijvoorbeeld een hond. Van
nature wil het varken lekker wroeten met zijn neus in de
aarde en zet overal zijn tanden in. Dus in huis zijn wel wat
aanpassingen nodig voor zijn veiligheid. Nog beter is het als
het zwijn zowel binnen als buiten kan rondlopen. Vaak hebben
mensen in de tuin een speciaal hok voor het zwijn. Dit hok
moet minimaal twee meter lang en twee meter breed zijn.
Zo heeft het dier genoeg plek om te bewegen en te wroeten.
Vaak wordt er gedacht dat hangbuikzwijnen stinken, maar dit
is niet waar. Een zwijn is vaak schoner dan een hond of kat.
Wel moet je uiteraard het hok vaak en goed schoonmaken.
In dit hok hoort een grote drinkbak. Ook mag het varken
het niet koud krijgen. Het hok moet dus dicht zijn en lekker
warm gehouden worden door stro. Zwijnen houden natuurlijk
wel van modder, dus een modderbad zo nu en dan mag niet
ontbreken.
Voeding
Een hangbuikzwijn is een omnivoor (alleseter). In het wild
wroeten zwijnen met hun neus onder de grond. Dit doen
ze omdat de paddenstoelen die ze lekker vinden onder de
grond groeien. Deze paddenstoelen heten truffels. Als het van
het dier af hangt eet hij zoveel als hij op kan. Een volwassen
hangbuikzwijn mag 0,5 tot 2% van zijn lichaamsgewicht per
dag gevoerd worden. Dat wil zeggen dat een zwijn van 20 kg
200 tot 400 gr voer per dag mag krijgen. Een hangbuikzwijn is
een gewoonte dier. Dat wil zeggen dat hij verwacht om iedere
maaltijd op dezelfde plaats en tijd te krijgen. Het is dus belangrijk een vaste voedingsplaats te hebben voor de dieren.
Wat je ze beter niet kunt geven:
Rauwe aardappel
Aardappelschillen
Zoetigheden
Gebak
Suiker
Snoep
Friet
Sommige stoffen zijn zelfs giftig! Chocolade is er één van en
ook zout is verschrikkelijk slecht. Als tussendoortje blijven er
genoeg dingen over om hem mee te verrassen: Met mate kan je
de volgende tussendoortjes, bv. als beloning, geven:
Fruit (druif, stukje appel, rozijn...)
Kippengraan (gemengd graan, goed voor de darmen)
Een rauw ei in schaal
Yoghurt (naturel)
Brood (beperkt)
Groenten (bv tomaat, wortel, witloof, paddenstoel, bloemkool...)
Hooi
Maïskolf of maïskorrels

Wet
Eisen voor een hobbyist (= iemand met 4 of minder varkens die
niet gebruikt worden
voor de fokkerij):
• Moet een UBN-nummer hebben.
• Mag maximaal 4 varkens hebben.
•	Naam, adres en aantal varkens moet geregistreerd zijn bij
Gezondheidsdienst Voor Dieren.
• Heeft varkens voor recreatieve en/of educatieve doeleinden.
•	Is geen contact in de zin van aan- en/of afvoer van andere
bedrijven. Een hobbyist kan dus
biggen kopen bij ieder bedrijfstype.
•	Hobbyist hoeft niet te enten tegen ziekte van Aujeszky,
maar mag dit wel doen.
• Mag bij verkoop alleen rechtstreeks aan de slager leveren.
•	Ook hobbyist is verplicht zijn varkens te merken
m.b.v. oormerk.
•	Ook hobbyist mag varkens pas vervoeren wanneer hij een
geldig vervoersdocument heeft.
•	Het is verboden om de varkens te voeren met keukenafval. Dit om het risico van verspreiding van varkenspest en
mond- en klauwzeer zo klein mogelijk te houden.
• Als een varken dood gaat, gelden speciale regels.
Als een varken dood gaat:
•	Indien één van de hobbyvarkens sterft, moet het kadaver bij
de Gezondheidsdienst voor Dieren worden onderzocht om
de doodsoorzaak vast te stellen.
• Dit wordt gedaan om Veewetziekten uit te kunnen sluiten.
•	Om het varken op te laten halen, moet u zich melden bij
ophaaldienst (Tel: 0900-2020012).
•	Ophaalwagen mag niet op het erf komen, daarom moet het
varken afgedekt aan de weg worden gelegd.
•	Aan het ophalen zijn kosten verbonden. Tarieven zijn te
vinden op de website van de Gezondheidsdienst.
UBN
•	Voordat u varkens kunt gaan houden, moet u allereerst een
Uniek Bedrijf Nummer (UBN) aanvragen.
•	Om uw dieren te kunnen registreren, moet u eerst bekend
staan in het I&R- systeem. (Identificatie & Registratie systeem).
•	In dit systeem wordt het adres vastgelegd waar de varkens
worden gehouden. U moet hiervoor een Uniek Bedrijf Nummer (UBN) hebben. Een UBN vraagt u telefonisch aan bij het
ministerie van Landbouw.
•	Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
(LNV- Loket: 0800 - 22 333 22). Na toewijzing van een UBN
ontvangt u een bevestiging en krijgt U enige informatie
toegestuurd m.b.t. de regelgeving van de varkenshouderij.
•	Heeft u al dieren waarvoor u een UBN moet hebben, dan
moet u evengoed melden dat u varkens gaat houden.
U houdt uw eigen UBN, maar nu met de aanduiding dat u
ook varkenshouder bent.

Ook kun je in de winkel mixen kopen voor hangbuikzwijnen.
Dit zijn brokken speciaal voor hun gemaakt. Hier zitten de
voedingsstoffen in wat ze perse nodig hebben

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg
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Regels m.b.t. de ziekte van Aujezski:

Varkens vervoeren, vervoersbewijzen en afmelden.

•	Enten tegen de ziekte van Aujezski is vanaf 01-01-2007
verboden voor bedrijven.
•	Hobbyisten mogen wel blijven enten, maar wanneer men
de varkens ent mag het vlees alleen voor eigen gebruik
gebruikt worden.
•	In geval van uitbraak van ziekte van Aujezski wordt het
betreffende bedrijf en alle omliggende
bedrijven (en hobbyisten) geënt.

•	Ieder transport moet vergezeld gaan met een correct en volledig ingevuld vervoerdocument.
Met het voice response systeem (0900-2023033) moet u het
transport aanvragen. (Het voice response systeem is een
systeem waarmee u m.b.v. de telefoon automatisch allerlei
aan- en afmeldingen kan doen).
• Na de aanvraag wordt het vervoersdocument opgestuurd.
•	Wanneer een transport niet doorgaat, moet dit worden
gemeld.

Identificatie oormerk:
Dit oormerk wordt na de geboorte in het linkeroor
aangebracht met een speciale tang. Dit merk dient ter
identificatie van het varken. In de handel worden deze merken
ook wel gebruiksmerken genoemd. Het oormerk bevat de
volgende informatie:
• UBN van het bedrijf waar het varken is gefokt.
• Land van herkomst.
• Volgnummer.
(Tip: bevestig het oormerk niet teveel aan het uiteinde van het
oor. De kans dat het ergens achter blijft hangen en dat het oor
uit scheurt, is dan vrij groot).

Wanneer een transport wordt uitgesteld, moet de eerst
aanvraag worden afgemeld en moet opnieuw een transport
aanvraag worden gedaan.
Wanneer het transport heeft plaatsgevonden, moet het ook
weer met het voice response systeem afgemeld worden. (Dit
moet binnen 2 werkdagen gebeuren).
Bij commerciële transporten moet het transport plaatsvinden met een wagen die gekeurd is voor het vervoer
van varkens en is voorzien van een RVV- nummer. Bij niet
commerciële transporten van maximaal 4 varkens is het
transportmiddel vrij. M.a.w. als hobbyist mag je, je varkens
gewoon met de veetrailer naar de slager brengen.
(Tip: Wanneer het voice response systeem het ingevoerde RVVnummer niet accepteert, toets dan alleen #, dan kan je de
melding verder afmaken.)

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg
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Vietnamese hangbuikzwijn

Münchener Miniaturschwein Troll

Balinese hangbuikzwijn

KuneKune / Maori

Göttinger Miniaturschwein

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg
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Indonesisch minivarken

Dwergzwijn, Sus salvanius

Meishan

Mong Cai varken

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg

pagina 23

WERKBOEKJE
Hangbuikzwijn

je naam:

Limb

urg
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Zoek de volgende woorden:
hangbuikzwijn, beer, zeug, big, modderbad, alleseter, fruit, oormerk, truffel, groenten, speelgoed,
borstelen, zoogdier, eigenwijs, nacht, varken, wandelen, omnivoor, wroeten, eten,

W RW F HT O GT F MY RY F IY NWA
J F H H M S R RY P B I U GV R P E E P
S E ET R NT EV N O F G P R Z U G R U
L O G L N K F I R R D M S I R ET I O I
E S P F H N D E B I B C J S ST R AT H
Q Z CA N L P M G N Q B L J E E U CVA
F E E I H M N I ET D G I L I N F M A N
IENUWFMLSELWSDXCFEAG
H OA I G S EV I S N H GA SA E E N B
L ST K ET E H A E A O Q D U I L D S U
N G B P S PA I G R O E NT E NA Z N I
G G S R L P G I S Z K K I J M B L L O K
LOOHPOEGWMIEHORPLSUZ
NBMOBIGELACSNERIEHZW
L G N R R LA O L B N I D Z QA SY X I
IT IA L M C SA G K D F E O O E N K J
E OV I CA ET E G OT ETW ET E M N
CROROHERQMWEMLMEEXDA
U I O S I RTT K D F J D B E E R N L X
PW R O ET E N ZW H P D S B N P KV C
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Maak een cirkeldiagram over je dagbesteding.
Deze cirkel bestaat uit 24 uur en jij gaat aangeven hoeveel tijd je per dag aan iets besteed.
Denk ook aan je hangbuikzwijn (dit kan ook over geld gaan).

Legenda:

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg
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Zoek de zelfstandige naamwoorden in deze tekst
Soms komt het voor dat je even geen tijd of mogelijkheid hebt om voor je dier te zorgen.
Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en daardoor minder tijd hebt. Bedenk voordat je een zwijn
koopt dat er maar heel erg weinig mensen zijn die verstand van zwijnen hebben. Dus de kans dat
er iemand in je vrienden- of kennissenkring is die er voor kan zorgen is klein. Mee op vakantie
nemen is eigenlijk onmogelijk. Er zijn wel hotels/campings/vakantiehuisjes waar huisdieren
toegestaan zijn, maar dat geldt vooral voor honden en katten. Die zijn niet bedacht op zwijnen.
Als je een tijdelijk onderkomen voor je zwijn nodig hebt, kun je het beste op zoek gaan naar een
pension, dierenhotel of zelfs een kinderboerderij. Die mensen hebben meer kennis van dieren,
en zijn misschien bereid om even voor je dier te zorgen.

Zelfstandige naamwoorden
1..…………………………………………….		

2…………………………………………………………..

3……………………………………………...		

4…………………………………………………………..

5………………………………………………		

6………………………………………………………….

7………………………………………………		

8…………………………………………………………..

9………………………………………………		

10………………………………………………………..

11…………………………………………….		

12………………………………………………………..

13…………………………………………….		

14………………………………………………………..

15…………………………………………….		

16……………………………………………………….

17…………………………………………….		

18………………………………………………………..

19…………………………………………….		

20……………………………………………………….

21…………………………………………….		

22……………………………………………………….

23…………………………………………….		

24………………………………………………………..

25…………………………………………….
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Vul de zinnen in
1. Van nature wil een varken lekker …......………….......……. met zijn neus in de aarde.
2. Het hok moet lekker warm gehouden worden door …......………….......…….
3. Een hangbuikzwijn kan erg …......………….......……. zijn.
4. In het wild leven zwijnen vooral …......………….......…….
5. De huid moet goed …......………….......……. gehouden worden.
6. In de zomer neemt een zwijn vooral een modderbad als …......………….......……. tegen de zon.
7. Tijdens het …......………….......……. kun je meteen controleren op wondjes.
8. Leer je varken op een …......………….......……. te gaan.
9. Een hangbuikzwijn komt uit …......………….......……. en Vietnam.

Kleur het woord dat fout is in de zin
1. Een vrouwtje heet een big en een mannetje heet een beer.
2. De moeder geeft water aan de jongen.
3. Het gewicht van een hangbuikzwijn ligt tussen de 25 en 100 kilo.
4. Door te borstelen verwijder je al het zand van de huid.
5. Planten: plaats deze in de buurt van je varken.
6. Een hobbyist mag maximaal 6 varkens hebben.
7. Het oormerk wordt na de geboorte in de rechteroor aangebracht.
8. Een varken zet overal zijn klauwen in.
9. Hangbuikzwijnen stinken.
10. In het hok hoort een grote voerbak.
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Trek lijnen tussen de juiste woorden

Omnivoor								

1866

UBN										

Wondjes

Aujezski									

Kattenbak

Zindelijkheid								

2x per dag

Voeren									

Schilfers

Europa 									

Uniek Bedrijf Nummer

Herkomst									

Alleseter

Borstelen									

Truffels

Modderbad								

Keukenafval

Hok										

Chocolade

Paddenstoelen							

China & Vietnam

Verboden								

Stro

Giftig									

Ziekte
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Woordspin

hangbuikzwijn

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg

pagina 31

Omcirkel de dingen die het varken WEL mag hebben.
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