Verantwoorde Veehouderij
W€lzwijn: lage kostprijs sluit een goed leven voor varkens niet uit
In het streven naar duurzaam ondernemen
(People, Planet, Profit) krijgen vleesvarkenshouders te maken met vele krachten die vaak
een tegengestelde kant op trekken.
Verschillende duurzaamheidsaspecten, zoals
dierenwelzijn en milieu, kunnen strijdig zijn met
het gezinsinkomen.

Eén aspect van duurzaamheid is een goed welzijn van het varken. Welzijnsverbeteringen gaan vaak samen met een stijging van de
kostprijs. Dit gaat ten koste van het gezinsinkomen en van de continuïteit. Dit hoeft echter niet altijd…

… In de varkenshouderijpraktijk zijn ook initiatieven bekend die kans bieden
op een welzijnsverbetering voor varkens binnen het huidige
kostprijssysteem. Voorbeelden hiervan zijn stro voor dragende zeugen, het
houden van vleesvarkens in grotere groepen en welzijnsvoer. Het project
W€lzwijn inventariseert samen met betrokkenen kansen
en belemmeringen van deze initiatieven en
werkt aan handvatten voor het oplossen van
knelpunten. Ze doet dit onder andere
door netwerkvorming, uitwisseling van
praktijkervaringen, literatuuronderzoek, workshops en
ontwerpsessies.
Het uiteindelijke doel is diè kansen te benutten die het welzijn van varkens bevorderen
zonder de economische positie van de varkenshouderij te bedreigen.
Op langere termijn komt daarmee een varkenshouderij in zicht die boerwaardig èn
maatschappelijk oké is.
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Wat is de projectmissie?
Het doel van dit project is het realiseren van een beter welzijn
voor varkens, rekening houdend met het bestaande kostprijssysteem voor de varkenshouderij. Wij noemen dit 'w€lzwijn'. In
de praktijk bestaan al kansrijke initiatieven voor w€lzwijn. Dit
project sluit zich aan bij deze vernieuwende ideeën en ondersteunt ze om tot betaalbare, en dus haalbare welzijnsverbetering
in de varkenshouderij te komen.

Aan welke initiatieven wordt in het project gewerkt?
◗ Grotere groepen
➤ Het huisvesten van vleesvarkens en biggen in grotere
groepen
◗ Stro
➤ Het gebruik van stro in de stal
◗ Uitloop
➤ Uitloop voor varkens als kostprijsverlaging?
◗ COM-4 initiatief
➤ Vernieuwd huisvestingsontwerp voor vleesvarkens van
Nutreco
◗ Welzijnsvoer
➤ Krachtvoer voor varkens met kenmerken van ruwvoer
(vezelrijk)
◗ Comfort Class in de praktijk
➤ Diergericht houderijontwerp voor re- en innoverende
varkenshouders

Wat is de bijdrage aan deze initiatieven?
◗
◗
◗
◗

Analyse van kansen & belemmeringen
Leveren van dierwetenschappelijke kennis en expertise
Bevorderen van interactie tussen belanghebbenden
Wegontwerpen van belemmeringen via interactieve ontwerp
sessies
◗ Via onderzoek kennisleemtes wegnemen

Wanneer is het project succesvol?
◗ Als een praktijkinitiatief daadwerkelijk vordert op welzwijnsgebied, bijvoorbeeld omdat belemmeringen zijn weggewerkt.
◗ Als in de sector het bewustzijn over de kansen van de relatie
economie en welzijn toeneemt.
◗ Als de sector in beweging komt richting een duurzamere praktijk of naar sterkere netwerken die zich daarop richten.
◗ Als het verbinden van diverse op dierenwelzijn gerichte initiatieven bijdraagt aan een breder gedeelde welzijnsvisie.

Nieuwe ideeën / initiatieven?
Het projectteam is voortdurend op zoek naar initiatieven die
kansen bieden op gelijktijdige verbetering van economische
duurzaamheid en welzijn. Heeft u zo'n idee of knelpunt neem dan
contact op met Karel de Greef (karel.degreef@wur.nl)
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