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Het hoe en waarom van het varkenstoilet
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Het verhaal achter het varkenstoilet
1 Twee zielen één gedachte

Het idee
“Met een toilet voor varkens sla je twee vliegen in een klap; het
biedt mogelijkheden om de milieuprestaties van stallen te
verbeteren én het komt tegemoet aan het natuurlijk gedrag van
een varken. Een varken is namelijk zindelijk. En doordat een
varken óók intelligent is moet het mogelijk zijn een varken te
leren om gebruik te maken van een toilet.”
Zo dacht onderzoeker Nico Verdoes ruim 10 jaar geleden, en met
dit inzicht ging hij aan de slag. Met collega’s schreef hij een essay
over een nieuw stalconcept waarin varkens hun behoefte doen op
een toilet. Dit essay werd gepresenteerd tijdens de
jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Techniek
in de Landbouw, in 2003. Het toilet was dan ook een technisch
hoogstandje, inclusief selectiepoort, weegplateau en afsluitende
deurtjes. Het toilet was geïntegreerd in een hok voor een grote
groep van ongeveer 50 varkens.
Ondertussen was ook Cor Susselbeek, van het bedrijf Dorset Farm
Systems, met het concept varkenstoilet bezig. Hij bouwde zelfs
een prototype, een groot rond toilet met een kunststof
roostervloer. Ook dit ontwerp was bedoeld voor een grote groep
dieren.
Maar de tijd voor het varkenstoilet was nog niet rijp. De plannen
belandden in de kast, en het prototype achter in de schuur.

Het prototype van de Pigsy in 2003

Het verhaal achter het varkenstoilet
2 Kunnen we het maken?

Samen in actie
Het zou nog tot 2011 duren totdat er daadwerkelijk onderzoek
zou starten naar de mogelijkheden van een varkenstoilet. Nico
Verdoes wist overheid en bedrijfsleven te interesseren voor een
gezamenlijk innovatietraject, met als doel: een uitontwikkeld en
gevalideerd stalconcept waarbij gebruik gemaakt wordt van het
natuurlijk mestgedrag van de dieren.
In een creatieve sessie maakten verschillende mensen uit de
sector en onderzoek gezamenlijk een plan van aanpak.
Kenmerkend aan dit plan was dat het de vorm van een
innovatie/ontwikkeltraject kreeg, wat betekende dat vooraf niet
alles tot in detail werd vastgelegd. Al doende zou ervaring
worden opgedaan, waarbij nieuwe inzichten direct konden
worden toegepast. Jaarlijks zou worden besloten óf en hoe het
traject zou worden voortgezet. Mede op basis van kennis uit de
literatuur werden binnen het traject drie sporen benoemd; (1)
grote groepen, (2) kleine groepen en (3) training van varkens.
Een vierde spoor, technische vloeren, viel af omdat verwacht
werd dat de benodigde technieken voor de praktijk te duur
zouden worden. Verschillende partners uit het bedrijfsleven
werden bij de ontwikkeling betrokken. Zo werd het prototype
van Dorset Farm Systems weer van stal gehaald in spoor 1, de
grote groepen. In spoor 2 werd samengewerkt met Microfan voor
de klimaatregeling en met Inter Continental BV voor de
uitvoering
van
vloer en mestafvoer via
zogenaamde
mestpannen. In spoor 3 was Nooijen Pig Flooring betrokken
partner vanuit het bedrijfsleven.

De locatie voor alle experimenten was Varkens Innovatie Centrum
Sterksel, waar verschillende afdelingen speciaal voor het onderzoek
werden verbouwd en ingericht. Gedrag van de varkens, hokbevuiling,
en stalklimaat werden gemonitored. Naast medewerkers en
onderzoekers hadden studenten van Wageningen UR en verschillende
agrarische hogescholen hierin een belangrijke taak.
Parallel aan het onderzoekstraject op VIC Sterksel startte in 2011
ook het Praktijknetwerk Varkenstoilet. Dit netwerk met ondernemers,
en vertegenwoordigers van onderzoek en bedrijfsleven kwam voort
uit het project ‘Varkansen’. Het richtte zich op het ontwikkelen van
een voor de praktijk pasklare hokinrichting met een varkenstoilet.
Door koppeling en uitwisseling van ervaring met het Netwerk werd
de aansluiting met de praktijk verder versterkt.

Partners in uitvoering (klik op logo voor meer info)

Meer informatie
3 Ontwikkeling varkenstoilet

Links naar filmpjes en artikelen

Onderzoek toiletstal in 1 minuut
(2012, Engels)
Symposium toiletstal, februari 2013

Artikel Nieuwe Oogst, september 2014

Vijf argumenten vóór een varkenstoilet

1.

Dierenwelzijn en natuurlijk gedrag

2.

Minder ammoniak in stal en milieu

3.

Minder fijnstof

4.

Scheiden van mest en urine

5.

Lagere bouwkosten

Dierenwelzijn en natuurlijk gedrag
Mestgedrag van nature

Een comfortabele ligplaats heeft prioriteit

Kwetsbare positie tijdens het mesten

Dierenwelzijn en natuurlijk gedrag
Mestgedrag in de stal

Omslagtemperatuur waarbij varkens meer op de
dichte vloer gaan mesten.

Percentage varkens dat op de roostervloer ligt bij
een gewicht van 85 kg (Aarnink et al, 2006).

Meer informatie en literatuur over natuurlijk gedrag

Dierenwelzijn en natuurlijk gedrag
Eisen aan lig- en mestplek op een rij

Prioriteit 1:

Prioriteit 2:

Prioriteit 3:
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Territorium

- grens met ander hok

Stabiele bodem

Dierenwelzijn en natuurlijk gedrag
Meer informatie

Mest- en urineer gedrag van varkens, Van Weeghel et al., 2011

Diergericht ontwerpen voor varkens, 2009

Minder ammoniak

Minder Fijnstof

Meer informatie
2 Stalklimaat, ammoniak en fijnstof

Compendium voor de leefomgeving
Reductie ammoniakemissie op vleesvarkensbedrijven via
gecombineerde maatregelen, Aarnink, 2010
Mestverwerking varkenshouderij, Melse et al., 2002
Ontwikkeling en evaluatie van technieken ter verlaging van stofconcentraties
in varkensstallen, Winkel et al., 2012
Plan van aanpak voor ontwikkeling van fijnstofreductiemethoden in
varkensstallen, Winkel et al., 2011
Dossier Fijnstof in de Varkenshouderij

Mestscheiding
Voordelen mestscheiden:
1.

Betere afzetmogelijkheden mest

2.

Lagere transportkosten

3.

Goedkopere opslag van stapelbare dikke fractie

4.

Gerichte bemesting mogelijk

5.

Efficiënter gebruik nutriënten

Lagere bouwkosten
Goedkoper bouwen met varkenstoilet:
1.

Meer dichte vloer, minder kelderopppervlak

2.

Geen luchtwasser nodig bij lagere emissienorm

3.

Bij huisvesting in grote groepen:






Kleinere oppervlakte per dier mogelijk
Lagere kosten voor hokinrichting
Minder arbeid
Automatisering eenvoudiger en goedkoper

Colofon
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