Vergelijking van houderijsystemen belangrijk
voor de sector
Het welzijn van landbouwhuisdieren gaat
een steeds belangrijkere rol spelen, De EG
heeft richtlijnen opgesteld waarin minimumeisen ten aanzien van
de huisvesting van varkens zijn weergegeven.
De nationale Gezondheid en Welzijnswet
stelt eveneens eisen aan onder andere de huisvesting van varkens, die verder gaan dan de Brusselse regelgeving. Deze Nederlandse eisen staan
omschreven in het zogenaamde varkensbesluit.
Ten aanzien van de huisvesting van guste en
dragende zeugen zou in 1992 een besluit worden genomen over het al dan niet verplicht stellen van groepshuisvesting. Vanaf 1999 wordt in
Engeland individuele huisvesting van guste en
dragende zeugen verboden. Ook in Duitsland is
besloten dat guste en dragende zeugen gedurende een aaneengesloten periode van vier
weken zich vrij moeten kunnen bewegen. De
afgelopen tien jaar is in Nederland in het fundamenteel en praktijkgericht onderzoek veel aandacht besteed aan de huisvesting van zeugen.
Het onderzoek wordt gecoördineerd door de
werkgroep “Groepshuisvesting Zeugen” waarin
de diverse onderzoeksinstellingen zijn vertegenwoordigd. Een onderdeel van het onderzoek
was de vergelijking van voerligboxen, aanbindboxen en groepshuisvesting met een voerstation. Op grond van de resultaten uit deze vergelijking, onderzoek elders en ervaringen op
praktijkbedrijven is geconcludeerd dat groepshuisvesting voor zeugen niet rijp was om op
grote schaal in de praktijk te introduceren. Een
besluit hierover is nu uitgesteld tot 1996. In dit
kader zijn de zeugenstallen op het proefbedrijf
van het Proefstation voor de Varkenshouderij in
1993 verbouwd. Nieuwe ontwikkelingen in
alternatieve systemen en nieuwe inzichten in
het houden van zeugen in groepshuisvesting zijn

meegenomen, Vergelijkend onderzoek zal plaats
vinden in 1994 en 1995 zodat de resultaten in
1996 beschikbaar zijn. Dan zal de besluitvorming over de huisvestingsvorm van zeugen
plaatsvinden. De verbouwing heeft erin geresulteerd dat het Praktijkonderzoek Varkenshouderij een accommodatie heeft gekregen waar een
vergelijking van houderijsystemen plaats vindt
die in deze vorm en op deze schaal uniek in de
wereld is. Deze onafhankelijke vergelijking van
systemen is van groot belang voor de sector
varkenshouderij waar enerzijds de varkenshouders efficiënt en economisch moeten kunnen
werken maar waar anderzijds ook met de wensen van de maatschappij rekening moeten worden gehouden. Een ieder die bij de varkenshouderij betrokken is, is van harte uitgenodigd voor
een bezoek om de systemen te bezichtigen,
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