
voor biologische agroketens

Varkensvlees

Bioconnect initieert en begeleidt het onderzoek voor de biologische landbouw.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie financiert het onderzoek.
Wageningen UR (University & Research centre) en Louis Bolk Instituut voeren het onderzoek uit.
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Probleem: 
De buitenuitloop voor biologische varkens is vaak een kale 
ruimte met een roostervloer.

Hokverrijking 
Van de buitenuitloop van biologische varkens

Aanpak: 
In een startnotitie (zie biokennis.nl) zetten we in op vier 
sporen: 
• Afleidingsmateriaal
• Ruwvoer 
• Schuurmogelijkheden 
• Afkoeling 

Hier ziet u een aantal foto’s van goede en minder goede moge-
lijkheden. Graag horen we van varkenshouders wat zij hun 
varkens aanbieden en hoe zij de uitlopen verrijkt willen zien.

Afleidingsmateriaal

Die ruimte kan beter benut 
worden, voor het varken, voor 
het milieu (minder emissie) 
en ook omdat de buitenruimte 
vaak beeldbepalend is. Dit 
visitekaartje kan duidelijk 
beter, maar hoe?

Touw is interessant, maar 
moet regelmatig vervangen 
worden en behoort van 
natuurlijk materiaal gemaakt 
te zijn.

Een veelbelovende speeltje: 
een vurenhoutenplank aan 
een lange ketting. De varkens 
zijn lang bezig met het 
wegbijten van het hout en 
kunnen onder de plank 
‘wroeten’. Zacht hout is niet 
schadelijk.

Ruwvoer
Ruwvoerruiven op de uitloop, 
het vraagt enige arbeid  om 
de ruiven regelmatig te vullen.

Schuurmogelijkheden
Een schuurborstel in een 
biologische stal. Duidelijk is te 
zien hoe weinig deze borstel 
wordt gebruikt: geen haartje 
te bekennen.

Scheef opgestelde paal: 
leuk om in te knabbelen en 
geschikt voor varkens van elk 
formaat om ook de rug aan te 
schuren. Hoeveel ze dat ook 
daadwerkelijk doen is nog 
nooit onderzocht. 

Afkoeling
Een modderbad in de wei. 
Een sprinklerinstallatie zou 
een alternatieve wijze van 
afkoeling op de verharde 
uitloop kunnen zijn.

Varkenshouders die mee willen denken of doen, kunnen zich 
melden bij: Marc Bracke (0320-238205), Joost van Alphen 
of Jan Leeijen.
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Afleidingsmateriaal
Een bal of stuk hout los in het hok komt al snel in de 
mesthoek terecht en is dan niet meer interessant.

Ruwvoer
In Engeland worden varkens in de wei gevoerd met rolls, 
een groot formaat pellets, die met de tractor het land in 
worden ‘geblazen’. Een dergelijke semi-automatische ver- 
strekking van ruwvoer en speelmateriaal kan gewenst zijn. 
Vanwege de benodigde arbeid schiet de uitvoering er 
namelijk gemakkelijk bij in.

Schuurmogelijkheden
Een schuurblok met borstels. 
Vooral erg interessant als het 
nieuw is en om de haren van 
de borstels eruit te vreten.

Takken snoeihout: een goed-
koop en multifunctioneel 
alternatief voor het aanbieden 
van natuurlijke speel-, knab-
bel- en schuurmogelijkheden 
op de uitloop.

Afkoeling
Dierenbeschermers willen dat ook vleesvarkens weidegang 
krijgen, en toegang tot een modderbad. Dat is voorlopig nog 
geen haalbare optie. Wat wel kan, willen we graag ook van 
de biologische varkenshouders horen.

Een ketting met daar-
aan een bal of een stuk 
kunststofslang lijkt 
leuk, maar de varkens 
doen er weinig mee, 
vaak zelfs minder dan 
met een ketting zonder 
bal. Biologische boeren 
zouden hierover voor-
lichting kunnen geven 
aan bezoekers: ballen 
zijn leuk voor kinderen; 
varkens wroeten liever.
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