
AFLEIDINGSMATERIAAL IN DE HUIDIGE VARKENSHOUDERIJ

Een beoordeling van foto’s uit Nederlandse varkenshouderijen van 2014 tot 2018

Al 27 jaar is het in Europa verplicht om varkens in de vee-industrie de beschikking te geven 
over geschikt afleidingsmateriaal. Varkens in Nood analyseerde het materiaal in Nederlandse 
varkensstallen. De resultaten zijn verontrustend. 

Methode
Voor deze analyse zijn foto’s van Nederlandse varkensstallen van september 2014 tot juni 2018 gebruikt. In de analyse 
zijn alleen foto’s meegenomen met een goed overzicht van het gehele varkenshok. Alle soorten afleidingsmateriaal 
zijn beoordeeld op geschiktheid aan de hand van eerder welzijnsonderzoek en de eisen die de Europese wet stelt aan 
afleidingsmateriaal. Het materiaal is vervolgens beoordeeld met een cijfer van 1 tot 5 (slecht tot erg goed).

Beter Leven stallen 
Ter vergelijking, in stallen met 1 ster van het Beter Leven keurmerk is er in 55 
procent van de gevallen echt geschikt afleidingsmateriaal aanwezig voor de 
varkens, zoals stro, zaagsel of ander wroetbaar materiaal. In 43 procent van de 
gevallen is het materiaal niet voldoende voor de behoeftes van de varkens, 
maar wel beter dan het materiaal in gangbare stallen.

81 procent van gangbare stallen: afleidingsmateriaal slecht of afwezig
In 36 procent van de gangbare stallen (dus stallen zonder keurmerk) is er helemaal 
geen afleidingsmateriaal in de stal. In 45 procent voldoet het afleidingsmateriaal 
absoluut niet aan de behoeftes van de varkens, en dus niet aan de wettelijke eis! 
Voorbeelden van dit ongeschikte materiaal zijn een ketting met een harde kunststof 
bal, een stuk pvc-buis, een jerrycan of een ketting met een stuk hard plastic.
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