Amsterdam, 23 juli 2018
Geachte mevrouw Schouten,
Zoals u weet zijn varkens slimme, nieuwsgierige dieren met een enorme behoefte aan wroeten
en onderzoeken. In de gangbare varkenshouderij wordt helaas al decennialang niet aan die
behoefte voldaan. En dat terwijl dit al verplicht is sinds 1991. Wij vragen u om nog in 2018
met dat onrecht af te rekenen!
Nederland overtreedt de Europese wet
Volgens de Europese wet moet er wroetbaar, bijtbaar, eetbaar en afbreekbaar afleidingsmateriaal in de stallen zijn. Maar in Nederlandse varkensstallen tref je geen stro of hooi aan,
maar een metalen ketting met een harde plastic bal, of een stukje pvc. Volstrekt ongeschikt
materiaal voor varkens. Tot nu toe verzaakt Nederland daarop toe te zien. Europa heeft
Nederland hiervoor zelfs al tweemaal op de vingers getikt en gemaand tot actie.
Talloze onderzoeken
Wij weten dat het onderwerp uw aandacht heeft. Europa voert de druk op. U hebt
Wageningen Research gevraagd onderzoek te doen. Ook gaat u deze zomer een brochure
uitbrengen die varkenshouders moet voorlichten over geschikt materiaal. Maar bent u ook op
de hoogte van de voorgeschiedenis? In opdracht van de overheid zijn sinds 2007 al talloze
onderzoeken verricht naar goed afleidingsmateriaal voor varkens. Ook zijn er al meerdere
overheidsbrochures uitgebracht. De conclusies zijn steeds hetzelfde: stro en ander bijtbaar en
eetbaar materiaal is wat varkens nodig hebben! Zo staat ook in de Richtlijn te lezen. Toch
bijten de varkens nog altijd op een houtje. Of eigenlijk op een stuk hard plastic.
Keer het tij voor de varkens!
We vragen u met klem om u, in tegenstelling tot uw vele voorgangers, écht in te zetten voor
goed afleidingsmateriaal voor varkens. Geef duidelijkheid over daadwerkelijk geschikt
materiaal in plaats van een economisch compromis, zet de NVWA aan tot concrete
handhaving en help varkenshouders om eindelijk aan de wet te voldoen. Want ook
varkenshouders zijn gebaat bij duidelijkheid over wat de varkens (wettelijk!) nodig hebben,
zodat er niet nodeloos geïnvesteerd wordt in halfzachte maatregelen.
U kunt dit niet slechts aan de sector overlaten en er vanuit gaan dat voorlichting en motivatie
deze keer wel het gewenste effect zullen hebben. De voorgeschiedenis en de huidige situatie in
de stal bewijzen het tegendeel. Aan u de taak en de plicht om het leven van alle Nederlandse
varkens eindelijk écht ietsje beter te maken.
Vriendelijke groeten,
Frederieke Schouten, dierenarts
Stichting Varkens in Nood

