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BEHOEFTEN VAN HET VARKEN
In de publicatie ‘Wat wil het varken?’ uitgebracht door het projectteam ‘Diergericht ontwerpen
voor varkens’ worden de tien basisbehoeften van het vleesvarken beschreven.
Om een vleesvarken een goed leven te geven moet aan de 10 basiseisen worden voldaan.
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STARPLUS STAL
In de StarPlus stal is gezocht naar een optimale combinatie van People, Planet, Profit en Pigs en
scoort daarmee op alle vlakken van duurzaamheid. Bij de indeling van de stal is vooral rekening
gehouden met de 10 basisbehoeften van het varken.
In de stal wordt door middel van mestbanden en natuurlijke ventilatie een optimaal klimaat
gecreëerd en wordt de vorming van ammoniak tegengegaan. De stal heeft een uitloop voor de
varkens, waardoor ze de keuze hebben tussen een binnen- of buiten zone. Binnen wordt
wroetmateriaal aangeboden zoals hooi, stro, zaagsel of snijmaïs

Voor een kijkje in de stal:
Ga naar Youtube.com en zoek op
“Introductie StarPlus Stal 2014”

Rusten: Varkens liggen het grootste gedeelte van de tijd. Hierbij moeten zij onverstoord en comfortabel kunnen rusten.
Verzadiging: Varkens moeten vrij zijn van honger, en dus beschikken over voldoende vers voer en water.
Excretie: Varkens moeten hun hok kunnen indelen met functiegebieden, dat wil zeggen: een plek om te liggen, te eten, te mesten en voor
activiteit. Deze gebieden kunnen elkaar overlappen, b.v. rustplek en activiteitplek.
4. Zelfverzorging: Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn waar de varkens zich kunnen schuren, krabben en rollen.
5. Exploratie: Varkens moeten de omgeving kunnen verkennen en kunnen foerageren (naar voedsel zoeken) in een daarvoor geschikt
wroetmateriaal.
6. Sociaal gedrag: Varkens moeten visueel, fysiek en verbaal contact kunnen hebben met andere soortgenoten. Dit is nodig om sociaal
gedrag te kunnen vertonen.
7. Thermo regulatie: De omgeving moet de optimale temperatuur-range hebben waarin het niet te warm en niet te koud is voor het varken.
8. Veiligheid: De inrichting van de leefomgeving moet zodanig zijn ingericht dat het varken vrij is van angst, verwondingen en stress.
9. Gezondheid: Om ervoor te zorgen dat de varkens niet ziek worden is een optimaal klimaat, schone leefomgeving en goede kwaliteit voer
en water van groot belang.
10. Beweging: Voldoende beweging wordt gestimuleerd door het inrichten van gescheiden functiegebieden. Om voldoende beweging te
garanderen moet de ondergrond voldoende stroef en vlak zijn.
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Milieu

“De varkenshouderij heeft
dringend behoefte aan
onderscheidende
huisvestingsconcepten die het
mogelijk maken om toegevoegde
waarde te realiseren op
varkensvlees in de markt. De
StarPlus stal voor vleesvarkens
speelt hierop in door veel ruimte
te bieden voor natuurlijk gedrag
van de dieren en de
omgevingshinder te beperken.
Daarnaast wordt ook energie en
mineralen teruggewonnen uit
mest. De StarPlus stal biedt
kansen voor het versterken van de
concurrentiepositie van de
Nederlandse varkenshouders en
als exportproduct op de
internationale markt voor
varkensstallen.”
Han Swinkels (Lector Duurzame
veehouderijketens HAS
Hogeschool)
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STARPLUS STAL
BEDRIJFSOPZET

DUURZAME MESTVERWERKING

BUITENAANZICHT

BINNEN VERBLIJF

BINNENVERBLIJF MET
WROETMATERIAAL
WAAR VARKENS KUNNEN RUSTEN, SPELEN EN ETEN
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