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Voorwoord

Er gaan diverse verhalen rond door dierenorganisaties over het ontbreken van 
afleidingsmateriaal. Door dit ontbreken van afleidingsmateriaal zouden de dieren zich 
dusdanig vervelen dat zij elkaar gaan bijten. Er zijn al diverse studies over verschillende 
hokverrijkingsmaterialen. Daarnaast zijn er al diverse studies over bijtgedrag. Bijtgedrag is 
een multifactorieel probleem waarbij niet alleen hokverrijking, maar ook zaken zoals 
gezondheid, voeding en klimaat een rol spelen. 
Met dit onderzoek wilden we in eerste instantie zien wat er nu daadwerkelijk gedaan wordt 
met hokverrijking bij de diverse varkenshouders, daarnaast wilden we zien wat zij zien m.b.t. 
de verschillende materialen en welke materialen worden ingezet. Als laatste hebben we hen 
gevraagd hoe zij hierover denken. We weten dat de varkenshouders te maken hebben met de 
verplichting van hokverrijking. We wilden echter ook zien hoe dit in praktijk werkt en wat de 
varkenshouder op dit gebied ook daadwerkelijk toepast.

Voordat we overgaan tot het bespreken van de resultaten willen we allereerst ons woord van 
dank richten aan alle varkenshouders die ons geholpen hebben met ons onderzoek. Jullie 
hebben ons van zeer waardevolle informatie voorzien waardoor we deze opzet hebben 
kunnen realiseren.
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1. Verdeling studie opzet
Allereerst hebben we gekeken naar de verdeling van onze studie opzet, zodat we konden 
vaststellen of onze onderzoeksopzet ruim genoeg was, en daarmee representatief genoeg was 
voor de gehele sector. Daarnaast, hebben we enkele formulieren moeten uitsluiten van 
deelname, omdat deze te summier omschreven waren, danwel overduidelijk afkomstig van 
dierenactivisten.

1.1 Bedrijven per type

We hebben hierbij in de eerste plaats gekeken naar wat voor soort bedrijf het was. Men kon 
hierbij kiezen uit een volledig gesloten bedrijf, een vermeerderingsbedrijf, een vleesvarken 
bedrijf of een combinatie daarvan. Zoals u in onderstaande tabel kunt zien, hebben wij vanuit 
alle takken voldoende respons gekregen.

1.2 Bedrijven per soort

Daarna hebben we gekeken naar het soort bedrijf het betrof. Ook hierbij kon men 
verschillende keuzes maken. Men kon kiezen uit gangbaar, biologisch, scharrel en 
wroetvarkens of men kon er voor kiezen dit niet te specificeren. 

Buiten de houdingsvorm heeft ongeveer 14,5% van de bedrijven als extra aanvulling 
meegegeven dat zij volgens het Beter Leven 1 ster concept werken. 1 bedrijf  heeft aangegeven
bovendien ook met het KDV keurmerk (keten duurzaam varkensvlees) mee te werken. 1 
bedrijf gaf aan mee te werken aan het project “het varken van morgen”. 1 bedrijf heeft ook de 
antibiotica vrij leven garantie en als laatste gaf 1 bedrijf aan mee te werken aan het lange 
staarten project van de POV.
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1.3 Bedrijven per grootte

Vervolgens hebben we gekeken naar de bedrijfsgrootte. We hebben de indeling gemaakt voor 
kleine bedrijven tot 750 varkens, middelgrote bedrijven tussen 750 en 1500 varkens en grote 
bedrijven vanaf 1500 varkens.
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1.4 Bedrijven per regio

Als laatste hebben we een verdeling gemaakt op basis van regio. Vanuit 8 van de 12 provincies 
hebben we hierbij respons gekregen. We hebben ook enkele formulieren binnen gekregen 
vanuit België. 

1.5 Conclusie

Zoals u ziet, zijn de gekregen reacties van een dusdanig goede verdeling dat we een goede 
representatieve steekproef hebben voor de gehele sector. In de volgende pagina's zullen we de
resultaten met u delen.
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2. Resultaten

2.1 Staart- en oorbijten

Over het voorkomen van bijtgedrag zijn al diverse studies te vinden. Bijtgedrag is niet te 
voorkomen met alleen het hebben van een speeltje. Zowel voeding, klimaat, gezondheid, tot 
zelfs ras van het varken kan invloed hebben op het bijtgedrag. Een studie van de WUR is hierin
waarschijnlijk het duidelijkst.[1] Zij hebben een studie gedaan over voersamenstelling in 
combinatie met staartbijten. Hierbij kon een vangnet worden ingezet, maar ook in deze studie 
moesten uiteindelijk bepaalde dieren verwijderd worden, omdat ze ondanks alle maatregelen 
m.b.t. Voeding en hokverrijking, bleven bijten. Vaak betrof dit een enkel dier dat onrust bleef 
veroorzaken.

Een van de eerste onderzoeksresultaten gaat over het voorkomen van staart en oorbijten. We 
beginnen met het staartbijten.  De varkenshouders konden hierbij aangeven of zij helemaal 
geen last hadden van staartbijten, heel veel last hadden van staartbijten, of dat zij af en toe een
bepaalde periode of een bepaald hok met bijten tegenkwamen. De antwoorden zijn hieronder 
af te lezen in de tabel.

Wij hebben de varkenshouders de ruimte gegeven voor het maken van een toelichting,  
Vooral de toelichting gaf ons veel interessante informatie. Zoals in de lijn van onze 
verwachting lag gaven veel varkenshouders aan dat bijten niet alleen een probleem is met 
hokverrijking, maar dat juist voeding, gezondheid en klimaat vele malen belangrijker is. 
Hokverrijking is alleen de kers op de taart. Dat sluit ook aan bij de diverse onderzoeken en 
pilots die er zijn geweest. 
Wat wij echter wel zeer interessant vonden, is dat een aantal varkenshouders aangeven alleen 
een bepaalde periode in het jaar last te hebben van staartbijten, 1 van de varkenshouders 
legde een duidelijke relatie tussen bijtgedrag en de periode rondom de graanoogst. Een aantal 
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andere varkenshouders merkten op dat het gewicht en de groei van de big ineens een 
toename in staartbijten liet zien. Een andere varkenshouder gaf ook heel duidelijk het 
voorbeeld dat de echte bijter zich rondom de hokverrijking schaart en daar de varkens die 
willen spelen gaan vervelen. Dit sluit ook aan bij het onderzoek van WUR dat er bepaalde 
“pestkoppen” aanwezig zijn die sowieso niet stoppen met bijten.

Apart hiervan hebben we ook gekeken naar de mate van oorbijten. De omschrijving zoals 
gegeven voor staartbijten, is ook in deze van toepassing.

Zowel bij oorbijten als staartbijten zien we niet echt de relatie tussen hokverrijking en het 
voorkomen van bijtgedrag. De bedrijven die aangegeven hebben dat zij veel last hebben van 
oor en staartbijten, zijn over het algemeen bedrijven die ook hebben aangegeven meerdere 
soorten hokverrijking en/of speeltjes in de stallen te gebruiken. Een van de bedrijven was 
bovendien een biologisch bedrijf, waarbij de varkens op volledig stro werden gehuisvest. Ook 
bij scharrel en wroetvarkens werd aangegeven dat soms staart of oorbijten voorkwam op het 
bedrijf. 

2.2 Conclusie staart- en oorbijten

Uit ons onderzoek blijkt over het algemeen dat de varkenshouders het oor en staartbijten 
goed onder controle hebben. Dit komt niet vanuit verveling, zoals varkens in nood beweert, 
maar is een multifactorieel probleem. We zien bij vrijwel alle varkenshouders naar voren 
komen dat zij zeer actief bezig zijn met onder andere voeding, klimaat, gezondheid en welzijn. 
Uit de diverse antwoorden komt bovendien duidelijk naar voren dat varkenshouder actief op 
zoek zijn naar wat voor hun werkt om de varkens gezond te houden. Bovendien voldoen bijna 
alle varkenshouders aan de verplichting om hokverrijking toe te passen. Slechts 1 
varkenshouder heeft aangegeven geen hokverrijking toe te passen, omdat dit voor hem te 
duur was. Hier komen we nog uitgebreider op terug bij de behandeling van hokverrijking.
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3. Hokverrijking en Speelgoed
Ons eerste doel was te onderzoeken wat voor soort materiaal er per stal gebruikt werd en of 
men koos voor een soort of een combinatie van meerdere onderdelen per stal. Als laatste 
hebben we gekeken welke materialen nu het meest worden gebruikt. Alle bedrijven, op 1 
ondervraagde na, voldoen in ieder geval aan de wettelijke verplichting om een vorm van 
hokverrijking of speelgoed in de stal te hebben hangen. Sommige bedrijven hebben gekozen 
voor alleen hokverrijking, andere voor alleen speelgoed en sommige combineren beide. In ons
onderzoek hebben we onderscheid gemaakt tussen de natuurlijke materialen die eetbaar en 
wroetbaar zijn. Daarnaast hebben we apart een categorie gemaakt voor speeltjes die gemaakt 
zijn van polyethyleen, rubber, pvc etc. We zullen beide onderwerpen apart behandelen.

3.1 Hokverrijking

Bij hokverrijking hebben we gekeken naar of er 1 of meerdere soorten per stal werden 
aangeboden. Degene die deze vraag met nee hebben beantwoordt, hebben vervolgens wel 
aangegeven speelgoed te gebruiken in de stal. 

Zoals u ziet, kiest ongeveer 47% van de varkenshouders voor een combinatie van meerdere 
soorten hokverrijkingsmateriaal. Ongeveer 12% gebruikt hokverrijking wisselend per hok. In 
het ene hok wordt op dat moment meer ingezet dan in het andere hok.
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3.2 Speelgoed

Ook speelgoed wordt in verschillende stallen ingezet. Opvallend is hierbij dat een aantal 
varkenshouders heeft aangegeven ook alleen de losse ketting nog te hebben hangen naast 
ander speelgoed. Deze losse ketting is officieel geen goedgekeurd speelgoed, maar volgens 
diverse varkenshouders wordt hier desondanks het meeste mee gespeeld in verhouding met 
andere hokverrijking in de stal. Alle varkenshouders die aangegeven hebben de losse ketting 
te gebruiken hebben overigens ook per hok nog andere materialen als inzet, en voldoen 
hierdoor nog steeds aan de wettelijke verplichting. Ook hier geldt weer dat de varkenshouders
die hier met nee geantwoord hebben, alleen gebruik maken van hokverrijkingsmateriaal zoals
beschreven in  3.1.

3.3 Verdeling in materialen

Dan als laatste willen we inzichtelijk maken voor wat voor hokverrijking en speelgoed wordt 
gekozen. Ook dit is in twee categorieën verdeeld.
Zoals u ziet heeft hokverrijkingsmateriaal een lichte voorkeur boven speeltjes. Ongeveer 
51,5% van alle gespecificeerde materialen valt in de categorie hokverrijking en natuurlijke 
materialen. Daarnaast zien we dat de varkenshouders allerlei verschillende zaken 
uitproberen. Niet alleen de speeltjes die verkrijgbaar zijn in de winkel, maar ook voervijzels, 
jerrycans, likstenen, hout in pvc, pvc om de hokinrichting etc.  
Zo kregen we ook een aantal antwoorden waarin men twee hokken combineert. Zodat 
wanneer in het ene hok met een speeltje gespeeld wordt, het in het hok ernaast ook begint te 
bewegen. Dit lijkt de speeltjes interessanter te maken voor de varkens. (wipwap systeem) Wat 
wel vaak als argument en tevens als nadeel naar voren komt is dat de speeltjes snel vies 
worden en dan niet meer interessant zijn, daarnaast liggen er risico's in de mestput en pomp. 
Zaken als gehakseld stro, stukken jute of stukken speelgoed die losraken belanden in de put en
verstoppen hierdoor de pomp. Als laatste lijken vooral de ballen snel stuk te gaan.
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4. Relatie hokverrijking en bijtgedrag

Als laatste hebben we de vraag gesteld aan de varkenshouders of zij van mening zijn dat het 
hokverrijkingsmateriaal ook daadwerkelijk meedraagt aan het voorkomen van bijtgedrag in 
de stal. Deze zelfde vraag hebben wij gesteld over speelgoed. De antwoorden vind u in 
onderstaande diagram.
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Bij hokverrijking zien we een iets duidelijkere neiging te stellen dat dit bijdraagt aan het 
voorkomen van bijtgedrag dan dat we dit zien bij speelgoed. Veel boeren geven aan dat het wel
degelijk bijdraagt aan een stukje afleiding en tegen verveling, maar niet direct in relatie tot 
bijtgedrag, maar dat je het meer moet zien als een klein stukje van de puzzel en niet de totaal 
oplossing. Zowel voeding, klimaat en gezondheid worden veelvuldig als de sleutel genoemd. 
Wellicht de beste opmerking uit onze formulieren:”Je kunt wel slingers ophangen wanneer je 
buikpijn hebt, daar wordt het niet beter van!”
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5. Conclusie

Onze algemene conclusie is dat onze varkenshouders veel doen op het gebied van 
hokverrijking en speelgoed. De stelling van Varkens in Nood dat varkens zich massaal vervelen
en daardoor elkaar gaan bijten, is dan ook volledig uit verband en niet terecht.  Ook de stelling 
dat varkenshouders zich massaal niet aan de geldende wetgeving voor gebruik van 
hokverrijking zouden houden is niet correct.

We zien dat veel varkenshouders buiten de wettelijke verplichting, wel degelijk actief bezig 
zijn met zoeken naar verschillende mogelijkheden, niet alleen op het gebied van 
hokverrijkingsmateriaal maar ter dege ook in voeding, klimaat, gezondheid en welzijn. Het 
blijft voor veel varkenshouders dan ook niet bij 1 speeltje per hok erin hangen, omdat dat nu 
eenmaal moet, maar echt zoeken, combineren en testen.  Bijna alle varkenshouders 
combineren dan ook meerdere mogelijkheden en zetten vaak ook bij toenemend bijtgedrag 
extra afleidingsmateriaal in. 
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Bronvermelding

wij hebben in de periode november en december een peiling gehouden onder varkensboeren. 
De uitslagen van deze peilingen zijn opgenomen in dit rapport.

1. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/402570
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