Noodhuisvesting varkens

IKBV/VB/012

Document voor het ontwikkelen van een bedrijfsspecifiek plan van aanpak voor noodhuisvesting van
varkens op het varkensbedrijf
Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, zoals varkenspest of mond- en klauwzeer, worden
vervoersverboden ingesteld. Tijdens een dergelijk vervoersverbod geldt voor de varkenssector een
inspanningsverplichting om alle dieren op het betreffende varkensbedrijf te kunnen huisvesten. Door
tijdig over de mogelijkheden voor noodhuisvesting op uw bedrijf na te denken, bent u voorbereid op
het moment dat er daadwerkelijk een vervoersverbod wordt ingesteld en u een beroep moet doen
op noodhuisvesting.
Dit document kan gebruikt worden voor een bedrijfsspecifiek plan van aanpak voor noodhuisvesting
van varkens. Als u veranderingen doorvoert op uw bedrijf die van invloed zijn op de invulling van de
noodhuisvesting (uitbreiding, nieuw- of verbouw etc.), zorg er dan voor dat u dit plan aanpast aan de
nieuwe situatie.
Voor het schrijven van dit document is onder andere gebruik gemaakt van de folder ‘Praktische tips
noodhuisvesting varkenshouderij’. Deze folder is geschreven in 2010, maar bevat veel praktische
aanvullende tips over noodhuisvesting op varkensbedrijven die nog steeds waardevol en bruikbaar
zijn. De folder is beschikbaar via de volgende link: http://edepot.wur.nl/107932.
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Bedrijfsspecifiek plan noodhuisvesting varkens
Met behulp van tabel 1 en 2 kan u voor uw eigen bedrijf een plan maken voor het realiseren van
noodhuisvesting.
Dit plan geldt voor alle soorten varkensbedrijven (o.a. vermeerderings-, speenbig-, gesloten en
vleesvarkensbedrijven) en voor alle locaties.
1. Geef in tabel 1 aan waar en op welke manier noodhuisvesting wordt gecreëerd en welke
periode hiermee te overbruggen is (Voeg ter verduidelijking een plattegrond of situatieschets
van het bedrijf toe, waarop de verschillende locaties voor noodhuisvesting aangegeven zijn.)
Invulinstructie
 De tabel kan chronologisch ingevuld worden: bij periode 1 kan de locatie ingevuld worden
die als eerste gebruikt zal worden voor noodhuisvesting van varkens na instellen van het
vervoersverbod. Na een bepaalde periode zal deze locatie niet meer toereikend zijn in
verband met het groeiende aantal varkens dat opgevangen moet worden. Dan zal gebruik
gemaakt moeten worden van een tweede locatie. Vul deze locatie bij periode 2 in. Etc.
 Geef duidelijk weer op welke plek in het bedrijf de varkens opgevangen worden. Hierbij kan
gedacht worden aan:
 opvang in bestaande hokken, eventueel met een hogere bezettingsgraad;
 opvang in de stal, maar buiten de hokken;
 opvang op de bedrijfslocatie, maar buiten de bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld in een
loods of schuur.
 Gebruik hiervoor ook de bovengenoemde plattegrond of situatieschets.
 Geef per locatie aan hoeveel dieren er opgevangen kunnen worden en welke periode
hiermee overbrugd wordt.
 Geef in de tabel (indien van toepassing) duidelijk de gehanteerde methode en benodigde
materialen aan (in de folder ‘Praktische tips noodhuisvesting varkenshouderij’ zijn
verschillende methoden als voorbeeld weergegeven). Dit geldt vooral voor opvang buiten de
stal.
 Denk voor iedere locatie na over hoe de voer- en watervoorziening geregeld kan worden.
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Tabel 1 Locatie(s) noodhuisvesting inclusief oppervlak

Periode 1
Locatie
Aantal dieren en
periode
Methode/materialen
Voervoorziening
Watervoorziening
Periode 2
Locatie
Aantal dieren en
periode
Methode/materialen
Voervoorziening
Watervoorziening
Periode 3
Locatie
Aantal dieren en
periode
Methode/materialen
Voervoorziening
Watervoorziening
Periode 4
Locatie
Aantal dieren en
periode
Methode/materialen
Voervoorziening
Watervoorziening
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2. Geef in tabel 2 aan welke overige voorzieningen er op het bedrijf gerealiseerd (kunnen)
worden
Tabel 2 Overige voorzieningen
Extra voorzieningen
Winter (bijv. vorst)

Zomer (bijv. hitte)

Mestopslag
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Noodhuisvesting varkens

Versie 01 - januari 2018

Overige informatie
 Door de ‘Werkgroep minimum welzijnseisen bestrijdingscampagnes’ zijn objectief criteria
vastgesteld voor wanneer het dierenwelzijn tijdens een uitbraak van een dierziekte in gevaar
komt. Hieruit is gebleken dat een bezetting tot maximaal 1,5 maal (150%) de toegestane
huisvestingsnormen acceptabel is. Indien de maximale bezetting van 1,5 maal de toegestane
normen gehanteerd wordt, zorg er dan voor dat voldaan wordt aan alle aanvullende eisen:
afleidingsmateriaal, voer- en watervoorziening, ventilatie etc. Vooral bij hogere
bezettingsgraden heeft de toepassing van strooisel als afleidingsmateriaal de voorkeur.
 Wanneer de bezetting groter wordt dan 1,5 maal de toegestane normen of als er sprake is
van onderlinge agressiviteit kunnen er welzijnsproblemen ontstaan. Deze welzijnsproblemen
kunnen zodanig zijn, dat varkens verplaatst moeten worden naar ontvangende locaties om
deze op te lossen. Het overgaan tot welzijnsverplaatsingen bij agressiviteit wordt bepaald
door de NVWA. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld waarop welzijnsparameters
worden beoordeeld.
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