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Hokindeling
Vanwege de toegenomen aandacht voor
marktconcepten als “Beter Leven”, is er ook
meer aandacht voor een andere hokgrootte.
We krijgen dan ook regelmatig vragen over
de ideale hokindeling, waarbij het streven is
om zoveel mogelijk rust aan de varkens te
bieden en de kans op hokbevuiling zo klein
mogelijk te houden.
Nu moet het ideale hok voor varkens nog
ontworpen worden, dus die kunnen wij ook
niet adviseren. Wel weten we wat de natuurlijke behoeften van een varken zijn. Als we
daarmee rekening kunnen houden bij het
ontwerpen van een hokindeling, kunnen we
ook heel wat bereiken.
Natuurlijke behoeften
Een varken verdeelt zijn omgeving in drie
gebruiksgebieden: een vreetplek, een plek
om te rusten en een plek om te mesten.
Deze plekken houdt een varken strikt van
elkaar gescheiden met vaak meerdere meters
ertussen. Grote hokken bieden dus de meeste
mogelijkheden om aan die behoeften van een
varken te voldoen.
Een varken heeft geen goede ogen en
herkent de verschillende plekken vooral aan
de geur. Vandaar dat een eenmaal bevuild
hokgedeelte door het varken blijvend als
mestplek wordt beschouwd.
De ideale rustplek voor een wild varken ligt
diep verscholen in laag struikgewas, waar hij
met enkele soortgenoten dicht bij elkaar kan
liggen. De meeste varkens hebben een vaste
plek waar ze rusten. Door in een groot hok
met schotjes te werken, maak je een rustplek
waar het varken met wat collega’s zich kan
afzonderen en kan rusten. En wanneer de
groepssamenstelling niet wisselt, is vaak te
zien dat varkens in een ideale situatie op

dezelfde plek liggen te rusten.
Een varken wil altijd tegelijk met soortgenoten eten, bij voorkeur op een veilige plek
waar het ongestoord zijn maag kan vullen.
Door in een hok meerdere vreetplaatsen aan
te bieden, kan een varken tegelijk met anderen eten. En door ook hier met schotjes te
werken, kun je een veilige omgeving bieden.
Mestplek
Een varken wil graag, en wie wil dat niet,
ongestoord zijn behoefte kunnen doen. Hij
wil daarbij niet het risico lopen om tijdens
dat proces gestoord te worden door andere
varkens. Het liefst staat een varken daarvoor
met zijn kont tegen een dichte wand. Hekwerk met tralies biedt daarvoor een minder
veilig gevoel.
Door bij de indeling van een hok rekening te
houden met de behoeften van een varken,
kan een rustige en schone leefomgeving
worden geboden. En daar heeft de varkenshouder ook weer voordeel aan!
DGB
Varkenshouders die voor hun IKB-erkenning
zijn aangesloten bij de DGB, hebben onlangs
bericht gekregen dat zij verplicht zijn om
documenten als het bedrijfsgezondheidsplan,
het bedrijfsbehandelplan en de 1-op-1overeenkomst, online te zetten in hun DGBaccount. Enkele van onze varkenshouders
hebben al tijdens de IKB-toetsing een opmerking gekregen vanwege het feit dat zij die
documenten niet online hadden staan.
De DGB verkoopt deze maatregel als zijnde
heel handig. Dat kan best kloppen, maar dan
moet u ze wel zelf zien op te laden in uw
account. En het is verstandig om dat te doen
voordat de IKB-controleur bij u langs komt!

