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Vraag:  

Zijn er richtlijnen of is er wetgeving beschikbaar voor de lengte van de zijden van boxen voor 
drachtige zeugen? 
 
Antwoord: 

In de wetgeving (K.B. 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkens-

houderijen) staat vermeld dat bij de zeugen en gelten die in groep worden gehouden (vanaf 

vier weken na de inseminatie tot één week voor de verwachte werpdatum), de zijden van de 

box waarin de groep wordt gehouden, langer moeten zijn dan 2,8 m. Met het begrip ‘box’ 

wordt hier het hok bedoeld waarin de varkens worden gehouden. Indien minder dan 6 dieren 

in een groep wordt gehouden, moeten de zijden van het hok langer zijn dan 2,4 m. 

Bovendien zijn er regels voor de totale vrije vloerruimte waarover elke in groep gehouden 

zeug of gelt moeten kunnen beschikken. Voor de zeugen is dit minimaal 2,25 m2 en voor de 

gelten minimaal 1,64 m2. Als de varkens in groepen van minder dan 6 dieren worden 

gehouden, moet deze vrije vloerruimte worden vergroot met 10% (voor zeugen bedraagt dit 

dan minimaal 2,475 m2 en voor gelten 1,804 m2) . Als de dieren in groepen van tenminste 40 

varkens worden gehouden, mag de vrije vloerruimte worden verkleind met 10% ( voor de 

zeugen is dit dan minimaal 2,025 m2  en voor gelten 1,476 m2).   

Bovendien moet een deel van de totale vrije vloeroppervlakte bestaan uit dichte vloer 

waarvan maximaal 15% bestaat uit afvoergaten. Voor de zeug is dit 1,3 m2 en voor de gelt 

0,95 m2. De balkbreedte van betonnen roostervloeren moet tenminste 80 mm bedragen en 

de spleetbreedte ten hoogste 20 mm.  

 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 
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