Het Varkensloket
Scheldeweg 68
9090 Melle
09 272 26 67
info@varkensloket.be

Vraag:
Graag had ik eens geweten welke informatie er voor handen is over scharrelvarkens. Ik bedoel dan varkens die een ruimte hebben om buiten te
lopen en te scharrelen, zonder dat ze in de weide lopen. Een soort buitenbeloop. Zijn daar voorwaarden aan verbonden om dergelijke stal te
bouwen oa naar ammoniakemmissie ed. Is daar informatie aanwezig in het buitenland over dergelijk systeem? Misschien is dit iets nieuw en is
er nog niets over bekend of verschenen?
Antwoord:

Scharrelvarken
Producert(*)

Wettelijk in Vlaanderen
(geldt ook voor andere
labels indien toegepast in
Vlaanderen)

Fixatie

In kraamstal en 5 weken in
dekstal

Titel: Scharrelvarken

Le porc plein air

(deelnemer dient
gecertificeerd te zijn voor
IKB NV )
Enkel toegestaan bij:
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Le porc fermier

NG

Kunstmatige inseminatie
Voederen
Gedurende 96 uur na het
werpen
Periode in dekstal na
spenen

Datum: 24/10/2017

NG



Ingrepen

Castratie met pijnstiller

Daglicht



Enkele dagen rondom
berigheid
 Tijdens veterinaire
handelingen waarbij
fixatie noodzakelijk is
Verdoofd castreren
gedurende de eerste
levensweek

Strooisel

Licht doorlatende
openingen aan ratio van
3% van het
grondoppervlak
 Lichtintensiteit:
gedurende min. 8 uur/dag
min. 40 lux op 1 m hoogte
(dag- + kunstmatig licht)
Geen

Strooisel zogende zeugen

Geen

Maximale spleetbreedte
roosters
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Zogende big
Gespeende big
(tot 10 weken)
Vleesvarkens

11 mm
14 mm
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NG

NG

Licht doorlatende openingen
min. 1/30 van vloeroppervlak

Eén uur na zonsopgang tot
één uur voor
zonsondergang: natuurlijk
licht aanwezig in hok. Op
een hoogte van 0,5 m min.
40 lux

Eén uur na zonsopgang tot
één uur voor
zonsondergang: natuurlijk
licht aanwezig in hok. Op
een hoogte van 0,5 m min.
40 lux



NG

NG

NG

NG

Ligruimte: dichte vloer
ruim ingestrooid met
ongehakseld stro;
dagelijks bijgestrooid
 Ander stooiselmateriaal
enkel na schriftelijke
toestemming gebruiken
 Eerste week na werpen:
gehakseld stro, zaagsel of
houtkrullen toegelaten
 Big (tot 12 kg)
10 mm
 Gespeende big
(12-25 kg)
12 mm

Datum: 24/10/2017

Minimale balkbreedte





(vanaf 10 weken tot
slacht/dekken) 18 mm
Gelten en zeugen 20 mm
Min. 50 mm voor
zogende en gespeende
biggen (tot 10 weken)
Min. 80 mm voor
vleesvarkens (vanaf 10
weken), gelten na
dekken en zeugen






Vleesvarkens > 25 kg,
gelten en zeugen (zonder
biggen)
18 mm
Niet overdekte uitloop
met rooster: min. 70 mm
Overdekte uitloop: mag
minder dan 70 mm zijn

NG

NG

Schuurplaats

Geen

In elk groepshok één

NG

NG

Hygiënecheck

Geen

Jaarlijks;

NG

NG

NG



Aantoonbare wering van
ongedierte; contact tussen
katten, honden en
scharrelvarkens voorkomen
Uitloop

Geen (tenzij gangbaar met
buitenbeloop)
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Verplicht voor alle
scharrelvarkens, uitgez.
zogende zeugen en biggen in
kraamopfokhokken;
gespeende biggen, ev. zieke
dieren en bij ongunstige
weersomstandigheden
Uitloop: verhard, onverhard
of combinatie
Bij combinatie: onverharde
gedeelte mag afsluitbaar zijn;
na voederen max. 2 uur op
verharde gedeelte houden

Datum: 24/10/2017



Vanaf spenen:
permanent buiten
gehuisvest op blijvend
of tijdelijk grasland
Verplicht met
beschutting:
voldoende
beschutting om alle
dieren te huisvesten
bij slecht weer en
schaduwzones in
zomer (cfr. gangbaar
met buitenbeloop)



Overkapping uitloop

Geen uitloop

Voederopname

Geen beschrijving

Vanaf randen uitloop
tenminste 5 m onbelemmerd
horizontaal zicht voor de
varkens
 Tussen uiterste rand uitloop
en dichtstbijzijnde bebouwing
tenminste 3 m afstand
 Geheel of gedeeltelijk
verharde uitloop: roostervloer
max. 50% van het verharde
gedeelte; bij vleesvarkens
volledige roostervloer in
verharde uitloop toegelaten
 Verharde gedeelte uitloop:
mag volledig of gedeeltelijk
worden overkapt
Verschillende voorwaarden
NG
naar afstand, hellingshoek, …
Bij onbeperkte voedering: per
12 varkens, min. 35 cm brede
eetplaats
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Datum: 24/10/2017





Biggen minder dan 20
kg: de toegang tot
buitenpark kan
tijdelijk worden
gesloten met het oog
op optimale overgang
vloeibaar-vast voeder
Voorwaarden waaraan
de omheining moet
voldoen beschreven

NG

Voedersamenstelling 
van spenen tot
slachten: minimaal
75% granen en
maximaal 1,8% polyonverzadigde vetzuren
Voeder mag niet meer 
dan 0,9% GGO
bevatten
Voeder mag geen

dierlijk meel of
vismeel bevatten

Voedersamenstelling
van spenen tot
slachten: minimaal
75% granen en
maximaal 1,8% polyonverzadigde vetzuren
Voeder mag niet meer
dan 0,9% GGO
bevatten
Voeder mag geen
dierlijk meel of
vismeel bevatten

Geneesmiddelen en
hormoonpreparaten



Antibiotica via voeder
toegelaten






Worpinductie toegelaten





Ruwvoederverstrekking

Speenleeftijd

Bronst stimulerende/inducerende middelen
toegelaten
Voor guste-, drachtige zeugen
en gelten

28 dagen
21 dagen onder voorwaarden
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Antibiotica via voeder
niet toegelaten
Worpinductie enkel op
voorschrift dierenarts
Bronst stimulerende/inducerende middelen
mogen niet worden
toegediend en niet op
bedrijf aanwezig zijn





NG
Dagelijks ruime
hoeveelheid, uitgez.
hoogdrachtige zeugen
vanaf 1 week voor werpen
 Zeugen: min. 20
gewichts% van verstrekte
voeder; vleesvarkens min.
10% na opleggen tot min.
5% aan einde afmest.
 Ruwvoeder=bijvoeder
met structuurwaarde van
1,5 of hoger (CVB-tabel)
en anders dan stro of
krachtvoeder
Gemiddeld ten vroegste op 38 NG
dagen (gemiddelde van een
groep biggen die tegelijkertijd
wordt gespeend)

Datum: 24/10/2017

Antibiotica via voeder
niet toegelaten



NG

NG

Antibiotica via voeder
niet toegelaten

Oppervlakte in stal

Min. norm voor lig- +
mestruimte

Min. norm enkel voor
ligruimte (roosters in de
ligruimte van de stal is niet
toegestaan)

Gelten, guste en dragende
zeugen

1,64 m² per gelt (6-39
dieren/groep) en 2,25m² per
zeug (6-39 dieren/groep)

0,5m² per hok + 0,1m² per
dier + 0,1m² per 20 kg varken,

NG

-

Gespeende biggen

Varieert volgens gewicht van
0,15m² tot 0,30m² per big

0,5 m² per dier met max. 50%
roostervloer

NG

-

1m² per dier; min. 5m² per
hok,

NG

-

8m² (10m² incl. dekken in hok) NG

-

Zogende zeugen in
kraamopfokhokken

6,5m² met min. 4m² ligruimte, NG
met min. 3m² vrij toegankelijk
voor zeug ,

-

Zogende zeugen in
landhokken (ind.)

Hokoppervlak min. 4m²

NG

-

Zogende zeugen in
groepshokken

Hokoppervlak min. 4m2 per
zeug

NG

-

Opfokzeugen

Beren

Vleesvarkens

6m² (10m² incl. dekken in hok)
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Tot 110 kg
0,65m²
per vleesvarken
Meer dan 110 kg 1m²
per vleesvarken

Titel: Scharrelvarken

0,5m² per hok + 0,1m² per
dier + 0,1m² per 20 kg varken

Zie ‘uitloop’



Datum: 24/10/2017

Vanaf een gemiddeld 
lichaamsgewicht van
25 kg, is de bezetting
van het hok zo dat het
gemiddeld gewicht

Permanent buiten
gehuisvest (zie
‘uitloop’)

(komt tot 100 kg overeen met
0,65m² per dier in een groep
van 10 dieren)



per m² maximaal 75 kg
bedraagt
Het oppervlak van de
rooster mag niet
hoger zijn dan de helft
van de totale
oppervlakte van het
hok. Bij nieuwbouw is
dit nog 30% van het
totale hokoppervlak

Oppervlakte uitloop
(min. normen)
Onverharde uitloop



Geen



NG
Guste en dragende
zeugen; beren en zogende
zeugen in landhokken:
150m2 per dier
Vleesvarkens: 25m2 per
dier






Volledig verharde uitloop
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Geen
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Guste en dragende
zeugen: 10m2 met
minimum van 100 m2 per
groep

NG

Datum: 24/10/2017

Zie ook ‘uitloop’
Vanaf een gemiddeld
lichaamsgewicht van
25 kg, gemiddeld
gewicht per m²
maximaal 75 kg
Volwassen dieren:
minimaal 400m²
oppervlak

Geen




Gedeeltelijk verharde uitloop



Geen



(Guste) zeugen, tot 4
weken na spenen; beren:
10m2
Opfokzeugen: 1m2 met
een minimum van 5m2 per
groep
Vleesvarkens: gelijk aan
oppervlakte ligruimte
NG
Zeugen en beren: 5m2
2
verhard + 100m
onverhard
Vleesvarkens: verharde
gedeelte gelijk aan
ligruimte + 25m2
onverhard

Geen

NG: niet gespecifieerd in het lastenboek; conform de gangbare situatie
Indien de dieren over buitenbeloop beschikken, kunnen deze NIET onder gecontroleerde huisvesting worden geproduceerd. De implicaties van het niet
produceren onder gecontroleerde huisvestingsomstandigheden vindt u terug in het volgende document.
(*) Voor

het “Scharrelvarken” gecertificeerd door Producert is steeds het meest actuele reglement bepalend (www.producert.nl; tel 0031/523 683 339)

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:
-

Suzy Van Gansbeke, Departement Landbouw en Visserij

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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