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Vraag:
Aan VIC Sterksel opende men onlangs de deuren voor de opening van een nieuwe plateaustal voor
biggen en vleesvarkens. Is deze opstelling in België ook toepasbaar? M.a.w. kan de bijkomende
vloeroppervlakte (op het plateau) officieel erkend worden als leefoppervlak? En wat kan deze
ontwikkeling mogelijk voor Vlaanderen betekenen?

Antwoord:
De plateau-opstelling is in Vlaanderen ook toepasbaar. In het koninklijk besluit van 15 mei 2003
betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen zijn minimumvoorschriften opgenomen
betreffende de vrije vloeroppervlakte waarover varkens moeten beschikken (zie onderstaande tabel).
Als het plateau door de varkens effectief wordt gebruikt, kan het beschikbare vrije vloeroppervlak van
het plateau bij de vrije vloerruimte van de begane grond worden meegeteld.
Voornaamste voordelen van het Nederlandse plateau 2.0 zijn het verhogen van het dierenwelzijn door
o.a. de varkens meer ruimte (tot 1m2/vleesvarken en 0,40 m 2/big), afleidingsmateriaal (bv. wroetbak of
strooisel) en vluchtmogelijkheid (wat positief kan zijn om agressie te beperken) te geven. Het had dus
niet de bedoeling om op deze wijze meer varkens te gaan houden in dezelfde ruimte volgens de
wettelijke oppervlaktenormen.
Minimale normen vrije vloeroppervlakte
België
10 kg of minder
0,15 m2/dier
10 tot 20 kg
0,20 m2/dier
20 tot 30 kg
0,30 m2/dier
30 tot 50 kg
0,40 m2/dier
50 tot 85 kg
0,55 m2/dier
85 tot 110 kg
0,65 m2/dier
Meer dan 110 kg
1 m2/dier

Nederland
Tot 15 kg
15 tot 30 kg

0,20 m2/dier
0,30 m2/dier

30 tot 50 kg
50 tot 85 kg
85 tot 110 kg
Meer dan 110 kg

0,50 m2/dier
0,65 m2/dier
0,80 m2/dier
1 m2/dier

De Nederlandse vereiste oppervlakte per dier ligt sowieso al hoger (0,8 m 2/vleesvarken van 85 tot 110
kg) dan de Europese/Vlaamse (0,65 m2/vleesvarken van 85 tot 110 kg). Uit eerdere proeven weten we
dat het beschikbaar stellen van meer plaats per dier (bv. 0,75 m2) leidt tot betere groeiresultaten en
minder bijtletsels, maar een lagere hokdensiteit kan ook worden gerealiseerd door bijvoorbeeld één
varken minder in een hok te huisvesten.
Voor varkenshouders die willen inzetten op een hoger dierenwelzijn zijn de plateau-opstellingen met de
verschillende faciliteiten één van de mogelijkheden. Varkens blijken de plateaus ook effectief te
benutten, maar zullen er ook mesten. Aandachtspunten zijn hierbij dus de meerkost en de extra arbeid
die met het reinigen gepaard gaat. Deze meerkost kan mogelijk worden gecompenseerd door de betere
technische dierprestaties, een verkorte afmestduur en een verkregen meeropbrengst (bv. via productie
onder een label). Naar ontwerp en uitvoering van een plateau moet er ook rekening mee worden
gehouden dat o.a. de vloeren comfortabel zijn, dat de balk- en spleetbreedte wordt gerespecteerd, dat
de ventilatie(behoefte) opnieuw wordt bekeken en dat de hellingsgraad van de trap niet te hoog is zodat
de varkens effectief het plateau betreden.
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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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