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Geachte minister Schouten,
Het gaat niet goed met de varkens in Nederland. Wageningen Livestock Research
constateert ernstige welzijnsproblemen en ze constateren dat er de afgelopen acht
jaar weinig verbeterd is. Uit eigen onderzoek blijkt bovendien dat Nederland wat
betreft het welzijn van zeugen sterk achterloopt op andere Europese landen. Wij
vragen u daarom om verantwoordelijkheid te nemen voor de Nederlandse varkens
en maatregelen te nemen.
Afgelopen zomer hebben dierenwelzijnsexperts van de WUR in opdracht van
Wakker Dier een analyse gemaakt van het ongerief van varkens. Zij constateren
negen ernstige misstanden in de gangbare varkenshouderij, waarbij veel varkens
langdurig last hebben van ernstig ongerief. Het gaat dus om miljoenen dieren.
De misstanden zijn een gebrek aan stro of speelgoed, te weinig ruimte,
kreupelheid, eenzame opsluiting in kraamkooien, onverdoofd afbranden van de
staarten, castreren, voerbeperking, last van seksueel gedrag van hokgenoten en
angst bij transport naar het slachthuis.
Er is maar één aanzienlijke welzijnsverbetering doorgevoerd sinds de vorige analyse
in 2011 – het Europese verbod op individuele opsluiting van zwangere zeugen.
Verder is er voor de gangbare varkens niets veranderd. De varkenssector zelf heeft
geen significante stap gezet voor de varkens.
Dit is een sterk signaal dat de sector zich niet zal gaan inspannen om de genoemde
ernstige ongeriefproblemen aan te pakken. Het is dus aan u om de varkens te
beschermen.
Het valt ons op dat zowel de sector als u zelf over de Nederlandse veehouderij
spreekt alsof zij vooroplopen op het gebied van dierenwelzijn. Hiermee wordt een
onterecht beeld geschetst. Wij hebben één van de ernstigste misstanden verder
onderzocht: de kraamkooi. Een stalen constructie waarin een zeug vlak vóór tot
gemiddeld drie weken ná haar bevalling wordt opgesloten.

Nagenoeg alle Nederlandse zeugen moeten op deze manier hun biggetjes krijgen.
Nederland loopt op dit gebied flink achter op andere Europese landen. In Zweden,
Zwitserland en Noorwegen zijn kraamkooien verboden en Oostenrijk volgt in 2033.
In Engeland hoeft naar schatting veertig procent van de moedervarkens niet meer
de kraamkooi in en Duitsland werkt aan een gedeeltelijk verbod.
Wakker Dier wil een goed leven voor de varkens en vraagt u in te grijpen. Wij
roepen u op uw verantwoordelijkheid te nemen en de varkens beter te
bescherming. Om te beginnen door de negen ernstigste ongeriefitems aan te
pakken.
Ik kijk uit naar uw reactie.
Hartelijke groet,

Anne Hilhorst
campagneleider Wakker Dier
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