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Annex I. Popular publication of the study presented in 

chapter 6 in V‐focus, a Dutch branch magazine 
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Het Sociable Swine-project is een initiatief 
van Wageningen Universiteit, de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam en het Institute for Pig 
Genetics (IPG). In dit project werken weten-
schap, industrie en maatschappij aan het 
verbeteren van het welzijn van varkens. 
Dierenwelzijn werd tot nu toe voornamelijk 
verbeterd door de ontwikkeling van huis-
vestingssystemen waarin meer ruimte is 
voor natuurlijk gedrag. Dat is een positieve 
ontwikkeling, vinden de onderzoekers, 
maar nog geen garantie voor een beter 
welzijn. De huisvesting kan immers opti-
maal zijn, maar als de hokgenoten elkaar 
vervolgens niet tolereren, is van een beter 
welzijn nog geen sprake. Daarom hangt het 
succes van een diervriendelijke varkens-
houderij ook af van het varken zelf. Het 
Sociable Swine-project onderzoekt hoe het 
sociale gedrag van varkens ten opzichte 
van elkaar verbeterd kan worden.

Sociable Swine Project

Geesje Rotgers

Varkenshouder en onderzoeker 
wantrouwen elkaar
Samenwerking tussen partijen is essentieel om dierwelzijnsproblemen aan te kunnen pakken in de 

varkenshouderij. Maar dat valt niet mee. Varkenshouders blijken geregeld niet op de hoogte van 

onderzoeksuitkomsten en onderzoekers weten nauwelijks wat er speelt op het varkensbedrijf. Gesprekken 

tussen beide blijken al snel discussies te worden over wat natuurlijk gedrag is. Dit zijn enkele conclusies uit 

onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam die het onbegrip tussen varkenshouder en onderzoeker 

verklaren, stelt onderzoeker Marianne Benard. Benard richt zich binnen het project Sociable Swine op de 

communicatie tussen schakels in de kennisketen. 
ONDERZOEKStEam

V.l.n.r. de onderzoekers bin-
nen het Sociable Swine-pro-
ject: Marianne Benard, Irene 
Camerlink, Naomi Duijvesteijn 
en Inonge Reimert. 
Foto: VU Amsterdam

V eel dierenwelzijnsproblemen 
zijn niet gemakkelijk op te los-
sen. Daarom zouden varkens-
houders en onderzoekers beter 
moeten samenwerken. Door 

hun kennis te delen, kunnen zij veel aan elkaar 
hebben, maar daar is nu nog te weinig sprake 
van, constateert Marianne Benard. Een urgent 
probleem dat getackeld moet worden is bijvoor-
beeld het staartbijten van varkens. In 2023 zal de 
varkenshouderij duurzaam moeten zijn en dan is 
er geen plaats meer voor ingrepen als het  
couperen van de staart. Enige haast is dus geboden. 
Maar vlot loopt de weg naar de oplossing niet. 

Kennis vindt zijn weg moeizaam
Wat heeft de Amsterdamse Vrije Universiteit 
met varkens? “Wij zijn bij het project Sociable 
Swine (zie kader) betrokken om de dialoog  
tussen onderzoekers en varkenssector te bestu-
deren. Wij kijken bijvoorbeeld hoe onderzoekers 
en varkenshouders van elkaar kunnen leren en 
hoe dat optimaler kan”, zegt Benard. Het mooie 
is dat de onderzoekers van de Vrije Universiteit 
kunnen kijken met een frisse blik, aangezien zij 
niet direct betrokken zijn bij de varkenshouderij 
en zijn onderzoekers. 
De toekomstvisie Duurzame Veehouderij 2023 
gaat onder andere over het bieden van ruimte 
aan het natuurlijke gedrag en het stoppen van 
couperen. “Voor beleidsmakers, koepelorganisa-
ties en onderzoekers is 2023 een belangrijk richt-
jaar; dan moet de varkenshouderij immers  
integraal duurzaam zijn. Het is opmerkelijk dat 

deze doelstelling niet bekend is bij een aantal 
varkenshouders die ik heb geïnterviewd. Dat is 
onbegrijpelijk”, zegt Benard. “Kennelijk praten 
beleidsmakers en koepelorganisaties veelvuldig 
met elkaar over het nieuwe beleid, maar is de 
communicatie naar degene die dat beleid moet 
uitvoeren niet goed geregeld.”

met elkaar in gesprek
Het werd tijd om varkenshouders en onderzoekers 
letterlijk bij elkaar te zetten, vond Benard. Dat 
deed zij dan ook in een speciale bijeenkomst. 
Het doel was om te weten te komen wat er in de 
ander omgaat, kennis uit te wisselen en om 
gezamenlijke onderzoekslijnen uit te zetten die 
bijdragen aan de duurzaamheidsvisie. Het bleek 
dat zowel de varkenshouders als de onderzoekers 
hard bezig waren met het vinden van oplossin-
gen voor het staartbijten. Aan de motivatie van 
beide lag het niet. Het viel Benard echter meteen 
op dat onderzoekers en varkenshouders niet op 
één lijn zitten. Er zitten bijvoorbeeld grote ver-
schillen in visie op het gebied van dierenwelzijn. 
“Waar varkenshouders geregeld bij voorbaat  
denken dat het verbeteren van dierenwelzijn 
duur is, zijn onderzoekers het erover eens dat 
welzijn en productiviteit vaak prima kunnen 
samengaan”, constateert Marianne Benard. 
Daarnaast hebben onderzoekers veel kennis ver-
gaard over het natuurlijke gedrag van dieren en 
in dit geval varkens. Toch sleept de discussie 
over de definitie van ‘natuurlijk gedrag’ zich al 
decennialang voort, tot de dag van vandaag.  
“Er lijkt geen einde te komen aan de vraag wat 

natuurlijk gedrag precies is.” 
Een belangrijke conclusie uit de gesprekken is 
dat kennis vanuit het onderzoek geregeld niet 
wordt benut door varkenshouders, omdat die 
kennis hen domweg nooit heeft bereikt. De 
wetenschap heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 
wroeten en exploreren natuurlijke gedragingen 
zijn van varkens. En ten aanzien van staartbijten 
is bekend dat dit een multicausaal probleem is: 
er liggen verschillende oorzaken aan ten grond-
slag. Voor onderzoekers is het duidelijk dat  
verveling de belangrijkste oorzaak is van staart-
bijten, oftewel het gebrek aan mogelijkheden tot 
exploreren. De wetenschap legt staartbijten uit 
aan de hand van een emmer die gaat overlopen: 
verschillende oorzaken laten de emmer overlopen 
en verveling is veruit de belangrijkste. Varkens-
houders schuiven deze uitleg aan de kant: andere 
factoren dan verveling zouden veel belangrijker 
zijn. En daarnaast dachten zij dat staartbijten het 
resultaat is van varkens met ‘een te kleine 
emmer’, waardoor die al gauw overloopt. Waar-
om worden er niet gewoon varkens gefokt met 
‘een grotere emmer’, die dus mentaal meer  
kunnen hebben? Ook hadden sommige varkens-
houders kritiek op de wetenschappelijke bewe-

ringen dat stro het allerbeste afleidingsmateriaal 
is. Zij zagen bijvoorbeeld dat staartbijten ook 
voorkomt in de Britse strostallen. Of zij zagen 
dat staartbijten steeds in dezelfde afdeling voor-
kwam en niet in de andere hokken, terwijl er 
nergens stro was. Sommige varkenshouders 
stonden daardoor zelfs wantrouwend tegenover 
de kennis van de onderzoekers. Andere boeren 
stonden meer open voor de kennis van onder-
zoekers, maar gaven aan dat die niet concreet 
genoeg was. Het feit dat afleidingsmateriaal 
belangrijk is tegen staartbijten, geloofden zij wel. 
Zij hadden echter wel moeite met het vinden van 
het juiste afleidingsmateriaal en de hoeveelheid 
ervan. 

Kennis toegankelijker
Benard concludeert dat naast het feit dat kennis 
niet goed wordt verspreid, er geregeld ook niks 
met de kennis wordt gedaan. Een reden voor dat 
laatste is dat die niet gemakkelijk toepasbaar is. 
Het is een belangrijke les voor onderzoekers dat 
ze hun kennis om moeten zetten in simpele gui-
delines, waarmee varkenshouders gelijk aan de 
slag kunnen. 
Onderzoekers baseren hun visie op wetenschap-

pelijk onderzoek en varkenshouders op praktijk-
kennis, maar beide hoeven niet juist of volledig 
te zijn. Een wetenschappelijk onderzoek is vaak 
een versimpeling van de werkelijkheid en het 
antwoord sluit daardoor niet altijd aan bij de 
praktijk. Onderzoekers zouden meer onderzoek 
moeten doen op commerciële bedrijven in plaats 
van op proeflocaties. 
Tot slot lijken sommige varkenshouders zich te 
verzetten tegen wetenschappelijke kennis over 
het varken. Het accepteren van die kennis zou 
immers grote consequenties kunnen hebben 
voor de wijze waarop varkens gehouden moeten 
gaan worden. Als je toegeeft dat staartbijten 
vooral met verveling te maken heeft, zou stro  
een verplichting kunnen worden. Benard wil dit 
aspect verder onderzoeken door dialogen op te 
zetten tussen individuele varkenshouders en 
onderzoekers op de varkenshouderij. “Ik wil  
werken aan onderling vertrouwen, begrip en 
erkenning, en zien of dat voor beide groepen 
mooie resultaten oplevert.”   
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Het Sociable Swine-project is een initiatief 
van Wageningen Universiteit, de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam en het Institute for Pig 
Genetics (IPG). In dit project werken weten-
schap, industrie en maatschappij aan het 
verbeteren van het welzijn van varkens. 
Dierenwelzijn werd tot nu toe voornamelijk 
verbeterd door de ontwikkeling van huis-
vestingssystemen waarin meer ruimte is 
voor natuurlijk gedrag. Dat is een positieve 
ontwikkeling, vinden de onderzoekers, 
maar nog geen garantie voor een beter 
welzijn. De huisvesting kan immers opti-
maal zijn, maar als de hokgenoten elkaar 
vervolgens niet tolereren, is van een beter 
welzijn nog geen sprake. Daarom hangt het 
succes van een diervriendelijke varkens-
houderij ook af van het varken zelf. Het 
Sociable Swine-project onderzoekt hoe het 
sociale gedrag van varkens ten opzichte 
van elkaar verbeterd kan worden.

Sociable Swine Project

Geesje Rotgers

Varkenshouder en onderzoeker 
wantrouwen elkaar
Samenwerking tussen partijen is essentieel om dierwelzijnsproblemen aan te kunnen pakken in de 

varkenshouderij. Maar dat valt niet mee. Varkenshouders blijken geregeld niet op de hoogte van 

onderzoeksuitkomsten en onderzoekers weten nauwelijks wat er speelt op het varkensbedrijf. Gesprekken 

tussen beide blijken al snel discussies te worden over wat natuurlijk gedrag is. Dit zijn enkele conclusies uit 

onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam die het onbegrip tussen varkenshouder en onderzoeker 

verklaren, stelt onderzoeker Marianne Benard. Benard richt zich binnen het project Sociable Swine op de 

communicatie tussen schakels in de kennisketen. 
ONDERZOEKStEam

V.l.n.r. de onderzoekers bin-
nen het Sociable Swine-pro-
ject: Marianne Benard, Irene 
Camerlink, Naomi Duijvesteijn 
en Inonge Reimert. 
Foto: VU Amsterdam

V eel dierenwelzijnsproblemen 
zijn niet gemakkelijk op te los-
sen. Daarom zouden varkens-
houders en onderzoekers beter 
moeten samenwerken. Door 

hun kennis te delen, kunnen zij veel aan elkaar 
hebben, maar daar is nu nog te weinig sprake 
van, constateert Marianne Benard. Een urgent 
probleem dat getackeld moet worden is bijvoor-
beeld het staartbijten van varkens. In 2023 zal de 
varkenshouderij duurzaam moeten zijn en dan is 
er geen plaats meer voor ingrepen als het  
couperen van de staart. Enige haast is dus geboden. 
Maar vlot loopt de weg naar de oplossing niet. 

Kennis vindt zijn weg moeizaam
Wat heeft de Amsterdamse Vrije Universiteit 
met varkens? “Wij zijn bij het project Sociable 
Swine (zie kader) betrokken om de dialoog  
tussen onderzoekers en varkenssector te bestu-
deren. Wij kijken bijvoorbeeld hoe onderzoekers 
en varkenshouders van elkaar kunnen leren en 
hoe dat optimaler kan”, zegt Benard. Het mooie 
is dat de onderzoekers van de Vrije Universiteit 
kunnen kijken met een frisse blik, aangezien zij 
niet direct betrokken zijn bij de varkenshouderij 
en zijn onderzoekers. 
De toekomstvisie Duurzame Veehouderij 2023 
gaat onder andere over het bieden van ruimte 
aan het natuurlijke gedrag en het stoppen van 
couperen. “Voor beleidsmakers, koepelorganisa-
ties en onderzoekers is 2023 een belangrijk richt-
jaar; dan moet de varkenshouderij immers  
integraal duurzaam zijn. Het is opmerkelijk dat 

deze doelstelling niet bekend is bij een aantal 
varkenshouders die ik heb geïnterviewd. Dat is 
onbegrijpelijk”, zegt Benard. “Kennelijk praten 
beleidsmakers en koepelorganisaties veelvuldig 
met elkaar over het nieuwe beleid, maar is de 
communicatie naar degene die dat beleid moet 
uitvoeren niet goed geregeld.”

met elkaar in gesprek
Het werd tijd om varkenshouders en onderzoekers 
letterlijk bij elkaar te zetten, vond Benard. Dat 
deed zij dan ook in een speciale bijeenkomst. 
Het doel was om te weten te komen wat er in de 
ander omgaat, kennis uit te wisselen en om 
gezamenlijke onderzoekslijnen uit te zetten die 
bijdragen aan de duurzaamheidsvisie. Het bleek 
dat zowel de varkenshouders als de onderzoekers 
hard bezig waren met het vinden van oplossin-
gen voor het staartbijten. Aan de motivatie van 
beide lag het niet. Het viel Benard echter meteen 
op dat onderzoekers en varkenshouders niet op 
één lijn zitten. Er zitten bijvoorbeeld grote ver-
schillen in visie op het gebied van dierenwelzijn. 
“Waar varkenshouders geregeld bij voorbaat  
denken dat het verbeteren van dierenwelzijn 
duur is, zijn onderzoekers het erover eens dat 
welzijn en productiviteit vaak prima kunnen 
samengaan”, constateert Marianne Benard. 
Daarnaast hebben onderzoekers veel kennis ver-
gaard over het natuurlijke gedrag van dieren en 
in dit geval varkens. Toch sleept de discussie 
over de definitie van ‘natuurlijk gedrag’ zich al 
decennialang voort, tot de dag van vandaag.  
“Er lijkt geen einde te komen aan de vraag wat 

natuurlijk gedrag precies is.” 
Een belangrijke conclusie uit de gesprekken is 
dat kennis vanuit het onderzoek geregeld niet 
wordt benut door varkenshouders, omdat die 
kennis hen domweg nooit heeft bereikt. De 
wetenschap heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 
wroeten en exploreren natuurlijke gedragingen 
zijn van varkens. En ten aanzien van staartbijten 
is bekend dat dit een multicausaal probleem is: 
er liggen verschillende oorzaken aan ten grond-
slag. Voor onderzoekers is het duidelijk dat  
verveling de belangrijkste oorzaak is van staart-
bijten, oftewel het gebrek aan mogelijkheden tot 
exploreren. De wetenschap legt staartbijten uit 
aan de hand van een emmer die gaat overlopen: 
verschillende oorzaken laten de emmer overlopen 
en verveling is veruit de belangrijkste. Varkens-
houders schuiven deze uitleg aan de kant: andere 
factoren dan verveling zouden veel belangrijker 
zijn. En daarnaast dachten zij dat staartbijten het 
resultaat is van varkens met ‘een te kleine 
emmer’, waardoor die al gauw overloopt. Waar-
om worden er niet gewoon varkens gefokt met 
‘een grotere emmer’, die dus mentaal meer  
kunnen hebben? Ook hadden sommige varkens-
houders kritiek op de wetenschappelijke bewe-

ringen dat stro het allerbeste afleidingsmateriaal 
is. Zij zagen bijvoorbeeld dat staartbijten ook 
voorkomt in de Britse strostallen. Of zij zagen 
dat staartbijten steeds in dezelfde afdeling voor-
kwam en niet in de andere hokken, terwijl er 
nergens stro was. Sommige varkenshouders 
stonden daardoor zelfs wantrouwend tegenover 
de kennis van de onderzoekers. Andere boeren 
stonden meer open voor de kennis van onder-
zoekers, maar gaven aan dat die niet concreet 
genoeg was. Het feit dat afleidingsmateriaal 
belangrijk is tegen staartbijten, geloofden zij wel. 
Zij hadden echter wel moeite met het vinden van 
het juiste afleidingsmateriaal en de hoeveelheid 
ervan. 

Kennis toegankelijker
Benard concludeert dat naast het feit dat kennis 
niet goed wordt verspreid, er geregeld ook niks 
met de kennis wordt gedaan. Een reden voor dat 
laatste is dat die niet gemakkelijk toepasbaar is. 
Het is een belangrijke les voor onderzoekers dat 
ze hun kennis om moeten zetten in simpele gui-
delines, waarmee varkenshouders gelijk aan de 
slag kunnen. 
Onderzoekers baseren hun visie op wetenschap-

pelijk onderzoek en varkenshouders op praktijk-
kennis, maar beide hoeven niet juist of volledig 
te zijn. Een wetenschappelijk onderzoek is vaak 
een versimpeling van de werkelijkheid en het 
antwoord sluit daardoor niet altijd aan bij de 
praktijk. Onderzoekers zouden meer onderzoek 
moeten doen op commerciële bedrijven in plaats 
van op proeflocaties. 
Tot slot lijken sommige varkenshouders zich te 
verzetten tegen wetenschappelijke kennis over 
het varken. Het accepteren van die kennis zou 
immers grote consequenties kunnen hebben 
voor de wijze waarop varkens gehouden moeten 
gaan worden. Als je toegeeft dat staartbijten 
vooral met verveling te maken heeft, zou stro  
een verplichting kunnen worden. Benard wil dit 
aspect verder onderzoeken door dialogen op te 
zetten tussen individuele varkenshouders en 
onderzoekers op de varkenshouderij. “Ik wil  
werken aan onderling vertrouwen, begrip en 
erkenning, en zien of dat voor beide groepen 
mooie resultaten oplevert.”   
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Het Sociable Swine-project is een initiatief 
van Wageningen Universiteit, de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam en het Institute for Pig 
Genetics (IPG). In dit project werken weten-
schap, industrie en maatschappij aan het 
verbeteren van het welzijn van varkens. 
Dierenwelzijn werd tot nu toe voornamelijk 
verbeterd door de ontwikkeling van huis-
vestingssystemen waarin meer ruimte is 
voor natuurlijk gedrag. Dat is een positieve 
ontwikkeling, vinden de onderzoekers, 
maar nog geen garantie voor een beter 
welzijn. De huisvesting kan immers opti-
maal zijn, maar als de hokgenoten elkaar 
vervolgens niet tolereren, is van een beter 
welzijn nog geen sprake. Daarom hangt het 
succes van een diervriendelijke varkens-
houderij ook af van het varken zelf. Het 
Sociable Swine-project onderzoekt hoe het 
sociale gedrag van varkens ten opzichte 
van elkaar verbeterd kan worden.
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varkenshouderij. Maar dat valt niet mee. Varkenshouders blijken geregeld niet op de hoogte van 

onderzoeksuitkomsten en onderzoekers weten nauwelijks wat er speelt op het varkensbedrijf. Gesprekken 

tussen beide blijken al snel discussies te worden over wat natuurlijk gedrag is. Dit zijn enkele conclusies uit 

onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam die het onbegrip tussen varkenshouder en onderzoeker 

verklaren, stelt onderzoeker Marianne Benard. Benard richt zich binnen het project Sociable Swine op de 
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hun kennis te delen, kunnen zij veel aan elkaar 
hebben, maar daar is nu nog te weinig sprake 
van, constateert Marianne Benard. Een urgent 
probleem dat getackeld moet worden is bijvoor-
beeld het staartbijten van varkens. In 2023 zal de 
varkenshouderij duurzaam moeten zijn en dan is 
er geen plaats meer voor ingrepen als het  
couperen van de staart. Enige haast is dus geboden. 
Maar vlot loopt de weg naar de oplossing niet. 

Kennis vindt zijn weg moeizaam
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met varkens? “Wij zijn bij het project Sociable 
Swine (zie kader) betrokken om de dialoog  
tussen onderzoekers en varkenssector te bestu-
deren. Wij kijken bijvoorbeeld hoe onderzoekers 
en varkenshouders van elkaar kunnen leren en 
hoe dat optimaler kan”, zegt Benard. Het mooie 
is dat de onderzoekers van de Vrije Universiteit 
kunnen kijken met een frisse blik, aangezien zij 
niet direct betrokken zijn bij de varkenshouderij 
en zijn onderzoekers. 
De toekomstvisie Duurzame Veehouderij 2023 
gaat onder andere over het bieden van ruimte 
aan het natuurlijke gedrag en het stoppen van 
couperen. “Voor beleidsmakers, koepelorganisa-
ties en onderzoekers is 2023 een belangrijk richt-
jaar; dan moet de varkenshouderij immers  
integraal duurzaam zijn. Het is opmerkelijk dat 

deze doelstelling niet bekend is bij een aantal 
varkenshouders die ik heb geïnterviewd. Dat is 
onbegrijpelijk”, zegt Benard. “Kennelijk praten 
beleidsmakers en koepelorganisaties veelvuldig 
met elkaar over het nieuwe beleid, maar is de 
communicatie naar degene die dat beleid moet 
uitvoeren niet goed geregeld.”
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Het werd tijd om varkenshouders en onderzoekers 
letterlijk bij elkaar te zetten, vond Benard. Dat 
deed zij dan ook in een speciale bijeenkomst. 
Het doel was om te weten te komen wat er in de 
ander omgaat, kennis uit te wisselen en om 
gezamenlijke onderzoekslijnen uit te zetten die 
bijdragen aan de duurzaamheidsvisie. Het bleek 
dat zowel de varkenshouders als de onderzoekers 
hard bezig waren met het vinden van oplossin-
gen voor het staartbijten. Aan de motivatie van 
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op dat onderzoekers en varkenshouders niet op 
één lijn zitten. Er zitten bijvoorbeeld grote ver-
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“Waar varkenshouders geregeld bij voorbaat  
denken dat het verbeteren van dierenwelzijn 
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“Er lijkt geen einde te komen aan de vraag wat 
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bijten, oftewel het gebrek aan mogelijkheden tot 
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aan de hand van een emmer die gaat overlopen: 
verschillende oorzaken laten de emmer overlopen 
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houders schuiven deze uitleg aan de kant: andere 
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om worden er niet gewoon varkens gefokt met 
‘een grotere emmer’, die dus mentaal meer  
kunnen hebben? Ook hadden sommige varkens-
houders kritiek op de wetenschappelijke bewe-
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is. Zij zagen bijvoorbeeld dat staartbijten ook 
voorkomt in de Britse strostallen. Of zij zagen 
dat staartbijten steeds in dezelfde afdeling voor-
kwam en niet in de andere hokken, terwijl er 
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Zij hadden echter wel moeite met het vinden van 
het juiste afleidingsmateriaal en de hoeveelheid 
ervan. 
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Benard concludeert dat naast het feit dat kennis 
niet goed wordt verspreid, er geregeld ook niks 
met de kennis wordt gedaan. Een reden voor dat 
laatste is dat die niet gemakkelijk toepasbaar is. 
Het is een belangrijke les voor onderzoekers dat 
ze hun kennis om moeten zetten in simpele gui-
delines, waarmee varkenshouders gelijk aan de 
slag kunnen. 
Onderzoekers baseren hun visie op wetenschap-

pelijk onderzoek en varkenshouders op praktijk-
kennis, maar beide hoeven niet juist of volledig 
te zijn. Een wetenschappelijk onderzoek is vaak 
een versimpeling van de werkelijkheid en het 
antwoord sluit daardoor niet altijd aan bij de 
praktijk. Onderzoekers zouden meer onderzoek 
moeten doen op commerciële bedrijven in plaats 
van op proeflocaties. 
Tot slot lijken sommige varkenshouders zich te 
verzetten tegen wetenschappelijke kennis over 
het varken. Het accepteren van die kennis zou 
immers grote consequenties kunnen hebben 
voor de wijze waarop varkens gehouden moeten 
gaan worden. Als je toegeeft dat staartbijten 
vooral met verveling te maken heeft, zou stro  
een verplichting kunnen worden. Benard wil dit 
aspect verder onderzoeken door dialogen op te 
zetten tussen individuele varkenshouders en 
onderzoekers op de varkenshouderij. “Ik wil  
werken aan onderling vertrouwen, begrip en 
erkenning, en zien of dat voor beide groepen 
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er geen plaats meer voor ingrepen als het  
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Maar vlot loopt de weg naar de oplossing niet. 
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en zijn onderzoekers. 
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gaat onder andere over het bieden van ruimte 
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communicatie naar degene die dat beleid moet 
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‘een grotere emmer’, die dus mentaal meer  
kunnen hebben? Ook hadden sommige varkens-
houders kritiek op de wetenschappelijke bewe-

ringen dat stro het allerbeste afleidingsmateriaal 
is. Zij zagen bijvoorbeeld dat staartbijten ook 
voorkomt in de Britse strostallen. Of zij zagen 
dat staartbijten steeds in dezelfde afdeling voor-
kwam en niet in de andere hokken, terwijl er 
nergens stro was. Sommige varkenshouders 
stonden daardoor zelfs wantrouwend tegenover 
de kennis van de onderzoekers. Andere boeren 
stonden meer open voor de kennis van onder-
zoekers, maar gaven aan dat die niet concreet 
genoeg was. Het feit dat afleidingsmateriaal 
belangrijk is tegen staartbijten, geloofden zij wel. 
Zij hadden echter wel moeite met het vinden van 
het juiste afleidingsmateriaal en de hoeveelheid 
ervan. 

Kennis toegankelijker
Benard concludeert dat naast het feit dat kennis 
niet goed wordt verspreid, er geregeld ook niks 
met de kennis wordt gedaan. Een reden voor dat 
laatste is dat die niet gemakkelijk toepasbaar is. 
Het is een belangrijke les voor onderzoekers dat 
ze hun kennis om moeten zetten in simpele gui-
delines, waarmee varkenshouders gelijk aan de 
slag kunnen. 
Onderzoekers baseren hun visie op wetenschap-

pelijk onderzoek en varkenshouders op praktijk-
kennis, maar beide hoeven niet juist of volledig 
te zijn. Een wetenschappelijk onderzoek is vaak 
een versimpeling van de werkelijkheid en het 
antwoord sluit daardoor niet altijd aan bij de 
praktijk. Onderzoekers zouden meer onderzoek 
moeten doen op commerciële bedrijven in plaats 
van op proeflocaties. 
Tot slot lijken sommige varkenshouders zich te 
verzetten tegen wetenschappelijke kennis over 
het varken. Het accepteren van die kennis zou 
immers grote consequenties kunnen hebben 
voor de wijze waarop varkens gehouden moeten 
gaan worden. Als je toegeeft dat staartbijten 
vooral met verveling te maken heeft, zou stro  
een verplichting kunnen worden. Benard wil dit 
aspect verder onderzoeken door dialogen op te 
zetten tussen individuele varkenshouders en 
onderzoekers op de varkenshouderij. “Ik wil  
werken aan onderling vertrouwen, begrip en 
erkenning, en zien of dat voor beide groepen 
mooie resultaten oplevert.”   
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chapter 8 in V‐focus, a Dutch branch magazine 
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deelnemers over de varkenshouderij hadden, 
werd dus grotendeels bepaald door de media. 
“Het beeld dat de stedelingen hadden was vooral 
negatief. Opvallend was dat bij de varkenshoude-
rij vooral werd gedacht aan een groot gebrek aan 
dierenwelzijn”, zegt Benard. “Sporadisch kwamen 
er opmerkingen over gezondheidsrisico’s en 
stankoverlast, maar verder was het milieu geen 
issue. Ook de voedselveiligheid werd door de 
stede lingen niet genoemd.” Vervolgens werd de 
stedelingen gevraagd om de binnenkant van een 
varkensbedrijf te tekenen zoals zij dachten dat 
het eruit zou zien. De negatieve associaties werden 
in de tekeningen uitgelicht en kwamen neer op 
drie thema’s: massaliteit (veel dieren, heel dicht 
op elkaar), onnatuurlijkheid (niet naar buiten 
kunnen of vrij kunnen bewegen, kunstmatig 
licht in de stallen) en industrieel management 
(hygiëne, roosters, beton, ongezond voedsel met 
medicijnen, staartknippen en tandvijlen en het 
scheiden van zeug en big kort na de geboorte). 
Kortom: ze vonden het een houderij waarbij het 
dier een productiemiddel is geworden en geen 
waardig bestaan heeft. Het viel Benard op dat de 
televisiebeelden tijdens de varkenspest bij ver-
schillende deelnemers waren blijven hangen.

Verplaatsen in varkenshouder
De stedelingen werd gevraagd zich in te leven in 
de varkenshouder. Als jullie vinden dat de varkens 
niet goed worden gehouden, waarom doet de 
boer dit dan? Opvallend was dat stedelingen aan-
gaven dat de boer er weinig aan kan doen. Lage 
inkomens, concurrentie, grote vraag en de lage 
prijs van vlees waren genoemde redenen waarom 
een boer zijn varkens dicht opeen moet houden 
en onder minimale omstandigheden. Sommige 
‘Amsterdamse stadsmensen’ vonden dat de boer 
toch ook zou kunnen kiezen voor de overstap 
naar de biologische houderij of een neventak die 
extra geld in ‘t laatje brengt. Desondanks dacht 
bijna de hele groep stedelingen dat varkens-
houders best wel van hun dieren hielden. De 
enkeling die daar niet in geloofde, baseerde zich 
op het feit dat varkenshouders hun dieren geen 
namen geven. 
Ook een rollenspel maakte deel uit van het 

onderzoek. Enkele stedelingen werd gevraagd in 
de huid te kruipen van de varkenshouder met 
een megabedrijf. Anderen mochten de rol van 
dierenwelzijnsactivist op zich nemen. Benard: 
“Wat opviel was dat de ‘megavarkenshouders’ in 
het rollenspel dezelfde argumenten gebruikten 
als de varkenshouders in de praktijk: een mega-
stal zorgt voor een beter inkomen en is niet per 
se slechter voor het dierenwelzijn, maar zelfs 
beter vanwege het gebruik van nieuwe techno-
logieën en minder transport. Deze argumenten 
gaven geen oplossing voor de ‘onnatuurlijkheid’, 
‘massaliteit’ en ‘het industrieel management’, 
wat de stedeling tegenstaat, en daardoor waren 
zij uiteindelijk ook niet tevredengesteld. 
Benard komt tot de conclusie dat stedelingen 
redelijk goed begrijpen waarom de varkenshou-
der de dieren houdt zoals hij ze houdt. Er is zelfs 
begrip voor. “Maar de panelleden vielen daarna 
snel terug in hun eigen denkbeelden: de huidige 
varkenshouderij wordt afgekeurd zolang varkens 
geen waardig bestaan hebben. Daar wil men 
geen sympathie voor opbrengen.” 

Varkenshouders kijken naar stedelingen
Tijdens de drie dagdelen dat de stedelingen werden 
ondervraagd, zijn fi lmopnamen gemaakt. In totaal 
elf Brabantse varkenshouders werden met die beel-
den geconfronteerd. Eerst werd aan de varkens-
houders gevraagd hoe zij dachten over de stede-
ling. Benard: “Men bleek daar niet mee bezig te 
zijn, wel met de ‘burgers’ in de eigen buurt. Vol-
gens de varkenshouders is de stedeling vooral 
onwetend. Deze conclusie bleek soms iets te snel 
getrokken. Met name de media kregen de schuld 
van het imagoprobleem, die zouden een verkeerd 
beeld scheppen over de houderij. Verder vonden de 
varkenshouders dat de stedeling veel eisen stelt om 
vervolgens het goedkoopste stukje vlees te kiezen. 
Al werd dit koopgedrag vooral de supermarkt ver-
weten. Een enkele boer gaf aan ook zelf het goed-
koopste stukje vlees te kopen. Vervolgens moesten 
de varkenshouders een varkensstal tekenen zoals 
zij dachten dat een stedeling die zou tekenen. 
“Dat bleek een hele lastige opgave”, vertelt Benard. 
Want hoe kun je weten hoe een onwetende stede-
ling een stal tekent? Denkt de stedeling aan een 

fabriek waar vlees en melk vandaan komt? Of is er 
een nostalgisch beeld van vroeger? De varkens-
houders wisten het niet.
Toen de varkenshouders te zien kregen hoe de 
stedelingen hun varkensstallen vorm hadden 
gegeven in hun tekeningen, brak discussie los. 
“De varkenshouders gingen vooral in op details. 
Volgens de stedelingen ontbrak het aan daglicht 
in de stallen, waarop de varkenshouders dit 
tegenspraken.” De varkenshouders wilden 
slechts met moeite inzien hoe de stedelingen 
tegen hun bedrijven aankeken”, concludeert 
Benard. “Zij bleven volharden in hun idee dat 
de stedeling onwetend was.”

Een wijze les
Het blijkt dat van mens op mens, de boer en 
burger  best begrip hebben voor elkaar. Het 
onderwerp dierenwelzijn is een ander verhaal. 
Benard concludeert, mede op basis van de litera-
tuur, dat de verschillende groeperingen geneigd 
zijn door hun eigen bril kijken. Varkenshouders 
denken gemakkelijk dat wanneer zij uitleg geven 
over details van hun stal, de stedeling meer 
begrip krijgt voor hun wijze van varkens houden. 
Dat is niet altijd zo, aangezien de details vaak niet 
aansluiten bij het beeld dat de stedeling heeft. 
Benard: “Als een boer het heeft over dierenwelzijn, 
heeft hij het vaak over de diergezondheid. Als die 
goed is, dan is het dierenwelzijn ook goed. Als de 
stedeling het heeft over dierenwelzijn, heeft hij 
het vooral over de emoties van het dier en het 
kunnen uitoefenen van het natuurlijke gedrag.” 
Stedelingen zien graag een houderij waarin het 
dier gerespecteerd wordt en waar het dier kan 
zijn. Informatie over bijvoorbeeld goede hygiëne 
en het toepassen van nieuwe technologieën past 
daar niet bij. Informeren is niet altijd de beste 
methode om stedelingen ‘mee te krijgen’ in een 
onderwerp als dierenwelzijn. Wat dan wel? Som-
mige nieuwe stalconcepten hebben als doel om 
de ‘brillen’ van de verschillende groeperingen 
met elkaar te combineren, zodat er door één 
gezamenlijke bril wordt gekeken. Een voorbeeld 
is het project Varkansen van Wageningen UR. 
Dergelijke stalontwerpen hebben wel de goed-
keuring van de stedelingen.

Geesje Rotgers 

Stedeling snapt varkens houder beter dan 
omgekeerd
Begrijpt de Amsterdamse stadsmens de Brabantse varkenshouder? En omgekeerd? Kan de stedeling zich 

verplaatsen in de keuzes die de varkenshouder maakt voor zijn bedrijf? En wat vinden varkenshouders van 

de visie van stedelingen? Marianne Benard, aio bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzocht in 

welke mate stedelingen en varkenshouders begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

MARIANNE BENARD

Stedelingen tekenden varkensstallen zoals die 
er in hun beleving uitzien. Marianne Benard 
laat twee van die tekeningen zien. Vooral de 
massaliteit en de saaie hokken zonder daglicht 
werden uitgebeeld.
Foto: Geesje Rotgers

M arianne Benard onderzocht hoe 
de verschillende groeperingen 
binnen de varkenshouderij van 
elkaar kunnen leren. En hoe zij 
meer begrip voor elkaar kunnen 

krijgen. Haar onderzoek vond plaats binnen het 
project Sociable Swine, onderdeel van het NWO-
project Waardering van dierenwelzijn.  

Wat vindt de stedeling?
Voor het onderzoek werden 27 stedelingen (drie 
groepen van negen personen) uit Amsterdam en 
omstreken geselecteerd voor deelname aan een 
panel. De groep betrof een evenredige afspiege-
ling van de Amsterdamse bevolking voor wat 
betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
etnische afkomst. De deelnemers wisten niet 
over welk onderwerp zij bevraagd zouden wor-
den, zodat zij zich vooraf niet in het onderwerp 
konden verdiepen. Het zijn juist die eerste reac-
ties die vaak een rol spelen in het maatschappelij-
ke debat. Pas tijdens de panelbijeenkomst werd 
bekendgemaakt dat het over de varkenshouderij 
zou gaan. De stedelingen werden als eerste 
gevraagd wat zij hadden met varkens. “De mees-
ten kwamen weinig verder dan ‘varkensvlees is 
lekker op mijn bord’. Met uitzondering van de 
vegetariërs in de groep”, vertelt Benard. Vervolgens 
werd gevraagd wat zij vonden van de varkens-
houderij. Geen van de 27 stedelingen had ooit 
een intensieve varkenshouderij bezocht. Dit type 
houderij stond ver van hun af. Het beeld dat de 
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deelnemers over de varkenshouderij hadden, 
werd dus grotendeels bepaald door de media. 
“Het beeld dat de stedelingen hadden was vooral 
negatief. Opvallend was dat bij de varkenshoude-
rij vooral werd gedacht aan een groot gebrek aan 
dierenwelzijn”, zegt Benard. “Sporadisch kwamen 
er opmerkingen over gezondheidsrisico’s en 
stankoverlast, maar verder was het milieu geen 
issue. Ook de voedselveiligheid werd door de 
stede lingen niet genoemd.” Vervolgens werd de 
stedelingen gevraagd om de binnenkant van een 
varkensbedrijf te tekenen zoals zij dachten dat 
het eruit zou zien. De negatieve associaties werden 
in de tekeningen uitgelicht en kwamen neer op 
drie thema’s: massaliteit (veel dieren, heel dicht 
op elkaar), onnatuurlijkheid (niet naar buiten 
kunnen of vrij kunnen bewegen, kunstmatig 
licht in de stallen) en industrieel management 
(hygiëne, roosters, beton, ongezond voedsel met 
medicijnen, staartknippen en tandvijlen en het 
scheiden van zeug en big kort na de geboorte). 
Kortom: ze vonden het een houderij waarbij het 
dier een productiemiddel is geworden en geen 
waardig bestaan heeft. Het viel Benard op dat de 
televisiebeelden tijdens de varkenspest bij ver-
schillende deelnemers waren blijven hangen.

Verplaatsen in varkenshouder
De stedelingen werd gevraagd zich in te leven in 
de varkenshouder. Als jullie vinden dat de varkens 
niet goed worden gehouden, waarom doet de 
boer dit dan? Opvallend was dat stedelingen aan-
gaven dat de boer er weinig aan kan doen. Lage 
inkomens, concurrentie, grote vraag en de lage 
prijs van vlees waren genoemde redenen waarom 
een boer zijn varkens dicht opeen moet houden 
en onder minimale omstandigheden. Sommige 
‘Amsterdamse stadsmensen’ vonden dat de boer 
toch ook zou kunnen kiezen voor de overstap 
naar de biologische houderij of een neventak die 
extra geld in ‘t laatje brengt. Desondanks dacht 
bijna de hele groep stedelingen dat varkens-
houders best wel van hun dieren hielden. De 
enkeling die daar niet in geloofde, baseerde zich 
op het feit dat varkenshouders hun dieren geen 
namen geven. 
Ook een rollenspel maakte deel uit van het 

onderzoek. Enkele stedelingen werd gevraagd in 
de huid te kruipen van de varkenshouder met 
een megabedrijf. Anderen mochten de rol van 
dierenwelzijnsactivist op zich nemen. Benard: 
“Wat opviel was dat de ‘megavarkenshouders’ in 
het rollenspel dezelfde argumenten gebruikten 
als de varkenshouders in de praktijk: een mega-
stal zorgt voor een beter inkomen en is niet per 
se slechter voor het dierenwelzijn, maar zelfs 
beter vanwege het gebruik van nieuwe techno-
logieën en minder transport. Deze argumenten 
gaven geen oplossing voor de ‘onnatuurlijkheid’, 
‘massaliteit’ en ‘het industrieel management’, 
wat de stedeling tegenstaat, en daardoor waren 
zij uiteindelijk ook niet tevredengesteld. 
Benard komt tot de conclusie dat stedelingen 
redelijk goed begrijpen waarom de varkenshou-
der de dieren houdt zoals hij ze houdt. Er is zelfs 
begrip voor. “Maar de panelleden vielen daarna 
snel terug in hun eigen denkbeelden: de huidige 
varkenshouderij wordt afgekeurd zolang varkens 
geen waardig bestaan hebben. Daar wil men 
geen sympathie voor opbrengen.” 

Varkenshouders kijken naar stedelingen
Tijdens de drie dagdelen dat de stedelingen werden 
ondervraagd, zijn fi lmopnamen gemaakt. In totaal 
elf Brabantse varkenshouders werden met die beel-
den geconfronteerd. Eerst werd aan de varkens-
houders gevraagd hoe zij dachten over de stede-
ling. Benard: “Men bleek daar niet mee bezig te 
zijn, wel met de ‘burgers’ in de eigen buurt. Vol-
gens de varkenshouders is de stedeling vooral 
onwetend. Deze conclusie bleek soms iets te snel 
getrokken. Met name de media kregen de schuld 
van het imagoprobleem, die zouden een verkeerd 
beeld scheppen over de houderij. Verder vonden de 
varkenshouders dat de stedeling veel eisen stelt om 
vervolgens het goedkoopste stukje vlees te kiezen. 
Al werd dit koopgedrag vooral de supermarkt ver-
weten. Een enkele boer gaf aan ook zelf het goed-
koopste stukje vlees te kopen. Vervolgens moesten 
de varkenshouders een varkensstal tekenen zoals 
zij dachten dat een stedeling die zou tekenen. 
“Dat bleek een hele lastige opgave”, vertelt Benard. 
Want hoe kun je weten hoe een onwetende stede-
ling een stal tekent? Denkt de stedeling aan een 

fabriek waar vlees en melk vandaan komt? Of is er 
een nostalgisch beeld van vroeger? De varkens-
houders wisten het niet.
Toen de varkenshouders te zien kregen hoe de 
stedelingen hun varkensstallen vorm hadden 
gegeven in hun tekeningen, brak discussie los. 
“De varkenshouders gingen vooral in op details. 
Volgens de stedelingen ontbrak het aan daglicht 
in de stallen, waarop de varkenshouders dit 
tegenspraken.” De varkenshouders wilden 
slechts met moeite inzien hoe de stedelingen 
tegen hun bedrijven aankeken”, concludeert 
Benard. “Zij bleven volharden in hun idee dat 
de stedeling onwetend was.”

Een wijze les
Het blijkt dat van mens op mens, de boer en 
burger  best begrip hebben voor elkaar. Het 
onderwerp dierenwelzijn is een ander verhaal. 
Benard concludeert, mede op basis van de litera-
tuur, dat de verschillende groeperingen geneigd 
zijn door hun eigen bril kijken. Varkenshouders 
denken gemakkelijk dat wanneer zij uitleg geven 
over details van hun stal, de stedeling meer 
begrip krijgt voor hun wijze van varkens houden. 
Dat is niet altijd zo, aangezien de details vaak niet 
aansluiten bij het beeld dat de stedeling heeft. 
Benard: “Als een boer het heeft over dierenwelzijn, 
heeft hij het vaak over de diergezondheid. Als die 
goed is, dan is het dierenwelzijn ook goed. Als de 
stedeling het heeft over dierenwelzijn, heeft hij 
het vooral over de emoties van het dier en het 
kunnen uitoefenen van het natuurlijke gedrag.” 
Stedelingen zien graag een houderij waarin het 
dier gerespecteerd wordt en waar het dier kan 
zijn. Informatie over bijvoorbeeld goede hygiëne 
en het toepassen van nieuwe technologieën past 
daar niet bij. Informeren is niet altijd de beste 
methode om stedelingen ‘mee te krijgen’ in een 
onderwerp als dierenwelzijn. Wat dan wel? Som-
mige nieuwe stalconcepten hebben als doel om 
de ‘brillen’ van de verschillende groeperingen 
met elkaar te combineren, zodat er door één 
gezamenlijke bril wordt gekeken. Een voorbeeld 
is het project Varkansen van Wageningen UR. 
Dergelijke stalontwerpen hebben wel de goed-
keuring van de stedelingen.

Geesje Rotgers 

Stedeling snapt varkens houder beter dan 
omgekeerd
Begrijpt de Amsterdamse stadsmens de Brabantse varkenshouder? En omgekeerd? Kan de stedeling zich 

verplaatsen in de keuzes die de varkenshouder maakt voor zijn bedrijf? En wat vinden varkenshouders van 

de visie van stedelingen? Marianne Benard, aio bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzocht in 

welke mate stedelingen en varkenshouders begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

MARIANNE BENARD

Stedelingen tekenden varkensstallen zoals die 
er in hun beleving uitzien. Marianne Benard 
laat twee van die tekeningen zien. Vooral de 
massaliteit en de saaie hokken zonder daglicht 
werden uitgebeeld.
Foto: Geesje Rotgers

M arianne Benard onderzocht hoe 
de verschillende groeperingen 
binnen de varkenshouderij van 
elkaar kunnen leren. En hoe zij 
meer begrip voor elkaar kunnen 

krijgen. Haar onderzoek vond plaats binnen het 
project Sociable Swine, onderdeel van het NWO-
project Waardering van dierenwelzijn.  

Wat vindt de stedeling?
Voor het onderzoek werden 27 stedelingen (drie 
groepen van negen personen) uit Amsterdam en 
omstreken geselecteerd voor deelname aan een 
panel. De groep betrof een evenredige afspiege-
ling van de Amsterdamse bevolking voor wat 
betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
etnische afkomst. De deelnemers wisten niet 
over welk onderwerp zij bevraagd zouden wor-
den, zodat zij zich vooraf niet in het onderwerp 
konden verdiepen. Het zijn juist die eerste reac-
ties die vaak een rol spelen in het maatschappelij-
ke debat. Pas tijdens de panelbijeenkomst werd 
bekendgemaakt dat het over de varkenshouderij 
zou gaan. De stedelingen werden als eerste 
gevraagd wat zij hadden met varkens. “De mees-
ten kwamen weinig verder dan ‘varkensvlees is 
lekker op mijn bord’. Met uitzondering van de 
vegetariërs in de groep”, vertelt Benard. Vervolgens 
werd gevraagd wat zij vonden van de varkens-
houderij. Geen van de 27 stedelingen had ooit 
een intensieve varkenshouderij bezocht. Dit type 
houderij stond ver van hun af. Het beeld dat de 
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deelnemers over de varkenshouderij hadden, 
werd dus grotendeels bepaald door de media. 
“Het beeld dat de stedelingen hadden was vooral 
negatief. Opvallend was dat bij de varkenshoude-
rij vooral werd gedacht aan een groot gebrek aan 
dierenwelzijn”, zegt Benard. “Sporadisch kwamen 
er opmerkingen over gezondheidsrisico’s en 
stankoverlast, maar verder was het milieu geen 
issue. Ook de voedselveiligheid werd door de 
stede lingen niet genoemd.” Vervolgens werd de 
stedelingen gevraagd om de binnenkant van een 
varkensbedrijf te tekenen zoals zij dachten dat 
het eruit zou zien. De negatieve associaties werden 
in de tekeningen uitgelicht en kwamen neer op 
drie thema’s: massaliteit (veel dieren, heel dicht 
op elkaar), onnatuurlijkheid (niet naar buiten 
kunnen of vrij kunnen bewegen, kunstmatig 
licht in de stallen) en industrieel management 
(hygiëne, roosters, beton, ongezond voedsel met 
medicijnen, staartknippen en tandvijlen en het 
scheiden van zeug en big kort na de geboorte). 
Kortom: ze vonden het een houderij waarbij het 
dier een productiemiddel is geworden en geen 
waardig bestaan heeft. Het viel Benard op dat de 
televisiebeelden tijdens de varkenspest bij ver-
schillende deelnemers waren blijven hangen.

Verplaatsen in varkenshouder
De stedelingen werd gevraagd zich in te leven in 
de varkenshouder. Als jullie vinden dat de varkens 
niet goed worden gehouden, waarom doet de 
boer dit dan? Opvallend was dat stedelingen aan-
gaven dat de boer er weinig aan kan doen. Lage 
inkomens, concurrentie, grote vraag en de lage 
prijs van vlees waren genoemde redenen waarom 
een boer zijn varkens dicht opeen moet houden 
en onder minimale omstandigheden. Sommige 
‘Amsterdamse stadsmensen’ vonden dat de boer 
toch ook zou kunnen kiezen voor de overstap 
naar de biologische houderij of een neventak die 
extra geld in ‘t laatje brengt. Desondanks dacht 
bijna de hele groep stedelingen dat varkens-
houders best wel van hun dieren hielden. De 
enkeling die daar niet in geloofde, baseerde zich 
op het feit dat varkenshouders hun dieren geen 
namen geven. 
Ook een rollenspel maakte deel uit van het 

onderzoek. Enkele stedelingen werd gevraagd in 
de huid te kruipen van de varkenshouder met 
een megabedrijf. Anderen mochten de rol van 
dierenwelzijnsactivist op zich nemen. Benard: 
“Wat opviel was dat de ‘megavarkenshouders’ in 
het rollenspel dezelfde argumenten gebruikten 
als de varkenshouders in de praktijk: een mega-
stal zorgt voor een beter inkomen en is niet per 
se slechter voor het dierenwelzijn, maar zelfs 
beter vanwege het gebruik van nieuwe techno-
logieën en minder transport. Deze argumenten 
gaven geen oplossing voor de ‘onnatuurlijkheid’, 
‘massaliteit’ en ‘het industrieel management’, 
wat de stedeling tegenstaat, en daardoor waren 
zij uiteindelijk ook niet tevredengesteld. 
Benard komt tot de conclusie dat stedelingen 
redelijk goed begrijpen waarom de varkenshou-
der de dieren houdt zoals hij ze houdt. Er is zelfs 
begrip voor. “Maar de panelleden vielen daarna 
snel terug in hun eigen denkbeelden: de huidige 
varkenshouderij wordt afgekeurd zolang varkens 
geen waardig bestaan hebben. Daar wil men 
geen sympathie voor opbrengen.” 

Varkenshouders kijken naar stedelingen
Tijdens de drie dagdelen dat de stedelingen werden 
ondervraagd, zijn fi lmopnamen gemaakt. In totaal 
elf Brabantse varkenshouders werden met die beel-
den geconfronteerd. Eerst werd aan de varkens-
houders gevraagd hoe zij dachten over de stede-
ling. Benard: “Men bleek daar niet mee bezig te 
zijn, wel met de ‘burgers’ in de eigen buurt. Vol-
gens de varkenshouders is de stedeling vooral 
onwetend. Deze conclusie bleek soms iets te snel 
getrokken. Met name de media kregen de schuld 
van het imagoprobleem, die zouden een verkeerd 
beeld scheppen over de houderij. Verder vonden de 
varkenshouders dat de stedeling veel eisen stelt om 
vervolgens het goedkoopste stukje vlees te kiezen. 
Al werd dit koopgedrag vooral de supermarkt ver-
weten. Een enkele boer gaf aan ook zelf het goed-
koopste stukje vlees te kopen. Vervolgens moesten 
de varkenshouders een varkensstal tekenen zoals 
zij dachten dat een stedeling die zou tekenen. 
“Dat bleek een hele lastige opgave”, vertelt Benard. 
Want hoe kun je weten hoe een onwetende stede-
ling een stal tekent? Denkt de stedeling aan een 

fabriek waar vlees en melk vandaan komt? Of is er 
een nostalgisch beeld van vroeger? De varkens-
houders wisten het niet.
Toen de varkenshouders te zien kregen hoe de 
stedelingen hun varkensstallen vorm hadden 
gegeven in hun tekeningen, brak discussie los. 
“De varkenshouders gingen vooral in op details. 
Volgens de stedelingen ontbrak het aan daglicht 
in de stallen, waarop de varkenshouders dit 
tegenspraken.” De varkenshouders wilden 
slechts met moeite inzien hoe de stedelingen 
tegen hun bedrijven aankeken”, concludeert 
Benard. “Zij bleven volharden in hun idee dat 
de stedeling onwetend was.”

Een wijze les
Het blijkt dat van mens op mens, de boer en 
burger  best begrip hebben voor elkaar. Het 
onderwerp dierenwelzijn is een ander verhaal. 
Benard concludeert, mede op basis van de litera-
tuur, dat de verschillende groeperingen geneigd 
zijn door hun eigen bril kijken. Varkenshouders 
denken gemakkelijk dat wanneer zij uitleg geven 
over details van hun stal, de stedeling meer 
begrip krijgt voor hun wijze van varkens houden. 
Dat is niet altijd zo, aangezien de details vaak niet 
aansluiten bij het beeld dat de stedeling heeft. 
Benard: “Als een boer het heeft over dierenwelzijn, 
heeft hij het vaak over de diergezondheid. Als die 
goed is, dan is het dierenwelzijn ook goed. Als de 
stedeling het heeft over dierenwelzijn, heeft hij 
het vooral over de emoties van het dier en het 
kunnen uitoefenen van het natuurlijke gedrag.” 
Stedelingen zien graag een houderij waarin het 
dier gerespecteerd wordt en waar het dier kan 
zijn. Informatie over bijvoorbeeld goede hygiëne 
en het toepassen van nieuwe technologieën past 
daar niet bij. Informeren is niet altijd de beste 
methode om stedelingen ‘mee te krijgen’ in een 
onderwerp als dierenwelzijn. Wat dan wel? Som-
mige nieuwe stalconcepten hebben als doel om 
de ‘brillen’ van de verschillende groeperingen 
met elkaar te combineren, zodat er door één 
gezamenlijke bril wordt gekeken. Een voorbeeld 
is het project Varkansen van Wageningen UR. 
Dergelijke stalontwerpen hebben wel de goed-
keuring van de stedelingen.

Geesje Rotgers 

Stedeling snapt varkens houder beter dan 
omgekeerd
Begrijpt de Amsterdamse stadsmens de Brabantse varkenshouder? En omgekeerd? Kan de stedeling zich 

verplaatsen in de keuzes die de varkenshouder maakt voor zijn bedrijf? En wat vinden varkenshouders van 

de visie van stedelingen? Marianne Benard, aio bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzocht in 

welke mate stedelingen en varkenshouders begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

MARIANNE BENARD

Stedelingen tekenden varkensstallen zoals die 
er in hun beleving uitzien. Marianne Benard 
laat twee van die tekeningen zien. Vooral de 
massaliteit en de saaie hokken zonder daglicht 
werden uitgebeeld.
Foto: Geesje Rotgers

M arianne Benard onderzocht hoe 
de verschillende groeperingen 
binnen de varkenshouderij van 
elkaar kunnen leren. En hoe zij 
meer begrip voor elkaar kunnen 

krijgen. Haar onderzoek vond plaats binnen het 
project Sociable Swine, onderdeel van het NWO-
project Waardering van dierenwelzijn.  

Wat vindt de stedeling?
Voor het onderzoek werden 27 stedelingen (drie 
groepen van negen personen) uit Amsterdam en 
omstreken geselecteerd voor deelname aan een 
panel. De groep betrof een evenredige afspiege-
ling van de Amsterdamse bevolking voor wat 
betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
etnische afkomst. De deelnemers wisten niet 
over welk onderwerp zij bevraagd zouden wor-
den, zodat zij zich vooraf niet in het onderwerp 
konden verdiepen. Het zijn juist die eerste reac-
ties die vaak een rol spelen in het maatschappelij-
ke debat. Pas tijdens de panelbijeenkomst werd 
bekendgemaakt dat het over de varkenshouderij 
zou gaan. De stedelingen werden als eerste 
gevraagd wat zij hadden met varkens. “De mees-
ten kwamen weinig verder dan ‘varkensvlees is 
lekker op mijn bord’. Met uitzondering van de 
vegetariërs in de groep”, vertelt Benard. Vervolgens 
werd gevraagd wat zij vonden van de varkens-
houderij. Geen van de 27 stedelingen had ooit 
een intensieve varkenshouderij bezocht. Dit type 
houderij stond ver van hun af. Het beeld dat de 
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deelnemers over de varkenshouderij hadden, 
werd dus grotendeels bepaald door de media. 
“Het beeld dat de stedelingen hadden was vooral 
negatief. Opvallend was dat bij de varkenshoude-
rij vooral werd gedacht aan een groot gebrek aan 
dierenwelzijn”, zegt Benard. “Sporadisch kwamen 
er opmerkingen over gezondheidsrisico’s en 
stankoverlast, maar verder was het milieu geen 
issue. Ook de voedselveiligheid werd door de 
stede lingen niet genoemd.” Vervolgens werd de 
stedelingen gevraagd om de binnenkant van een 
varkensbedrijf te tekenen zoals zij dachten dat 
het eruit zou zien. De negatieve associaties werden 
in de tekeningen uitgelicht en kwamen neer op 
drie thema’s: massaliteit (veel dieren, heel dicht 
op elkaar), onnatuurlijkheid (niet naar buiten 
kunnen of vrij kunnen bewegen, kunstmatig 
licht in de stallen) en industrieel management 
(hygiëne, roosters, beton, ongezond voedsel met 
medicijnen, staartknippen en tandvijlen en het 
scheiden van zeug en big kort na de geboorte). 
Kortom: ze vonden het een houderij waarbij het 
dier een productiemiddel is geworden en geen 
waardig bestaan heeft. Het viel Benard op dat de 
televisiebeelden tijdens de varkenspest bij ver-
schillende deelnemers waren blijven hangen.

Verplaatsen in varkenshouder
De stedelingen werd gevraagd zich in te leven in 
de varkenshouder. Als jullie vinden dat de varkens 
niet goed worden gehouden, waarom doet de 
boer dit dan? Opvallend was dat stedelingen aan-
gaven dat de boer er weinig aan kan doen. Lage 
inkomens, concurrentie, grote vraag en de lage 
prijs van vlees waren genoemde redenen waarom 
een boer zijn varkens dicht opeen moet houden 
en onder minimale omstandigheden. Sommige 
‘Amsterdamse stadsmensen’ vonden dat de boer 
toch ook zou kunnen kiezen voor de overstap 
naar de biologische houderij of een neventak die 
extra geld in ‘t laatje brengt. Desondanks dacht 
bijna de hele groep stedelingen dat varkens-
houders best wel van hun dieren hielden. De 
enkeling die daar niet in geloofde, baseerde zich 
op het feit dat varkenshouders hun dieren geen 
namen geven. 
Ook een rollenspel maakte deel uit van het 

onderzoek. Enkele stedelingen werd gevraagd in 
de huid te kruipen van de varkenshouder met 
een megabedrijf. Anderen mochten de rol van 
dierenwelzijnsactivist op zich nemen. Benard: 
“Wat opviel was dat de ‘megavarkenshouders’ in 
het rollenspel dezelfde argumenten gebruikten 
als de varkenshouders in de praktijk: een mega-
stal zorgt voor een beter inkomen en is niet per 
se slechter voor het dierenwelzijn, maar zelfs 
beter vanwege het gebruik van nieuwe techno-
logieën en minder transport. Deze argumenten 
gaven geen oplossing voor de ‘onnatuurlijkheid’, 
‘massaliteit’ en ‘het industrieel management’, 
wat de stedeling tegenstaat, en daardoor waren 
zij uiteindelijk ook niet tevredengesteld. 
Benard komt tot de conclusie dat stedelingen 
redelijk goed begrijpen waarom de varkenshou-
der de dieren houdt zoals hij ze houdt. Er is zelfs 
begrip voor. “Maar de panelleden vielen daarna 
snel terug in hun eigen denkbeelden: de huidige 
varkenshouderij wordt afgekeurd zolang varkens 
geen waardig bestaan hebben. Daar wil men 
geen sympathie voor opbrengen.” 

Varkenshouders kijken naar stedelingen
Tijdens de drie dagdelen dat de stedelingen werden 
ondervraagd, zijn fi lmopnamen gemaakt. In totaal 
elf Brabantse varkenshouders werden met die beel-
den geconfronteerd. Eerst werd aan de varkens-
houders gevraagd hoe zij dachten over de stede-
ling. Benard: “Men bleek daar niet mee bezig te 
zijn, wel met de ‘burgers’ in de eigen buurt. Vol-
gens de varkenshouders is de stedeling vooral 
onwetend. Deze conclusie bleek soms iets te snel 
getrokken. Met name de media kregen de schuld 
van het imagoprobleem, die zouden een verkeerd 
beeld scheppen over de houderij. Verder vonden de 
varkenshouders dat de stedeling veel eisen stelt om 
vervolgens het goedkoopste stukje vlees te kiezen. 
Al werd dit koopgedrag vooral de supermarkt ver-
weten. Een enkele boer gaf aan ook zelf het goed-
koopste stukje vlees te kopen. Vervolgens moesten 
de varkenshouders een varkensstal tekenen zoals 
zij dachten dat een stedeling die zou tekenen. 
“Dat bleek een hele lastige opgave”, vertelt Benard. 
Want hoe kun je weten hoe een onwetende stede-
ling een stal tekent? Denkt de stedeling aan een 

fabriek waar vlees en melk vandaan komt? Of is er 
een nostalgisch beeld van vroeger? De varkens-
houders wisten het niet.
Toen de varkenshouders te zien kregen hoe de 
stedelingen hun varkensstallen vorm hadden 
gegeven in hun tekeningen, brak discussie los. 
“De varkenshouders gingen vooral in op details. 
Volgens de stedelingen ontbrak het aan daglicht 
in de stallen, waarop de varkenshouders dit 
tegenspraken.” De varkenshouders wilden 
slechts met moeite inzien hoe de stedelingen 
tegen hun bedrijven aankeken”, concludeert 
Benard. “Zij bleven volharden in hun idee dat 
de stedeling onwetend was.”

Een wijze les
Het blijkt dat van mens op mens, de boer en 
burger  best begrip hebben voor elkaar. Het 
onderwerp dierenwelzijn is een ander verhaal. 
Benard concludeert, mede op basis van de litera-
tuur, dat de verschillende groeperingen geneigd 
zijn door hun eigen bril kijken. Varkenshouders 
denken gemakkelijk dat wanneer zij uitleg geven 
over details van hun stal, de stedeling meer 
begrip krijgt voor hun wijze van varkens houden. 
Dat is niet altijd zo, aangezien de details vaak niet 
aansluiten bij het beeld dat de stedeling heeft. 
Benard: “Als een boer het heeft over dierenwelzijn, 
heeft hij het vaak over de diergezondheid. Als die 
goed is, dan is het dierenwelzijn ook goed. Als de 
stedeling het heeft over dierenwelzijn, heeft hij 
het vooral over de emoties van het dier en het 
kunnen uitoefenen van het natuurlijke gedrag.” 
Stedelingen zien graag een houderij waarin het 
dier gerespecteerd wordt en waar het dier kan 
zijn. Informatie over bijvoorbeeld goede hygiëne 
en het toepassen van nieuwe technologieën past 
daar niet bij. Informeren is niet altijd de beste 
methode om stedelingen ‘mee te krijgen’ in een 
onderwerp als dierenwelzijn. Wat dan wel? Som-
mige nieuwe stalconcepten hebben als doel om 
de ‘brillen’ van de verschillende groeperingen 
met elkaar te combineren, zodat er door één 
gezamenlijke bril wordt gekeken. Een voorbeeld 
is het project Varkansen van Wageningen UR. 
Dergelijke stalontwerpen hebben wel de goed-
keuring van de stedelingen.

Geesje Rotgers 

Stedeling snapt varkens houder beter dan 
omgekeerd
Begrijpt de Amsterdamse stadsmens de Brabantse varkenshouder? En omgekeerd? Kan de stedeling zich 

verplaatsen in de keuzes die de varkenshouder maakt voor zijn bedrijf? En wat vinden varkenshouders van 

de visie van stedelingen? Marianne Benard, aio bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzocht in 

welke mate stedelingen en varkenshouders begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

MARIANNE BENARD

Stedelingen tekenden varkensstallen zoals die 
er in hun beleving uitzien. Marianne Benard 
laat twee van die tekeningen zien. Vooral de 
massaliteit en de saaie hokken zonder daglicht 
werden uitgebeeld.
Foto: Geesje Rotgers

M arianne Benard onderzocht hoe 
de verschillende groeperingen 
binnen de varkenshouderij van 
elkaar kunnen leren. En hoe zij 
meer begrip voor elkaar kunnen 

krijgen. Haar onderzoek vond plaats binnen het 
project Sociable Swine, onderdeel van het NWO-
project Waardering van dierenwelzijn.  

Wat vindt de stedeling?
Voor het onderzoek werden 27 stedelingen (drie 
groepen van negen personen) uit Amsterdam en 
omstreken geselecteerd voor deelname aan een 
panel. De groep betrof een evenredige afspiege-
ling van de Amsterdamse bevolking voor wat 
betreft leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
etnische afkomst. De deelnemers wisten niet 
over welk onderwerp zij bevraagd zouden wor-
den, zodat zij zich vooraf niet in het onderwerp 
konden verdiepen. Het zijn juist die eerste reac-
ties die vaak een rol spelen in het maatschappelij-
ke debat. Pas tijdens de panelbijeenkomst werd 
bekendgemaakt dat het over de varkenshouderij 
zou gaan. De stedelingen werden als eerste 
gevraagd wat zij hadden met varkens. “De mees-
ten kwamen weinig verder dan ‘varkensvlees is 
lekker op mijn bord’. Met uitzondering van de 
vegetariërs in de groep”, vertelt Benard. Vervolgens 
werd gevraagd wat zij vonden van de varkens-
houderij. Geen van de 27 stedelingen had ooit 
een intensieve varkenshouderij bezocht. Dit type 
houderij stond ver van hun af. Het beeld dat de 
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Annex III. Brochure about  

the Seeking Sociable Swine project,  

written by the involved Ph.D. students 
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Sociale varkens in een  

duurzame omgeving 
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Het project – In het project wordt het ef-
fect van deze nieuwe fokmethode op het ge-
drag en de fysiologie van varkens onder-
zocht.  

Zijn zij minder agressief, gaan zij beter om 
met hiërarchie of geven zij misschien hokge-
noten meer steun? Zijn hiervoor ook aanwij-
zingen te vinden in de fysiologie? En heel 
belangrijk, leidt deze nieuwe fokmethode 
niet alleen tot een verhoogde productiviteit 
maar ook tot een verbetering van het wel-
zijn? Naast dat het varken wordt bestudeerd, 
wordt er ook gekeken naar de invloed van 
omgeving op de groei en het gedrag. 

De hypothese is dat een optimale omgeving 
en een optimaal varken elkaar versterken en 
dat zo een maximale welzijnsverbetering be-
reikt kan worden.  

In dit project zijn maatschappij en industrie 
nauw betrokken. Verschillende organisaties 
zijn gevraagd naar hun mening over het pro-
ject. Aan de hand hiervan en van de eerste 
wetenschappelijke resultaten die in 2012 be-
kend worden, zullen vervolgstappen gezet 
worden. De nieuwe fokmethode is mede op-
gezet door IPG waardoor implementatie snel 
kan plaatsvinden.   

Conclusie – Seeking Sociable Swine is een 
waardevolle kans om de productiviteit én het 
welzijn van varkens te bevorderen. 

Contact – Is uw interesse gewekt of heeft 
u vragen of suggesties voor dit project? Bent 
u benieuwd naar wat er gebeurd met uw 
mening of met die van andere betrokken 
stakeholders? Neem dan contact op met: 
Marianne Benard (m.benard@vu.nl)  

Dit project wordt mede mogelijk  
gemaakt door: 

De rol van de fokkerij – Varkens wor-
den hoofdzakelijk gefokt om snel en efficiënt 
te groeien. Recent is gebleken dat sommige 
varkens een erfelijke aanleg hebben om de 
groei van hokgenoten positief te beïnvloeden 
(zie Figuur 1).  
Hoe varkens dat doen is nog onbekend. De 
hypothese is dat bepaalde sociale gedragin-
gen hieraan ten grondslag liggen. Vanuit de-
ze hypothese is een nieuwe fokmethode ont-
wikkeld die naast de aanleg van het varken 
voor individuele groei, ook het erfelijke ef-
fect op de groei van groepsgenoten, de soci-
ale fokwaarde, meeneemt.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 1. De hypothese is dat varkens erfelijk so-
ciaal gedrag hebben waarmee ze een invloed 
hebben op het welzijn en de groei van hokgeno-
ten. 

Seeking sociable swine 

In deze folder wordt u geïnformeerd over het 
Seeking Sociable Swine project, een initiatief 
van Wageningen University, de Vrije Univer-
siteit Amsterdam en het Institute for Pig Ge-
netics (IPG). In dit project wordt er samen-
gewerkt door wetenschap, industrie en 
maatschappij om het welzijn van varkens te 
verbeteren.  

Op weg naar een diervriendelijke 
varkenshouderij – Vanaf 2023 moet de 
veeteelt zo duurzaam en diervriendelijk mo-
gelijk zijn. Eerder werd dierwelzijn voorna-
melijk verbeterd door de ontwikkeling van 
huisvestingssystemen waarin meer ruimte is 
voor natuurlijk gedrag van varkens. Dat is 
een positieve ontwikkeling, maar nog geen 
garantie voor een beter welzijn. De huisves-
ting kan optimaal zijn, maar als daarin var-
kens worden geplaatst die elkaar niet tolere-
ren, is een goed welzijn nog niet bereikt. 
Daarom hangt het succes van ‘een diervrien-
delijke varkenshouderij’ ook af van het var-
ken zelf. Het Seeking Sociable Swine project 
onderzoekt hoe dit op een verantwoorde ma-
nier kan. 

Het varken – In een stal worden varkens 
gehuisvest in groepen. Dit betekent dat het 
erg belangrijk is hoe varkens zich ten op-
zichte van elkaar gedragen. Varkens kunnen 
dat op een positieve manier doen door met 
elkaar te spelen en door elkaar te steunen in 
stressvolle situaties. Helaas gaan varkens 
ook op een negatieve manier met elkaar om. 
Voorbeelden hiervan zijn elkaar wegduwen 
bij de voerbak en het kauwen op en bijten in 
elkaars oren, flanken en staarten. Dit laatste 
kan nare gevolgen hebben voor zowel wel-
zijn, productiviteit en gezondheid.  

Gedragingen kunnen worden overgenomen 
door andere varkens. Als één varken begint 
met spelen dan volgen er vaak meer, maar 
dit geldt ook voor het beschadigende ge-
drag. Kortom, het groepsgedrag is van grote 
invloed op het welzijn. 

Het optimale varken zou een varken zijn dat 
in de juiste omgeving vaak positief sociaal 
gedrag vertoont en weinig negatief gedrag. 
Het is echter moeilijk om direct te fokken op 
sociaal gedrag. In dit project wordt een nieu-
we fokmethode onderzocht die mogelijk indi-
rect sociaal gedrag beïnvloedt.  

+ 
+ + 
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Het project – In het project wordt het ef-
fect van deze nieuwe fokmethode op het ge-
drag en de fysiologie van varkens onder-
zocht.  

Zijn zij minder agressief, gaan zij beter om 
met hiërarchie of geven zij misschien hokge-
noten meer steun? Zijn hiervoor ook aanwij-
zingen te vinden in de fysiologie? En heel 
belangrijk, leidt deze nieuwe fokmethode 
niet alleen tot een verhoogde productiviteit 
maar ook tot een verbetering van het wel-
zijn? Naast dat het varken wordt bestudeerd, 
wordt er ook gekeken naar de invloed van 
omgeving op de groei en het gedrag. 

De hypothese is dat een optimale omgeving 
en een optimaal varken elkaar versterken en 
dat zo een maximale welzijnsverbetering be-
reikt kan worden.  

In dit project zijn maatschappij en industrie 
nauw betrokken. Verschillende organisaties 
zijn gevraagd naar hun mening over het pro-
ject. Aan de hand hiervan en van de eerste 
wetenschappelijke resultaten die in 2012 be-
kend worden, zullen vervolgstappen gezet 
worden. De nieuwe fokmethode is mede op-
gezet door IPG waardoor implementatie snel 
kan plaatsvinden.   

Conclusie – Seeking Sociable Swine is een 
waardevolle kans om de productiviteit én het 
welzijn van varkens te bevorderen. 

Contact – Is uw interesse gewekt of heeft 
u vragen of suggesties voor dit project? Bent 
u benieuwd naar wat er gebeurd met uw 
mening of met die van andere betrokken 
stakeholders? Neem dan contact op met: 
Marianne Benard (m.benard@vu.nl)  

Dit project wordt mede mogelijk  
gemaakt door: 

De rol van de fokkerij – Varkens wor-
den hoofdzakelijk gefokt om snel en efficiënt 
te groeien. Recent is gebleken dat sommige 
varkens een erfelijke aanleg hebben om de 
groei van hokgenoten positief te beïnvloeden 
(zie Figuur 1).  
Hoe varkens dat doen is nog onbekend. De 
hypothese is dat bepaalde sociale gedragin-
gen hieraan ten grondslag liggen. Vanuit de-
ze hypothese is een nieuwe fokmethode ont-
wikkeld die naast de aanleg van het varken 
voor individuele groei, ook het erfelijke ef-
fect op de groei van groepsgenoten, de soci-
ale fokwaarde, meeneemt.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 1. De hypothese is dat varkens erfelijk so-
ciaal gedrag hebben waarmee ze een invloed 
hebben op het welzijn en de groei van hokgeno-
ten. 

Seeking sociable swine 

In deze folder wordt u geïnformeerd over het 
Seeking Sociable Swine project, een initiatief 
van Wageningen University, de Vrije Univer-
siteit Amsterdam en het Institute for Pig Ge-
netics (IPG). In dit project wordt er samen-
gewerkt door wetenschap, industrie en 
maatschappij om het welzijn van varkens te 
verbeteren.  

Op weg naar een diervriendelijke 
varkenshouderij – Vanaf 2023 moet de 
veeteelt zo duurzaam en diervriendelijk mo-
gelijk zijn. Eerder werd dierwelzijn voorna-
melijk verbeterd door de ontwikkeling van 
huisvestingssystemen waarin meer ruimte is 
voor natuurlijk gedrag van varkens. Dat is 
een positieve ontwikkeling, maar nog geen 
garantie voor een beter welzijn. De huisves-
ting kan optimaal zijn, maar als daarin var-
kens worden geplaatst die elkaar niet tolere-
ren, is een goed welzijn nog niet bereikt. 
Daarom hangt het succes van ‘een diervrien-
delijke varkenshouderij’ ook af van het var-
ken zelf. Het Seeking Sociable Swine project 
onderzoekt hoe dit op een verantwoorde ma-
nier kan. 

Het varken – In een stal worden varkens 
gehuisvest in groepen. Dit betekent dat het 
erg belangrijk is hoe varkens zich ten op-
zichte van elkaar gedragen. Varkens kunnen 
dat op een positieve manier doen door met 
elkaar te spelen en door elkaar te steunen in 
stressvolle situaties. Helaas gaan varkens 
ook op een negatieve manier met elkaar om. 
Voorbeelden hiervan zijn elkaar wegduwen 
bij de voerbak en het kauwen op en bijten in 
elkaars oren, flanken en staarten. Dit laatste 
kan nare gevolgen hebben voor zowel wel-
zijn, productiviteit en gezondheid.  

Gedragingen kunnen worden overgenomen 
door andere varkens. Als één varken begint 
met spelen dan volgen er vaak meer, maar 
dit geldt ook voor het beschadigende ge-
drag. Kortom, het groepsgedrag is van grote 
invloed op het welzijn. 

Het optimale varken zou een varken zijn dat 
in de juiste omgeving vaak positief sociaal 
gedrag vertoont en weinig negatief gedrag. 
Het is echter moeilijk om direct te fokken op 
sociaal gedrag. In dit project wordt een nieu-
we fokmethode onderzocht die mogelijk indi-
rect sociaal gedrag beïnvloedt.  

+ 
+ + 
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Het project – In het project wordt het ef-
fect van deze nieuwe fokmethode op het ge-
drag en de fysiologie van varkens onder-
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Zijn zij minder agressief, gaan zij beter om 
met hiërarchie of geven zij misschien hokge-
noten meer steun? Zijn hiervoor ook aanwij-
zingen te vinden in de fysiologie? En heel 
belangrijk, leidt deze nieuwe fokmethode 
niet alleen tot een verhoogde productiviteit 
maar ook tot een verbetering van het wel-
zijn? Naast dat het varken wordt bestudeerd, 
wordt er ook gekeken naar de invloed van 
omgeving op de groei en het gedrag. 

De hypothese is dat een optimale omgeving 
en een optimaal varken elkaar versterken en 
dat zo een maximale welzijnsverbetering be-
reikt kan worden.  

In dit project zijn maatschappij en industrie 
nauw betrokken. Verschillende organisaties 
zijn gevraagd naar hun mening over het pro-
ject. Aan de hand hiervan en van de eerste 
wetenschappelijke resultaten die in 2012 be-
kend worden, zullen vervolgstappen gezet 
worden. De nieuwe fokmethode is mede op-
gezet door IPG waardoor implementatie snel 
kan plaatsvinden.   

Conclusie – Seeking Sociable Swine is een 
waardevolle kans om de productiviteit én het 
welzijn van varkens te bevorderen. 

Contact – Is uw interesse gewekt of heeft 
u vragen of suggesties voor dit project? Bent 
u benieuwd naar wat er gebeurd met uw 
mening of met die van andere betrokken 
stakeholders? Neem dan contact op met: 
Marianne Benard (m.benard@vu.nl)  
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Annex IV. Questionnaire design 1  

used in the study presented in chapter 6 

A. General background of the pig farmers 

General information 

1. Age: 

 

 

2.  Gender:  

☐Male  ☐Female 

 

3. In which municipality were you raised? 

 

 

4. In which municipality are you living at the moment? 

 

 

5. What is the highest level of education you have completed 

 

 

6. How many years of work experience do you have in the pig sector? 

☐ 0-5 years ☐ 10-20 years 

☐ 6-10 years ☐ 21 > year 
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7. What kind of farm do you have? 

☐ Weaner production ☐Finisher operation 

☐ Breeding farm ☐Farrow-to-finish farm 

☐ Other:  

 

8. How would you describe your farm? 

☐Intensive ☐According to 1 star 

farming* 

☐ According to 2 star 

farming 

☐ According to 3 star farming (organic) ☐ Other 

* A three point ‘star’-scaling system for farming systems with higher animal welfare 

standards; “Beter Leven kenmerk”, www.beterleven.dierenbescherming.nl/varkens. 

 

Questions directed to your contact with pigs and animals in general 

9. Currently, how often would you say you come into contact with pigs? 

☐ 1 x a day ☐2 or more times per 

day 

☐ 1-2 days a week 

☐ Few times a month ☐ Few times a year ☐ Less than one time a 

year 

☐ Never   

 

10. Do you currently keep any animals (except pigs)? 

☐Yes, a guard 

dog 

☐Yes, an 

outdoor cat 

☐ Yes, a horse ☐Yes, other animals 

(fill in which) : 

☐Yes, a pet dog ☐Yes, a pet cat ☐ No, no animals  
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11.  In the past, have you ever kept any animals (except pigs)? 

☐Yes, a guard 

dog 

☐Yes, an 

outdoor cat 

☐ Yes, a horse ☐Yes, other animals 

(fill in which) : 

☐Yes, a pet 

dog 

☐Yes, a pet cat ☐ No, no 

animals 

 

 

Questions related to meat consumption 

12. What kind of animal products do you consume (multiple answers possible)? 

☐ Beef ☐ Fish ☐ Eggs ☐ Dairy products ☐ None of these 

☐ Pork ☐ Chicken  

 

13.  If you consume meat, how often do you eat meat? 

☐ Every day ☐ 3-5 times a 

week 

☐ Less than three 

times a week 

☐ Less than one 

time a week 

 

14. If you consume meat, what kind of meat do you consume the most? 

☐ Beef ☐ Pork ☐ Chicken 

 

15.  If you consume meat, what animal welfare segment you buy most? 

☐ Standard ☐ One star* ☐ Two stars  

☐ Three stars (organic) ☐ Others  

* A three point ‘star’-scaling system for farming systems with higher animal welfare 

standards; “Beter Leven kenmerk”, www.beterleven.dierenbescherming.nl/varkens. 
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Questions directed to knowledge on social behaviour 

16. Do you take behaviour of pigs into account in your management? 

☐No ☐To a certain extend ☐Yes ☐Not aware 

 

17.  How would you value your knowledge on social behaviour? 

☐Low ☐Average ☐High 
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B. General background of the urban citizen,  

i.e. ‘lay‐people’ 

General information 

1. Age: 

 

 

2.  Gender:  

☐Male  ☐Female 

 

3. In which municipality were you raised? 

 

 

4. In which municipality are you living at the moment? 

 

 

5. What is the highest level of education you have completed 

 

 

 

Questions directed to your contact with pigs and animals in general 

6. If you have been to a farm where animals were kept, what kind of farm was that 

(multiple answers are possible) 

☐ Pig farm ☐ (Dairy) cattle farm ☐ Chicken farm 

☐ Children's farm ☐ Riding school  
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7. Do you currently keep any animals? 

☐Yes, a guard 

dog 

☐Yes, an 

outdoor cat 

☐ Yes, a horse ☐Yes, other animals 

(fill in which) : 

☐Yes, a pet dog ☐Yes, a pet cat ☐ No, no animals 

 

8.  In the past, have you ever kept any animals? 

☐Yes, a guard 

dog 

☐Yes, an outdoor 

cat 

☐ Yes, a horse ☐Yes, other 

animals (fill in 

which) : 

 
☐Yes, a pet dog ☐Yes, a pet cat ☐ No, no animals 

 

 

Questions related to meat consumption 

9. What kind of animal products do you consume (multiple answers possible)? 

☐ Beef ☐ Fish ☐ Eggs ☐ Dairy products ☐ None of these 

☐ Pork ☐ Chicken  

 

10.  If you consume meat, how often do you eat meat? 

☐ Every day ☐ 3-5 times a 

week 

☐ Less than three 

times a week 

☐ Less than one 

time a week 

 

11.  If you consume meat, what kind of meat do you consume the most? 

☐ Beef ☐ Pork ☐ Chicken 

 

12.  If you consume meat, what animal welfare segment you buy most? 

☐ Standard ☐ One star* ☐ Two stars  

☐ Three stars (organic) ☐ Others  

* A three point ‘star’-scaling system for farming systems with higher animal welfare 

standards; “Beter Leven kenmerk”, www.beterleven.dierenbescherming.nl/varkens.
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C. General background of the animal researchers 

General information 

1. Age: 

 

 

2.  Gender:  

☐Male  ☐Female 

 

3. In which municipality were you raised? 

 

 

4. In which municipality are you living at the moment? 

 

 

5. What is the highest level of education you have completed 

 

 

6. How long have you been working in the field of animal science concerning pigs? 

☐ 0-5 years ☐ 10-20 years 

☐ 6-10 years ☐ 21 > year 

 

7. Did you ever participate in a Qualitative Behaviour Assessment? 

☐ Ja ☐ Nee 
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Questions directed to your contact with pigs and animals in general 

8. Currently, how often would you say you come into contact with pigs? 

☐ 1 x a day ☐2 or more times per 

day 

☐ 1-2 days a week 

☐ Few times a month ☐ Few times a year ☐ Less than one time a year 

☐ Never   

 

9. What kind of farm you come in contact with most often?: 

☐ Conventional ☐ Organic 

☐ Experimental facility of the University ☐ Other (Fill in what kind of farm) 

 

10.  Do you currently keep any animals? 

☐Yes, a guard 

dog 

☐Yes, an outdoor 

cat 

☐ Yes, a horse ☐Yes, other animals 

(fill in which) : 

☐Yes, a pet dog ☐Yes, a pet cat ☐ No, no animals 

 

11.  In the past, have you ever kept any animals? 

☐Yes, a guard 

dog 

☐Yes, an outdoor 

cat 

☐ Yes, a horse ☐Yes, other animals 

(fill in which) : 

☐Yes, a pet dog ☐Yes, a pet cat ☐ No, no animals 

 

 

Questions related to meat consumption 

12. What kind of animal products do you consume (multiple answers possible)? 

☐ Beef ☐ Fish ☐ Eggs ☐ Dairy products ☐ None of these 

☐ Pork ☐ Chicken  
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13.  If you consume meat, how often do you eat meat? 

☐ Every day ☐ 3-5 times a week ☐ Less than three 

times a week 

☐ Less than one 

time a week 

 

14. If you consume meat, what kind of meat do you consume the most? 

☐ Beef ☐ Pork ☐ Chicken 

 

15.  If you consume meat, what animal welfare segment you buy most? 

☐ Standard ☐ One star* ☐ Two stars  

☐ Three stars (organic) ☐ Others  

* A three point ‘star’-scaling system for farming systems with higher animal welfare 

standards; “Beter Leven kenmerk”, www.beterleven.dierenbescherming.nl/varkens. 

 

Questions directed to knowledge on social behaviour 

16.  How would you value your knowledge on social behaviour? 

☐Low ☐Average ☐High 
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Annex V. Questionnaire design 2  

used in the study described in chapter 8 

Part 1: how do you view pigs (Wemelsfelder et al. 2012)  

To indicate your view on the questions below, please mark the line at the appropriate place 

between “not at all” and “ very much”. 

1. I like pigs: 

not at all                very much 

 

2. I think pigs are fascinating animals: 

not at all                very much 

 

3. I think pigs are handsome animals: 

not at all                very much 

 

4. I think pigs are cute: 

not at all                very much 

 

If you were standing in a pen with about 10 female pigs (of ± 60 kg, the size of a large dog), 

who were busy rooting in straw but looked up when you came in, 

 

1. Would you feel frightened? 

not at all                very much 

 

2. Would you be bothered by their smell and dirtiness? 

not at all                very much 

 

3. Would you feel like going up to them and stroking and patting them? 

not at all                very much 

 

4. Would you feel like talking to them? 

not at all                very much 
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5. Would you feel that you could communicate with them in some way? 

not at all                very much 

 

6. Would you feel that they could communicate with you in some way? 

not at all                very much 

 

Part 2: situations involving pigs (Wemelsfelder et al. 2012)  

Please indicate 

a. What you think the pig described would be feeling like in the following 

situations; 

b. What you think you would be feeling like as a result of seeing the pig in those 

situations. 

To indicate your view on the questions below, please tick the line at the appropriate place 

between unhappy and happy. 

 

1. You see a pig lying in a corner, its skin badly scratched after loosing a fight 

with another unfamiliar pig 

 

a. The pig would be feeling: 

unhappy         happy 

 

b.       You would be feeling: 

unhappy         happy 
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2. You see a pig rolling about in a wallow of mud on a hot sunny day: 

 

a. The pig would be feeling: 

unhappy         happy 

 

b.     You would be feeling: 

unhappy         happy 

 

 

3. You see a young pig unable to feed because other pigs are blocking its way 

to the feeder:  

 

a. The pig would be feeling: 

unhappy         happy 

 

b.      You would be feeling: 

unhappy         happy 

 

 

4. You see a group of piglets scampering about together in fresh straw: 

 

a. The pig would be feeling: 

unhappy         happy 

 

b.      You would be feeling: 

unhappy         happy 

 

5. You see a piglet squealing as it is castrated: 

 

a. The pig would be feeling: 

unhappy         happy 

 

b.      You would be feeling: 

unhappy         happy 
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Part 3: what do you think pigs can do (Wemelsfelder et al. 2012)    

Please tick one box for each question. 

Do you think pigs can: 

1. Remember something that happened yesterday 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure)  

 

2. Actively think about something that happened yesterday 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

  

3. Anticipate something that might happen tomorrow 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

  

4. Actively think about something that might tomorrow 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

  

5. Recognize a particular stockperson 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

  

6. Prefer to be handled by a particular stockperson out of a group of familiar 

stockpeople 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 
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7. Recognize an object they saw 2 or 3 months ago 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

  

8. Like particular individual pigs but dislike others 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure)  

 

9. Deceive another pig 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

   

10.  Go to the aid of another unrelated adult pig 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure) 

  

11. Form a picture in their mind of where things are in the area in which they 

live 

     ☐                    ☐    ☐                  ☐                                ☐ 

Yes(sure)       Yes(probably)       I don’t know         No(probably)      No(sure)  

  



  

 

 

  


