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Geachte heer Bleker,
Conform het verzoek van Minister Verburg d.d. 1 december 2009 (uw referentie
AKVL/2009/2907), stuur ik u hierbij namens de stuurgroep Bigvitaliteit de rapportage over
2010.
Met deze rapportage rekent de stuurgroep erop adequaat tegemoet te komen aan het verzoek
van uw voorganger en u passend te informeren met betrekking tot de uitgezette acties en
resultaten inzake vermindering van biggensterfte in de Nederlandse zeugenhouderij.
De stuurgroep Bigvitaliteit zal ook in 2011 continue de vinger aan de pols houden en waar
nodig aanvullende acties uitzetten om de in het Plan van Aanpak d.d. 12 november 2009
beoogde doelstellingen de komende jaren te realiseren.
Met vriendelijke
groep Bigvitaliteit

r. Ir. J.W.M. Merks
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Hogere bigvitaliteit in de Nederlandse zeugenhouderij
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Voortgang verhogen bigvitaliteit in Nederland.
Achtergrond.
Op 13 november 2009 heeft de stuurgroep bigvitaliteit (met daarin vertegenwoordigers van
LTO, NVV, VBV, Nevedi, NBHV, COV, KNMvD en TOPIGS) haar Plan van Aanpak voor
het terugdringen van de biggensterfte in Nederland aangeboden aan Minister Verburg. De
Minister heeft dit Plan van Aanpak omarmd en ook als zodanig op 1 december 2009
aangeboden aan de 2e Kamer. Dit betreft de l e rapportage van de stuurgroep.
Doelstellingen.
Het Plan van Aanpak van de stuurgroep bigvitaliteit is gericht op:
1) een duidelijke ambitie van de sector om via een beter gebruik van bestaande kennis
en aanvullende innovatie en vemieuwing verder te werken aan het verhogen van de
bigvitaliteit en daarmee het verlagen van biggensterfte. Dit zowel in de gangbare als
biologische varkenshouderij.
2) biggensterfte als onderdeel van de zeugenhouderij breder te onderzoeken (middels het
onderzoek "zorgen over zorg") en oplossingen te zoeken voor aspecten van de
moderne zeugenhouderij die maatschappelijk gevoelig liggen.
Inspanningen in algemene zin.
Een toename in worpgrootte gaat in het algemeen samen met meer doodgeboren biggen en
een grotere biggensterfte tot spenen. Het verlagen van biggensterfte in de Nederlandse
varkenshouderij heeft al jarenlang de volle aandacht van de sector. Dit heeft er toe geleid dat
de biggensterfte in ons land de laatste jaren niet verder is toegenomen en gemiddeld lager is
dan in de meeste andere EU-landen. Dit is deels het resultaat van het Nederlandse fokbeleid,
dat als uitgangspunt hanteert dat een toename in aantal geboren biggen door fokkerij niet
gepaard mag gaan met een toename in biggensterfte maar met een toename in bigvitaliteit.
Met een toename in bigvitaliteit kunnen deze extra biggen door de zeug worden
grootgebracht om daama gezond en vitaal in het leven te staan. Daamaast hebben de
Nederlandse varkenshouders de afgelopen jaren management, huisvesting, voeding en
gezondheidszorg aangepast om de biggensterfte in algemene zin en specifiek bij de steeds
grotere tomen te laten afnemen.
Hiermee heeft de Nederlandse varkenshouderij binnen Europa een belangrijke
voortrekkersrol als het gaat om het verder verduurzamen van de varkenshouderij. Een
voorsprong die de Nederlandse varkenshouderij graag vast wil houden en daar waar dit
economisch en maatschappelijk passend is ook verder wil uitbouwen.
Biggensterfte kent veel verschillende invloedsfactoren. Het substantieel verder verlagen van
biggensterfte heeft daarom de meeste kans van slagen via een gezamenlijke aanpak met alle
partijen die in de zeugenhouderij actief zijn. Daarmee is het een gezamenlijke doelstelling
van varkenshouders, fokkerijorganisaties, dierenartsen, voerleveranciers en
(praktijk)onderzoek.
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Onderzoek "zorgen over zorg'
De doelstelling van dit onderzoek is om voor de verschillende stakeholders (burgers,
varkenshouders en adviseurs) middels een enquête inzicht te krijgen in de kritische
maatschappelijke (morele en sociaal-economische) factoren met betrekking tot
verschillende aspecten (biggensterfte, toomgrootte, speenleeftijd, staart couperen,
euthanasie en huisvesting) van de zeugenhouderij. Het onderzoek zal zich niet zozeer
richten op wat mensen vinden maar vooral waarom mensen een bepaalde houding
aannemen. Op basis van deze resultaten wil de varkenshouderij sector leren welke
aspecten van de zeugenhouderij als meest problematisch worden ervaren en welke aanpak
ter verbetering op het meeste draagvlak kan rekenen. De voorbereidingen voor het
onderzoek zijn najaar 2010 opgestart door Wageningen Universiteit en dit onderzoek
wordt gezamenlijk gefinancierd door Ministerie van EL&I en PVV (Stuurgroep
bigvitaliteit).

Voortgang en specifieke resultaten
1. De 'in en outs' van biggensterfte en bigvitaliteit zijn vanaf medio 2010 breed
gecommuniceerd via de website www.vitalevarkens.info. Dit is een website met
informatie voor een breed publiek over de activiteiten, voortgang en bereikte resultaten
op het gebied van bigvitaliteit.
2. In 2010 hebben varkenshouders, fokkerijorganisaties, dierenartsen, voerleveranciers en
(praktijk)onderzoek zich opnieuw ingespannen om waar mogelijk de bigvitaliteit te
verhogen en daarmee biggensterfte te verlagen. Met name het delen van kennis en
bedrijven met problemen ondersteunen zijn daarin belangrijk gebleken.
3. Er zijn medio 2010 twee kennisnetwerken van varkenshouders gestart, namelijk "uitval
zuigende biggen" en "terugdringen biggensterfte biologische varkenshouderijen". In
beide netwerken is bij de start eerst nagegaan wat de varkenshouders van elkaar kunnen
leren en welke gezamenlijke uitdagingen men heeft om de biggensterfte te verlagen.
Beide netwerken zitten in de fase van verdieping en focus: "sharing best practices" om
biggensterfte terug te dringen en verdieping van specifieke vragen die uit de
bedrijfsbezoeken naar voren zijn gekomen. Een voorbeeld daarvan is de voerstrategie van
zeugen tijdens dracht.
4. Najaar 2010 is gestart met de uitvoering van het onderzoek "zorgen over zorg". In
november 2010 is het Plan van Aanpak met de begeleidingsgroep (Ministerie EL&I en
stuurgroep) besproken op basis waarvan het onderzoek in 2011 uitgevoerd zal worden.
5. Op basis van technische gegevens van meer dan 1000 zeugenbedrijven t/m 2009 is een 2e
monitor biggensterfte uitgewerkt. Hiemit is gebleken dat tot 2007 het aantal biggen dat
per worp werd geboren toenam in combinatie met een toename van de biggensterfte. In
2008-2009 lijkt de Nederlandse varkenshouderij die trend te hebben omgebogen: het
aantal levend geboren biggen per toom neemt minder toe dan in voorgaande jaren én het
sterftepercentage (tot spenen) is op eenzelfde niveau gebleven. Dit is grafisch
weergegeven in onderstaande grafiek.
Hogere bigvitaliteit in de Nederlandse zeugenhouderij

Pagina 3

G e m i d d e l d aantal levend g e b o r e n b i g g e n en sterfte% t o t s p e n e n .

- Levend Geboren
• Biggensterfte %

Of deze trend doorzet om daadwerkelijk tot verlaging van biggensterfte te komen, zal begin
2011 op basis van de technische resultaten over 2010 blijken.
Actieplan 2011.
De Nederlandse varkenshouderij is zich bewust van het belang van de maatschappelijke
uitdagingen. Minder biggensterfte, minder antibiotica gebmik, minder milieubelasting en
meer welzijn voor het varken zijn zaken die met de nodige inspanningen én via een
samenwerking van alle ketenpartijen te realiseren zijn. Echter de combinatie van al deze
uitdagingen vergt zeer veel meer dan de gecombineerde inspanningen van de afzonderlijke
uitdagingen
Voor 2011 wordt voortzetting van de ingezette lijn voorzien. Dat betekent niet alleen nog
meer uitwisseling van kennis en ervaring, maar zeker ook gebmik maken van de nieuwe
inzichten die de 2 kennisnetwerken en het onderzoek "zorgen over zorg" op gaan leveren.
Via de website www.vitalevarkens.info zullen telkens de laatste vorderingen worden
gecommuniceerd.
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