Net als in Engeland is er nu ook in Nederland een rage rond het minivarken op
gang gekomen. Diverse fokkers prijzen deze dieren aan als gezelschapsdier.
De een waarschuwt wat meer dan de ander dat een varken geen hond of kat
is, maar de meerderheid wil de ‘’lieve knorretjes’’ toch vooral verkopen. Een
‘’varkje’’ in huis is volgens hen geen bezwaar. Klopt dat?
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KUN JE MINIVARKENS
IN HUIS HOUDEN?

neer op een mishandelingsdieet. Het varken wordt langzaam uitgehongerd en zal
steeds vaker bedelen om de geliefde tussendoortjes, zoals rozijnen en stukjes
kaas. Al dat fokken op kleinere dieren gaat bovendien gepaard met het afkeuren
van varkens die niet aan het gewenste ‘’plaatje’’ voldoen. Of met moeilijke
geboortes, waarbij in het gunstigste geval de biggen met een keizersnee ter
wereld kunnen worden gebracht.

Illegale varkens

Er is op diverse websites een permanent aanbod van
minivarkens. Prijzen kunnen oplopen tot meer dan €1000.
De meeste minivarkens zijn niet geregistreerd.
Deze varkens zijn in feite illegaal.

Minivarkens zijn gewoon varkens.
Hun formaat wijkt af, ze werpen een gering aantal biggen, maar voor de rest
doen ze niet onder voor hun soortgenoten. Hun gedragingen zijn hetzelfde en ze
hebben dezelfde behoeftes. Een minivarken, hoe klein ook, is en blijft een varken.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen varkensrassen. Het varken heeft een lange
historie sinds de oorspronkelijk onafhankelijke domesticatie van het wilde zwijn in
Europa en Azië, zo’n 10.000 jaar geleden. Deze domesticatie resulteerde in
Europese en Aziatische varkensrassen met een grote diversiteit aan
eigenschappen en uiterlijke kenmerken. Die diversiteit kwam tot stand door
selectie op vruchtbaarheid en vetaanzet.
Minivarkens zijn ontstaan door selectie op grootte. Door gebruik te maken van
kleine varkens van verschillende rassen en te fokken op het gewenste formaat,
kan er een kruising ontstaan die vrij stabiel voor kleine nakomelingen zorgt.
Sommigen fokken daarbij zo ver door dat je een microvarkentje krijgt van
gemiddeld van 25 tot 30 cm hoog en een volwassen gewicht van 10 tot 20 kilo.
Garanties kunnen daarbij niet worden gegeven: de kans bestaat altijd dat het
eens zo schattige biggetje in twee jaar tijd uitgroeit tot een varken van tachtig
kilo. Voedingsadviezen die bedoeld zijn om het varken klein te houden, komen

Waarom worden mensen verliefd op een varken?
Waar een aanbod is, is een vraag. En op die vraag wordt handig ingespeeld met
vertederende plaatjes van babyvarkens. Is het contact eenmaal gelegd, dan
blijkt dat een varken zo aaibaar is en zo van knuffelen houdt, dat een mens al
gauw vergeet dat het om een andere diersoort gaat. Op YouTube is te zien hoe
niet alleen kinderen maar ook volwassenen en dan vooral vrouwen hun
gevoelens voor een varken helemaal de vrije loop laten: ze liggen samen met het
varken op de bank, dicht tegen elkaar aan, het varken krijgt kusjes en de hele
dag door rozijntjes en is het varken jarig dan zijn er cadeautjes en komt er visite.
De gevoelens die het varken opwekt bij de mens, zijn intens en vormen de basis
van een groeiende handel in deze dieren. Hoe kleiner, hoe schattiger; hoe meer
vraag, hoe hoger de prijs.
Is een varken geschikt als huisdier?
Er worden in dit land miljoenen varkens in stallen gehouden, waarbij zeugen een
groot deel van hun leven ingeklemd tussen stalen stangen doorbrengen. Als je
het daarmee vergelijkt kun je – vanuit de mens bekeken - een varken in huis
houden. Maar er zijn veel redenen om het niet te doen. Bijvoorbeeld: ben je
bereid je woning ''varkensproof'' in te richten? Mag je tuin helemaal omgewoeld
worden? Krijgt je varken voldoende beweging? Hebben je buren geen bezwaar
tegen allerlei varkensgeluiden, inclusief gegil en gekrijs? Wat doe je als je met
vakantie gaat? Is je relatie bestand tegen alle aandacht die het varken nodig
heeft? Hoe ga je de verplichte identificatie (oormerken) en registratie

aanpakken? En vooral, vanuit het varken bekeken: doe je het varken er een
plezier mee?

Niet geschikt als huisdier

Als je kijkt naar de behoeftes van een varken, dan is er eigenlijk
maar één antwoord mogelijk:
een varken is niet geschikt als huisdier.

Wat wil een varken?
Een varken heeft dertien behoeftes. Wat fokkers ook beweren, zelfs minivarkens
willen wroeten, zoelen, onderzoeken, bewegen en samenzijn met soortgenoten.
Als je kijkt naar wat een varken echt wil, dan is er eigenlijk maar één antwoord
mogelijk: een varken is niet geschikt als huisdier. Op YouTube staat een filmpje van
Paps en Mams dat goed laat zien wat er met je huis en tuin gebeurt als je er twee
varkens in los laat.

twee draden met een koord houden niet alleen de varkens op het erf, maar
zorgen er ook voor dat ze geen bezoek krijgen van honden.

3. Krabben en schuren

Varkens verzorgen hun huid zelf door zich te krabben met hun poot, door zich te
likken en te schuren aan boomstammen, takken en struiken. Hebben ze geen
stevige schuurplek tot hun beschikking, dan zullen ze daar al gauw de deur van
het hok of een scheidingswand voor gebruiken. Deze moeten dan wel
‘’varkensproof’’ zijn. Schuurpalen kunnen geplaatst worden bij de modderbaden
en op andere plaatsen in de omheining. Het liefst zodanig dat het varken z’n
achterste, z’n zij en z’n kop kan schuren. Af en toe een flinke poetsbeurt met een
harde borstel hoort bij een goede varkensverzorging.

1. Gezond zijn

Varkens kunnen tegen een stootje. Dat geldt zeker voor de dieren die niet zijn
doorgefokt op specifieke eigenschappen, zoals een snelle groei of het werpen
van heel veel biggen. Varkens die van jongs af aan buiten lopen, bouwen
weerstand op tegen allerlei infecties. Bij een goede voeding in combinatie met
voldoende beweging, weinig stress en een droog en tochtvrij hok kunnen ze heel
lang gezond blijven en een hoge leeftijd bereiken. Varkens die veel buiten lopen,
hebben meestal sterke pootspieren en gewrichten. Een verharde uitloop zorgt
voor gezonde klauwen (hoeven), die op natuurlijke wijze afslijten. Toch kan het
soms nodig zijn de klauwtjes te bekappen. Dat lijkt een onmogelijke opgave,
maar is in feite heel simpel: een varken dat gewend is aan een buikmassage,
gaat graag op z’n rug liggen en raakt al gauw in zo’n ontspannen toestand dat
de ‘’varkenspedicure’’ geen enkele weerstand meer oproept.

2. Veilige rustplaats

Varkens creëren, als ze de kans krijgen, een rustplaats of ‘ketel’, waar ze zich veilig
kunnen terugtrekken. Vaak is een uitholling in de bodem, bedekt met wat takken
voldoende. Gehouden varkens zijn al gauw tevreden als er in een open ruimte
een hutje staat met wat stro. Een ‘’varkensproof’’ afrastering voorkomt dat ze de
weg op gaan. Stalen buizen verankerd in betonnen palen krijgen ze moeilijk van
hun plek. Een elektrische afrastering is een goed alternatief. Drie staaldraden of

Deze varkens zijn ooit gekocht als minivarkens en uitgegroeid tot flinke lummels.

4. Zoelen

In de zomer nemen varkens graag een modderbad om af te koelen. Dit wordt
ook wel ''zoelen'' genoemd. Op die manier zorgen ze er zelf voor dat hun
lichaamstemperatuur op peil blijft. Hun geringe haarbedekking maakt ze
bovendien extra gevoelig voor zonnebrand. Dankzij het modderbad kunnen ze

hun huid beschermen. Ook vormt de modder een beschermend laagje tegen
parasieten. Een modderbad is idealiter de hele dag beschikbaar, in ieder geval
ook direct na het eten. De modderbaden zijn bij voorkeur tweemaal zo groot als
het aantal gehouden varkens, zodat ze er met meerdere tegelijk in kunnen.
In het modderbad moet voldoende water zitten en niet alleen maar dikke
modder bevatten.

5. Gevarieerd eten

Hobbyvarkens kunnen goed leven op brok, hooi en mais. Maar pas echt leuk
wordt het voor een varken als het een stuk grond heeft waar het zijn neus in kan
steken. Ze zijn het gewend om de grond om te woelen, op zoek naar wormen,
insecten en ander eetbaar spul: gras, wortels, knollen, zaden, fruit en bessen. De
wroetschijf van het varken is gevoelig, maar ook sterk. Naast voldoende voedsel,
moet een varken permanent kunnen beschikken over vers drinkwater. Wat een
varken absoluut niet mag hebben is ‘’swill’’, keukenafval waarin zich resten van
varkensvlees bevinden. Dat is bij wet verboden, omdat zich langs die weg
dierziekten kunnen verspreiden.

6. Onderzoeken

Varkens proberen werkelijk alles uit. Laat ze eten uit een voerbak die niet stevig
genoeg aan de muur of de grond is bevestigd en binnen de kortste keren klinkt er
een oorverdovend kabaal vanuit de stal. Vervolgens proberen ze de bak naar
buiten te krijgen. Gewoon voor de lol. Zo vergaat het ook bezems, strobalen,
kruiwagens. Niets is veilig. Overal steekt een varken z’n neus in of onder. Varkens
zijn onderzoekers. Ze willen weten wat ze met een voorwerp kunnen doen, wat er
achter een hekwerk zit, of ze beweging kunnen krijgen in een paal of ketting.
Varkens hebben graag iets te doen. Veel plezier beleven ze aan een spelletje dat
ze nog niet kennen. Als ze niet kunnen onderzoeken, gaan zich vervelen. Ze bijten
in elkaars staart of oren.
Nieuwsgierig als ze zijn, gaan varkens graag op ontdekkingstocht. Als ze de kans
krijgen leggen ze grote afstanden af. Omdat ze over een goed richtingsgevoel
beschikken, zullen ze niet gauw verdwalen. Varkens zien slecht, maar kunnen
uitstekend horen en ruiken. Hun gehoorsafstand bedraagt zo’n vijftig meter.
Geuren herkennen ze vanaf wel driehonderd meter. Dankzij die goed ontwikkelde
zintuigen kunnen ze zich prima oriënteren.

7. Samenzijn met soortgenoten

Varkens leven in groepsverband. Ze zijn in staat om twintig tot dertig andere
varkens te herkennen. Binnen de groep, de rotte, wordt de rangorde bepaald
door de leeftijd. Varkens houden elkaar voortdurend in de gaten en

communiceren in hun eigen taal, die bestaat uit ruim twintig verschillende
geluiden. Ergernis, tegenzin, welbehagen, honger, woede, pijn - een varken drukt
het allemaal uit en kan de verschillende emoties bij zichzelf en bij andere varkens
onderscheiden.
Een varken raakt minder gauw gestrest als er een vriend of vriendin in de buurt is
en het zal ook vaak met de vaste ‘’partner’’ scharrelen en een modderbad
nemen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat varkens beschikken over
inlevingsvermogen. Ze kunnen gevoelens van elkaar overnemen.

Kan een varken aan een riempje?

Je kunt een varken heel veel leren. Dus ook hoe ze aan een
riempje moeten lopen. Soms kan dat handig zijn als je met je
varken beslist ergens naartoe moet. Maar uitlaten aan een
riempje kan nooit de bedoeling zijn. Een varken heeft veel
beweging nodig en wil ondertussen van alles onderzoeken. Een
varken is geen hond. Een hond heeft behoefte aan leiding, je
kunt hem opvoeden en leren naar jou te luisteren.
Een varken niet.

8. Bewegen

Varkens kunnen op een dag vele kilometers afleggen. Zo delen wilde zwijnen met
ongeveer twintig soortgenoten een leefgebied van wel duizend hectare. Op hun
trektochten in de schemer en de nacht kunnen ze met gemak vijftien kilometer
lopen. Vooral de mannetjes zijn zeer actief. Meestal bewegen ze zich voort in een
rustig tempo, ondertussen zoekend naar voedsel. Maar als het moet, kunnen ze
ook heel hard rennen. Harder dan de mens. Varkens zijn gebouwd op een leven
vol beweging. Hoe graag ze ook rusten, ze trekken er met even veel plezier op uit.

9. Rusten

Ze zeggen wel eens: zo lui als een varken. Dat blijkt nog te kloppen ook. Een
varken ligt maar liefst tachtig procent van de tijd niets te doen. Wageningen
Universiteit heeft het onderzocht en kwam tot de conclusie dat een varken veel
wil rusten, liefst in het gezelschap van andere varkens. Want een varken alleen:
dat kan absoluut niet.
’s Zomers liggen ze overdag graag buiten, als het teminste niet regent. Hun slaap
kent net als bij mensen verschillende fasen. Ze kunnen doezelen, heel diep slapen
en ook dromen. Omdat varkens kunnen verbranden, is het belangrijk dat ze
buiten beschikken over een schaduwrijke plek. Als de temperatuur oploopt zullen
ze daar vaak te vinden zijn. Of ze liggen binnen op een koele plek.
Geef varkens een baal stro en ze maken hun eigen bed op. Vooral ’s winters
kruipen ze daar helemaal in weg. Hoe kouder het is, hoe dichter ze tegen elkaar
aan liggen.

10. Lekker leefklimaat

Varkens hebben geen zweetklieren, ze beschikken over een isolerende laag vet,
een dunne vacht, beperkte mogelijkheden om te hijgen en een huid die snel
verbrandt door de zon. Al deze eigenschappen maken dat varkens door hun
gedrag moeten proberen het lichaam op de goede temperatuur te houden. Dat
doen ze door verkoeling te zoeken als het warm is en in beweging te blijven of
juist dicht tegen elkaar aan te kruipen als het koud is.
Het liefst koelen varkens af in water, modder of op een koude ondergrond in de
schaduw van een boom. Gesproken wordt over hittestress als een varken door
hoge temperaturen en luchtvochtigheid niet meer in staat is zijn
lichaamstemperatuur te regelen. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid. Het
varken wordt sloom, eet minder, zijn afweer neemt af, hij wordt ziek en gaat bij
onvoldoende verzorging uiteindelijk dood.

11. Een schone leefomgeving

Van zichzelf zijn varkens schone dieren. Zindelijk ook. Ze doen hun behoefte bij
voorkeur op enige afstand van hun verblijfplaats. Een varken dat de ruimte heeft,
maar desondanks in z’n eigen mest ligt, is ziek. Soms kiezen varkens wel een
andere toilethoek dan hun verzorger in gedachten heeft. Vooral bij slecht weer.
Dan gaan ze niet graag naar buiten en zoeken ze binnen een hoekje waar ze hun
behoefte kunnen doen.
Maar over het algemeen hebben varkens hun hok of stal graag netjes op orde.
Dat is vooral te merken als het varkenshok is schoongemaakt en ze een baal stro
krijgen om hun verblijf opnieuw in te richten. Ze zijn daar dan een flinke tijd zoet
mee, nemen plukken stro in hun bek en leggen het daar neer waar ze het graag
willen hebben.

12. Wroeten

Niet alle, maar wel bijna alle varkens hebben een onbedwingbare neiging tot
wroeten. Die prachtige, sterke en ook gevoelige wroetschijf hebben ze niet voor
niets. Varkens die de ruimte krijgen, besteden ongeveer de helft van de dag aan
het zoeken van voedsel en nog eens een kwart aan het verkennen van hun
omgeving. Dat doen ze hoofdzakelijk met hun neus en mond. Ze spitten de grond
om en doen zich te goed aan wortels, knollen en insecten. Als ze iets nieuws
verwachten, gaan ze meer wroeten. Hoe belangrijk dit gedrag is, blijkt wel uit de
frustraties die ontstaan als varkens niet kunnen wroeten. Dan gaan ze elkaar
bijten. Het wroeten doen ze niet alleen omdat ze honger hebben. Zelfs met een
volle buik blijven varkens wroeten. Ze tasten op die manier ook af waar ze een
geschikte ligplaats kunnen vinden of materiaal waarmee ze een nest kunnen
maken. Sommige varkenshouders proberen het wroeten te voorkomen door
varkens een ring in de neus te doen, maar dat is officieel verboden. Bij beren mag
het wel, mits het gebeurt met het oog op de veiligheid van mens of dier en het
dier wordt gehouden voor de fokkerij.

13. Voortplanten

Tamme zeugen kunnen het hele jaar door bevrucht worden. Zij zijn om de drie
weken bronstig of berig, en dat gedurende drie dagen. Die berigheid is bij zeugen
goed te zien. Ze vertoont dan de zogeheten sta-reflex. Dat betekent dat de zeug
niet meer wegloopt als de beer haar wil bespringen. Contact met de beer
bevordert de berigheid. Hoe meer hij stinkt, schuimbekt en kwijlt, hoe beter het is.
Tocht en een te lage of te hoge temperatuur is niet bevorderlijk voor de
berigheid. Wel bevorderlijk is licht, evenals goede voeding. Met voorspel en
paring zijn de varkens wel een half uur zoet. Als de bevruchting is gelukt, werpt de
zeug na ‘drie maanden, drie weken en drie dagen’ een toompje biggen.

Dit zijn de regels

Als je varkens gaat houden, moet je deze registreren. Daarvoor heb je een UBN
(Uniek Bedrijf Nummer) nodig. Met behulp van zo’n nummer kan de overheid als
er een besmettelijke dierziekte uitbreekt nagaan waar alle varkens zich bevinden.
Bij een gering aantal varkens (minder dan 5, met eventueel biggen die niet ouder
zijn dan twaalf weken) kom je in aanmerking voor het type hobby/recreatie (RE).
Hobbyvarkenshouders mogen zonder toestemming varkens aan- en afvoeren.
Een UBN kun je aanvragen bij mijnrvo.nl. Je krijgt dan officieel toestemming van
de minister om voor de hobby varkens te houden. Je bent verplicht een
bedrijfsregister bij te houden, digitaal of op papier, waarin alle gegevens van de
varkens (geboorte aan- en afvoer) staan vermeld. De aan- en afvoer van een

varken zal als een mutatie moeten worden geregistreerd in een centrale
databank. Als je een UBN hebt, kun je oormerken bestellen.
Al jarenlang worden er hobbyvarkens gechipt, bij wijze van alternatief voor
oormerken. Dit is niet officieel, maar wie de papieren, inclusief een
varkenspaspoort van de Nederlandse Belangenvereniging voor
Hobbydierhouders, netjes voor elkaar heeft, staat juridisch sterk, zo is bij meerdere
gerechtelijke uitspraken gebleken. Zo'n paspoort is te bestellen door een mail te
sturen naar info@hobbydierhouder.nl. Gechipte varkens kunnen worden
geregistreerd als gezelschapsdier door de Nederlandse Databank voor
Gezelschapsdieren. Als je hiervoor kiest moet je wel bereid zijn deze keuze
eventueel voor de rechter te verantwoorden.

