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   1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding   



Er leven zo’n 22 miljoen varkens in Nederland. 
Je ziet ze niet, zoals koeien, veel buiten. 
De meeste varkens brengen hun korte leven binnen door 
in een stal. 
Alleen op weg naar het slachthuis zien ze voor het eerst 
en het laatst de buitenwereld. 
In dit boek lees je meer over het verborgen leven van het 
varken. 
Je leest meer over het tamme varken, de varkenshouderij 
en over alles wat het varken ons geeft. 
Ook lees je iets over andere soorten varkens.  
Het boek eindigt met varkensweetjes en twee filmpjes. 
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Huisdier 
Ongeveer 15.000 jaar geleden werd het 
varken een huisdier. Met huisdier wordt 
bedoeld dat het een “boerderijdier” werd. 
Wilde zwijnen werden levend gevangen. 
Jonge zwijnen werden in gevangenschap 
geboren en wenden zo langzaam maar 
zeker aan mensen. Tamme varkens 
werden net als schapen gehoed (1). 
Gedrag 
Varkens gedragen zich anders dan andere 
dieren, zoals koeien en schapen.  

Varkens zijn geen echte kuddedieren. 
Varkens vormen wel onderling een 
sterke band (2). Die band hebben ze ook 

met mensen, net zoals de hond. 
Varkens zijn erg sociaal. 
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Modder 
Varkens rollen graag door de modder. (1) 
Het is de manier om van plaagbeestjes en 
parasieten af te komen. De beestjes raken 
verstrikt in de modder.  
Later schuurt het varken de modder met 
de beestjes van de huid. 
Alleseter 
Varkens zijn alleseter of omnivoor.  
Ze eten zowel vlees als planten. Varkens 
kunnen ook goed leven van afvalresten. 
Varkens sporen hun voedsel op met hun 
neus. Die neus is beter dan die van een 
hond. Ze gebruiken daarna de wroetschijf 
(2) om eten onder de grond naar boven 
te werken. 
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Biggen 
Een vrouwtjesvarken heet een zeug (1), het 
mannetje de beer (2) en het jong een big (3). 
De zeug is ongeveer 3 maanden, 3 weken en 
3 dagen drachtig (zwanger).  
Gemiddeld worden er ongeveer 13 biggen 
geworpen. Je noemt dat een toom biggen (4). 
In het begin zijn het nog zuigende biggen.  
Ze drinken elk uur melk bij de zeug. Elke big 
heeft zijn eigen speen. De biggen vechten na 
de geboorte om de eerste speen. Die speen 
geeft de meeste melk. De sterkste big heeft 
de voorste speen, de zwakste de laatste. 
Na 3 weken worden de biggen gespeend.  
De biggen drinken nu geen melk meer.   
De biggen gaan over op vast voer. Dat is vaak 

gemengd voer waar-
door ze snel groeien. 
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1. Vermeerderingsbedrijven: deze bedrijven 
hebben alleen zeugen die biggen werpen. 
Na 10 weken verhuizen de biggen naar een 
vleesvarkensbedrijf (zie nummer 2). 

2. Vleesvarkensbedrijven: De biggen worden 
hier vetgemest met tapioca en soja.  
Ze komen binnen met een gewicht van 25 
kilo en vertrekken naar het slachthuis als 
ze 110 kilo wegen. 

3. Gesloten bedrijven: Dit zijn bedrijf 1 en 
bedrijf 2 samen. Zeugen krijgen biggen en 
die blijven tot ze 110 kilo wegen 

Bedrijven 
De varkenshouderij is een bedrijf waar een 
varkenshouder varkens houdt.  
Nederlandse varkenshouderijen hebben in 
totaal zo’n 20 miljoen varkens 
Er zijn drie soorten varkenshouderijen: 
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Bio-industrie 
Veel varkenshouders willen zoveel mogelijk 
varkensvlees verkopen aan slachthuizen. 
Daarbij willen ze zo weinig mogelijk geld 
uitgeven aan voer en stallen. 
Het betekent dat de varkens weinig ruimte 
hebben. Door weinig beweging worden ze 
sneller dik. Je noemt het vee-industrie of bio-
industrie (1). 
Aan het welzijn van de dieren wordt niet 
gedacht. Deze varkens kunnen niet wroeten.  
De dieren komen ook niet buiten.  
De varkens gedragen zich daarom niet 
normaal en worden agressief. 
Klanten in supermarkten en slagerijen kiezen 

vaak dit vlees uit de bio-industrie. 
Dit varkensvlees is namelijk 
goedkoper. 
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Scharrelvarkens 
Gelukkig zijn er ook varkenshouders die een 
varken en varken laten zijn. Die varkens 
kunnen rondlopen en wroeten. 
Dit zijn biologische varkenshouderijen met 
scharrelvarkens (1). Het welzijn van de dieren 
komt op de eerste plaats. 
De varkens hebben meer ruimte. Ook krijgen 
ze langer de tijd om te groeien. Natuurlijk 
eindigen ook deze dieren bij de slachterij. 
Transport 
De weg van de varkenshouderij naar het 
slachthuis gaat met vrachtwagens. Varkens 
uit de bio-industrie zijn nog nooit buiten 
geweest. Het is vaak een lange reis vol stress 
voor deze dieren. Het grootste deel van deze 

varkens gaat naar 
Zuid-Europa. 
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ribkarbonade spareribs 

varkensfilet 

saucijzen 

gehakt 

shoarma 

varkenshaas 

buikspek 

ham 

Boeren houden varkens voor hun vlees. Na 6 tot 8 maanden eindigt het 
jonge leven van een varken bij het slachthuis of de slager. Misschien heb 
je wel eens iets van het onderstaande varkensvlees gegeten.  
Je kunt hieronder zien welk vlees van welk deel van het varken komt. 
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Ruim 65% van het varken wordt verwerkt in de vleesindustrie. 
De andere 35% is bot, vet, bloed en huid.  
Bijna niets gaat verloren van het varken, want die 35% vindt 
ook zijn weg. Er worden zo’n 185 producten van gemaakt. 

Varkensbotten voor: 
Gelatine is een bindmiddel  
(zit in wijn, bier, pudding, ijs, 
drop, en capsules voor 
medicijnen). 
Lijm 
Masker tegen rimpels 
Papier 

Vet voor: 
Shampoo  
Waspoeder 
Zeep 
Kaarsen  
Verf 
Vetkrijt 
Lotions en crèmes 
Lippenstift 

Bloed voor: 
Filters in filtersigaretten  
Kleurstof in hondenvoer 

Varkenshaar voor: 
Kwasten  
Borstels  
Deeg   
Kunstmest 

Huid voor: 
Leer 

Neus en Oren: 
Snack voor honden 



Het everzwijn 
Het everzwijn of wild zwijn is de verre 
voorouder van het tamme varken. Dit zwijn is 
alleen hariger dan het tamme varken.  
Everzwijnen leven in groepen of rotten.  
Ze zijn actief in de schemering en de nacht.   
Deze dieren zijn omnivoor en eten alles wat ze 
vinden of van onder de grond wroeten.   
Dat kunnen paddenstoelen, vruchten, grassen, 
eikels, maar ook wormen, hagedissen, jonge 
vogels en slakken zijn. Door hun gewroet naar 
voedsel houden everzwijnen de bosgrond 
lekker luchtig. De mannetjes of keilers komen 
alleen in een groep tijdens de paringstijd. 
De jongen of frislingen worden geboren rond 

maart of april. In ons land vind je het 
everzwijn vooral op de Veluwe en in 
Zuid-Limburg 
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Hangbuikzwijn 
Deze varkenssoort komt oorspronkelijk uit 
Vietnam. Het is een kleine soort die vaak als 
hobbyvarken of huisdier gehouden wordt.  
Fokkers proberen het dier steeds kleiner te 
fokken. De gezondheid van het hangbuikzwijn 
heeft daar erg onder te lijden. Om een varken als 
huisdier te houden, moet je eerst goed nadenken, 
want het dier eist veel onderhoud. 
Hertzwijn of babiroessa 
Dit bijzondere zwijn valt op de door de 
slagtanden. De bovenste hoektanden groeien 
door de huid van de snuit omhoog. Ze steken als 
een gewei omhoog, vandaar de naam hertzwijn.  

Ook de onderste hoektanden steken 
naar buiten. Het hertzwijn komt op 
enkele Indonesische eilanden voor. 
 

 



Mens en varken 
Mensen en varkens lijken op elkaar. Niet qua uiterlijk , maar 
wel wat een heleboel organen betreft. De huid van het varken 
wordt tijdelijk gebruikt bij mensen met ernstige wonden.  
Zo kan de huid van een patiënt de tijd krijgen om te genezen. 
De hartkleppen van varkens werden vroeger getransplanteerd 
in mensenharten. Nu zijn die kleppen van kunststof.  
Insuline is een hormoon dat belangrijk is bij de stofwisseling. 
Iemand met geen of een tekort aan insuline lijdt aan 
suikerziekte. Lange tijd werd insuline van varkens gebruikt 
voor deze patiënten. Nu wordt insuline kunstmatig gemaakt. 
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Knor, knor! 
Varkens knorren en gillen. Voor onze oren lijkt het 
allemaal hetzelfde. Geleerden ontdekten dat varkens 
wel 20 verschillen knor-woorden gebruiken.  
Zo hebben varkens een ik-heb-honger-knor, maar 
ook een ik-ga-jou-versieren-knor. 

KNOR, 
KNOR, 

KNOR!
KNOR!  



Speurneus 
Varkens ruiken beter dan honden.  
Daarom worden ze vaak gebruikt om truffels 
op te sporen. Truffels zijn knolachtige 
paddenstoelen die onder de grond tussen de 
wortels van bomen groeien.  
Truffels zijn zeldzaam en peperduur. 

Oorlogsvarken 
In de Oudheid werden varkens ingezet bij het 
voeren van oorlog. Ze waren het geheime 
wapen tegen olifanten. Olifanten werden 
vaak bij het voeren van oorlogen gebruikt.  
De varkens werden ingesmeerd met pek. 
Daarna in brand gestoken en op de olifanten 
afgestuurd. De gillende varkens lieten alle 
olifanten op hol slaan. De olifanten 
vertrapten vaak hun eigen soldaten. 

 



Het klokhuis: Varkens 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-varkens/#q=varkens  

Wilde zwijnen 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/wilde-

zwijnen-echte-opruimers/
#q=varkens  

7. Filmpjes7. Filmpjes7. Filmpjes   

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-varkens/#q=varkens
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-varkens/#q=varkens
http://www.schooltv.nl/video/wilde-zwijnen-echte-opruimers/#q=varkens
http://www.schooltv.nl/video/wilde-zwijnen-echte-opruimers/#q=varkens
http://www.schooltv.nl/video/wilde-zwijnen-echte-opruimers/#q=varkens






https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Varken_(tam) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_pig 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pig 
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