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C-214 
Green Deal Weidevarkens

Betrokken partijen

 - Den Elshorst v.o.f
 - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
 - Provincie Noord-Brabant
 - Gemeente Hilvarenbeek
 - HAS Hogeschool
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief

Varkens die niet op stal staan, maar dag en nacht vrij rondscharrelen in bos of weide. Dat is de kern van 
natuurinclusieve varkenshouderij. Hieronder wordt verstaan dat de varkens op een zo natuurlijk mogelijke 
manier buiten kunnen rondlopen en daar worden ingezet voor het beheer van gronden van diverse 
terreineigenaren, zoals natuur- en landschapsbeheerders, boeren en landgoedeigenaren. Dit 
bedrijfsvoeringsmodel moet resulteren in een meerwaarde voor het beheer van natuur en agrarische 
gronden, voor de varkens, voor de varkenshouder, de leefomgeving en de consument. Het vlees van deze 
weidevarkens wordt onderscheidend in de markt gezet. 

Met deze Green Deal willen Partijen onderzoeken of en onder welke voorwaarden een verantwoorde 
natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland mogelijk is. Daartoe werken de betrokken partijen samen. 
Een aandachtspunt is het veterinaire risico, omdat het buiten houden van dieren meer risico op introductie 
en verspreiding van dierziekten kan opleveren. Bij een positieve uitkomst van de verkenning zullen de 
betrokken partijen zich inzetten om natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland daadwerkelijk te 
realiseren. 

Resultaten

Partijen willen:
 - verkennen of en onder welke voorwaarden een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij in 

Nederland mogelijk is;
 - onderzoeken of dit bedrijfsmodel renderend en opschaalbaar is.

Einddatum 31 december 2021.

Inzet en acties partijen

 - Den Elshorst ontwikkelt een verantwoord natuurinclusief varkenshouderijsysteem dat voor meerdere 
bedrijven toepasbaar is. 

 - Den Elshorst wordt testlocatie en gaat de onderdelen van de houderij (huisvesting, voeren, 
diergezondheid, transport etc.) testen. Voorwaarde hiervoor is een het advies van de deskundigengroep 
dierziekten (zie Inzet en acties Rijksoverheid).

 - Den Elshorst verkent of en hoe overbrenging van dierziekten kan worden voorkomen en neemt 
maatregelen.

 - Den Elshorst maakt afspraken met wildbeheereenheden en grondeigenaren over de lokale aanpak van 
het afschieten van wilde zwijnen. 
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 - Den Elshorst zorgt ervoor dat de eigen varkens niet in contact komen met wilde zwijnen.
 - Den Elshorst zorgt voor draagvlak voor deze wijze van varkens houden bij andere varkenshouders in de 

omgeving.
 - HAS onderzoekt oplossingen voor de obstakels die een natuurinclusieve varkenshouderij in de weg 

staan.
 - HAS leidt een community waar betrokkenen elkaar ontmoeten en kennis delen.
 - HAS werkt het productiesysteem en de monitoring uit zodra er financiële middelen voor zijn.
 - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie onderbouwt de effecten van de natuurinclusieve 

varkenshouderij op de leefomgeving.
 - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie zorgt ervoor dat de resultaten van het onderzoek 

deskundigengroep dierziekten op de tafel komt bij de gangbare veehouderij.
 - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie zorgt voor draagvlak bij de gangbare veehouderij.
 - Provincie Noord-Brabant stelt een provinciale verordening op om het weiden van vee vrij te stellen van 

de vergunningplicht van de Natuurbeschermingswet.
 - Provincie Noord-Brabant handhaaft het afgesproken nulstandbeleid voor wilde zwijnen.
 - Provincie Noord-Brabant ondersteunt bij het opstellen van beheerplannen bij permanente huisvesting 

van wilde zwijnen in natuurgebieden in de gemeente Hilvarenbeek.
 - Gemeente Hilvarenbeek verleent haar medewerking aan de tijdelijke omgevingsvergunning voor 

mobiele schuilhutten en andere voorzieningen voor de weidevarkens van Den Elshorst.

Inzet en acties Rijksoverheid

 - Het ministerie van Economische Zaken vraagt de deskundigengroep dierziekten advies uit te brengen 
over: 1. de mogelijke risico’s van overbrenging van dierziekten 2. de risico’s indien de vervoersmiddelen 
niet direct na lossing worden gereinigd en ontsmet 3. de voorwaarden waaronder Den Elshorst een 
testlocatie kan zijn.

 - Het ministerie van Economische Zaken beziet op grond van de uitkomsten van het advies of 
Den Elshorst geschikt is als testlocatie. 

 - Het ministerie van Economische Zaken beziet of natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland 
mogelijk is en past, waar nodig, de wet- en regelgeving en beleid aan om dit mogelijk te maken.

 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkent of de verplichtingen die voortvloeien uit de 
Meststoffenwet problemen opleveren. Als dat het geval is, zoekt het ministerie actief naar oplossingen.


