
Laden en lossen van varkens

Voorbereiding van het laden: ‘Wat te doen?

1.   Boer: controleer aantal, gewicht en ge-
schiktheid voor transport en informeer de 
vervoerder. Geschiktheid voor transport 
moet worden gecontroleerd volgens de 
‘Praktische richtlijnen voor het beoordelen 
van de geschiktheid voor het vervoer van 
varkens’.

2.   Transportbedrijf: schriftelijk laadplan ma-
ken.

3.    Bestuurder: gebruik ‘Checklist voor be-
stuurders van levend diertransport: Ben je 
voorbereid?’

4.    Bestuurder/begeleider: breng de laadbrug 
van de vrachtwagen op één lijn met het 
laadbordes om spleten te vermijden.  
Houd de helling zo laag mogelijk (max. 
36% of 20°).

5.   Bestuurder/begeleider: verspreid zaag-
sel of ander strooisel op de laadbrug en 
indien nodig op de vrachtwagenvloeren 
(bijv. bij gladheid, vochtigheid, helling).

6.   Het laden moet zo rustig mogelijk  
gebeuren.

Klaar om te laden!

De maximale transporttijd voor varkens, inclusief laden en lossen, is 24 uur!

Alle varkens moeten tegelijkertijd  
kunnen liggen of staan

Best Practices ruimte per varken

Biggen  
(6 - 10 kg)

0,07 m²/big of 14 biggen/m²

Biggen  
(25 - 30 kg)

0,18 m²/big of 6 biggen/m²

Vleesvarkens 
(110 - 120 kg)

0,5 m²/varken of 2 varkens/m²

Varkens  
(> 120 kg)

0,7 m²/varken of 1,4 varkens/m²



Laden

Lossen

1.	 	Zorg	in	geval	van	vertraging	bij	het	lossen	voor	goede	ventilatie	in	de	truck	tijdens	stops	(zijluiken	open,	gebruik	
geforceerde	ventilatie	indien	beschikbaar,	probeer	de	vrachtwagen	in	de	schaduw	te	parkeren)

2.	 Gebruik	de	maximale	breedte	van	de	losruimte	om	te	lossen	bij	aankomst.

3.	 Los	de	varkens	in	partijen	aangepast	aan	de	grootte	van	het	hok	op	de	plaats	van	aankomst.

4.	 	Als	een	varken	in slechte conditie	is	bij	aankomst,	adviseer	het	slachthuis	dan	om	het	te	isoleren	en	te	 
beschermen.

5. Meld het	aantal	gewonde	of	overleden	varkens	aan	het	einde	van	de	reis.

Als  een  varken  stopt  en  weigert  om  te 
bewegen, volg dan deze procedure:

-  Laat het varken kalmeren en controleer of 
het niet ongeschikt is om te vervoeren. Zo ja, 
volg de relevante procedure.

-  Controleer op obstakels en verwijder deze 
indien mogelijk, of pas de verlichting aan. 
Niet mogelijk? Geef het varken wat tijd om 
te wennen en voorbij het obstakel te komen. 
Verhelp het probleem voor de volgende keer 
laden en lossen.

-  Gebruik passieve methoden om dieren voort 
te bewegen (plank, vlag etc.).

-   Varkens kunnen gelost worden in partijen 
volgend op de leider

-  Stimuleer het dier om zich voort te bewegen 
door te fluiten of te praten. Sla of sleep het 
dier nooit!

-   Seksueel volwassen zeugen en beren moeten 
apart worden vervoerd in afzonderlijke com-
partimenten.

1.  Laat de varkens zich op hun normale 
loopsnelheid voortbewegen naar de 
laadbrug.

2.  Verplaats de varkens in groepen.

3.  Geluid moet worden beperkt om 
stress tot een minimum te beperken.

4.  Respecteer de beschikbare ruimte per 
varken. Tijdens het vervoer moeten alle 
varkens in staat zijn om te gaan liggen 
of op te staan in hun natuurlijke positie.

5.  Gebruik laadgangen met massieve 
(vooral gebogen) wanden.

6.  Houd rekening met het specifieke zicht 
van varkens (zie de foto hieronder)

7.  Gebruik een schot bij het verplaatsen 
van varkens, stimuleer ze door middel 
van bijvoorbeeld: 
• Praten en fluiten 
• Een plastic rammelaar of ratel (geluid) 
• Een nylon vlag 
• Plastic lint

Dit project is tot stand gekomen met steun van de 
Barth-Misset Stichting (www.barthmissetstichting.nl)
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