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Derde Nieuwsbrief 
Dit is de 3e e-mail Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands Landvarken. Er zijn 

inmiddels weer de nodige maanden verstreken. De belangstelling voor het 

Nederlands Landvarken groeit stapje voor stapje. Niet alleen bij hobbyhouders die 

met 1 of 2 NL zeugen het Nederlands Landvarken willen inzetten voor productie 

van eerlijk en natuurlijk varkensvlees, maar ook bij professionele varkenshouders 

die met het Nederlands Landvarken een herkenbare en duurzame keten willen 

opzetten. Het Nederlands Landvarken is van oudsher een sterk ras met goede 

moedereigenschappen die raszuiver danwel in combinatie met een ander ras, 

prachtige biggen levert die een goed varkensvlees produceren. De combinatie van 

een NL zeug met Pietrain beer levert vleesrijke biggen, de kruising met een Duroc 

beer levert sterke biggen, zeer geschikt voor buiten houden, met een goede 

vleeskwaliteit. 

De vereniging Fokkersclub Nederlands Landvarken richt zich primair op de 

instandhouding van het Nederlands Landvarken als raszuiver varken, maar 

ondersteunt waar mogelijk nieuwe initiatieven voor het gebruik van het 

Nederlands Landvarken. In deze nieuwsbrief op de volgende pagina een voorbeeld 

daarvan. 

Mocht u in de toekomst een van de nieuwsbrieven nogmaals willen lezen, dan zijn 

die terug te vinden op onze website www.nlvarken.nl onder “Nieuws”. 

Regels en uitzonderingen voor het houden van varkens 
Elke houder van varkens in Nederland, ook al heb je maar 1 of 2 varkens, is 

verplicht zich te houden aan de daarvoor geldende regels en wetten. Deze zijn 

door de Nederlandse overheid en EU opgesteld om zowel de gezondheid en het 

welzijn van de varkens te waarborgen als ook om verspreiding van 

(varkens)ziekten te minimaliseren. Deze regels zijn te vinden op 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden 

De regels en wetten voor varkens gelden zowel voor het hobbymatig als het  

professioneel houden van varkens. Een bijzondere categorie zijn de 

hobbybedrijven (4 varkens of minder). Zij vragen een RE-status aan. Niet 

gespeende biggen tellen niet mee bij het aanvragen van deze status. Indien 5 of 

meer varkens (gespeende biggen en ouder) worden gehouden, dan geldt de A, B, 

C, D, E of F status. Hoe hoger de status in de varkenspyramide, hoe meer eisen 

gesteld worden aan het bedrijf. De status van het bedrijf bepaalt van welke 

andere bedrijven je varkens kunt aan of afvoeren. Voor gedetailleerde info: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-

houden/identificatie-en-registratie-dieren/bedrijfsstatus-varken 

Op de website van https://www.levendehave.nl/ wordt de algemene regelgeving 

per diersoort goed uitgelicht. 

Sinds enkele jaren is SZH in overleg met Ministerie van LNV om voor fokbedrijven 

welke een bijdrage leveren aan de instandhouding van zeldzame rassen mogelijke 

uitzonderingen te verlenen. Voor varkens betreft dit uitzonderingen m.b.t. de aan 

en afvoer van varkens voor RE en B-bedrijven en ook een mogelijke 

uitzonderingspositie indien in de nabijheid van het bedrijf een veewetziekte (zoals  
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Klassieke Varkenspest, Mond en Klauwzeer of Afrikaanse Varkenspest) uitbreekt. 

Deze uitzonderingen zijn gericht op het beperken van de mogelijkheden dat de 

zeldzame rassen, zoals het Nederlands Landvarken, met daadwerkelijk uitsterven 

worden bedreigd. 

SZH en LNV zijn momenteel bezig met de invulling en uitwerking van deze 

uitzonderingen. Leden van Fokkersclub Nederlands Landvarken ontvangen 

binnenkort daarover meer informatie. 

 

De Herkomst: circulair varken. 

Dirk Koolen heeft, via De Herkomst, in Amsterdam het initiatief genomen om 

voedselverspilling te beperken: https://www.deherkomst.nl/ Het varken is 

natuurlijk bij uitstek het dier om reststromen te verwaarden. De varkens worden 

aan de rand van de stad kleinschalig gehouden. De Herkomst haalt overgebleven 

producten (zoals brood en groenten) zelf op bij retail, bakkers en kaasmakers en 

voert dat aan zijn varkens. Het varkensvlees wordt afgenomen door lokale 

restaurants. De Herkomst maakt gebruik van het Nederlands Landvarken om niet 

alleen voedselverspilling tegen te gaan, maar ook een bijdrage te leveren aan een 

verantwoorde instandhouding van het Nederlands 

Landvarken. 

 

Lidmaatschap NL Fokkersclub 
Zoals elke vereniging ontleent ook Fokkersclub Nederlands Varken haar bestaan 

aan haar leden die via hun lidmaatschap en actieve inbreng bij het instandhouden 

van het Nederlands Landvarken de vereniging steunen. Lidmaatschap van NL 

Fokkersclub is € 40,00 per jaar. Met het lidmaatschap worden de noodzakelijke 

kosten zoals bankrekening en website betaald. Voor 2020 worden de 

lidmaatschaps nota’s binnenkort weer uitgestuurd.  

Indien u lid wilt worden, dan graag een mailtje met NAW gegevens naar 

nlvarken@kpnmail.nl Niet leden krijgen geen ondersteuning van de vereniging 

bij het houden en instand houden van hun NL varkens. 

Vacature bestuur NL Fokkersclub 
Het bestuur van Fokkersclub Nederlands Landvarken is op zoek naar aanvulling 

van het bestuur met een actief en in het NL varken geinteresseerde man/vrouw 

die graag meedenkt en praat over de toekomst van het Nederlands Landvarken. 

Geinteresseerden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden. 
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