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Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent dat we de wereld in een goede
staat doorgeven aan toekomstige generaties. Dit omvat:
• Milieu: Zorgvuldig gebruik van hulpbronnen, vermindering van milieuvervuiling (broeikasgassen,
mineralen, pesticiden en medicijnen )
• Mens/Maatschappij: Maatschappelijke inbedding,
werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden
• Economie: Een eerlijke boterham voor alle partijen
• Dierenwelzijn: Goed leven en goede gezondheid

Systemen
SusPigSys onderzoekt de
duurzaamheid op
varkensbedrijven:
• Gangbaar zeugenbedrijf
• Gangbaar vleesvarkensbedrijf
• Varken van Morgen (gesloten)
• Biologisch (gesloten)

Onderzoeksproject
Op dit moment bestaat er in de varkenshouderij
geen systeem om data vast te leggen voor alle
onderdelen van duurzaamheid. Er is ook maar
beperkte informatie beschikbaar over hoe duurzaam verschillende systemen daadwerkelijk zijn.

SusPigSys helpt de duurzaamheid van varkenshouderijsystemen te verbeteren
SusPigSys verzamelt en combineert data van varkensbedrijven met de expertise van verschillende
stakeholder groepen zoals varkenshouders, bedrijfsleven en NGO’s:
• Continue betrokkenheid van stakeholders gedurende het project
• Ontwikkeling en toepassing van integrale analytische methoden die rekening houden met alle
aspecten van duurzaamheid.
• Database met data over duurzaamheid van varkenshouderijsystemen in zeven EU-landen
betreffende milieu, economie, dier, varkenshouder + maatschappij (Planet, Profit, Pig, People)
• Ontwikkeling van een management tool voor het zelf verzamelen en terugkoppelen van
duurzaamheidskenmerken, inclusief benchmarking.
• Koppeling met bestaande managementsystemen in de varkenshouderij.

SusPigSys heeft partners in Duitsland, Oostenrijk, Finland, Italië, Polen en Verenigd Koninkrijk.
Voor Nederland zijn de contactpersonen binnen Wageningen University & Research:
Hans Spoolder (WLR) (hans.spoolder@wur.nl)
Herman Vermeer (WLR) (herman.vermeer@wur.nl)
Robert Hoste (WEcR) (robert.hoste@wur.nl)
Gohar Nuhoff-Isakhanyan (WEcR) (gohar.nuhoff-isakhanyan@wur.nl)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit SusAn, een ERA-Net gecofinancierd door het Europese
Unie Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma (www.era-susan.eu), Grant Agreement n°696231.
De Nederlandse inbreng wordt gefinancierd door NWO en het Ministerie van LNV (TKI A&F).

Duurzaamheid van uw bedrijf
We zoeken varkenshouders die via een bedrijfsbezoek zicht willen krijgen op hun
duurzaamheidsscore.
Het doel van SusPigSys is het ontwerpen van een module bij een management informatie
systeem dat door varkenshouders gebruikt kan worden om de duurzaamheid van hun bedrijf te
bepalen en te vergelijken met andere bedrijven.
Data verzameling
- Twee projectmedewerkers bezoeken uw bedrijf: een van Wageningen Livestock Research en
een van het Duitse FLI in Celle.
- Het bedrijfsbezoek vindt plaats in mei/juni 2018..
- We verzamelen gegevens over milieu en economie (financiën en technische resultaten) en
daarbij is het handig om vooraf al wat overzichten op te zoeken. Ook hebben we een vragenlijst
over zaken als werktijd, werkdruk en arbeidsomstandigheden.
- Voor dierenwelzijn willen we varkens beoordelen na een rondleiding en uitleg
Wat kunt u van ons verwachten?
- Alle gegevens zullen we anoniem behandelen en alleen gebruiken voor dit project.
- We zullen zorgvuldig met uw hygiëne regels omgaan.
Voordelen voor u als varkenshouder:
- Specifieke terugkoppeling over de duurzaamheidsscore van uw bedrijf
- Vergelijking met andere typen bedrijven binnen Nederland en tussen landen
- Uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle zeven deelnemende landen
- Inzicht in andere productiesystemen
- Een (financiële) tegemoetkoming voor uw tijd
Voor Nederland zoeken we voor de eerste fase 3 zeugenbedrijven, 3 vleesvarkensbedrijven, 2
gesloten bedrijven en 2 gesloten biologische bedrijven. Op zeugen- en vleesvarkensbedrijven
hebben we ongeveer een halve dag nodig, op gesloten bedrijven zal dat wat langer zijn.
Contactpersoon voor de bedrijfsbezoeken in Nederland:
Herman Vermeer (WLR) (herman.vermeer@wur.nl)

