
 

 
 

Varken (tam) 

Varkens op boerderijen 

 

Wilde zwijnen zijn zo'n 6000 jaar geleden 

gedomesticeerd. Dat betekent dat ze door mensen in 

of bij huis werden gehouden. Zo werden het tamme 

varkens. In Nederland leven meer varkens dan 

mensen, ruim 20 miljoen! In België leven een kleine 7 

miljoen varkens. 

 

Benaming 

Een vrouwtjesvarken heet een zeug. 

Een mannetjesvarken heet een beer. 

Een jong varken heet een big en in sommige delen 

van het land een keu. 

Een gecastreerd mannetjesvarken heet een barg of borg.  

Een vrouwtjesvarken dat nog geen biggen heeft gehad heet een gelt. 

 

Biggen 

Een zeug heeft een draagtijd van ongeveer 3 maanden, 3 weken en 3 dagen.  

Ze werpt gemiddeld zo'n 13 biggen, maar het kunnen er ook wel 20 zijn! We noemen 

zo'n worp biggen een toom of nest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In veehouderijen drinken biggen zo'n 21 tot 28 dagen melk bij hun moeder. Daarna 

worden ze gespeend. Dat houdt in dat ze vast voedsel gaan eten.  

Biologische varkensbedrijven spenen de biggen pas na 42 dagen. 



 

 
 

Als varkens niet eerder geslacht worden, kunnen ze 12 à 13 jaar oud worden. 

 

Varkenshouderijen 

Mensen houden varkens vanwege hun vlees. Varkens komen na hun geboorte snel 

aan in gewicht en zijn dus snel een grote bron van voedsel. Er zijn verschillende 

vormen van varkenshouderijen. We kennen intensieve varkenshouderijen, 

biologische varkenshouderijen en scharrelvlees varkenshouderijen. De bedrijven 

verschillen vooral in de manieren waarop de boeren de varkens houden. In de 

intensieve veeteelt hebben de varkens bijvoorbeeld veel minder leefruimte dan in 

de biologische veeteelt. 

 

Varkens die mensen houden voor de slacht, gaan als ze ongeveer 100 kg wegen 

naar het slachthuis. Van bijna alle delen van een varken maken we 

voedingsmiddelen. Zelfs de botten van varkens gebruiken we om bijvoorbeeld 

gelatine van te maken. Dat maakt het lastig voor mensen die vanwege hun 

geloofsovertuiging geen varken willen eten. Het is niet altijd duidelijk of in bepaalde 

producten wel of geen varken is verwerkt. Gelatine wordt bijvoorbeeld veel 

gebruikt in de productie van snoep. 

 

Nuttige dieren 

Niet alleen het vlees, maar ook het haar 

van varkens wordt gebruikt. Het is sterk en 

stug, dus handig voor bezems, 

haarborstels, penselen, scheerkwasten en 

stoffers.  

 

Omdat varkens ook bijzonder goed kunnen 

ruiken, gebruiken mensen ze ook bij het 

opsporen van truffels (een soort 

paddenstoelen) en drugs. 

 

Huisdieren 

Mensen vinden het leuk om varkens als huisdier te houden. Op kinderboerderijen en 

bij mensen thuis kom je bijvoorbeeld regelmatig kleine hangbuikzwijntjes tegen. Ze 

zijn intelligent, nieuwsgierig en sociaal en daarom kun je ze net zo goed trainen als 

bijvoorbeeld honden. 

 



 

 
 

 
 

Verwilderde tamme varkens 

Tamme varkens zijn ook regelmatig ontsnapt. Daardoor zijn in grote delen van de 

wereld verwilderde varkens te vinden. Verwilderde varkens passen zich enorm snel 

aan aan nieuwe omstandigheden en beginnen dan ook al weer snel op hun wilde 

soortgenoten te lijken. Ze kunnen ook veel schade toebrengen aan de natuur en 

aan land van boeren. Omdat ze op plaatsen waar het eigenlijk niet gewenst is de 

grond omwoelen en jonge gewassen daarmee slopen. 

 

Link 

Dierenbescherming Beter leven keurmerk 

 

 

 

http://beterleven.dierenbescherming.nl/

