
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers, financiers en partners hebben hun krachten
gebundeld in de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Wij staan gezamenlijk voor een vitale varkenshouderij!
Via vijf ambities willen wij de varkenshouderij ontwikkelen tot een nog duurzamere en concurrerende
keten. Een keten met een goede zorg voor de leefomgeving, een centrale positie in de circulaire
economie, die energie- en klimaatneutraal produceert, die robuuste en gezonde dieren voortbrengt en
met nieuwe verdienmodellen werkt aan een stevige internationale marktpositionering.

Goede zorg voor de leefomgeving betekent een varkenshouderij waarbij
omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers, geen
nadelige effecten (bijv. geuroverlast) ondervinden van het houden van varkens.
Varkenshouderijen zijn ingepast in de omgeving en versterken de structuur van
een vitaal platteland.

Een centrale positie in de circulaire economie betekent dat de positie van het
varken als ultiem kringloopdier dat laagwaardige producten (bijv. reststromen
voedingsmiddelenindustrie) omzet in hoogwaardige voeding, wordt versterkt.
Daarbij is de mest van het varken waardevol als basis voor groene energie, als
bodemverbeteraar en als vervanger van fossiele kunstmest.

Een erkende bijdrage aan klimaat en energietransitie betekent dat de
varkenshouderij werkt aan een klimaatneutrale varkensvleesproductie. De sector
zet in op energieproductie uit niet-fossiele bronnen (bijv. zonnepanelen op stallen)
en energiebesparing. Zo draagt de varkensketen bij aan de realisatie van de doelen
in het Klimaatakkoord.
 

De Coalitie staat voor een diervriendelijke varkenshouderij met gezonde
robuuste dieren. De sector loopt wereldwijd voorop in diergezondheid,
dierenwelzijn, brandveilige stallen en diervriendelijk transport. Een houderij
waarin varkens gezond en weerbaar zijn, zonder structureel gebruik
van medicatie.

We willen een varkenshouderijketen die uitblinkt in het ontwikkelen van
vraaggestuurde ketens en nieuwe marktconcepten. De sector heeft wereldwijd
een sterke exportpositie waarbij het internationaal gedifferentieerde
consumptiepatroon de basis vormt voor vierkantsverwaarding van het Nederlandse
varken. Dit is het fundament onder een toekomstbestendige varkenshouderij, waar
financiële ruimte is voor investeringen in duurzaamheid en circulaire landbouw.
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Programma Vitale 
Varkenshouderij
Om de ambities te realiseren, heeft
de Coalitie Vitale Varkenshouderij
het actieprogramma Vitale
Varkenshouderij opgesteld.
Deze is integraal te lezen op
www.vitalevarkenshouderij.nl.

Coalitie Vitale Varkenshouderij
De Coalitie Vitale Varkenshouderij is verantwoordelijk voor het opstellen en
uitvoeren van deze ambities. Het betreft een ketenbrede samenwerking van
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, Agrifirm,
ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Graag nodigen zij andere ketenpartijen en overheden uit om  
dit plan samen met hen ten uitvoer te brengen.


