
TRANSITIE VARKENSHOUDERIJ
Totaal aantal respondenten: 479 | juni 2019 (n/a)

Bent u op dit moment actief als varkenshouder?
ja 90,8%

Nee 9,2%

Verwacht u dat u in 2025 nog actief bent als varkenshouder?
Ja 54,9% 

Nee 26,2% 

Dat weet ik nog niet zeker 19%

Maak een keuze uit een van de onderstaande situaties
Ik heb het bedrijf aangemeld voor de stoppersregeling
Actieplan Ammoniak (2020), maar ik heb alsnog 
geïnvesteerd in ammoniakbeperkende maatregelen en 
ik ga ervan uit in 2025 nog varkenshouder te zijn

5,1%

Ik maak met een van de locaties gebruik van de 
Saneringsregeling Varkenshouderij (warme sanering)
die in augustus wordt opengesteld en ben in 
2025 nog varkenshouder

25%

Ik zet de huidige bedrijfsvoering voort en 
ben in 2025 nog varkenshouder

91,8%

Anders 4,3%

Maak een keuze uit een van de onderstaande situaties
Ik heb het bedrijf aangemeld voor de stoppersregeling
Actieplan Ammoniak en stop voor 1 januari 2020

30,3%

Ik meld het hele bedrijf aan voor de Saneringsregeling 
Varkenshouderij (warme sanering) die in augustus wordt
opengesteld en ben in 2025 geen varkenshouder meer

18%

Ik heb een gemengd bedrijf en ben van plan voor 
2025 te stoppen met de varkenstak

10,7%

Ik ben voornemens het bedrijf voor 2025 te verkopen 16,4%

Anders 24,6%

Wat heeft u gedaan om toch door te kunnen met het bedrijf?
Ik heb geïnvesteerd in een luchtwasser 40%

Ik heb geïnvesteerd in meer ruimte per dier 20%

Anders 40%
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Hoeveel heeft u daarvoor geïnvesteerd?

Tussen de 0 en 29.000 euro 40%

Tussen de 30.000 en 59.000 euro 40%

Meer dan 60.000 euro 20%

U wilt gebruikmaken van de Saneringsregeling Varkenshouderij (warme sanering). In welk 
overschotgebied ligt uw bedrijf?

Zuid 62,1%

Oost 37,9%

Voldoet uw locatie/bedrijf aan de geurnorm van 0,4?
Ja 80,2%

Nee 19,8%

Wat doet u als de varkensrechten zijn verkocht?
Dan blijf ik op de locatie wonen 90%

Dan verhuis ik naar elders 10%

Wat gebeurt er met de bedrijfsgebouwen?
Die worden gesloopt 62,3%

Die krijgen een andere bestemming 37,7%

Geef een cijfer voor uw vertrouwen in de toekomst van de varkenshouderij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vertrouwen in toekoms
t van varkenshouderij 

2,7% 1,2% 4,4% 6,3% 13,4% 21,7% 27,6% 19,0% 2,7% 1,0% 

Wat doet u als de varkensrechten zijn verkocht?
Dan blijf ik op de locatie wonen 90%

Dan verhuis ik naar elders 10%

Geef een cijfer voor uw vertrouwen in de toekomst van de varkenshouderij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toekomstbestendigheid
van bedrijf 

1,5% 1,5% 3,3% 3,3% 8,3% 17,8% 24,3% 32,9% 4,5% 2,7% 
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Welk bedrag verwacht u aan deze investering uit te geven?
Minder dan 250.000 euro 40%

250.000 tot 750.000 euro 18,6%

Meer dan 750.000 euro 26,7%

Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 30 jaar 2,5%

Tussen de 30 en 39 jaar oud 7,4%

Tussen de 40 en 49 jaar oud 21,5%

Tussen de 50 en 59 jaar oud 44,3%

Tussen de 60 en 69 jaar oud 23%

Ouder dan 70 jaar 1,2%

Heeft u een bedrijfsopvolger?
Ja 23%

Nee 42,8%

Nog niet aan de orde 34,2%

Waar investeert u de komende vijf jaar in ieder geval in?
Nieuwe stallen 13,4%

Varkensrechten 10,6%

Mestverwerking 5,9%

Verplichte milieumaatregelen 19,3%

Stalrenovatie 17,5%

Kraamopfokhokken 2,1%

Bedrijfsautomatisering 7,3%

Stalklimaat 8,7%

Externe arbeid 4,2%

Anders 10,8%

Wat voor bedrijf heeft u?
Vleesvarkensbedrijf 35,5%

Vermeerderingsbedrijf 19,4%

Gesloten bedrijf 28,8%

Anders 16,4%


