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Onzichtbare varkens
Nederland telt er 11,4 miljoen, maar je ziet ze vrijwel niet:

varkens. Fotograaf Sabine Grootendorst ging op zoek.
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Boekel Vre e d e p e e l Deurne

Odiliapeel

Z e zijn er wel, maar je ziet ze bijna niet. In Nederland leven ruim elf miljoen
varkens, maar daar krijg je maar weinig van mee, vond fotograaf Sabine
Grootendorst. Waar weilanden met grazende koeien nog wel worden gezien
als typisch Nederlands, zijn varkens als hokdieren veel minder zichtbaar in

het landschap. Terwijl er in Nederland meer varkens leven dan runderen. Of honden.
Daarvan zijn er een kleine twee miljoen en je ziet ze overal. Maar niet met varkens.

Precies dit hoge abstractiegehalte was voor Grootendorst aanleiding om op zoek te
gaan naar de Nederlandse varkens. Ze stelde zich ten doel alle varkensstallen in Ne-
derland te fotograferen. Hoe en waar leven de varkens? Zitten ze verspreid door het
land, of geconcentreerd in bepaalde gebieden? Wat is er in de omgeving te merke n
van hun aanwezigheid?

Grootendorst wilde beginnen met de gebieden met de meeste varkens. De provin-
cies Noord-Brabant (5,4 miljoen) en Gelderland en Limburg (beide 1,8 miljoen) heb-
ben de grootste populatie. Van alle gemeenten was het Limburgse Venray vorig jaar
koploper, volgens CBS-cijfers, met 581.885 varkens.

Het gebied met de meeste varkens in Nederland is De Peel, op de grens van Noord-
Brabant en Limburg. Daar verbleven vorig jaar op het peilmoment 3,6 miljoen var-
kens: het aantal inwoners van Berlijn. Ook in deze gebieden met een hoge varkens-
dichtheid kon fotograaf Grootendorst soms dagen rondrijden zonder een levend var-
ken te zien. Ze rook ze wel en hoorde ze soms ook, maar ze zag ze niet.

Van de buitenkant lijken varkenstallen vaak op elkaar, merkte Grootendorst. Het
zijn veelal langwerpige, lage gebouwen met weinig of geen ramen. Buiten bevinden
zich vaalgele voersilo’s en luchtwassers. Langs de kant van de weg staan de kadaver-
tonnen, waar destructiebedrijf Rendac ze gemakkelijk kan leeghalen. Heel veel acti-
viteit vind je niet in de omgeving van de stallen. Af en toe rijdt een vrachtwagen af of
aan met voer, varkens of mest.

Het aantal varkensbedrijven in Nederland daalt inmiddels al jaren. Tussen 2011 en
vorig jaar was er sprake van bijna een halvering: van 6.500 naar 3.400. Ook het aan-
tal varkens is afgenomen, maar die daling ging met 8 procent, van ruim 12,4 miljoen
in 2011 naar 11,4 vorig jaar, veel minder snel. Per saldo steeg daarmee het gem i dd e ld
aantal varkens per bedrijf in tien jaar van 1.905 naar 3.363.

Met de ambitie om alle varkensbedrijven in Nederland (inmiddels zijn het er, vol-
gens de voorlopige cijfers van dit jaar, 3.275) te fotograferen, is Grootendorst een
eind op weg. De teller staat op ongeveer achthonderd.

Laura�Klompenhouwer

Hier wonen de
11.456.831 varkens

Het�aantal�varkensbedrijven�is�de�afgelopen�tien�jaar�bijna�gehalveerd.�Ook�het�aantal�varkens�daalde,�maar�minder�snel.
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Aantal varkensbedrijven in Nederland

= 10 bedrijven
NRC 240922 / ES, TT / Bron: CBS

2021: 3.400 2011: 6.500
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Sabine Grootendorst



Sint�Anthonis�had�vorig�jaar�37�varkens�per�inwoner.
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Sint Anthonis

De�gemeente�met�de�meeste�varkens�per�inwoner�was�vorig�jaar�Sint�Anthonis�in�Noord-Brabant,
met�37�varkens�per�inwoner.�Sint�Anthonis�is�dit�jaar�opgegaan�in�een�nieuwe�gemeente:�Land�van

Cuijk.�Deze�gemeente�is�op�basis�van�de�cijfers�over�2021�de�nieuwe�varkenshoofdstad�van
Nederland:�er�wonen�zo’n�700.000�varkens,�meer�dan�het�aantal�inwoners�van�Rotterdam.
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Veel�varkens�zitten�in�Noord-Brabant
(5,4�miljoen),�Gelderland�en�Limburg
(beide�1,8�miljoen).�Ve�n�ray�had�vorig
jaar�de�meeste�varkens:�581.885.




