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Hoe zorg je met je buurt voor twee varkens?

Het Varkenshuis, wat is het?

Het Varkenshuis is een plek voor varkens en mensen in een woonwijk in Tilburg. Een huis om samen te 
komen, te eten en drinken en te discussiëren. In het Varkenshuis groeien een jaar lang twee Bonte 
Bentheimer Landvarkens op (het varkensras dat het dichts bij het inmiddels uitgestorven Nederlands 
Landvarken staat). De varkens leven van de voedselresten van de omwonenden. Na een jaar kunnen de 
varkens worden geslacht om vervolgens bereid en gegeten te worden door diezelfde lokale gemeenschap en 
haar omgeving.

Het Varkenshuis is een verhaal dat verteld wordt terwijl het gebeurt. Het varken was vroeger de spaarpot van 
gezin of gemeenschap. In tijden van overvloed (oogst) at het varken mee; alles wat over was ging naar het 
varken. In tijden van schaarste (winter), slachtte men het varken zodat er ook dan voldoende te eten was. Het 
teveel aan voedsel binnen een gemeenschap werd omgezet in varkensvlees voor diezelfde gemeenschap. 

Door zelf voor de varkens te zorgen ervaart men wat er nodig is voor het produceren van vlees en wordt men 
zich bewust van het dier achter het vlees. Dat roept natuurlijk vragen op. Varkenshuis is daarom ook een plek 
om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Varkenshuis Annerveenschekanaal loopt al, de varkens worden met veel enthousiasme ontvangen.

Hoe werkt het?

Hoe heb je samen met buren, vrienden, collega’s, de verantwoordelijkheid over 2 varkens en daarmee over je 
eigen voedsel? Hoe bouw je samen een huis? Met Varkenshuis breng je het eeuwenoude principe van het 
varkenshouden weer in de gemeenschap.

Er wordt een klein zelfvoorzienend huis gebouwd, ontworpen door een Tilburgse architect, met ruimte voor 
de varkens en woonruimte voor 1 à 2 personen. Daarbij is ook een ruimte waar mensen bij elkaar kunnen 
komen voor een koffie, een maaltijd en een goed gesprek.

Er is altijd iemand aanwezig om toezicht te houden op de varkens. 's Nachts zitten de varkens binnen. Eén 
keer per maand is er een week een kunstenaar in residentie, die dan tevens de hulpboer van dat moment is. 
Deze kunstenaars staan open voor bezoek van omwonenden.
Om te weten wat een varken wel en niet mag eten zijn er voedselemmers gemaakt waar precies op staat wat 
goed is en wat niet. Deze emmers kunnen door omwonenden gebruikt worden om geschikte voedselresten te 
verzamelen en af te geven aan de hulpboer, die de inhoud kan nakijken en de varkens ermee kan voeren.



Sjef Meijman en Elles Kiers, die Varkenshuis opgezet hebben, zijn altijd telefonisch bereikbaar als dat nodig 
is. Verder is er een lijst met telefoonnumers van mensen uit de buurt die ondersteuning kunnen bieden. Een 
dierenarts kan als het nodig is ingeschakeld worden om te controleren of het goed gaat met de varkens.

Hulpboer zijn?

Als je ervoor kiest hulpboer te zijn neem je verantwoordelijkheid voor het welzijn van de varkens en de 
omgeving waarin de varkens leven. Dat doe je niet alleen, maar met elkaar in een roulatie-systeem. Op het 
moment dat je hulpboer bent, ben je dat voor 24 uur.
Omdat iedereen natuurlijk zijn eigen huishouden en/of werk heeft is het belangrijk dat er genoeg hulpboeren 
zijn die elkaar af kunnen wisselen.

Bram en Knor hebben het erg goed naar hun zin op hun verse veldje, maar het leukste van alles is toch om het zo snel  
mogelijk om te ploegen. Hun huis behandelen ze met respect.

Hoe ziet het Varkenshuis eruit?

Het Varkenshuis wordt ontworpen door een architect in samenspraak met de buurtbewoners.
Daarna wordt het huis door de buurt zelf gebouwd. De architect en het Tilburgse bedrijf Woodworks van 
Amarant doen voorbereidend werk en assisteren bij de bouw.

Zo ziet het Varkenshuis eruit in Annerveenschekanaal. 

Hoe kan Varkenshuis een rol spelen in de leefbaarheid van de omgeving?
 
Het Varkenshuis is een ontmoetingsplaats voor wijkbewoners. Braakliggend terrein wordt een 
ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en wordt op die manier leefbaar gemaakt.
Iedereen die van het terrein gebruik maakt kan ook betrokken worden bij het Varkenshuis.
De sfeer kan verbeterd worden door ruimte in te richten en door de verantwoordelijkheid te delen voor het 
openbare gebied.
Varkenshuis wordt speciaal gemaakt voor deze ene plek.



Wat moet je weten van het leven van en met varkens?
Wat je moet weten leer je van Sjef en Elles en van elkaar, wat ze mogen eten staat op de voedselemmers en 
als je eens iets niet weet kun je bellen.

Wie gaat de varkens slachten?
De varkens worden geslacht bij een erkende en ervaren kleinschalige slachterij.

Wie gaat het vlees verwerken?
Het vlees wordt verwerkt door Sjef Meijman en Elles Kiers of zij begeleiden de verwerking, afhankelijk van 
de wens van de hulpboeren.

Wie gaat het vlees eten?
Het vlees is voor de buurt die de varkens groot gebracht heeft. Zij zullen de varkens mogen opeten tijdens 
een gezamenlijk diner.

Wie kan buiten de direct betrokkenen belang hebben bij Varkenshuis?
− scholen
− winkels
− kinderen
− ouders
− ouderen
− gemeente
−

Heeft u nog vragen of suggesties? 
Laat het ons weten.

Bent u/ben je geïnteresseerd en wilt u/wil je een bijdrage leveren aan het succes van 
Varkenshuis kom dan naar de informatie-avond in het wijkcentrum 'In de Boomtak'. 

Varkenshuis Tilburg is een project van mEATing en de PeerGrouP.

Voor een eerste indruk kijk op onze website en Facebook:
www.varkenshuis.nl
http://www.facebook.com/tilburg.varkenshuis
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