
Een belangrijk deel van onze 
biggen wordt geboren in vrije 
kraamhokstallen, waar de zeug 
en de biggen zich vrij kunnen 
bewegen. De biggen blijven 
ook veel langer bij de moe-
derzeug, waardoor we het na-
tuurlijke groeiproces opnieuw 
beter benaderen.

Dankzij deze geconditioneer- 
de huisvesting kunnen we zeer 
hygiënisch werken en het aan-
tal ziektes door bijvoorbeeld 
luchtwegaandoeningen tot een 
minimum herleiden. Zo kun-
nen wij het antibioticumge-
bruik in de meeste gevallen 
tot zero herleiden of toch ten 
minste drastisch beperken.  

We hechten veel belang aan 
natuurlijk daglicht en maken, 
meer dan wettelijk verplicht, 
gebruik van glas of doorzich-
tige dakplaten. 

Onze dieren beschikken voort- 
durend over vers voer en drink- 
water.

In de stallen voorzien we speel-
goed of “verrijkingsmateriaal”. 
Dit speelgoed kan heel simpel 
zijn: een lange metalen ketting, 
een bakje stro om in te woelen, 
een rubberen bal, een jutezak ... 
Zo krijgen de varkens prikkels 
en afleiding, waardoor ze zich 
niet vervelen of elkaar irriteren. 

Het transport van de slachtrijpe 
dieren gebeurt rustig, met 
respect voor de dieren. We 
vervoeren de biggen enkel met 
geklimatiseerde wagens: in de 
winter verwarmd, in de zomer 
gekoeld. Duroc d’Olives is 
een lokaal product; dat houdt 
onze transportafstanden ook 
beperkt.
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DIERENWELZIJN: ONZE 6 ENGAGEMENTEN
Duroc d’Olives is een kwaliteitslabel. Daarom hechten wij veel belang aan dierenwelzijn. 

Het principe is eenvoudig: wie vlees van topkwaliteit wil, moet in de eerste plaats zijn dieren 
goed verzorgen en behandelen. Daarom hechten we veel belang aan een goede huisvesting, 

gezonde voeding, rustige behandelingen, diervriendelijk transport en een behoedzaam slachtproces. 
Zes concrete maatregelen maken dit engagement waar. 

Informeer je graag jouw klanten over Duroc d’Olives?
Je kan steeds bij ons terecht voor verder toelichting, informatie en achtergrond:

 info@durocdolives.be


