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van de vergunning, maar ligt het probleem
meer bij het verstrekken van een lening bij
de banken. Met dit type kraamhok wordt de
bezetting per ruimte minder. De gemeenten
stimuleren over het algemeen dit type
kraamhok omdat er extra rekening wordt
gehouden met dierenwelzijn (IDS, integraal
duurzame stal).

De zoektocht naar kraamhokken met bewegingsvrijheid voor de zeug (zoals het Pro Dromi kraamhok) is
opgestart vanuit het netwerk ‘Wat liggen ze er mooi bij’, waarbij ondernemers zelf aan het roer stonden. Het

Vanuit het onderzoeksproject

onderzoek begon in 2010. Diverse varianten zijn getoetst, onder meer op Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Voordelen vrije kraamloophokken
• Rustigere zeug
• Nestbouwgedrag beter uitvoeren
• Snellere partus, vitalere biggen
• Meer zeug-bigcontacten
• Hogere zoogfrequentie in laatste week
zoogperiode
• Betere bereikbaarheid van het uier
• Hoger speengewicht

Sterksel en acht praktijkbedrijven. Inmiddels zijn de eerste bedrijven volledig ingericht met kraamloophokken. Maar de praktijk staat nog niet in de rij voor dit nieuwe kraamhok.
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DI ERCONTA CT
De biggen liggen in een afgeschermde unit, maar hebben
toch contact met de zeug
Foto: VIC Sterksel
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“D

e komende jaren zijn de jaren
van de waarheid”, aldus Anita
Hoofs, onderzoeker bij VIC
Sterksel. Dit jaar zijn de eerste
vijf bedrijven volledig ingericht met de vrije kraamloophokken (zie
kader voor onderzoek). Nu wordt onderzocht
wat er gebeurt: de technische kengetallen
worden verzameld en ook de ervaringen van
de dierverzorgers zijn belangrijk. “Deze fase
is veelal belangrijker dan de eerste fase van
het onderzoek”, vindt Hoofs. “In de huidige
fase van het onderzoek worden ervaringen
gedeeld en worden zo nodig aanpassingen
verricht om de vrije kraamloophokken tot

een succes te maken. Dit traject vordert met
vallen en opstaan”, aldus Hoofs.
De ‘Pro Dromi farmers’ stapten in het project
omdat zij voordeel zien in dit type kraamhok. Deze boeren hadden allemaal herbouwof nieuwbouwplannen; deze zeugenhouders
zijn op zoek naar een nieuw huisvestingssysteem voor de kraamfase waardoor er
meer waardering komt vanuit de samenleving met behoud van rendement. Ze zijn
ervan overtuigd dat hun missie slaagt
wanneer er voor een eerlijke prijs meer
voldoening, meer werkplezier en meer
verbinding ontstaat met de burger.
Komt het van de grond?
Varkenshouders zijn momenteel bang dat de
vrije kraamloophokken worden ingevoerd
als de wettelijke standaard. Dat blijkt uit de
diverse interviews voor dit artikel. Dit heeft
te maken met de benodigde extra ruimte van
1 tot 1,5 vierkante meter per kraamhok. Hiervoor hebben de meeste varkenshouders geen
plaats en dus moet er verbouwd worden.
Voor de meeste varkenshouders is een verbouwing ﬁnancieel gezien nu niet haalbaar.
“Hierdoor steken veel boeren hun kop in het
zand en gaan niet mee met de vorderingen
van het onderzoek”, meent Bart Hooijer.
Hooijer is leverancier van stalinrichting.
“Het systeem is momenteel verkocht aan
varkenshouders die een nieuwe stal aan het
bouwen zijn, momenteel zijn dat tien
varkenshouders. Daarnaast is het systeem
verkocht in zowel binnen- als buitenland.
Momenteel ligt er een aanvraag voor de
inrichting van een proefbedrijf in Denemarken. De verkoop van dit systeem zal

KR A A M A F D EL I N G
voornamelijk plaatsvinden in West-Europa”,
verwacht Hooijer.
Hooijer ervaart dat de Pro Dromi 1.5 momenteel de succesvolste variant is. Bij deze variant
ligt de zeug de eerste drie tot vijf dagen na
het werpen vast. De reden om de zeug even
op te sluiten is om er zeker van te zijn dat
alle biggen de nanny (de biggenruimte) goed
weten te vinden. In de eerste dagen na de
geboorte lopen de biggen nog weleens in het
hok rond en slapen ze daar. Ze lopen dan
het risico om onder de zeug terecht te komen,
met de dood tot gevolg. Daarnaast heeft het
hogere aantal doodliggers op de eerste dag te
maken met de kwaliteit van het beenwerk,
de moedereigenschappen en doordat de zeug
nog niet volledig hersteld is en nog wankel
op haar benen staat. Bij variant Pro Dromi
1,5 heeft de zeugenhouder de keuze om de
zeug vast te zetten of los te laten lopen.
De keuze voor deze ﬂexibele variant wordt
voornamelijk gemaakt met het oog op de
toekomst en veranderende markt. Dit is dan
ook een van de belangrijkste redenen voor
de varkenshouders om kraamstallen in te
richten met deze Pro Dromi kraamhokken.”
Ondanks dat de vrije kraamloophokken
momenteel alleen gebouwd worden in
nieuwbouwstallen, is het mogelijk om
bestaande hokken om te bouwen naar dit
systeem. Enkele boeren zijn hiermee aan de
slag, weet Hooijer. Momenteel worden veel
sensoren gemonteerd om te leren hoe het
liggedrag verbeterd kan worden om zo de

Aan het looppad de biggenunits,
aangrenzend de open ruimte voor de
zeug.
Foto: VIC Sterksel

uitval te verkleinen. Het grootste knelpunt is
de extra ruimte die nodig is en die geﬁnancierd moet worden; daarvoor is medewerking
nodig van banken en die is er nu nauwelijks.
Toekomstverwachtingen
Hooijer ziet dat varkenshouders die Pro Dromi
willen aanschaﬀen, nogal eens tegen problemen aanlopen. Allereerst is dat de ﬁnanciering. Dit heeft te maken met de extra
vierkante meters die met het kraamhok zijn
bemoeid. Elke vierkante meter die een varkenshouder nodig heeft, kost ongeveer 250 euro.
Deze kosten hebben niets te maken met het
kraamhok zelf maar met het dak en de riolering. Vervolgens is de indeling van de ruimte
een punt van zorg. Aangezien de meeste
varkenshouders niet beschikken over de
benodigde ruimte, gaan ze de hokken op
minder vierkante meters plaatsen. Hierdoor
ontstaan meer risico’s voor met name de
jonge biggen, zoals een hoger percentage
uitval, aldus Bart Hooijer.
En ten slotte verloopt de vergunningverlening
niet altijd vlot. Over het algemeen doen de
gemeenten niet moeilijk over het verstrekken

Nadelen vrije kraamloophokken
• €2,00 per big meer voortkomend uit:
– Hogere huisvestingskosten
– Extra arbeid (1 uur per big, onder
andere voor reinigen groter vloeroppervlak)
• Niet alle zeugen zijn geschikt voor dit
systeem (moedergedrag)
• Zeugen met sterke moedereigenschappen kunnen agressief reageren naar
dierverzorgers
• Hogere uitval door doodliggen op dag 1
na de geboorte
Het onderzoek naar vrije kraamloophokken
rust op vier pijlers:
• Snel en goed reinigen
• Niet meer het hok hoeven instappen
• Beter klimaat voor de zeug
• Meer comfort voor de dieren
Onderzoek en praktijkervaringen hebben
geleid tot drie varianten Pro Dromi kraamhokken:
• Pro Dromi 1: de zeug staat de hele
kraamperiode vast. Kraamhok is later
aanpasbaar
• Pro Dromi 1.5: de zeug staat eerste 3 tot
5 dagen na werpen vast, daarna los of
los tot en met werpen, 2 dagen vast en
dan weer los
• Pro Dromi 2.0: de zeug staat permanent
los en de biggen hebben een aparte
ruimte, waar de zeug niet kan komen.
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