“Als alles klopt in
de praktijk, kun je
dingen op grotere
schaal verder
testen”

De ruime kraamhokken van Denkavit
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Open
innovatie
De stallen zijn schoon, de kraamhokken ruim en in het
gescheiden klimaat is het voor zowel zeug als big goed
toeven. Volgens bedrijfsleider Arnold Groot Wassink is het
belangrijk om op dat vlak geen compromissen te sluiten.
“Je merkt gewoon dat de dieren er goed op reageren.”
De afgelopen decennia is familiebedrijf Denkavit uitgegroeid tot
een wereldwijd toonaangevende productontwikkelaar van speciaalvoeders voor jonge dieren, zoals biggen. Innovatie en welzijn staan al jaren centraal, maar met de opening van de nieuwe
varkensstallen is het voor iedereen direct zichtbaar. “Het is niet
alleen voor ons een prettige werkomgeving”, vertelt technisch
manager Ard van Enckevort, “je ziet ook dat de biggen en zeugen profijt hebben van de vernieuwingen. De melkproductie
gaat vooruit, er wordt meer gegeten en het speengewicht ligt
gemiddeld op zo’n acht kilo.”
Innovatieve insteek
Het bedrijf speelde al langer met het idee dingen anders aan te
gaan pakken en het nieuw gebouwde onderzoekscentrum bood
daar goede mogelijkheden voor. Een mooi moment om extra te
investeren in innovatie en welzijn. “In onze vorige stallen
stond dit ook centraal, maar dan zou je moeten inbouwen in
bestaande ruimte. De aanleg van de nieuwe stallen zorgde
ervoor dat we ons ideaalbeeld konden realiseren”, aldus van
Enckevort.
Dit resulteerde in innovatieve stallen waarin niet alleen veel
ruimte is voor onderzoek, maar óók voor de varkens.
Bedrijfsleider Arnold Groot Wassink is zichtbaar trots. “Het
mooie hier is dat ik door de ramen in de bezoekersgang
bezoekers een heel goed beeld kan geven van wat wij doen. Alle
stappen van het onderzoek liggen vlakbij elkaar en ik kan
bezoekers echt meenemen.”
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Uniek onderzoek
Terwijl bedrijfsleider Arnold langs de glazen wand door de gang
loopt vertelt hij dat er momenteel zo’n 260 zeugen op het
bedrijf rondlopen. “Een uniek aantal. Andere mengvoerbedrijven
werken vaak met veel minder grote aantallen.” Arnold is wel
gewend aan het onderhouden van veel varkens, maar bij
Denkavit moet hij toch anders ‘boeren’ dan vroeger. “We hebben
te maken met personeel, er wordt veel onderzoek gedaan en er
is een concreet commercieel doel. Uiteindelijk is de focus nog
steeds een gezonde zeug en big, maar ook beter voer.”
Om dit voer alsmaar te verbeteren voert Denkavit voeronderzoeken met zowel pasgeboren als gespeende biggen uit. “We zorgen
ervoor dat bij alle biggen het individuele geboorte- en speengewicht wordt gemeten. Zo kunnen we alle biggen goed blijven
volgen.” Volgens Ard is er de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor effect van voeding op gedrag van biggen. “De vraag
is bijvoorbeeld of we met voeding een bijdrage kunnen leveren
aan het weglaten van de ijzerinjectie en het niet meer couperen
van staarten, zonder dat dit tot gezondheidsproblemen leidt.”
Simpel en slim
Helemaal aan het begin van de stal laat Arnold de dekstal zien.
“Eigenlijk hebben we dit deel zo standaard mogelijk gehouden.
Daardoor is het heel functioneel gebleven. En kijk”, zegt hij
wijzend op een werkblad dat aan een lange rails hangt, “hier
leg je al je inseminatiebenodigdheden op en dan rijd je het zo
de ruimte door. Een slim idee in een simpele stal!”
De roostervloer achter de boxen waar de zeugen in staan is
voorzien van mestluikjes, waardoor de stallen voor het personeel makkelijk schoon te houden zijn. “We zorgen dat de stallen
eigenlijk op elk moment netjes en schoon zijn. Door bijvoorbeeld de mestluiken kunnen we dit beter behappen.”

Bedrijfsleider Arnold Groot
Wassink in de nieuwe kraamstal.

“We hebben geprobeerd het
beste uit de bestaande
kraamhokken te pakken”
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Voer op maat
Vanuit de dekstal komen de dragende zeugen op een aparte
afdeling. Wederom achter glas, met veel licht. Arnold wijst op
ingenieuze voerbakken. “Deze voerstations kun je vullen met
twee verschillende soorten voer. De voorraadbunkers worden
gevuld met computergestuurde droogvoerinstallatie. Op deze
manier kun je wisselen tussen de verschillende voersoorten.”
Ook in de kraamstal is er veel aandacht voor voer. Zo worden de
zeugen gevoerd met het Farotek-systeem, waardoor de zeug zelf
kan bepalen wanneer ze gaat vreten. De sensor registreert de
aanwezigheid en als ze niet vreet, valt er ook geen voer. De
voeropname wordt geregistreerd en dit is bij elk hok af te lezen.
“Daarnaast geven we extra aandacht aan het bijvoeren. Er zijn
namelijk meer biggen dan spenen. Naast het traditionele bijvoe-
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“In de nieuwe stal konden we
ons ideaalbeeld realiseren”
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Met dit systeem kan de
zeug zelf bepalen
wanneer ze eet.

ren van biggen willen we onderzoek doen om duidelijk te maken
welk (automatisch) voersysteem voor zogende biggen in welke
situatie het beste resultaat oplevert. Op deze manier kunnen we
varkenshouders goed adviseren en helpen een keuze te maken”,
vertelt Ard van Enckevort.
Blik op toekomst
De speciaal ingerichte vrijloopkraamhokken zijn iets waar
Arnold en technisch manager Ard trots op zijn. De zeugen staan
vrij en niet meer in een box. De zeug kan nog wel opgesloten
worden. “Dit doen we vooral de eerste twee dagen na het
werpen. De biggen zijn dan nog erg gefocust op de uier en gaan
zelf niet weg. Als dat grootste gevaar geweken is en ze de weg
naar het nest vinden, kunnen de hekken weg”, legt Arnold uit.
De hokken zijn, met hun 7,9 m², groot. Volgens Ard is dit echt
een investering voor de langere termijn. “Het kost natuurlijk
geld, maar de grotere hokken zorgen ervoor dat de zeugen meer
melk geven en meer eten. Sinds de verhuizing zien we een
groeiende lijn. Het toomgewicht bij het spenen ligt nu al boven
de honderd kilo.” Arnold vult aan dat ook de biestopname beter
wordt. “Dat is toch een beetje een reflectie op hoe de zeug zich
voelt tijdens het werpen.”
Bij het ontwerp is er volgens Arnold goed gekeken naar welke
vrijloopkraamhokken er al zijn. “We hebben geprobeerd het
beste uit alle hokken te pakken. Onze focus ligt niet alleen bij
de biggen, maar ook bij onze medewerkers en de biosecurity. De
grootste uitdaging is de vloer; die moet stroef genoeg zijn voor
de zeug, maar mag de biggen niet beschadigen. De roostervloer
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blijft een compromis.” Daarnaast is de temperatuur in het vrijloopkraamhok aangepast op zowel zeug als big. “We werken met
een gescheiden klimaat”, vertelt Ard. “In de stal zelf is het 18
tot 20 graden, maar in het nest is het door de lamp zo’n 32
graden.”
Gespeende biggen
Na het spenen worden de biggen ingedeeld op basis van genetica, speengewicht of sekse. Arnold laat weten dat er ook in
deze redelijk basic hokken wat snufjes verborgen zitten. “De
biggen krijgen, zoals je ziet, veel daglicht. Daarnaast loopt de
waterleiding onder de hokken door en gaat de watermeting
digitaal per rij.” Door de hele stal lopen buizen, waaraan de
voermachines gekoppeld zitten. “Deze machines kunnen negen
verschillende soorten voer verstrekken en doen dat in een
razend tempo. De voerketting is voorzien van borstels om de
leiding schoon te houden en versleping van voeders te voorkomen. Dit laatste is essentieel bij het uitvoeren van
voeronderzoek.”
Unieke afdeling
Aan het eind van de gang laat Arnold nog een unieke afdeling
zien: de verteringsafdeling. “Hier kunnen we mest en urine
gescheiden opvangen om de verteerbaarheid van het voer bij
net gespeende biggen te meten. Dit gebeurt onder normale
omstandigheden, zonder ingrepen.” In elk hok is de voer- en
wateropname nauwkeurig meetbaar. “Op deze manier kunnen we
goed zien wat de vertering van voer of specifieke grondstoffen
bij biggen doet.”
Tijdens de bouw en ontwikkeling van deze nieuwe stallen heeft
Denkavit rekening gehouden met ontwikkelingen en innovaties,
maar ook met het welzijn van de varkens. Dit alles op een innovatieve manier. “Als onderzoekscentrum is het belangrijk langzaam de grens te verleggen om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Als alles helemaal klopt in de praktijk, kun je dingen op
grotere schaal verder testen.”
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