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Zeugenhouders die het rendement van hun bedrijf willen optimaliseren,
kijken terecht eerst naar de kraamstal. Een goed kraamstalmanagement is
immers een bepalende factor voor heel wat parameters, denk maar aan het
welzijn van zeug en big, productiviteit, vitaliteit en biestproductie. In het
najaar organiseerde Varkensloket samen met enkele partners uit België en
Nederland een studiedag waarop heel wat interessante sprekers hun
inzichten op het vlak van kraamstalmanagement deelden. Het concept
‘de kraamstal van de toekomst’ viel daarbij geregeld maar over hoe die er
dan precies uit moet zien, zijn de meningen verdeeld. Rik Bogaert en Nancy
Verhaeghe hebben hun keuze alvast gemaakt. We gingen een kijkje nemen
in hun nieuwe kraamstal, waar zeug- en bigcomfort centraal staan.
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‘Verandering van spijs doet eten’. Die zegswijze mag misschien wel
kloppen voor de menselijke eetlust, voor biggen is ze niet altijd van
toepassing. De speenperiode is erg stresserend voor de jonge biggen, en
daar komt nog eens bij dat ze moeten overschakelen van moedermelk op
biggenvoeder. Professor Bas Kemp van de Wageningen Universiteit heeft
tips om de overschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen.
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e speenperiode bij wilde var
kens begint wanneer de biggen
tussen 8 en 20 weken oud zijn
en verloopt zeer gradueel, waarbij de
biggen langzaamaan minder melk drin
ken bij de zeug en meer gaan scharre
len. Hierdoor komen ze in contact met
nieuwe vormen van voedsel. In de
meeste klassieke systemen worden big
gen op een leeftijd van 3 à 4 weken
gespeend en komt er een vrij abrupt
einde aan het contact met de zeug. Deze
manier van werken is uiteraard gang
baar in de moderne zeugenhouderij en
werkt ook zeer efficiënt, maar indien de
big zich niet vlot genoeg aanpast aan de
nieuwe situatie in de biggenbatterij kan
de productiviteit als vleesvarken in het
gedrang komen.

© TWAN WIERMANS
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Jong geleerd
Stress in de speenperiode kan te wijten
zijn aan verschillende factoren, zegt
professor Bas Kemp. “Het feit dat de big
gescheiden wordt van de zeug, de
nieuwe omgeving en contact met big
gen van andere nesten, de overgang
naar vast en plantaardig voeder … Het
is dus geen wonder dat de voederop
name van biggen in de eerste dagen na
het spenen soms drastisch daalt.” Een
slechtere groei, verstoorde darmfunctie
en dus diarree, stressgerelateerde

gedragingen zoals staartbijten. “Het zijn
allemaal zaken die het gevolg kunnen
zijn van een dipje in de speenperiode,
en de big kan hier in latere groeifasen
problemen van blijven ondervinden.
Zo kan een vleesvarken dat aan staart
bijten doet dit geleerd hebben in de
speenperiode.”

Monkey see, monkey do
Allemaal goed en wel, maar hoe pas je
je kraamstalmanagement aan in het
voordeel van de biggen? “Alles begint
bij de voorbereiding op het spenen.
Een big die al tijdens de lactatieperiode
leert eten van vast voedsel, zal ook na
het spenen beter eten en minder
gewicht verliezen.” Dat kan volgens
Kemp op twee manieren: door de big
gen te laten leren van de etende zeug en
door prenatale aromastimulatie. De
eerste piste is vrij voor de hand liggend
en is gebaseerd op het principe ‘monkey
see, monkey do’. Een big die zijn moe
der ziet eten, wil haar nadoen. Het is
volgens Kemp dus een goed idee om de
mogelijkheid te voorzien voor biggen
om mee te eten wanneer de zeug eet, of
op zijn minst de zeug te kunnen obser
veren wanneer ze eet. Toegang hebben
tot dezelfde voederlocatie is daarbij
belangrijk en een vloervoederings
systeem kan dus een meerwaarde zijn. ->
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Kleine tomen
kleine zorgen,
grote tomen …
Biggensterfte reduceren kan op heel wat manieren. Hoe
groter het aantal biggen, hoe groter de uitdaging. Céline
Van Kerschaver en Mario Vandaele van de UGent gaven een
presentatie over de verschillende manieren waarop je de
overlevingskans van zwakke biggen kan verbeteren zonder
de prestaties van de zwaardere biggen te veel te schaden.

ht

Uit onderzoek blijkt ook dat biggen een
voorkeur hebben voor voeder dat het
zelfde aroma heeft als het voeder van
hun moeder. Dat brengt ons bij de
tweede piste die Kemp wil aankaarten:
prenatale aromastimulatie via de zeug.
“Onderzoek heeft aangetoond dat wan
neer een zeug tijdens haar dracht voeder
eet met bepaalde toegevoegde geurstof
fen, haar biggen die geur later zullen
erkennen. Meer nog: die geurstoffen
kunnen teruggevonden worden in de
zeugenmelk en zorgen voor meer voe
deropname bij de biggen wanneer die
zelfde geurstof teruggevonden wordt in
het biggenvoeder. Het herkennen van
een geur die biggen associëren met hun
moeder, zorgt voor een verlaagd stress
niveau en onderdrukt de negatieve
impact van speenstress op voederop
name, groei en gezondheid van de big.
Het sprayen van dezelfde geurstof over
het biggenvoeder en het zeugenvoeder
kan een oplossing zijn, maar ook een
geuremmer in de stal kan al voor minder
stress bij de big zorgen zonder dat dit
rechtstreeks op het voeder aangebracht
wordt.
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Geurherkenning brengt rust
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Speelmateriaal aanbieden
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Een laatste manier om stress in de
biggenbatterij te reduceren, is volgens
Bas Kemp te vinden in hokverrijkings
materiaal. “Het natuurlijke gedrag van
biggen is dat ze constant scharrelen.
Niet omdat ze per se honger hebben,
wel omdat het stress verlicht. Is er geen
foerageermateriaal ter beschikking, dan
gaan biggen dat scharrelgedrag op elkaar
toepassen en krijg je nefaste verschijnse
len als staartbijten”, weet Kemp. Om dat
gedrag niet van jongs af aan te leren, is
het belangrijk om ook in het kraamhok al
verrijkingsmateriaal aan te bieden.
Zorg er dan wel voor dat het materiaal
(bijvoorbeeld een goed vastgemaakte
juten zak) makkelijk beschikbaar is voor
de biggen en regelmatig vervangen wordt
door iets nieuws, want anders gaat het
snel vervelen. n
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Céline Van Kerschaver en Mario Vandaele, UGent

D

oor biggen tijdens het werpen te drogen, onder een warm
telamp en/of aan de uier te plaatsen kan je biggensterfte al
reduceren. Succesvol omgaan met overtallige biggen
impliceert in de eerste plaats het nemen van maatregelen om de
overlevingskans van de zwakste biggen te verbeteren zonder de
overleving en de prestaties van de zwaardere biggen te veel te scha
den. Mogelijke maatregelen zijn drenchen, alternerend zogen, ver
leggen, het verstrekken van snoepvoeder en de groepsopfok van
biggen in de kraamstal. Drenchen omvat het verstrekken van een
beperkte hoeveelheid vloeistof in de muil van de kleine/zwakke
biggen met behulp van een spuitje of pompje. Deze energieboost
vermindert de sterfte gedurende de eerste levensdagen. Bij alterne
rend zogen worden de biggen met een hoog geboortegewicht en
volle buik voor een bepaalde tijd afgezonderd van de zeug. Belang
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Vlaams-Brabant (Dijleland en Hageland)
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rijk is dat de biggen droog, warm (vloerverwarming, IR-lamp)
en rustig worden gehouden. Alternerend zogen (start 3 uur na
einde werpen) verbetert de biestopname, groei in de eerste
levensdagen en overlevingskansen van biggen met een laag
geboortegewicht. Uit recente proeven blijkt dat 3 uur (vergele
ken met 6, 9 en 12 uur) afzonderen van de zwaarste biggen met
volle buikjes al een positief effect heeft op de overlevingskansen
van de kleinste biggen. Vooral de biestopname van de 25%
lichtste biggen in de toom neemt toe. Lang afzonderen (9 tot 12
uur) heeft merkwaardig genoeg geen bijkomend positief effect
op de lichte biggen, maar wel een negatief effect op de biestop
name van de zwaarste biggen. De zware biggen ervaren een tij
delijke gereduceerde groei, maar herstellen gedurende de
tweede en derde levensdag van hun isolatie. Het twee keer toe
passen van het afzonderen van de zwaarste biggen gedurende
3 uur met 3 uur hereniging met de zeug tussenin (3 uur afzon
deren, 3 uur bij zeug, 3 uur afzonderen), heeft weinig meer
waarde ten opzichte van het eenmalig afzonderen van de zwaar
ste biggen gedurende 3 of 6 uur. Bij voorgaande proeven werd
alternerend zogen toegepast 3 uur na einde van het werpen.
Voorlopig advies is om steeds tijdig na werpen te starten om te
profiteren van de tijdelijke biestsecretie en om ervoor te zorgen
dat de energiereserves van de kleine biggen minder uitgeput
zijn. In een latere proef wordt onderzocht op welk tijdstip best
met alternerend zogen wordt gestart. Andere management
maatregelen zijn het verleggen van biggen – ten vroegste 12 uur
na de geboorte – wanneer het aantal biggen van de zeug het
aantal functionele tepels overschrijdt. De focus van het geven
van snoepvoeder ligt op het stimuleren van de voederopname
van de biggen. Bij groepsopfok kunnen twee of meer tomen big
gen gedurende de kraamstalperiode met elkaar interageren. Het
is de intentie om de biggen op latere leeftijd, zoals tijdens de
stressvolle speenperiode, beter met sociale en niet-sociale uit
dagingen te leren omgaan. Er is weinig tot geen effect op de
groei van de biggen voor het spenen, maar de groepsopfok
resulteert in minder agressie na het spenen en kan de voeder
opname en groei na het spenen verhogen. n

Boerenbond is de grootste land- en tuinbouworganisatie in Vlaanderen. Een dynamische consulentenploeg begeleidt onze leden in zowel regionale afdelingen als per sector. Samen met de bestuursleden
maken ze werk van vorming en voorlichting en behartigen ze de belangen van de land- en tuinbouwsector.
Ter ondersteuning van deze werking is er een vacature
voor een voltijds (m/v)

Je profiel Je beschikt best over een masterdiploma.
Affiniteit met land- of tuinbouw is een voordeel. Leidinggevende ervaring en goede organisatorische en
sociale vaardigheden zijn sterke troeven. Je kan zelfstandig plaatselijke ledenstructuren begeleiden en je
bent bereid om regelmatig avondwerk te presteren.
Ons aanbod Je krijgt een passend loon aangevuld
met diverse bijkomende voordelen. Bovenal krijg je de
kans om jezelf te ontwikkelen in een boeiende sector
met veel vrijheid in je werkorganisatie.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Els Corbeels, provinciaal secretaris, (0494 28 43 80)
of met Karel Colman, directeur HR & Support (0472
58 99 03). Je sollicitatie met cv en motivatiebrief moet
ten laatste vrijdag 14 februari in ons bezit zijn. Je kan
deze bezorgen via www.boerenbond.be/vacatures.
131209M96646
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Je functie Je bent het aanspreekpunt voor onze regionale (bestuurs)leden en je activeert onze besturen.
Je werkt aan de belangenbehartiging en je organiseert vormingen. Je volgt beleidsontwikkelingen op
inzake het omgevingsbeleid gelinkt aan de plaatselijke land- en tuinbouw en je bent de contactpersoon
voor beleidsverantwoordelijken. Je bouwt een relevant netwerk uit en je vertegenwoordigt Boerenbond
in diverse maatschappelijke structuren.
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Rik Bogaert (47) en
Nancy Verhaeghe (45)
Kinderen: Flore (17),
Ester (15) en Amber (9)
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Gesloten varkensbedrijf
met akkerbouw
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Ledegem
West-Vlaanderen
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Rik Bogaert en Nancy Verhaeghe
kozen voor vrijloopkraamstallen
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“Dit werkt voor
ons bedrijf”
Toen de bestaande kraamstallen op hun varkensbedrijf duidelijk hun
beste tijd gehad hadden, gingen Rik en Nancy Bogaert-Verhaeghe op
zoek naar een waardig alternatief. Verschillende systemen werden
overwogen, maar na een proefperiode ging de keuze naar Pro Dromivrijloopkraamstallen. “Geen enkel systeem is perfect, maar voor ons
wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Al moet ieder voor zich
uitmaken wat voor zijn bedrijf de kraamstal van de toekomst is.”
Nele Kempeneers
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laten installeren op ons bedrijf. Iets wat ik
elke landbouwer die een dergelijke inno
vatie overweegt, zou aanraden. Het is heel
belangrijk om het systeem en de manier
van werken te leren kennen voor je een
dergelijke grote investering doet.” In deze
proefopstelling werd niets aan het toeval
overgelaten. Er werden camera’s opgesteld
om elke gedraging van zeug en biggen te
kunnen monitoren, voederopname en
speengewicht van de biggen werden bij
houden en zelfs de luchtcirculering werd
volledig aangepast zodat die representatief
zou zijn voor de nieuwe stal die gebouwd
zou worden.

Kiezen voor balans?

Wat onderscheidt het Pro Dromi-systeem
van een klassiek kraamhok? “Ten eerste
krijgen de zeugen meer ruimte. Met de
gangen tussen de hokken inbegrepen, zit
ten we aan 11 m2 per zeug. Dat is erg veel.
De kraamstal is zo ontworpen dat de zeug
kan worden vastgezet, maar ook makkelijk
terug kan worden losgelaten. Een tweede
belangrijk onderdeel is de ‘biggennanny’,
een verwarmde box waarin de biggen kun
nen slapen en waar ze niet kunnen dood
gelegen worden door de zeug. Deze kan
wel contact houden met de biggen door
haar neus of kop door de kleine doorgang
van de nanny te steken. De biggen kiezen
zelf wanneer ze de nanny verlaten of er na
het drinken weer in lopen om te rusten.
Een derde belangrijke component waar
Rik en Nancy voor kozen is het automati
sche voedersysteem. De zeug kan via het
activeren van een sensor aangeven dat ze
wil eten. Door de zeug kleinere porties aan
te bieden wanneer ze dat wil, wordt ver
morsing tegengegaan, iets wat in vrijloop
systemen een probleem kan zijn.
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ik en Nancy, beiden afkomstig uit
landbouwersgezinnen, runnen
samen een varkensbedrijf in het
West-Vlaamse Ledegem. Het bedrijf ging
van start in 1993 en evolueerde van een
open systeem naar een deels gesloten
bedrijf met 350 zeugen en zo’n 1600 vlees
varkens, waarvan de helft zelf wordt
afgemest. Ook de akkerbouwtak van het
ouderlijke bedrijf van Nancy werd geïnte
greerd en men verbouwt er tarwe, gerst,
mais en suikerbieten. Aandacht voor anti
bioticagebruik was altijd al een van de
stokpaardjes van Rik en Nancy. Sinds
10 jaar wordt er op het bedrijf dan ook zo
goed als geen antibiotica meer gebruikt.
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Toen drie jaar geleden duidelijk werd dat
de bestaande kraamstallen aan vervanging
toe waren, begon het koppel na te denken
over een oplossing. “We waren er snel uit
dat een update van de bestaande infra
structuur niet haalbaar was, dus keken we
naar de bouw van een volledig nieuwe
stal”, zegt Nancy. “Dat we onze tijd vooruit
wilden zijn en ‘iets meer’ wilden doen, was
snel beslist. Maar wat moest het dan wor
den? Onze eerste voorkeur ging uit naar
kraamstallen met balansvloeren, waardoor
er minder kans is dat de zeug biggen kan
doodliggen. We gingen op verschillende
bedrijven langs die dit systeem gebruiken
en leerden de voor- en nadelen kennen.
Maar we hadden het gevoel dat dit sys
teem voor ons bedrijf niet ambitieus
genoeg was en dat we verder wilden kijken
naar wat er nog mogelijk is.”

Geen klassiek kraamhok

© NELE KEMPENEERS
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Geen toeval
Inspiratie voor vrijloopkraamstallen kwam
er door de ervaring dat een van de zeugen
op het bedrijf toonde dat ze beter kon wer
pen in een ruimer hok en met stro op de
vloer. “Het idee om met vrijloopkraamstal
len te werken begon langzaam te rijpen, en
we zijn dan ook in een toenmalig Neder
lands proefbedrijf gaan kijken naar het Pro
Dromi-kraamstalsysteem”, zegt Rik. “Wat
we zagen sprak ons aan, en we hebben vier
proefkraamstallen van Pro Dromi Classic

Financieel haalbaar?
Door eerst aan de slag te gaan met de
proefopstelling met vier kraamhokken,
konden Rik en Nancy gedurende twee jaar
de sterktes en zwaktes van het systeem
ontdekken. “Het is heel belangrijk om eerst
te ontdekken of een investering wel past
op je bedrijf”, zegt Nancy. “Zo merkten wij ->
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Intussen is het koppel al een aantal maan
den aan het werk in hun nieuwe kraam
stallen. De ervaring is positief. “Wanneer
we zien dat een zeug begint te wroeten in
de juten zak die in het hok is bevestigd,
weten we dat ze normaal gezien 12 à 18 uur
later zal werpen. Dat is het signaal waarop
we wachten om de zeug vast te zetten in
het kraamhok.” Dat vastzetten verloopt vrij
vlot, aangezien de hekken makkelijk te
hanteren zijn. “Nadat de biggen voor het
eerst hebben gedronken, leggen we ze een
halfuurtje in de nanny, zodat ze leren dat
het daar aangenaam warm en veilig is om
te slapen. Later op de dag, wanneer de big
gen het systeem snappen, wordt de zeug
opnieuw losgelaten. Het contact met de
biggen blijft behouden als ze in de nanny
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Niet voor iedereen

Op het bedrijf van Rik en Nancy wordt al
meer dan 10 jaar geen antibiotica meer
gebruikt, iets wat ze heel belangrijk vinden
in de strijd tegen resistentie. “Enerzijds zit
ten we in een varkensarm gebied, wat het
risico op ziekteverspreiding tussen andere
bedrijven minimaliseert”, zegt Nancy.
“Maar we doen ook heel wat inspanningen
om de bioveiligheid te verhogen. Denk
maar aan het strikt gescheiden houden van
leeftijdsgroepen, eigen aanfok, een sanitair
sas met doucheruimte en vaste looplijnen.
Als landbouwer moet je elke keuze afwe
gen en de voor- en nadelen in acht nemen.
Met de keuze voor vrijloopkraamstallen
kozen we misschien iets meer in functie
van het zeugcomfort, terwijl een stal met
balansvloer meer tegemoetkomt aan de
veiligheid van de biggen.” De kraamstal van
de toekomst, bestaat die wel? “Wij zijn
tevreden met de keuze die we gemaakt
hebben, maar laat het duidelijk zijn dat dit
geen zaligmakend systeem is. De publieke
opinie verandert snel, dus kies voor een
systeem waar je je zelf goed bij voelt.” n
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Melk voor elk

Wouter Wytynck

Adviseur Dierlijke Productie Studiedienst
wouter.wytynck@boerenbond.be
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zitten, want de zeug kan hier met haar neus
of kop naar binnen. Iets waarvan ze dank
baar gebruik maakt.” Worden er met dit
systeem nu minder biggen doodgelegen?
“Nee”, weet Rik. “Het percentage doodlig
gers zal iets hoger liggen dan bijvoorbeeld
in stallen met een balanssysteem. Maar we
merken wel dat het speengewicht tot 1 kg
hoger ligt in vergelijking met onze oude
stal (met beperkte ruimte). Dat is te dan
ken aan de hoge voederopname van de
zeugen en dus ook de hogere melkgift. Al is
het altijd moeilijk een oude stal te vergelij
ken met een nieuwe stal die anders is
opgebouwd.” De biggen zijn zo voldaan met
melk dat het een uitdaging is voor Rik en
Nancy om ze te motiveren vast voeder te
proberen. De speendip valt echter goed
mee, met dank aan het hogere speenge
wicht. “We zien ook dat de vitaliteit van de
zeugen sterk is verbeterd”, zegt Nancy. “Ze
vermageren veel minder en komen sneller
in bronst. Wat ons ook opvalt is de rust in
de stal. De dieren zijn echt op hun gemak.”
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dat er nog een aanpassing nodig was in de
luchtcirculatie. Op warme dagen was het
temperatuurverschil tussen het zeugenhok
en de biggennanny te klein, waardoor de
biggen niet genoeg werden gestimuleerd
om in de nanny te komen slapen, met meer
doodliggers tot gevolg. Als we de nieuw
bouwstal op die manier zouden inrichten,
was er dus een betere manier nodig om de
temperatuur te controleren.” In 2019 ging
dan toch de bouw van de nieuwe stal van
start. Hierin werden twee afdelingen van
telkens 52 Pro Dromi-kraamstallen voor
zien. Een hele investering, want de inrich
ting van de hokken is niet alleen duurder,
ook de grotere oppervlakte per zeug jaagt
de kostprijs de hoogte in. De luchtconditi
onering gebeurt met twee warmtewisse
laars, één voor lucht en één voor water.
Een grote investering dus, en die was enkel
mogelijk dankzij VLIF-innovatiesteun.
Minister van Landbouw Crevits bracht
recent een bezoek aan de nieuwe kraam
stal van de familie Bogaert en benadrukt
dat het belangrijk is dat de overheid inno
vatie in de landbouw blijft ondersteunen
(zie ook p. 12). Rik en Nancy zijn nog in
onderhandeling met de afnemer om te kij
ken of hun varkens uit vrijloopkraamstal
len een financiële meerwaarde kunnen
betekenen.
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Bouwen
met inzicht
De bouw van een nieuwe stal en
een grondige renovatie is een grote
uitdaging. Aangezien de stallen
over een langere periode worden
afgeschreven, is het goed om na te
gaan wat de toekomstige markt
verwachtingen zijn en inspiratie
op te doen bij onderzoeksinstel
lingen, collega-varkenshouders
en stallenbouwers. Belangrijk is
dat de stal zo veel mogelijk future
proof is en dat hij goed past bij
jouw manier van werken. Meer dan
vroeger moeten we ook stilstaan
bij het dierenwelzijn. De nieuwe
inzichten over het uiten van het
soorteigen dierlijk gedrag kunnen
een win-winsituatie opleveren voor
de varkens en de varkenshouder,
op voorwaarde dat de extra kosten
vertaald worden in een hogere
opbrengstprijs van de biggen en de
vleesvarkens. Die toeslag moet niet
alleen de hogere vaste kosten dek
ken, maar ook de extra arbeid die
nodig is om de dieren te verzorgen.

“Belangrijk is dat de
stal zo veel mogelijk
future proof is.”

