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Presentatie 

 Robuuste biggen 

 Inzichten 

● Succesfactoren kraamfase tot eerste week na 
spenen 

● Technieken en management 

● Innovaties 

 

 



* Goede groei, goede voeropname 

* Reageert goed op stress en verandering 

* Maximale weerstand tegen ziektekiemen 

* Fysiek sterk en heeft goed beenwerk 

* Sociaal en mentaal sterk met een krulstaart 

Het robuuste varken wordt zelfstandig 

en zonder ingrijpen groot  

En levert daarmee optimale economische prestaties 

3 



“Een big die zich 

natuurlijk mag gedragen 

zit lekker in z’n vel en 

ontwikkelt zich als vanzelf 

tot een robuust varken” 
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Biggen worden robuust als ze de ruimte krijgen 

om hun natuurlijke gedrag te uiten 

Natuurlijk 

gedrag 

Rusten 

Voeding 

Hygiëne 

Zelfverzorging Exploreren 

Sociaal gedrag 

Thermo 

regulering 

Gezondheid 

Beweging Veiligheid 
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De mens 



De mens 

Rust, Reinheid en regelmaat 

● Aandacht voor individuele dier 

●  Diergezondheid  

● Contactstructuren doorbreken 

Varken moet mens vertrouwen 

Wat is normaal gedrag 

Meten is weten 

 

 
 

 



 

 

 

Kraamfase 



Zoogperiode: ZEUG 

 

Doel:  

● Doelen van de biggen behalen  

● Een lange levensduur met een optimale 
biggenproductie 

● Gewichtsverlies (na werpen tot spenen) 
minder dan 10 %: voldoende hoge 
voeropname 

 

 



Thermo neutrale zone 

De temperatuurrange van de lucht om het varken 

waarbinnen varkens aanpassingen kunnen doen 

m.b.t bij gelijkblijvende groeisnelheid en 

voederconversie 

● Liggedrag 

● Ademhaling  

 

 



Klimaat zogende zeug 

 Comfort- en thermoneutrale zone 

 Anipro model, uitgangspunten 

● Gewicht zeug 240 kg 

● 14 dagen na werpen 

● Voeropname 7 kg per dag 

● Melkproductie 10 liter per dag 

● Luchtsnelheid 0,15 m/s 

 



Klimaat zogende zeug 

 

7 kg voer 
0,15 m/s 

8 kg voer 
0,15 m/s 

7 kg voer 
0,50 m/s 

7 kg voer 
0,15 m/s 
zeug nat 

Bovengrens thermo-
neutrale zone 

18,7 16,8 20,7* 27,7 

* Zeug ervaart bij deze luchtsnelheid tocht  
                                                     als temperatuur lucht onder de 3 °C is  

 Ruimtetemp. 1 °C  boven thermo-neutrale zone:  
                                                  voeropname zeug 170 gram/dag lager 
 



Ademhaling  

Leeftijd Ademfrequentie  
(per minuut) 

Bij geboorte 50-60 

10 weken 21-40 

20 weken 30-40 

26 weken 25-35 

Volwassen dieren (zeugen) 13-18 



Klimaat zuigende biggen 

 Gewenste ruimtetemperatuur 

● Dag 1 33-35  °C 

● Dag 7: 29-31 °C 

● Dag 25: 23-26 °C 

 

 

 

 

 

 



Mircro klimaat zuigende biggen bij 

gescheiden klimaatzones voor zeug en big 

 Doelstelling 

● Behoefte aan klimaat beter afstemmen op behoefte 
big en zeug 

● Temperatuur 

● Luchtsnelheid 

● Kans op doodliggen verkleinen 

● Conditiebehoud zeug 

● Energiebesparing 
 

 



Mircro klimaat zuigende biggen bij 

gescheiden klimaatzones voor zeug en big 

Welke periode in de kraamfase 

● Eerste twee weken na de geboorte 

● 4 weken na de geboorte, gehele zoogperiode 

 

Eerste week – gehele zoogperiode (14 biggen) 

● vloeroppervlak 0,6 tot 1,1 m2 per toom 

 

 



Mikroklimaat zuigende biggen 



Easy front Pro Dromi: gehele 

zoogperiode overkapt biggennest 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitvoering start 2011  Uitvoering 2015 



 



Biggennest gehele zoogperiode 

 



Overkapt biggennest kraamhok 

 

Streefwaarde ruimte temperatuur NA 

WERPEN 2 °C lager instellen 

 



Conditionering ventilatielucht 



Zoogperiode : BIGGEN 

Doel: robuuste biggen grootbrengen die een 
optimaal renderend vleesvarken worden met zo 
min mogelijk uitval 

● Geboortegewicht 

● Biestopname  

● Melkopname 

● Goed voorbereiden op periode na het spenen 

● Vaste voeropname voor spenen 

● Goed sociaal gedrag aanleren 

● Gezond blijven: geen infectie of 
beschadigingen oplopen 



Zoogperiode: BIGGEN 

Doel: robuutse biggen grootbrengen die een 
optimaal renderend vleesvarken worden met zo 
min mogelijk uitval 

● Geboortegewicht 

● Biestopname  

● Melkopname 

● Goed voorbereiden op periode na het spenen 

● Vaste voeropname voor spenen 

● Goed sociaal gedrag aanleren 

● Gezond blijven: geen infectie of 
beschadigingen oplopen 



Praktijkcentrum Sterksel 

Invloed geboortegewicht  

 

 

Geboortegewicht < 0,9 0,9-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 >1,8 

% afgeleverd  44,4  78,7  88,4  92,6  94,7  95,1 

Levensgroei (g/d)  653  674  693  701  712  722 

Leeftijd bij slacht (d)  172  166  162  160  158  157 

Geslacht gewicht  85  86,4  88  88,2  88,7  89,3 

Geboortegewicht < 0,9 0,9-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 >1,8 

% afgeleverd  50,3  79,1  87,6  92,5  93,9  93,9 

Levensgroei (g/d)  554  579  599  606  614  619 

Leeftijd bij slacht (d)  197  191  187  185  184  182 

Geslacht gewicht  87,2  87,2  87,7  88,3  88,6  89,8 

Enkel gelten, PC Sterksel 

Enkel gelten, SPF Waiboerhoeve 



Praktijkcentrum Sterksel 

Conclusies 

Een keer groot is altijd groot !!! 

Geboortegewicht is sterk 

herhaalbaar  

selectiecriteria 

 



Zoogperiode : BIGGEN 

Doel: robuutse biggen grootbrengen die een 
optimaal renderend vleesvarken worden met zo 
min mogelijk uitval 

● Geboortegewicht 

● Biestopname  

● Melkopname 

● Goed voorbereiden op periode na het spenen 

● Vaste voeropname voor spenen 

● Goed sociaal gedrag aanleren 

● Gezond blijven: geen infectie of 
beschadigingen oplopen 



Biestopname 

 

 

 

 

 

 

 

 Big heeft minimaal 170 gr  biest / kg lg nodig  

 Elke big 200-250 ml biestopname 

 

Groeisnelheid 
biggen 
eerste 24 uur na 
de geboorte (gr) 

Uitval biggen tot 
spenen (%) 

40  12-13 

80  9 -10 

180 5-6 



Biestopname = voersysteem 

 Zeug belangrijke sleutel tot succes 

● Verloop geboorteproces en goede en snelle 

biestverstrekking 

● Comfort zeug: geen stress 

● Bewegingsvrijheid 

● Nestelgedrag kunnen uitvoeren 

● Geen hittestress zeug (klimaat) 

● Communicatie met  eigen biggen en 

andere zeugen 

● Voorspelbaarheid (controle) 

Biggen 

● Niet afkoelen 

● Bereikbaarheid tepels 

 

 

 



Partusduur (2013) 

Partusduur: 
 
Korter bij loslopende 
zeugen (P=0.07) 
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 Nestgedrag van een zeug in een uitloophok op VIC 
Sterksel.wmv 

Nestgedrag van een zeug in een uitloophok op VIC Sterksel.wmv
Nestgedrag van een zeug in een uitloophok op VIC Sterksel.wmv


Ophangsysteem 



Nestbouwmateriaal 





Economische calculatie 

 Ophangsysteem 8 euro per stuk excl. BTE 

 Jute doek 0,80 euro excl. BTW 

 2 minuten werk per zeug 

 Afvoer via cliko 

 

Wanneer het uitvalspercentage van de biggen door 
doodliggen met meer dan 0,5 % daalt dan worden de 
extra kosten (materiaal, arbeid en afvoer materiaal) 
terugverdiend.  

 

 

 

 



Zoogperiode : BIGGEN 

Doel: robuutse biggen grootbrengen die een 
optimaal renderend vleesvarken worden met zo 
min mogelijk uitval 

● Geboortegewicht 

● Biestopname  

● Melkopname 

● Goed voorbereiden op periode na het spenen 

● Vaste voeropname voor spenen 

● Goed sociaal gedrag aanleren 

● Gezond blijven: geen infectie of 
beschadigingen oplopen 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 



 film nicoline prodromi day 2.wmv 

film nicoline prodromi day 2.wmv


Zoogperiode : BIGGEN 

Doel: robuuste biggen grootbrengen die een 
optimaal renderend vleesvarken worden met zo 
min mogelijk uitval 

● Geboortegewicht 

● Biestopname  

● Melkopname 

● Goed voorbereiden op periode na het spenen 

● Vaste voeropname voor spenen 

● Goed sociaal gedrag aanleren 

● Gezond blijven: geen infectie of 
beschadigingen oplopen 



Vooropname biggen zoogperiode 

 



 



 Samen hetzelfde voer eten.avi 

Samen hetzelfde voer eten.avi


Leren eten van de zeug 

 



Biggen die wel of niet vast voer eten in de 

zoogperiode 

  Wel eten Niet eten 
Aantal biggen 194 (61%) 124 (39%) 

Gewicht:     

  Geboorte (gr) 1.346 1.343 

  Spenen (kg) 7,9 7,9 

  Dag 35 na spenen (kg) 23,8 22,0 

      

Groeisnelheid na spenen 

(gr/d):  

    

  Week 1 198 133 

  Week 2  287 232 

  Week 3-5 571 519 

  Week 1-5 456 404 
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Gegeten  

Niet gegeten 

 Niet bijgevoerd 



Eerste keer eten na spenen 

 

Eerste twee 
dagen licht in de 

avonduren 



Leren eten en drinken in zoogperiode 

● Leren kauwen 

● hokverrijking  

● Leren eten van de zeug 

● Voerbakje bij kop zeug 

● Aanleren met lactovoer 

● Korrels grote diameter 

● Na spenen zelfde voersysteem als voor spenen 



Open innovative dagen VIC Sterksel 



Doelstelling netwerk 

 Een systeem ontwikkelen voor bestaande hokken waar 
de biggen de mogelijkheid krijgen om te leren eten en 
drinken van de zeug. 

 

 Hierbij zijn alle opties open en wordt niet alleen gefocust 
op de vloervoederingsplaat. Dus ook troggen behoren tot 
de opties.  

 

 



Voorwaarden tot succes 

 De hygiëne op de plaat gewaarborgd blijft 

 

 Voervermorsing (voer in put) tot een minimum beperkt 
wordt 

 

 Het aantal biggen dat leert eten in de kraamfase richting 
de 80-100 % gaat 

 

 Biggen moeten ook biggenbrok leren eten 

 

 Ligcomfort zeug gehandhaafd blijft of verbetert 

 



Vreettijd: circa 30-45 min 



Biggen eten mee 



Zoogperiode : BIGGEN 

Doel: robuuste biggen grootbrengen die een 
optimaal renderend vleesvarken worden met zo 
min mogelijk uitval 

● Geboortegewicht 

● Biestopname  

● Melkopname 

● Goed voorbereiden op periode na het spenen 

● Vaste voeropname voor spenen 

● Goed sociaal gedrag aanleren 

● Gezond blijven: geen infectie of 
beschadigingen oplopen 



Sociale vaardigheden 

Sociale vaardigheden ontwikkelen 

● Juiste manier omgaan met soortgenoten 
zonder dat dit sociale chronische stress 
oplevert 

Sociaal gedrag 

● Positief sociaal gedrag 

● neus-neus contact 

● spelen 

● Agonistisch gedrag 

● kopstoten, vechten, bijten, dreiggedrag 
en onderdanig gedrag 

 



Spelgedrag 

 Spelgedrag begint op dag 3-5 na de geboorte 

 

 Spelgedragingen 

● Locomotorisch  spelgedrag 

● Rennen, springen 

● Object gerelateerd spelgedrag 

● Iets in de bek nemen en de kop schudden 

● Sociaal spelgedrag 

● Schijngevechten, elkaar achternajagen 

 

 

 



Locomotorisch  spelgedrag 



Object gerelateerd spelgedrag 



Sociaal agonistisch gedrag 



Sociale vaardigheden 

Ruimte 

 

Substraat  

 

Contact met onbekende soortgenoten 

  



Krulstaarten 



 

Spenen 



Pro Dromi  



Pro Dromi 1, 1,5 en 2 



 ProDromi-mac.mp4 

ProDromi-mac.mp4
ProDromi-mac.mp4
ProDromi-mac.mp4


 Resultaten 



Partusduur (2013) 

Partusduur: 
 
Korter bij loslopende 
zeugen (P=0.07) 
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Zooggedrag in Pro dromi 1, 1.5 en 2 
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Zoogfrequentie 

dag 3 dag 23

Op dag 23 hogere 

zoogfrequentie  bij  

loslopende zeugen  

 

 

 

 

Dag 3 
Vast = PD1+PD1.5 
Los = PD2 
 
Dag 23 
Vast = PD1 
Los = PD1.5+PD2 



Technische resultaten 

P1 P1,5 P2 SIGN 

Aantal zeugen  33 35 30 

Worpnummer 2,9 2,7 2,6 

Levend geboren  
 

14,5 14,4 14,2 n.s 

Doodgeboren  
 

0,6 0,6 0,6 n.s 

Aantal biggen na overleggen 

 
14,4 14,5 14,0 

Geboortegewicht  1,37 1,37 1,41 n.s  

Aantal biggen gespeend (27 dagen) 
 

12,5 12,1 11,7 n.s p=0,11 



Resultaten, Gecorrigeerd voor beginaantal en 

geboortegewicht 

 P1 P1,5 P2 SIGN 

Speengewicht (kg) 7,8 a 8,2 b 8,2 b  * 

Groeisnelheid van de biggen  
(gr\dag) 

237 a 250 b 255 b * 

Voeropname biggen (kg per big) 0,34 0,33 0,26 n.s. 

10 gram hogere groeisnelheid = 0,20 euro per big 23 kg 



Uitval biggen  

 

P1 P1,5 P2 SIGN 

Uitval door doodliggen totaal (%) 
Ausfall durch totliegen 

 4,2 a 4,3 a  7,6 b  *  

Dag\Tag 0 (%)  2,3 a 1,8 a  4.5, b  * 

Dag\Tag 1 (%)  1,7 1,4  1,9  ns 

Dag|Tag 2 (%)  0,2 0,5  0,7  ns 

1 % uitval = 0,35 euro per big 23 kg 

Pro Dromi 2: 2 zeugen totaal 11 biggen doodgelegen 2,6 % 



Arbeidsbehoefte  

 + /- 
 

 1 minuut per big meer  
Reiniging (biggennest) 

 

 Herontworpen door  
Pro Dromi Farmers 

 



Economische calculatie 

De totale meerkosten voor huisvesting en arbeid 
per big van de Pro Dromi kraamhokken ten opzichte 
van conventionele kraamhokken bedragen hiermede 
circa 2 euro per big inclusief BTW.  

 

De meerkosten van de biggen dienen terugverdient 
te worden door een meer opbrengst per verkochte 
big  

● produceren voor een specifiek marktconcept 

● betere technische resultaten  

 

 

 



Succesfactoren   

Management  

● Geboortegewicht vitaliteit biggen 

● Aandacht pas geboren biggen 
 

 Leefoppervlak   

● Minimum 6,5- 7 m2 per hok 



Mikroklimaat zeug en big 

 

– Zeug koel: temperatuur en luchtsnelheid 



Biggen: ligplaatskeuze buiten bereik zeug 

 



Zeug: contact en slapen bij de biggen 

 



Eerste bedrijven in Nederland 
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Knelpunten 

 Hogere kostprijs 

● Hogere investeringskosten door meer ruimte 

● Hogere arbeidsbehoefte 

● Schoonmaken 

● Hekwerk verzetten 

● Vangen biggen 

● Meerprijs wordt nu niet vergoed 

 

 

 



Knelpunten 

 Het is moeilijk om een voorloper te zijn 

 

● Niet alle kennis is voorhanden 

● Draagvlak collega’s 

● Er is geen marktconcept voor vrijloopkraamhokken 

● Jij maakt de beginnersfouten en de volgers leren 
ervan 

● Onduidelijkheid over de normen voor de hardware 

 

 

 

 



Knelpunten 

 Ervaringen tussen ondernemers wisselend 

 

 Meer doodliggers en verwondingen doordat zeug op big 
gaat staan-liggen 

 

 Varkenskolom moet mee 

● Fokkerij: geen focus op zeug in vrijloop kraamhok 

● Moedereigenschappen 

● Robuustheid biggen 

 

 

 



Knelpunten 

 Hokinrichting: nog niet uitontwikkeld 

● Vloeruitvoering 

● Biggennest 

● Snel nest vinden 

● Bevuiling 

● Klimaatsysteem, koeling, luchtverdeling 

● Hekwerk  

● Voersysteem zeug en biggen, samen eten 

 

 

 

 



Knelpunten 

 Zoektocht naar succesfactoren t.a.v. kraamstal 
management 



 Voordelen overheersen, maar hindernissen te 
overwinnen…… 

 

We moeten de hobbels overwinnen 

 

Wij willen graag doorgaan met deze nieuwe ontwikkeling 



Meer wegen naar Rome 

 




