
Groepshuisvesting & Vloervoedering 

• Vulling emmer: 

• Systeem niet optimaal voor groepshuisvesting in de vroege dracht: 

• geen gegarandeerde stabiele hoeveelheid voeropname per zeug 
per dag 

• Kleine stabiele groepen: 

• geen vluchtmogelijkheden 

• Hokbevuiling met mest: 

• diergezondheid 

• luchtkwaliteit, NH3 

 



Wat zijn succesfactoren  

bij vloervoedering? 



Bedrijf T. Bedrijf H. 

Zeugen 
Vleesvarkens 
Opfokgelten 

1200  
5000  
290  Aankoopleeftijd 10 weken  

700  
0 
Aankoop 5,5 maanden SPF 

Soort groep Stabiele groepen 9 zeugen / hok Stabiele groepen 6-8 zeugen / hok 

Vloervoedering 4 dosators per hok 3 dosators per hok 

Hokmaten 4,80 m x 3,84 m, dichte vloer 3 m  
0,42 m vreetplaats per zeug 

4,80 m x 3,0 m, dichte vloer 3 m  
0,43 m vreetplaats per zeug 

Productiesysteem 1weeks, 60 worpen per week 1 weeks, 33 worpen per week 

Genetica Topigs20 x PIC 408 Topigs20 x Pic 408 

Groepshuisvesting 
sinds: 

 2004  2003 na 4 weken groepshuisvesting 
2011 na 4 dagen groepshuisvesting 

Afbig%  
Gespeend per zeug 

92%  
30,4 

90,1,  91,9, 91,2 
31,6 

Interval  sp - dek 5,6 dagen 5,7, 5,0  5,6 

Arbeidskrachten 6 2 

Periodiek gezamenlijk 
overleg adviseurs 

ja ja 



Dragende zeugenstal bedrijf T 
(1200 zeugen) 



Dekstal bedrijf T 



Tijdlijn bedrijf T. 

Groepshuisvesting sinds 2004, sinds 2007 vloervoedering vanaf 2 dagen  

– Van 2x daags voer  2x kort na elkaar voeren.  

– Voerschema begin dracht verhoogd 

– Geprobeerd om klimaat te verbeteren om hokbevuiling te 
voorkomen (lukt niet helemaal) 

– Valpijpen: nu een rechte buis, voorheen buis met twee valpijpen. 
Onderste gedeelte was versleten  

• in functioneren geen verschil gezien 

 



Bedrijf T: werkwijze dekstal-vroege dracht 
 

• Wo om 8 uur spenen (speenleeftijd 27 dagen) 

• Wo middag start berigheidsstimulatie (4 beren, wisselende volgorde) 

• Inseminatie: meeste zeugen 12 uur na stareflex   

• Zondag  goede stareflex zonder beer: maandagmorgen insemineren 

• Dinsdag staan: gelijk insemineren 

• Wo ochtend nog heel goed berig: 2e keer insemineren 

 

• Koppels worden gevormd op basis van worpnummer, conditie 

• Bij binnenkomst van de zeugen voer op de grond 

• Eerste uur vechten de zeugen, daarna rust 

 



Bedrijf T: werkwijze vroege dracht 

• Veel aandacht aan drieweekse controle met de beer  

• karretje voor beer met open hekwerk in zijfront 

• neus-neus contact beer-zeug 

• terugkomers worden er direct uitgehaald! 

• Scannen op drachtigheid twee keer, week 3 en 4 

• Mest afschuiven 5 keer per week i.v.m. bevuiling dichte vloer. 

• Hokken met terugkomers worden niet aangevuld. Af en toe 
worden wel hokken samengevoegd (najaar) 

• In dekstal nog 15 boxen  

• Schrale dieren  

• Beenwerkproblemen komen niet vaak voor 

 



Bedrijf T: werkwijze geltenopfok 

• Iedere 6 weken worden er 60 fokgelten (25kg) aangekocht.  

• Gelten worden tot inseminatie 4 keer verplaatst (iedere 6 weken) 

• Als ze verplaatst worden, komen ze elke keer met verschillende 
dieren in een hok (socialisatie) 

• Hierdoor leren ze met verschillende soortgenoten om te gaan en 
door de verplaatsingen, komen ze vaak in contact met de mens 



Binnenkomst:  
1e verplaatsing binnen deze stal 



2e verplaatsing:  
opfokstal onbeperkt voer 



3e verplaatsing: opfokstal beperkt voer en 
wennen aan gelijktijdig eten 



4e verplaatsing:  
Geltendekstal  

wennen aan box + noteren 1e berigheid 



Bedrijf T: werkwijze dekstal-vroege dracht 

• Rond de 5 maanden krijgen de gelten een jute zak met 
ziektekiemen van werpende zeugen uit de kraamstal  

• Rond 6 maanden gaan de gelten nog voor 2-4 dagen naar de 
drachtstal  

• aanleren voersysteem in drachtstal 

• wennen aan drachtstal: ruiken, proeven en zien 

• Insemineren bij tweede berigheid in dekstal gemiddeld 270 
dagen 

• Streefgewicht 215 kg bij werpen 

 



Bedrijf T: voer in de dracht  

• Er wordt 2 keer kort achter elkaar gevoerd om 7 uur en om 9 uur, 
zo kunnen de zeugen die de 1e voerbeurt minder krijgen, hun 
portie om 9 uur inhalen 

• De voergift in de dracht staat constant op 3,2 kg. Gelten krijgen 
2,5 kg. Zeugen die te mager zijn, krijgen de 1e 4 weken 3,4 kg. 
Zeugen met een ruime conditie krijgen 3 kg 

• Het voerverbruik per jaar is 1240 kg 

• Het voer heeft een ED (energie-dracht) van 1,05 

 



Bedrijf T: licht 

• Het licht in de dekstal is 16 uur aan, van 6.00u tot 22.00u 

• Het licht in de drachtstal is 12 uur aan, van 6.00u tot 18.00u 

  



Dragende zeugenstal bedrijf H. 
(700 zeugen) 



Afstap van dichte vloer naar rooster 



Tijdlijn bedrijf H. 
• Drinkbak verplaatst midden van het hok op rooster  
 minder bevuiling 

• Voergift verhoogd: hoog - laag - hoog 

• Regiem verlichting aangepast aan verlichting dekstal 

• Klimaat: winddrukkap geplaatst 

• Leerproces: groepsvorming 

 

 

 

 

 



Bedrijf H:  
werkwijze dekstal-vroege dracht 

• Do om 7 uur spenen  

• Do middag start berigheidsstimulatie (3 beren) 

• Inseminatie strak schema 

• Do vanuit dekstal naar dracht stal 

• Koppels worden gevormd op basis van 

• Worpnummer en conditie (op het oog) 

• Bij binnenkomst van de zeugen voer op de grond 

• Eerste uur vechten de zeugen, daarna rust 



Bedrijf H: werkwijze vroege dracht 

• Drieweekse controle zonder beer  

• Werken met diverse kleuren wasknijpers 

• Voormiddag: klingen tijdens vreten beoordelen 

• Namiddag: beoordelen op gedrag 

• Terugkomers en twijfelaars worden gelijk uit de groep gehaald 

• Scannen op drachtigheid twee keer, week 4 en 6 

• Mest afschuiven zelden 

• Hokken met terugkomers worden niet aangevuld 



Bedrijf H: geltenopfok 
• Elke  6 weken 36 SPF gelten van circa 5,5 maanden 

• Zes weken quarantaine, onbeperkte voedering 

• Zes weken adaptatie geleidelijk van onbeperkte naar iets 
beperkte voedering 

• Enkele dagen naar boxen (gewenning) 

• Dragende zeugenstal (mengen en gewenning) 

• Berig dan naar dekstal 

• Streven dekken 240-250 dagen 



Bedrijf H: voer in de dracht  

• Twee keer kort achter elkaar voeren om 6:30 uur en om 8 uur 

• Hoog - laag - hoog schema: 3,4 - 2,5 - 3,0 kg 

• Het voerverbruik per jaar is 1230 kg. 

 



Bedrijf H: klimaat en licht 

• De dragende stal heeft klepventilatie 

• De kleppen worden gestuurd op temperatuur 

• Winddrukkappen  

• Licht in drachtstal afgestemd op dekstal 

  



Wat zijn de succesfactoren  

op beide bedrijven ? 



Succesfactoren 

• Leerperiode: optimalisatie  
• Rust en structuur:  

• Werkzaamheden op vaste tijdstippen 
• Personeel en varkens houden allebei van voorspelbaarheid!  
• In de drachtstal na de middag bijna geen werkzaamheden meer. 
• Rust! 

• Conditie bij spenen: zeer belangrijk voor berigheid & kwaliteit eicellen  
• Kraamstal in zomer gekoeld door grondbuisventilatie 

• Bedrijfsomvang: door de omvang kan men groepen sorteren op 
cyclusnummer en conditie 

• Zo snel mogelijk na het dekken verplaatsen, i.v.m. de innesteling.  
Dit wordt mogelijk gemaakt door de korte, hevige berigheid. 

• Voldoende hoge voergift begin dracht, 2x kort achter elkaar voeren  
• Voer op de vloer bij binnenkomst 
• Voldoende vreetplaats per zeug 



Succesfactoren 

• Rustige dierhandling: dieren met rust verplaatsen 
• Gelten socialiseren met mens en elkaar.  

Tevens goed voorbereiden op een leven in de groep. 
• Spenen op 27 dagen: herstel zeug (geslachtsapparaat) 
• Goede 3 weekse controle: berige zeugen snel uit de groep halen 
• Periodiek overleg met adviseurs, dierenarts en voerman samen. 

Na rondgang nabespreken tijdens koffie met personeel! 
Betrokkenheid en input! 



Bedrijf T:  
wat zou bij nieuwbouw veranderen? 

• Opnieuw vloervoedering, alleen meer aandacht voor klimaat. 
Vloerverwarming onder dichte vloer. 

• Grondbuisventilatie voor koeling in de zomer 

• 2 voersoorten kunnen verstrekken voor de kwaliteit van de 
biggen 

• Wederom veel aandacht voor de socialisatie van de gelten 



• Opnieuw vloervoedering 

• Eenvoud, makkelijk mee te werken 

• Rust 

• Frisse neuzen systeem in kraamstal 

 

Bedrijf H:  
wat zou bij nieuwbouw veranderen? 



Evaluatie: 

Neem je iets mee naar huis waar je morgen wat mee kunt? 



De Cyclus / Vroege Dracht & Voer  

Ongunstig in de vroege dracht =  
• Zeugen die met veel conditieverlies gespeend worden 
• Grote variaties in voeropname 
• Geen individuele voedering 
• Begin dracht <2,5 kg 
• Begin dracht >3,5 kg (m.n. jonge zeugen) 
 
Discussiepunten: 
• Begin dracht: onderscheid voergift voor & na dag 12? 
• Hoog-Laag-Hoog schema wellicht soms te extreem? 

 



Vruchtbaarheid & Voer Algemeen  

Opfok gelten 
• Onbeperkte voedering (opfokvoer) tot 6 maanden 
• Bij inseminatie: >140 kg en 230 dagen 
 
Kraamstal 
• Goede overgang dracht naar lactovoer 
• Goede biest en melkproductie 
• Hoge voeropname, weinig conditie verlies 

 

Opfok Kraamhok  Dekstal  Dekstal  
Drachtstal  
1e 5 weken 

Drachtstal  

na 5 weken 



Vruchtbaarheid & Voer Algemeen  

Dekstal: flushen? 
• Vooral van belang bij gelten 
• Voorkomen conditieverlies kraamhok is belangrijker! 
 
Drachtstal 
• Groei, geen vervetting 
• Voldoende hoge, stabiele voeropname 
• Snel herstel kraamperiode 

 

Opfok Kraamhok  Dekstal  Dekstal  
Drachtstal  
1e 5 weken 

Drachtstal  

na 5 weken 



Vruchtbaarheid & Water   

• Ongeveer 8 liter water per dag 
• Bij trogvoedering ook onbeperkt  water in drinkbak. 
• Rond werpen extra water 
• Ook in dekstal onbeperkt water 
• Nippel:  

• Goede bereikbaarheid  
• Opbrengt kraamstal > 2,5 liter/min 

• Kwaliteit drinkwater laat vaak te wensen over!  
 

Opfok Kraamhok  Dekstal  Dekstal  
Drachtstal  
1e 5 weken 

Drachtstal  

na 5 weken 



Voerniveau begin dracht: indien geen individuele voedering  grote 
onderlinge verschillen in voeropname mogelijk + voerconcurrentie  
ongunstig effect op (vroege) dracht 

Onderzoek Kongsted (2006):  

"De onbedoelde  

individuele variatie  

in voeropname  

bij zeugen  

in groepshuisvesting  

kan groot genoeg zijn  

om de reproductiviteit  

te beïnvloeden."  The results indicate that the unintended  i 

Vroege dracht & Voer: conditie  



• Plakkerige mest, uitglijden zeugen 
• Natte hokken, slechtere klauwen 

 
 

• Overige aspecten:  
• Zie verder presentatie  

Anita Hoofs 
 

 

Dracht & Voer:  
veel voorkomende problemen  

Jan Essens (Varkess): 


