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Inspiratie voor een bezoek aan 
Varkens Innovatie Centrum Sterksel  
 
Voorbeelden van onderwerpen en projecten 

Introductie 
Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op VIC Sterksel 
worden de nieuwste innovaties ontwikkeld en onderzocht en kunt u deze bekijken. Laat u inspireren door 
nieuwe systemen of de meest recente onderzoeksresultaten. Nergens anders vindt u zoveel verschillende 
systemen op één locatie. Door onderwerpen te kiezen die relevant zijn voor de bezoekers kunnen wij u 
een op maat gemaakt programma aanbieden. Allereerst zullen deze thema’s worden uitgelegd waarna de 

onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Vervolgens kunnen de betreffende systemen in praktijk 
worden bekeken tijdens de innovatie tour door het varkensbedrijf. De kracht ligt ook in het meedenken 
met de (internationale) bezoeker: hoe kan deze de innovaties toepassen op het eigen bedrijf. Hieronder 
volgen enkele thema’s die deel uit kunnen maken van de excursie, mocht u andere suggesties hebben 
dan zijn er veel mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen over de beschikbaarheid en tarieven 
van de excursies.  
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Huisvestingssystemen van de toekomst 
De consument wil dat ondernemers werken met systemen die tegemoet komen aan de behoeftes van het 
varken. Aan de andere kant zijn de opbrengsten vaak een beperkende factor. Op Varkens Innovatie 
Centrum Sterksel werken we aan nieuwe systemen die rendement en welzijn combineren: loslopende 
zeugen in de kraamstal, groepshuisvesting voor zeugen, verblijven voor vleesvarkens met uitloop etc.  
 

 

 

Bijvoeren van biggen 
Terwijl de toomgrootte toeneemt kan het grootbrengend vermogen van de zeug een beperkende factor 
zijn. Hoewel verbetering zichtbaar is op het gebied van voeding en management, is het spenen van de 
biggen nog steeds een ingrijpend moment: de voeropname zal dalen en groei en gezondheid worden 
beïnvloed. Wanneer u dit thema kiest zullen we de laatste ontwikkelingen met u bespreken en bekijken: 
hoe dienen deze biggen gevoerd te worden? Kan het bijvoeren van kunstmelk wellicht een oplossing 
bieden?   
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Jong geleerd is oud gedaan 
Als aanvulling op het thema ‘bijvoeren van biggen’ hebben we ook een interessant deelonderwerp over 
een systeem dat biggen leert hoe ze vast voer moeten eten. Dit wordt toegepast als de biggen nog bij de 
zeug liggen. Wanneer de biggen getraind worden om het gedrag van de zeug te kopiëren zal de 
voeropname omhoog gaan en de problemen verminderen. Dit interessante systeem is nog in 
ontwikkeling maar heeft veel potentie voor de toekomst.  

 

Diergezondheid verbeteren door beter management 
De eerste stap naar verbetering van de kengetallen is het verbeteren van de diergezondheid. Dit zorgt 
voor betere technische resultaten, vermindering van antibioticagebruik en vaccinaties en lagere uitval. 
Het antibioticagebruik is niet alleen nu een probleem, ook in de toekomst zal dit zo zijn. Echter is het niet 
altijd mogelijk om varkens in een SPF of multiple site systeem te houden. Wanneer u voor dit thema 
kiest zal worden uitgelegd wat de varkenshouder kan doen om de diergezondheid te verbeteren.   
 

 

Ventilatiesystemen: klimaatverbetering en emissiereductie 
Ventilatiesystemen met ondergrondse luchtinlaat zijn weliswaar ontwikkeld en getest in Nederland maar 
kunnen ook interessant zijn voor andere landen. Met dit systeem kan de binnenkomende lucht worden 
gekoeld en rechtstreeks bij de dieren worden gebracht. Dit soort ventilatiesystemen kunnen voor alle 
diergroepen worden ingezet, bijvoorbeeld in de kraamstal maar ook voor vleesvarkens. Meer dan 90% 
van de Nederlandse boeren kiest voor dit soort systemen omdat hiermee ook de emissie van ammoniak 
wordt verminderd.  
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Starplus huisvestingssysteem voor mestvarkens 
De bouw van de Starplus stal in Sterksel is recentelijk voltooid en gevuld met varkens. In dit unieke 

totaalconcept worden verschillende uitdagingen aangegaan: de mest wordt direct gescheiden, waardoor 
minder ammoniak wordt verspreid en de geur wordt beperkt. Ook is de mest niet ouder dan een dag en 
kan daaruit energie worden opgewekt. De varkens hebben de beschikking over een uitloop en dankzij het 
unieke systeem is het ook mogelijk ruwvoer te verstrekken. Dit stalsysteem combineert dus een 
verhoogd dierenwelzijn met verminderde milieubelasting. 
 
 

 

Voersystemen 
Bij dit thema worden de meest gebruikte voersystemen (in Nederland) uitgelegd. Ook zal daarbij de link 

worden gelegd met groepsgrootte. 
Ook de nieuwste voersystemen worden besproken: vleesvarkens individueel voeren (maar in 
groepshuisvesting houden),  biggen leren eten en geschikte voersystemen voor groepshuisvesting van 
zeugen.  

 

Hoe ‘werkt’ welzijn in Nederland? 
Op dit moment zien we dat de nadruk bij het ontwikkelen van nieuwe huisvestingssystemen ligt op 
welzijn. De vraag is echter hoe de varkenshouder op deze manier nog een inkomen uit zijn bedrijf kan 
halen. Bij dit onderwerp leggen we uit hoe de Nederlandse markt in elkaar zit, wat de invloed van de 
Dierenbescherming is en waarom we werken met het ‘’sterrensysteem’’. 
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Wat doen we met mest? 
Met name in een klein land als Nederland, waar we evenveel varkens als mensen hebben, kan mest een 
probleem vormen. De mest die afkomstig is van Nederlandse varkensbedrijven bevat veel water, en 
water vervoeren is duur. Mest scheiden kan een oplossing zijn evenals het opwekken van (groene) 
energie uit mest. Als u kiest voor dit onderwerp zullen we verschillende systemen uitleggen.  
 

 
 

Energie uit mest 
Technisch gezien is het mogelijk om biogas (en daarmee energie) uit mest te produceren. Maar wat te 
doen met het gas? Kunnen we de kwaliteit verbeteren zodat we een hoge kwaliteit gas kunnen 

genereren? De eerste generatie biogasinstallaties zijn erg duur en (onder Nederlandse omstandigheden) 
niet rendabel. In dit thema zullen een aantal nieuwe systemen worden besproken waarmee in de 
toekomst groene energie kan worden geproduceerd. 
 

 
 
 

Stoppen met castreren/Alternatieven 
Stoppen met castreren is niet alleen een welzijnsissue maar kan ook voordelen opleveren voor de 
varkenshouder: beren groeien harder en hebben een betere voerconversie dan borgen. Beren kunnen 

daarentegen wel gedragsproblemen hebben die een negatief effect kunnen hebben. Wat zijn de 
mogelijkheden en uitdagingen met beren? Bij dit onderwerp zullen we verschillende mogelijkheden 
bespreken voor het werken met beren. Ook wordt uitgelegd hoe verdoofd castreren in zijn werk gaat.  
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Automatisch wegen van varkens 
De technische resultaten in de varkenshouderij verbeteren continue en varkenshouders willen meer 
informatie over de status van de varkens. Niet alleen na het slachten maar ook gedurende een ronde. 
Verschillende automatische weegsystemen voor varkens zijn getest in Sterksel, dit thema geeft een 
overzicht hiervan.  
 

  
 

Gelten voorbereiden op groepshuisvesting 
Groepshuisvesting voor zeugen wordt steeds gebruikelijker en in veel landen zelfs verplicht. Door de 
jaren heeft men geleerd hoe te werken met groepshuisvesting. Het is daarentegen nog steeds niet 
duidelijk hoe de gelten het beste kunnen worden voorbereid op de groepshuisvesting. Dit thema geeft 
informatie over recent onderzoek: dienen gelten in grote of kleine groepen gehouden te worden, moeten 
we ze gemengd huisvesten met oudere zeugen en moeten ze afleidingsmateriaal krijgen? Dit alles om 
later gedragsproblemen zoals huidbeschadiging en beenproblemen in de groep te voorkomen.  
 

    
 
 
 


