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Hierdoor verlaagt de viscositeit, waardoor de vertering ook in 

de dunne darm geoptimaliseerd wordt. 

Conclusie

Ons Inno-Feed procedé zorgt voor een betere eiwitvertering, 

waardoor de kans op diarree bij de biggen vermindert. Bovendien 

wordt de voederconversie lager door een betere eiwitbenutting 

door de big en het vleesvarken. Naast de samenstelling van het 

voer is dus ook de manier van processing belangrijk.

Juiste viscositeit voor 
optimale benutting 
grondsto� en
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Voor een goede vertering is het belangrijk dat 

het voer bij varkens langzaam en geleidelijk de 

maag passeert. Als het voer langer in de maag 

blijft, worden eiwitten beter verteerd en worden 

er meer bacteriën gedood. 

De maagwerking is te sturen met behulp van de viscositeit 

(gelvormend vermogen) van het voer. Hiermee kan een 

homogene brij in de maag gecreëerd worden. In de dunne 

darm willen we echter een afbouw van viscositeit. Als de 

doorstroming in de dunne darm te langzaam is, bestaat 

namelijk de mogelijkheid dat ‘slechte’ bacteriën uit de 

dikke darm in de dunne darm komen.

Sturen van viscositeit

Wij kunnen de mate van viscositeit van het voer sturen 

met het Inno-Feed procedé in onze fabriek. We hebben 

namelijk de mogelijkheid om de grondstoff en op 

verschillende manieren te behandelen. In de grafi ek zijn 

vier verschillende behandelmethodes van grondstoff en te 

zien. 

Bij het produceren is gevarieerd met de temperatuur- en 

de drukbehandeling. De viscositeit van grondstoff en stijgt 

als deze warmer en onder hogere druk behandeld worden. 

Door middel van een hoge temperatuur is een hogere 

viscositeit te behalen. Wanneer de druk wordt opgevoerd 

is de hoogste lijn te behalen: De tweetrapsraket. Op de 

stippellijn worden verteringsenzymen toegevoegd. 

Viscositeit zorgt voor tweetrapsraket

Maagsimulatie              Dunne darm simulatie

Tijd

Meel

Geperst voer: Lage temperatuur

Expandaat: Hoge temperatuur/lage druk

Expandaat: Hoge temperatuur/hoge druk

1

2

Deze grafi ek komt uit een onderzoek waarbij de maag en de darm worden 

nagebootst in een laboratoriumopstelling. Eerst komt het voer in de 

“maag”. Hier wordt het voer aangezuurd en worden eiwitenzymen 

toegevoegd. Na een bepaalde periode komt het voer in de “dunne darm” 

(na de stippellijn). Hier wordt het zuur geneutraliseerd en worden er 

enzymen toegevoegd, zoals dat ook bij een varken gebeurt.

Juiste viscositeit voor 
optimale benutting 
grondsto� en

Kijkje in de 
keuken
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25% beste gemiddeld

V.C. 1.55 1.57

V.C. 1500 gram 1.13 1.20

Afl evergewicht (gr) 2530 2424

Groei (gr/dag) 64.9 62.7

Uitvalpercentage 2.56 1.79

Sector in beweging

Het Pluimvee 
Symposium Vlees

Op 18 mei 2017 vindt de 

vijfde editie plaats van het 

Pluimvee Symposium Vlees 

voor vleeskuikenhouders en 

vermeerderaars uit Nederland 

en Vlaanderen.

Pluimveehouders kennen veel 

medestanders maar ook tegenstan-

ders, zoals politiek, maatschappij, 

internationale marktontwikkelingen, 

vogelgriep en andere dierziekten. 

Hoe gedragen die tegenstanders 

zich en hoe kun je je daar tegen 

wapenen? Dat zijn de vragen die dit 

jaar centraal staan tijdens Het 

Pluimvee Symposium, met als 

thema ‘Ken uw tegenstanders’.

Meer info: Coppens.nl.

Periode: 

1 december 2016 t/m 28 februari 2017

Winnaar Ipad en dagje uit

Tijdens de Landbouwdagen 

Intensieve Veehouderij in Venray 

hebben we de eerste prijs van de 

internetbestelactie uitgereikt. 

Bedrijfsleider Jos van Leeuwen van 

het vleeskuikenbedrijf van familie 

van de Boomen in Helden heeft de 

Ipad in ontvangst genomen uit 

handen van onze accountmanager 

Martijn Kuijken.

Familie van Kollenburg uit Oostelbeers en Jeanne van Aelst uit Merksplas (B) 

hebben een dagje naar een attractiepark/dierenpark naar keuze voor vier personen 

gewonnen met deze beursactie. Van harte gefeliciteerd allemaal met jullie prijzen.

Voordelen digitaal bestellen

De winnaars werden geloot uit de grote hoeveelheid klanten die in de maand 

januari al hun bestellingen digitaal plaatsten op Mijn.Coppens.nl en/of onze 

Coppens bestel-app. Wilt u ook digitaal uw voer bestellen? Vraag dan een 

inlogcode aan via Mijn.Coppens.nl. In ‘Mijn Coppens’ kunt u op ieder moment 

van de dag voer bestellen, heeft u inzicht in eerdere leveringen en facturen en 

kunt u zelf voeroverzichten samenstellen voor bijvoorbeeld de mestboekhouding.

Netto 
vleeskuiken
resultaten

Hanenmanagement afgestemd op ras

In de afgelopen jaren zijn veel vermeerderaars overgeschakeld 

naar ouderdieren voor traag groeiende vleeskuikenconcepten. 

Ze hebben inmiddels een of meerdere rondes ervaring, maar zijn 

zoekende naar het juiste management, omdat dit toch afwijkt 

van de reguliere manier van vermeerderen.

Wij zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe ouderdieren 

concept en hebben samen met onze vermeerderaars, inmiddels ruim zeven jaar 

ervaring opgedaan in dit segment. Door nauwe samenwerking en het uitwisselen 

van kennis is de opvang van hanen en hennen sterk verbeterd en zijn de voeders 

steeds beter afgestemd op de behoeftes. Hierdoor wordt snel het gewenste 

broedeigewicht bereikt en is het aantal bevruchte eieren sterk gestegen.

Lees de tips over de opvang van hanen, het gefaseerd bijplaatsen van hanen en 

aangepast voer op coppens.nl.

info@coppens.nl
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In gesprek
met...

“De beste tweede 
tak is fi netuning 

van je eerste tak.”

P4  |

Kleine dwarsbuizen bleken een praktische oplossing om de ventilatie 
weer op orde te krijgen.



|  P5

HatchCare en Re(a)dy
Gerald: “Sinds twee jaar nemen we HatchCare kuikens af.  
Voorheen zetten we bij-producten op en was het 
medicijngebruik aanzienlijk hoger dan nu. Deze kuikens 
waren in aanschaf weliswaar goedkoper, maar kwamen 
geheel nuchter en ingeteerd op ons bedrijf aan, omdat ze 
eerst gesext moesten worden op de broederij en vaak een 
dag op de vrachtauto verbleven. Tevens hadden we 
destijds veel last van enterococcen op ons bedrijf. Toen 
hebben we een rigoureuze keuze gemaakt en zijn we 
overgeschakeld naar HatchCare kuikens van Lagerwey in 
combinatie met de Re(a)dy prestarter van Coppens 
Diervoeding. Deze kuikens nemen in de broederij al water 
en voer op, waardoor de darmen direct goed gevuld 
raken. Op ons bedrijf vangen we de kuikens op met het 
Re(a)dy voer op het kuikenpapier. Dit voer bevat 
grondstoff en die het verteringsstelsel optimaal ontwikke-
len én het zorgt voor de beste opname van de dooierrest. 
Door deze aanpak en een ander ent-schema dat we op 
advies van Gerwin Bouwhuis (GvP Emmen) hebben 
ingezet, ben ik van een dierdagdosering van 140 naar nul 
gegaan. In veel opzichten een gigantische verbetering dus.”

Plezierig presteren
“De laatste ronden hebben we een gemiddelde netto 
voerconversie van 1.15 gehaald. Een mooi resultaat, maar 
mijn streven voor de komende periode is een voerconver-
sie van 1.10! Qua groei kunnen we niet veel meer 
verbeteren, daar hebben we het maximaal haalbare bijna 
bereikt. Om nog verder te verbeteren moeten we het dus 
aan de voorkant zoeken. Daarom werken we nu met een 
aangepast voerschema. Ik ben er van overtuigd dat we er 
op die manier nóg meer uit kunnen halen.

Ik vind het een uitdaging om met reguliere kuikens zo 
goed mogelijk te presteren, maar daarbij wil ik wél 
plezierig blijven werken. Met eendagskuikens van goede 
kwaliteit, een goed doordachte managementaanpak en 
betrokken samenwerkingspartners lukt ons dit momen-
teel gelukkig erg goed!”

Uniek ventilatiesysteem
“Ik hou er van om nieuwe dingen te bedenken en uit te 
proberen. Zo heb ik een vrij uniek inblaassysteem 
ontwikkeld. Na ingebruikname van de warmtewisselaar 
moesten we een oplossing verzinnen om de ventilatie 
weer op orde te krijgen. Inzet van steunventilatoren was 
voor ons geen optie, omdat we een stalsysteem met 
dwarsventilatie hebben. De koude buitenlucht dook onder 
de warme lucht van de wisselaar die in de nok werd 
ingeblazen, met als gevolg 20% afkeur. Ik bedacht dat de 
opgewarmde lucht van de wisselaar als drager kon 
functioneren van de koude buitenlucht. We hebben toen 
een buis gemaakt met om de twee meter een buisje van 
15 cm (zie kleine foto, linkerpagina). Vanuit de kleine 
buisjes wordt lucht meegeblazen met de inkomende lucht 
uit de ventielen. De lucht komt nu aan één zijde over de 
hele lengte van de stal binnen, aan de kant van de 
inlaatventielen. In combinatie met de dwarsventilatie 
werkt dit prima. Een creatieve en praktische oplossing 
dus, welke zelfs geresulteerd heeft in een verlaging van 
ons gasverbruik!”

Toekomst
“We zijn best vooruitstrevend, maar staan wel met beide 
voeten op de grond. Iemand zei ooit tegen me: “De beste 
tweede tak is het fi netunen van je eerste tak.” En dat 
fi netunen, dat ligt me. Voordat ik eventueel nog ooit zou 
uitbreiden, wil ik zoveel mogelijk rendement uit mijn huidige 
stallen gehaald hebben. Waarom zou ik 170.000 kuikens 
willen houden als ik met een kleine 70.000 ook de kost kan 
verdienen?”

Gerald en Miranda Folbert zijn eigenaar van het 

bedrijf VOF Folbert Vriezenveen. Samen met hun 

twee kinderen en de ouders van Gerald wonen zij 

in het Twentse Vriezenveen. Het bedrijf omvat 

vier kuikenstallen met een totaal oppervlak van 

3050 m2. Iedere ronde worden 67.000 reguliere 

kuikens opgezet. Daarnaast hebben ze 200 rosé 

kalveren en 24 ha grond met maïs en aardappelen.

“Mijn streven is 
een VC van 1,10!”



P6  |P6  |

Sector in 
beweging

Afl eidingsbrok 
BigXplore biedt 

uitkomst

P6  |

Gemiddeld percentage oorrandnecrose
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Een probleemloos biggentraject is de wens van 

iedere varkenshouder. Een recente praktijkproef 

met de afl eidingsbrok BigXplore gaf interessante 

uitkomsten, welke een steentje kunnen bijdragen 

aan een soepele biggenopfok. Het doel van deze 

proef was te ontdekken of de diergezondheid 

verbetert en probleemgedrag bij gespeende 

biggen vermindert door het verstrekken van de 

BigXplore.

Behoefte invullen
Het spenen van biggen brengt altijd in meer of mindere 
mate stress met zich mee. In een stressperiode heeft een 
big andere nutritionele behoeften. De BigXplore zorgt door 
zijn afwijkende, grote formaat voor afl eiding, waardoor de 
big minder stress ervaart. Daarnaast is de samenstelling 
afgestemd op de gewijzigde nutritionele behoeften van de 
big na het spenen en zorgen de juiste typen vezels voor een 
verzadigd gevoel, wat weer een kalmerend eff ect heeft. 
Daarnaast bevat het voer antioxidanten welke stressverla-
gend werken en bevat het een additief dat de voeropname 
stimuleert.

Opzet proef
In totaal waren ruim 1400 biggen betrokken bij de proef, 
verdeeld over 70 hokken en zes bedrijven. Op dag 0 (dag 
van spenen) werden de biggen gewogen. Vervolgens vond 
een wekelijkse score plaats waarbij verwondingen 
(lichaam, oren en staart), oorrandnecrose en mestconsis-
tentie beoordeeld werden. Daarnaast werden uitval en 
kreupelheden vastgelegd. Aan het einde van de proefperi-
ode volgde een eindweging. Vijf procent van het standaard 
voer werd in de proefgroepen vervangen door de afl ei-
dingsbrok. Dit betekent dat er van dag 1 tot en met dag 7 na 
spenen 2 x per dag 15 gram BigXplore verstrekt werd. 
Vanaf dag 8 tot en met dag 14 2 x 30 gram per dag en vanaf 
dag 15 2 x 50 gram per dag. De BigXplore werd handmatig 
los in het hok gestrooid. De controlegroepen kregen het 
normale rantsoen zonder de BigXplore.

Afname oorrandnecrose
De gemiddelde groei in de proef laat een grote spreiding 
zien. Een positieve invloed van de BigXplore op de groei 
kan dan ook niet signifi cant aangetoond worden. Wel 
constateerden we een positieve trend, aangezien de biggen 
in de proefgroep 30 gram per dag harder groeiden dan de 
biggen in de controlegroep.

De grootste winst van deze afl eidingsbrok is te behalen op 
bedrijven waar oorrandnecrose en overige beschadigingen 
(staart, lichaam) een probleem is. Daar is namelijk een 
signifi cante afname van het aantal verwondingen te zien na 
inzet van de BigXplore. Dit is te zien in de grafi ek op de 
pagina hiernaast.

Uit de gemiddelde mestscore over alle deelnemende 
bedrijven heen, concluderen we tevens dat de afl eidings-
brok in de eerste week na spenen een positieve invloed 
heeft op de mestconsistentie.

Minder rangordegevechten
Buiten de wekelijkse scores van de verwondingen, oorrand-
necrose en mestconsistentie constateerden de deelnemen-
de varkenshouders ook dat er minder rangorde gevechten 
waren, waardoor er minder huidbeschadigingen ontston-
den. Daarnaast vonden ze de controles makkelijker in de 
proefgroepen, omdat de biggen op de afl eidingsbrok 
afkomen en dus makkelijk te beoordelen zijn.

Juiste formaat korrel
Het formaat van de afl eidingsbrok is zo gekozen dat deze 
voldoende groot is om niet door de roosters te vallen en dat 
er ‘per portie’ wel voldoende stuks beschikbaar zijn voor 
alle biggen. Een groter formaat zou betekenen dat er 
minder stuks per voerbeurt verstrekt worden, waardoor de 
kleinere biggen er niets of minder van opnemen. Dit is ook 
de reden dat het voer op het rooster verstrekt wordt. 
Wanneer ze alleen in de voerbak verstrekt zouden worden, 
bestaat de kans dat alleen de grootste biggen er van eten.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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10-jarig jubileum 

Volwaard;
een uniek concept

Ad Kemps van Coppens Diervoeding en Marijke de Jong van de 
Dierenbescherming hebben samen het succesvolle Volwaardconcept 
mee onwikkelt dat dit jaar 10 jaar in de schappen ligt.

In gesprek 
met...
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Het Volwaard scharrelkuiken en het Beter Leven 
Keurmerk vieren hun 10-jarig jubileum. In een 
dubbelinterview blikken we terug op de unieke 
samenwerking tussen Marijke de Jong van de 
Dierenbescherming en Ad Kemps van Coppens 
Diervoeding, het ontstaan van het Volwaard 
kuiken én de hobbels die genomen moesten 
worden, voordat dit scharrelkuiken een succes 
werd. 

Hoe is het Volwaard kuiken ontstaan? 

Marijke: “Begin 1999 werd door de minister aangekondigd 

dat de pluimveesector moest reconstrueren. De werkgroep 

reconstructie Pluimveehouderij werd daarom opgericht. 

Door deze groep, waar Ad en ik aan deelnamen, werd 

geconstateerd dat vleeskuikens wel heel hard groeiden en 

dat dit zorgde voor gezondheids- en welzijnsproblemen.” 

Ad: “Het ministerie stelde toen een subsidie ter beschikking 

voor een driejarig onderzoek om te zoeken naar een 

vleeskuikenras met minder pootproblemen en een 

bijpassend huisvestingsconcept.”

Jullie zagen wel kansen in dit onderzoeksproject?

“De Dierenbescherming en Coppens durfden deze 

uitdaging samen wel aan,” vertelt Marijke. “In deze periode 

vergeleken we diverse rassen vleeskuikens op allerlei 

welzijnsparameters, werden smaaktesten gedaan, 

huisvestigingssystemen vergeleken en bekeken we hoe we 

een nieuw concept het beste konden verkopen aan de 

consument. We zagen zeker kansen in het  grote gat tussen 

de biologische- en gangbare vleeskuikenhouderij.” 

Was toen het Volwaardconcept geboren? 

“In 2003 was het onderzoeksproject afgerond en hadden 

we een concept met een ras en een stal,” vervolgt Ad. “We 

zijn toen in gesprek gegaan met diverse partijen zoals de 

ZLTO, slachterij en supermarktketens. Voorheen bleven de 

deuren bij supermarktketens vaak gesloten, maar doordat 

de Dierenbescherming geen commercieel-, maar een 

maatschappelijk belang had, kwamen we wel in gesprek. 

Er werd zeer positief gereageerd op ons Volwaardcon-

cept.”

Wanneer werden de eerste Volwaard kuikens geleverd? 

Marijke: “We zijn met een pilot van start gegaan met zes 

vleeskuikenhouders. Wij hebben trouwens veel respect voor 

deze vleeskuikenhouders, omdat ze door de rest van de 

sector met de nek werden aangekeken. ‘Jullie zijn helemaal 

gek’ en ‘Straks moeten wij ook allemaal omschakelen’ 

waren veelgehoorde uitspraken.” Ad: “Toch was deze groep 

pluimveehouders vanaf het eerste uur erg enthousiast. Ze 

vonden het scharrelconcept erg plezierig werken en 

dachten actief mee in de ontwikkeling en promotie van het 

Volwaardkuiken. In 2007 lagen de eerste scharrelkuikens 

van het merk Volwaard in de schappen en werd er een pilot 

houden met het Beter Leven Keurmerk dat tegelijkertijd 

door de Dierenbescherming was ontwikkeld.” 

Volwaard werd een succes?

“Na de pilot ging het helemaal lopen,” vertelt Marijke 

enthousiast. “2008 was het ontwikkeljaar. Slachterij Plukon 

omarmde het Volwaardconcept en ging het beter vermark-

ten.” Ad vult aan: “De vraag naar scharrelvlees werd groter. Er 

kwamen supermarktketens bij die het onder privat label 

gingen verkopen. Geleidelijk groeide de afzet van 10.000 

kuikens per week naar meer dan 100.000 kuikens per week.” 

Het ging niet zonder slag of stoot?

“Het koste heel veel doorzettingsvermogen om het concept 

op te zetten. We liepen tegen veel obstakels aan, zoals het 

vinden van pluimveehouders, fi nanciën en de afzet van het 

product. We hadden een heel rekenmodel gemaakt om het 

concept economisch haalbaar te maken met de optimale 

bezettingsdichtheid, wel of geen strobalen etc. Bij een 

meningsverschil gingen we opnieuw aan tafel om te kijken 

hoe het vooral wél kon,” lacht Marijke. 

Hoe kijken jullie terug op 10 jaar Volwaard? 

Marijke en Ad: “Achteraf is het wel mooi om te kunnen 

constateren dat diegenen die het Volwaardconcept jaren 

geleden helemaal niet zagen zitten, nu ook zijn ingestapt 

om mee te kunnen doen. Het was en is voor alle partijen 

een bijzondere samenwerking. Het geeft een goed gevoel 

om dit jubileum te kunnen vieren.” 

Lees het volledige interview op coppens.nl
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Het afgelopen jaar hebben wij samen met 

Topigs Norsvin de gewichtsontwikkeling op 

een zeugenbedrijf per pariteit gevolgd. 

Hieruit bleek dat de gewichtsontwikkeling 

van de zeug zeer bepalend is voor de 

worpresultaten in de huidige en de daarop 

volgende worp. Naar aanleiding van deze 

interessante resultaten hebben we besloten 

om een studieavond over dit onderwerp 

te organiseren. Op maandag 27 maart 

ontvingen we ruim vijftig geïnteresseerde 

zeugenhouders en hun medewerkers in 

Natuurpoort de Peel in Deurne.

Vooruitgang 
door innovatie

Studieavond zeugenhouderij:

Groei tijdens de dracht  <60 kg  60-69 kg 70-80 kg  >80 kg  Totaal

Groei tijdens de dracht 56 65 74 84 71

Inseminatiegewicht 156 155 155 151 154

Werpgewicht 212 220 229 235 225

Speengewicht 178 175 180 183 17

Totaal geboren 12.9 14.8 15.4 16.5 15.1

Levend geboren 12.3 13.9 14.3 15.8 14.2

Gespeend 12.2 12.3 12.7 13.3 12.6

Bron: Praktijkproef, gelten, TN data

Gespeend 12.2 12.3 12.7 13.3 12.6

Bron: Praktijkproef, gelten, TN data

Sector in 
beweging
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Wegen van zeugen; Zin of onzin?

Chris Opschoor (manager feed group Topigs Norsvin, links 

op de foto) trapte af met een uitleg waarom het wegen van 

dieren noodzakelijk is. Want wegen kost nu eenmaal extra 

arbeid. ‘Moet dat nu echt?’ is dan ook een veelgehoorde 

vraag. Als zeugengewichten echter bekend zijn, heb je daar 

op vele fronten voordeel van. Gewicht is het uitgangspunt bij 

het inschatten van ad lib voeropname, voor de eiwitdeposi-

tie en is nodig voor het voorspellen van gewichtscurves en 

levensprestatie. Ook hangt het gewicht sterk samen met 

melkproductie, het mobiliseren van lichaamseiwit en het 

herstel na de lactatieperiode.

Meer biggen door zwaardere gelten

Bij de eerste inseminatie hanteert Topigs Norsvin voor de 

TN70 als norm een minimaal gewicht van 150 tot 160 kilo bij 

een leeftijd van 240 tot 250 dagen. Uit de analyse van de 

database kwam zelfs naar voren dat gelten boven de 160 kg 

gemiddeld 14,7 levend geboren biggen per worp gaven, 

terwijl gelten onder de 160 kg stagneerden op 12,0 levend 

geboren biggen. De dieren tijdig op het juiste gewicht 

brengen, is dus zeker voordelig.

Een (opfok)zeug moet groeien!

Ook in de drachtperiode, blijkt het noodzakelijk de dragende 

gelt door te laten groeien; van 150/160 kg tot minimaal 220 

kg bij werpen! In de tabel is te zien wat deze gewichtstoe-

name voor positieve invloed heeft op de prestaties van de 

zeug.

Innovaties in zeugenvoeding

Vervolgens nam Huub Derix (diernutritionist Coppens 

Diervoeding, rechts op de foto) tijdens de studieavond het 

stokje van Chris Opschoor over. Huub onderschrijft het 

belang van de focus op gewichtsontwikkeling van de zeugen, 

vooral ook in verband met de levensduur van de zeug. Hij 

vraagt zich af: “Moeten we de huidige zeug niet door een 

nieuwe bril bekijken?”

Hoogproductieve zeugen eisen meer

Zeugen zijn door de tijd heen veranderd; ze presteren meer 

en zijn zwaarder geworden. Daarom hebben we nutritionele 

aanpassingen doorgevoerd in ons zeugenprogramma. 

Hiermee komen we tegemoet aan de eisen die de heden-

daagse hoogproductieve, meer vlees typische zeugen 

stellen. Daarnaast hebben we onze voerschema’s uitgebreid 

met een apart schema voor hoogproductieve zeugen. Het 

voerschema van de dragende zeug wordt niet alleen 

afgestemd op de conditie, maar ook op de resultaten in de 

vorige worp.

‘Stront en melk zijn goed voor elk’

Een goede microbiota (darmflora) is bepalend voor de 

gezondheid van de big in het verdere leven, ook na spenen!

Nog voordat de big biest en melk opneemt, krijgt het via het 

geboortekanaal en de mest van de zeug  de eerste bacteriën 

al binnen. Door de juiste microbiota in de zeug te creëren 

geeft zij deze tijdens de geboorte rechtstreeks door aan haar 

biggen. We sturen dit door constante voersamenstellingen 

te hanteren en de juiste, intacte vezels in onze zeugenvoe-

ders te verwerken. In de dikke darm worden deze vezels 

gefermenteerd en op die manier worden de juiste zuren 

geproduceerd. Daarnaast voegen wij insectenolie toe aan 

het zeugenvoer. Dit bevat een hoog aandeel laurinezuur wat 

een antibacteriële werking heeft en werkzaam is tegen 

onder andere clostridium en streptokokken.

Vervolgens is het van belang dat de big voldoende en 

kwalitatief goede melk binnen krijgt. Aangezien een zeug 

geen opvangvat in het uier heeft, kan ze uitsluitend meer 

melk produceren door meer melkbeurten per dag te geven. 

Probeer daarom eerst veel melkbeurten te realiseren (30-35 

maal per dag) door rust en regelmaat voor de zeug te 

creëren en voer daar met het juiste lactovoer ‘achteraan’, 

zodat ze vervolgens meer liters kan gaan produceren. 

De zuren die ontstaan zijn door fermentatie van de 

vezelfracties én de zuren uit de insectenolie komen via de 

mest en melk op hun beurt dus in de darm van de big 

terecht. Feitelijk enten we de big hiermee met de juiste 

probiotica en verkleinen we daarmee de kans op diarree in 

de kraamstal!
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Veelzijdige multi-
biggenbehandelwagen

Innovatie

Varkenshouder Henk Alders uit Ysselsteyn 
ontwikkelde, samen met zijn medewerkers, een 
multi-biggenbehandelwagen voor zijn bedrijf.
Deze behandelwagen is arbeidsvriendelijk én 
verlaagt het uitvalpercentage van zijn biggen. 
Henk heeft inmiddels een half jaar ervaring met 
zijn multi-biggenbehandelwagen. Hij is er, net als 
zijn medewerkers en stagiaires, erg tevreden over.

Doordat het bedrijf veel levend geboren biggen heeft, 

zochten Henk en zijn medewerkers naar een nieuwe 

manier om makkelijk tandjes te kunnen slijpen. Daarnaast 

was het aantal navelbreuken te hoog. Om dit aan te 

pakken wilden ze beginnen met het ontsmetten van 

navels en het knippen van de navelslierten om te 

voorkomen dat het navelvlies scheurt. Hierdoor is het idee 

van deze multi-biggenbehandelwagen ontstaan. Reintjes 

Techniek heeft er een werktekening van gemaakt en heeft 

de wagen in productie genomen.

Investering terug door minder uitval

Het percentage slachtbiggen door navelbreuken is met 1 à 

2% gedaald. Dit betekent op jaarbasis een vermindering van 

400 à 500 slachtbiggen. En dat is de moeite waard op een 

bedrijf met 850 zeugen. De investering hebben ze hierdoor 

snel terugverdiend. Op de biggenbehandelwagen passen, 

door een wisselframe, verschillende units. Met een unit 

wegen ze op dag 1 de biggen, slijpen ze de tandjes en 

knippen en ontsmetten ze de navels. De kleine biggen dienen 

ze Pig Pusher toe.  Op dag 4 gebruiken ze de andere unit voor 

couperen, oormerken, ijzer toedienen, castreren en enten.

Relaxed werken

Op de behandelwagen zitten twee makkelijke in hoogte 

verstelbare stoelen. Zittend werken is minder belastend 

voor de rug en het werkt relaxed. Dat is fi jn als je 40 à 50 

tomen per week moet behandelen. Bovendien wordt er tijd 

bespaard door deze manier van werken. 

Voor meer informatie en een fi lmpje over de multi-

biggenbehandelwagen, bekijk coppens.nl.


