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Innovatiemanager Maarten Hollemans

De vele voordelen 
van vroege voeding

“De vraag van mijn promotieonderzoek was welke voordelen 

vleeskuikens in hun vroege en latere leven hebben als ze direct na uit-

komst toegang hebben tot water en voer.” Aan het woord is Maarten 

Hollemans, innovatiemanager die namens Coppens Diervoeding 

promotieonderzoek uitvoerde aan de Universiteit van Wageningen. 

tuur op de opzetdag) dan laat 

gevoerde kuikens. Vroege voeding 

kan dus zeker bijdragen aan een 

betere opstart van eendagskuikens.”

Ons advies is bedrijfsspecifiek

“Nu de proeven zijn afgerond en de 

resultaten bekend zijn, begint 

eigenlijk de grootste uitdaging: Hoe 

adviseren we onze klanten met 

betrekking tot vroege voeding?”, 

vervolgt Maarten. “Hoewel de 

resultaten van mijn proefschrift 

aantonen dat er vooral voordelen in 

de eerste week na uitkomst zijn, is 

dit sterk afhankelijk van een aantal 

specifieke zaken. Denk aan de 

broedeikwaliteit, de tijd tussen 

uitkomst en de eerste voerverstrek-

king, het broederijmanagement, 

transportduur en het (opzet)-

management in de stal. Een 

eenduidig advies is er dus niet. 

Daarom ga ik graag samen met 

vleeskuikenhouders in op de voor- 

delen en het nut van vroege voeding 

voor hun specifieke bedrijfssituatie. 

Wil je graag meer weten over de 

voordelen van vroege voeding, neem 

dan contact met ons op. Dan maken 

we snel een afspraak.” 

Uitvoerige studie 

Maarten heeft de afgelopen vijf jaar 

onderzoek gedaan naar effecten van 

vroege voeding op dierprestaties, 

darmgezondheid en het immuun-

systeem. Maarten: “Hiervoor heb ik 

bestaande vakliteratuur uitvoerig 

bestudeerd en heb ik zelf een viertal 

proeven uitgevoerd op het Poultry 

Research Centre en in de faciliteiten 

van de universiteit. Ten slotte heb ik 

met velddata onderzocht of 

vleeskuikens in de praktijk ook 

voordeel hebben bij vroege voeding 

in de eerste week na uitkomst.

In 2019 heb ik een erg interessante 

proef uitgevoerd. We draaiden drie 

rondes van 35 dagen, waarbij vroeg 

én laat gevoerde vleeskuikens onder 

zeer hygiënische, ziektevrije 

condities en onder zeer lage 

hygiënische condities werden 

gehouden. De vleeskuikens die vroeg 

gevoerd werden, bleken tot 

ongeveer tien dagen na uitkomst 

een beter ontwikkeld afweersys-

teem te hebben. Dit kan bijdragen 

aan een betere ziekeresistentie.” 

Gezondheidsvoordelen

“Overigens zagen we bij oudere 

vleeskuikens geen verschillen meer. 

We concludeerden dat vroege 

voeding versus late voeding géén 

extra voordelen geeft op gezond-

heid of dierprestaties, onafhankelijk 

van of kuikens in hoog of laag 

hygiënische condities gehouden 

zijn. Uit mijn onderzoek en uit de 

vakliteratuur blijkt dat vleeskuikens 

vooral in de eerste week na 

uitkomst mogelijk gezondheids-

voordelen hebben van vroege 

voeding, maar niet meer in hun 

latere leven.

Daarnaast vond ik in de verzamelde 

velddata uit Nederland, dat vroeg 

gevoerde vleeskuikens beter 

opstarten (hoger gewicht dag nul en 

dag zeven, hogere cloacatempera-
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Gerrit Hofmeijer is 

sinds kort als 

accountmanager in 

dienst bij Coppens 

Diervoeding. Gerrit woont in Rijssen 

en stelt zich graag even voor. 

Gerrit: “Na mijn studie aan de R.H.L.S. 

Deventer en de Kaderopleiding 

Dierveredeling Almelo, ben ik altijd 

werkzaam geweest in de Nederland-

se pluimveehouderij. Zo heb ik voor 

verschillende bedrijven gewerkt in de 

info@coppens.nl

Innovatiemanager Maarten Hollemans

De vele voordelen 
van vroege voeding

Joep van Deursen

Sinds oktober is 

Diana de Vos bij 

Coppens in dienst 

als marketing & 

communicatie 

medewerker. Diana gaat de verhalen, 

ervaringen, producten en dienstverle-

ning van Coppens Diervoeding 

breeduit communiceren en heeft 

daar veel zin in. 

 

Diana: “Als medewerker marketing & 

Gerrit Hofmeijer

Even voorstellen: 

Joep van Deursen 

is één van de 

nieuwe aanwinsten 

van Coppens 

Diervoeding. Hij stelt zich graag even 

voor. 

“Mijn naam is Joep van Deursen, ik 

ben 26 jaar oud en opgegroeid op 

een zeugenhouderij in Asten-Heus-

den. Sinds kort ben ik woonachtig in 

Den Bosch. Het opgroeien op een 

boerderij en het ondernemerschap 

heeft mijn interesse in bedrijfskunde 

aangewakkerd. Na het afronden van 

mijn studies Economics & Business 

aan de Erasmus Universiteit en 

Supply Chain Management aan 

Maastricht University, heb ik het 

afgelopen jaar ervaring opgedaan 

binnen de hightechindustrie.

Maar het leven op en rond de 

boerderij heeft me nooit losgelaten. 

Ik ben dan ook erg blij om deel 

uit te mogen maken van Coppens 

Diervoeding als accountmanager 

Coppens Livestock. Daar heb ik heel 

veel zin in. Ik wil graag mijn bijdrage 

leveren aan de verdere ontwikkeling 

van Coppens Livestock.”

functie van commercieel- en 

technische begeleider van met name 

vleespluimveebedrijven in Noord- en 

Midden-Nederland. Met de kennis en 

ervaring die ik gedurende de jaren 

heb opgedaan, lever ik graag een 

positieve bijdrage aan de vleespluim-

veesector als accountmanager 

vleespluimvee. Vleespluimveehou-

ders komen mij vooral tegen in de 

regio’s Noord- en Oost-Nederland.” 

“Coppens Diervoeding staat in de 

markt bekend als innovatief, 

betrokken en transparant. De 

vleespluimveesector zelf staat voor 

grote uitdagingen. Ik ben ervan 

overtuigd dat Coppens door haar 

manier van werken hier een 

belangrijke bijdrage aan gaat 

leveren. 

Samen met mijn nieuwe collega’s ga 

ik vleespluimveehouders adviseren 

en begeleiden, zodat zij continuïteit 

en inkomenszekerheid realiseren 

voor hun bedrijven en gezinnen.”

communicatie help ik om de 

boodschap van Coppens Diervoe-

ding uit te dragen. Dat doe ik 

bijvoorbeeld door het ontwikkelen 

van verschillende communicatie- 

 uitingen zoals nieuwsbrieven, flyers 

en natuurlijk onze website. 

Daarnaast ben ik (mede-)verant-

woordelijk voor de organisatie van 

bijvoorbeeld beurzen en studie-

bijeenkomsten. Kortom, een 

veelzijdige en uitdagende job!”

Diana heeft haar werkervaring 

opgedaan bij verschillende bedrijven, 

altijd in de marketing, communicatie 

en PR. “De agrarische branche is 

nieuw voor mij. Overigens zie ik dat als 

een uitdaging. Tijdens mijn inwerkpro-

gramma heb ik al mogen ervaren hoe 

veelzijdig de wereld van varkens- en 

pluimveevoeders is. Hoe mooi is het 

om indirect een bijdrage te kunnen 

leveren aan gezonde voeding voor 

mens én dier?”

Diana de Vos
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Het bedrijf MKP Agro in Lelystad van Karin 

Perdaems en Mark Knipscheer bestaat uit veel 

verschillende takken. Naast 41.000 scharrel-

vleeskuikens, een akkerbouwbedrijf met onder 

andere knoflookteelt heeft MKP Agro een 

caravanstalling en een boerderijwinkel met 

verkoopautomaten waarin eigen producten 

worden verkocht. Centraal binnen de manier van 

werken in het bedrijf staat  kringlooplandbouw, 

boerderijeducatie, vernieuwingen, uitdagingen, 

darm- en bodemgezondheid en creativiteit. Ze 

voelen zich duidelijk op veel markten thuis.

Karin: “Mark en ik zijn allebei opgegroeid op een akker-
bouwbedrijf. In 2009 hebben we dit bedrijf in Lelystad 
gekocht. Op de locatie stond ook een vleeskuikenstal met 
reguliere vleeskuikens. In het eerste jaar hebben we deze 
stal nog verhuurd, om ervaring op te kunnen doen met het 
houden van vleeskuikens.” 

“Eigenlijk is de overstap naar het houden van vleeskuikens 
makkelijk gegaan. Natuurlijk is het spannend als je voor 
het eerst een stal vol met kuikens hebt”, lacht Karin. “Maar 
jullie hebben het goed in de vingers”, haakt accountmana-
ger Oscar Visser hierop in. “Jullie hebben echt feeling voor 
het houden van vleeskuikens. De randvoorwaarden om een 
kuiken te laten groeien kloppen op dit bedrijf helemaal.” 

“We zijn altijd wel toe aan iets nieuws…” 

MKP Agro voelt zich
op veel markten thuis
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“Toch vinden we het belangrijk om de vleeskuikens goed 
te volgen”, gaat Karin verder. “Er zijn dagen dat ik 
misschien wel zes keer op de computer kijk hoe het loopt. 
Ik stuur vooral op groei via de dierwegers die in de stallen 
hangen. Als ze te hard groeien, sturen we bij door de 
kuikens extra tarwe van ons eigen akkerbouwbedrijf te 
voeren. Tijdens de laatste paar dagen van een ronde 
controleer ik zelfs iedere drie uur. Het is elke keer weer 
spannend of het gelukt is om het juiste aflevergewicht te 
behalen. Dat is echt wel iets waar we naartoe werken en 
altijd proberen te optimaliseren.” 

Kringlooplandbouw binnen het bedrijf
Karin: “Al vanaf het beginstadium hebben we met ons 
akkerbouwbedrijf deelgenomen aan het project Veldleeu-
werik. Hierdoor zijn we veel gaan nadenken over 
onderwerpen als duurzaamheid, bodemgezondheid, 
natuur, waterverbruik, lokale economie, compostgebruik 
en hoe we dit alles kunnen toepassen op ons bedrijf. Het 
houden van scharrelvleeskuikens paste hier erg goed bij. 
Ook arbeidstechnisch sloot dit goed aan, omdat je minder 
rondes draait en niet uitlaadt. Wij merken verder dat, 
doordat er geen antibiotica in de mest zit, de mest 
actiever is en sneller composteert. En dat is weer goed 
voor onze akkerbouwtak. Alle mest die van onze kuikens 
komt, gebruiken we namelijk op onze eigen grond. 
Daarnaast zijn scharrelkuikens een goed alternatief in de 
winkelschappen, naast de reguliere en biologische kip. 
Dat idee sprak ons ook aan.” 

Goede bodem, goede gewassen
“Als akkerbouwer kunnen we veel eigen tarwe voeren. We 
beginnen hier al vroeg in de ronde mee. Door hele tarwe 
bij te voeren komen de darmen van de kuikens goed op 
gang. Akkerbouwgrond is vergelijkbaar met de darmge-
zondheid van de kip. Als de darmgezondheid goed is, doet 
de kip het goed. Als de bodem goed is, doen de gewassen 
het goed.” 

Kiezen voor een duurzame stal
“Omdat we pluimveerechten over hadden, hebben we er 
in 2010 een duurzame stal bijgezet, inclusief 
warmtepomp, vloerverwarming en -koeling en daglicht. 
We gebruiken nauwelijks propaan en sinds twee jaar 

liggen er zonnepanelen op het dak. Daarnaast hebben we 
gekozen voor het zogenoemde Wattersysteem dat via 
zoutelektrolyse van water een desinfectiemiddel maakt. 
We gebruiken dit om de stallen mee schoon te maken en 
om te gassen. We doen zelfs een klein beetje door het 
drinkwater van de vleeskuikens om de bacteriedruk mooi 
laag te houden. Het zout in het water is volledig afbreek-
baar waardoor we het met een gerust hart op het land 
kunnen aanbrengen. Het houtvezel vormt samen met de 
mest voor een goede aanvulling op het land. Alles op ons 
bedrijf hangt op deze manier aan elkaar. En precies dát is 
de kringloop waar we naar op zoek zijn. Alle keuzes 
moeten goed zijn voor de kuikens, de grond, de omgeving 
en de consument.” 

Toe aan iets nieuws
“Toen we hier kwamen wonen, verkochten de buurkinde-
ren uien en aardappelen aan straat. Onze kinderen wilden 
ook graag een zakcentje bijverdienen. Omdat we iets 
anders dan de buren wilden verkopen, zijn we gestart met 
de verkoop van zakjes knoflook. Nadat er heel vaak 
gevraagd werd of we ook kippenvlees verkochten - en we 
wel weer toe waren aan wat nieuws - zijn we een 
boerderijwinkeltje begonnen. Nu verkopen we onder 
andere diepgevroren Beter Leven-kipproducten in de 
winkel en in een vriesautomaat aan de straat. Daarnaast 
hebben we ook nog een automaat voor de aardappels, 
knoflook en uien die we telen. En verkopen we verschil-
lende andere houdbare producten uit de omgeving.”

Het verhaal achter het product
“We vinden het belangrijk om mensen te vertellen wat wij 
doen als boer. Door de verkoop van ons eigen scharrelkip-
penvlees kunnen we aan de consumenten het verhaal over 
ons bedrijf vertellen. Veel klanten komen terug voor de 
smaak van het vlees én omdat ze het fijn vinden dat ze 
weten waar het kippenvlees vandaan komt. Maar ik wil 
niet alleen in het winkeltje staan”, besluit Karin. “Ik rijd 
ook graag op de trekker en loop graag in de stal. Die 
combinatie maakt ons bedrijf zo leuk. Ook al is het soms 
veel werk, we zijn een echt familiebedrijf. De kinderen en 
andere familieleden helpen mee als het nodig is. We doen 
het dus echt met z’n allen.”  
  

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl



Ervaringen Henk van de Goor, zeugenhouder uit Sevenum

Speen meer gezonde 
biggen met het juiste 
systeem
Veel zeugenhouders hebben steeds meer boventallige biggen. 

Het is de kunst om alle biggen op dezelfde leeftijd met het 

juiste gewicht te spenen. Waarbij alle biggen ook nog eens 

biest hebben gehad én vast voer eten vóór het spenen! Ga er 

maar aanstaan. Een fikse uitdaging dus. Een uitdaging waar 

wij je graag bij ondersteunen. 

Wat past bij jouw bedrijf?

Een belangrijke vraag. Hoe speen je veel goede, uniforme 

biggen? Dat is voor ieder zeugenbedrijf anders. Het systeem 

waar je voor kiest moet passen bij jouw bedrijf. Heb je 

bijvoorbeeld veel kraamhokken, dan is werken met pleegzeu-

gen een optie. Anders is het gebruik van een cup-systeem of 

het grote tomen concept een goede keuze.

Het pleegzeugensysteem

Met een praktische verlegstrategie haal je het maximale uit 

een werpweek. Bij een verlegstrategie met pleegzeugen 

onderscheiden we drie fases die zorgen voor een betere 

melkgift en dus betere groei van de biggen. Wil je graag weten 

hoe dit systeem werkt? Onze buitendienstmedewerkers 

leggen je dat graag persoonlijk uit. 

Het cup-systeem

Onze nutritionisten en varkensbuitendienstmedewerkers 

werken nauw samen met collega’s van Swinco. Swinco is 

specialist op het gebied van voersystemen voor in de 

kraamhokken. Door onze krachten te bundelen hebben we veel 

kennis in huis om meer biggen groot te brengen met een goede 

Managen grote tomen | minder uitval | hogere voeropname voor spenen

Henk van de Goor werkt met een grote tomen concept, gecombineerd met een 

biggenbar. Een bewuste keuze omdat hij te weinig kraamhokken heeft voor pleeg- 

zeugen. 

Henk: “Ik plaats de biggen van ongeveer een week oud van een zeug bij twee andere 

zeugen. Het tussenschotje tussen de twee kraamhokken haal ik weg zodat er zo’n 38 

biggen van dezelfde leeftijd bij twee zeugen liggen. In het grote kraamhok plaats ik een 

zelfgemaakte biggenbar met vier cups. De zeug die vrij is gekomen krijgt een koppel 

biggen van twee à drie dagen oud.

Via de biggenbar krijgen de biggen extra melk bijgevoerd. Ik vind het belangrijk dat de 

voorraad iedere dag opgedronken wordt. In de laatste twee weken krijgen ze per koppel, 

twee maal per dag acht liter. Ze kunnen echter wel het dubbele op. Maar ik heb liever 

dat ze droog voer opnemen. Van droog voer gaan ze groeien, bovendien is het goedkoper. 

Met deze manier van werken kunnen alle biggen zeugenmelk drinken. Hierdoor krijgen ze geen diarree. Dat is een groot 

voordeel. Bovendien hoef ik in de kraamstal geen zeugen meer te verplaatsen. Deze manier van werken bespaart me dus 

veel arbeid. Om de biggen aan droog voer te laten wennen, geef ik ze vanaf de tweede week een beetje Insecto Speen. In de 

middag doe ik er wat water bij, zodat het een papje wordt. Dat werkt goed. De bakjes zijn iedere dag leeg.“
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uniformiteit. Door te kiezen voor de juiste melkproducten 

verloopt de overgang naar (plantaardige) producten soepeler. 

Het resultaat? Het speenproces verloopt probleemloos. Wil je 

meer weten over Swinco’s werkwijze? Neem dan eens een 

kijkje op www.swinco.nl.  

Grote tomen concept

Een andere optie is het grote tomen concept. Hiermee heb je 

minder verliesdagen, minder uitval en kun je leeftijden bij 

elkaar houden. Bovendien heb je de mogelijkheid om niet te 

vroeg te spenen. Het grote tomen concept past ook goed 

binnen een meer-weken-systeem. Kortom, een makkelijke 

manier om meer biggen groot te brengen.

Grote tomen concept op maat

Er zijn trouwens verschillende manieren om het grote tomen 

concept toe te passen. Om te weten welke manier het beste 

past bij jouw bedrijf, maken we eerst een inventarisatie. Wil je 

biggen verleggen op twee, acht of tien dagen? Welk systeem 

gebruik je om bij te voeren? Hoe lang kun je de biggen bij de 

zeugen houden? Wil je het concept combineren met 

pleegzeugen? De toepassing van grote tomen voor jouw 

bedrijf is dus maatwerk. Samen bekijken we wat het beste bij 

jouw bedrijf past. We hebben met een groot aantal zeugen-

klanten veel ervaring opgedaan met het grote tomen concept. 

Klanten die ermee aan de slag zijn gegaan, hebben deze 

manier van werken helemaal in de vingers en scoren er dan 

ook goed mee. Het concept wordt door de positieve effecten 

steeds vaker ingezet. En goed om te weten; alle zeugenklan-

ten die gestart zijn met het grote tomen concept, werken nog 

steeds via deze structuur. 

Meer structuur, meer gezonde biggen

Het invoeren van het grote tomen concept is een traject dat je 

samen aan gaat. Het resultaat is er dan ook naar. Het 

aanbrengen van structuur zorgt ervoor dat je meer biggen 

speent. Maar je zorgt ook dat je biggen meer voer op hebben 

voor het spenen, dat de biggen beter doorgroeien na het 

spenen én dat je minder uitval hebt. Als je zorgt voor meer 

structuur op je bedrijf, speen je meer gezonde biggen!

Wil je graag meer weten?

Benieuwd hoe je deze grote tomen strategie en/of onze 

verlegstrategie op jouw bedrijf inzet? 

Onze zeugenspecialisten helpen je graag verder. 

Je kunt ons bereiken via info@coppens.nl of 0492-531600

Ervaringen Rob Verberne, zeugenhouder uit Asten-Heusden 

Op het varkensbedrijf van Rob Verberne werpen 24 zeugen iedere tien à elf dagen. De 

24 kraamhokken per groep zitten dus altijd vol. “Werken met pleegzeugen is geen optie 

op mijn bedrijf,” vertelt Rob. “Bovendien gaan de biggen na het spenen naar een andere 

locatie. Het is minder arbeidsintensief als we alle biggen om de tien dagen tegelijkertijd 

verplaatsen. Ik zocht naar een manier waarop ik toch veel biggen kon spenen. 

Op advies van Elke Hermans leg ik nu een toom biggen van tien dagen oud bij twee 

zeugen. Het tussenschot tussen de twee zeugen kan ik makkelijk weghalen. Er liggen 

dan ongeveer veertig biggen in een groep. Om ervoor te zorgen dat ze voldoende melk 

krijgen, krijgen ze tweemaal per dag acht liter melk bijgevoerd in de melkbar. 

De zeug die is vrijgekomen krijgt de oudste biggen van de zeugen die dan aan het 

werpen zijn. Deze biggen zijn dan twee à drie dagen oud. Alle biggen worden tegelijkertijd op vier weken gespeend. Maar 

de biggen die bij deze zeug liggen, worden op twintig dagen gespeend. Op die manier kan ik ze allemaal tegelijkertijd 

overzetten naar onze andere locatie. De jongere biggen geven geen problemen in de biggenstal. Bij het verleggen kiezen 

we er de sterkste biggen uit.  Na het spenen zie ik trouwens geen verschil in gezondheid tussen de biggen die van de grote 

tomen af komen of niet.  

Overigens staat in alle kraamhokken een droogvoerbakje, zodat de biggen onbeperkt beschikking hebben over een  

prestarter. Deze manier van werken bevalt me goed. Het is een systeem dat past bij de situatie op mijn bedrijf en is wat 

mij betreft dus de beste optie om veel biggen te spenen.” 
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Gebruik Prestarter Procare
voor gezonde en goed
ontwikkelde kuikens
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De nieuwe Prestarter Procare zorgt voor een goede opstart 
en dus voor een robuust vleeskuiken. Zo kan het kuiken 
beter omgaan met uitdagingen in de loop van de ronde. 
Procare bevat onder andere een probioticum dat zorgt voor 
een snelle darmkolonisatie. Dit versnelt de ontwikkeling 
van de darm en zorgt dat schadelijke bacteriën (zoals 
enterokokken) minder kans krijgen om zich in de darm te 
vestigen. En dat draagt weer bij aan een lager risico op 
darmontsteking en voorkomt groeivertraging. De kuikens 
krijgen zo een betere en gezondere kans. 

Snelle voeropname bevordert de darmontwikkeling
Een goed ontwikkeld verteringskanaal is onmisbaar voor de 
vertering van voedingsstoffen. Daarnaast vormt het de eerste 
afweer tegen ziekteverwekkers. Hoewel kuikens na uitkomst 
al beschikken over een functioneel verteringskanaal, zorgt 
een snelle voeropname ná uitkomst voor een beter verte-
ringskanaal. Het resultaat is evident; een groter verterings-
kanaal, grotere darmvilli, een optimale darmslijm-productie 
plus een eerdere activatie van het immuunsysteem.

Behoeftes van het kuiken
Prestarter Procare sluit aan bij de specifieke behoeftes van 
het kuiken in de eerste dagen na uitkomst. Hierdoor is het 
kuiken eerder klaar voor een hoge voeropname en groei. De 
energiebron van de Prestarter Procare wordt snel opgeno-
men in het verteringskanaal van jonge kuikens. Dit draagt 
bij aan een sneller herstel na het uitkomstproces en helpt de 
lichaamstemperatuur van het kuiken op peil te houden.

Het resultaat van de nieuwste inzichten
Procare is het resultaat van de nieuwste inzichten omtrent 
de ideale vermaling van grondstoffen en korrelgrootte. De 
combinatie van meel en een korte korrel bevordert de 
voeropname tijdens de eerste drie dagen na uitkomst.

De voordelen op een rijtje
In combinatie met een snelle voeropname stimuleert deze 
prestarter de ontwikkeling van de darm na uitkomst:
�Een snelle darmkolonisatie van gewenste bacteriën door 

probioticum.
�Schadelijke bacteriën krijgen minder kans om zich te 

vestigen in de darm.

 Snellere ontwikkeling van het darmslijmvlies en darmvilli.
�Activatie van het immuunsysteem.

Ervaringen vleeskuikenhouders
Een aantal klanten hebben de Prestarter Procare inmiddels 
ingezet. De reacties zijn positief. 
��“De structuur van deze prestarter past goed bij de jonge 

kuikens.”
��“Ik heb de Procare eerst ingezet bij een paar stallen. Daar 

heb ik geen problemen meer met enterokokken. In de 
andere stallen wel. Ik heb deze prestarter nu voor alle 
stallen besteld.”

�“De korrel en het meel zijn goed gemengd.”
�“Heel lage uitval – weinig afkeur – gemakkelijke opstart.”

Optimaal resultaat in vijf punten:
�Geschikt voor de eerste drie levensdagen van vleeskuikens.
�Verstrek 60 gram per kuiken op kuikenpapier en in de 

voerpannen.
�Zorg voor een volledige opname van Prestarter Procare 

voordat het startvoer wordt verstrekt.
�Geschikt voor uitkomstsystemen in de stal en op de 

broederij.
�Te gebruiken in alle concepten (uitgezonderd het 

Volwaard-concept).

Wat je mag verwachten van Prestarter Procare
�De combinatie van een korte korrel met meel bevordert 

de voeropname.
�Snel beschikbare energie en bouwstoffen zorgen voor 

actievere kuikens.
�Versnelde darmontwikkeling.
�Alle laatste ontwikkelingen voor vroege voeding zijn 

toegepast in deze prestarter.

Kuikencheck
Combineer Procare met goed opzetmanagement. Met de 
Coppens Kuikencheck krijg je de juiste inzichten en tips 
voor verbeteringen. 

Wil je ook een optimale start voor je vleeskuikens of heb 
je vragen? Neem dan contact op met een van onze vlees-
kuikenadviseurs. Zij adviseren je graag. 
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Alle biggen leren eten 
voor het spenen
Geen speendip | betere voeropname | hogere groei 

Stel je voor dat je biggen na het spenen geen 

speendip krijgen, maar gewoon blijven eten én 

groeien zonder diarree. Dat is mogelijk, ook voor 

de biggen op jouw bedrijf. We leggen het graag 

uit. 

We kijken eerst naar de oorzaak van een speendip. Biggen 

ervaren na het spenen erg veel stress. Ze komen in een nieuwe 

omgeving met andere hokgenoten, er is sprake van ander voer 

en het voedingspatroon verandert. Die stress is dus helemaal 

niet vreemd.  

Tot aan het spenen halen biggen vrijwel alle energie en 

bouwstoffen uit (zeugen)melk, maar na het spenen komt dit 

uit vast voer. Veel biggen hebben op dat moment in hun leven 

weinig ervaring met vaste voeding. Hun maagdarmkanaal is 

nog niet klaar voor het verteren van plantaardige voedings-

stoffen. Onderzoek van Wageningen UR laat zien dat rond de 

leeftijd van 28 dagen in iedere toom 70% van de biggen vast 

voer heeft opgenomen.

Voorkom dat biggen stoppen met eten

Vooral bij biggen die in de kraamstal geen vast voer hebben 

opgenomen, zien we een sterk verlaagde voeropname. Het 

gevolg is een speendip. Dat gaat van kwaad tot erger. Door de 

speendip komen de biggen in een negatieve energiebalans 

terecht, ze vallen af en de verdere ontwikkeling van de darm 

stopt. Enkele dagen later gaan de biggen opeens heel veel vast 

voer opnemen, wat resulteert in een overbelasting van het 

maagdarmkanaal, met speendiarree als gevolg.   

Laat biggen wennen aan vast voer

Natuurlijk wil je speendiarree voorkomen. De vraag is hoe. Een 

mogelijkheid is om de biggen in de kraamstal al te laten 

wennen aan vast voer. De overgang na het spenen is dan een 

stuk kleiner en de kans op een speendip ook. De biggen blijven 

in dit geval na het spenen gewoon dooreten. Onze missie is 

om alle biggen te leren eten voor het spenen.

Bijvoeren van biggen in het kraamhok werkt

Het bijvoeren van zogende biggen helpt om ze te leren eten. 
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Wij hebben jarenlang met Wageningen UR onderzoek gedaan 

naar vroege voeding bij biggen. Zo onderzochten we de 

effecten van het aanbieden van verschillende soorten voeders. 

Bij een andere proef onderzochten we de verschillende 

manieren van het aanbieden van vast voer. 

Diverse voersoorten aanbieden stimuleert de 

voeropname

En wat bleek? Het verstrekken van een veertien mm korrel aan 

zogende biggen werkte goed. Verstrekken we diverse 

voersoorten, dan is de voeropname, met name in de laatste 

week voor het spenen hoger. 

Wat als de big zelf kiest? 

Biggen hadden in week een en twee na de geboorte vooral 

interesse in de veertien mm korrel Baby Big XL. De kleine korrel 

lieten ze liggen. Dat komt omdat ze in die fase nog moeten 

leren eten. Rond de derde of vierde week kregen de biggen 

voorkeur voor de kleinere korrel. De reden daarvoor is logisch; 

de biggen hebben inmiddels leren eten en zijn vast voer uit 

behoefte gaan eten. 

Conclusie:  Baby Big XL werkt

Overigens hebben we met Wageningen Universiteit niet alleen 

veel onderzoek gedaan naar de effecten van een grote korrel. 

De veertien mm korrel is ook ingezet door veel varkensklanten. 

Ook in dit geval is de Baby Big XL in combinatie met een kleine 

korrel/prestarter geschikt om biggen te stimuleren om vast 

voer op te nemen. En zorgt daarmee dus voor een verlaging 

van de speendip. 

Spelen met het voer door play-feeder

In de tweede proef is onderzocht of een andere manier van 

voer aanbieden effect heeft op de voeropname van de biggen. 

In deze proef hebben we een twee mm korrel aangeboden in 

een normaal voerbakje én in een voerbak die verrijkt is met 

speelmateriaal: de play-feeder (zie afbeelding). 

Hogere voeropname en groei na spenen

Hoewel de biggen die gevoerd werden uit de play-feeder, vóór 

het spenen niet meer voer opnamen, zagen we wel effect ná 

het spenen. Biggen opgegroeid met een play-feeder in het 

kraamhok hebben een hogere voeropname ten opzichte van 

de controlegroep (+675 gram voeropname in 15 dagen). 

Daardoor bleken de biggen op dag 15 na het spenen maar 

liefst 530 gram zwaarder. En ze hadden géén speendip. De 

dieren zonder play-feeder hadden wel een speendip. 

Conclusie; een play-feeder in het kraamhok om zo de 

voeropname te stimuleren kan dus zeker helpen met het 

verminderen van een speendip. 

Hetzelfde voer voor en na het spenen

Belangrijk om te vermelden is dat de big hetzelfde voer krijgt 

na het spenen als tijdens het zogen. Alles is nieuw na het 

spenen. Het voer is dan vertrouwd en kan de kans op een 

speendip verlagen.

Wil jij ook graag dat je biggen blijven eten én groeien na het 

spenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs 

varkenshouderij. Zij adviseren je graag verder. 

Maar hoe leer je
alle biggen eten

vóór het spenen?
Als er geen behoefte is,

eten biggen alleen 
uit nieuwsgierigheid
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Unieke combinatie: proefstal & praktijkstal

Prestaties verbeteren 
door onderzoek

Onze proefstal in Vlierden wordt al sinds jaar en dag 

succesvol ingezet. Op de locatie testen we onze ideeën en 

onderbouwen we deze statistisch om zo nieuwe innovaties 

te ontwikkelen. Dat maakt de proefstal voor ons een 

belangrijke plek. Onderzoek testen we nu ook in de praktijk. 

Voerconcepten en producten die na onderzoek positief 

worden bevonden in het Poultry Research Centre, worden 

vanaf nu getoetst in een reguliere vleeskuikenstal. En dat is 

absoluut een unieke combinatie. 

Omdat de omstandigheden in de praktijk kunnen verschillen 

van die in onze proefstal hebben we voor deze combinatie 

gekozen. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ziektedruk, meer 

rondes, andere verzorging, meer dieren en andere voersyste-

men. Bovendien vinden we het ook belangrijk om naar de 

ervaringen van de vleeskuikenkuikenhouder te luisteren. Die 

bevindingen nemen we mee in de productontwikkeling. 

Kortom, de combinatie van proef- en praktijkstal zorgt dat 

we de juiste verwachtingen kunnen schetsen en onze 

klanten van een passend advies kunnen voorzien. 

De praktijkstal is in de lengte verdeeld in twee compartimen-

ten. Per compartiment bevinden zich dertienduizend kuikens 

in de stal. De voergift, watergift en de kuikengewichten 

registreren we apart. Voor iedere opzet voeren we een 

kuikencheck uit, zodat we precies weten met welke 

eendagskuikens (kwaliteit en gewicht) we de proef gestart 

zijn. Ook checken we dan de vloertemperatuur, de ruimte-

temperatuur en het CO2-gehalte in de stal. 

De onderzoeken die we uitvoeren zijn met name voer- en 

rassenonderzoeken, die aansluiten op de vraag uit de markt. 

De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de 

economische resultaten voor de bedrijven, het optimaliseren 

van de (darm)gezondheid en de dierprestaties van de 

vleeskuikens.


