Vrijloopkraamhokken
Tekst: Broer de Boer. Beeld: Susan Rexwinkel, Koos van der Spek.

„Onze kraamstal is dermate anders, dat je iets
mist als je het niet zelf
gezien hebt”, zegt Gerbert
Oosterlaken.

Gerbert Oosterlaken van Hoeve
de Hulsdonk, Beers

’Vrijloop is relaxter
voor dier en mens’
Beginnersfouten inventariseren en daar samen van leren

Het vrijloopkraamhok
bevalt best goed
Mondiaal wordt volop geëxperimenteerd met het
vrijloopkraamhok. Drie Nederlandse varkenshouders die hiervoor
hun nek uitsteken, delen hun ervaringen. Ze hebben plannen om
samen met een retailer hun welzijnsverantwoord varkensvlees als
concept op de markt te brengen: vlees in een hoger prijssegment.

Naast zijn akkerbouwtak houdt Gerbert
Oosterlaken 600 zeugen en 2.200 vleesvarkens. Alle keuzes die Gerbert op zijn
bedrijf maakt, moeten de gezondheid
van mens en dier bevorderen. Minder
arbeid, meer werkplezier en een stalling
die hij relatief eenvoudig kan aanpassen
vindt hij belangrijk.
In 2013 richtte Gerbert een nieuwe kraamstal in met 360 vrijloophokken. Uniek zijn de
kantelbox en de vloervoedering die hij in het
opfokhok toepast. „Een huisvestingssysteem
dat mens- en diervriendelijk is; dat miste ik
nog”, geeft de zeugenhouder als verklaring
voor zijn keuze voor vrijloophokken. Hij testte
ooit de emissies door zelf met zijn neus
boven de roosters te gaan liggen. „Ik kreeg
er koppijn van; bij biggen zal dat ook zo zijn.”
Het resulteerde in vrijloop-kraamopfokhokken
met een zo klein mogelijk emitterend oppervlak: 160 cm van de 306 cm diepe hokken
is van beton, de rest is kunststofrooster. De
biggen kunnen op de roosters meegenieten
van de verse lucht via een frisseneuzenluchtstroom.

Temperament
Gerbert: „Ik wilde een systeem waarin ik zeugen gemakkelijk en snel kon opsluiten. Ik had
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namelijk felle zeugen uit een rotatiekruising
van Fin, NL en de Z-lijn. Het kantelboxsysteem
vormde de oplossing.” Gerbert liet zijn zeugen
aanvankelijk los werpen, maar vond dat geen
succes: „De zeug blijft na het werpen drie tot
vier dagen opgesloten. Pasgeboren gaan een
half uur vast in het biggennest voor de zeug.
Zo wennen we hen aan de warmte.” Werken
met opfokhokken zonder obstakels - als de
kantelbox omhoog staat - maakt Gerbert
echt blij. Bij het schoonmaken van de hokken
levert dat arbeidstechnisch een dikke plus.
Zelfs beugels om doodliggen te voorkomen
ontbreken in zijn ProDromi-hokken.

Zorgzame moeders
Gerbert zegt dat het aantal levend geboren
biggen gestegen is. Wat verder te managen
valt, is de uitval in het kraamhok. „Oudere
zeugen hadden moeite met het aanleren
van dit systeem. Circa 5 procent moest ik
permanent opsluiten. Van de rotatiekruising
zijn we overgestapt de rustigere NL-zeugen.
En ik selecteer nu op ‘zorgzame moeders’.
Die factor is namelijk genetisch bepaald.”
De vloervoedering zoals Gerbert toepast
in zijn kraamopfokhokken noemt hij ‘goed
te doen’. De biggen worden op 28 dagen
gespeend en vijf weken later zitten ze op
een gewicht van 25-30 kg. Of ze sneller

groeien dan in de conventionele huisvesting?
Gerbert: „Daarover doe ik geen uitspraak
aangezien meerdere factoren dit bepalen.
Vloervoedering past in mijn situatie echt bij
het vrijloopsysteem. De biggen leren snel
eten, ze vermorsen weinig en het werkt
gemakkelijk.”

Onvoldoende beloond
Ook Gerbert roemt de rust en het fijnere
werken in de kraamstal. „Dezelfde rust zie ik
terug in de dekstal en in de afdelingen van de
dragende zeugen. De varkens zijn ontspannen. In één uur tijd kunnen we hier 200 zeugen scannen. Zelfs gelten staan daardoor niet
eens op. Nee, ik zou nooit terug willen naar
conventioneel.” Gerbert deelt zijn opgedane
kennis en ervaringen graag, zoals tijdens
de Pigs Innovation Tour en de Pig Businessavonden. Toch vindt hij dat die kennisdeling
onvoldoende wordt beloond: „Dat stelt me
wel eens teleur. Persoonlijk had ik meer
ondersteuning verwacht van actiegroepen om
vrijloophokken te stimuleren. Ook de slachterij
en de retail leunt een beetje achterover nu het
Varken van Morgen het goed doet in de supermarktschappen. Het lijkt net alsof men niet
gecharmeerd is van weer iets nieuws. Terwijl
er maatschappelijk juist een flinke uitdaging

zit in vrijloophokken.”
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Vrijloopkraamhokken

Fokbedrijf Brummelhuis
nam onlangs een stal in
gebruik met 242 vrijloopkraamopfokhokken.

„Zelfs tijdens en na het
werpen lopen de zeugen
los in het kraamhok”,
vertelt Annechien ten
Have-Mellema.

Subfokker Jarno Brummelhuis, Hoge Hexel

‘Mijn biggen zijn
een week eerder aan
het gewicht’
Fokbedrijf Brummelhuis uit Hoge Hexel
(OV) maakt zich sterk voor maatschappelijke acceptatie van de varkenssector.
Na een pilot met loslopende kraamzeugen kwam er een ‘proef-kraamafdeling’
met zes vrijloop-kraamopfokhokken. Na
verbouw lopen alle kraamzeugen hier los.
De eerste ervaringen komen overeen met
die in hun proefstal. De kraamstal blinkt uit
in eenvoud. Bij de ontwikkeling hielden ze
rekening met werkgemak, efficiëntie en veiligheid. Jarno Brummelhuis: „Het karakter van
een kraamzeug verandert na het biggen soms
zomaar. Onze hokken meten 250 bij 240 cm.
We kunnen de kraamzeug gemakkelijk fixeren.
En het is nodig om dat de eerste drie dagen
na het werpen te doen.” Alleen tegen de
achterwand is een beugel tegen het doodliggen. De ervaring leert dat dit voldoende is.
Jarno: „Verder verwarmen we met lampen
van 150 watt. Zo kunnen we de warmte per
biggennest naar behoefte regelen. Door de
plexiglazen kap zien we vanaf het controlepad
de biggen goed.”

Arbeidsvriendelijk
Na behandeling van de biggen op dag drie
na hun geboorte, gaat het achterste hek
omhoog en kan de zeug vrij rondlopen. Na
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het spenen op dag 28, gaat ook het voorste
hek omhoog. Jarno: „De biggen zijn dan al
gewend aan het vreten uit de klepelbak. De
waternippel hierin sluiten we af want anders
knoeien de biggen met water. Ze hebben
overigens een eigen drinkbakje.” Jarno is zeer
tevreden over de zelfontwikkelde kraamstal:
„We hebben veel geëxperimenteerd. We hebben een vaste klepelbak met een variabele
klepeluitslag. De ophanghoogte is zo gekozen
dat zowel zeugen als biggen hieruit optimaal
kunnen vreten. Voerbakken in hokken plaatsen
of verwijderen, is niet aan de orde.”
In de proefstal experimenteerde Jarno ook
met een volledige kunststof vloer met een
hoog-laagmotief voor grip. Maar hierop sleten
de biggenklauwtjes te weinig. Een eilandje van
drie betonelementen loste dat probleem op.
„Je ziet dat de zeugen vaak dat koele betonplekje opzoeken, terwijl de jonge biggen een
aangenaam klimaat hebben op de kunststof”,
vertelt Jarno.

Duurder staltype
Fokbedrijf Brummelhuis koos dit staltype met
het oog op de toekomst. Ze willen met de
stal, ook qua regels, twintig jaar vooruit kunnen. „Het betekent wel dat we qua investering
15 tot 20 procent duurder uit zijn”, aldus
Jarno. „Het grotere gebouw vanwege de

Annechien ten Have-Mellema, Beerta

’We hebben straks
iets moois te bieden’

grotere hokken is daarvan de oorzaak.” De
onderneming investeert in kennisontwikkeling
én in een duurder staltype. Loont dat? Jarno:
„Consumenten spreken zich uit voor welzijn
van varkens. Hier vind je dat en ze kunnen
het zelfs bij ons bekijken. Maar helaas, men
beloont ons nog niet. Het zou goed zijn als er
een marktconcept komt, gebaseerd op het
vrijloop-kraamhok.”

Menno, Detmer en Annechien ten HaveMellema runnen een bedrijf met varkens,
akkerbouw en een biogasinstallatie. De
varkenshouderijtak telt 600 fokzeugen,
2.500 opfokzeugen en vleesvarkens.
Het Groningse bedrijf telt 60 reguliere
kraamhokken. In de 80 vrijloophokken uit
2014 hebben de zeugen tijdens en na het
werpen de volledige vrijheid.

Snellere groei

Annechien over haar ervaringen: „Wat doodliggen betreft vraagt het systeem, zoals wij
dat doen, extra zorg en extra mankracht.
Het microklimaat is daarbij bepalend. Het
is belangrijk dat de biggen de verwarmde
betonvloer van de biggenboxen - bekleed
met rubber - gemakkelijk en snel vinden.” Ze
werken hier met een frisse-neuzenluchtstroom
die van onder de trog in het hok komt. Maar
tijdens het werpen passen ze deurventilatie
toe. Annechien: „We blokkeren het frisse-neuzensysteem; anders verkleumen de biggen.
De luchtstroom zorgt dat biggen na het zogen
snel hun knusse biggenbox weer opzoeken.”

Er staat dus geen verdienste tegenover?
Jarno: „Toch wel. Ons werkplezier is groter en
we werken efficiënter. De zeugen zijn rustiger
als je langsloopt en wanneer je behandelingen
uitvoert. Onze biggen groeien harder. Ze zijn
een week eerder op gewicht en ik gebruik
veel minder Pre-starter. Verder maken we
geen kraamhokken, maar speenhokken
schoon. De speenafdeling hoeven we ook niet
op te warmen; we zetten alleen de tempratuur
3 graden hoger. Het is allemaal minder werk
en er komt minder spoelwater in de putten.
De grootste uitdaging is om dit systeem
technisch net zo goed te laten draaien of nog
beter dan traditioneel.” Een laatste tip? Jarno:
„Wil je weten waaraan je begint? Richt dan
eens een paar hokken zo in, om ervaring op
te doen om te zien of zo’n vrijloopsysteem jou
wel bevalt!”

Gemakkelijk verhuizen
De ProDromi-hokken hebben een formaat van
240 bij 260 cm. De vloer bestaat grotendeels
uit beton met achterin driekantroosters. Aan
de lange zijde is een kleine plaat, een randje

aangebracht, waar de zeugen graag tegenaan
liggen. De biggen kunnen gemakkelijk wegkomen. „Het viel ons op dat de zeugen met
hun kop nogal eens de grootste ingang van
de biggenbox versperden”, vertelt Annechien.
„Met een verticale stang voor de ingang is
dat probleem opgelost.” Verder scheidt één
schuingeplaatst hek de kraamzeug van haar
biggen. Handelingen in het hok kunnen daardoor bij (agressieve) zeugen veilig worden
uitgevoerd. Annechien: „Bij ons is het heel
gemakkelijk om de zeugen in en uit de hokken
te krijgen. De zeugen zijn opvallend rustig in
dit huisvestingssysteem. Zelfs als je met vijf
man in de stal komt, blijven de dieren liggen.”

Doorontwikkelen
Annechien schetst de nieuwe manier van
kraamzeugen houden: „Bedrijfseconomisch
moet je zeugen haast wel fixeren na het
werpen. Echter, we moeten zowel qua hok als
qua management het vrijloopkraamhok nog
doorontwikkelen. Daartoe zouden we graag
wat kleinere praktijkproeven willen doen. We
moeten beginnersfouten inventariseren en
daarvan samen leren.” Ook wil de varkenshoudster de Nederlandse kennis op dit gebied matchen met internationale kennis. Maar dan moet
er wel geld zijn om de ervaringen te delen:
„Coördinatie en begeleiding van de voorlopers

in het ProDromi-netwerk zijn cruciaal”, aldus Annechien. „Je kunt van voorlopers niet verwachten dat ze hun nek uitsteken om te investeren
in deze nieuwe ontwikkeling en dan ook nog de
verdere ontwikkeling gaan betalen. Dat is een
maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Afzet luxer vlees
Annechien ziet marktkansen voor de ‘vrijloopbiggen’. Bij Ten Have werken ze aan het
Hamletz®-vleesvarkensconcept. Het afmesten
van vrijloopbiggen sluit daar uitstekend op
aan. „Vrijloophokken zijn weer een flinke stap
vooruit. Varkenshouders en retailers hebben
een gezamenlijk belang om hiermee iets te
doen. Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dit voor beide partijen een
win-winsituatie.” Het blijkt dat deze Nederlandse voorlopers in het vrijloopconcept retailers
zoeken om uiteindelijk naast ‘budget-vlees’ ook
een luxer vleessoort op de markt te zetten.
Aan een tweesterrenhotel hangt ook een ander
prijskaartje dan aan een vijfsterrenhotel. Annechien: „Wij hebben straks iets moois te bieden.
Als gezamenlijke houders van vrijloopkraamhokken willen we focussen op het gezamenlijke
belang van retailer en varkenshouder.” 

Reageren?
redactie@pigbusiness.nl
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