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Annechien ten Have in Beerta (Gr.) heeft als test 

een vrijloopkraamhok gebouwd met een be-

weegbare Vari Plus-vloer van Vereijken waarbij, 

als de zeug gaat staan, de vloer 25 centimeter 

omhooggaat om biggensterfte te voorkomen.

V4 BOERDERIJ  106 — no. 38 (15 juni 2021)

Beweegbare vloer 
snel terugverdiend
Het percentage doodliggers is met zo’n 80% te verlagen met een 

extra investering in een beweegbare vloer van € 300 tot € 400 

per kraamhok. Die is snel terugverdiend.

VA R K E N S H O U D E R I J

INVESTERING VAN € 350 BINNEN DRIE JAAR TERUGVERDIEND

UITVAL DOOR DOODLIGGEN IS MET 80% TE VERLAGEN

EEN DERDE ZEUGENHOUDERS KIEST VOOR BEWEEGBARE VLOER
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B
iggensterfte is maatschappelijk, economisch 
en ook vanwege werkplezier in de stal onge-
wenst. Met vitale biggen, een goed klimaat voor 
zeug en biggen en veel aandacht tijdens en na 

het geboorteproces is dat uitvalspercentage te verlagen. 
Van de biggenuitval in de eerste week na de geboorte is 
40 tot 50% het gevolg van doodliggen. Daarop is vooral 
de stalinrichting van invloed.

Een beweegbare vloer waarbij het liggedeelte van de 
zeug omhoog gaat als de zeug gaat staan, voorkomt dat 
er biggen onder de zeug komen als de zeug weer gaat 
liggen. Hiermee kan 80 tot 85% van de biggen gered 
worden, wat neerkomt op zeven biggen per kraamhok 
per jaar. 

De ontwikkeling in beweegbare vloeren heeft de 
laatste twintig jaar niet stil gestaan. In de eerste versies 
van de balanshokken gingen de biggen op en neer. 
Die opzet heeft twee nadelen. Bij een storing met de 
persluchtvoorziening gaan de biggen omlaag en kunnen 

ze niet meer bij de spenen van de zeug om te drinken. 
Daarnaast heeft heffen van de biggen bouwtechnisch 
consequenties. De constructie van de opbouw op de 
vloer moet dan precies aansluiten op de maat van het 
kraamhok. Afwijkingen in de maatvoering geven dan 
grote uitdagingen bij de installatie van zo’n beweegbare 
vloer die de biggen oplift. 

Bij de huidige beweegbare vloeren gaat alleen het 
vloergedeelte waar de zeug ligt ongeveer 25 centimeter 

Door Judith Waninge

Nederlandse leveranciers 

Er zijn twee Nederlandse leveranciers van beweegbare vloeren: Nooyen met 

de Balance-vloer voor de traditionele kraamhokken en de WellFarrowing voor 

vrijloopkraamhokken. Vereijken Hooijer levert voor zowel de traditionele 

kraamhokken en opfokkraamhokken als voor de vrijloop kraamstallen de 

optie van een beweegbare vloer onder de naam Vari Plus Movable Floor.
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omhoog. Als de zeug gaat staan, duwt ze een schakelaar 
omhoog waardoor de vloer door middel van luchtcilin
ders omhoog gaat. Gaat de zeug liggen, dan is de 
schakelaar weer vrij en zakt de zeug zodat de biggen 
weer kunnen drinken. Als de luchtdruk dan door storing 
wegvalt, zakt het eiland van de zeug naar beneden of 
gaat het liggedeelte van de zeug niet meer omhoog. De 
biggen kunnen dan in elk geval drinken bij de zeug, de 
vloer functioneert dus bij een storing als een standaard 
vloer. Het doodliggen van de pasgeboren biggen wordt 
voorkomen doordat de biggen niet op de verhoging kun
nen klimmen waarop de zeug staat. De ruimte onder de 
zeug is dan biggenvrij als ze gaat liggen.

Hoe meer biggen hoe interessanter
Hoe meer potentiële biggen er zijn die doodgelegen kun
nen worden, hoe hoger het rendement van de beweeg
bare vloer. “Er komen steeds meer biggen per zeug, de 
kraamhokken worden hierdoor voller, waardoor ook de 
kans op uitval door doodliggen groter is”, vertelt Jan Pij
nenburg van DLV Advies. Hij geeft aan dat in een groter 
kraamhok de biggen meer verdeeld over het hok kunnen 
liggen en hierdoor minder kans hebben om onder de 
zeug te komen. 

De combinatie van een beweegbare vloer en een groter 
kraamhok is ook een optie, maar wel een prijzige. De 
 DLV’er raamt de extra investering daarvan op zo’n € 700 
per kraamzeug. Hiervan is grofweg € 300 tot € 400 voor 
een beweegbare vloer en nog eens € 300 voor een extra 
vierkante meter kraamhok. “Met het huidige verdien
model is dat financieel gezien niet verstandig”, aldus 
Pijnenburg. “Ga je nog een stap verder, zoals vrijloop
kraamhokken, dan is de hogere investering alleen 
verantwoord in een concept waarbij een plus op de prijs 
gegeven kan worden.”

Een vrijloopkraamhok geeft wel meer ruimte aan de 
zeug en biggen, maar het voorkomen van uitval is daarin 

nog wel een uitdaging. “De grotere bedrijven met meer 
dan 1.000 zeugen op meerdere locaties kiezen vooral 
voor simpele, bewezen systemen die eenvoudig te bedie
nen zijn en weinig onderhoud vergen”, aldus Pijnen
burg. Hij ziet dat een beweegbare vloer in een traditione
le kraamstal vooral een economische afweging is. 

Arno Steenbergen van stalinrichter Nijenkamp 
bevestigt dat en geeft aan dat ongeveer een derde van 
de zeugenhouders kiest voor vrijloopkraamstallen, een 
derde voor een traditionele kraamstal en een derde voor 
traditionele kraamhokken met beweegbare vloeren. 
“Een kraamopfokhok met beweegbare vloer vinden 
ondernemers een te hoge investering, maar naar een 
combinatie met vrijloopkraamhokken en balansvloeren 
is wel steeds meer vraag”, aldus Steenbergen. 

Terugverdientijd beweegbare vloer
Nederlandse zeugenhouders hebben bij nieuw en 
verbouw een enorme keuze in kraamstallen: traditio
neel, vrijloop of een kraamopfokhok, alle met of zonder 
beweegbare vloer. Ongeveer een derde tot de helft van 
de zeugenhouders die nu investeren, kiest voor een 
traditionele kraamstal met een beweegbare vloer in de 
kraamstal. Juist in een vrijloopkraamstal waar het risico 
op uitval met 2 tot 3% kan oplopen, kan een dergelijk 
systeem uitkomst bieden. 

Bart Hooijer, eigenaar van stalinrichter Vereijken 
Hooijer, heeft veel ervaring met de Pro Dromi vrijloop
kraamhokken en heeft veel data hiervan verzameld. 
Hooijer maakt een simpele voorzichtige rekensom 
waarbij een beweegbare vloer gemiddeld binnen drie 
jaar terugverdiend kan worden, onafhankelijk van of het 
een vrijloophok is of niet. 

Als op een bedrijf jaarlijks 10.000 biggen geboren 
worden en het een uitvalspercentage van 12% heeft, 
betekent dit dat er 1.200 biggen uitvallen. De helft van 

VARKENSHOUDERIJ

Ontwikkelingen in beweegbare vloeren

Nederland

De Nederlandse zeugenhouder is nog 

afwachtend om vrijloop te combine-

ren met een beweegbare vloer. De 

meeste zeugenhouders kiezen nu nog 

om te investeren in een traditioneel 

kraamhok. Ongeveer een derde kiest 

daarbij voor een beweegbare vloer. 

Op Aeres Hogeschool is een aantal 

vrijloopkraamhokken geplaatst met 

beweegbare vloeren en binnen-

kort komen op onderzoeksbedrijf 

Schothorst ook vrijloopkraamstallen, 

de WellFarrowing floor inclusief een 

weeginstallatie om de zeugen in de 

kraamstal te wegen.

Duitsland

Duitse zeugenhouders hebben tot nu 

toe nog weinig geïnvesteerd in balans-

vloeren. Wel hebben Duitse varkens-

houders te maken met strengere 

wetgeving, waarbij binnen vijftien jaar 

de zeugen in de vrijloopkraamstallen 

gehouden moeten worden. Daarnaast 

mogen de zeugen niet meer dan vijf 

dagen gefixeerd verblijven in het 

kraamhok. 

Canada

Canada wordt gezien als vooruitstre-

vend land en er is veel vraag naar 

beweegbare vloeren, vooral op de 

grotere professionele bedrijven. Er is 

nog geen wetgeving voor vrijloop.

Frankrijk

Frankrijk heeft veel integraties en 

hiervan investeert, naar schatting, 

70% tot 80% in een vrijloopkraamstal 

met een beweegbare vloer.



In Denemarken heeft zeugenhouder Anders Jacobsen 

 gekozen voor de WellFarrowing-vrijloopkraamstal voor 

meer welzijn in combinatie met het reduceren van doodlig-

gen van biggen.
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de uitval heeft als reden doodliggen, dus dit zijn 600 big-
gen. Als je daar 80% of 90% van kunt redden, zijn er zeker 
500 biggen gered. Met een biggenprijs van € 50 leveren 
deze extra biggen € 25.000 op. “De terugverdientijd is 
onder andere afhankelijk van het uitvalspercentage op 
het bedrijf en van de varkens- en biggenprijzen”, aldus 
Hooijer. 

Hooijer signaleert dat een beweegbare vloer naast 
geredde biggen ook arbeidsbesparing oplevert. Dat geldt 
als extra argument op bedrijven met wisselend perso-
neel dat tijdens het werpen en de dagen daarna ingezet 
wordt. Na een of twee weken is de uitval door doodliggen 
incidenteel en kan de beweegbare vloer uitgezet worden. 

“Een beweegbare vloer heeft geen werktijden en werkt 
ook ’s nachts”, vertelt Ernie Maas van vloerenspecialist 
Nooyen, die elke varkenshouder een beweegbare vloer 
zou adviseren. “De meerprijs van een beweegbare vloer 
is ongeveer € 350 per kraamhok, en levert ongeveer zeven 
biggen extra per vloer per jaar op”, geeft Maas aan. Met 
een biggenopbrengstprijs van € 50 blijft na aftrek van 
€ 15 voor voer, mestafzet, en dierenartskosten € 35 over. 
Dan is de terugverdientijd 350/(7×35)=1,4 jaar. 

Naast deze eenvoudige berekening van de terugver-
dientijd gebruikt Maas ook een uitgebreide berekening 
(zie tabel), waarin de verschillende bedrijfsspecifieke va-
riabelen aangepast kunnen worden. Deze economische 
berekening is voor ieder bedrijf simpel uit te voeren.

Onderhoud beweegbare vloer
Pijnenburg ziet weinig Nederlandse bedrijven kiezen 
voor vrijloopkraamhokken met beweegbare vloeren. Dat 
komt door economische redenen en ook omdat elk tech-
nisch onderdeel onderhoud vergt of storing kan opleve-
ren. “Oudere Balance-vloeren hebben meer onderhoud 
nodig dan nieuwe en dat heeft twee redenen”, geeft 
Maas aan. Als eerste zijn de vloeren met andere specifi-

caties gebouwd en kan er slijtage ontstaan doordat de 
vloer bewegende onderdelen heeft.

Onderhoud van de vloeren bestaat uit het eventueel 
vervangen van de slijtdelen, zoals rubbers en incidenteel 
een keer de cilinders. Hoe vaak dit moet gebeuren, is af-
hankelijk van de plaatsing van het frame en de cilinders. 
De mestput moet voldoende diep zijn en regelmatig weg 
laten lopen van de mest verhoogt de levensduur van de 
vloer. 

Hooijer geeft aan dat als er een storing is bij een van 
de vier cilinders die de zeug omhoog duwt, de zeug 
alsnog omhoog gaat door de hefboomconstructie die de 
Vari Plus-vloer heeft. Bij onvoldoende luchtdruk werkt 
het systeem niet of niet naar behoren. Om beschadigin-
gen aan de luchtleidingen te voorkomen, denk aan het 
aanvreten door muizen en ratten, is ongediertebestrij-
ding van groot belang voor een langere levensduur.

Rendement beweegbare vloer  

De economische verbeteringen op een zeugenbedrijf met 750 zeugen als gevolg van het 

terugdringen van doodgelegen biggen (de berekening is indicatief )  

reductie doodliggers met beweegbare vloer in % 50 80

levend geboren/zeug/worp 13,7 13,7

worpindex 2,38 2,38

levend geboren/zeug/jaar 32,6 32,6

totaal uitval tot spenen in % 13 13

uitval door doodliggers (45% van het totaal) in % 5,9 5,9

reductie m.b.v. beweegbare vloer in % 2,9 4,7

percentage doodliggers met beweegbare vloer 2,925 1,17

stijging in aantal biggen/zeug/jaar 1 1,5

gemiddeld aantal dagen zoogperiode + leegstand 33 33

aantal worpen/kraamhok/jaar 11,1 11,1

aantal zeugen/kraamhok/jaar 4,7 4,7

aantal biggen extra/kraamhok/jaar 4,4 7,1

opbrengstprijs per big (in € ) 40 40

-/- voerkosten (in € ) 9,8 9,8

-/- mestafzetkosten/dierenartskosten (in € ) 5,5 5,5

netto-opbrengst per big (in € ) 24,7 24,7

extra opbrengst Balance-vloer/jaar (in € ) 109,48 175,16

meerkosten aanschaf Balance t.o.v. vaste vloer (in € ) 275 275

meerkosten montage (in € ) [1]  26,25 26,25

onderhoudskosten (in € ) [2] 6,25 6,25

financieringskosten (meerkosten) (in € ) 18,08 18,08

totale extra jaarkosten aanschaf Balance-vloer (in € ) 24,33 24,33

jaarlijks arbeidsvoordeel (5 minuten per worp) [3] 23,04 23,04

totaal voordeel per kraamhok per jaar (in € ) 108,19 173,88

rendabel (na ... jaren) 3 1,9

extra opbrengst per jaar bij 750 fokzeugen (in € )  20.287 32.603

[1] berekend bij € 25 per uur.

[2] onderhoud in de vorm van arbeid om mechaniek te smeren.

[3] jaarlijks arbeidsvoordeel is slechts van toepassing als uitgespaarde uren rendabel te maken zijn,  

door meer dieren te houden, of minder arbeid in te kopen. Berekend bij € 25 per uur.
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