
Flexibele groepen in nieuwe varkensstal
 

Een stal met maximale flexibiliteit in de grootte van groepen en de ruimte per dier. Met deze gedachte in het achterhoofd
heeft varkenshouder Mark Tijssen uit Roggel (L) een nieuwe stal gebouwd voor drachtige zeugen en gespeende biggen.

Welzijnsregels van de overheid zijn aan verandering
onderhevig en ook winkelconcepten – die eigen eisen stellen -
veranderen. Het is daarom aan te bevelen een stal te bouwen
waarmee dieren in verschillende groepsgrootten gehouden
kunnen worden en waar ook de beschikbare ruimte per dier
aangepast kan worden aan de gewenste regels. Mark Tijssen
bouwde een nieuwe stal voor zijn drachtige zeugen en biggen
waarmee hij aan deze wens kan voldoen.

Poorten in zijwanden
Samen met de bouwadviseur van Boerenbond Deurne vond hij
de oplossing in het maken van poorten in alle zijwanden van
de hokken. De drachtige zeugen zitten met tienen in een hok:
circa 60 procent van de vloer is dicht, de rest bestaat uit
rooster. De hokafscheiding ter hoogte van het roostergedeelte
bestaat uit een poort van 170 centimeter breed. Door één of
meerdere poorten open te zetten, kan hij schuiven met de groepsgrootte.
Tijssen kan groepsgrootten maken van tien tot zeventig zeugen. Door het aantal dieren in de groep te wijzigen, kan hij ook aan
elke gewenste oppervlaktemaat voldoen. De tussenpoorten met verticale tralies sturen ook nog eens het mestgedrag. Zeugen
doen liever op de open ruimte hun behoefte dan op het rustige liggedeelte met dichte zijwanden.

In de afdelingen met gespeende biggen heeft de
varkenshouder uit Roggel ook poorten gemaakt tussen elk
hok. Een groep van twaalf dieren kan hij op die manier
vergroten tot maximaal 144 stuks. De poortjes van 70
centimeter breed zijn ruim genoeg om geen stressmomenten
te creëren als een big van de ene naar de andere groep loopt.

Vier compartimenten
De nieuwe stal is zo binnen het bedrijf geïntegreerd, dat het
bedrijf uit vier separate delen bestaat: gespeende biggen,
opfokgelten, drachtige zeugen en de kraamstal plus
dek/wachtruimte. Ziektekiemen worden zo niet van de ene
groep dieren naar de andere versleept. De drie werknemers en
Tijssen verwisselen van laarzen en overall, en wassen de
handen, als ze van de ene categorie dieren naar de andere
lopen. Elk staldeel een eigen kleur overall en laarzen.

Lees ook: Nieuwe varkensstal '2013 proof'
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