
Op veel varkenshouderij en is de gespeende big de diercategorie waar de meeste gezondheidsproblemen voorkomen. De biggen nemen in de eerste 

dagen na spenen vaak te weinig water en voer op, waardoor ze vatbaar zij n voor darmproblemen. Het stimuleren van de water- en voeropname direct 

na spenen helpt biggen om deze kwetsbare periode beter door te komen. Ook het klimaat en hokverrij king spelen hierbij  een belangrij ke rol. 

Coppens Stal-techniek is als ‘leading partner’ adviseur én producent koploper in varkenshuisvesting en stalinrichting. Maximaal rendement, optimaal 

presteren op veilige en gezonde wij ze en kwaliteit staan daarbij  centraal.

Behoeften van het varken 
Om zo goed mogelij k tegemoet te komen aan 

optimale opvang na spenen, is het belangrij k om 

te weten wat de behoeften van het varken zij n. In 

de theorie wordt de volgende verdeling gehan-

teerd: rusten, verzadiging, excretie, zelfverzor-

ging, exploratie, sociaal gedrag, thermoregula-
tie, veiligheid, gezondheid, beweging, seksueel 

gedrag, nestbouwgedrag en maternaal gedrag. 

In dit artikel gaan we in op de belangrij kste 

behoeften van een pas gespeende big. 

Verzadiging: drinken en eten
Drinken en eten zij n essentiële levensbehoeften 

van varkens. Goede drinkwater- en voeropname 

is een som van de juiste kwaliteit en samenstelling

+ de juiste inrichting van de eet- en drinkplaatsen. 

Drinkwater
“Eerst water, de rest komt later” is een passende 

uitspraak. 

Als vuistregel kan gesteld worden dat een 

pas gespeende big ca. 10% van het lichaams-

gewicht aan water moet opnemen. 

Bij  een big van ca. 8 kg bij  spenen is dit 800 

ml water de eerste dag na spenen. Later, na 

spenen moeten biggen gemiddeld tussen de 

130 en 180 ml water per kilogram lichaamsge-

wicht per dag opnemen. 

Bij  gespeende biggen moeten de nippels een 

debiet van 500 tot 1000 ml water per minuut 

genereren. Drinkwater voor gespeende 

biggen wordt vaak voorzien met (bij t)nippels. 

De biggen duwen met hun snuit tegen een 

klepje waarna het water automatisch in hun 

mond loopt. Deze nippels zij n niet kostbaar en 

gemakkelij k in gebruik. Daarnaast blij ft het 

drinkwater schoon omdat het rechtstreeks 

uit de leiding komt en niet kan worden bevuild 

(zoals bij  drinkbakjes). Er zij n echter ook nade-

Tabel 1 Groei van biggen die tij dens de zoogperiode wel (eter) of geen speenvoer (niet-eter) hebben opgenomen. 
Bron: artikel V-focus augustus 2012
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OPTIMALE OPVANG 
NA SPENEN 

ETER NIET-ETER

AANTAL BIGGEN 194 124

GEWICHT:

GEBOORTE (g) 1.346 1.343

SPENEN (kg) 7,9 7,9

DAG 35 NA SPENEN (kg) 23,8 22,0

GROEI NA SPENEN (g/dag):

WEEK 1 198 133

WEEK 2 287 232

WEEK 3-5 571 519

WEEK 1-5 456 404

len. De drinknippels moeten regelmatig gecon-

troleerd worden op verstopping. De biggen 

kunnen ook veel water verspillen. Bij  gebruik 

van nippels zullen de biggen meer tij d spende-

ren aan drinken wat ten koste kan gaan van de 

voeropname. De nippels moeten goed bereik-

baar zij n voor de biggen. Dit is te realiseren 

door de nippels op een hoogte van minimaal 

30 cm te hangen of iets boven schouderhoogte 

zodat de kop naar boven gericht is tij dens het 

drinken. Let op dat dit verschillend is voor een 

big van 6 kg en voor een big van 25 kg!

Een andere veel voorkomende manier van 

drinkwaterverstrekking voor gespeende 

biggen is middels een drinkbakje met (asym-

metrische) drinknippel. Hierbij  moeten de 

biggen met hun snuit tegen het ventiel drukken 

dat zich aan de achterkant van het drinkbakje 

bevindt. Biggen die toegang hebben tot dit 

systeem zullen minder afwij kend gedrag, zoals 

belly-nosing, vertonen omdat deze manier van 

drinken goed lij kt op drinken bij  de zeug. De 

biggen zullen ook een verhoogde voeropname 

vertonen omdat ze minder tij d spenderen aan 

het drinken. Dit resulteert in een goede voeder-

conversie. Een bij komend voordeel van dit 

systeem: er wordt weinig water verspild. Het 

systeem is duurder dan nippels en de opvang-

schaaltjes moeten zuiver worden gehouden om 

bevuiling met mest van het water te beperken. 

Dit kan worden gerealiseerd door de bakjes 

op goede hoogte te plaatsen (tien centimeter 

boven de roosters) en de juiste vorm van het 

bakje te kiezen.

Algemeen geldt: ga uit van één drinkplaats 

per tien tot twaalf biggen. In het algemeen is 

het advies om gedurende de eerste dagen na 

spenen een extra bakje met (vers!) water te 

plaatsen zodat alle biggen zeker voldoende 

drinkwater opnemen.

Voeropname
Voeropname is –naast wateropname- van 

cruciaal belang voor een goede darmontwikke-

ling direct na spenen. Bekij k het als volgt: een 

big krij gt tot aan het spenen nog ca. 80-90% 

van de voedingstoffen via moedermelk binnen, 

en slechts 10-20% via (droog)voer. Vlak voor 

spenen drinken biggen gemiddeld 1 liter 

zeugenmelk per dag. Zeugenmelk bestaat uit 

ongeveer 20% droge stof, dus dit betekent dat 

biggen via de zeugenmelk zo’n 200 g droge stof 

binnen krij gen. Daarnaast vreten biggen onge-

veer 50 gram van een prestarter op de dag voor 

spenen (rond 26 dagen leeftij d). In totaal komt 

dit neer op een voeropname van 250 gram per 

big op de dag van spenen.

Op de dag van spenen ervaren biggen veel 

stress. Dit resulteert in lage voeropnames, van 

zo’n 50 gram per big op de dag van spenen. Dit 

is dus veel minder dan de biggen gewend waren 

en echt te weinig om het lichaam goed te onder-

houden. Laat staan om te groeien! Hoe meer 

stress de biggen rond het spenen beleven, hoe 

dieper de dip in voeropname is. Bekend is dat 

biggen die een diepere dip vertonen, gevoeli-

ger zij n voor diarree. Daarom zou het mooi zij n 

dat iedere big minimaal 150 gram voer opneemt 

de eerste dag na spenen. 

Onderzoek eters en niet-eters (voor spenen) 
Hoe is hierop te sturen? Om te beginnen door 

de voeropname in het kraamhok te verhogen. 

Biggen die voor spenen vast voer opnemen 

(eters) groeien na spenen circa 50 gram per 

dag sneller dan biggen die tij dens de zoogperi-

ode geen vast voer opnemen (niet-eters). Daar-

naast groeien zwaardere biggen bij  spenen 

circa 50 gram per dag sneller dan lichtere 

biggen bij  spenen. Dit blij kt uit onderzoek van 

Wageningen UR Livestock Research. De groei 

na spenen van eters en niet-eters tij dens de 

zoogperiode is met elkaar vergeleken.

Zie tabel 1. In de eerste week na spenen groeien 

eters gemiddeld 65 g/dag sneller dan niet-

eters. Ook in de tweede week na spenen en 

over het hele opfoktraject groeien de eters 

circa 50 g/dag sneller dan de niet-eters. De 

hogere groei komt waarschij nlij k doordat de 

biggen meer voer opnemen direct na spenen. 

Uit onderzoek (Bruininx et al. 2002) bleek dat 

eters meer voer opnemen en sneller groeien 

na spenen dan niet-eters en niet bij gevoerde 

biggen. Het bij voeren van biggen tij dens de 

zoogperiode is dus heel belangrij k om de voer-

opname en groei van biggen na spenen te 

stimuleren. Maar de biggen moeten het voer 

tij dens de zoogperiode wel opnemen, anders 

hebben ze vergelij kbare resultaten als niet 

bij gevoerde biggen. 
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De inrichting van biggenhokken wordt door 

onze adviseurs altij d beoordeeld op deze 

punten. Ook werken we samen met leveran-

ciers van gerenommeerde voer- en drink-

watersystemen. Daarnaast voorzien we de 

drinkwaterleidingen van de beste kwaliteits-

producten. Daar waar mogelij k hoge druk 

drinkwaterleidingen van rvs en smalle 

leiding en, zodat het water nauwelij ks stil staat 

in de leidingen en continu wordt ververst. Zo 

blij ft het water op temperatuur en verwarmt 

het nauwelij ks. Verwarmd en stilstaand water 

vormen namelij k een bron voor bacteriën. Kij k 

voor meer informatie over de diverse water-

systemen en referenties op onze website: 

h t t p s://w w w.c o p p e n s s ta l . n l /p r o d u c te n /

varkenshouderij /categorie/5/Watervoorziening

Voor gecombineerde voer- en water 

opname verwij zen we u naar de website: 

h t t p s://w w w.c o p p e n s s ta l . n l /p r o d u c te n /

va r kens houder i j/categor ie/39/Bijvoeren-

jonge-biggen

Exploratie
Varkens hebben van nature de behoefte om 

te onderzoeken. Dit doen zij  door eten, bij ten 

en wroeten. Met het spenen worden deze 

behoeftes versterkt, zeker wanneer er biggen 

uit verschillende tomen worden gemengd bij  

spenen. Het hok moet dus voldoende ‘verrij kt’ 

zij n, zodat de biggen kunnen bij ten en wroe-

ten. Lees alles hierover in het vorige Koploper 

Kennis artikel: https://www.coppensstal.nl/

k o p l o p e r- k e n n i s /a r t i k e l / 1 2 9 / K o p l o p e r-

Kennis-Nummer-1-2020-Hokverrij king 

Thermoregulatie, Rust & Beweging 
Samengevat, het ‘klimaat’. Dit bestaat uit het 

micro- en macroklimaat. In de biggenstal zal 

de temperatuur na het spenen circa 26-28 °C  

bedragen. Deze hoge temperatuur zal geleide-

lij k dalen bij  het ouder worden van de biggen. 

Deze temperatuur is het microklimaat en moet 

worden gemeten in de zone tussen de 0 en 50 

centimeter boven de grond in de hokken. Dit is 

noodzakelij k omdat de biggen op deze hoogte 

vertoeven en omdat de lucht nooit homogeen 

verspreid is over de volledige stal. De gemid-

delde temperatuur in de totale stalruimte is het 

macroklimaat en zal meestal hoger zij n dan het 

microklimaat. De behoefte van een big staat 

weergegeven in fi guur 1. De thermoneutrale 

zone is de zone waarin de biggen hun lichaams-

temperatuur constant kunnen houden, een 

gelij ke groei blij ven vertonen en de ideale 

voederconversie hebben. De comfortzone 

maakt hiervan deel uit en in deze zone moeten 

de biggen geen extra inspanningen doen om 

Figuur 1 Verloop thermoneutrale zone en comfortzone voor gespeende biggen (Bron: Rapport ‘Management en 
voeding van gespeende biggen’)

hun lichaamstemperatuur op peil te houden. 

Temperaturen onder de thermoneutrale zone 

zorgen voor koude stress bij  de gespeende 

biggen. In deze zone zullen de biggen een 

groter risico hebben op gezondheidsproble-

men en zal de voederconversie niet ideaal 

zij n. Biggen zullen veel energie verspillen om 

hun temperatuur te kunnen onderhouden. Bij  

temperaturen boven de thermoneutrale zone 

ontstaat er hittestress en ook hierbij  kunnen 

voorgaande problemen optreden. 

Een big in rust en een etende big, hebben een 

andere behoefte. Om die reden is het creë-

ren van een fysiek microklimaat interessant. 

Een big heeft o.a. vanwege de thermoregulatie 

behoefte aan aparte functionele ruimtes voor 

wroeten, bewegen en mesten. Meer informatie 

over de mogelij kheden tot het creëren van een 

microklimaat voor gespeende biggen: https://

www.coppensstal.nl/producten/vengsystem/

categorie/169/VengSystem-biggenopfok

Mengen van tomen
Mengen van verschillende tomen moet zoveel 

mogelij k worden vermeden omdat hierna de 

rangorde binnen de groep opnieuw zal moeten 

worden bepaald. Dit brengt heel wat agres-

sie, stress en verspreiding van kiemen met 

zich mee. In de praktij k is het niet mengen van 

tomen echter niet altij d mogelij k, maar het kan 

wel tot een minimum worden beperkt. Probeer 

-indien mogelij k- maximaal twee tomen te 

mengen. 

Overige factoren
Tot slot spelen meer factoren een rol bij  een 

juist ruimtegebruik. Zo ook licht. Het is van 

invloed bij  de opleg van pas gespeende biggen 

of de drink- en voerplaatsen voldoende verlicht 

zij n én het lig- en mestgedrag zij n hiermee te 

sturen (evenals met hokverrij king).

Ook het type (rooster)vloer en type wanden 

spelen een rol. Dit altij d in relatie tot de func-

tionele ruimtes binnen een hok (wroeten, eten, 

spelen en mesten) en met aandacht voor een 

optimale hygiëne. 

Voor meer informatie over roostervloe-

ren en wanden, kij k op onze website: 

h t t p s://w w w.c o p p e n s s ta l . n l /p r o d u c te n /

varkenshouderij/categorie/8/Biggenopfok 

en https://www.coppensstal.nl/producten/

nooyen-pig-fl ooring

Koploper Kennis
Koploper Kennis! Het concept waarin wij  

onze jarenlange kennis en ervaring, i.c.m. 

onze productoplossingen verwerken in arti-

kelen met diepgang. Lees alle artikelen op 

https://www.coppensstal.nl/koploper-kennis 
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