WellFarrowing laat zeugen
vrij rond lopen
Met WellFarrowing zet Nooyen de volgende stap in de varkenshouderij.
In dit nieuwe huisvestingssysteem lopen de kraamzeugen vrij rond tussen
hun jonge biggen.

Hein Klein Gunnewiek

De nieuwe Nooyen kraamhokken in Denemarken
Tot nu toe is de huisvesting van kraamzeugen
zo ingericht dat de zeug gefixeerd in een
open box staat, en de biggen daarom heen
vrij rond kunnen lopen. Accountmanager
Hein Klein Gunnewiek merkt dat steeds
meer landen eisen stellen aan de manier
waarop kraamzeugen gehuisvest zijn. In

en sommigen nemen daarna de eisen over.”
Bij WellFarrowing staan de zeugen de eerste
week in een eigen box, zoals voorheen,
daarna kunnen ze zich vrij bewegen door
het gehele hok. Een feit is dat de uitval
onder jonge, pasgeboren biggen toeneemt
wanneer de zeug vrij kan rondlopen in het

‘In Denemarken hebben we onlangs
520 WellFarrowing-kraamhokken geleverd’
Zwitserland en Zweden is het al verplicht
om zeugen vrij rond te laten lopen in het
kraamhok. Oostenrijk voert de verplichting
in 2033 in. In Denemarken moet in 2020,
10 procent van de kraamhokken voldoen
aan deze eis. In 2035 geldt dit voor alle stallen.
Eerst Europa
Hoewel overheden in met name West-
Europese landen inzetten op deze manier
van huisvesten van kraamzeugen, verwacht
Gunnewiek dat ook andere landen in de
wereld dit overnemen. “Europa loopt altijd
voorop. Andere landen kijken naar Europa
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kraamhok. Vooral het aantal biggen dat
doodgelegen wordt door de moeder neemt
toe. WellFarrowing van Nooyen heeft dit
nadeel niet. Zeugenhouders behalen met
WellFarrowing dezelfde technische resultaten
als in een standaard kraamhok. “We streven
zelfs naar betere resultaten”, zegt Gunnewiek.
Balance-vloer
Het WellFarrowing-kraamhok is uitgerust met
een Balance-vloer. Bij dit systeem wordt er
automatisch een hoogteverschil gecreëerd
tussen de vloer waarop de zeug staat en de
vloer waarop de biggen leven. Pas nadat
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de zeug gaat liggen, verdwijnt het hoogte
verschil. De Balance-vloer is in werking
gedurende de eerste week na het werpen
als de zeug nog niet vrij kan rondlopen.
WellFarrowing blinkt verder uit in hygiëne en
een comfortabel, groot nest voor de jonge
biggen. Gunnewiek verwacht veel van dit
nieuwe systeem: “In Denemarken hebben we
onlangs een bedrijf uitgerust met 520
WellFarrowing-kraamhokken.” In Duitsland
wachten varkenshouders nog op duidelijk
heid van de overheid. Als die helderheid er is,
zal er een grote vraag naar deze kraamhokken
komen. “De eerste aanvragen uit Duitsland en
Oostenrijk zijn al binnen.”
EuroTier 2018
Het WellFarrowing-kraamhok zal voor Nooyen
de grootste trekpleister zijn op de veehoude
rijbeurs EuroTier in Hannover die gehouden
wordt van 13 tot en met 16 november.
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