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Dealers van stalinrichter Big Dutchman tonen het nieuwste aandrijf-
wiel voor het droogvoersysteem van het bedrijf. Dit is niet gemaakt 
van plastic, maar van massief polyurethaan. Dit is een heel slijtvast 
kunststof en tegelijk ook buigzaam. Doordat het beweegbaar is, 
loopt de aandrijving geruislozer dan met plastic. Er zijn twee afme-
tingen van het wiel. De DR850 en de DR1.500. Beide zijn leverbaar 
in XXL-uitvoering voor het transport van voer over langere afstan-
den. De DR850 heeft een capaciteit van 850 kilogram voer per uur, 
DR1.500 bijna de dubbele hoeveelheid.

Ook was er nieuws van Nedap. Het bedrijf valt eind september in de 
prijzen voor technische noviteit op de beurs FIGAN in het Spaanse 
Zaragoza. Arno van Brandenburg, business development manager 
van de varkensdivisie bij Nedap, legde uit dat het bedrijf de prijs krijgt 
voor zijn draadloze activiteitssensor voor lacterende zeugen in het 
kraamhok – een element dat complementair is aan Nedaps Farrowing 
Feeding-concept. De sensor kan meten en melden als zeugen zich te 
lang niet bij de trog vervoegen. Door een seintje kan het stalpersoneel 
eerder poolshoogte nemen en desgewenst maatregelen treffen.

De Franse varkenshouders zijn bovenmatig geïnteresseerd in vrijloopkraam-
hokken en een mestrobot, bleek tijdens veehouderijbeurs Space in Rennes. 

Door Kees van Dooren

Op de veehouderijbeurs Space 
in Rennes (F.) waren vrijloop-
kraamhokken sterk in de 
meerderheid ten opzichte van 

traditionele hokken met box. Franse var-
kenshouders oriënteren zich bij nieuw- of 
verbouw dikwijls op een vrijloopkraamhok 
en veelal ook met balansvloer. Dat vertel-
len de diverse Nederlandse standhouders 
die met kraamhokken op de beurs staan. 
Volgens Ben Kanters, die de verkoop doet 
in Frankrijk voor stalinrichter Van Osch 
in Uden, kiest 90% voor een balansvloer in 
combinatie met een vrijloopkraamhok. 

Mestrobot
De bouw van de eerste, gerobotiseerde, 
mestvrije varkensstal start oktober dit 

jaar. Het is de bedoeling dat in april 2022 
de vleesvarkens er in zitten. Dat vertelde 
François Teillet, vertegenwoordiger van 
stallenbouwer Calipro, tijdens veehoude-
rijbeurs Space. De gerobotiseerde stal heet 
AgiliTrac en is een doorontwikkeling van 
het Trac-systeem van Calipro, onderdeel 
van de Franse coöperatie Cooperl.

De stal wordt volledig modulair ge-
bouwd en is zodoende schaalbaar en ook 
aan te passen aan ontwikkelingen in de 
maatschappij, de markt of op het eigen 
bedrijf. Als de biggenproductie stijgt, is 
het tamelijk eenvoudig om een paar extra 
hokken aan elke afdeling toe te voegen. 
Maar het is ook mogelijk om de stal aan te 
passen aan bijvoorbeeld nieuwe wetge-
ving, aan conceptrichtlijnen of de stal zelfs 
in zijn geheel te verplaatsen. Het concept 
is te vergelijken met een Lego-bouwwerk; 

waarbij de stal is opgebouwd uit allemaal 
blokjes. 

De afvoer van de vaste mest gebeurt 
met robots. Drie in totaal. De eerste robot 
schuift de mest vanuit de afdelingen naar 
de robot onder de centrale gang. Robot 
twee, onder de centrale gang, brengt de 
mest naar buiten. Vandaar brengt een 
derde robot de mest naar de opslag. De op-
slag hoeft niet per definitie naast de stal te 
zitten, maar kan uit oogpunt van bioveilig-
heid ook verderop zijn geplaatst. 

De urine loopt via een afvoer in de vloer 
en een rioolsysteem onder de stal naar 
een aparte opslag. Vergelijkbaar met het 
bestaande Trac-systeem, dat op zo’n hon-
derd bedrijven draait, met samen 100.000 
vleesvarkensplaatsen, 15.000 plaatsen voor 
gespeende biggen en 3.500 voor drachtige 
zeugen, plus een stal voor 300 beren.

Vrijloophok en mestrobot 
blikvangers op beurs 
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Calipro toont een schaalmodel van het AgiliTrac-systeem in combinatie met de modulair gebouwde stal.

Het Franse bedrijf Asserva lanceerde de Selfifeeder GFI op Space, 
oftewel voerstations voor individuele voedering van vleesvarkens. 
Het station kan voer verstrekken aan groepen van circa 40 van oor-
labels voorziene dieren tussen 20 en 130 kilo. Het station kan twee 
voercomponenten met water mixen in de dosering die op maat is 
afgestemd op de behoefte van elk dier. De winst zit hem met name in 
een verbeterde voederconversie en verlaagde uitstoot, vertelt Valen-
tin Bouvier, export manager van Asserva. Het is de verwachting dat er 
tegen het einde van het jaar zo’n 80 stations in gebruik in Frankrijk.

Coppens staltechniek toont zijn vrijloopkraamhok op de beurs. Het 
is een vrijwel vierkant hok, van 2,9×2,6 meter. De zeug ligt in schuine 
positie, zodat de spenen altijd goed bereikbaar zijn voor de biggen. 
Om biggen bij te voeren is een deel van het hok niet bereikbaar voor 
de zeug. Met de vierkante uitvoering heeft men bij Coppens goede 
ervaring. Desgewenst is het ook mogelijk voor een hok te kiezen 
dat maximaal 3,3 meter lang is en 2,4 meter breed. Bijvoorbeeld bij 
verbouw. De Franse varkenshouders zijn zeker geïnteresseerd in vrij-
loopkraamhokken. Coppens heeft al testhokken geleverd in Frankrijk.
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Veel keuzevrijheid
Bij het ontwerp van een stal met AgiliTrac 
heeft de varkenshouder veel keuzevrijheid. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor 
volledig roostervloer, gedeeltelijk rooster-
vloer of een stal met stro. Voor de opties 
met volledig of gedeeltelijk roostervloer 
kan de boer kiezen uit dertig uitvoeringen. 
Ook voor het dak en type ventilatie heeft de 

boer veel keuzevrijheid. Calipro levert de 
bovenbouw van de stal naar wens van de 
klant en afgestemd op zijn afzetmarkt. 

Een gebruiker van deze techniek kan ook 
volgen hoeveel mest de varkens produce-
ren. Dit is tevens een extra parameter om 
de gezondheid en ontwikkeling van de 
varkens te monitoren. 

Zowel Trac als AgiliTrac is primair ont-

worpen om de mestafzet en verwaarding 
van mest te optimaliseren. Door de dikke 
fractie van de mest apart op te vangen van 
de urine ontstaat een product dat geschikt 
is om biogas uit te winnen en verder op te 
waarderen tot mestkorrels, waar inmid-
dels goed markt voor is. De korrels zijn 
gevraagd in Frankrijk, maar ook ver buiten 
Frankrijk.
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