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Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de eerste nieuwsbrief.  

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zullen enkele demoproeven worden opgezet bij de verschillende 

projectpartners. In de eerste demonstratieproef zal de invloed van de pelletkwaliteit en 

de vorm van het voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren worden 

nagegaan. De tweede proef zal zich richten op de afstelling van de voederbakken en de 

invloed ervan op vermorsing en technische prestaties van de dieren.  

Daarnaast willen we praktijkinformatie verzamelen door een 30-tal varkenshouders te 

bezoeken. Samen met de varkenshouders zal een enquête ingevuld worden tijdens een 

rondgang op het bedrijf. Op die manier kan het gebruik van het voeder op het bedrijf in 

kaart gebracht worden. Hieruit zou een goed beeld moeten gevormd worden over de 

voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.  

In deze eerste nieuwsbrief willen we naast een algemeen beeld van het project ook even 

de projectpartners voorstellen.  

In de loop van het project zullen er regelmatig nieuwsbrieven worden verspreid. In deze 

nieuwsbrieven kan u een samenvatting van de realisaties van het project terugvinden 

alsook links naar andere publicaties als brochures of presentaties over het project.  

 

Indien u interesse heeft om het project via nieuwsbrieven te volgen of indien er 

bijkomende vragen zijn over het project kan u contact opnemen met Sander Palmans via 

sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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De varkenshouderij is economisch nog steeds de 

grootste landbouwtak in Vlaanderen. Ondanks 

het soortelijk gewicht van de sector heeft ze 

reeds jaren te kampen met lage vleesprijzen en 

hoge voederprijzen wat kleine marges tot gevolg 

heeft. De voederprijzen maken bovendien zo’n 

70 à 80% van de productiekosten uit zodat een 

efficiëntieverbetering in dit gebied en serieuze 

hefboom kan zijn voor een meer rendabele 

sector.  

 

 

 

 

 

Het voeder is een zeer belangrijke parameter 

waar soms onvoldoende zorgvuldig mee wordt 

omgesprongen. Zo is er algemeen relatief veel 

aandacht voor de leverancier maar veel minder 

voor de eigen omgang met het voeder. Het zijn 

vaak ook juist deze managementsfactoren die de 

efficiëntie verder kunnen optimaliseren. Een van 

die managementsfactoren is het opvangen van 

voederverliezen. Onderzoek geeft immers aan 

dat die kunnen oplopen van 2 tot 20%. 

Voederverliezen zijn echter een lineaire 

verliespost en moeten te allen tijde vermeden 

worden. Dit project wil juist op dat aspect 

inspelen om op die manier een verlaging van de 

algemene productiekost in te leiden. 

 

De rol van de voederbak 

Verliezen van voeder gebeuren in de eerste 

plaats bij de voederbak. Voederbakken die te 

ruim zijn afgesteld kunnen aanleiding geven tot 

vermorsing. Daarnaast zorgt het voor een 

langere doorlooptijd van voeder in de voederbak 

zodat het voeder zijn smakelijkheid verliest. 

Anderzijds maken te nauw afgestelde 

voederbakken het moeilijk voor varkens om hun 

ideaal voederopnamepatroon te 

 

 

 

 

 

verwezenlijken. Dit kan zich weerspiegelen in 

een lagere dagelijkse groei. Een correcte 

afstelling van de voederbakken is dus een 

basisvereiste om de maximale prestaties van 

vleesvarkens te behalen. 

De vorm van het voeder 

Naast de afstelling van de voederbak speelt 

uiteraard ook de vorm van het voeder een 

belangrijke rol. Bij het voederen van meel is het 

belangrijk dat het voeder mooi homogeen is om 

te vermijden dat de varkens selectief partikels uit 

het voeder opnemen. Wanneer korrels 

gevoederd worden is het voor varkens niet 

mogelijk om specifieke partikels op te nemen. 

Bovendien is de voederopname in het algemeen 

gemakkelijker en hoger dan bij meelvoeder. 

Anderzijds blijkt wel dat varkens bij voorkeur 

volledige en ongebroken korrels opnemen. Dit 

geeft aan dat er een invloed is van de 

pelletkwaliteit op het voederverbruik. 

 

 

 

 

2 voorbeelden van voeder in de mestput 

“De afstelling van een 

voederbak moet kritisch 

bekeken worden. Het verschil 

wordt niet boven maar onder in 

de voederbak gemaakt!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een vleesvarken eet gedurende 

zijn afmestperiode zo’n 270 kg 

voeder. 5 % voedervermorsing 

betekent 13.5 kg voeder per 

vleesvarken dat niet benut 

wordt!” 
 

Projectvoorstelling 



 

Andere oorzaken 

Er zijn ook andere redenen die een invloed 

kunnen hebben op het voederverbruik. De 

aanwezigheid van water in de buurt van de 

voederbak heeft een positieve invloed op de 

voederopname. De drinknippel is een element in 

het hok die vaak relatief beperkt wordt 

gecontroleerd maar toch een wezenlijke invloed 

heeft. 

De bewaring van het voeder speelt ook een 

belangrijke rol aangezien de versheid van het 

voeder de smakelijkheid beïnvloedt. In dit kader 

is het ook belangrijk dat het droge stofgehalte 

voldoende hoog (>88%) is. Meer vocht zal 

immers aanleiding geven tot bederf en 

schimmelgroei. Andere factoren die een invloed 

kunnen hebben op de versheid van het voeder 

zijn opslagtijd, klimaat in de silo, kwaliteit van 

het voeder, … 

 

 

Opvolging van praktijkbedrijven 

Een 30-tal praktijkbedrijven zullen een eenmalig 

bezoek krijgen van de projectmedewerkers. 

Tijdens dat bezoek zal aan de hand van een 

vragenlijst en een wandeling doorheen het 

bedrijf de voederstroom op het bedrijf in kaart 

gebracht worden. Op basis van de kennis die is 

opgedaan tijdens het project en vanuit een 

literatuurstudie zal een bedrijfsadvies worden 

gemaakt met aandachtspunten. Op  die manier 

zal er een bedrijfsspecifiek verslag worden 

opgemaakt. Uit dit verslag zullen de problemen 

die zich voordoen in de praktijk goed in kaart 

gebracht kunnen worden. Voor de 

varkenshouders moet het verslag dienen als 

bedrijfsspecifiek advies om het voederverbruik 

op het eigen bedrijf efficiënter te maken. 

Bovendien kan een samenvatting van 

oplossingen die praktijkbedrijven aanreiken ook 

een hulpmiddel zijn om problemen op andere 

bedrijven aan te pakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voederbak worden pellets gemakkelijk 

verbrijzeld tot meel en krijgen varkens de kans 

om selectief te zijn in hun opname 

 

 

 

 

Ontwerpen van een systeem om 

vermorsing te meten 

Het is niet eenvoudig om een correcte 

inschatting te maken van de voedermorsing. 

Daarom zal een opvangsysteem in de vorm 

van een rooster ontworpen worden waarbij 

voeder dat uit de voederbak valt, kan worden 

opgevangen voordat het in de mestput 

verdwijnt.  

  

 

 

   

            

Demoproeven 

Er zullen 3 demoproeven worden uitgevoerd. 

Een eerste demonstratieproef zal handelen over 

de afstelling van de voederbakken en zal worden 

uitgevoerd in de proefstallen van ILVO. 
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Verschillende afstellingen zullen getest en 

vergeleken worden. De tweede proef zal 

plaatsvinden in de stallen van PVL en zal 

voedervermorsing in kaart brengen in functie 

van de vorm van het voeder en de 

pelletkwaliteit. Algemeen wordt immers 

aangenomen dat de vermorsing met 

meelvoeders groter is dan in het geval van 

pellets. Er is tenslotte nog een derde 

demoproef voorzien. Het onderwerp van 

deze proef is echter afhankelijk van de 

bevindingen die in de loop van het project 

naar voren komen. 

Rendabiliteitsberekening 

Door het hefboomeffect dat voeder heeft op de 

marges van de varkenshouder kunnen kleine 

maatregelen soms een grote invloed hebben.  

Vandaar dat er een berekening zal gemaakt 

worden om de invloed van bepaalde 

maatregelen met betrekking op voederverbruik 

na te gaan op de bedrijfseconomische 

resultaten.  

 

 

PVL Bocholt 

Het proef- en vormingsinstituut voor de 

landbouw is de trekker van het project. Het 

praktijkcentrum gelegen bij de middelbare 

landbouwschool Biotechnicum richt zich in 

hoofdzaak op onderzoek in de intensieve 

veehouderij en voederproductie zoals 

gekend in het noorden van de provincie 

Limburg. PVL beschikt bovendien over een 

eigen varkensstapel die de basis zijn voor 

het eigen onderzoek. PVL heeft een wijde 

uitstraling bij de landbouwers omwille van 

zijn praktijkgerichte onderzoek. Daarnaast is 

het instituut ook zeer actief in de organisatie 

van vormingen voor landbouwers en 

aanverwanten. 

 

De simulaties die hierin zullen worden 

uitgevoerd zijn afhankelijk van de demoproeven 

alsook de bevindingen uit de praktijkbedrijven. 

Verspreiding van informatie 

De informatie die door dit project verzameld 

wordt zal gedeeld worden via studie- en 

demodagen, nieuwsbrieven, vulgariserende 

artikels en een brochure. Daarnaast kan het 

project ook gevolgd worden op de website van 

PVL Bocholt en het Varkensloket. 

De informatie die verzameld wordt is afkomstig 

van de eerder besproken deelpakketten van het 

project. Zo zullen de demoproeven uitgebreid 

aan bod komen en zal ook de informatie uit de 

praktijkbedrijven (anoniem) dienen als 

demomateriaal. 

 

 

 

 

 

 

UGent 

De onderzoeksgroep ‘dierlijke productie’ van 

de vakgroep toegepaste bio-

ingenieurswetenschappen is reeds vele jaren 

actief in het onderzoek naar veevoeding. Zo 

heeft de universiteit zich toegelegd op 

onderzoek naar voederverbruik en de 

mogelijkheden van eigen gewonnen 

voedermiddelen in de varkensvoeding. 

ILVO 

ILVO-Dier is een afdeling van het instituut 

voor landbouw- en visserijonderzoek en 

heeft als missie om het wetenschappelijk en 

beleidsondersteunend onderzoek te 

coördineren. De eenheid Dier heeft reeds 

jaren ervaring in onderzoek naar dierlijke 

productiesystemen op elk gebied.  

 

 

 

  

Projectuitvoering 

Projectpartners 



 

KU Leuven – Thomas More 

De afdeling Dier & Welzijn van KU Leuven en 

Thomas More te campus Geel heeft door de 

jaren heen veel naambekendheid opgebouwd 

door de vele praktijkcursussen die 

georganiseerd werden. Bovendien komt in 

het reguliere dagonderwijs de 

varkenshouderij uitgebreid aan bod binnen 

gespecialiseerde richtingen op zowel 

Bachelor- als Masterniveau. 

 

Vives Roeselare 

De Katholieke hogeschool Vives te Roeselare 

vormt professionele Bachelors in de agro- en 

biotechnologie. 

 

 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project of om volgende 

nieuwsbrieven te ontvangen: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 

 

 

Door deze opleidingsgebieden is er een 

sterke verwevenheid met het werkveld in de 

vee- en varkenshouderij. Daarnaast 

investeert Vives in wetenschappelijk 

onderzoek door het onderhoud van 

kenniscentra actief in o.a. landbouw. 

VPF VZW 

De Vlaamse Piétrainfokkerij is de erkende 

Vlaamse stamboekorganisatie. Als 

fokkerijorganisatie ondersteunen zij steeds 

verschillende onderzoeksprojecten in de 

varkenshouderij. 

Boerenbond projecten vzw 

Boerenbond is reeds 125 jaar actief in 

Vlaanderen als beroepsvereniging voor land- 

en tuinbouwers. Ook in de varkenshouderij 

is Boerenbond sterk vertegenwoordigd. 

Boerenbond houdt er ook aan vast om 

onderzoeksprojecten in de landbouw te 

ondersteunen om aldus de vooruitgang in de 

landbouw zoveel mogelijk te ondersteunen. 

Broederschool Biotechnische & Sport 

De middelbare school uit Sint-Niklaas heeft 

een nauwe relatie met het regionaal 

voorlichtingscentrum Land- en Tuinbouw te 

Sint-Niklaas. In deze samenwerking hebben 

zij vele jaren ervaring met het aanleggen van 

proef- en demonstratieprojecten in de 

toegepaste landbouw. 

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Katrijn Ingels (UGent) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’. 
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Januari 2016 

Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de tweede nieuwsbrief.  

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zijn enkele demoproeven opgezet bij de verschillende projectpartners. In de 

eerste demonstratieproef wordt de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het 

voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren nagegaan. In de tweede 

proef wordt de afstelling van de voederbakken en de invloed ervan op vermorsing en de 

technische prestaties van de dieren onderzocht.  

Daarnaast wordt aan de hand van een bezoek bij een 30-tal varkenshouders 

praktijkinformatie verzameld. Samen met de varkenshouders wordt tijdens de rondgang 

op het bedrijf een enquête ingevuld. Op die manier wordt het gebruik van het voeder op 

het bedrijf in kaart gebracht. Uit deze bedrijfsbezoeken kan een goed beeld gevormd 

worden over de voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.   

In de eerste nieuwsbrief kon u een algemene toelichting van het project lezen. In deze 

tweede nieuwsbrief willen we de eerste resultaten van het bezoek aan de 

varkenshouders toelichten. Daarnaast kan u ook terugvinden op welke manier de 

proeven zijn opgezet. In een volgende editie kunnen we de eerste resultaten van die 

demoproeven meegeven. 

 

Indien u interesse heeft om het project via nieuwsbrieven te  volgen of indien er 

bijkomende vragen zijn over het project kan u contact opnemen met Sander Palmans via 

sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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Een van de projectdoelstellingen was het 

bezoeken van een 30-tal praktijkbedrijven. Op 

die manier zou het mogelijk zijn om een beeld te 

vormen van de problemen die zich voordoen op 
praktijkbedrijven en deze te inventariseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de praktijkbedrijven werd er vooral nadruk 

gelegd op de toestand in de biggenbatterij en de 

vleesvarkensstal aangezien voedervermorsing 

voornamelijk op deze plaatsen als zeer belangrijk 

wordt aanzien. Specifiek werd gekozen voor 

praktijkbedrijven met droogvoeder. Op het 

bedrijf werd de afstelling van de voederbakken 

bekeken en werden voeder- en waterstalen 

genomen. De voederstalen werden genomen op 

verschillende plaatsen in de voederleiding. Op 

die manier kan worden onderzocht of er een 

invloed is van de voederinstallatie op de 

kwaliteit van de pellets of het meel. Het 

drinkwater werd op een vergelijkbare manier 

gescoord om na te gaan in welke mate de 

drinkwaterkwaliteit door de waterleiding wordt 
beïnvloed.  

Naast de kwaliteit van voeder en water was de 

hoofdzaak van het onderzoek uiteraard de vast 

te stellen hoeveelheid vermorsing. Dit werd 

gemonitord door in de verschillende hokken de 

afstelling van de voederbakken te vergelijken en 

indien er sprake was van een slecht afgestelde 

voederbak na te gaan of er voeder in de mestput 

terug te vinden was. Naast mogelijke 

voedervermorsing werd ook het debiet van de 

drinknippels gecontroleerd. Tot slot worden ook 

de technische kengetallen en de werkwijze op 

het varkensbedrijf meegenomen om op die 

manier een volledige bedrijfsevaluatie te kunnen 
maken. 

Verschillen tussen bedrijven zijn zeer groot 

In de biggenbatterij al zien we grote verschillen 

tussen de bedrijven. De verschillen in 

voederconversie (Tabel 1) zorgen voor een 

verschil in voederverbruik van 5 kg per big over 

een periode van 6.5 kg tot 25 kg. Dit 

gecombineerd met verschillen in sterftecijfers 

van 1.5 tot bijna 12% maakt dat er reeds in de 

biggenbatterij grote financiële verschillen 
gemaakt kunnen worden. 

In de vleesvarkensstal zijn er eveneens grote 

verschillen qua voederconversie. De verschillen 

tussen de bedrijven kunnen oplopen tot 88 kg 

voeder per varken over het traject 20 tot 100 
kg! 

Deze verschillen zijn vaak niet enkel het gevolg 

van voedervermorsing maar hebben bijkomende 

oorzaken als infectiedruk, agressie, te hoge 

bezettingsgraad etc. Voedervermorsing speelt er 
dikwijls echter wel een belangrijke rol in. 

Parameter Variatie over bedrijven 

VC (biggenbatterij) 1,55 – 1,82 
VC (vleesvarkens) 2,4 – 3,5 

VC (20 – 100 kg) 2,6 – 3,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te weinig tijd als oorzaak? 

Naast de verschillen in technische kengetallen 

zijn er ook grote verschillen in tijdsbesteding van 

de varkenshouders. Er werd gevraagd naar hun 

tijdsbesteding aan de varkens en aan andere  
mogelijke takken in het bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Voedervermorsing kan een 

enorme impact hebben. 5% 

voedervermorsing betekent al 

gauw 3,5 euro per varken en 45 

euro per voederbak. Op die 

manier kan een investering in 

nieuwe voederbakken soms 

onverwacht snel worden 

terugverdiend!” 
 

Voedervermorsing in de praktijk 



 

In de berekening van de tijdsbesteding op elk 

bedrijf werd er vanuit gegaan dat een 

varkenshouder zo’n 60 uur per week werkt en 

dat in een gesloten bedrijf 2/3 van de tijd naar 

de zeugen gaat t.o.v. 1/3 naar biggen en 

vleesvarkens. In een zuiver afmestbedrijf wordt 

de volledige tijdsbesteding op biggen en 
vleesvarkens verrekend.  

Op basis van deze berekening zagen we zeer 

grote bedrijfsverschillen. Het bedrijf dat het 

drukst bezet was op zeugenactiviteit kon op 

wekelijkse basis slechts 4,3 minuten tijd 

besteden aan elke zeug. Daar tegenover stond 

een bedrijf met 26,7 minuten tijd per zeug. 

Gemiddeld bleek er elke week zo’n 13,1 minuut 

tijd per zeug. Ook voor vleesvarkens waren de 

verschillen zeer groot. De tijdsbesteding 

varieerde van 0,19 tot 2,40 minuten met een 

gemiddelde van 0,78 minuten per vleesvarken 
per week. 

Afstelling van voederbakken 

De afstelling van voederbakken werd op 

bedrijfsniveau bekeken door in de stal de 

voederbakken te controleren. Een eerste analyse 

kan geen duidelijk verband met de tijdsbesteding 

vinden maar wijst eerder op een verschil in 

interpretatie van een ‘goed afgestelde 

voederbak’. De foto’s in deze nieuwsbrief geven 

enkele voorbeelden van voederbakken op 
verschillende bedrijven.  

 

 

 

 

 

Bedrijven met een ruim afgestelde voederbak 

gaven meestal aan dat er op voedervermorsing 

wordt geanticipeerd door de voederbak geregeld 

leeg te laten komen. Vanuit een andere visie 

werden voederbakken die te vol stonden 

geregeld volledig dichtgedraaid. Ondanks het feit 

dat in beide situaties het ‘oude’ voeder moet 

worden opgegeten adviseren we om eerder in te 

zetten op een goed afgestelde voederbak 

waardoor bijkomende maatregelen niet nodig 

zijn. 

Naast knelpunten bieden de bedrijfsbezoeken 
ook hulpmiddelen om bedrijven waar 
voedervermorsing een probleem is een oplossing 
aan te rijken.  

 

 

 

 

De biggenbatterij is een moeilijke afdeling 
 

In de biggenbatterij moet er steeds een 

evenwicht worden gezocht. Enerzijds moeten we 

‘de biggen aan het eten krijgen’ en anderzijds 

moet er zo weinig mogelijk vermorst worden. 

Een belangrijke invloedsfactor is de hokbezetting 

in de biggenbatterij. Een te hoge hokbezetting 

geeft de biggen immers minder mogelijkheden 

om snel te leren eten en naar het einde toe zorgt 

het voor meer concurrentie om het voeder 
waardoor vermorsing zal toenemen.  

 
 
 
 
 
 

Ook hier is een goede afstelling van de 

voederbakken belangrijk. Best wordt er 

voldoende voeder voorzien kort na het spenen.  

Gedurende de batterijperiode kan de voederbak 

dan strakker worden afgesteld om vermorsing te 
verminderen. 

De belangrijkste oorzaak van voedervermorsing 

in de biggenbatterij is het voeder dat aan de 

poten van de biggen blijft hangen wanneer ze in 

het voederbakje stappen. Dit zien we ook 
terugkomen in de vleesvarkensafdeling. Voor  

jonge dieren net na opzet is de voederbak vaak 

te diep waardoor zij in de voederbak gaan staan. 

Zeker bij meelvoeders wordt er op die manier 

veel voeder onbewust meegenomen. Pellets 

hebben op dat vlak zeker een voordeel.  

Om voedervermorsing tot een minimum te 

beperken is het belangrijk dat de dieren zo snel 

mogelijk voldoende voeder opnemen zodat de 

voederverstrekking verminderd kan worden. Dit 
wordt reeds in de kraamstal gestuurd door  

 
 

 

 

  

Voedervermorsing in de Praktijk 



 

de biggen van vast voeder te voorzien. Dit kan 
zelfs op een speelse manier. Door een ketting 
vast te maken in het voederbakje heeft de 
bedrijfsleider in onderstaande foto van een zijn 
voederbak een speelbakje gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede voorbeelden 

Gelukkig vinden we in de praktijk naast enkele 
knelpunten veel goede voorbeelden die we u 
ook graag willen meegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen kunnen we stellen dat er beter wat 
minder voeder in de voederbak zit. De bodem 
van de bak mag zeker voor 2/3 zichtbaar zijn! 

Het gebruik van water 

Naast het voeder is er op de praktijkbedrijven 

ook nagegaan hoe er met drinkwater wordt 

omgesprongen. Een vleesvarken drinkt ongeveer 

een liter water per 10 kg lichaamsgewicht. Het 

debiet van de drinknippels ligt best op 1 à 1.5 L 

per minuut. Op de praktijkbedrijven zagen we 

grote verschillen in drinkwaterdebiet. Het debiet 

is steeds gemeten op verschillende plaatsen in 

de leiding. Op sommige plaatsen kon een 

afnemend debiet worden waargenomen 

naargelang er meer naar het einde van de leiding 

werd gemeten. Algemeen bleek dit echter niet 

het geval. Samengevat varieert het debiet van de 

drinknippel van 0,4 tot 9 L per minuut met een 

gemiddelde van 2,5 L. Dit lijkt redelijk hoog te 

liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor de watervoorziening willen we u de 

bijzondere benadering van een van de 

varkenshouders niet benaderen. In de 

bovenstaande fotogroep ziet u linksonder hoe de 

drinknippels in de biggenbatterij op 

verschillende hoogten zijn geplaatst om de snel 

groeiende biggen steeds op een ideale hoogte 

van drinkwater te voorzien. 

 

 

 

 

  

Voedervermorsing in de praktijk 

“De afstelling van voederbakken 

vereist constante aandacht. De 

ideale afstelling bij opzet in de 

stal verschilt vaak van de ideale 

afstelling net voor het afleveren! 

Eens goed afgesteld, altijd goed 

afgesteld is voor voederbakken 

geen goed devies!” 
 

“Te veel water uit de 

drinknippels is niet goed. Een 

varken lijkt in zijn voeder- en 

wateropname op de mens en 

ook wij drinken geen 3 liter 

water per minuut!” 
 



 

Invloed van afstelling van voederbakken 

op vermorsing 

In de stallen van het ILVO gaat men momenteel 

na in welke mate de vermorsing toeneemt bij 

ruimere afstelling van de voederbakken. In de 

praktijk blijkt er immers veel variatie tussen 

bedrijven in de afstelling van de voederbakken.  

 

 

 

Om deze proef uit te voeren zijn er blokjes met 

verschillende afmetingen gemaakt. De 

voederbakjes worden afgesteld door deze 

blokjes tussen de opening te plaatsen. Op die 

manier kan er eenvoudig met een vaste 

spleetopening gewerkt worden. Daarnaast wordt 

ook de klepinstelling gestandaardiseerd zodat de 

spleetopening als enige variabele kan worden 

ingesteld. De resultaten van deze demoproef 

worden verwacht in de periode  

februari – maart en zullen in 

 een volgende nieuwsbrief 

 uitgebreid besproken 

 worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project of om volgende 

nieuwsbrieven te ontvangen: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 
 

 

Invloed van pelletkwaliteit en vorm van 

het voeder op vermorsing 

In deze proef wordt nagegaan of er een invloed 

is van de hardheid en slijtvastheid van pellets op 

voedervermorsing. Harde pellets vereisen meer 

kracht om gebroken te worden. Zachte pellets 

zullen eerder in stukken uit elkaar vallen en 

bijgevolg kleinere stukjes vormen. Slijtvastheid is 

een maat voor de hoeveelheid die van een korrel 

wordt afgeschuurd tijdens het transporteren van 

de korrel naar de bak. Meer slijtage zorgt voor 
meer gruis in de voederbak. 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto’s zien we een duidelijk 

verschil in pelletkwaliteit. In deze demoproef 

moet de invloed van deze kwaliteit op 

voedervermorsing blijken. Naast verschillende 

soorten pellets wordt ook meelvoeder gebruikt 

om het verschil tussen pellets en meel te duiden. 

Om andere invloeden uit te sluiten zijn alle 

voeders geproduceerd met dezelfde 

samenstelling en is er enkel gevarieerd in de 

perssnelheid. Op die manier is korrelhardheid de 

enige variabele en kan vermorsing niet gestuurd 

worden door de inhoud van het voeder. De 

resultaten zullen beschikbaar zijn in de periode 

maart – april en zullen bijgevolg in een van de 
komende nieuwsbrieven aan u worden bezorgd. 

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Katrijn Ingels (UGent) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’. 
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December 2016 

Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de derde nieuwsbrief.  

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zijn enkele demoproeven opgezet bij de verschillende projectpartners. In de 

eerste demonstratieproef wordt de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het 

voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren nagegaan. In de tweede 

proef werd de afstelling van de voederbakken en de invloed ervan op vermorsing en de 

technische prestaties van de dieren onderzocht. Momenteel wordt er nog een derde 

demoproef uitgevoerd waarin wordt nagegaan of het leegkomen van voederbakken een 

impact heeft op de efficiëntie waarmee de varkens het voeder omzetten groei. 

Daarnaast werd aan de hand van een bezoek bij een 30-tal varkenshouders 

praktijkinformatie verzameld. Samen met de varkenshouders werd tijdens de rondgang 

op het bedrijf een enquête ingevuld. Op die manier werd het gebruik van het voeder op 

het bedrijf in kaart gebracht. Aan de hand van deze bedrijfsbezoeken werd een goed 

beeld gevormd over de voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.  

In deze nieuwsbrief willen we u de resultaten van de demonstratieproef over de invloed 

van de pelletkwaliteit en de vorm van het voeder op vermorsing en de technische 

prestaties van dieren meegeven.  

 

Indien u interesse heeft om het project via nieuwsbrieven te volgen of indien er 

bijkomende vragen zijn over het project kan u contact opnemen met Sander Palmans via 

sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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Doel van de proef 

In de varkenshouderij kunnen drie 

voedervormen worden gebruikt nl. pellets, meel 

en kruimel. Voor vleesvarkens zijn voornamelijk 

pellets en meel gangbaar. In de praktijk zien we 

echter dat de ene pellet niet noodzakelijk 

dezelfde kwaliteitseigenschappen heeft als de 

andere pellet. Zo zullen sommige pellets 

bijvoorbeeld makkelijker verbrokkelen dan 

andere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit heeft verschillende oorzaken die zowel terug 

brengen zijn op de grondstoffen als het 

productieproces. In dit experiment wilden we 

nagaan of de kwaliteit van de pellet een invloed 

heeft op de technische prestaties van de dieren 

en of er een verband bestaat met 

voedervermorsing. Daarnaast is ook meelvoeder 

met dezelfde samenstelling ingezet om ook deze 

vergelijking te kunnen maken.  

Uit de literatuur weten we reeds dat varkens 

gevoederd met pellets een lagere 

voederconversie hebben. Het pelleteerproces 

zorgt immers voor een betere beschikbaarheid 

van de nutriënten waardoor het voeder beter 

benut wordt. Daar tegenover staat echter de 

hogere kostprijs van pelletvoeders t.o.v. meel. 

Een tweede aspect het voorkomen van 

maagzweren bij varkens. De voederdeeltjes van 

pellets zijn fijner dan deze van meel. Dit heeft 

een invloed op de maag van de dieren waar 

dieren gevoederd met meel een betere minder 

kans op maagzweren vertonen dan dieren 

gevoederd op pellets. Daarnaast is er ook meer 

fijn stof aanwezig in stallen waar pellets 

gevoederd worden.   

  

Voederproductie 

Pelleteren van voeders doen we in Europa al 

bijna 100 jaar. De populariteit van deze techniek 

is sinds de introductie enorm gestegen. Tijdens 

dit proces wordt de gemengde massa 

grondstoffen omgezet tot een pellet met behulp 

van hitte, water, druk en tijd. Elk van deze 

factoren heeft zijn invloed op het uiteindelijke 

resultaat. 

In eerste instantie moet er een mengsel van 

verschillende grondstoffen gemaakt worden. 

Hiervoor worden de grondstoffen vermalen en 

gemengd. Vervolgens wordt het mengsel 

geconditioneerd door het toevoegen van vocht 

en warmte. Dit gebeurt vaak onder de vorm van 

stoominjectie. Door de warmte zullen de 

eiwitten en het zetmeel van structuur 

veranderen (denaturatie en gelatinisatie) 

waardoor de verteerbaarheid ervan toeneemt. 

De warmte zorgt ook voor het afdoden van 

micro-organismen in het voeder 

Tot slot wordt het meel wordt door een matrijs 

geperst. De perskanalen kunnen variëren in 

diameter en lengte, afhankelijk van de gewenste 

pelletgrootte en de samenstelling van het 

voeder. Nadien worden de warme pellets 

gekoeld (of eventueel gedroogd) De hardheid en 

de slijtvastheid van de pellet bepalen in grote 

mate de kwaliteit. Beide kwaltiteitsparameters 

kunnen beïnvloedt worden door heel wat 

factoren tijdens het persproces maar ook door 

de samenstelling van het voeder. De snelheid 

van het persen is een van de factoren die de 

kwaliteit van de pellet kunnen beïnvloeden. 

Een tragere perssnelheid zorgt voor een korrel 

van hogere kwaliteit. 

 

 

 

 

Proefopzet 

In deze proef wilden we nagaan of er een 

verschil in voedervermorsing en –efficiëntie waar 

te nemen is tussen varkens die door 

verschillende voedervormen gevoederd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Grote voederbakken voor 

kleine dieren leidt tot 

vermorsing. Kleine dieren gaan 

immers met hun poten in de 

voederbak staan om aan het 

voeder te geraken. Belangrijk is 

om de bakken niet te vol te 

doen om dit te beperken.” 
 

Demoproef 



 

De vergelijking wordt gemaakt tussen meel en 

pellets van verschillende kwaliteit. Voor de 

productie van het voeder is steeds vertrokken 

van dezelfde samenstelling.  

Het meel is uiteraard niet aan een 

pelleteerproces onderworpen. Voor de productie 

van de pellets gebeurde alles op dezelfde manier 

tot aan de pelletisatie. De verschillen in 

pelletkwaliteit werd bekomen door met 

verschillende snelheden te pelleteren. Hierdoor 

werden verschillen in hardheid en slijtvastheid 

van de pellets bekomen. Op deze manier konden 

er verschillen in pelletkwaliteit worden bekomen 

zonder aan wijzigingen in voedersamenstelling. 

Om de impact op voedervermorsing vast te 

stellen werden bakjes ontworpen die onder de 

voederbak op de rooster konden worden 

gemonteerd. Dit om het vermorst voeder te 

kunnen opvangen. 

In totaal werden er 4 behandelingen getest nl. 

meel, goede pelletkwaliteit, standaard 

pelletkwaliteit en slechte pelletkwaliteit. De 

pellet van goede kwaliteit werd bekomen door 

trager te persen dan standaard. De pellet van 

goede kwaliteit werd gemaakt door sneller te 

persen dan de standaardkorrel vraagt. 

Gemakkelijkheidshalve spreken we verder in 

deze nieuwsbrief over respectievelijk goede 

pellet, standaardpellet en slechte pellet. 

De dieren werden opgevolgd van opzet tot slacht 

en werden gevoederd volgens een 

tweefasenprincipe. De voederomschakeling 

gebeurde op 70 kg. De gewichten en groei van 

de dieren werd individueel bepaald. De dieren 

werden eveneens individueel opgevolgd aan de 

slachtlijn. De voederopname werd op hokniveau 

bepaald. In totaal werden 3 rondes van 12 

hokken met 10 dieren afgemest. 

 

Resultaten voedervermorsing 

De doelstelling om voedervermorsing 

kwantitatief te meten bleek in de praktijk niet 

haalbaar door het mestgedrag van de dieren. De 

dierverzorgers konden geen mestgedrag in de 

voederbak vaststellen maar klaarblijkelijk was er 

wel mestgedrag in de directe omgeving van de 

voederbak.  

 

 

Bovendien kwam de mest van de poten ook in 
het opvangbakje terecht. Het feit dat er 
vermorsing was kon wél worden waargenomen. 
Door de contaminatie met mest kon er echter 
geen kwantitatieve meting van de 
voedervermorsing worden uitgevoerd zodat er 
ook geen verschillen tussen behandelingen 
konden worden gevonden. 

 
Technische resultaten 
 

 G1 G2 G3 

Goede Korrel 29,75 71,53 119,18 

Standaard Korrel 29,38 71,09 116,68 

Slechte Korrel 29,27 71,45 119,82 

Meel 29,17 67,89 111,16 
Tabel: De gewichten van de varkens (in kg) op de verschillende 

weegmomenten (opzet, overgang van fasevoeder en slacht) 

 

Uit de resultaten blijkt dat de varkens in de 

verschillende behandelingen op een 

vergelijkbaar gewicht aan de proef gestart zijn. 

Er blijkt een duidelijke invloed van het voeder op 

de prestaties te zijn aangezien de varkens 

gevoederd met meel duidelijk trager groeien in 

vergelijking met de varkens op de verschillende 

pelletvoeders. Deze tragere groei is reeds 

duidelijk in de eerste fase en trekt zich in de 

tweede fase door. Ook de varkens op 

standaardkorrel haalden een lagere groei in de 

afmestfase in vergelijking met de slechte en 

goede pellet.  

 

Qua voederopname steekt meel er in de eerste 
fase wat bovenuit. In de tweede fase zijn het 
echter voornamelijk de dieren op de goede 
korrel die de hoogste voederopname hebben 
waardoor deze varkens over de gehele periode 
het meeste voeder hebben opgenomen.  
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Demoproef 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
Wanneer deze voederopname wordt bekeken in 
functie van de dagelijkse groei bekomen we de 
voederconversie. Hieruit blijkt dat het 
meelvoeder het beduidend slechter doet in 
verhouding tot pellets. Zeker in de eerste fase 
blijkt de voederconversie van de varkens op 
meel veel hoger is in vergelijking met de andere 
behandelingen. 
 

 
 
De slachtkwaliteit werd eveneens meegenomen. 
Daaruit bleek een hoger vleespercentage voor de 
dieren op het meelvoeder. Dit verschil werd 
echter tenietgedaan door het verschil in 
conformatie waardoor de MBI voor alle 
behandelingen vergelijkbaar is. In deze studie 
werden de varkens geslacht bij COMECO onder 
de Belgian Porc Group. In functie van het 
slachthuis kan de uitbetaling voor een 
praktijkbedrijf op andere aspecten gebaseerd 
zijn. Bovendien moet opgemerkt worden dat het 
verschil in koud karkasgewicht van de varkens op 
meel in vergelijking met de verschillende pellets 
ook een oorzaak kan zijn voor deze verschillen. 
 

 KKKG Vlees% MBI 

Goede Korrel 93,01 62,70 3,54 

Standaard Korrel 90,83 62,76 3,56 

Slechte Korrel 93,21 63,08 3,48 

Meel 86,10 63,61 3,53 
Tabel: KKKG = Koud karkasgewicht (in kg) 
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Economische berekening 

De technische resultaten zijn vertaalbaar naar 
een economische berekening. Om een resultaat 
te krijgen van de economische gevolgen van de 
verschillende behandelingen werd de voederkost 
per dier afgetrokken van de opbrengst per dier. 
Zoals te verwachten valt was het meelvoeder 
goedkoper dan de pellets. Dit blijkt ook uit de 
voederkost per varken. Deze is, ondanks de hoge 
voederconversie, het laagst voor meel. 

 

 

 

 

 

 

Tussen de pellets blijkt dat de hoog kwalitatieve 

pellet voor de hoogste voederkost zorgt met een 

voederkost van 4,5 euro boven de 

standaardkorrel. Dit verschil is te wijten aan de 

hogere voederopname van de varkens op de 

goede korrel. 

Om de opbrengst per dier te bepalen is de prijs 

per kg gecorrigeerd in functie van de 

economische situatie op het moment van 

slachten. We kunnen dan vaststellen dat de 

gemiddelde opbrengst van de goede en slechte 

pellet het hoogst is. De standaardkorrel zorgde 

voor een opbrengst die zo’n 3 euro lager was 

terwijl het meelvoeder zelfs 10 euro minder liet 

optekenen. Dit verschil was integraal het gevolg 

van de lagere groeiresultaten. 

Totaal 
Voerkost

/ 
varken 

Gecorr. 
Opbrengst/

Dier 

Marge/ 
dier 

Goede 
Korrel 

72,05 117,90 45,85 

Standaard 
Korrel 

67,61 114,40 46,79 

Slechte 
Korrel 

69,25 117,03 47,78 

Meel 66,96 107,92 40,96 

Tabel: Alle waarden zijn op dierniveau bepaald en weergegeven in 

euro’s 

 

 

 

  

Demoproef 

“De nutriëntenbeschikbaarheid 

van pellets is hoger dankzij het 

pelleteerproces. Het is een 

eenvoudige methode om met de 

voederconversie te verbeteren.” 
 



 

De uiteindelijke marge die de varkenshouder kan 

realiseren blijkt uiteindelijk redelijk vergelijkbaar 

voor de verschillende pelletsoorten. De slechte 

pellet haalt de hoogste marge. De marge is 1 

euro groter dan bij de standaardpellet en 2 euro 

bij de goede pellet. Statistisch zijn de resultaten 

tussen de verschillende pelletsoorten echter 

weinig betekenisvol. Het verschil met de dieren 

gevoederd op meel is wel erg groot. 

 

 

 

 

 

 

 

We zien verschillen van 5 à 7 euro meer marge 

met pellet t.o.v. meel zelfs gezien de goedkopere 

aankoopprijs van het meelvoeder. Hierbij is het 

wel belangrijk te vermelden dat de varkens op de 

meelvoeders een beduidend lager eindgewicht 

hadden omdat ze op hetzelfde moment moesten 

worden geslacht. Extra dagen zouden echter wel 

zorgen voor een hoger voederverbruik zodat de 

voerkost zal toenemen.  

Economisch gezien blijkt het voederen van 

pellets dus de voorkeur te krijgen op meel. 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project of om volgende 

nieuwsbrieven te ontvangen: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen kunnen we concluderen dat 

voedervermorsing op een praktijkbedrijf wel 

degelijk voorkomt. Het is echter niet eenvoudig 

om dit objectief en kwantitatief vast te leggen. 

Het gebrek aan deze resultaten verhindert ons 

echter niet om een conclusie te trekken over de 

technische prestaties van de dieren. Daaruit 

blijkt dat er een duidelijk verschil is tussen 

meelvoeders en pelletvoeders. De prestaties van 

dieren kunnen sterk verbeterd worden door 

pelletisatie van het voeder. De verhoogde 

voederkost wordt ruimschoots goedgemaakt 

door de verbeterde technische resultaten. In de 

praktijk worden bedrijven die meelvoeders 

gebruiken voorzien van meer geconcentreerde 

voeders zodat dit extra aan nutriënten de 

prestaties van de dieren kan opkrikken. Qua 

duurzaamheid lijkt het ons echter aangewezen 

om de keuze te maken voor een maximaal 

gebruik van de beschikbare nutriënten die in de 

ingrediënten van het voeder aanwezig zijn. Het 

pelleteerproces is een ideale stap om dit streven 

te verwezenlijken. 

In de volgende nieuwsbrief kijken we terug naar 

de resultaten van de demoproef over het 

afstellen van de voederbakken. 

 

 

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Katrijn Ingels (UGent) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’. 

   

 

 

 

Conclusie 

Contact 

“Pellets blijken een margeverschil van 

5 tot 7 euro per vleesvarken op te 

leveren t.o.v. meel. Naast het 

verbeteren van je voederconversie 

verbeter je ook de inhoud van je 

portemonnee.” 

mailto:Sander.palmans@pvl-bocholt.be


Nieuwsbrief Demoproject  
“Reductie van het voederverbruik als 

sleutel tot rendabel varkens produceren” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2017 

Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de vierde nieuwsbrief.  

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zijn enkele demoproeven opgezet bij de verschillende projectpartners. In de 

eerste demonstratieproef werd de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het 

voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren nagegaan. In de tweede 

proef werd de afstelling van de voederbakken en de invloed ervan op vermorsing en de 

technische prestaties van de dieren onderzocht. Momenteel wordt er nog een derde 

demoproef uitgevoerd waarin wordt nagegaan of het leegkomen van voederbakken een 

impact heeft op de efficiëntie waarmee de varkens het voeder omzetten in groei. 

Daarnaast werd aan de hand van een bezoek bij een 30-tal varkenshouders 

praktijkinformatie verzameld. Samen met de varkenshouders werd tijdens de rondgang 

op het bedrijf een enquête ingevuld. Op die manier werd het gebruik van het voeder op 

het bedrijf in kaart gebracht. Aan de hand van deze bedrijfsbezoeken werd een goed 

beeld gevormd over de voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.  

In deze nieuwsbrief willen we u de resultaten van de demonstratieproef over de 

afstelling van voederbakken en de bijhorende impact op vermorsing en de technische 

prestaties van biggen en vleesvarkens meegeven.  

 

Indien u interesse heeft om het project via nieuwsbrieven te volgen of indien er 

bijkomende vragen zijn over het project kan u contact opnemen met Sander Palmans via 

sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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Uit de bedrijfsbezoeken bij de varkenshouders 

blijkt dat het herafstellen van voederbakken voor 

veehouders de eerste en meest belangrijke 

maatregel is om vermorsing tegen te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel enkele bedrijven opteerden om hun 

voederbakken nooit te verstellen was het 

volgens de meeste varkenshouders noodzakelijk 

om dit op geregelde (soms zelfs dagelijkse) basis 

te doen. Daarnaast bleek er zeer veel variatie op 

de afstelling van voederbakken door 

varkenshouders. Waar sommige varkenshouders 

kiezen om slechts een kleine hoeveelheid ter 

beschikking te stellen verkiezen anderen het 

principe dat de volledige bodem bedekt moet 

zijn met voeder.   

Bij het zoeken naar wetenschappelijke literatuur 

bleek dat er nog slechts weinig onderzoek is 

gedaan naar voedervermorsing. De bestaande 

artikels geven aan dat het percentage 

vermorsing op varkensbedrijven kan variëren 

tussen 2 en 20% (Schell et al., 2001). De 

afstelling van voederbakken zou daar een 

belangrijke rol in spelen aangezien een wijdere 

afstelling leidt tot een ruimere bakvulling en 

bijgevolg een hogere voederconversie (Myers et 

al., 2012). Daarom werden in het kader van het 

project twee demonstratieproeven opgezet. 

 

 

 

Proefopzet 

In deze proeven wilden we voor zowel biggen als 

vleesvarkens nagaan of de afstelling van de 

voederbak een invloed heeft op de hoeveelheid 

voedervermorsing. Daarnaast werd ook 

nagegaan of dit een impact had op de dagelijkse 

groei,  

voederopname en voederconversie van de 

dieren. Op die manier konden we een mogelijk 

verschil in voedervermorsing en 

voederefficiëntie tussen varkens die gevoederd 

werden uit bakken met verschillende afstellingen 

waarnemen. Om de verschillende afstellingen te 

bepalen werd vertrokken van de afstelling die 

volgens de dierenverzorgers van ILVO optimaal 

was. Vervolgens werd een nauwere en wijdere 

afstelling gekozen. Zo werden volgende 

afstellingen bekomen voor de biggenbatterij: 14 

mm (te nauw), 19 mm (optimaal) en 33 mm (te 

wijd). En voor de vleesvarkens: 9 mm (te nauw), 

14 mm (optimaal) en 24 mm (te wijd). Deze 

afstellingen werden bekomen door een plankje 

met de correcte afmetingen onder de klep te 

schuiven (zie figuur). 

 

In de biggenbatterij werd de proef uitgevoerd 

met meelvoeder. De vleesvarkens werden 

gevoederd met pellets met een diameter van 3 

mm. In totaal werden 24 hokken van 6 biggen 

opgezet. Dit komt neer op 8 hokken per 

behandeling. In de vleesvarkensstal werd 

geopteerd voor 18 hokken van 6 dieren. Dit 

betekent dat er 6 hokken per behandeling 

werden ingezet.  

Net als bij de demoproef rond pelletkwaliteit (zie 

nieuwsbrief 3) werd ook bij deze proef een bakje 

onder de voederbak geplaatst om het vermorste 

voeder op te vangen en te kunnen wegen. Bij de 

vleesvarkens werd een score voor 

voedervermorsing gegeven omdat de dieren 

mest maakten in de opvangbakjes.  

De biggen werden gewogen bij opzet op 4 weken 

leeftijd. Vervolgens op een leeftijd van 

respectievelijk 5, 7 en 9 weken. De vleesvarkens 

werden gewogen op een gemiddeld gewicht van 

22 kg, 64 kg en voor het slachten. Daarnaast 

werden ook de dagelijkse voederopname, 

voederconversie en de karkaseigenschappen 

bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het afstellen van voederbakken 

is geen eenduidig werk. Het kan 

variëren van hok tot hok en van 

voeder tot voeder. Het is dan 

ook belangrijk om de afstelling 

regelmatig kritisch te bekijken 

en indien nodig te wijzigen!” 
 

Demoproef 



 

Resultaten voedervermorsing 

Bij de biggen bleek de dagelijkse groei tussen de 

verschillende behandelingen gelijkaardig 

gedurende de verschillende periodes. 

 Nauw Optimaal Wijd 

Groei 4-5 89 96 88 

Groei 5-7 426 419 430 

Groei 7-9 651 638 620 

Groei Totaal 459 457 448 
Groei 4-5: Groei tussen week 4 en 5; Groei 5-7: groei tussen week 5 

en 7; Groei 7-9: groei tussen week 7 en 9. 

Er is echter wel een verschil in voederconversie 

tussen de verschillende behandelingen. Het 

voederverbruik bij de wijde voederbakken  

wasgedurende alle periodes hoger in vergelijking 

met de andere behandelingen. 

 

 

De biggen op meelvoeder met de nauwe 

afstelling behalen dus dezelfde voederconversie 

voor de totale periode als deze op de optimale 

afstelling. Uit dit resultaat valt af te leiden dat 

het ruim afstellen van voederbakken om biggen 

‘te leren eten’ eigenlijk geen meerwaarde 

oplevert. Integendeel leidt het juist tot een 

hoger voederverbruik bij vergelijkbare 

groeicijfers. Dit geeft aan dat de 

voedervermorsing allicht hoger is in deze 

behandeling. 
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In tegenstelling tot bij de biggen zagen we bij de 
vleesvarkens wel een duidelijk effect op de 
dagelijkse groei. We zagen de groei van de 
dieren op de breed en standaard afgestelde 
voederbakken toenemen richting het einde van 
de afmestperiode. Bij de dieren op de nauw 
afgestelde voederbakken zagen we geen stijging 
van de groei. Dit geeft aan dat de dieren op de 
nauw afgestelde voederbakken hun 
voederopnamecapaciteit allicht niet maximaal 
hebben kunnen benutten. 

 

 
 
We zagen geen aantoonbaar verschil in 
voederconversie tussen de verschillende 
behandelingen. 
 

 Breed Normaal Nauw 

VC – fase 1 1,91 1,89 1,88 

VC – fase 2 2,86 2,73 2,89 

VC – Totaal 2,46 2,38 2,44 
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Demoproef 

“Een verschil in voederconversie van 

0,1 betekent dat een varken 0,1 kg 

minder eet per kg gewichtsaanzet. Op 

een gewichtstraject van 25 tot 115 kg 

komt dit overeen met zo’n 9 kg voeder 

per dier. Aan 250 euro per ton 

betekent dit 2,25 euro per 

vleesvarken! Een wezenlijk verschil!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord 

Na de reeds beschreven demoproeven heeft de 

projectgroep beslist om een derde demoproef 

uit te voeren. In deze demoproef zal worden 

nagegaan of er een invloed is van het al dan niet 

leegkomen van voederbakken op 

voedervermorsing en de technische resultaten 

van vleesvarkens.  

Een van de strategieën van varkenshouders om 

voedervermorsing tegen te gaan blijkt immers 

het al dan niet laten leegkomen van 

voederbakken te zijn. Daarnaast geven sommige 

varkenshouders aan dat wanneer varkens enkele 

uren per dag honger hebben ze betere 

groeiprestaties en minder voedervermorsing 

zullen tonen. Het resultaat van deze demoproef 

zal te lezen zijn in een van de volgende 

nieuwsbrieven. Verder kunnen jullie nog 

informatie over de bedrijfsbezoeken verwachten 

alsook een afsluitende nieuwsbrief met alle 

informatie die tijdens het project vergaard is. 

 

 

 

 

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Elise Weyers, Katrijn Ingels (UGent), Sam 

Millet (ILVO) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’.  

 

 

  

 

 

 

 

Met de subjectieve score bleek dat er meer 

voedervermorsing werd vastgesteld bij de brede 

afstelling in vergelijking met de normale en 

nauwere afstelling. Dit bevestigd de technische 

kengetallen. 

Algemeen kunnen we concluderen dat het wijd 

afstellen van voederbakken eerder tot 

voedervermorsing kan leiden. Het is dus 

aangewezen om voederbakken voldoende nauw 

af te stellen. Dit moet echter met voldoende 

aandacht gebeuren zodat een te nauwe 

afstelling niet leidt tot groeivertraging. 

 

 

 

Uit de resultaten van deze demoproef kunnen 

we concluderen dat het afstellen van 

voederbakken wel degelijk van belang is. Het is 

dus zeker aangewezen dat je als varkenshouder 

regelmatig je voederbakken opnieuw afstelt 

zodat je op elk moment met goed afgestelde 

voederbakken werkt. Bij de vleesvarkens gaat 

het immers snel om grote hoeveelheden voeder 

die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de 

economische situatie van het bedrijf. In de 

biggenbatterij kunnen we dan weer afstappen 

van het principe dat biggen veel voeder in de 

voederbak nodig hebben om te ‘leren eten’. Een 

strakke afstelling, vergelijkbaar met die van de 

vleesvarkens zorgt voor minder vermorsing 

zonder de groei negatief te beïnvloeden.  

 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project of om volgende 

nieuwsbrieven te ontvangen: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 

 
 
 

Demoproef  

“Te wijd afgestelde voederbakken 

geven eerder aanleiding tot 

vermorsing, bij te nauw afgestelde 

voederbakken bestaat de kans dat de 

varkens onvoldoende voeder 

opnemen. De varkenshouder heeft 

bijgevolg de taak om te zoeken naar 

het juiste evenwicht!” 

Contact Contact 

“Voedervermorsing betaal je twee 

maal: bij de aanschaf van het voeder 

en als mestafzet!” 

mailto:Sander.palmans@pvl-bocholt.be


Nieuwsbrief Demoproject  
“Reductie van het voederverbruik als 

sleutel tot rendabel varkens produceren” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2017 

Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de vijfde nieuwsbrief.  

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zijn enkele demoproeven opgezet bij de verschillende projectpartners. In de 

eerste demonstratieproef wordt de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het 

voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren nagegaan. In de tweede 

proef wordt de afstelling van de voederbakken en de invloed ervan op vermorsing en de 

technische prestaties van de dieren onderzocht. Tot slot wordt er nog een derde 

demoproef uitgevoerd waarin wordt nagegaan of het leegkomen van voederbakken een 

impact heeft op de efficiëntie waarmee de varkens het voeder omzetten in hun 

technische prestaties. 

Daarnaast wordt aan de hand van een bezoek bij een 30-tal varkenshouders 

praktijkinformatie verzameld. Samen met de varkenshouders wordt tijdens de rondgang 

op het bedrijf een enquête ingevuld. Op die manier wordt het gebruik van het voeder op 

het bedrijf in kaart gebracht. Uit deze bedrijfsbezoeken kan een goed beeld gevormd 

worden over de voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.  

In deze nieuwsbrief willen we u onze bevindingen op de praktijkbedrijven meegeven. 

Naast de aandachtspunten hopen we u ook enkele tips en trucs mee te geven voor het 

verbeteren van de voederconversie op uw bedrijf. 

 

Indien u interesse heeft om het project via nieuwsbrieven te volgen of indien er 

bijkomende vragen zijn over het project kan u contact opnemen met Sander Palmans via 

sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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Het voederverbruik is ruimschoots de grootste 

kostenpost op een varkensbedrijf. Een 

verbetering van dit kengetal heeft bijgevolg een 

grote hefboomwerking waardoor een kleine 

technische verbetering voor een groot 

economisch verschil kan zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling van dit project was om 30 

praktijkbedrijven te bezoeken zodat we een 

duidelijk beeld van de omgang met voeder in de 

praktijk konden krijgen. Hierbij was het 

voornamelijk de bedoeling om een blik te 

werpen op de weg van het voeder van silo tot de 

maag van het varken. Uit de literatuur blijkt dat 

er op dat traject nog zo’n 2 tot 20% verlies kan 

optreden (Schell et al., 2001). Op basis van de 

bedrijfsbezoeken konden we mogelijke 

knelpunten opsporen. 

Om mogelijke verliezen op te sporen werd er op 

de praktijkbedrijven kritisch gekeken naar de 

afstelling van de voederbakken en de 

aanwezigheid van voeder op of onder de 

roosters. Daarnaast werd ook het drinkwater 

beoordeeld op debiet en samenstelling. Tot slot 

werden ook algemene zaken met een mogelijke 

invloed op voederconversie en –verbruik 

bekeken.  

Qua geografische spreiding waren de bezochte 

bedrijven op een vergelijkbare manier verdeeld 

als de verdeling van de varkens in Vlaanderen. 

Dat geen enkel praktijkbedrijf vergelijkbaar is 

met een ander bleek reeds uit de reacties van 

praktijkbedrijven op onze oproep. De 

bedrijfsgrootte varieerde van 600 tot 9500 

vleesvarkens. Dit waren zowel gemengde als 

gespecialiseerde varkensbedrijven. Ook qua 

technische resultaten lagen de bedrijven ver uit 

elkaar.  

 

Kennis van het voederverbruik 

Als varkenshouder is het belangrijk dat de 

technische prestaties continu geoptimaliseerd 

worden. Voor bepaalde technische kengetallen 

beschikken we over uitstekende systemen om 

deze op te volgen zoals het productiegetal. Het 

gevolg is dan ook dat het productiegetal de 

voorbije jaren een sterke positieve evolutie heeft 

gekend. Voor het voederverbruik ligt dat anders. 

Uit de bezoeken van de praktijkbedrijven blijkt 

dat er heel wat bedrijven hun voederverbruik 

enkel op jaar- en bedrijfsniveau kennen. Dit is 

dikwijls het gevolg van het feit dat de meeste 

varkensbedrijven niet gebouwd zijn om de 

voederconversie op te volgen. Anderzijds blijkt 

ook vaak dat zelfs als bedrijven in staat zijn de 

voederconversie goed op te volgen ze dat niet 

altijd doen. Dit heeft tot gevolg dat deze 

bedrijven vaak ook de maatregelen ter 

verbetering van hun voederconversie niet 

(kunnen) opvolgen. Op die manier zullen de 

mogelijk positieve gevolgen van een bepaalde 

maatregel niet of beperkt zichtbaar worden. 

Bijgevolg worden dergelijke maatregelen vaak 

(te) snel afgevoerd. 

Van de bezochte bedrijven blijkt slechts 15 à 20% 

de bargen/beren/immunocastraten en gelten 

afzonderlijk te voederen. Het is algemeen 

bekend dat het afzonderlijk voederen van 

verschillende geslachten een economisch 

voordeel oplevert. Bargen hebben immers de 

neiging om sterker te vervetten en kunnen 

minder energierijk gevoederd worden in 

vergelijking met zeugen. Beren hebben dan weer 

een hogere eiwitdepositie en kunnen langer op 

een hoog eiwitgehalte worden gevoederd dan 

zeugen. Immunocastraten bevinden zich tussen 

beren en bargen.  

Ongeveer 2/3 van de bedrijfsleiders stelt 

geregeld voedervermorsing vast. Dat betekent 

dat het om een niet te onderschatten probleem 

gaat. Het gros van de varkenshouders zal 

trachten snel in te grijpen door hun 

voederbakken anders af te stellen. Anderzijds 

stelt een minderheid zijn voederbakken nooit 

opnieuw af. Dit zal snel aanleiding geven tot 

meer voedervermorsing zoals ook in de praktijk 

is vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Varkens drinken 2 tot 3 maal 

de hoeveelheid die ze eten. De 

kwaliteit en het debiet van het 

drinkwater zijn dus van groot 

belang op de voederopname. 

Een varken dat onvoldoende 

water opneemt zal ook zijn 

voederopname beperken!” 
 

Kennis uit praktijkbedrijven 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bovenstaand zijn voornamelijk foto’s van slecht 
afgestelde voederbakken weergegeven. Op 
sommige foto’s ligt er duidelijk voeder op de 
grond. Daarnaast zien we voorbeelden van 
voederbakken die veel te vol liggen. Varkens 
hebben geen nood aan een voederbak die vol 
ligt. Wanneer er slechts enkele cm voeder ter 
beschikking is hebben de dieren voldoende om 
hun behoefte maximaal te voldoen. Bij een goed 
afgestelde voederbak valt er immers telkens 
opnieuw enkele cm voeder in de voederbak. 
  
Wijd afgestelde voederbakken leiden tot meer 
voedervermorsing (zie ook nieuwsbrief 4). Een 
teveel aan voeder kan ervoor zorgen dat varkens 
voeder uit de voederbak duwen. Daarnaast is het 
mogelijk dat de dieren hun mond vol voeder 
nemen waarna ze de helft verliezen wanneer ze 
de voederbak verlaten. Zeker in brijbakken blijkt 
dit een serieus probleem. Het natte voeder zal 
immers snel aan de neus van een varken blijven 
kleven waardoor bij elke voederbeurt een 
gedeelte van het voeder verloren gaat. 
Bovendien stelden we geregeld vast dat 
brijbakken zo ver gevuld waren met voeder dat 
de drinknippels niet langer bereikbaar waren. In 
dat geval zullen varkens onvoldoende kunnen 
drinken en kan ook de groei terugvallen. 
 

 

Veel varkenshouders beschikken over een dichte 

plaat voor de voederbak. Deze zal de varkens 

toestaan om voeder dat ze hebben verloren toch 

nog te consumeren. Het gevaar is echter dat het 

voeder bevuild raakt met urine en feces. In dat 

laatste geval zullen de dieren dat voeder 

trachten te vermijden. Een groot gedeelte van 

het voeder op de dichte vloer zal dus eveneens 

verloren zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot kan over de voederbakken nog gesteld 

worden dat voederbakken die niet meer goed af 

te stellen zijn en constant voor voederverliezen 

zorgen vaak beter onmiddellijk vervangen 

worden. Het vervangen van voederbakken lijkt 

vaak een investering die niet dringend is maar de 

onzichtbare kost die dit met zich meebrengt kan 

snel veel hoger oplopen. 

 

 

 

 

 

Water, een onderschat probleem! 

Van alle bezochte bedrijven ging 85% ervan uit 

dat de waterkwaliteit goed was. Bovendien 

namen alle bedrijven jaarlijks waterstalen om 

hun waterkwaliteit te controleren. Uit de 

waterstalen die door ons genomen werden bleek 

 

 

 

 

  

Belang van voeder 

“De inhoud van ‘een handje 

voeder’ komt ongeveer overeen 

met 50 g. Het lijkt een kleine 

hoeveelheid maar wanneer een 

varken dit dagelijks vermorst 

komen we al snel aan 

kostprijzen van 1,5 euro per 

varken per ronde. Op 

voederbakniveau kunnen deze 

kosten dus sneller worden 

terugverdiend dan we soms 

denken!” 
 

“Jaarlijks de waterkwaliteit 

controleren is geen overbodige 

luxe. Vaak blijkt de kwaliteit 

minder goed dan we zelf wel 

denken!” 
 



 

echter dat slechts 15 à 20% van de bedrijven 
over de gehele leiding helder water had. Zelfs 
aan de bron was er reeds bij meer dan de helft 
van de bedrijven een lichte tot zware neerslag 
zichtbaar. 
Ook in de verdere kwaliteitsparameters bleek er 
op veel bedrijven een probleem met de 
bacteriologische waterkwaliteit. Aan de bron 
zaten reeds de helft van de bedrijven boven de 
streefwaarden voor coliformen, E-coli of 
Enterococcus. Richting het einde van de leiding 
nam het aantal besmettingen niet noodzakelijk 
toe maar werd op de besmette bedrijven het 
aantal coliformen dat kon worden 
teruggevonden wel steeds hoger. In onze 
steekproef zaten 3 bedrijven met leidingwater. 
Deze bedrijven hadden geen enkele 
bacteriologische besmetting. Van de 5 bedrijven 
met regenwater was er geen enkele zonder 
bacteriologische besmetting. De 19 onderzochte 
bedrijven met grondwater waren slechts voor 
25% vrij van bacteriologische besmettingen. 
Aangezien alle bedrijven jaarlijks hun water laten 
controleren geeft dit toch het idee dat er 
onvolmaaktheden zijn bij staalname enerzijds of 
de omgang met het resultaat van de 
wateranalyses anderzijds. 
 
In onderstaande tabel staan nogmaals het aantal 
bedrijven en het aantal overschrijdingen voor 
elke soort bacteriologische besmetting. Hieruit 
blijkt bijvoorbeeld dat alle bedrijven die 
regenwater als drinkwater gebruiken de 
toegelaten hoeveelheid coliformen overschrijden 
op minimum 1 plaats in de leidingen. 

Soort water Coliformen E-coli 
Entero-
coccus 

Leidingwater (3) 0 0 0 

Grondwater (19) 13 7 9 

Regenwater (5) 5 4 4 

 
Naast de kwaliteit ook de kwantiteit 

Het is niet alleen de kwaliteit van het drinkwater 
die in het oog springt. Vaak worden ook zeer 
hoge drinkwaterdebieten vastgesteld. Uit 
onderzoek blijkt dat een gespeende big een 
wateropnamecapaciteit heeft van 250 ml. Dat 
betekent dat die big op 1 minuut maximaal 250 
ml water kan drinken. Voor een zeug ligt dat 
maximum op 1800 ml. Een volwassen zeug kan 
dus op een minuut tijd bijna twee liter water 
drinken. Vleesvarkens zijn nog niet aan een 
onderzoek onderworpen maar een logische 
redenering leert ons dat 1000 à 1500 mL water  
 
 

per minuut dicht in de buurt komt. Op de 

bezochte praktijkbedrijven stelden we echter 

debieten van 0,4 tot 9 L per minuut vast. 9 L per 

minuut komt ongeveer overeen met het 

equivalent van 1 emmer water op 1 minuut. Het 

lijkt vanzelfsprekend dat een dier zo’n 

hoeveelheid onmogelijk kan verwerken en dat 

dit leidt tot watervermorsing. 

Dat bleek dan ook 

uit de  

bedrijfsbezoeken. 

Het gemiddeld 

de debiet bedroeg  

2,5L water per 

minuut. Ook dit 

is al een vrij grote  

hoeveelheid en 

eigenlijk ook  

overbodig aangezien de dieren het toch niet 

kunnen verwerken. De meeste bedrijven werken 

met een drinkbak of brijbakken zodat het 

overtollige water wordt opgevangen en 

watervermorsing beperkt blijft. Een te hoog 

waterdebiet kan naast watervermorsing echter 

ook leiden tot voedervermorsing. Het voeder 

wordt immers papperig en blijft gemakkelijker 

kleven aan de dieren. Daarnaast zorgt het hoge 

debiet in brijbakken ook voor een grotere kans 

op het dichtsmeren van de voederbak. Een 

dichtgesmeerde voederbak moet handmatig 

terug opengetrokken worden door de 

varkenshouder. Aangezien dit werk liefst 

vermeden wordt zullen varkenshouders snel 

geneigd zijn om de voederbakken verder open te 

zetten. Dit leidt dan weer tot meer voeder in de 

bak en bijhorend voedervermorsing. Een lager 

debiet kan dergelijke problematiek beperken. 

 

 

 

Op een aantal bedrijven zagen we een opstaand 

randje bovenaan de voederbak. Dit lijkt een 

goede oplossing te zijn om voedervermorsing 

tegen te gaan. Dit wordt standaard gebruikt om 

korrel te voederen in meelbakken maar het heeft 

 

 

 

  

Belang van water 



 

ook minder voedervermorsing tot gevolg. In de 

eerste plaats zorgt dit ervoor dat er minder 

water bovenaan de voederbak terecht komt. 

Hierdoor wordt het dichtsmeren van 

voederbakken beperkt. Daarnaast zorgt dit er 

eveneens voor dat er minder voeder in de bak 

valt. Het voeder zal immers bovenaan reeds 

worden tegengehouden. Op die manier zal niet 

de hele bak vol komen te staan. Door het feit dat 

het voeder meer wordt tegengehouden is er, 

indien er toch nog last is van dichtsmering, toch 

nog wat meer ruimte om de voederbak verder 

open te draaien zonder veel voedervermorsing 

vast te stellen. 

Daarnaast willen we ook graag enkele beelden 

uit de praktijk meegeven die interessant kunnen 

zijn voor andere landbouwers. Voorbeelden zijn 

een kraamstalvoederbakje met ketting in 

verwerkt. Op die manier wordt er voldaan aan 

de verplichte hokverrijking in de kraamstal en 

kan dit tevens de dieren leren kennismaken met 

vaste voeding. Een tweede beeld is een beeld 

van drinknippels op verschillende hoogte in de 

biggenbatterij. Een big drink liefst op een hoogte 

van ± 5 cm boven de schouder. In de 

biggenbatterij kan het water dus gemakkelijker 

worden aangeboden en wordt de wateropname 

mogelijk nog bevorderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project of om volgende 

nieuwsbrieven te ontvangen: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de bedrijfsbezoeken blijkt dat 

voedervermorsing in de praktijk een onderschat 

probleem is. De voornaamste oorzaak ligt in de 

afstelling van de voederbakken. Het lijkt een 

kleine moeite om dagelijks tijdens onze drukke 

bezigheden even naar beneden in de voederbak 

te kijken. Toch wordt dit vaak vergeten met 

overvolle voederbakken tot gevolg. Een kleine 

hoeveelheid voeder is voldoende om een varken 

in zijn behoeften te voorzien. 

 

 

 

 

 

 

Ook het drinkwater is een onderbelichte factor. 

Elke bedrijfsleider controleert geregeld of er wel 

water uit de nippels komt. De hoeveelheid en de 

kwaliteit worden daarbij echter vaak uit het oog 

verloren. Het is belangrijk om de kwaliteit van 

het drinkwater geregeld en juist te controleren. 

Daarnaast is ook de hoeveelheid van belang. 

Want een teveel aan water belandt vaak samen 

met het voeder in de mestput. 

 

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Katrijn Ingels, Marieke Ballekens (UGent) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’. 

   

 

 

 

Conclusie 

Contact 

“Een varken heeft geen volle 

voederbak nodig. Hij heeft 24u tijd om 

te eten, te drinken en te slapen. Ook 

met veel kleine porties zal een dier zijn 

behoeften ruimschoots kunnen 

vervullen!” 

“Drinkwater is voor varkens van 

levensbelang. Als we als 

varkenshouder niet durven drinken 

van het water dat we onze dieren 

geven is het tijd dat we onszelf vragen 

stellen!” 

mailto:Sander.palmans@pvl-bocholt.be


Nieuwsbrief Demoproject  
“Reductie van het voederverbruik als 

sleutel tot rendabel varkens produceren” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2017 

Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de derde nieuwsbrief.  

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zijn enkele demoproeven opgezet bij de verschillende projectpartners. In de 

eerste demonstratieproef wordt de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het 

voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren nagegaan. In de tweede 

proef werd de afstelling van de voederbakken en de invloed ervan op vermorsing en de 

technische prestaties van de dieren onderzocht. De derde demoproef onderzoekt of het 

dagelijks leegkomen van voederbakken een impact heeft op de efficiëntie waarmee 

varkens het voeder opzetten in groei. 

Daarnaast werd aan de hand van een bezoek bij een 30-tal varkenshouders 

praktijkinformatie verzameld. Samen met de varkenshouders werd tijdens de rondgang 

op het bedrijf een enquête ingevuld. Op die manier werd het gebruik van het voeder op 

het bedrijf in kaart gebracht. Aan de hand van deze bedrijfsbezoeken werd een goed 

beeld gevormd over de voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.  

In deze nieuwsbrief willen we u de resultaten van de demonstratieproef over de invloed 

van het al dan niet dagelijks leegkomen van voederbakken op de technische prestaties 

van vleesvarkens. 

 

Indien u interesse heeft om het project via nieuwsbrieven te volgen of indien er 

bijkomende vragen zijn over het project kan u contact opnemen met Sander Palmans via 

sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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Doel van de proef 

De afstelling van voederbakken speelt een 

belangrijke rol in de voederefficiëntie van 

vleesvarkens. Te nauw afgestelde voederbakken 

kunnen ervoor zorgen dat de dieren hun 

maximale voederopname niet realiseren. Te wijd 

afgestelde voederbakken kunnen leiden tot een 

overmaat aan voeder in de voederbak. Dit kan 

leiden tot smaakverlies van het voeder of 

voedervermorsing. In de praktijk blijken 

voederbakken vooral vaak te wijd open te staan. 

Een te nauwe afstelling werd tijdens de 

praktijkbezoeken zelden waargenomen. 

Een veel voorkomende maatregel tegen 

voedervermorsing blijkt in de praktijk het 

geregeld laten leegkomen van voederbakken. Dit 

zou het voordeel hebben dat minder smakelijk 

voeder dat in de voederbak achterblijft toch 

wordt opgegeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die manier wordt het verstrekte voeder 

maximaal verbruikt. In een ideale situatie zou er 

dan steeds gevoederd moeten worden wanneer 

de voederbak volledig leeg is. Aangezien elk hok 

op een ander moment zonder voeder zal komen 

te zitten en er bovendien dagelijkse verschillen in 

voederopname aanwezig zijn is dat in de praktijk 

niet realiseerbaar. Indien je als varkenshouder je 

voederbakken dagelijks wil laten leegkomen 

zullen je dieren allicht enige tijd zonder voeder 

zitten.  

Dit zou problemen kunnen opleveren indien 

bepaalde dieren gedurende een te lange periode 

zonder eten zitten. Dan moet het dier een te 

lange periode overbruggen en zal dat tot 

groeiverlies leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een periode zonder bij te voederen kan ervoor zorgen dat 

dergelijke voederbakken door de varkens worden leeggegeten. 

Het feit dat de dieren gedurende een bepaalde 

tijd zonder eten zitten heeft uiteraard een 

invloed op het eetpatroon. De dieren zullen 

meer honger hebben op het moment dat er 

daadwerkelijk gevoederd wordt in vergelijking 

met een zuivere ad libitum voedering. Dit zou 

vervolgens tot onrust rond de voederbak kunnen 

leiden. 

Samengevat kan worden gesteld dat er weinig 

zekerheden zijn over de invloed van het dagelijks 

leegkomen van voederbakken. Deze proef moet 

daarom een antwoord brengen op de 

mogelijkheid om via deze methode de 

voederefficiëntie te verhogen. 

 

Proefopzet 

Om objectief na te gaan of er een invloed is van 

het leegkomen van voederbakken is het 

belangrijk dat de voederbakken dagelijks op 

hetzelfde tijdstip leeg zijn en op hetzelfde tijdstip 

terug worden gevuld. Het natuurlijk laten 

leegkomen van voederbakken houdt immers een 

grote kans op ondervoeding van de varkens in. 

Om dit te vermijden werden de voederbakken 

dagelijks op hetzelfde tijdstip leeggezogen. Twee 

uur na het ledigen van de voederbakken werden 

deze terug aangevuld. 

Er werd ook nagegaan of er een verschil is in het 

leegkomen van de voederbakken tussen meel en 

korrel. In een voorgaande demoproef 

(nieuwsbrief 3) werd reeds een vergelijking 

gemaakt tussen de zoötechnische prestaties bij 

meel en korrel. Ook in deze proef wordt het 

belang van voedervorm meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Het laten leegkomen van 

voederbakken is niet hetzelfde 

als gerantsoeneerd voederen. 

Elk dier moet zijn maximale 

opnamecapaciteit kunnen 

benutten. De periode zonder 

voeder mag dus zeker niet te 

lang zijn!” 
 

Demoproef 



 

In totaal werden er 2 rondes van 12 hokken met 

9 à 10 dieren opgezet en werden er 4 

behandelingsgroepen getest nl.: 

1. Volle bakken – Korrel,  

2. Volle bakken – Meel,  

3. Lege bakken – Korrel, 

4. Lege bakken – Meel  

Van elke behandeling werden bijgevolg 6 hokken 

opgezet. De dieren werden gewogen bij opzet en 

bij slacht met één tussenliggende weging. De 

voederopname werd op hokniveau opgevolgd. 

De dieren werden gevoederd volgens het 

tweefasenprincipe. Beiden waren afkomstig van 

verschillende voederleveranciers. De doelstelling 

was immers gericht op het leegkomen, niet op 

het voedertype. 

Resultaten  

  G1 G2 G3 

Lege Bakken Korrel 30,47 88,03 119,70 

Lege Bakken Meel 31,17 86,38 113,66 

Volle Bakken Korrel 30,55 88,63 116,75 

Volle Bakken Meel 30,45 85,83 114,87 
Tabel: De gewichten van de varkens (in kg) op de verschillende 

weegmomenten (opzet, overgang van fasevoeder en slacht) 

Het opzetgewicht van de varkens was redelijk 

hoog maar wel gelijk over de verschillende 

behandelingen. In de eerste fase is er een 

duidelijk verschil qua dagelijkse groei tussen de 

varkens op meel en deze op korrel. De varkens 

op korrel groeien 35 à 40 g/dag sneller. 
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In de tweede fase blijkt dat de varkens waarbij 
de bakken dagelijks leegkomen het op korrel 
veel beter doen dan op meel (+99 g/dag). 
Opmerkelijk was dat bij varkens die volledig ad 
libitum gevoederd werden de korrelgroep juist 
trager bleek te groeien dan de meelgroep (-16 
g/dag). De verschillen tussen die laatste twee 
groepen waren echter niet groot genoeg om een 
statistische betekenis te hebben. 
Logischerwijze blijkt over de gehele periode dat 
de varkens die korrel kregen en waarbij de 
bakken dagelijks leegkwamen het best groeiden. 
De dagelijks leegkomende bakken op 
meelvoeder groeiden beduidend slechter. De 
volle voederbakken scoorden intermediair 
(zowel meel als korrel). 

 
De resultaten van de dagelijkse voederopname 

bezorgen ons geen bijzondere inzichten. De 

voederopname neemt toe met de leeftijd van de 

dieren. Er is geen statistisch betekenisvol verschil 

aangetroffen tussen de verschillende 

behandelingen. Dat toont aan dat varkens indien 

ze enkele uren per dag zonder voeder staan hun 

voederopname aanpassen en op een kortere 

tijdspanne dezelfde hoeveelheid voeder 

opnemen.  

Er was eveneens geen verschil waar te nemen 

tussen de voederopnames van de dieren in 

functie van het voedertype. Dit ligt in lijn met de 

resultaten uit de proef van pelletkwaliteit 

(Nieuwsbrief 3).  

 

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

2200,00

2400,00

Periode 1 Periode 2 Totaal

Dagelijkse voederopname 
(g/dag)

Lege Bakken Korrel Lege Bakken Meel

Volle Bakken Korrel Volle Bakken Meel

 

 

  

Demoproef 

“Varkens die enkele uren zonder 

voeder zitten eten dezelfde 

hoeveelheid voeder binnen een 

kortere tijdspanne” 
 



 

De voederconversie is beter bij de 
behandelingen op korrelvoeder in vergelijking 
met meelvoeder. Aangezien de dagelijkse 
voederopname vergelijkbaar is tussen de 
verschillende behandelingen is deze variatie 
voornamelijk het gevolg van de verschillen in 
dagelijkse groei. De dieren op korrel groeiden 
beter gedurende de gehele afmestperiode. Dit 
blijkt uit de voederconversies die statistisch 
significant beter zijn in vergelijking met de 
groepen die met meel gevoederd zijn. Enige 
uitzondering is de groep die met volle bakken op 
korrel gevoederd werden. Deze kenden een 
terugval van dagelijkse groei in de tweede fase. 
Dit vertaalt zich in een iets hogere 
voederconversie.  
 
Qua voederconversie is er geen verschil 
aanwezig tussen de voederbakken die dagelijks 
leegkomen in vergelijking met de voederbakken 
die constant met voeder gevuld zijn. Dit geeft 
aan dat er geen invloed is op de efficiëntie van 
voederomzetting indien varkens enkele uren 
zonder voeder zitten. Het dagelijks laten 
leegkomen van voederbakken heeft hierop dus 
geen enkele invloed. 
 
Ook qua slachtkwaliteit zijn de verschillende 
groepen met elkaar vergeleken. Zowel het 
vleespercentage als de conformatie van de 
varkens zijn vergelijkbaar. Dit laatste geldt uit de 
karkasquotering (MBIc) van de Belgian Porc 
Group waar de dieren werden geslacht.  
Het al of niet laten leegkomen van de 

voederbakken heeft geen invloed op de 

karkasresultaten. 

 
 
 
Deze proef werd voornamelijk uitgevoerd 
vanwege de reacties van varkenshouders tijdens 
de praktijkbezoeken. Daar bleek het tijdelijk 
dichtdraaien van voederbakken of een dag wat 
minder voederen een van de meest gebruikte 
strategieën om voedervermorsing tegen te gaan. 
De filosofie achter het verhaal was vooral het 
principe dat als varkens geen vers voeder krijgen 
ze wel verplicht worden om het oudere voeder 
in de voederbak op te eten. Op deze manier zou 
vermeden kunnen worden dat de dieren steeds 
het verse voeder nuttigen en het oude voeder 
verder laten verouderen of er zelfs mee gaan 
beginnen spelen. Natuurlijk is het daarbij van 
belang dat de dieren niet te lang zonder voeder 
 
 
 

 

  KKKG Vlees% MBI 

Lege Bakken Korrel 92,70 62,80 3,53 

Lege Bakken Meel 88,86 63,83 3,34 

Volle Bakken Korrel 91,17 62,97 3,52 

Volle Bakken Meel 89,42 63,63 3,42 
Tabel: KKKG = Koud karkasgewicht (in kg) 

 
De voederbehandeling heeft daarentegen wel 
zijn effect, zo scoren de dieren op meel beter op 
het vleespercentage en de MBI. Als 
uitbetalingsfactor is vooral die laatste van 
belang. Deze verschillen zijn een gevolg van de 
vertraagde groei van de vleesvarkens op het 
meelvoeder. Dit ligt in lijn met de bevindingen 
uit nieuwsbrief 3.  
 
 
 
 
 
 
blijven zitten.  In deze proef hebben we gekozen 

voor een periode van 2u zonder voeder. De 

resultaten zouden kunnen wijzigen indien deze 

periode wordt aangepast. Uit de resultaten blijkt 

dat er volgens de huidige proefopzet geen 

invloed is van het al dan niet zonder voeder 

zetten van de dieren op de technische prestaties. 

Dit geeft aan dat dieren geen hinder 

ondervinden van enkele uren zonder voeder. Bij 

de groeiprestaties in de tweede periode zagen 

we wel een belangrijk effect. De dieren op meel 

ondervonden een negatieve impact van het laten 

leegkomen van de voederbakken.  
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Demoproef 

Conclusie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast bleek er uit de resultaten wel een 

effect bij het al dan niet laten leegkomen van de 

voederbakken met korrel in de tweede fase. Een 

biologische verklaring is hiervoor echter niet 

gekend. Buiten het feit dat de varkens op de 

volle korrelbakken minder goed gepresteerd 

hebben kunnen we hier bijgevolg geen 

conclusies aan verbinden. Qua voederconversie 

blijkt er ook geen verschil te zijn. Dit geeft aan 

dat die varkens gewoonweg minder gegeten 

hebben en dat die verminderde opname de 

oorzaak was van de vertraagde groei. 

Op basis van andere parameters kunnen we 

geen invloeden van het al dan niet laten 

leegkomen van voederbakken vaststellen. 

 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project of om volgende 

nieuwsbrieven te ontvangen: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom kunnen we concluderen dat het 

dagelijks laten leegkomen van voederbakken een 

mogelijke strategie is om voedervermorsing 

tegen te gaan. Enerzijds wordt het voeder dat 

niet direct wordt opgegeten uiteindelijk toch wel 

genuttigd. Anderzijds is het laten leegkomen van 

voederbakken geen strategie die voordeel 

oplevert en mag het geen doel op zich worden. 

Dat laatste zou immers kunnen leiden tot 

ondervoedering van de varkens.  

De verschillen tussen pellet- en meelvoedering 

hebben geen nieuwe inzichten meer opgeleverd 

in vergelijking met de voorgaande proef. 

De resultaten van deze demoproef waren de 

laatste resultaten die bekend gemaakt zullen 

worden. Op korte termijn zal een afsluitende 

nieuwsbrief volgen die een overzicht zal geven 

van alle nieuwigheden die dit project aan de 

oppervlakte heeft gebracht.   

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Katrijn Ingels (UGent) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’. 

   

 

 

 

Conclusie 

Contact 

“Het dagelijks laten leegkomen van 

voederbakken is een veelvoorkomende 

strategie om voedervermorsing tegen 

te gaan. De resultaten uit deze 

demoproef geven aan dat dit geen 

technisch voordeel biedt. Dit kan 

daarom een tijdelijke oplossing bieden 

wanneer de voederbak bijna 

overloopt.  Op die manier kan de 

voederbak worden leeggegeten en 

kunnen we met een betere afstelling 

verder voederen.” 

mailto:Sander.palmans@pvl-bocholt.be


Nieuwsbrief Demoproject  
“Reductie van het voederverbruik als 

sleutel tot rendabel varkens produceren” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2017 

Beste lezer,  

In het kader van het demoproject ‘reductie van het voederverbruik als sleutel tot 

rendabel varkens produceren’ bezorgen wij u de laatste nieuwsbrief.  

De opzet van het project was om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere 

manier met voeder om te gaan. Hierbij werd voornamelijk toegespitst op het aspect van 

voedervermorsing.  

In dit project zijn enkele demoproeven uitgevoerd bij de verschillende projectpartners. In 

de eerste demonstratieproef werd de invloed van de pelletkwaliteit en de vorm van het 

voeder op vermorsing en de technische prestaties van de dieren nagegaan. In de tweede 

proef werd de afstelling van de voederbakken en de invloed ervan op vermorsing en de 

technische prestaties van de dieren onderzocht. De derde demoproef onderzocht of het 

dagelijks leegkomen van voederbakken een impact heeft op de efficiëntie waarmee 

varkens het voeder omzetten in groei. 

Daarnaast werd aan de hand van een bezoek bij een 30-tal varkenshouders 

praktijkinformatie verzameld. Samen met de varkenshouders werd tijdens de rondgang 

op het bedrijf een enquête ingevuld. Op die manier werd het gebruik van het voeder op 

het bedrijf in kaart gebracht. Aan de hand van deze bedrijfsbezoeken werd een goed 

beeld gevormd over de voedervermorsing in de Vlaamse varkenshouderij.  

In deze nieuwsbrief willen we een overzicht geven van de output van alle demoproeven 

alsook de bedrijfsbezoeken om u van een samenvatting van het project te voorzien. Meer 

informatie kan u steeds verkrijgen via de overige nieuwsbrieven en/of de artikels 

verschenen in de vakpers. Naast deze samenvattende nieuwsbrief zal ook de meer 

uitgebreide brochure met alle projectresultaten online te raadplegen zijn. 

Indien er toch bijkomende vragen zijn kan u steeds contact opnemen met Sander 

Palmans via sander.palmans@pvl-bocholt.be of 0472 466 488.  
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Praktijkbedrijven 

Na de oproep van de projectpartners werden 

zo’n 30-tal geïnteresseerde landbouwers 

gecontacteerd. 

Op de praktijkbedrijven bleek dat er veel variatie 

was qua afstelling van voederbakken. Deze 

variatie was niet alleen aanwezig tussen 

bedrijven maar ook binnen eenzelfde bedrijf. 

Geregeld konden we vaststellen dat er 

onvoldoende aandacht was voor de afstelling 

van de voederbakken. Het feit is natuurlijk dat 

veel varkenshouders het erg druk hebben en 

soms maar enkele minuten tijd per 

vleesvarkenshok per dag ter beschikking hebben. 

Toch zou er tijdens de rondgang in de 

vleesvarkensstal niet enkel naar de dieren 

gekeken moeten worden maar eveneens naar de 

afstelling van de voederbak. Een snelle blik naar 

beneden geeft vaak voldoende informatie om te 

weten of de voederbak goed staat afgesteld. 

Men maakt hier best een dagelijkse gewoonte 

van. Het goed afstellen van voederbakken is 

immers geen werk dat éénmaal per ronde moet 

gebeuren. Dagelijks moet worden gecontroleerd 

of er niet teveel, dan wel te weinig, voeder in de 

voederbak ligt. Beide zullen immers een 

negatieve invloed hebben op de economische 

bedrijfsprestaties. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er problemen zijn met de afstelling van 

voederbakken blijkt de voederbak meestal te 

ruim afgesteld te zijn. Hoewel enkele cm voeder 

in de voederbak voldoende is blijkt vaak de 

gehele voederbak vol voeder te liggen. Dit kan 

varkens de kans geven om met het voeder te 

spelen of met het voeder te morsen. Dit laatste 

door het voeder gewoon uit de bak te duwen of 

door de mond vol te nemen en bij het kauwen 

de helft te verliezen.   

 

 

 

Voederbakken zijn geen zinloze investering. Op 
enkele bedrijven zagen we dat de voederbakken 
nog slechts beperkt konden worden afgesteld 
vanwege langdurige slijtage. Een vermorsing van 
50 g voeder per varken per dag leidt al snel tot 
een kost van 1,5 euro per dier per ronde. Op 
basis van deze berekening is het 
terugverdieneffect van voederbakken vaak veel 
korter dan we denken.  
 
Qua werkwijze is er steeds een verschil tussen 
droogvoederbakken en brijbakken. Brijbakken 
zijn moeilijker af te stellen Bij brijbakken is er 
immers het gevaar dat voederbakken worden 
‘dichtgesmeerd’. Hierdoor wordt de voederbak 
in feite geblokkeerd. Om dit dichtsmeren tegen 
te gaan kan de voederbak wijder worden 
afgesteld. Dit zorgt vervolgens vaak voor een te 
wijde afstelling waardoor er een teveel aan 
voeder in de voederbak ligt. Het is als 
varkenshouder dus belangrijk om een goed 
evenwicht te zoeken tussen het dichtsmeereffect 
en de hoeveelheid voeder in de voederbak. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk aspect dat het dichtsmeren 
bevordert is de hoeveelheid water die de dieren 
ter beschikking krijgen. Net als bij de afstelling 
van voederbakken was er ook een zeer grote 
variatie in het debiet van de drinknippels. Zo 
konden we een variatie van 0,4 tot 9 L per 
minuut meten. Het spreekt voor zich dat hoge 
drinkwaterdebieten in brijbakken aanleiding 
geven tot meer water in de bak en bijgevolg een 
groter dichtsmeereffect. Het gemiddelde 
waterdebiet over alle bedrijven heen was 2 à 2,5 
L per minuut. Zelfs dit is in principe hoger dan 
noodzakelijk. Het aangewezen drinkwaterdebiet 
is 1 tot 1,5 L per minuut voor vleesvarkens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dagelijkse controle van de 

afstelling van voederbakken is 

noodzakelijk om een maximale 

voederopname met een 

minimale voedervermorsing te 

bekomen!” 
 

Voedervermorsing in de praktijk 

“ Een volwassen zeug heeft een 

wateropnamecapaciteit van 2 L 

per minuut. Hoge debieten 

kunnen bij vleesvarkens dus 

enkel leiden tot een vermorsing 

van water!” 
 



 

Naast de hoge drinkwaterdebieten bleek ook de 

waterkwaliteit niet altijd even goed te zijn. 

Hoewel 85% van de bezochte bedrijven uitgingen 

van een goede waterkwaliteit en quasi alle 

bedrijven aangaven van een jaarlijkse controle 

van het drinkwater uit te voeren, bleek de 

drinkwaterkwaliteit toch ondermaats. Zo bleek 

slechts 15 à 20% van de bedrijven in de gehele 

leiding over kraakhelder water te beschikken.  

 

 

 

 

De eerste maatregel die op praktijkbedrijven 

genomen wordt in geval van voedervermorsing 

is een herafstelling van de voederbakken. In een 

eerste demoproef werd nagegaan welke 

verschillen qua voederconversie vast te stellen 

zijn op verschillende afstellingen. 

Daarvoor werd zowel in de biggenbatterij als in 

de vleesvarkensstal een proef uitgevoerd met 

telkens 3 behandelingen, namelijk een nauwe, 

normale en brede afstelling. De behandeling 

‘Normaal’ was steeds de behandeling die door 

de dierverzorgers als optimaal en standaard 

werd beschouwd. In de nauwe behandeling 

werden de voederbakken vanzelfsprekend 

strakker gedraaid. In de brede behandeling 

stonden ze verder open. 

 

Figuur 1: Voederconversies van biggen gedurende 2 periodes na 

het spenen (van 5 tot 7 weken en van 7 tot 9 weken alsook het 

totaal) 

In de praktijk zien we vaak een brede afstelling 

bij biggen in de eerste week na spenen. De 

doelstelling is dan om de biggen sneller aan het 

eten te krijgen door ze voldoende voeder ter 

beschikking te stellen. 
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Aangezien een varken tweemaal zoveel drinkt 

dan hij voeder opneemt is de waterkwaliteit 

enorm belangrijk voor een varkensbedrijf. Ook 

bacteriologisch blijkt er nog verbetering 

mogelijk. Slechts 6 van de 30 bedrijven hadden 

geen enkele bacteriologische besmetting in het 

drinkwater. 

Bij waterkwaliteitsonderzoek is het belangrijk om 

niet enkel te focussen op de waterbron. Om na 

te gaan of er geen vervuilingen aanwezig zijn in 

de leiding is het noodzakelijk om op andere 

plaatsen een wateranalyse uit te voeren.  

 

 

In de demoproef zagen we dat de brede 

afstelling voor een hogere voederconversie bij 

de biggen zorgde. Dit zowel in de vroegere 

eerste fase als in een tweede fase. Tussen de 

standaardafstelling en een nauwere afstelling 

was geen verschil waar te nemen. Hieruit 

kunnen we concluderen dat biggen in de 

biggenbatterij geen nood hebben aan grotere 

hoeveelheden voeder. Zelfs een beperkte 

hoeveelheid weten ze vlot te vinden en om te 

zetten in goede groeiprestaties. 

Bij de vleesvarkens zagen we een ander 

verschijnsel. Bij de nauw afgestelde 

voederbakken bleek er een groeivertraging op te 

treden in de laatste fase. Deze tragere groei 

zorgde voor een hogere voederconversie (Tabel 

1). Deze trage groei werd veroorzaakt door 

onvoldoende voederopname. Dit wijst erop dat 

te nauw afgestelde voederbakken aanleiding 

geven tot beperking van de voederopname. 

 Breed Normaal Nauw 

VC – fase 1 1,91 1,89 1,88 

VC – fase 2 2,86 2,73 2,89 

VC – Totaal 2,46 2,38 2,44 
Tabel 1: Voederconversies van vleesvarkens tijdens de 

verschillende afmestfasen. 

De bredere afstelling bleek enkel in de tweede 

fase aanleiding te geven tot een hogere 

voederconversie. Over de gehele periode bleken 

de verschillen echter beperkt. Uit de resultaten 

bleek dat de groei op de standaardafstelling het 

hoogst was zodat we kunnen afleiden dat een 

voederbak helemaal niet breed hoeft te worden 

afgesteld om een goede groei te behalen. 

 

 

  

Voedervermorsing in de praktijk 

 

Demoproeven 



 

In de tweede demoproef werd nagegaan of de 

pelletkwaliteit een invloed had op de technische 

prestaties van de varkens en of er een verband is 

met voedervermorsing. Om ook de vergelijking 

met meel te maken werd meel als vierde 

behandeling meegenomen.  

De kwaliteit van de pellets is afhankelijk van 

diverse factoren zoals de voedersamenstelling en  

het productieproces. Om verschillen in 

pelletkwaliteit te bekomen, is gevarieerd in 

perssnelheid. Al de overige parameters van het 

productieproces, alsook de voedersamenstelling 

werden constant gehouden. Hoe hoger de 

perssnelheid hoe lager de korrelhardheid en 

waardoor de korrels sneller breken. De ‘Goede’ 

korrel is geperst bij een tragere perssnelheid 

terwijl de ‘Slechte’ korrel is geperst bij een 

hogere perssnelheid.  

Totaal 
Voerkost

/ 
varken 

Gecorr. 
Opbrengst/

Dier 

Marge/ 
dier 

Goede 
Korrel 

72,05 117,90 45,85 

Standaard 
Korrel 

67,61 114,40 46,79 

Slechte 
Korrel 

69,25 117,03 47,78 

Meel 66,96 107,92 40,96 

 

Uit de resultaten bleken de verschillen klein. De 

dieren op de standaardkorrel groeiden een 

beetje trager dan deze op de goede en slechte 

korrel. De dieren op de goede korrel hadden een 

licht hogere voederopname in vergelijking met 

de andere behandelingen. De combinatie 

hiervan zorgde ervoor dat de slechte korrel 

economisch het best presteerde, al waren de 

verschillen met de andere pellets statistisch niet 

betekenisvol. Het bleek wel duidelijk dat de 

dieren op meel slechter presteerden qua groei 

en voederconversie en daardoor economisch als 

minst goede uit de bus kwamen. In de 

economische berekening is bovendien rekening 

gehouden met de lagere kostprijs van meel t.o.v. 

korrel. Dit had tot gevolg dat de voederkost bij 

meel het laagst was . Dit zou echter veranderen 

indien de dieren op meel 14 dagen langer 

zouden worden aangehouden om een 

vergelijkbaar karkasgewicht te behalen. 
 

 
 

In dat geval zou de voerkost van de dieren op 

meel verder stijgen tot een hoger niveau dan de 

andere behandelingen. 

Uit de bevraging van de praktijkbedrijven bleek 

tot slot dat het laten leegkomen van 

voederbakken voor verschillende bedrijven 

eveneens een strategie was om 

voedervermorsing tegen te gaan. Dit zorgt er 

immers voor dat de varkens verplicht worden om 

het resterende voeder in de voederbak op te 

eten. Op deze manier kan vermeden worden dat 

voeder zijn smakelijkheid verliest. Dit zou het 

vermorsen beperken.  

Om na te gaan of deze hypothese klopt is een 

derde demoproef uitgevoerd waarbij 

voederbakken die dagelijks leegkomen werden 

vergeleken met ad libitum voeder ter 

beschikking. Om het leegkomen van 

voederbakken te standaardiseren werd de helft 

van de voederbakken dagelijks leeggezogen. De 

proef werd uitgevoerd met zowel meel als 

korrel. Het meel en de korrel hadden een 

verschillende samenstelling zodat de vergelijking 

tussen meel en korrel niet relevant is. 

Uit de resultaten van de proef blijkt dat er geen 

verschillen zijn in technische prestaties tussen 

dagelijks leegkomende voederbakken en ad 

libitum voeder ter beschikking. Zowel qua 

dagelijkse groei als qua voederopname was er 

geen noemenswaardig verschil aanwezig. 

Figuur 2: Vergelijking tussen het al dan niet dagelijks leegkomen 

van voederbakken bij zowel korrel als meel 
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Demoproeven 



 

Helaas bleek het niet mogelijk om de  effectieve 

voedervermorsing te kwantificeren. Indien een 

betrouwbare en valide meetmethode kan 

worden ontwikkeld is verder onderzoek van deze 

parameter nog mogelijk. Verder kon er in dit 

project veel interessante informatie verzameld 

worden. Uit de bezoeken aan de 

praktijkbedrijven en de resultaten van de eerste 

demoproef bleek dat de afstelling van 

voederbakken een blijvend aandachtspunt is met 

een groot economisch belang. Daarnaast is het 

belangrijk om op het bedrijf rekening te houden 

met eerder ‘onzichtbare’ problemen zoals water. 

Zowel het debiet van de leidingen als de 

kwaliteit van het water zelf zijn noodzakelijk voor 

optimale prestaties. 

De overige demoproeven leerden ons dat er een 

groot economisch verschil is tussen het voederen 

van meel enerzijds en pellets anderzijds. De 

verschillen tussen pellets van verschillende 

kwaliteiten daarentegen zijn beperkt. Dit gaat 

uiteraard enkel over voeders waarvan de 

samenstelling identiek is maar geeft aan dat de 

vorming van gruis niet noodzakelijk negatief is 

voor de dierprestaties. Tot slot is nagegaan of 

het dagelijks leegkomen van voederbakken een 

positieve invloed had op het laten leegkomen 

van voederbakken. Hier kon echter geen verschil 

in worden vastgesteld. De dieren die constant 

voeder hadden behaalden dezelfde resultaten 

als de dieren die dagelijks 2 uur geen voeder ter 

beschikking kregen. 

 

 

 

 

 

Contactgegevens voor opmerkingen of 

interesse in het project: 

 

Sander Palmans 

PVL Bocholt 

Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt  

Sander.palmans@pvl-bocholt.be 

0472 466 488 

 

 

Deze laatste nieuwsbrief geeft uiteraard maar 

een korte samenvatting van het project. Voor 

meer uitgebreide informatie over de 

bedrijfsbezoeken en de demoproeven verwijzen 

we u graag verder naar de websites van PVL of 

het Varkensloket. Daarop kan u alle reeds 

verschenen nieuwsbrieven lezen. Ook in de 

vakpers zijn reeds artikels verschenen over de 

diverse aspecten van het project. 

Graag verwijzen we u ook verder naar de 

beeldreportage waarin op basis van 

beeldmateriaal verzameld op de verschillende 

bedrijven goede en minder goede voorbeelden 

van voederbakken zijn terug te vinden. Deze 

reportage raakt alle aspecten van het project aan 

en probeert steeds aan de hand van foto’s te 

duiden wat er goed loopt en wat er verbetert 

kan worden. Ook kan u er tips terugvinden die 

de omgang met voeder zouden moeten kunnen 

verbeteren. Tot slot zal er een brochure 

verschijnen die alle informatie uit het project 

bundelt en een totaalbeeld schept van alle 

opgedane kennis. Deze brochure zal zowel op 

papier als digitaal verschijnen. 

Tot slot wensen we een woord van dank te 

schenken aan de veehouders die hebben 

geparticipeerd in het project. De projectpartners 

voor de goede en vlotte samenwerking en alle 

studenten en medewerkers die geholpen hebben 

bij de verwezenlijkingen van dit project. Tot slot 

willen we ook uitgebreid de Vlaamse Overheid 

en bij uitbreiding de Europese Commissie danken 

om dit project mogelijk te maken. 

 

   

 

 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: 

Katrijn Ingels (UGent) 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven in het kader 

van het demoproject ‘Reductie van 

voederverbruik als sleutel tot rendabel 

voederen van varkens’. 
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