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Aan de leden en afnemers 
 
Na 2 maanden wat wisselend weer, lijkt het voorjaar toch langzaam 
te beginnen. Al met al hebben we deze winter toch heel wat nachten 
met vorst gehad. Echter deze vorst is te weinig om het ongedierte te 
verminderen. De muizen rukken zelfs op en beginnen echte plagen 
te vormen. De winter heeft voor ons niet echt tot problemen geleid. 
Zelfs het begin van de verbouwing heeft hier geen problemen van 
ondervonden en alles ligt nog mooi op schema. Het jaarverslag is 
weer gereed en we kunnen terugkijken op een goed jaar. Ook in 
2014 hebben we een omzetstijging gehad en we hebben de kosten 
per 100 kg redelijk constant kunnen houden. De marge hebben we 
vorig jaar, net zoals andere jaren, scherp gehouden. Echter door de 
stijgende omzet hebben we qua resultaat onze doelstellingen 
gehaald. 
 
Grondstofprijzen 
De situatie op de grondstoffenmarkt is niet veranderd ten opzicht van 
een maand geleden. De prijzen fluctueren niet veel, maar dalen ook 
nog niet echt. De verwachting is dat er op de korte termijn geen grote 
schommelingen komen. Hierdoor zullen de mengvoerprijzen de 
komende periode licht stijgen. Toch blijven de voorraadberichten nog 
steeds positief gestemd. Er is meer dan genoeg om eigenlijk een 
daling in te zetten, maar het wil maar niet gebeuren. 
 
Kunstmeststoffen 
Ook in de meststoffen hebben we vorig jaar een grote omzetstijging 
(22,3%) gerealiseerd, terwijl er landelijk weer een daling was. Ruim 
de helft van de stijging werd veroorzaakt door een hogere afzet van 
kalkmeststoffen. Wij laten de meststoffen naar volle tevredenheid 
door Ecotrans bezorgen. Belangrijk hierbij is om indien mogelijk 2 
dagen van te voren te bestellen. Mocht het zijn, dat u beperkt ruimte 
op uw erf heeft waardoor het moeilijker is om bij de kunstmestsilo te 
komen, geeft het even aan. Ecotrans heeft grote en kleine 
vrachtwagens en kan een kleinere sturen indien noodzakelijk. Mocht 
u hier omtrent klachten hebben, laat het ons dan ook weten, want uw 
mening is belangrijk en horen we graag. 
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Jaarvergadering en uitbreidingsplannen 
Zoals in het vorige Zuid-Oost Salland vermeld, zal de 
jaarvergadering op dinsdag 24 maart plaats vinden. Het eerste deel 
is het behandelen van de jaarcijfers en in het tweede deel zullen we 
kort de stand van zaken van de uitbreiding presenteren. Daarnaast 
zal Roy Haarman een interessante presentatie over de 
geitenhouderij geven. Hierbij krijgt u inzicht de noviteiten en de 
bedrijfsvoering in de geitenhouderij. Het zal hiermee zeker een 
boeiende avond worden. U en uw partner zijn van harte uitgenodigd. 
Dus noteer de avond vast in uw agenda en zorg dat u hem niet mist. 
  
NB vergunning 
Dit jaar zal de PAS in werking treden. Voor u als agrarische 
ondernemer komt er nu een belangrijk beslismoment. Moet u nu een 
NB vergunning aanvragen of kunt u wachten op de PAS. Verderop in 
het Zuid-Oost Salland nieuws hebben we getracht de keuze zo 
duidelijk mogelijk te maken. Lees dit in ieder geval even goed door. 
  
Aanvraag betalingsrechten  
Voor 15 mei dient de aanvraag voor betalingsrechten te worden 
ingediend. Door de omvang van de aanvraagbedragen is het 
belangrijk, dat de controle van de aanvraag gebeurt door een 
vakkundig persoon, die ook voor eventuele fouten verzekerd is. Deze 
verzekering hebben wij niet en wij kunnen daarom ook niet de 
verantwoording daarvoor nemen. Ons advies is dan ook om uw 
boekhouder hierbij in te schakelen.  
 
 
Hans Verheul 
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Rundveehouderij 
 

In 2014 was er gelukkig weer eens sprake van een ouderwets 
groeiseizoen: er kon op tijd gemaaid worden, er is veel gras gegroeid 
en de kwaliteit was in de meeste gevallen ook goed. De maïs groeide 
ook best en had uitzonderlijk goede gehalten. Die waren nog nooit 
eerder zo hoog. Met dit voer is te merken dat de productie weer wat 
makkelijker loopt  en de gehalten zijn ook beter.  
De prijzen van het ruwvoer zijn dan ook niet verder gestegen. Bij de 
snijmaïs kwam dit ook door een lage notering van de grondstof 
maïsmeel. De prijs hiervan was in het afgelopen najaar in jaren niet 
meer zo laag geweest. Hierdoor kon het vaak niet uit om CCM of 
MKS te maken. Dit areaal kwam daardoor beschikbaar om te 
oogsten als snijmaïs. Hopelijk blijven de grondstofprijzen laag 
komend najaar, dit heeft zeker een drukkend effect op de 
snijmaïsprijs. 
 
De melkprijs was over heel 2014 gemiddeld bijna net zo hoog dan in 
2013. Echter wel met een heel ander verloop: de prijs begon zeer 
hoog en eindigde fors lager aan het eind van het jaar. Gelukkig lijkt 
de prijs zich begin 2015 al wat te herstellen: vooral de poeders en 
boter trekken goed aan in prijs. De krachtvoerkosten zijn iets gezakt 
ten opzichte van een jaar eerder. Uit voorlopige boekhoudcijfers van 
een aantal accountantskantoren blijkt dat de krachtvoerkosten 
afgelopen jaar uitkomen op 7,33 cent per 100 kg geleverde melk.   
Tel je hier de boekhoudkundige kosten van 
ruwvoer(gekocht,loonwerk,grasland, maïsland en machinekosten) a 
12,3 cent bij op, dan heb je een totale kostprijs aan voer van 19,6 
cent per kg melk. Dit is 58% van de totale kosten. 
Dit geeft nog eens te meer aan dat de post krachtvoer en ruwvoer 
van groot belang is voor een melkveebedrijf. 
 
Vorig jaar was ook een roerig jaar op het gebied van mestbeleid. De 
derogatie werd zeer laat verleend en bovendien werden een aantal 
normen nog verder aangescherpt. Hiervan is de verlaging van 250 kg 
N uit drijfmest naar 230 kg op zandgrond wel de belangrijkste.  
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Ook mag er geen kunstmestfosfaat  gebruikt worden indien men aan 
derogatie meedoet. Het stelsel van mestverwerking is vorig jaar ook 
in gang gezet. Dit eerste jaar viel het relatief nog mee om aan de 
eisen van mestverwerking te voldoen. Dit was in de meeste gevallen 
het makkelijkste te regelen via VVO’s(vervangende verwerkings 
overeenkomst). Vooral aan het eind van het jaar zakten de prijzen 
hier steeds  verder voor. In 2014 werd duidelijk dat de melkfabrieken 
gaan eisen dat bedrijven met een fosfaatoverschot verplicht mee 
moeten gaan doen aan de kringloopwijzer in 2015. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat men meedoet aan BEX. Gelukkig doen veruit de 
meeste van onze klanten daar al aan mee. Uiteindelijk kan begin 
2016 de balans worden opgemaakt over 2015. Zoals het nu lijkt 
worden er nog geen verdere eisen aan gesteld qua normen.  Het is 
alleen van belang dat men kan aantonen dat de kringloopwijzer 
ingevuld is.  
 
Qua assortiment zijn wat kleine wijzigingen doorgevoerd.  In de 
premix voor eiwitrijke voeders is het  Vitamine E gehalte fors 
verhoogd. Dit is mede ingegeven door het verminderde antibiotica 
gebruik. Vitamine E is onder andere belangrijk voor de weerstand 
van een koe. Ook hebben we een droogstandsbrok ontwikkeld die 
past bij een volledig stro rantsoen voor droogstaande koeien. 
 
De studiedag werd afgelopen jaar gehouden bij een bedrijf met een 
topproductie. Mooi was ook om te zien hoe het jongvee gevoerd 
werd om ze zo vruchtbaar mogelijk te krijgen voor een goede embryo 
productie.  
 
De rundveevoer afzet is vorig jaar weer verder toegenomen. De 
stijging is niet zo groot dan een jaar eerder, maar bedroeg toch altijd 
nog ruim 5%. De klantenbalans was ook weer duidelijk positief. Met 
relatief zeer weinig tijd  voor acquisitie komen er toch nog geregeld 
nieuwe klanten bij. Met de geplande uitbreiding van de fabriek zijn 
die nieuwe klanten uiteraard van harte welkom. 
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Ontwikkeling teelt/bemesting snijmaïs 
 
Uit onafhankelijk onderzoek hierbij de nieuwste bevindingen 
omtrent teelt/bemesting snijmaïs: 
 
 Landbouwkundig heeft het kiezen van een vroeg ras de 

voorkeur boven een laat ras. 

Vroeg ras geeft minder opbrengst, maar de kans van slagen 
voor een groenbemester is fors groter. Op termijn hierdoor 
vruchtbaardere grond.  
Groenbemester doodspuiten/vernietigen voor 1 april en 
vervolgens onderwerken. 
Vanwege organische stof dus niet oogsten. 

 Kiest u vanwege opbrengst voor een laat gewas, dan 

overgaan tot onderzaai in maïs. 

Doe dit ruim voor het sluiten van de rijen. Bij oogst is de 
groenbemester in ontwikkeling, zodat er toch voldoende 
ontwikkeling van groenbemester mogelijk is. 

 Wanneer u niet kiest voor onderzaai, dan direct na oogsten 

groenbemester zaaien 

 Bij derogatie maïs mest zonder fosfaat. 

 Gebruik maïs mest met humicoat kan verstandig zijn, vooral 

bij lagere fosfaattoestanden van de grond. Deze humuszuren 

binden zich aan metalen, waardoor er minder fosfaat aan 

metalen gebonden wordt. Hierdoor meer beschikbare fosfaat 

vanuit drijfmest. 

 Ook physiostart met fosfaat in niet mogelijk bij derogatie. 

 Maïszaad met fosfaatcoating lijkt niet mogelijk. Echter ligt nog 

in overweging bij de beleidsmakers. 

 Organische mest in de rij laat veelbelovende resultaten zien. 

De werking van N is 25% beter en de werking van fosfaat 

zelfs 100% beter. 

 Concreet is organische mest in de rij een oplossing, mits de 

grond het toelaat. 
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Wenselijk zou zijn: perceel ploegen en daarna drijfmest in de 
rij en in 1 werkgang met zaaien of in 2 werkgangen met 
GPS/RTK. Bij verminderde draagkracht eventueel met 
slangaanvoer. 

 Bij twijfel vollevelds bemesten en het perceel ploegen. Ploeg 

niet te diep. Mest niet verder dan 5 a 10 cm onder het zaad, 

zodat vooral fosfaat spoedig opneembaar is. 

 Zorg dat overige elementen op orde zijn. Vooral kali, kalk en 

zwavel zijn van groot belang. 

 PH erg afhankelijk van de organische stof. Gemiddeld 

genomen is een PH van 5.5 wenselijk. 

 Gebruik een maïsmest met zwavel. 

 Maïs vraagt ca 300 kg zuivere kali. 

Bij 40 m3 drijfmest komt je nog steeds 60 a 80 kg zuivere kali 
tekort. 
Kali bemesting met  kali 60 aanvullen. 
Kali vanuit rijenbemesting is ook een optie, maar 
prijstechnisch erg duur. 

 Waarschijnlijk in 2016 de mogelijkheid weer fosfaat          

vanuit een organische korrel toe te dienen. Dit product 

genaamd Struviet (uit dierlijke mest afkomstig) is in 

ontwikkeling. Op dit moment is de verkrijgbare                    

korrel niet uniform. 

 Geschikte groenbemesters zijn rogge                                      

of gras (Italiaans). Bladrammenas                                         

en bladkool zijn veelal niet geschikt. 

 Doordat de derogatie op                                                                          

230 kg is gezet en de totale                                             

gebruiksnorm gelijk is gebleven, heeft                                      

u de mogelijkheid om wat meer maïsmest in te                        

zetten. Advies is 150 kg per ha. 
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Graslandbemesting 2015. 
 
Recentelijk hebben wij nog weer een aantal studiebijeenkomsten 
over bemesting van grasland bezocht van onafhankelijke instanties. 
De belangrijkste conclusies die hieruit naar voren kwamen, waren: 
 
-drijfmest vroeg aanwenden blijft een goede zaak! Met wel een 
belangrijke voorwaarde: het land moet goed berijdbaar zijn. 
-een voorjaarsmeststof met extra ammonium stikstof biedt in het 
algemeen wel voordeel. Bij late kunstmestgiften komen de KAS 
varianten weer in beeld. 
Als ammonium houdende meststof is ASS het meest geschikt. Dit is 
wel een meststof die gauw vast gaat zitten in de silo, Dus bestellen 
en direct helemaal wegstrooien is dan het advies. 
Na de eerste snede zijn de KAS meststoffen het geschiktst. 
-er werd nogmaals aangetoond dat vloeibare meststoffen zeker geen 
meeropbrengst geven. Wel kan bij bepaalde bedrijfsomstandigheden 
een vloeibare variant gunstig zijn. 
-de voorjaarsgift voor de 1e snede  in 2 keer verdelen kan vooral een 
positief effect hebben op het re gehalte van het gras. Een mooie 
combinatie zou dan kunnen zijn om de eerste keer ASS te strooien 
en de 2e keer gewoon KAS. 
 
Hierna een kort overzicht van beschikbare meststoffen: 
NO3 = nitraat 
NH4=  ammonium 
 
 

 N-
tot 

NO3 NH4 MGO SO3 Na2O 

Stikstofmeststoffen       

KAS 27 13,5 13,5 4   

KAS Zwafel 24 12 12  15  

Entec 26 26 7,5 18,5  32,5  

A.S.S. 26 7,5 18,5  32,5  

KAS Natrium 21 10,5 10,5 4  7 
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De bemestingsnormen zijn voor dit jaar niet aangepast ten opzichte 
van 2014. Op bedrijven met weidegang op zandgrond en derogatie, 
mag per ha grasland: 146,5 kg N gebruikt worden. Dit is omgerekend 
in KAS: 542 kg per Ha. 
Op bedrijven die volledig opstallen ,op zandgrond en derogatie mag: 
182 kg N per ha aangewend worden. In KAS is dit:674 kg per ha. 
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Technisch  2010  2011 2012 2013 2014 

Gem. aantal koeien  82  82 81 85 90 

Kg melk per koe per jaar 8603  8517 8367 8539 8395 

Vet% 4,53  4,53 4,53 4,50 4,44 

Eiwit%  3,58  3,56 3,59 3,57 3,54 

Kg krachtvoer per 100 kg 
meetmelk  

21,9  21,1 21,4 21,7 21,0 

Kg krachtvoer uit bijproducten 
per 100 kg mm  

1,7  2,2 1,8 1,8 1,4 

Totaal kg krachtvoer per 100 
kg meetmelk  

23,6  23,3 
 

23,2 23,5 22,4 

Celgetal    169 172 

Ureum    21 21 

Economisch      

Melkgeld per 100 kg mm 30,79 35,08 32,51 37,46 37,05 

Tot. krachtvoerkosten per 100 
kg mm 

4,65 5,64 6,40 6,95 6,47 

Saldo 26,14 29,44 26,11 
 

30,51 
 

30,58 
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Lammerperiode 
 

Een gezonde opfok is de basis voor een productieve geit. Het 
lammerseizoen is op dit moment in volle gang. Het is een 
drukke maar ook leuke periode. U bent bezig met de toekomst 
van uw veestapel. 
 
Hierbij enkele aandachtspunten: 
 
Klimaat in lammeren stal: 
  
Temperatuur: Tijdens de opfok 
is de omgevingstemperatuur erg 
belangrijk. Jonge lammeren hebben 
nog geen vetreserves en kunnen zich daardoor slecht warm houden. 
In combinatie met tocht en/of temperatuur schommelingen kan het 
weerstand niveau van de lammeren aangetast worden. Te warm is 
ook niet goed omdat de lammeren dan proberen de extra warmte 
kwijt te raken door versneld adem te halen. De longen zijn dan juist 
gevoeliger voor luchtweg infecties. De temperatuur is het liefst 
constant rond de 18 graden. Bij pas geboren lammeren een paar 
graden hoger en rond het spenen een paar graden lager. 
 
Luchtvochtigheid:  Een juiste luchtvochtigheid in de opfok is 
van groot belang voor het voorkomen van luchtweg infecties bij 
lammeren. Bij hogere luchtvochtigheid hebben virussen, bacteriën en 
schimmels een grote kans om te groeien en kunnen ze zich 
makkelijk verspreiden dan bij een droger klimaat. De luchtvochtigheid 
moet zijn tussen de 50-70% 
 
Ventilatiecapaciteit:  Afhankelijk van de leeftijd zal bij 
mechanische ventilatie bij hogere temperaturen harder geventileerd 
moeten worden om de temperatuur op een acceptabel niveau te 
houden. Bij een minimum ventilatie  houd je rekening met de  
minimale luchtverversing voor afvoer van schadelijke stoffen en  
water (damp). De minimum norm ligt tussen de 20 en 30 procent. Bij 
normale ventilatie houdt men als norm 0,8-1m3/uur/kg  
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lichaamsgewicht aan. Bij ventilatoren kun je een diafragmaschuif 
monteren zodat de hoeveelheid te ventileren luchtafvoer geregeld 
kan worden. 
 

Aandachtspunten bij melkgeiten rondom het 
lammeren: 

 
Plan tijd in voor diercontrole 
Neem ondanks de drukte, tijd voor controle. Loop overdag 15 
minuten tussen uw dieren door. 50% van uw dieren moet herkauwen 
op rustige momenten zoals 2 uur na het voeren of ’s avonds bij uw 
laatste ronde. 
 
Extra structuur bij uw hoogdrachtige geiten 
Verstrek in uw aflammergroep extra hooi, stro of luzerne. Zo kunnen 
uw geiten zelf structuur opnemen.  
Rondom het aflammeren zijn er dieren die een dag bijna niets vreten. 
Daardoor kan de pens dus minder goed werken. 
 
Controleer de mestsamenstelling 
Wat is de samenstelling, kleur, vertering van de mest en ziet u 
wormen? Kijk ook eens van dichtbij, als u de keutels openmaakt, wat 
ziet u dan? Let daarnaast ook eens op de verschillen tussen de 
groepen. 
 
Vers en schoon drinkwater 
Loop regelmatig de waterbakken na, is het water nog fris en schoon? 
 
Let op het klimaat 
Het stalklimaat blijft altijd aandacht vragen. Pas op met tocht. Kijk 
eens kritisch naar uw dieren, waar liggen ze graag en waar niet?  
Gebruik in de lammer periode extra stro voor droge en schone lig 
plekken. 
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Hulp bij verlossingen: 
Wanneer er ingegrepen, hulp geboden wordt bij een verlossing altijd 
werken met lange handschoenen. De achterhand van de geit 
schoonwassen met een ontsmette vloeistof (hibicet, citopogeen, 
dettol etc.) en voldoende glijmiddel gebruiken. De geit merken om 
controle mogelijk te maken. 
 
Weghalen lammeren: 
De lammeren i.v.m. para (en mogelijke andere ziektes) z.s.m. bij de 
moedergeit weghalen. Hoe minder contact met geitenmest hoe 
kleiner de kans op een para en andere infecties. 
 
Gebruik de thermometer 
Het kan verstandig zijn om meer geiten te controleren op 
temperatuur. Koorts geeft vaak aan dat er een ontsteking is 
(baarmoederontsteking) en dat uw geit dus hulp nodig heeft. Overleg 
met uw dierenarts voor een passende behandeling. 
 
Opvang lammeren: 
Lammeren “tijdelijk” opvangen in een droge schone kar/bak met een 
deksel erop. Deze kar vaak ontsmetten (Stalosan/Staldren), 
schoonhouden en vullen met gehakseld stro. Gehakseld stro geeft 
meer warmte dan vlas. 
 
Ontsmetten navels: 
Na de geboorte zo snel mogelijk de navels van de lammeren 
ontsmetten met een ontsmettingsmiddel op alcohol basis. 
Gebruik een speciale spray beker waarvan je zeker weet dat de 
gehele navel volledig door het ontsmettingsmiddel wordt geraakt. 
Goed sprayen heeft de voorkeur boven dippen. 
 
Controle in de opfok afdeling, controleer uw lammeren 
Neem ook bij uw jongste lammeren tijd voor controle. Hebben ze 
genoeg gedronken? Hoe is de mest qua samenstelling, kleur en 
consistentie? Kunt u wel of niet ventileren? Liggen uw lammeren 
goed verdeeld in uw hokken? 
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Check het drinkautomaat 
Controleer minimaal wekelijks uw lammerendrinkautomaat om 
problemen te voorkomen. 
 
 

Om ziekten te voorkomen is het belangrijk om de 
oorzaak en symptomen te herkennen. 

 
Hierbij de belangrijkste ziekten tijdens de opfokperiode: 
 
Voedingsdiarree: gele egale diarree op dag 3/5 geen koorts 
  

Oorzaak: concentratie melkpoeder niet goed, 
hoeveelheid of temperatuur melkpoeder niet 
goed. 

 
Infectieuze diarree: weinig drinklust, koorts, vermageren/uitdrogen,    

            bloed in de mest, koliek verschijnselen, sterfte 
 

Oorzaak: infectie door E coli, Salmonella of 
Cryptosporidium 

 
Coccidiose:  Zwart, groene diarree, sloom 
 

Oorzaak: Bevuild voer, voer vreten uit de pot, 
onvoldoende hygiëne 

 
Gewrichtsontsteking:Pijnlijke, ontstoken gewrichten, kreupel 
 

Oorzaak: navel niet of onvoldoende ontsmet. Oor 
nummers onhygiënisch ingebracht.  

 
Voor de juiste behandelingen met antibiotica raadpleeg uw dierenarts 
 
 

Succes tijdens de lammerperiode ! 
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Vitale biggen vanaf dag 1 
 

Een soepele, vlotte geboorte levert tijd en geld op. Biggen die sneller 
ter wereld komen zijn vitaler en hebben een grotere kans om uit te 
groeien tot sterke, gezonde vleesvarkens. Een slechte start 
daarentegen, achtervolgt de biggen vaak een leven lang.  
 
Er is u dus alles aan gelegen om te zorgen dat het geboorteproces 
goed gaat. Maar hoe gaat u om met de uitdagingen en knelpunten 
van de dagelijkse praktijk, waaronder:  
 

 Hoe krijg ik de zeug in de juiste conditie voor het werpen? 

 Hoe zorg ik voor een vlotte geboorte (< 4 uur) en lage      
tussenbigtijd (< 20 minuten)  

 Wat moet ik doen als het geboorteproces stopt, bijv. na de  
geboorte van de eerste 5 biggen?  

 Hoe monitor ik het geboorteproces en hoe laat ik dat met 
gerust hart over aan personeel?  

 

Geef de zeug vezelrijk voer en volop water  
 

 Zorg voor vezelrijk transitievoer  
 
Het voer dat de zeug in de kraamstal krijgt is niet alleen belangrijk 
voor de melkgift na het werpen, maar ook voor het geboorteproces. 
Daar wordt vaak te weinig aandacht aan besteed. In de ideale 
situatie krijgen de zeugen rond het werpen een goed vezelrijk 
transitievoer. Dan is er minder kans op verstoppingen in de darmen 
en verloopt het geboorteproces beter en vlotter. Kies voor een 
transitievoer dat met bijvoorbeeld zuren stuurt op gezonde darmflora. 
Schakel enkele dagen na het werpen over op een lactovoer voor een 
optimale melkgift zorgt. Als het op uw bedrijf niet mogelijk is om een 
transitievoer te voeren, doet u er goed aan om een lactovoer te  
gebruiken dat voldoende vezelrijk is en niet enkel voor een maximale 
melkgift zorgt. U kunt de vertering van de zeug beoordelen aan de 
hand van haar mest. De mest moet smeuïg zijn en aan de schep 
blijven hangen. Droge mest is funest.  
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Let behalve op de voerkeuze, ook op de hoeveelheid. Rond het 
werpen ligt de onderhoudsbehoefte van de zeug hoger. Houd een 
voergift van minimaal 1 % van het lichaamsgewicht per dag aan om 
te voorkomen dat de zeug in een negatieve energiebalans komt.  
 

 Verstrek extra water  
 
Om obstipatie te voorkomen is het verder belangrijk dat de zeug 
voldoende drinkt. Een dag voor het werpen heeft een zeug meer 
water nodig, maar niet alle zeugen nemen ook uit zichzelf voldoende 
water op. Verstrek extra water op de dag van werpen en zorg dat er 
steeds water in de bak staat om de zeug te stimuleren meer te 
drinken.  
 
Controleer de waterafgifte van de nippel voordat de zeugen in de 
kraamstal komen en dagelijks tijdens het voeren. Laat de 
waterkwaliteit jaarlijks onderzoeken, zowel bacteriologisch als 
chemisch. Bacteriologisch aan de bron en op het einde van de 
waterleiding in de batterij, het liefst bij een kraan. Neem voor 
chemisch onderzoek het liefst een monster rechtstreeks aan de bron.  
 

Fitte zeugen, goed klimaat en een schone stal  
 
Een succesvolle geboorte begint al op het moment dat de zeugen in 
de kraamstal komen. De conditie en gezondheid van de zeugen, het 
voer- en watermanagement, vermijden van stress en een schone 
kraamstal zijn bepalend voor het verloop van het geboorteproces.  
 

 Bewaak de conditie van de zeug  
 
Zeugen moeten voor het werpen in goede conditie zijn. Zeugen die 
te vet zijn, hebben een grotere kans op doodgeboren biggen omdat 
het geboorteproces moeilijker kan verlopen. Zeugen die te mager 
zijn, hebben echter meer kans op lichtere biggen, waardoor de kans 
op doodgeboren biggen en sterfte in de eerste dagen eveneens 
toeneemt. Als de zeugen in de kraamstal komen, kunt u nog maar  
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heel beperkt sturen op conditie. Het is dus zaak om dat in de 
maanden ervoor te doen, te beginnen in de dekstal. Bepaal de 
conditie van de zeugen door te kijken naar het evenwicht tussen 
spier, spek en gewicht. Eenduidige richtlijnen zijn moeilijk te geven, 
omdat het ideale evenwicht sterk verschilt tussen genetica. 
Instrumenten die kunnen ondersteunen bij het bepalen van de 
conditie zijn Body Condition Score kaarten en het meten van de 
spekdikte.  
 

Warm voor de biggen, frisse lucht voor de zeugen  
 
Een goed klimaat is een voorwaarde voor een goede start voor de 
biggen, en voor een soepel geboorteproces. In de afdeling is de 
ideale temperatuur 23 graden, in het biggennest minimaal 30-32, 
liefst 36 graden en tochtvrij.  
 
Biggen koelen na de geboorte snel af, wat direct invloed heeft op de 
biestopname. Hoe minder pasgeboren biggen afkoelen, hoe meer ze 
zullen drinken. Biggen die verkleumen, zullen snel verzwakken. 
Gebruik vloerverwarming, 1 warmtelamp per toom en/of een 
onderkruip om het biggennest op temperatuur te krijgen, zonder dat 
de zeug het te warm heeft. Tocht is uit den boze. Voorkom zeker 
tocht achter de zeug, aan het uier en in het biggennest, dicht kieren 
in de hokafscheidingen zo nodig af. Werpmatjes kunnen een goede 
bijdrage leveren, mits ze eenmalig worden gebruikt. Als biggen in de 
nageboorte kruipen, kunnen ze snel verkleumen; verwijder deze dan 
ook zo snel mogelijk. De uitdaging bij het klimaat is dat zeugen het 
snel te warm hebben, zeker tijdens de geboorte. Een te hoge 
temperatuur zorgt voor stress en vertraagt het geboorteproces, wat 
kan leiden tot doodgeboortes. Zorg dat u voldoende ventileert en 
zorg voor frisse lucht bij de kop van de zeug.  
 

 Schoon hok en een gezonde zeug  
 
Biggen hebben bij de geboorte verreweg de laagste weerstand van 
alle boerderijdieren. Ze zijn daarom vatbaar voor ziekteverwekkers 
die ze van de zeug en de omgeving krijgen. Reinig en ontsmet de 
kraamhokken en alle materialen (kratjes, voerbakjes etc.). Spoel 
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het hok na het ontsmetten goed na, pasgeboren biggen kunnen 
verbranden door restanten ontsmettingsmiddel. Douche of was de 
zeugen bij binnenkomst in de kraamstal, of voordat ze naar de 
kraamstal gaan en strooi het kraamhok voor de geboorte in met 
ontsmettende kalk. Houd het hok netjes en ruim de mest tijdens het 
werpen direct op, zodat de big in een schone omgeving ter wereld 
komt. Benevel het uier 12-24 uur voor de geboorte met zeep of een 
desinfecterend middel.  
 
Zorg bovendien dat de zeug zelf gezond is. Ontworm de zeugen 
twee weken voor de geboorte voor wormvrije biggen. Gebruik kort 
voor de geboorte geen antibiotica bij de zeug, omdat de microbiotica 
van de big negatief kan beïnvloeden.  
 

 Vermijd stress bij de zeug  
 
Vermijd stress rondom de geboorte. Dat begint al met de verhuizing 
van de zeugen naar de kraamstal. Zorg voor een zo soepel mogelijke 
overgang en doe dat op tijd: liefst een dag of vijf voor de werpdatum. 
Douche of was de zeugen met water van ongeveer 30 º, niet met 
koud water.  
 
In de dagen voor de geboorte is het van belang om rustig te 
controleren en te voorkomen dat de zeugen schrikken. Ook 
nestmateriaal, bijvoorbeeld het aanbieden van een jute zak, heeft 
een positief effect op het verminderen van stress. Nestbouwgedrag is 
een wezenlijk onderdeel van het natuurlijke gedrag van de zeug en 
draagt bij aan hogere oxytocinespiegels, waardoor de geboorte 
vlotter op gang komt en soepeler zal verlopen.  
 

Tijdens de geboorte: rust, reinheid, regelmaat  
 
Tijdens het werpen is het belangrijk om het regime van vóór de 
geboorte voort te zetten. Zorg voor rust, reinheid en regelmaat. 
Stress is funest, omdat het kan zorgen dat de geboorte stilvalt, 
waardoor de kans op doodgeboortes of zwakke biggen toeneemt.  
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Bovendien neemt het risico op doodliggers toe naarmate de zeug 
onrustiger wordt. Vermijd stress door harde geluiden te voorkomen,  
tijdens het werpen geen biggen te behandelen in de afdeling en zelf 
rustig te bewegen en te werken. Een schoon hok en hygiënisch 
werken voorkomt infecties bij de pasgeboren biggen. 
 Versleep geen gebruikte materialen tussen afdelingen en verwijder 
de mest en de nageboortes uit de hokken. Werk daarnaast 
gestructureerd en met protocollen en monitor de geboortes met een 
vaste regelmaat.  
 

 Monitor het geboorteproces systematisch  
 
Werk tijdens de geboorte met een vast protocol, waarin u vastlegt 
hoe vaak de geboortes worden gecontroleerd en welke stappen er 
tijdens het geboorteproces doorlopen worden. Houd het 
geboorteproces zorgvuldig in de gaten. Controleer of de geboorte 
vlot doorloopt, of de zeug fit is en goed blijft mesten en eten. 
Controleer de geboortes iedere 30 minuten. Bij iedere controle zou er 
weer een big bij gekomen moeten zijn. Zijn er geen biggen 
bijgekomen, zijn alle biggen droog en is er nog geen nageboorte? 
Dan wordt het tijd om in te grijpen.  
 

 Ingrijpen als de geboorte stil valt  
 
Geboortehulp op het juiste moment en de juiste manier kan biggen 
redden. Te vaak of te snel ingrijpen is echter niet goed voor zeug en 
big. Werk met het geboorteprotocol , zodat iedereen op dezelfde 
manier werkt en de juiste afweging maakt bij het al dan niet verlenen 
van geboortehulp. Grijp in als de geboorte stagneert (meer dan 20 
minuten geen big of nageboorte) of als de zeug perst zonder dat er 
een big komt. Tegen het einde van het geboorteproces, als er al veel 
biggen zijn geboren, begint u met een oxytocine injectie. Controleer 
dan na 15 minuten of er een big of nageboorte is en voel de zeug 
anders op. Als de geboorte vroeger in het proces stagneert, of als de 
zeug perst zonder dat er een big komt is het ook nodig om op te 
voelen. Geef de zeug na het opvoelen ook een oxytocine injectie om 
het uitdrijven te ondersteunen.  
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Spuit niet te veel: een dosering van 0,5 tot maximaal 1 cc is 
voldoende. Houd de zeugen die geboortehulp hebben gehad de 
volgende dag extra in de gaten: ogen ze fit, eten ze goed en krijgen 
ze geen koorts? 
 

 Kritisch op induceren  
 
Het induceren van de geboortes brengt risico’s met zich mee. 
Geboorte inductie kan ervoor zorgen dat biggen te vroeg ter wereld 
komen en daardoor zwakker zijn en kan ook koliek bij de zeug 
veroorzaken. Induceer daarom met beleid. Niet standaard alle 
zeugen om de geboortes te synchroniseren, maar alleen zeugen die 
later werpen. Induceer vanaf dag 116, zeker nooit eerder dan 114 
dagen dracht. Kijk daarbij naar de individuele drachtduur, niet het 
gemiddelde van de groep. 
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): Belangrijke 
informatie die u moet weten 

 
Zoals de planning nu is, zal de PAS in juli ingevoerd worden. 
Hierdoor wordt de verlening van vergunningen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (NB Vergunning) gewijzigd. Het is hierdoor 
als ondernemer nu het moment om de keuze te maken of je nu een 
NB vergunning gaat aanvragen of wacht tot de PAS van kracht 
wordt. Belangrijk  hierbij is de volgende beslisboom 
 
1 U hebt reeds een NB vergunning 
Dan hoeft u niks te doen, tenzij u nog goedkoop ammoniak kunt 
aankopen van de buurman om uw bedrijf uit te breiden. Reken hierbij 
wel op ca.€ 4.000  extra kosten. Dat zijn de kosten voor de aanvraag 
en de legeskosten van de Provincie. 
 
2 U hebt nog geen NB vergunning 
Dan is het belangrijk wat de hoeveelheid ammoniak op uw bedrijf in 
de milieuvergunning, (die gold in december 1994) vergund is. En of 
de toen geldende milieuvergunning ook werkelijk verleend is. (een 
aanvraag werd niet altijd één op één verleend) 
Ook is het belangrijk om de ammoniakuitstoot van de maximale 
veebezetting in 2012, 2013 en 2014 te bepalen.  Pak hiervoor de 
hoogste meitelling van die jaren als referentie. Dan pak je het aantal 
dieren per categorie Maal de ammoniak emissie (bijv. 9,5 kg voor 
koeien beweiden en 11,0 voor koeien permanent opstallen en 3,9 kg 
voor jongvee). 
 
Indien de ammoniak van uw maximale veebezetting in 2012, 2013 of 
2014 hoger is dan de milieuvergunning die gold in 1994, kunt u beter 
wachten op de PAS.  Als uitzondering geld hier, als u aantrekkelijk 
ammoniak kunt aankopen bij u buurman. Dan kan het interessant zijn 
om nu een NB aanvraag te doen. 
 
Indien de ammoniak van uw maximale veebezetting in 2012, 2013 of 
2014 lager is dan de milieuvergunning die in 1994 gold, kan het 
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interessant zijn om nu een NB vergunning aanvraag te doen. Dan 
kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur, die kan het 
verder voor u uitzoeken. 
Bij een huidige NB aanvraag geld het ammoniak plafond van het 
moment vanaf 1994 tot nu met de laagst vergunde hoeveelheid 
ammoniak. Dus als een vergunning later een lager ammoniak 
plafond heeft, is uw vergund recht alweer lager. Daarom is het 
belangrijk om dan alle stukken door te nemen. 
 
DUS HAD U IN 1994 EEN RUIME MILIEUVERGUNNING, DAN KAN 
HET INTERESSANT ZIJN OM NU DE NB VERGUNNING AAN TE 
VRAGEN. UW ADVISEUR KAN U ER MEER OVER VERTELLEN. 
 

 
Gebeurtenissen bij de Bond 

 
 

Zuid-Oost Salland, 
wie is er niet groot mee 

geworden. 
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Foto`s Verbouwing 
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