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MET VITALSAFE DE DARMEN VAN JONGE 
BIGGEN ONDERSTEUNEN

Wim en Stevenia van den Broek hebben in Lunteren (Gld.) een gemengd bedrijf met zeugen en 
biologische leghennen. In 2016 bouwden zij een nieuwe etagestal en is de zeugenstapel opgeschaald 
naar ruim 600 zeugen. De bestaande stallen hebben ze toen omgebouwd naar een biggenstal. 
Naast de locatie in Lunteren hebben Wim en Stevenia nog een extra locatie in Zevenaar waar de 
speenbiggen worden opgefokt en afgemest worden.

- gebruikerservaring -

Mts. van den Broek
De locatie in Lunteren is een echt 
familiebedrijf, sinds jongs af aan werkt Wim 
al mee op het bedrijf, toen nog van zijn 
vader. Tot 2006 zat Wim samen met zijn 
vader in maatschap, daarna is hij zelfstandig 
met zijn vrouw Stevenia aan de slag gegaan. 
Begonnen met 160 zeugen in 2006 en 
afgelopen jaren uitgebreid. De bouw van 
de nieuwe stal in 2016 was een belangrijk 
moment van 200 naar ruim 600 zeugen. 
Maar zeggen ze achteraf: “het is eigenlijk 
heel voortvarend gelopen, we hadden de 
tijd en opbrengstprijzen mee en ook qua 
technische resultaten liep het goed”.

Aandacht in de kraamstal 
Het bedrijf wordt echt samen gerund, 
Stevenia houdt zich vooral bezig met de 
kraamstal en de administratie en Wim doet 
de andere werkzaamheden op het bedrijf. 
Alleen rondom spenen is er extra personeel. 
De focus op het bedrijf ligt op werkgemak 
en het maximaal bijvoeren van de biggen. Er 
is veel aandacht en zorg voor de kraamstal. 
Zo zijn inmiddels alle kraamhokken onlangs 
uitgerust met balansvloeren. Een flinke 
investering, maar hier hadden ze tijdens 
de bouw van de stal al rekening mee 
gehouden. Dit leidde tot zo’n 3 % uitval 
verlaging in de kraamstal. 

Biestopname
We vinden het belangrijk dat de 
melkproductie van de zeug goed op orde 

is, dit zorgt ook weer voor werkgemak. “De 
eerste 24 uur na geboorte vinden we het 
belangrijk dat de biggen zoveel mogelijk 
biest krijgen” aldus Stevenia. “Bij grote 
tomen sluiten we een aantal biggen even 
op, zodat alle biggen kans hebben op 
voldoende biestopname.” 

Bijvoeren
In overleg met Kees van Ramshorst, die 
al ruim 36 jaar het bedrijf in Lunteren 
namens Denkavit begeleidt, wordt er op 
dag 2 gestart met bijvoeren van de biggen. 
We voeren de biggen bij als aanvulling 
op de zeugenmelk. Het uitgangspunt is 
biggenmelk vanaf dag 2 maar bij de tomen 
waar we verteringsproblemen/diarree zien, 
kiezen we voor Vitalsafe. “Dit voeren we 
vanaf dag 2 tot 7, echt om de darmen van de 
biggen te ondersteunen. De biggen worden 
vroeg gespeend bij ons, dus ze moeten het 
meteen goed doen.” 

Gebruiksgemak
“Het ruikt wel een beetje anders dan de 
zoete biggenmelk maar de biggen vinden 
het lekker” aldus Stevenia. “Het lost 
makkelijk op en blijft mooi stabiel in de 
bakjes.” Stevenia schept met de maatbeker 
Vitalsafe in de emmer, vult aan met water 
en even roeren. “Ik voer kleine porties aan 
de biggen, ik verstrek zoveel dat ze het 
precies opnemen. Dat scheelt ook weer 
werk, want daardoor hoef ik de bakjes ook 
niet schoon te maken”. 

Geen speendip
“We zien amper een speendip op drie weken 
spenen” aldus Wim. Op dag 7 worden de 
biggen overgeschakeld naar Top Wean. “Ik 
voer ze maar liefst 4 x per dag bij” aldus 
Wim. Twee dagen voor het spenen staan alle 
biggen al op het speenvoer, dat voer krijgen 
ze ook na spenen. De biggen zijn dankzij 
Vitalsafe gewend aan het voer opnemen 
en vreten daarom goed door. Samen met 
alle erfbetreders streven we naar het beste 
resultaat. Denkavit geeft advies en Kees 
heeft veel kennis. “Uiteindelijk wil je toch 
samen je bedrijf naar een hoger niveau tillen 

en betere resultaten halen”. 

Technische resultaten
Het bedrijf met ruim 600 Topigs TN 70 zeugen 
(de hele zeugenstapel wordt omgeschakeld 
van Topigs 20 naar TN 70) x PIC 408 groei 
als eindbeer. Het uitvalspercentage in 
de kraamstal over 2020 is laag en is op 
6,8 % uitgekomen. Na spenen ligt het 
uitvalspercentage onder de 2 %. Afgelopen 
jaar speenden zij 33.2 biggen per zeug en het 
levendgeboren ligt op 14.7 biggen. 


