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Vraag:
Is er wetgeving beschikbaar over minimale afmetingen (of oppervlakte) van een biggennest
in de kraamstal?

Antwoord:
In het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in
varkenshouderijen is opgenomen dat een deel van de totale vloeroppervlakte in de kraamstal
moet bestaan uit een dichte vloer of moet worden voorzien van een mat of van stro of ander
geschikt materiaal. Deze plaats moet groot genoeg zijn om alle biggen tegelijk te laten rusten.
Er zijn geen specifiekere minimale afmetingen inzake het biggennest opgenomen.
Hoewel dit niet wettelijk bepaald is, zou een big van minder dan 1 week leeftijd ongeveer 0,06
m² (= 15 cm x 40 cm) ruimte ter beschikking moeten hebben1. Wat neerkomt op 0,84 m² voor
een nest van 14 biggen (= 0,06 m2 x 14). Veel nestplaten zijn echter slechts 0,72 m² (0,60 m
op 1,2 m). Dit is te klein voor 4 weken oude biggen die meer dan 1 m2 nodig hebben om tegelijk
te kunnen liggen. Een oplossing kan zijn om het biggennest in twee te splitsen en dus zowel
links en rechts te plaatsen van de kraamkooi. Tussen het nest en de kooi beveelt men een
minimale afstand van 30 cm aan. Tussen het nest en de kop van de zeug is er best een ruimte
van 20 cm.
Ter informatie geven we u mee dat in de Nederlandse wetgeving specifieke afmetingen inzake
het biggennest zijn opgenomen: ‘biggen moeten beschikken over een dichte vloer of een vloer
bedekt met een rubber mat waarvan de oppervlakte ten minste 0,6 m2 per toom biggen
bedraagt’.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af
van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het
gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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