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Vraag:
Zijn er bepaalde eisen waaraan de roosters in kraamstallen moeten voldoen?
Antwoord:
In het Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in
varkenshouderijen zijn enkele vereisten omtrent de vloeren in kraamstallen opgenomen:
-

-

De biggen moeten toegang hebben tot de schone ligruimte die een comfortabele
afwerking en temperatuur heeft en voorzien is van een adequate waterafvoer.
Een deel van de totale vloeroppervlakte dat groot genoeg is om alle dieren tegelijk te
laten rusten, moet bestaan uit een dichte vloer of moet worden voorzien van een mat,
stro of ander geschikt materiaal.
De vloeren vlak moeten zijn maar niet glibberig om te voorkomen dat de dieren zich
verwonden. De vloeren moeten zo zijn ontworpen, uitgevoerd en onderhouden dat zij
bij de dieren geen letsels of pijn veroorzaken. Zij moeten aangepast zijn aan het
gewicht en de grootte van de dieren en moeten, wanneer geen strooisel wordt
verstrekt, een stevig, vlak en stabiel oppervlak vormen.

Daarnaast zou een rooster aan onderstaande eigenschappen moeten voldoen:





Zowel voor de zeug als voor de biggen:
 De roostervloer moet voldoende mestdoorlaat garanderen
 Noch zeugen noch biggen mogen zich kunnen kwetsen (huidbeschadiging,
kwetsuren aan poten/klauwen, uier, ….)
 De rooster moet voldoende grip en ondersteuning bieden
 De rooster moet voldoende ligcomfort bieden
Voor biggen:
 De rooster mag de warmte niet goed geleiden
 De rooster moet doodliggen helpen voorkomen
Voor de varkenshouder:
 De rooster moet voldoende duurzaam zijn
 De rooster moet arbeidsvriendelijk zijn
 De rooster moet economisch zijn

Qua materiaal komen momenteel vooral metaal en kunststof in aanmerking, een betonrooster
voldoet zonder bedekking in principe niet aan de genoemde eisen. Vaak wordt (zachtere en
warmere) kunststof voor de biggen gecombineerd met metaal voor de zeugen (koeler en
minder aantrekkelijk voor de biggen wat doodliggen helpt voorkomen).
Algemeen geldt dat een ideaal kraamhok moeilijk te ontwikkelen is, omwille van de
verschillende eisen waaraan gelijktijdig moet worden voldaan.
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Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de
formulering van dit antwoord:
- Suzy Van Gansbeke – Vlaamse overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

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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