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Welkom
Vewi Techniek levert en installeert drinkwatersystemen, feeders en meetsystemen in de veehouderij. Zij kan ervoor zorgen 

dat de kwaliteit van het drinkwater tot aan het dier behouden blijft, zonder toevoegingen. Daarnaast geeft een goede 

drinkwaterinstallatie een verhoogde voeropname, betere voederconversie en gezondere dieren.

Verhuisbericht

Geachte relatie, met ingang van 1 juni 2015 is ons nieuwe adres; 

Achterste Groes 4B, 5384 VG Heesch

Wij vragen u het adres aan te passen in uw administratie. Het is mogelijk dat u dit al eerder heeft gedaan. 

Vewi Feeder verhoogt voeropname en groei van biggen

Vewi techniek heeft een onderzoek bij Varkens Innovatie Centrum 

te Sterksel weggezet, waarbij de Vewi Feeder centraal stond. Er is 

onderzocht wat het effect is van het verstrekken van voer en 

drinkwater via een geoptimaliseerd voer en drinkwatersysteem 

(Vewi Feeder) of via 2vaksdroogvoerbakken en drinkbakjes, op de 

technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen.

Het verstrekken van voer en drinkwater via de Vewi Feeder 

verhoogde de voeropname en groei van de biggen in zowel de 

eerste week na spenen als van dag 7 tot 35 tot spenen. Er was geen 

verschil in voederconversie tussen de beide proefbehandelingen. In 

de eerste 6 uur na spenen staken de biggen gemiddeld 30 tot 35 

keer hun kop in de Vewi Feeder (gecombineerde voer en 

drinkwaterverstrekking). In de controlegroep was dit gemiddeld 22 

keer (één derde hiervan was kop in de droogvoerbak steken en 

twee derde in het drinkbakje). De feeder kan krap afgesteld 



worden, ook dan valt er voldoende voer in de bak. De afstelling van 

de bak kan het beste aangepast worden op basis van de 

hoeveelheid voer die onderin de bak ligt. Enkele korreltjes voer 

onder in de bak is voldoende. Lees het volledige rapport online of 

neem contact op met Vewi Techniek.

Open innovatie dagen 2015  VIC Sterksel

Vewi Techniek, Kewi Services en Team VIC Sterksel presenteren u 

de Open Innovatie Dagen Varkenshouderij 2015! 

Op 19 en 20 juni vinden, na het succes van de afgelopen twee 

edities, wederom de Open Innovatie Dagen plaats. Het afgelopen 

jaar heeft Vewi Techniek in samenwerking met team VIC Sterksel, 

gewerkt aan innovatie en onderzoek binnen de Nederlandse 

varkenshouderij. Mede aan de hand van deze onderzoeken staat de 

Nederlandse varkenssector wereldwijd op nummer 1. 

Tijdens de derde editie van de Open Innovatie Dagen is het mogelijk 

alle innovaties in reallife te aanschouwen, zo ook de Vewi Feeder. 

VIC Sterksel stelt de deuren van haar onderzoeksfaciliteiten open, 

waardoor u met eigen ogen alle innovaties in de praktijk kunt 

bekijken. Daarnaast zijn er gedurende deze tour inhoudelijk experts 

van uit zowel onderzoek als het bedrijfsleven aanwezig om uw 

vragen te beantwoorden en u toelichting te geven over de 

verschillende innovaties en onderzoeken. 

Aan de hand van de verschillende themapleinen, zoals onder 

anderen ‘voer & gezondheid’ en ‘mest & emissie’ komen  veel 

facetten binnen de varkenshouderij aan bod. Kortom alle 

ingrediënten voor een interessante en leerzame dag.

U bent van harte welkom op de stand van Vewi Techniek. Ook 

dochteronderneming Kewi Services is hierbij aanwezig. 

Product in het zonnetje

Waterlekkages zijn erg vervelend. De gevolgschade en ellende die 

het met zich mee brengt zijn onwenselijk. Denk bijvoorbeeld aan 

verspilling van drinkwater, natte strooisel vloeren, verminderde 

mestkwaliteit en water in de mestput. Waterschade kan al snel 

oplopen tot 60 euro per uur! 

Venke Leakguard is een revolutionaire waterlekkage beveiliging die 



op basis van diverse metingen de watertoevoer afsluit en 

waarschuwt bij een eventuele lekkage. De leakguard kan bij een 

lekkage een smsalarm geven of aangesloten worden op het huidige 

alarmsysteem in de stal. Op deze manier wordt u tijdig 

geïnformeerd over afwijkend watergebruik. Kijk voor meer 

informatie op de website. 

In verband met de zomervakantie is Vewi Techniek gesloten van 3 augustus t/m 16 augustus 2015 (week 32 en 33). 

Wij wensen u alvast een prettige vakantie!

• Achterste Groes 4B • 5384 VG Heesch • Tel. 0412 764102 •

• verkoop@vewitechniek.nl • vewitechniek.nl •

Klik hier om af te melden voor deze nieuwsbrief


