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Drinkwater: zekerheid over de kwaliteit
Paarden krijgen meestal goed voer en worden af en toe ook verwend met wat extra’s.
Maar als het om water gaat, is niet altijd duidelijk hoe goed de kwaliteit ervan is. Hoe
weet u of het water geschikt is voor de paarden? En zou u het drinkwater dat de
paarden krijgen ook zelf drinken?
stikstofverbindingen (nitraat, ammonium, nitriet),
mineralen (natrium, chloride, sulfaat, calcium,
magnesium), metalen (ijzer, mangaan) en de
zuurgraad. Ook wordt het aantal bacteriën en het
aantal ‘mestbacteriën’ (E. coli) gemeten.

Zelf testen
Maar u kunt zelf ook al veel doen. Ruiken en
kijken levert namelijk vaak al een goed beeld op.
Pak daarvoor twee potjes en vul het ene potje
met drinkwater van de paarden en het andere
potje met kraanwater. Vergelijk deze twee potjes,
zoals ook aangegeven in het schema hiernaast,
op de volgende aspecten: geur, kleur, helderheid,
bezinksel en ijzerneerslag. Scoort het water meer
dan zeven punten, dan is de kans dat het
drinkwater voor paarden van goede kwaliteit is
meer dan 85 procent. Blijkt echter één of
meerdere keren dat het water niet helder is, veel
neerslag bevat, geel is of slecht ruikt, dan kunt u
ervan uitgaan dat het water ongeschikt is.

Het water uit de bron is meestal nog wel goed, maar in de leidingen en bak vervuilt het snel.

Net als mensen willen paarden graag lekker
drinkwater. Zeker wanneer ze voldoende moeten
drinken, bijvoorbeeld als het in de winter erg
koud is of als ze veel moeten drinken in de zomer
als het erg heet is. Het water mag uiteraard niet
schadelijk zijn voor het paard. Maar hoe weet u of
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het water lekker en niet schadelijk is? Het is
natuurlijk altijd mogelijk om laboratoriumonderzoek te laten doen. Dan wordt het water
onderzocht op een twaalftal kenmerken. Hiermee
krijgt u een goed beeld van de waterkwaliteit.
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar

Uit ervaring weten we bij GD dat maar de helft
van het drinkwater voor paarden goed genoeg is.
Het water uit de bron is meestal nog wel in orde
(bevat soms wat veel ijzer), maar in de leidingen
en de bak vervuilt het snel. Daar kunnen paardenhouders vrij eenvoudig wat aan doen door
regelmatig het water te verversen. Ook diepe
bakken waar vuilresten in kunnen bezinken,
helpen om het drinkwater schoner te krijgen.
Bacteriën hechten zich graag aan deeltjes en die
bezinken dan weer. Dus de bak hoeft niet
brandschoon te zijn. Als het bovenstaande water
maar helder en fris is en geen kleur bevat, dan
vindt het paard het water lekker.
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