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Uiergezondheid
vraagt om smakelijk water
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Bij problemen met de uiergezondheid wordt er vaak gekeken naar
voeding, melktechniek en weerstand. ‘De beschikbaarheid van
water en de kwaliteit worden vaak
over het hoofd gezien’, signaleert
GD-dierenarts Sanne Carp-van
Dijken. Terwijl de koeien op een
gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks
3 miljoen liter water opnemen.
TEKST ALICE BOOIJ

B

acteriën, schimmels en virussen. Overal komen ze
voor, ook in het water dat koeien drinken. Het zĳn
ziektekiemen die niet rechtstreeks in de uier van de
koe terechtkomen, maar wel een negatief effect kunnen
hebben op de weerstand van koeien, geeft Sanne Carp-van
Dĳken, dierenarts bĳ GD, aan. ‘De uiergezondheid is een
maat voor de weerstand van het dier. Zorg er bĳ gezondheidsproblemen dan ook altĳd voor dat je de factor water
kunt uitsluiten als oorzaak.’

3 miljoen liter water per bedrijf
Water is van levensbelang voor gezonde koeien. Met een
opname van 60 tot 200 liter per koe per dag (zie kader op
pag. 27) gaat er nogal wat water door de koe. Voor een bedrĳf met 80 melkkoeien betekent het jaarlĳks 40 kuub
water per koe, kortom: ruim 3 miljoen liter water per jaar
voor de hele veestapel. Dat water moet van onberispelĳke
kwaliteit zĳn.
Drinkwaterkwaliteit betekent voor koeien in de eerste
plaats smakelĳkheid, voegt Carp-van Dĳken eraan toe.
‘Een koe ruikt zoveel meer dan een mens, ze is kieskeurig.’
Smakelĳk water is een voorwaarde voor de koe om er volop
van op te nemen. ‘Genoeg wateropname is daarbĳ ook weer
een basisvoorwaarde voor de opname van droge stof aan
voer en daarmee heeft de wateropname een directe relatie
met de melkproductie.’ Genoeg opname zorgt voor een
hogere voeropname, een betere energievoorziening voor de
koe en een betere penswerking, zegt de dierenarts. ‘Dit
resulteert weer in gezonde koeien en gezonde koeien hebben gemiddeld een lager celgetal.’
Drinkwaterkwaliteit betekent ook schone bakken en leidingen. Eens per week waterbakken reinigen voorkomt het
ontstaan van een biofilm. ‘Dat slĳmerige laagje met voeren kiemresten dat aan de zĳkant van de bak zit’, verklaart
Carp-van Dĳken. Als de waterbakken regelmatig schoongemaakt worden, is er nog voldoende schoon water op te
nemen voor de koeien, want bĳ een biofilm neemt de smakelĳkheid van het water enorm af. ‘In die biofilm hopen
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volwassen rund
goed

Tabel 1 –
Drinkwaternormen voor
volwassen runderen en
kalveren (bron: GD)

pH
ammonium (mg/L)
nitriet (mg/L)
nitraat (mg/L)
chloride (mg/L)
natrium (Na) (mg/L)
ijzer (mg/L)
mangaan
sulfaat (mg/L)
hardheid (° D)
gisten en schimmels
E. coli (kve/mL)
totaal kiemgetal (kve/mL)
arseen (µg/L)
cadmium (µg/L)
chroom (µg/L)
koper (µg/L)
nikkel (µg/L)
lood (µg/L
zink (µg/L)
1)

5 tot 8
<2
< 0,1
< 100
< 250
< 800
< 0,5
<1
< 100
4 tot 15
(1)
< 10
< 10.000
< 10
<5
< 50
< 50
< 20
< 10
< 100

kalf
slecht

goed

slecht

<4 of >8
> 10
> 1,0
> 200
> 2000
> 1500
> 10
>2
> 250
> 25
> 10.000
> 100
> 100.000
> 25
> 10
> 250
> 100
> 100
> 25
> 500

5 tot 8
< 0,5
< 0,1
< 100
< 250
< 400
< 0,2
< 0,5
< 100
4 tot 15
(1)
<1
< 1.000
< 10
<5
< 50
< 50
< 20
<5
< 100

<4 of >9
>2
> 1,0
> 200
> 2000
> 800
> 0,5
> 1,0
> 250
> 25
> 10.000
> 10
> 10.000
> 25
> 10
> 250
> 100
> 100
> 15
> 500

Er is geen duidelijke grens welk niveau goed is

zich allerlei bacteriën en schimmels op, die vormen
een groot risico voor de gezondheid’, geeft Guillaume
Counotte, toxicoloog bĳ de GD, aan. ‘De pens is een
groot buffervat, maar krĳgt wel al die kiemen te verwerken’, noemt Carp-van Dĳken het gevolg. ‘Vooral
kalveren zonder beschermende pens zĳn gevoelig
voor water met een hoog kiemgetal.’
Ook in waterleidingen zĳn die biofilms te vinden. Met
name doordat mangaan uit het water zich in de leidingen ophoopt. ‘Mangaan op zich is geen probleem
voor de gezondheid van de koeien’, geeft Counotte
aan. ‘Het verstopt hoogstens de leidingen. Maar aan
mangaan hechten zich weer allerlei schimmels en
bacteriën, die zich vervolgens ophopen. Dat zĳn de
boosdoeners.’ Vooral in tyleenleidingen is die biofilm
een probleem. ‘Metalen leidingen zĳn een factor 100
minder gevoelig voor de vorming van een biofilm.
Ook polypropyleen of polyethyleen met een hoge
dichtheid voorkomen het aanzetten van biofilms.’

Helft heeft eigen bron
Naar schatting de helft van alle melkveebedrĳven
werkt met een bron om zo zelf in de waterbehoefte
van de koeien te voorzien. Dat scheelt behoorlĳk in

de kosten, rekent Jelle Booi van Mezutec voor. ‘De
aanschaf en het onderhoud van de bron kosten ongeveer 30 cent per kuub water. De kosten van leidingwater variëren van 1,10 tot 2,70 euro per kuub in
Nederland.’ Niet alle water is echter geschikt als
bronwater, relativeert Booi. ‘We kunnen het met
allerlei filters en zuiveringsmethoden eigenlĳk altĳd
opwaarderen tot water dat de kwaliteit heeft van
leidingwater. Maar de vraag is of veehouders daar
zoveel kosten voor zouden moeten maken.’
Een bron kost ongeveer 5000 euro, waarbĳ het met
verschillende zuiveringen kan oplopen tot wel 25.000
euro als een omgekeerde osmose – een proces om
water te zuiveren – nodig is. In dat laatste geval zou
ik gewoon leidingwater adviseren.’
Overigens merkt Booi op dat het gebruik van leidingwater geen garantie is voor smakelĳk water van hoge
kwaliteit. ‘De kwaliteit wordt tot aan de watermeter
gegarandeerd door de drinkwatermaatschappĳ, daarna is het de verantwoording van de melkveehouder.’
De kwaliteit van het bronwater in Nederland is niet
overal goed genoeg om te gebruiken, weet ook collega
Erik van der Velde van Remon. ‘Op de zandgronden
op de Veluwe is met een lichte ontĳzering prima

Schoon drinkwater, lager celgetal
Canadees onderzoek naar de relatie
tussen tankcelgetal en onder andere
drinkwaterkwaliteit wees uit dat schoon
drinkwater voor de koeien zorgt voor
een lager tankmelkcelgetal.
GD-dierenarts en uiergezondheidspecialist Christian Scherpenzeel geeft aan

26

dat een concretere relatie tussen drinkwater en uiergezondheid moeilijk is
hard te maken. ‘Mastitis is multifactorieel, maar ik durf de stelling wel aan dat
schoon en smakelijk drinkwater van
goede kwaliteit de uiergezondheid ten
goede komt. Veel van het water dat de

koeien drinken, komt uiteindelijk in de
melk terecht en dat is bestemd voor
humane consumptie. Dus niet alleen
vanuit veterinair, maar uiteraard ook
vanuit het oogpunt van volksgezondheid is drinkwaterkwaliteit cruciaal.’
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Waterbehoefte
van de koe
Een droge koe drinkt rond
de 60 liter water, een koe
met een hoge productie én
hittestress drinkt tot wel 200
liter water per dag. Een
gemiddelde koe van 650
kilogram met een productie
van 40 liter melk per dag
heeft bij een temperatuur
van 20 graden Celsius en
een relatieve luchtvochtigheid van 75 procent een
waterbehoefte van 140 liter
per dag. Op een warme
zomerdag met 30 graden en
een relatieve luchtvochtigheid van 85 procent stijgt de
waterbehoefte naar 185 liter
per dag.

BEK

PENS

200 liter
speeksel
per dag
100-120
liter inhoud
= 90 tot 110
liter water

UIER

25-50 liter melk
= 22 tot 45 liter water
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Zoet en zout bronwater
Op de kaart van Nederland staat aangegeven waar en op welke diepte
zich zoet en zout water bevindt. Grofweg is het in de rode gebieden niet
rendabel om in eigen bronwater te investeren. In de gele gebieden is dit
mogelijk met nanofiltratie. In de blauwe gebieden is dit mogelijk met
zowel open als gesloten ontijzeringsinstallaties, mits het water belucht
wordt.

grensvlak in meter NAP
–750 tot –650
–650 tot –550
–550 tot –450
–450 tot –350
–350 tot –250
–250 tot –200
–200 tot –150
–150 tot –100
–100 tot –75
–75 tot –50
–50 tot –40
–40 tot –30
–20 tot –10
–10 tot 0
0 tot 10
bron: TNO

bronwater te winnen. In het westen op de veengrond,
waarbĳ er veel gassen in het water zitten, is het haast
onbegonnen werk om er goed drinkwater voor de
dieren van te maken.’
De techniek van omgekeerde osmose is daarbĳ niet
de juiste techniek voor koeien, geeft Van der Velde
aan. ’In gevallen waar het water enigszins brak of van
slechte kwaliteit is, kan nanofiltratie, een membraantechnologie gecombineerd met een multifilter, ervoor
zorgen dat de essentiële kalkmineralen in het water
behouden blĳven en het water intensief belucht
wordt en daarmee zuurstofrĳk is. Met deze techniek
is het gemakkelĳk om toch nog meer dan de helft te
besparen ten opzichte van leidingwater.’
Belangrĳk bĳ het zuiveren van het bronwater is dat
de smakelĳkheid behouden blĳft. ‘Je kunt water wel
zo extreem filteren dat het nog schoner is dan leidingwater’, weet Van der Velde. ‘Voor de koeien is het
dan meteen ook niet lekker meer. Door er zuurstof
aan toe te voegen, te beluchten dus, krĳgt het smakelĳkheid. Bovendien voorkomt beluchting de vorming
van een biofilm.’
Van der Velde geeft aan dat de scheikundige structuur van water ervoor zorgt dat er ‘gaten’ in water
zitten. ‘Daar gaan mineralen tussen zitten en dat is
ook nuttig.’ Bĳ te veel zuivering, zoals bĳvoorbeeld
gebeurt bĳ alleen het gebruik van een ionenwisselaar
of zoutinstallatie, raak je essentiële kalkmineralen
kwĳt. ‘Daardoor is het water niet smakelĳk meer,
niet meer in balans en krĳgt het een andere pH. Magnesium en calcium zĳn ook nuttig in het drinkwater.’

Advies monster nemen
Er worden regelmatig watermonsters ingestuurd naar
GD om het bronwater te testen. ‘Bĳ de pluimvee- en
varkenshouderĳ is het verplicht. Voor die diersoorten
zĳn er ook via de IKB-regelingen of andere kwaliteits-

28

veeteelt APRIL 2 2017

XA07_SpecialUiergezondheid.indd 28

24-04-17 12:10

Uiergezondheid was nog nooit zo goed
De uiergezondheid op melkveebedrijven
is nog nooit zo goed geweest als het
afgelopen jaar. Het tankmelkcelgetal lag
rond de 190.000 cellen, zo blijkt uit de
gegevens van GD-monitoring. Hierbij
wordt informatie van CRV, Qlip, Rendac

en GD gecombineeerd. ‘Daarbij is door
melkveehouders 60 procent minder
antibiotica gebruikt’, vertelt Christian
Scherpenzeel, GD-dierenarts en uiergezondheidsspecialist. ‘Met het aanhouden
van meer koeien de afgelopen jaren en

schema’s drinkwaternormen voorgeschreven’, geeft
Counotte van GD aan. ‘Pluimvee en varkens zĳn op
sommige punten gevoeliger voor de drinkwaterkwaliteit dan melkvee, maar koeien nemen gewoonweg
minder op als het water niet lekker is.’
Qua regelgeving loopt melkvee, vergeleken met de
andere diersoorten, wat uit de pas. ‘Eens per vĳf jaar
de waterleidingen geheel schoonspoelen en één keer
per jaar onderzoek doen naar de kwaliteit van het
water is wel aan te bevelen’, geeft Counotte aan. ‘Zo
houd je de vinger aan de pols.’
In het GD-lab komt hĳ regelmatig water tegen dat te
veel ĳzer bevat – ‘dat is minder smakelĳk’ – en bovendien veel variatie vertoont in hardheid. ‘Te hard
of te zacht water is geen probleem. Koeien wennen
aan een bepaalde hardheid, het gaat erom dat het
niet wisselt.’ Dan krĳg je bĳvoorbeeld de situatie dat
koeien die uit de wei komen, in de stal met zĳn alleen ineens de drinkbak leegmaken. ‘Dat zĳn signalen dat er iets met het drinkwater of de drinkwatervoorziening aan de hand is.’

Doe-het-zelftest
Voor veehouders die een snelle ‘doe-het-zelftest’ willen doen om het water te checken, noemt Counotte
de belangrĳkste items: helderheid, bezinksel, geur en
kleur. ‘Wanneer het water helder is, geen bezinksel
bevat, niet ruikt en een mooie doorzichtige kleur

de uitdaging van selectief droogzetten
lag een stijging van het celgetal op de
loer’, analyseert Scherpenzeel. ‘Dat is niet
gebeurd, integendeel. De goede resultaten zijn dan ook een groot compliment
voor de hele sector.’

heeft, heb je 85 procent zekerheid op goed drinkwater.’ Onderzoek daarbĳ wel monsters uit alle verschillende waterbakken, voegt Carp-van Dĳken daar nog
aan toe. ‘Koeien drinken wellicht meer uit de ene bak
dan uit de andere bak. Blĳkbaar zĳn er toch smaakverschillen.’
Hoe kun je zien of koeien water smakelĳk vinden?
‘Observeren’, adviseert Carp-van Dĳken. ‘Het is normaal dat koeien vĳf minuten bĳ een waterbak staan.
Het liefst nemen ze tien liter tegelĳk op’, weet ze.
Rondom de waterbak moet er voldoende ruimte zĳn,
zodat koeien zich vrĳ voelen om de waterbak op te
zoeken. De dierenarts hanteert hierbĳ een norm van
7 centimeter waterbak per koe en een doorstroomsnelheid van het water van 15 liter per minuut. ‘Eén
sneldrinker kan maximaal vĳftien koeien van water
voorzien en de toevoersnelheid moet zo’n 20 liter per
minuut zĳn.’
Wat voor melkkoeien geldt, geldt ook voor droge
koeien. ‘Vooral droge koeien moeten een goede voeropname halen. Gemakkelĳk smakelĳk water opnemen hoort er dan bĳ.’ In de praktĳk ziet Carp-van
Dĳken dat de droge koeien oude, kleine drinkbakken
hebben, in de oude stal gehuisvest zĳn met oude
leidingen of dat er te weinig drinkbakken zĳn voor
het aantal droge koeien. ‘Door kĳken zie je een heleboel gedrag rondom zo’n drinkbak. De koeien geven
zelf wel aan wat ze van het water vinden.’ l

Biofilm tast smakelijkheid aan

Een biofilm in een waterleiding

Een biofilm maakt het water minder smakelijk. Bovendien ontstaan hierdoor bacteriën, schimmels en gisten die in het drinkwater terechtkomen.
pijpleiding

water

bacterie

gist

schimmel

ijzer/mangaan

+

NH4

pijpleiding

NH3

XA07_SpecialUiergezondheid.indd 29

veeteelt APRIL 2 2017

29

24-04-17 12:10

