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Het belang van water in de veehouderij is vaak onderbelicht. De kwaliteit
van het drinkwater in de stal is lang niet altijd voldoende. En dat terwijl goed
drinkwater essentieel is voor de gezondheid van dieren.

Algemeen

[Pascal Philipsen]

Watermanagement
Water staat wereldwijd volop in de
belangstelling. Bijvoorbeeld watermanagement als onderdeel van ontwikkelingshulp voor derdewereldlanden
waarbij een chronisch tekort is aan
water of juist watermanagement in ons
eigen land waar we eerder overlast hebben. Tegen het jaar 2032 kampt 60 procent van de wereldbevolking met waterschaarste, is de verwachting. In de veehouderij is een tekort aan drinkwater
(nog) geen probleem. De kwaliteit
ervan echter wel.

Schone drinkwatersystemen
zijn erg belangrijk voor een
goede gezondheid van een
dier.

To p s p o r t
Vele maatregelen en innovaties in de
veehouderij hebben ertoe geleid dat
productiedieren veel beter zijn gaan
presteren. Zo gaf een koe twintig jaar
geleden gemiddeld nog maar 5000 tot
6000 liter melk per jaar, inmiddels is dit

gestegen naar gemiddeld 10.000 liter.
Deze vergelijking gaat ook op voor varkens en kippen. Via selectie, huisvesting
en voer zijn we topsporters gaan kweken. Op zich is daarop niets tegen, maar
het heeft er wel toe geleid dat onder
andere het verteringsgestel er niet sterker op is geworden. Gevolg is dat tijdens zwakke momenten schadelijke
virussen en microben kunnen toeslaan,
resulterend in zieke dieren en slechte
prestaties.
Biofilm
Gezonde darmen zijn de basis voor een
optimale weerstand. Bij het uitbreken
van ziektes wordt vaak gekeken naar
het klimaat in de stal, de werking van
het antibioticum en/of de samenstelling
van het voer. Maar zelden gaat de aandacht naar de kwaliteit van het drink-

water. Wanneer optimale groei en ontwikkeling worden nagestreefd, is het
noodzakelijk voldoende drinkwater van
een goede kwaliteit ter beschikking te
stellen. Water uit de bron of van een
waterleidingsmaatschappij is voor 99
procent van de gevallen van prima chemische en microbiële kwaliteit. De vervuiling ervan vindt echter plaats in de
stal. Zodra een leidingsysteem boven de
grond komt, warmt water op. Als daarbij de doorstroming laag is (bij jonge
dieren die weinig drinken) worden
ideale omstandigheden gecreëerd voor
de vorming van biofilm. Biofilm is een
combinatie van neergeslagen mineralen,
zoals kalk, ijzer en mangaan, tezamen
met organische vervuiling. Deze organische vervuiling bestaat veelal uit verschillende bacteriën, gisten en schimmels die zich verschuilen in dit poreuze
kraterlandschap. Medicineren en vitamineren via drinkwater kan de bacteriegroei verergeren waardoor de biofilm in
dikte toeneemt en kans ziet om langsstromend water nog meer te besmetten.
Water als bron van leven is dan eerder
bron van ergernis.
Drager
De waarde van water wordt in de veehouderij vaak onderbelicht. Illustratief
daarvoor zijn sommige drinkwatersystemen in de stal. Op het onderwerp drinkwater wordt in het algemeen, in tegenstelling tot voer, niet actief ingespeeld.
Drinkwatersystemen zijn sluitposten. En
dat terwijl water wel volop wordt
gebruikt als drager van medicijnen, vitamines en organische zuren. Immers, dieren drinken twee keer meer dan dat ze
eten. In de praktijk wordt niet of nauwelijks getwijfeld aan de activiteit van
al die middelen aan de drinknippel.
Toch mag men een heel groot vraagte-
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Veehouderij te weinig bewust van kwaliteit drinkwater

in de stal
ken zetten achter de vraag of er nog
voldoende werking is van een gezondheidsadditief, zoals antibioticum, aan de
drinknippel. Een groot deel van de activiteit van additieven gaat in het drinkwatersysteem verloren door reacties met
vervuiling aan de binnenzijde van de
waterleiding. Antibioticaresistente bacteriën worden op deze wijze in de hand
gewerkt. Veel medicijnen moeten eerst
worden opgelost in een zuur of alkalisch milieu alvorens ingebracht via een
doseerunit in de waterleiding.
Vervolgens slaat de dragerstof van het
medicijn neer in het watersysteem en is
daardoor een ideale voedingsbodem
voor bacteriën, gisten en schimmels.
Medicijnen vereisen voor 100 procent
werkzaamheid een schoon systeem,
maar tegelijkertijd vervuilen ze het.
Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken door goed watermanagement in
de stal.

Tabel 1: Drinkwaternormen

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Nederland heeft kwaliteitsnormen opgesteld waaraan
veedrinkwater moet voldoen. De waarden in de kolom 'goed' kunnen als veilig voor de betreffende
diersoort worden beschouwd. De waarden in de kolom 'afwijkend' worden beschouwd als (ernstig)
risicovol voor de betreffende diersoort.
Parameter
pH
Ammonium (mg/l)
Nitriet (mg/l)
Nitraat (mg/l)
Chloride (mg/l)
Natrium (mg/l)

Herkauwers
Goed Afwijkend
5-8,5
<4 en >9
<2,0
>10,0
<0,10 >1,00
<100
>200
<250
>2000
<800
>1500

Varkens *
Goed Afwijkend
5-8,5
<4 en >9
<1,0
>2,0
<0,10 >1,00
<100
>200
<250
>1000
<400
>800

Pluimvee
Goed Afwijkend
5-8,5
<4 en >9
<1,0
>2,0
<0,10 >1,00
<100
>200
<200
>250
<100
>200 (1)

Sulfaat (mg/l)
IJzer (mg/l)
Mangaan (mg/l)
Hardheid (°D)
Waterstofsulfide
Coliforme bacteriën (kve/ml)
Totaal kiemgetal (kve/ml)

<150
>250
<0,5
>10,0
<1,0
>2,0
<20
>25
niet aantoonbaar
<100
>100
<100.000 >100.000

<150
>250
<0,5
>10,0
<1,0
>2,0
<20
>25
niet aantoonbaar
<100
>100
<100.000 >100.000

<150
>250
<0,5
>5,0
<0,5
>1,0
<15
>20
niet aantoonbaar
<100
>100
<100.000 >100.000

*ook toepasbaar voor paarden en andere eenmagigen

Reiniging
Stilstaand water is, net als voedsel, aan
bederf onderhevig. Er kan zelfs ammonia, nitraat en nitriet worden gevormd
door bacteriële omzettingen dat uiteindelijk kan leiden tot sterfte. Veel drinkwatersystemen in de stal zijn moeilijk te
reinigen, door bijvoorbeeld bochten en
koppelstukken waar mineralensediment
blijft hangen of juist een luchtslot, dode
uiteinden en te lage druk in sommige
stukken. Reinigingsmiddelen zijn dan
niet in staat het complete systeem te
bereiken en schoon te krijgen. Deze vervuilde stukken blijven het drinkwatersysteem continu besmetten met microben. Vaak zijn er aan drinkwatersystemen nog de brandslang, tuinsproeier,
spoelwater en andere zaken gekoppeld.
Zo wordt ook de hoofdleiding besmet
met ziekmakende bacteriën.

(1)

voor leghennen: >400 mg/l natrium

P ro d u c t e n
Door gebrek aan informatie worden
producten vaak foutief ingezet om het
watersysteem schoon te maken.
Concentratie, temperatuur en contacttijd bepalen de werkzaamheid van een
reinigingsproduct. Aan de temperatuur
wordt voldaan, maar de contacttijd is
tijdens een in-productie-zijnde-stal te
kort. De concentratie is vaak voor echte
reiniging te laag. Wanneer een stal niet
leeg kan zijn, is het zaak na elke medicijngift het systeem met hoge druk te
spoelen en bij voorkeur te reinigen.
Reinigen met chloor of natriumhypochloriet is niet mogelijk, omdat chloor
geen reinigingsmiddel is.
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Chloorproducten kennen alleen een desinfecterende werking in een ‘schone’
omgeving en zijn niet in staat om hardnekkige biofilm te verwijderen. Tevens is
de desinfectie kracht van hypochloorzuur zeer afhankelijk van de zuurtegraad van het drinkwater. Bij de aanschaf van reinigingsproducten of dure
elektrolyse apparatuur moet men eerst
grondig overwegen welk systeem het
best past bij de situatie in de stal. De
veehouder moet zich uitgebreid laten
voorlichten door leveranciers om zo een
weloverwogen keuze te maken.
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