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DOOR SAKE MOESKER
 

D
e drinkwatervoorziening 
van varkens kan op veel 
bedrijven een stuk beter. 

Dat werd wel duidelijk tijdens de 
wroetsessie over drinkwater en 
drinkwaterkwaliteit van Var-
kensnet. Directeur- eigenaar van 
Kewi-services Erwin van der 
Wielen verhaalde tijdens de ses-
sie van veel zaken die niet goed 
gaan op de bedrijven.

De waterkwaliteit, gemeten 
aan de bron, is op veel bedrijven 
wel in orde. De problemen met de 
drinkwaterkwaliteit ontstaan in 
het drinkwaternet in de stallen. 
Volgens Van der Wielen is in de 
praktijk zo’n 80 procent van het 
drinkwater op dierniveau, dus 
aan de nippel of  in de drinkbak, 
ongeschikt voor consumptie door 
de dieren.

De problemen ontstaan veelal 
door aanlegfouten van het net, 
materiaalkeus of  bij medicijntoe-
diening via drinkwater. Daarbij 
speelt de waterdruk waarmee het 
water naar de hokken gaat een 
rol. Dode leidingen, delen van het 
waterleidingnet in de stal, waarin 
het water stilstaat, zijn een broei-
plaats voor bacteriën. Varkensbe-
drijven gebruiken meestal kunst-
stofleidingen in de stallen. Van 

der Wielen toonde een stuk Tri-
coflex-slang, een slang die op veel 
bedrijven wordt toegepast. “Het 
is een afvalwaterleiding. In bouw-
markten wordt die ook als zoda-
nig aangeboden. In varkensbe-
drijven wordt dit materiaal veel 
voor drinkwaterleidingen toege-
past.” De ruwe binnenkant van 
de slang leidt er toe dat er zeer 
snel een biofilm kan ontstaan 
waarin bacteriën gedijen en die 
moeilijk is te verwijderen. “Niet 
gebruiken dus.”

De druk in de waterleidingen 
naar de drinknippels of  drink-
bakjes is in de loop der jaren 
steeds verder verlaagd onder 
meer als gevolg van het mestbe-
leid. Morswater moest zo veel 
mogelijk worden voorkomen. Ge-
volg is wel dat er met de huidige 
lage drukken van 0,1 tot 1 bar 
veel meer luchtinslag in de lei-
dingen ontstaat met alle veront-
reinigingen van dien. “Het beste 
zou zijn om de druk te verhogen 
en terug te gaan naar waterlei-
dingdruk van 3 tot 4 bar.” Ook de 
zogenoemde breektanks – voor-

raadvaten die achter de bron of  
de aanvoerleiding, maar voor de 
stalinstallatie moeten worden ge-
plaatst – zijn vaak een bron van 
besmettingen.

De medicijntoediening via 

drinkwater is volgens van der 
Wielen een bron van vervuiling. 
Het risico is ook dat er een broei-
plek ontstaat voor resistentie 
bacteriën als ESBL en MRSA. Bo-
vendien gaat de toediening van 

medicijnen via het drinkwatersy-
steem in veel gevallen zeer ineffi-
ciënt, met een onzekere dosering. 
“Ons advies is om medicijntoe-
diening via drinkwater als het 
maar even kan te vermijden.”

Oosterwolde – Eric Douma, voor-
zitter van de Vakgroep varkens-
houderij van LTO Noord, vindt dat 
de varkenshouderij op moet hou-
den met het op straat gooien van 
de kostprijs. “Dat werkt op-
brengstverlagend. Een bakker 
deelt zijn kostprijs toch ook niet.”

Douma is wel voor meer trans-
parantie en openheid. “Een keten 
kan niet transparant genoeg zijn. 
In het geval er wel iets mis gaat, 
zeg het de afnemer direct en wees 
eerlijk. Het komt altijd uit.”

De varkenshouderijvoorman 
ziet dat de sector in een transitie 
zit naar een nieuw tijdperk. De 
tijd van grote instituten en coöpe-
raties is voorbij. Bedrijven als 
Tönnies of  Vion nemen de hele 
sector niet bij de hand om de regie 
te voeren. 

Er ontstaan steeds meer kleine, 
verticale collectieven die goed be-
stuurbaar zijn. De sector wordt 
daarom steeds pluriformer. Som-

mige varkenshouders vinden el-
kaar op welzijn, zij hebben zeu-
gen los in het kraamhok. Weer 
anderen focussen op diergezond-
heid en markt, zoals Frievar. Zo 
ontstaan allerlei kleine collectie-
ven met een eigen dynamiek waar 
trots van de ondernemers van af-
straalt, stelt Douma vast.

Het organiseren en clusteren 
door varkenshouders werkt op-
brengstverhogend, is de mening 
van Douma. Voorwaarde is dat de 
schakels in deze kleine ketens al-
lemaal iets toevoegen. Als voor-
beeld haalt de vakgroepvoorzitter 
dierenarts Rudolf  Raymakers 
aan die onlangs een prijs won 
voor zijn rol in de varkenshoude-
rij.

☛ Lees volgende week meer in 
Boerderij magazine

‘Stop met op straat 
gooien van kostprijs’

Eric Douma, varkenshouders- 
voorman bij LTO Noord. Foto RB
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D
e Afrikaanse varkenspest 
in Oost-Europa blijft de ge-
moederen bezighouden. 

Het grote probleem is dat het vi-
rus zich in de wilde-zwijnenpopu-
latie bevindt en zich met de mi-
gratiebewegingen van die wilde 
zwijnen verspreidt. Op die ma-
nier heeft het virus zich voor een 
belangrijk deel over Rusland 
kunnen verspreiden. Daarnaast 
zijn er in Rusland veel zaken mis-
gegaan en gaan er nog steeds veel 
zaken mis.

Er zijn legio verhalen over Rus-
sische burgers die het vertikten 
om hun zieke dieren te laten ver-
nietigen en het vlees van zieke 
dieren alsnog verkochten en con-
sumeerden. Begin deze week nog 
bleek dat vlees afkomstig van een 

commercieel bedrijf  in Thula be-
smet was en in de winkels lag.

Vaststaat dat het virus via wil-
de zwijnen Litouwen is binnenge-
komen. Litouwen wil nu via een 
massaal afschot van wilde zwij-
nen de ziekte zo veel mogelijk een 
halt toeroepen. Geschoten dieren 
moeten worden onderzocht en 
besmette dieren worden vernie-
tigd. Dat is het voornemen. In de 
praktijk moet nog maar blijken 
wat er van terecht komt. 

Jagers willen op wilde zwijnen 
blijven jagen. Wie garandeert dat 
ze elk dier eerst laten onderzoe-
ken? Volgens landbouwraad An-
toine van Poppel in Warschau, 
die ook Litouwen in zijn aan-
dachtsgebied heeft, zijn de Oost-
Europese staten goed in het ma-
ken van regels, maar ontbreekt 
het vaak aan geld en mankracht 
om de handhaving goed uit te 
voeren.

Rusland blijft intussen kritisch 
kijken naar de EU. Voedsel- en 

warendienst Rosselkhoznadzor 
wijst op Poolse berichten over 
dode wilde zwijnen. Natuurlijk 
speelt hier een stuk handelspoli-
tiek; maar aan de andere kant 
weten de Russen maar al te goed 
hoe moeilijk het is de ziekte on-
der controle te krijgen, zeker als 
die onder de zwijnen zit. Ook Po-
len doet er alles aan om besmette 
zwijnen te weren. Maar water-
dicht is dat systeem niet en zal 
het ook nooit worden. Het lijkt 
dan ook een kwestie van tijd 
voordat ook Polen besmette wilde 
zwijnen binnen heeft.

Wilde zwijnen stoppen niet bij de grens

Albert Heijn zwakt 
omzetdaling varkensvlees af
Doetinchem – Albert Heijn her-
kent zich niet een onderzoek van 
GfK over de consumptie van var-
kensvlees. Op basis van een pa-
nelonderzoek onder 6.000 huis-
houdens stelt GfK dat in het vier-
de kwartaal van 2013 10 procent 
minder varkensvlees is verkocht.

“Wij gaan uit van een omzetda-
ling van 3 procent van de totale 
markt”, aldus een woordvoerder 
van AH. Hij meldt daarbij dat de 
omzetdaling bij AH kleiner is dan 
de genoemde 3 procent. AH wil 
via kwaliteitsverbeteringen en 
een nieuwe lijn varkensvleespro-
ducten ‘Lekker uit de oven’ een 
omzetverbetering bewerkstelli-
gen. Ook wil de supermarktketen 
inzetten op biologisch en schar-
relvarkensvlees, omdat het bin-
nen het varkensvleessegment 
daar een betere vraag en meer 
groeimogelijkheden ziet.

Vaak wordt gesuggereerd dat 
de omschakeling op berenmeste-
rij meer kwaliteitsproblemen zou 

veroorzaken en een omzetdaling 
tot gevolg zou hebben. AH zegt 
zich niet te herkennen in dat 
beeld. “Wij krijgen geen klachten 
en vragen over de kwaliteit.”

Verder ziet AH dat de consu-
ment vaker kiest voor een vlees-
loze dag en dat er een toename is 
in omzet van vegetarische pro-
ducten. In zijn algemeenheid 
geldt verder dat de schandalen 
rond vlees (paardenvlees) op de 
langere termijn de vleesomzetten 
geen goed doen.

Ruud Bakker, directeur van de 
Vereniging Keurslagers, herkent 
zich ook niet in het geschetste 
beeld van GfK. Keurslagers heb-
ben ongeveer evenveel omzet ge-
draaid als in 2012. Dat betekent 
dan wel een geringe volumeda-
ling; immers de prijzen waren wat 
hoger. Keurslagers merken vol-
gens Bakker wel dat de consu-
menten steeds kwaliteitsbewus-
ter worden. Concepten als Livar 
en Heydehoeve scoren goed. 

Wilde varkens. Foto ANP

Veilig niveau mycotoxinen 
blijkt niet veilig genoeg 
Eindhoven – Diervoer dat besmet 
is met mycotoxinen kan darmaan-
doeningen in varkens en pluim-
vee verergeren. Dat zei de Belgi-
sche onderzoeker Gunther Anto-
nissen van Universiteit Gent gis-
teren op een symposium van 
veevoederadditieven-leverancier 
Biomin in Eindhoven.

Volgens Antonissen zijn de ne-
gatieve effecten op darmaandoe-
ningen zoals coccidiosis in pluim-
vee ook aan de orde als de mycot-
oxinen in lage hoeveelheden (‘vei-
lige’ niveaus volgens de EU) in het 
voer zitten.

De directe gevolgen voor var-
kens en pluimvee van mycotoxi-
nen in het voer zijn voor het 
grootste gedeelte wel bekend, 
maar het effect ervan op het ont-
staan of  verergeren van darmaan-
doeningen is nog weinig onder-
zocht. Universiteit Gent deed 
daarom onlangs onderzoek naar 

de effecten van mycotoxinen op 
salmonella, E. coli, C. Perfringens 
en eimeria. “Het bleek bijvoor-
beeld dat de mycotoxinesoort fu-
sarium een negatief  effect had op 
de cellulaire immuunrespons te-
gen eimeria, en juist deze respons 
is belangrijk. We moeten echter 
nog meer onderzoek doen of  de 
fusarium ook daadwerkelijk het 
ziektebeeld verslechterd. Daar-
naast zagen we ook dat het mede 
de oorzaak is voor necrotische en-
teritis in pluimvee, veroorzaakt 
door de bacterie C. perfringens”, 
aldus Antonissen.

Volgens de Belgische onderzoe-
ker zeggen de maximale niveaus 
die de EU heeft opgesteld voor 
mycotoxinen in voer daarom niet 
zo heel veel. “We zien bij ‘veilige’ 
niveaus ook problemen. Vaak zijn 
dit indirecte effecten van mycot-
oxinen, maar dit kan de boer wel 
veel geld kosten.”

De drinkwaterkwaliteit op 
veel varkensbedrijven is voor 
verbetering vatbaar. Dat was 
de boodschap bij de 
wroetsessie Waterkwaliteit 
van Varkensnet.

Zo’n 80 procent van het drinkwaterwater in de bak of van de nippel zou ongeschikt zijn.  Foto Willem Hissink


