
Het gaat echt anders (2)
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vorige week berichtten we over de nieuwe aanpak van Eric van den Heuvel. Eric
bootst de natuur na. Hii vernevelt op ziin varkensbedrijf in Nistelrode plp. Een
bepaalde soo_rt probiotica. Hierdoor woidt elke vierkaníe millimeter in zijn stal
bezet gehouden door goede bacteriën. Slechte bacteriën hebben geen beeí meer
9m op te staan. ook multi-resistente bacteriën zoals MRSA en ESB| krijgen bij hem
letterlijk geen poot meer aan de grond. En hij heeft door het gebruik'ian piobio-
tica ook de geuroverlast stevig weten te verminderen. Bovendieï: de teller voor het
gebruik van anti-biotica staat bij hem op 0,0.
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Deze week aandacht voor een
andere sl immerik. Erwin van
der Wielen van Kewi Services
uit Heesch. Erwin vroeg zich
af hoe het toch kwaó dat
bedrijven, ook al werken ze
nog zo clean en hygiënisch,
toch alt i jd weer te maken kri j -
gen met een interne bacterie-
druk, waardoor ze telkens
genoopt worden toch weer
naar de anti-biot ica te gri jpen.
Niets l i jkt te helpen. In ieoere
stal een schone overal. Dou-
chen.tot je zwemvliezen tus-
sen je tenen krijgt. Afdelingen
rernrgen/ ontsmetten/ cleanen
tot op de mil l imeter. Brand-
schone varkens erin. En dan
weet:zich telkens toch weer
een kolonie ziekteverwekken-
de bacteriën tussen de varkens
te nestelen. Dus moeten ze
toch weer aan de spuit. . .

Ii0tuol micÍtl-tlruanismen
Erwin ontdekte iets belang-
ri jks. Deze steeds terugkerei-
de bacterie-invasie komt nrer
met de varkens, het voer of de
boer mee. Ze ziïIen al in het
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bedrijÍ. En ze. sluipen .schone écht bij de bron aan te pakken.
arderrngen btnnen via het Daarom moet het drinkwater_
drinkwatersysteem- In varkens- " systeem in varkensbedrijven
stallen worden lagedruk-lei- grondig gerenoveerd *oráen.
dingen gebruikt.  Leidingen De i tóomsnelheid moet
waar aan het eind nauweli jks omhoog en al le doodlopende
nog stroomsnelheid is. Varkens leidingàn moeten doorverbon_
lutteren de hele d_ag door aan den r."Jorden. Dan krijgen alle
een drinknippel. En omdat er varkens overal in 
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zo weinig druk is, kruipen de schoon water. En dan pas heb
bacteriën via deÍe nippel de je, als je schoon weikt,  ook
lerdrng net zo vlot . in als uit .  geen anti-biot ica meer nodig.
Via dit netwerk op 'kamertem- De uitdaging waar Erwin n"u
peratuur'  kunnen ze zich voor staai is óm dat drinkwater
ongestoord ontwikkelen en in die leidineen ook duurzaam
blijven verspreiden over het schoon te 

"houden. 
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hele bedrijÍ. Aan de voorkant 
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voorkomen dat zich daar ooit
komt .er .natuurl i jk schoon nog nieuwe biof i lm kan ont
water het bedri j í  binnen. De wi[kelen. Dat kan voorkomen
bron, is . zelfs vaak gecertifi- worden door regelmatig te
ceerd. Maar voordal dat water spuien. Maar dat- is nie' i  zo
uiteindel i jk bi j  het laatste var- duurzaam. Het is immers
ken aankomt, .zi t  het t iok- en nogal een verspi l l ing van
tjokvol ziekteverwekkende waier. Het kan in' theoÍe ook
micro-organismen;. In. een daar een beetje van de probio_
doorgesneden leiding kun je t ica van Eric van den Heuvel
met het blote, oog zien hoe de toe te voegen. plp werkt pre_
troïttm, ztch laag over. laag in ventief.  Ook in leidingen. U
zo'n leiding heeft kunnen hoort hier nog meer vaÀ. Want
opbouwen. deze dubbel- i l imme combina-

tie gaat getest worden. Hier in
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Erwin pleit ervoor deze kwaal


