Waterbelangriikstevoer
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De drinhratervoonieningop Nederlandse
veebedrijven
is verrevan optimaal.Erwinvan
der Wielenraadtboerenaanom bijzonder
kritischte zijn. Niet alleenop de hraliteit,
maarook op de hrantiteit. "Als het drinkgedragte wensenoverlaat,stagneertalles."
Ziekedieren,voeraanpassingen
die geen
effect hebben en boeren die maar geld
uitgeven zonder resultaat.
worden er soms
.Diervoederadviseurs
radeloosvan. Dat de problemen ook met
het drinkwaterte maken kunnen hebben, daaraan wordt vaak niet direct
gedacht. "Goed water is zonder meer
een van de belangrijkstepijlersvan een
goed bedrijfsresultaat",zegt adviseur
Erwin van der Wielen van Kewi Services
(zie kader). Volgens hem wordt de focus
vooral gelegdop de optimalisatievan
voeders,maar worden de drinkwaterbelangenvan dieren zwaar onderbelicht.
"Drinkwatermoet fris en smakelijkzijn,
geen schadelijkestoffen of ziektekiemen
bevatten en makkelijk en permanent
beschikbaarzijn", zegt Van der Wielen.
"Water is de eerste levensbehoefteen
het belangrijkstevoer." Boerentrekken
de voerkwaliteit snel in twijfel en trekken acuut bij hun voerleverancier
aan de

bel, terwijl wellicht het drinkwater de
oorzaakis van de problemen."lmmers,
wanneer het water niet goed is, is ook
de voeropnameslecht."

.

Eisen
Van der Wielen vertelt dat maar liefst 95
procent van het drinkwater in de veehouderij microbiologischis verontreinigd. "Veehouderijenvoeren drinkwatercontroles uit conform de eisen van
lntegrale Keten Beheersingssystemen,
maar deze controle zegt alleen iets over
de kwaliteit van de bron van het water
en niets over de kwaliteit van het drinkwater op dierniveau."
De waterbron kan vervuild zijn, maar
vaker nog zit de verontreinigingverderop in het leidingennetwerk."Op een
groot aantal bedrijvenis geen onderhouds-en reinigingsplan.
Waterverbeteraarskomen vaak slecht
tot hun recht door een niet goed aangelegd leidingensysteem.Met teststrippen
kan eenvoudig worden gecontroleerd of
ook aan het einde van het systeemnog
werkzame stof van het product aanwezig is", zegt Van der Wielen.
Ri s i c o ' s
Risico'svan waterverontreinigingzitten
vooral in een te lage doorstroomsnelheid, te hoge temperaturen. dode hoeken in het leidingennetwerk,
verontreinigingen in de breektank,het voorraadwater; de drink- en brijbak en slechtwer"Enerzijdsis
kende reinigingsinstallaties.
door een lage druk de kansop vermorsing minder.Anderzijdsis er meer kans
op luchtinslagwaardoor bacteriënzich
eenvoudigkunnenvermenigvuldigen,
vooral bij wat hogere temperaturen.
Negen van de tien keer is de watertemperatuurhoger dan 20 graden."
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Kwaliteit
Het beoordelenvan de kwaliteit is lastig.
"Bacteriënzien we niet. Voor het monitoren van de drinkwaterkwaliteit is labo-

ratoriumanalyse
nodig. Daarbijwordt
onder anderegekekennaar het kiemgetal, aanwezigegisten,virussen,schimmels en bacteriên",vertelt Van der
Wielen.De resultatenlaten zien dat het
kiemgetalop een gemiddeldbedrijf
meer dan 100.000kolonievormende
eenheden per milliliterbedraagt."Dat moet
minimaalterug naar 10.000",vindt Van
der Wielen.Eisenvoor schoondrinkwater op dierniveauzijn er niet, maar de
adviseuris ervan overtuigd dat deze er in
de toekomstwel degelijkkomen. "En
terecht. Water is de grootste verspreider
van ziektekiemen.Van de dierziekten is
60 tot 70 procent gerelateerdaan verspreidingvia drinkwater."
Entero's.E.coli,salmonella,streptokokken, staphylokokken,clostridiumen coccidiosezijn bacteriëndie op een groot
percentagevan de varkensbedrijvenaanwezig zijn. "Alle soortenmicro-organismen kunnen zichvia het drinkwaterverspreiden",zegt Van der Wielen.Bezorgd
is hij over de resistentebacteriëndie
steedsvaker worden aangetroffen, ook
in het water. "Varkenshouderijenworden
regelmatigaangewezenals verspreider
van de antibioticaresistenteMRSA-bacterie, pluimveebedrijvenvoor de gevaarlíjke ESBL's
en schapenen geiten vormen
het grootste risicovoor de verspreiding
van Q-koorts." Resistentebacteriën,die
de behandelingvan ziekteszeer complex
maken,zijn een internationaalprobleem.
"De komendejaren zal op
dit gebied
veel gebeuren", verwacht Van der
Wielen."Dit heeft flinke gevolgenvoor
de sector.Veehoudersmoeten investeren, bijvoorbeeld om de hygiëne te verbeteren en de verspreidingvan bacteriën
tegen te gaan. Het verbeterenvan het
drinkwatermanagement
zal hier ook een
belangrijkerol spelen."Van der Wielen
ziet onder anderede oomarsvan medicijnentoedienenvia drinkwaterals risico.
"Door het verbod op gemedicineerdvoer
is drinkwatermedicatie
arbeidstechnisch
gezien de meest efficiënte methode voor

het uitvoerenvan koppelmedicatie.
Maar
ook deze methodeis niet risicoloosmet
betrekkingtot resistentie-ontwikkeling.
Toevoegingvan medicijnenen additieven
laat residuenachterin het systeem.
Bovendienkan het leidentot het ontstaanvan een biofilm en lekkendeof
verstoptedrinknippels."
Kwantite it
Niet alleen kwaliteit,ook de kwantiteit
van drinkwater is een blinde vlek op veel
veebedrijven.
stelt Van der Wielen.
"Boerenzijn het zicht hierop volledig
kwijt." Van der Wielen weet dat biggen
in de speenperiodegemiddeld 1500ml
per dier per dag moeten opnemen.
Omdat water automatischaan de dieren
wordt verstrekt,is hier geen zicht op.
Controlevan de wateropnameis beslist
aan te radenvolgensVan der Wielen.
"Water is van invloedop de voeropname, gezondheid.productieen daarmee

Erwin van der
Wielen neemt

op het technischen economischresultaat. Eenslechteopname leidt ongetwij"
feld tot prestatievermindering.
Belangrijkefactorenvoor een goede
opnamezijn het aantal drinkplaatsen,
de hoogte van de drinkvoorziening,
waterafgiftevan de drinknippels,positioneringvan de drinkvoorzieningin verband met het mestgedrag,waterdruk,
bereikbaarheid
en kwaliteit.
Om meer inzichtte verschaffenin het
drinkgedrag van vee. is Kewi bezig met
de ontwikkelingvan een digitaalwatermanagementsysteem." Door het plaatsenvan watermeterskrijgen boeren
inzichtin de waterooname.Door dezete
koppelenaan een managementprogrammakunnen de resultatenop
afstand worden uitgelezen."
Door het monitorenvan de opname
worden niet alleentechnischestoringen
opgemerkt,maar kunnen ook bedrijfsproblemenworden herleiden ziektes
"De
vroegtijdigworden gesignaleerd.
verhoudingvoer en water wordt in
beeldgebracht.Dit kan worden gebruikt
voor optimalisatievan de opname."
Nieuw drinkwatersysteem
Van der Wielen laat weten dat oD
VarkensInnovatie Centrum Sterkseleen
nieuw drinkwatersysteem
met spuifunctie bij gespeendebiggen is aangelegd
door Kewi Services.
Hiervooris een
watersysteemaangelegd van rvs-materia a l ( 3 1 6 )e n l e i d i n g e nv a n 1 5 m m . H e t
systeemis uitgerustmet Biteball-nippels.

een monster in
een varkensstal
voor drinkwatêronderzoek.

"Deze moeten door het dier volledig in
de bek worden genomenvoordat er
water vrijkomt. Dit voorkomt waterverspilling",legt Van der Wielen uit. De
nippelszijn in een beschermbeugel
geplaatstom beschadiging
van de dieren te voorkomen.Bijkomendvoordeel
is dat de dierenworden gedwongen
rechtvoor de drinknippelte gaan staan
om te kunnen drinken. Het water wordt
met 3 tot 4 bar door de leidingen
gepompt, zodat er geen luchtinslagis.
Rendement
Van der Wielen is ervan overtuigd dat
investerenin een goed drinkwatersysteem vruchtenafwerpt. "Uit het onderzoek is duidelijk geblekendat voldoende kiemvrijfris en smakelijkdrinkwater
dat op de juiste manier wordt verstrekt,

onmiskenbaarleidt tot minder vermorsing en minder mest,gezonderedieren
met een hogere groei en lager antibioticagebruik."
De basisvan een optimale drinkwatervoorzieningis de aanlegvan een goed
leidingensysteem
met overalvoldoende
doorstromingen een druk van 3 tot 4
bar. "Alle omstandighedenkunnen nog
zo goed zijn, als het drinkwater te wensen over laat, zal allesop het bedrijf
stagneren",besluitVan der Wielen.
Hij is van mening dat op elk bedrijf eens
een deskundigemet een frisseblik zou
moet rondlopen."Bedrijfsanalyses
wijzen uit dat een onafhankelijkepartij
met onverwachte eye-openerskomt die
erg waardevol zijn. De kosten voor
advieszijn in verhouding laag. Het positieve resultaatwellicht langdurig." -

Achtergrond
Na een periodevan twintig jaar als zelfstandigvarkenshoudernam Erwin van der Wielen de beslissing om met zijn bedrijf op de thuislocatie in het BrabantseHeeschte stoppen via de Ruimte voor
Ruimte-regeling."lk had geen uitbreidingsmogelijkheden",
verklaartde ex-varkenshouder.
De stallen met zeugen op een andere locatieworden verhuurd.In zijn functie bij de Nederlandse
VakbondVarkenshouders
bleef Van der Wielen nauw betrokken bij de sectoren hield hij zich
intensiefbezig met voer.In 2009startte Van der Wielen zijn eigen adviesbedrijfonder de naam
Kewi Services.Sindsdienis hij samen met twee medewerkersactief als onafhankelijk adviseur op
het gebied van diervoer en drinkwater.
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