AdviseurErwinvan derWielenonderstreeptbelangdrinkwater

'Waterenvoergaan

handin hand'
Gezondheid

I r.rct,DurkjeHietkamp

De drinkwatervoorzieni
ng op
N e d e r l a n d svee e b e d r i j v eins
verrevan optimaal.Erwinvan
d e rW i e l e nr a a d tb o e r e na a n
om bijzonderkritischte zijn.
N i e t a l l e e no p d e k w a l i t e i to, o k
"Als
op de kwantiteit.
het drinkgedragte wensenoverlaat,
stagneerta[les."

7

:

Aieke dieren,voeraanpassingen
die geen
effect hebbenen veehoudersdie maar geld
uitgevenzonderresultaat.Boerenzitten
somsmet de handenin het haar.Dat de problemen ook met het drinkwaterte maken
kunnenhebben,daaraanwordt vaakniet di"Coed
rect gedacht.
water is zondermeer
een van de belangrijkstepijlersvan een goed
bedrijfsresultaat",
zegt adviseurErwinvan
derWieten van Kewi Services(zie kader).Votgens hem wordt de focusvooral getegdop
de optimalisatievan voeders,maar worden
de drinkwaterbelangen
van dierenzwaar on"Drinkwater
derbelicht.
moet fris en smaketijk zijn,geen schadelijkestoffen of
ziektekiemenbevattenen makkelijken permanent beschikbaarzijn", zegt Van der Wie"Water
[en.
is de eerstelevensbehoefte.
Water en voer moeten hand in hand gaan."

Eisen
Van derWielenvertelt dat maar liefst95
procent van het drinkwater in de veehouderij microbiologischis verontreinigd."Veehouderijenvoeren drinkwatercontrolesuit
conform de eisenvan IntegraleKeten Be-

heersingssystemen,
maar dezecontrole zegt
alleen iets over de kwaliteit van de bron van
het water en niets over de kwaliteit van het

einde van het systeem nog werkzamestof
van het product aanwezigis",zegtVander
Wielen.

drinkwateroo dierniveau."
De waterbron kan vervuild zijn, maar vaker

Risico's

nog zit de verontreinigingverderopin het
leidingennetwerk."Op een groot aantaI bedrijven is geen onderhouds-en reinigingsptan.Waterverbeteraarskomen vaak slecht
tot hun recht door een niet goed aangelegd
leidingensysteem.
Met teststrippenkan eenvoudig worden gecontroleerdof ook aan het

Risico'svan waterverontreinigingzitten
vooraI in een te lage doorstroomsnetheid,
te
hoge temperaturen,dode hoekenin het [eidingennetwerk,verontreinigingenin de
breektank,het voorraadwater,de drink- en
brijbak en slecht werkendereinigingsinsta["Enerzijds
laties.
is door een lagedrukde
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"En
wet degetijkkomen.
terecht.Water is de
grootste verspreidervan ziektekiemen.Van
de dierziektenis 60 tot 70 procent gerelateerd aan verspreidingvia drinkwater."
Entero's,E.coli,salmonelta,streptokokken,
staphylokokken,clostridium en coccidiose
zijn bacteriëndie op een groot percentage
"Atte
van de varkensbedrijvenaanwezigzijn.
soorten micro-organismenkunnenzich via
het drinkwaterverspreiden",zegt Van der
Wielen. Bezorgdis hij over de resistentebacteriën die steedsvakerworden aangetroffen,
"Varkenshouderijen
ook in het water.
worden
regelmatigaangewezenals verspreidervan
de antibioticaresistenteM RSA-bacterie,
pluimveebedrijvenvoor de gevaarlijkeESBLs
en schapenen geiten vormen het grootste
risicovoor de verspreidingvan Q-koorts."
Resistentebacteriën,die de behandelingvan
ziekteszeer complex maken,zijn een inter"De
nationaaIprobleem.
komendejaren zal
op dit gebiedveel gebeuren",verwachtVan
"Dit
der Wielen.
heeft flinke gevolgenvoor
de sector.Veehouders
moeten investeren.
bijvoorbeeldom de hygiënete verbeterenen
de verspreidingvan bacteriëntegen te gaan.
Het verbeterenvan het drinkwatermanagement zal hier ook een belangrijkerol spelen."
Van derWielenziet onderanderede oDmars
van medicijnentoedienenvia drinkwaterals
"Door
risico.
het verbod op gemedicineerd

'krn,
op tuchiinstag,l
kunnenvermenigvuldiriënzicheenvoudig
gen,vooralbij wat hogeretemperaturen.
Negenvande tien keeris de watertemperatuur hogerdan20 graden."
Kwaliteit
Het beoordelen
vande kwaliteitis lastig.
"Bacteriën
het monitoren
zienwe niet.Voor
vande drinkwaterkwatiteit
is [aboratorium-

Jaarbijwordt onderandere
gisnáárhet kiemgetat,
aanwezige
ten,virussen,
schimmels
en bacteriën",
verteltVanderWielen.Deresultatenlatenzien
dat het kiemgetalop eengemiddetd
bedrijf
meerdan100.000
kolonievormende
eenhe"Dat
denpermillititerbedraagt. moetminimaalterugnaar10.000",
vindtVander
Wielen.Eisenvoorschoondrinkwater
op
zijner niet,maarde adviseur
dierniveau
is
eryanovertuigddat dezeer in de toekomst

Achtergrond
Na eenperiodevantwintigjaaralszelfstandig
varkenshouder
namErwinvanderWieten
om met zijnbedrijfop de thuistocatie
in het Brabantse
Heesch
te stoppen
de beslissing
"lk hadgeenuitbreidingsmogetijkheden",
via de RuimtevoorRuimte-regeting.
verklaartde
ex-varkenshouder.
Destatlenmet zeugenop eenanderelocatiewordenverhuurd.
In zijn
functiebij de Nederlandse
Vakbond
Varkenshouders
bleefVanderWietennauwbetrokken
bij de sectoren hieldhij zichintensiefbezigmet voer.In 2009startteVanderWietenzijn
eigenadviesbedrijf
onderde naamKewiServices.
Sindsdien
is hij samenmet tweemedewerkersactiefalsonafhanketijk
adviseur
op het gebiedvandiervoeren drinkwater.

voer is drinkwatermedicatiearbeidstechnisch geziende meest efficiënte methode
voor het uitvoerenvan koppelmedicatie.
Maar ook dezemethodeis niet risicoloos
met betrekkingtot resistentie-ontwikkeIing.
Toevoegingvan medicijnenen additievenlaat
residuenachter in het systeem.Bovendien
kan het leidentot het ontstaanvan een biofi[m en lekkendeof verstoptedrinknippels."

Kwantiteit
Niet alleen kwaliteit. ook de kwantiteit van
drinkwateris een blindevlek oo veelveebe"Boeren
drijven,stett Van der Wielen.
zijn het
zicht hieropvottedigkwijt."VanderWielen
weet dat biggen in de speenperiodegemiddetd 1500 m[ per dier per dag moeten opnemen.Omdat water automatischaan de
dieren wordt verstrekt,is hier geen zicht op.
Controle van de wateropname is beslistaan
"Water
te radenvolgensVan der Wielen.
is
van invloed op de voeropname,gezondheid,
productieen daarmeeop het technischen
economischresuttaat.EenslechteoDname
teidt ongetwijfeld tot prestatieverminde-

-f
AFvoER

Figuur 1. Kewi Seruices heeft bij Varkens Innovatie Centrum Sterksel een nieuw drinkwatersysteem

ring." Belangrijkefactoren voor een goede
de
opnamezijn het aantaldrinkplaatsen,
hoogte van de drinkvoorziening,waterafpositioneringvan
gifte van de drinknippets,
in verbandmet het
de drinkvoorziening
mestgedrag,waterdruk,bereikbaarheiden
kwaliteit.
Om meer inzichtte verschaffenin het drinkgedragvan vee,is Kewi bezig met de ontwikke[ingvan een digitaaIwatermanage"Door
het plaatsenvan
mentsysteem.
watermeters krijgen boeren inzicht in de
wateropname.Door dezete koppelenaan
kunnende
een managementprogramma
resultatenop afstand worden uitgelezen."
Door het monitorenvan de oDnameworden
niet a[[eentechnischestoringen opgemerkt,
maar kunnen ook bedrijfsproblemenworden
herleid en ziektesvroegtijdig worden gesig"De
verhoudingvoer en water
naleerd.
wordt in beeld gebracht.Dit kan worden gebruikt voor optimatisatievan de opname."

Nieuw drinkwatersysteem
Van derWielenlaat weten dat opVarkensInnovatie Centrum Sterkseleen nieuw drinkwatersysteemmet spuifunctiebij gespeende

met sPuifunctie b'rj gespeende biggen aangelegd.

biggenis aangelegddoor Kewi Services(zie
figuur'1).Hiervooris een watersysteemaangelegdvan rvs-materiaa[(316) en [eidingen
van 15 mm. Het systeem is uitgerust met Bi"Deze
moetendoor het dier
teball-nippels.
vottedigin de bek worden genomenvoordat
er water vrijkomt. Dit voorkomt waterverspitting",legtVanderWielenuit. De nippels
zijn in een beschermbeugelgeplaatstom bevan de dierente voorkomen.Bijschadiging
komend voordeel is dat de dierenworden
gedwongenrecht voor de drinknippette
gaan staan om te kunnen drinken.Het water
wordt met 3 tot 4 bar door de leidingenge-

De basisvan een ootimale drinkwatervoorzieningis de aanlegvan een goed leidingensysteem met overal voldoende door"Alle
stroming en een druk van 3 tot 4 bar.
kunnennog zo goed zijn,
omstandigheden
als het drinkwater te wensen over [aat,zal
a[[esop het bedrijf stagneren",besluitVan
derWielen. a

pompt, zodat er geen luchtinslagis.

Rendement
Van derWieten is ervan overtuigd dat investeren in een goed drinkwatersysteemvruchten afwerpt.
"Uit
het onderzoekis duidetijkgeblekendat
voldoende kiemvrij fris en smakelijkdrinkwater dat op de juiste manier wordt verleidt tot minder
strekt,onmiskenbaar
vermorsingen minder mest, gezonderedieren met een hogeregroei en lagerantibioticagebruik."

De Biteball-nippels

zijn in een beschermbêugel geptaatst.
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