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'Zltiver d rin kwater . . .?.'
Tekst: Erwin van de Wielen - Kewi Services

Beeld:Twan Wiermans

At vele jaren wordt het hetang van drinkwater in de veehouderij op z'n waarde onderschat. Zolang er water uit de nippet komt
of in dc drinkbak staat, zal het wet goed zijn. Weet u eigentijk zelf wat u de dieren voor drinkwater geeft? I)rink minimaaleen
keer per maand een gtas water uit uw eigen stat. Tap dat gtas met water dan niet bij de bron maar aan de nippelachter in de

stal. 0urft u dit aan?
Op humaan gebied zijn in de jaren 5o grote stappen gezet in een betere
d rinkwaterkwaliteit door het verbeteren van drinkwatersysteem. Helaas

is vaa k

de bron niet goed of zijn de leidingen dermate vervuild dat verva ngen

of reviseren de enige optle

is.

is in de veehouder'rj nog niet het geval. Drinkwaterinstallaties worden niet
ontworpen maar nog steeds aangelegd op gevoel. Er is geen kwaliteitsbesef

Chemische toevoegingen

van de gebruikte materialen en de diameters zijn vaak veel te groot.

Veel van de chemische desinfectiemiddelen hebben geen PTo5-toelating

of zelfs helemaal geen enkele toelating. Ook worden er verschillende
ln Nederland is schoon drinkwater gelukkig volop beschikbaar tegen relatief

lage prijzen. Helaas zien we in de veehouderij ook dat er mensen zijn die
denken dat'zuiver drinkwater' begint met het toedienen van allerlei toevoegingen ter deslnfectie of conservering. Zuiver drinkwater is schoon,
helder, fris en zuiver zonder chemicaliën!

desinfectiesystemen aangeboden in de markt; vaak op basis van productie
chloor of chloordioxide. Ook hiervoor geldt dat deze systemen niet altijd
voorzien

z'rjn

van de juiste toelatingen. Middelen of systemen die tijdens het

verblijf van dieren in de stal gebruikt worden, dienen een PTo5-toelating te
hebben. Deze informatie kunt u opvragen blj het College voor de toelating

en veevoeradvies in de veehouderij. Kewi adviseert chemicaliën uitsluitend

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
Ook het maken van cocktails (mixen van meerdere producten) wordt sterk

te gebruiken indien men uit analyses kan aantonen dat de ernst van de

afgeraden. Wanneer niet toegelaten middelen gebruikt worden, kan dit een

klachten hierom vraagt. De voorkeur gaat er naar uit om tijdens leegstand

risico opleveren bij de afzet van uw dieren of vlees. De NVWA ziet hier op toe.

Kewi Services is een onafhankelijk en gespecialiseerd bedrijf in drinkwater

een bepaald reinigingsmiddel te gebruiken en daarna de leidingen goed te
spoelen. Met deze werkwijze mag men hogere doseringen toepassen. Dit
komt het resultaat en effect van de reiniging ten goede. Een lage onder-

Desinfectiemiddelen/systemen zijn vaak een grote kostenpost die jaarl'tjks
behoorlijk kan oplopen. Deze systemen worden vaak ingezet zonder dat

nodig indien de klachten hierom vragen. ln dat geval

er vooraf een goede beoordeling van het systeem of van de kwaliteit van

houdsdosering

is alleen
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Er zijn stallen bekend waar per jaar 3oo liter morswater per vleesvarkensplaats vrijkomt. Dit belandt in de mestkelder waardoor voor elke t.ooo
vleesvarkens de afzetkosten jaarlijks met 7.5oo euro stijgen.
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het water heeft plaatsgevonden. Daarmee wordt geprobeerd om systeem_
fouten beheersbaarte maken en te onderdrukken. Dit is een heilloze weg
die oneindig doorloopt,

ofwel dweilen met de kraan open,.

Bovendien ontstaan bij het gebruikvan desinfectiemiddelen vaak problemen
aan de drinknippels, reduceerventielen en watermeters die ingezet worden.
Denk aan rubbers die oplossen waardoor nippels gaan lekken.
ln vele varkensbedrijven hangt wel een doseerpomp om eventueel toevoe-

gingen op het drinkwater in te kunnen zetten. Maar zijn deze doseerpompen
wel geschikt voor hette doseren middel? Niet elke doseerpomp kan immers

tegen zuren of chemicaliën. En de pompen die dat wel zijn, kunnen vaak
geen hoge concentraties indoseren van vaccins of medicatie. Vergelijk het
met een tractor en een Fr-auto. Beide hebben vier wielen en een stuur
maar dienen toch een ander gebruik. Zo zrln er specifieke doseerpompen
om bijvoorbeeld roo-zoo ml per m3 waterstofperoxide in te doseren op

Weet u zelf wat u de dieren
voor drinkwater geeft?
Drink minimaal een keer per
maand een glas water uit uw
eigen stal. Tap dat glas met

water dan niet bij de bron
maar aan de nippel achter
in de sta[. Durft u dit aan?

stalniveau en andere doseerpompen om in slechts r afdeling (lagere doorstroming) medicatie toe te voegen op z tot 5 procent. Dit vergt een andere
techniek.

Drinkwater komt vaak goed hinnen
Drinkwater komt vaak goed het bedrijf binnen maar de kwaliteit verslechtert
in het eigen leidingwatersysteem. Factoren zoals diameter van de leidingen,
'dode' aftakkingen, medicatieresten, temperatuur van het water, lage druk
in de leiding, enz., spelen een grote rol bij de vervuiling van het systeem.
Een kostenpost van 4.ooo euro perjaar aan desinfectiemiddelen is geen
uitzondering. wanneer u een goede drinkwaterinstallatie laat aanleggen
en deze in rojaar afschrijft, dan mag u enkel al op basis van deze kostenpost
4o.ooo euro investeren. Uw voordelen zullen zelfs nog groter zijn omdat

ookde resultaten positief zullen worden beïnvloed doorde betere kwaliteit
drinkwater.

Morsen
ook vermorsing van water wordt zwaar onderschat. Het risico is dat het
morswater wordt omgevormd tot mest en daardoor hoge mestafzetkosten
met zich mee brengt.

Er

zijn stallen bekend waar per jaar 3oo liter morswater

per vleesva rkensplaats vrijkomt. Dit bela ndt in de mestkelder waa rdoor
voor

elke r.ooo vleesvarkens de afzetkosten jaarlijks met
7.5oo euro stijgen. Dus

ook hier is het zeer interessant om maatregelen tegen het vermorsen te
treffen. Zo heeft bijvoorbeeld de waterafgifte van de nippel niet alleen veel
invloed op de vermorslng maar ook op de opname van water.

Wateropname bijhouden
Het bijhouden van de wateropname geeft veel inzicht of de dieren gezond
zijn. Men kan de wateropname stimuleren waardoor vaak de voeropname

Kewi Services
Kewi Services is een onafhankelijk en gespecialiseerd bedrijf in
drinkwater- en veevoeradvies in de veehouderij. Het heeft een
eigen laboratorium waar men water, voer, mest en omgevingsparameters ana lyseert.
Naast het uitvoeren van analyses wordt ook deskundig advies verstrekt. Zo nodig in combinatie een bedrijfsbezoek om een betere

beeldvorming te krijgen van de problematiek ter plaatse.
Kewi Services is gevestigd in Heesch (Noord-Brabant).

www,kewiservices,nl

kan worden verhoogd. Dit leidt tot betere productieresultaten. Desondanks
zijn er in de varkenshouderij maar enkele tientallen bedrijven die daar actief
mee aan de slag zijn. Pluimveehouders gebruiken deze tool aljaren maar

in de varkenshouderij is dit nog niet ingeburgerd. Varkenshouders kijken
vaak enkel naar hun dieren. Het bijhouden van de wateropname is een
andere manier van controleren waarbij vooraf de water- en voeropname

en eventuele temperatuurschommelingen worden opgenomen. Er zijn
al betaalbare meet- en registratiesystemen beschikbaar die eenvoudig
te plaatsen zijn. Let daarbij op dat de watermeters geschikt )iin voor de
doelstelling. Het meten van wateropname bij veelal lage doorstromingen
moet betrouwbaar gebeuren en vereist bepaalde specificaties van de watermeters. De standaard watermeters die bij de bouwmarkt liggen voldoen hier
vaak niet aan. Niet elke watermeter loopt namelijk al aan bij zo liter per uur,
of zezijn niet nauwkeurig genoeg bij lage hoeveelheden. Let daar dus op bij
aanschaf van watermeters.

Streefwaardes in plaats van n0rmen
Drinkwaternormen zijn opgesteld om duidelijkheid te geven of drinkwater
geschikt of ongeschikt is om de varkens te laten drinken. Deze normen
worden vaak met harde normen als afkeurgrens geïnterpreteerd. Echter, wij
denken dat we moeten spreken over streefwaardes en niet over normen.
Want ook al zou een parameter net onder de norm vallen dan wil dit niet
zeggen dat dit geen negatieve invloed op korte of Iange termijn zou kunnen
hebben op de dieren.
Bovendien gelden de normen die gebruikt worden voor het drinkwater voor
monsters genomen kort bij de bron. We weten dat de plaats van bemon_
stering, bijv. bij de bron of op dierniveau, veel invloed heeft op de hoogte
van de aangetroffen waardes. Dit zou dus in de beoordeling moeten worden

meegenomen.

Schoon drinkwater volop beschikbaar
ln Nederland is schoon drinkwater gelukkig volop beschikbaar tegen rela-

tief lage prijzen. Kewi Services streeft naar humane drinkwaternormen op

want het maag- en darmstelsel van een varken verschilt niet
heel van een mens. Kewi Services heeft de laatste jaren aangetoond dat
het mogelijk is om zonder desinfectie drinkwatersystemen te ontwerpen
dierniveau.

waarbij de kwaliteit en de temperatuur van het drinkwater constant is en
de microbiologische kwaliteit optimaal blijft.
Dat begint vaak met het goed in beeld brengen van de complete drinkwaterinstallatie. Dus van de bron tot aan de nippel. Dit aangevuld met
enkele wateranalyses is het vertrekpunt om een goed advies te kunnen
geven en inzichtelijk te maken waar mogelijk de knelpunten

liggen. «
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