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„Binnen een paar weken kan er al een biofilm in een waterleiding ontstaan, met name bij tyleenslangen”, waarschuwt Alfred Koop van Watter. „Ook in nieuwe stallen.”

In waterbakken voor rundvee treft Straathof regelmatig algenaanslag aan.

Het drinkwater in deze varkensstal is verre van schoon.

M

‘Reinig
waterleidingen
regelmatig’

De drinkwaterkwaliteit voor vee is op veel bedrijven ondermaats. Veehouders moeten hier gemiddeld genomen meer aandacht aan schenken door
leidingen te reinigen en waterkwaliteit zelf te
controleren of monsters te laten onderzoeken. Dat
loont zich omdat het leidt tot betere dierprestaties, stelt Joost Straathof. Veehouders, die actie
ondernamen, bevestigen zijn verhaal.

elkvee-, varkens en pluimveehouders zijn het roerend met
elkaar eens: drinkwaterkwaliteit voor hun dieren is zeer
belangrijk. Toch wordt hier
op veel bedrijven geen structurele aandacht aan besteed.
„Veehouders moeten gemiddeld genomen meer aandacht schenken aan waterkwaliteit voor hun
dieren. Onvoldoende waterkwaliteit
kan leiden tot maag-, darmaandoeninigen, smaakafwijkingen, interacties
met drinkwatertoevoegingen en tegenvallende groei”, stelt Joost Straathof. Hij is eigenaar van JS Water.
De ervaren waterspecialist werkt altijd volgens een vast patroon. Eerst
kijkt hij kritisch naar de hoofdaanvoer en vervolgens neemt hij daar
watermonsters. „Bij leidingwater is
dat meestal wel goed. Maar bij water uit eigen bron kan het daar al mis
gaan. Grondwater kan bijvoorbeeld
een te hoog ijzer- of mangaangehalte
bevatten, doordat de ontijzeringsinstallatie niet meer goed functioneert.
Daarom is het nuttig om halfjaarlijks
een labonderzoek te laten uitvoeren,
maar ook tussentijds zelf het water te
beoordelen op geur, kleur en smaak.”
Vervolgens kijkt de waterspecialist
hoe het systeem is aangelegd. „Water moet zo min mogelijk stilstaan in
leidingen, omdat er dan een zogeheten biofilm kan ontstaan. Deze ontstaat als bacteriën gaan groeien op
vuildeeltjes die aankoeken tegen de
wand van de leiding. Op een biofilm
kunnen schadelijke bacteriën als coli’s groeien en vee kan hiervan hinder
ondervinden.”
In het watercircuit mogen geen verzakkingen zijn waar bezinksel van
vuil ontstaat. Daarom moeten leidingen zoveel mogelijk recht worden
aangelegd. Ook mogen leidingen niet
te dik zijn. Bij te dikke leidingen is
de doorstroming te langzaam, wat de
kans op ontstaan van een biofilm ver-

hoogt. Veehouders kunnen volgens
Straathof het beste kiezen voor pvcleidingen. „Gegalvaniseerde leiding
gaat roesten en bepaalde typen tyleenslangen zijn poreus wat de kans
op een biofilm vergroot.”

Beschikbaarheid
Het gebruik van communicerende vaten - die je veel ziet in rundveestallen
uit de jaren ’70 en ‘80 - raadt Straathof
ten strengste af. „Bij communicerende vaten, zit er in één bak een vlotter
en stroomt water uit de ene drinkbak
voor de koeien door de leidingen in de
andere. Hierdoor raken de leidingen
en nieuw aangevoerd water snel vervuild. Iedere drinkbak voor de koeien
moet een eigen vlotter hebben.”
Naast het watercircuit controleert hij
ook de beschikbaarheid van water.
„Vlotterbakken moeten voldoende
water geven, zodat alle koeien genoeg kunnen drinken. Anders is de
kans groot dat ook de melkproductie
lager uitvalt dan haalbaar is. Hetzelfde geldt voor varkens en pluimvee. Als de nippels verstopt zitten en
vleesvarkens niet of te weinig kunnen
drinken, valt de voeropname ook snel
lager uit en gaat de groei omlaag.”
Straathof kijkt ook naar de omgang
met doseerapparaten. Deze worden
in de varkens- en pluimveehouderij
veel gebruikt. Als laatste punt controleert de waterspecialist de reinigbaarheid. „Kan het systeem goed gespoeld
worden?” Ook vraagt hij hoe vaak de
veehouder het systeem reinigt. Veel
vleeskuikenhouders ontvangen iedere zeven weken nieuwe kuikens en
reinigen na iedere ronde hun drinkwatersysteem. Hierdoor wordt al enige zekerheid ingebouwd. „In andere
sectoren verslapt de aandacht voor
reiniging vaak vanwege tijdgebrek.
Maar zet gewoon op de kalender
dat je iedere maand je watersysteem
moet reinigen en doe dit dan ook”, ad-

