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‘Werkt beter dan waterstofperoxide’ 
Nontox werkt beter dan middelen op basis van water-
stofperoxide en chloordioxide. Het is goedkoper en 
veiliger, aldus Alfred Koop. Hij is samen met zijn broer 
Arjan eigenaar van het Drentse bedrijf Watter bv. Een 
veehouder kan met een Watter-machine op zijn bedrijf 
een desinfectiemiddel produceren. Door elektrolyse 
van water en zout ontstaat het desinfectiemiddel dat 
Nontox heet. „Dit maakt ziekteverwekkende bacteriën, 
schimmels, gisten en virussen onschadelijk  en breekt 
biofilm af in de leidingen”, zegt Alfred Koop.. 
Veehouders kunnen voor 2.400 euro een half jaar de 
machine testen. Deze kost 22.000 euro. Na de testfase 
betalen veehouders dus nog 19.600 euro als ze de ma-
chine houden. „Onze machines komen in aanmerking 
voor 27 procent MIA en 75 procent Vamil, waardoor 
ze profiteren van een fiscaal voordeel van circa vijftig 
procent.” Daarna kost het slechts 5 euro om 1.000 liter 
Nontox te maken. „Bovendien gaat een machine ruim 
tien jaar mee.”
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Voorbeeld van medicijnaanslag in een waterleiding van een varkensstal. 

Tekst: Tom Schotman 
Beeld: JS Water, Watter

viseert Straathof. Om te controleren 
of het reinigen goed is gegaan, raadt 
hij aan om maandelijks de waterkwa-
liteit te controleren door water uit het 
systeem in een witte emmer te laten 
lopen. „Als het water niet helder is, 
dan is de kwaliteit ook niet goed.” 
Ook adviseert hij om maandelijks 
watermonsters te laten onderzoeken. 
„Microbiologisch onderzoek kost 35 
of 40 euro per monster. Door slechte 
waterkwaliteit gaan de dierprestaties 
snel hard achteruit. Investeren in wa-
terkwaliteit loont.”

Naar salmonella status 1
Vleeskuikenhouder Paul Grefte uit 
Hengevelde (OV) gebruikt sinds 2011 
een machine van Watter. Daarvoor 
was de waterkwaliteit goed. Alleen 
was hij jaarlijks 7.000 euro aan wa-
terstofperoxide azijnzuur kwijt. „De 
hoofdreden om voor Watter te kiezen 
was kostenbesparing. De machine 
kostte 22.000 euro. Maar die is na 
een paar jaar terug verdiend, omdat 
ik geen waterstofperoxide azijnzuur 
meer hoef te kopen.” 
Grefte mengt drie keer per ronde 
vleeskuikens anderhalf procent Wat-
ter-water door het drinkwater. Ook 
spoelt hij na afloop van de ronde de 
leidingen met het Watter-water.  Ver-
der ontsmet hij om de ronde de vloe-
ren van zijn stallen met Watter. „De 
ene ronde ontsmetten we met Watter, 
de ronde erop met formaline.” 
Zeugenhouder Herrald Klaassen uit 
Coevorden (DR) werkt nu bijna an-
derhalf jaar met Watter. Dat bevalt 
goed. „Vroeger gebruikte ik allerlei 
middelen zoals chloordioxide azijn-
zuur. Dat hielp even. Maar een paar 
weken later was de waterkwaliteit al 
weer stukken minder. Nu is de water-
kwaliteit structureel goed.” 
Klaassen heeft ook geen last meer 
van verstopte drinknippels en minder 
problemen met salmonella. „Vroe-

ger hadden onze varkens de hoogste 
salmonella status 3. Nu zitten ze in 
status 1. Niet alleen de biggen die we 
zelf afmesten, maar ook de biggen die 
naar andere vleesvarkenshouders in 
Duitsland gaan.” Klaassen heeft ook 
het idee dat zijn zeugen gezonder 
zijn. 
Zeugenhouder Gert Altena uit Hoog-
enweg (OV) werkt ruim twee jaar met 
Watter. 
Hij had zuurminnende gisten in de 
waterleiding zitten en die kreeg hij er 
met waterstofperoxide azijnzuur niet 
uit. „Die gisten kwamen erin doordat 
we zuur aan het water toevoegen. Bo-
vendien staat het water op ons bedrijf 
veel stil en is het in biggenafdelingen 
30 graden Celsius. Daardoor is er 
meer kans op vervuiling, zodat coli’s 
zich goed in de leidingen kunnen ver-
meerderen.” 
Nu heeft hij die problemen niet meer. 
„Bovendien hoef ik geen dure zuren 
meer te gebruiken om het darmstel-
sel gezond te houden. Ik ben heel te-
vreden, omdat ons water nu honderd 
procent schoon is. Dat blijkt ook uit 
de kiemgetallen.” Hij mengt 1,5 tot 2 
procent van het middel door het wa-
ter. Als zijn biggen diaree hebben, 
krijgen ze honderd procent uit het 
voorraadvat. „Dat werkt goed.”

Leidingen weer schoon
Vleesvarkenshouder Marijke Folkers 
uit Veendam (GR) gebruikt nu twee 
jaar Watter. „We hebben doorzichtige 
leidingen en zien nu dat de leidingen 
weer schoon zijn. Vroeger waren ze 
af en toe zwart van de aanslag.” Zijn 
varkens krijgen water van de eigen 
grondwaterinstallatie. Folkers moet 
als deelnemer van het Beter Leven 
vleesvarkensconcept vier keer per 
jaar de drinkwaterkwaliteit controle-
ren. Sinds hij Watter gebruikt, zijn de 
waardes altijd goed. Vroeger was dat 
niet altijd zo. 

Melkveehouder Geben Koskamp uit 
Vlagtwedde (GR) heeft tegenwoordig 
minder last van uierontsteking. „Ook 
zijn onze koeien sneller hersteld 
na een aandoening, omdat ze meer 
weerstand hebben. Ik heb de indruk 
dat het Watter-systeem hieraan een 
positieve bijdrage levert.” 
Uit wateronderzoek blijkt dat het 
kiemgetal duidelijk minder is. Verder 
lijkt het water optisch schoner. „We 
draaien nu technisch beter. Maar dat 
ligt niet alleen aan Watter. We zijn 
meer dingen anders gaan doen.”
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