
“Een vleeskuiken gebruikt ongeveer 3 liter 
water per kilogram groei en drinkt bijna twee 
keer zoveel water dan ze aan voer opvreet. 
Toch besteden de meeste pluimveehou
ders veel minder aandacht aan de kwaliteit 
van het water dan die van het voer”, vertelt 
Flamur Llapashtica, sinds drie maanden als 
pluimveespecialist in dienst bij De Hoop. 
Hij was in zijn vorige functie gespeciali
seerd in drinkwaterhygiëne bij pluimvee en 
beschikt dan ook over ruime ervaring. 

Waterkwaliteit 
Naar de reden voor de geringe belangstel
ling voor waterkwaliteit kan de drinkwater
hygiënist alleen maar gissen. “Sommigen 
zijn zich er niet van bewust en zien geen 
acute problemen. Ze baseren dit vaak op een 
momentopname en gaan ervan uit dat de 
waterkwaliteit in orde is en blijft. Of ze willen 

de kosten voor drinkwateronderzoek of een 
behandeling uitsparen.” Dat is verkeerde 
zuinigheid die je uiteindelijk duur kan komen 
te staan. Veel pluimveehouders zijn er zich 
niet van bewust hoeveel schade slecht drink
water veroorzaakt. Volgens  berekeningen 
van de GD kost een gemiddelde besmetting 
met schimmels en gisten een bedrijf met 
50.000 leghennen zo’n €20.000, op jaarbasis. 
Een gemiddelde bacteriologische vervuiling 
op een bedrijf van 100.000 vleeskuikens kost 
ongeveer €7.300, per ronde.

Biofilm grootste boosdoener
Problemen met drinkwaterkwaliteit ontstaan 
vaak doordat zich een biofilm, een slijmerig 
laagje aanslag, aan de binnenzijde van 
leidingen heeft gevormd. Bacteriën als 
salmonella’s, pseudonomas, campylobacter, 
coli’s en enterococcen kunnen zich makkelijk 
in deze laag nestelen en zijn door de biofilm 
beschermd tegen desinfectiemiddelen. 
Problemen ontstaan als bacteriën loslaten 
en in het drinkwater van de dieren komen. 
Een ander risico is dat door de biofilm medi
catie en andere toevoegingen via het drink
water minder effectief zijn. “Als de leidingen 
niet goed schoon zijn, kan dat een verlies 
van 20 tot 30 procent van de effectiviteit 
 betekenen”, aldus Flamur. Daarnaast leveren 
veel van deze toevoegmiddelen voedings
stoffen aan de bacteriën in de biofilm. 

Regelmatig controleren
Om een vinger aan de pols te houden is het 
belangrijk om de kwaliteit van het drinkwater 
regelmatig te (laten) controleren. “Een keer 
per jaar is onvoldoende om goed zicht te 
houden”, stelt Flamur. Bij vlees kuikens is het 
beste moment om monsters te nemen in 
week 4 of 5 in alle stallen en op meerdere 
plaatsen.” Naast bacteriologisch onder
zoek adviseert Flamur om het bronwater 
chemisch te laten analyseren. Hoge gehaltes 

Schoon starten
Reinig en ontsmet het drinkwater
systeem tijdens de leegstand. Gebruik 
daarvoor een oxidatief middel, zoals 
waterstofperoxide, in een hoge dosering 
voor een krachtige reiniging. 

Leidingen doorspoelen
Stilstaand water in combinatie met 
een hoge temparuur is ideaal voor de 
ontwikkeling van bacteriën. Die situatie 
doet zich voor aan het begin van de 
ronde. Tot het opzetten van de kuikens 
staat het water helemaal stil en aan het 
begin van de ronde is de opname zo 
laag dat er nauwelijks doorstroming is. 

Aandacht voor
goed drinkwater

betaalt zich uit 
aan bijvoorbeeld ijzer, calcium en mangaan 
hebben invloed op de vorming van biofilm 
en op de effectiviteit van toevoegingen. 
Bovendien kunnen afzettingen in het 
watersysteem zorgen voor verstopping, 
lekkages of verminderde wateropbrengst 
van de nippels.

Plan van aanpak 
Gerichte aandacht voor waterkwaliteit 
helpt om risico’s op ziekten, infecties en 

 verteringsproblemen te minimaliseren. 
Op basis van het resultaat van het water
onderzoek kunnen we een plan van aanpak 
opstellen om de kwaliteit van het drink
water op peil te houden of te  ver beteren. 
Bedenk daarbij dat elk monster een 
momentopname is. Door de gegevens over 
langere tijd te verzamelen kun je zien of er 
progressie in zit. 

TIP
Vang spoelwater op in een witte emmer

U kunt eenvoudig zien of een droogstandsreiniging is geslaagd 
door het eerste water na het uitspoelen in een witte emmer op 
te vangen. Als er vlokjes of andere vervuiling in het water zitten, 
ziet u dat meteen.

Grenswaarden drinkwaterkwaliteit pluimvee 

PARAMETER GOED SLECHT

pH 5 tot 8 <4 & >9 

ammonium (mg/l) < 1 > 2 

nitriet (mg/l) < 0,1 > 1,0

nitraat (mg/l) < 100 > 200

chloride (mg/l) < 200 > 300

natrium (Na) (mg/) < 100 > 200 (y) > 400 (z)

ijzer (mg/) < 0,5 > 2,5

mangaan (mg/l) < 0,5 > 1,0

sulfaat (mg/l) < 100 > 250

hardheid (° D) > 4 & < 15 > 20

gisten en schimmels  > 10.000

E. coli (kve/ml) < 10 > 100

totaal kiemgetal (kve/ml) < 10.000 > 100.000

y: legpluimvee jonger dan 20 weken en vleespluimvee 
z: legpluimvee ouder dan 20 weken.

Bron: GD

3 ✗ TIP
Kijk ook eens in de leiding

Sommige middelen ontsmetten maar doen 
niets aan de biofilm. Het is daarom goed om 
zo nu en dan met een endoscoop met een 
camera in de leiding te (laten) kijken om te 
zien hoe het met vervuiling aan de binnen-
zijde van de leiding staat. Het verschil tussen 
een schone en vervuilde leiding wordt zo 
duidelijk zichtbaar. Bij De Hoop beschikken 
we over zo’n speciale watercamera. Als u zo’n 
leidinginspectie wilt laten uitvoeren kunt u 
contact met ons opnemen. 

Vuile leiding Schone leiding

Aandachtspunten voor schoon drinkwater 

Heeft u vragen over de drink-
waterkwaliteit of wilt u meer 
weten over het verbeteren van 
drinkwater hygiëne op uw bedrijf, 
neem dan contact op met uw 
bedrijfsadviseur of rechtstreeks 
met Flamur  Llapashtica, 
telefoon +31(0)6 8253 1105.

Zorg voor vers water bij de opvang 
en spoel het drinkwatersysteem de 
eerste vier weken minstens twee keer 
per week door. Spoel de leiding ook 
na elke drinkwatertoepassing door. 
Gebruik een hoge waterdruk om los
geweekte biofilm af te voeren. Dit is 
belangrijk voor de veiligheid van de 
kuikens maar ook om verstoppen van 
nippels te voorkomen.

Naspoelen na  
drinkwatertoepassing
Een belangrijke oorzaak voor het 
ontstaan van een biofilm is toevoe
ging van vitamine C, medicatie, 

entingen en lage doseringen zuren 
aan het water. Als er al een dunne 
film is, zorgen deze toevoegingen 
voor het versneld vergroten van de 
biofilm. Het is daarom verstandig om 
na elke toediening het drinkwater
systeem door te spoelen.

Voorkom doorzakken 
van leidingen
Om vorming van een bioflim te 
voorkomen is het belangrijk om te 
voorkomen dat leidingen doorzaken. 
In een uitzakking kan gemakkelijk 
bezinksel neerslaan wat de vorming 
van een biofilm versterkt. Zeker bij 

tyleenleidingen is het van belang 
om voldoende ophangpunten te 
hebben. 

Zet reinigingsmiddelen goed in
Het effect van het reinigen en desin
fecteren hangt af van het middel dat 
u gebruikt en van de juiste dosering. 
Een te lage dosering kan betekenen 
dat het nauwelijks of zelfs helemaal 
geen effect heeft. Om te zien of een 
product bij de gehanteerde dosering 
ook nog effectief is aan het einde 
van de leiding, kunt u met speciale 
teststrips de concentratie meten. 

Kies de juiste reinigingsmiddelen
Ook de middelenkeuze is een 
aandachtspunt. Op de markt worden 
soms aanbiedingen gedaan van 
producten voor het reinigen van het 
drinkwatersysteem die weliswaar 
effectief kunnen zijn, maar voor die 
toepassing niet zijn geregistreerd. 
Pas daarvoor op. Kies bij voorkeur 
een reinigingsmiddel dat ook werkt 
tegen de biofilm. Een middel als 
chloor is relatief goedkoop maar is 
alleen effectief tegen bacteriën en 
schimmels in het water en werkt niet 
of nauwelijks op de biofilm. 

Goed drinkwater is een absolute basisvoorwaarde om succesvol pluimvee 

te houden. Toch krijgt de kwaliteit van het drinkwater op lang niet op alle 

bedrijven de aandacht die het verdient. Samen met Flamur Llapashtica, 

onze nieuwe vleeskuikenspecialist met uitgebreide kennis van drinkwater-

hygiëne, lopen we een paar belangrijke aandachtspunten langs. 
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