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VOORWOORDVOORWOORD
Deze gids is geschreven als onderdeel van het DISARM-
project ‘Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management’, gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817591.

Het DISARM-project heeft tot doel de 
antibioticaresistentie te verminderen door te focussen op 
ziektepreventie en diergezondheid, waardoor de noodzaak 
om antibiotica te gebruiken wordt verminderd. DISARM 
heeft een breed scala aan bronnen beschikbaar gemaakt 
via de website en het YouTube-kanaal. We hebben ook 
een actieve en deskundige Facebook-discussiegroep 
(we verwelkomen u daar graag, klik gewoon op deze 
link en beantwoord enkele korte/eenvoudige vragen 
om toegang te krijgen). We zijn ook actief op andere 
sociale-mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn. 
DISARM promoot ook de ‘multi-actor’ benadering 
waarbij veehouders, dierenartsen, voedingsdeskundigen 
en andere adviseurs samenwerken aan een betere 
diergezondheid en betere bedrijfsprestaties. Wil je hier 
meer over weten, bekijk dan onze toolbox om aan de slag 
te gaan!

Deze gids is gebaseerd op de informatie die is 
verzameld tijdens het DISARM-project en mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk. Het geeft 
een handig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede 
praktijken te stimuleren. Niet alle aanbevelingen zullen 
van toepassing zijn op of geschikt zijn voor uw bedrijf. 
Eventuele interventies moeten steeds besproken worden 
met uw bedrijfsadviseur(s).

Hoewel de auteurs alle redelijke inspanningen hebben geleverd om de geldigheid van deze praktijkgids te verzekeren, aanvaarden het DISARM-projectteam en de 
financieringsinstantie geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dit document. Gebruik dit document op eigen risico en raad-
pleeg uw dierenarts en/of adviseur(s) om er zeker van te zijn dat de acties die u wilt ondernemen bij uw bedrijf passen..

DISCLAIMER

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Program van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 817591.

Deze gids is één van de 10 praktijkgidsen die 
tijdens het DISARM-project zijn gemaakt. De 10 
gidsen hebben allemaal als doel u te informeren 
over een specifiek onderwerp om uiteindelijk het 
gebruik van antibiotica in de veehouderij te helpen 
verminderen. De andere DISARM gidsen zijn hier te 
vinden.

Bezoek onze Website Website

Vind ons op Facebook Facebook

Volg ons op Twitter Twitter

Bekijk ons op YouTubeYouTube

Volg ons op LinkedIn LinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Gecoördineerd doorGecoördineerd door  Partners Partners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/


www.disarmproject.euGids met praktische tips - Drinkwaterkwaliteit 33

INLEIDINGINLEIDING
Voldoende water van hoge kwaliteit is goud waard 
voor eender welke veehouderij. Water is een essentiële 
voedingsstof voor landbouwhuisdieren. Een adequate 
en veilige watervoorziening is essentieel om een goede 
gezondheids- en productieparameters te behouden. 
Omgekeerd kan ongeschikt water de groei, reproductie 
en productiviteit van dieren nadelig beïnvloeden. De 
chemische samenstelling van water is de eerste factor die 
de geschiktheid bepaalt. Daarnaast kan besmetting vanuit 
de veehouderij zelf – met o.a. bacteriën, organische stoffen 
en zwevende stoffen – water onaangenaam of zelfs onveilig 
maken voor dieren. Een hoog gehalte aan zwevende 
stoffen en een onaangename smaak, geur of kleur van het 
water kunnen ervoor zorgen dat dieren minder drinken 
dan ze zouden moeten.

Klik hier voor toegang tot de ‘Watertool’ van 
Inagro, een complete tool om u te helpen uw 
waterkwaliteit te evalueren en verbeteren.
Klik hier voor de checklist ‘drinkwatercheck 
varkenshouderij (ZLTO)’
Klik hier voor de checklist ‘drinkwatercheck 
melkveehouderij (ZLTO)’
Klik hier voor de franstalige gids ‘Drinkwater 
in pluimveehouderij: belangrijke hefboom voor 
succes’

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTENBELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
Is uw water helder, geur- en smaakloos? Neen? 
Onderneem actie!
Helder water is niet altijd veilig water!
Neem regelmatig waterstalen om de kwaliteit te 
controleren.
Een waterbehandeling moet altijd aangepast zijn aan de 
bedrijfssituatie. Elk geval moet dus afzonderlijk worden 
beoordeeld om een effectief waterbehandelingsprotocol 
op te stellen. Raadpleeg uw dierenarts, adviseur 
of plaatselijk bevoegd landbouwinstituut voor 
ondersteuning. 
Maak een kosten-batenanalyse voordat u een 
behandeling start en neem watermonsters om het 
succes/falen van de gekozen behandeling na te gaan.
Hou rekening met de nationale en Europese biocide 
wetgeving: check welke producten/doseringen zijn 
toegestaan. Wetgeving kan per land verschillen!
Volg de veiligheidsinstructies van het/de product(en) die u 
gebruikt. 
Controleer altijd de compatibiliteit als u producten 
(bijv. desinfectantia, additieven, vaccins) of technieken 
combineert.

WAAROM IS HET BEWAKEN VAN DE WAAROM IS HET BEWAKEN VAN DE 
WATERKWALITEIT ZO BELANGRIJK?WATERKWALITEIT ZO BELANGRIJK?

Veebedrijven kunnen toegang hebben tot verschillende 
waterbronnen (bijvoorbeeld grondwater, open bronwater, 
drainagewater, regenwater, leidingwater). De beslissing 
om een bepaalde bron of bronnen voor het drinkwater van 
dieren te gebruiken, hangt af van verschillende factoren, 
zoals beschikbaarheid, kosten en kwaliteit. De waterbron 
en bedrijfsspecifieke aspecten bepalen de uiteindelijke 
kwaliteit van het water aan het drinkpunt waar het door 
de dieren wordt geconsumeerd. Meerdere aspecten van 
de waterkwaliteit kunnen de diergezondheid en daardoor 
ook het antibioticagebruik beïnvloeden. Het is van groot 
belang dat dieren voldoende water binnenkrijgen en dat 
er geen toxische stoffen of ziekteverwekkers aanwezig zijn 
in het water. In sommige levensfasen kunnen dieren extra 
gevoelig zijn voor suboptimale drinkkwaliteit, zoals b.v. 
jonge of zogende dieren. 

Verder kunnen componenten in het water indirect de 
toediening van medicatie en supplementen beïnvloeden, 
bijvoorbeeld door slechte oplosbaarheid of interactie 
tussen het product en watercomponenten. Met andere 
woorden, veilig drinkwater is één van de sleutels tot het 
voorkomen van antibioticagebruik.

De kwaliteit van de waterbron kan in de loop van de tijd 
veranderen door verschillende factoren zoals bv. een lange 
periode van droogte of regen, dus het is van het grootste 
belang om de waterkwaliteit herhaaldelijk te controleren. 
En indien er toch gezondheidsproblemen optreden, is het 
heel belangrijk om uit te sluiten of problemen met het 
drinkwater de oorzaak kunnen zijn.

Dit artikel beschrijft de complexe dynamiek van 
micro-organismen in waterdistributiesystemen. 
“De waterkwaliteit gaat voornamelijk achteruit 
door fecale verontreiniging. De beste optie 
voor waterdistributie is een open bak van 
gegalvaniseerd metaal, voorzien van een 
trechtervormige uitloop onderin om snel en 
gemakkelijk te reinigen, en eventueel voorzien 
van een druksysteem en terugslagkleppen.”

Klik hier om de getuigenis te zien van een 
pluimveehouder. “We zagen heel wat bruin vuil en 
slijm uit de leidingen komen.”

In det artikel legt een pluimvee productmanager 
uit hoe je de eierproductie kunt verbeteren met 
watermanagement: “De kosten om iets te doen 
om de vorming van biofilm te voorkomen, zijn 
veel lager dan de kosten van niets doen.” 
Lees meer over de rol van water bij de verspreiding 
van infecties in dit (Engelstalige) artikel: 
Drinkwater als risicofactor voor de gezondheid 
van pluimvee 

http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-varkenshouderij
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-melkvee
https://www.itavi.asso.fr/content/eau-de-boisson-en-elevage-avicole-plaquette-ndeg1
https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.facebook.com/download/2539102349682628/Drinking%20water%20for%20dairy%20cattle.pdf?av=100041182098799&eav=AfaLarDpMyrv0Cr6aWHSv7-qi5fZbIsxS3gZvavs6ptvSmL9ZkNF1kkyxsshdU5VEaI&hash=AcpvIvDJp1hDnplynXw
https://www.youtube.com/watch?v=oj-dNXO0z8M&ab_channel=DISARMProject
https://www.poultrynews.co.uk/production/technical-advice-how-to-improve-egg-production-using-water-management.html?fbclid=IwAR0JXFsk67lWvLg5ZcAdxsVOsglVulXjgmPnAqzkkyq1f7hjGTwDjAcSJpI
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
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WELKE PARAMETERS BEPALEN WELKE PARAMETERS BEPALEN 
DE WATERKWALITEIT?DE WATERKWALITEIT?

De opgeloste stoffen in water maken elke waterbron 
uniek. Fosfor, sulfaten, nitraten, magnesium, calcium, ijzer, 
mangaan, natrium, chloride en vele andere stoffen kunnen 
aanwezig zijn in het water. Ze bepalen de eigenschappen 
van water, zoals pH (zuurtegraad), hardheid, smaak en 
sedimentgehalte. De soorten en hoeveelheden van de 
stoffen in het water bepalen of het water veilig of onveilig 
is voor de dieren. Contaminanten die de watervoorziening 
op veehouderijen vaak vervuilen, zijn onder meer nitraten, 
bacteriën, organische materialen en zwevende stoffen. 
Een onaangename smaak, geur of kleur en een hoog 
gehalte aan zwevende stoffen in het water kunnen ertoe 
leiden dat dieren minder drinken dan ze zouden moeten. 
Verschillende stoffen kunnen een gezondheidsrisico 
vormen. Hieronder worden de belangrijkste parameters en 
mogelijke zuiveringsstechnieken weergegeven.

1. Sensorische eigenschappen

2. Temperatuur

3. Chemische parameters

We verwijzen hier naar de eigenschappen van het water 
die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, namelijk 
kleur, geur, smaak en helderheid. Deze eigenschappen 
bepalen in hoge mate de esthetische aanvaardbaarheid 
van water. Drinkwater moet kleurloos, geurloos en helder 
zijn; zo niet, dan kan een probleem met de kwaliteit 
worden verwacht. 

KleurKleur
Typische kleurveranderingen zijn vergeling door 
organische stoffen (bijvoorbeeld grondwater afkomstig 
van veengrond). IJzeroverschot maakt het water oranjegeel 
en kan ijzerafzetting in de waterleidingen veroorzaken. 
Vergeling kan ook een teken zijn van een teveel aan 
ammoniak. Een koolstoffilter kan worden gebruikt om 
het water te ontkleuren.

GeurGeur
Geur kan worden veroorzaakt door organische en 
anorganische stoffen die van nature in het water aanwezig 
zijn (ijzer, mangaan, humus) of die kunstmatig zijn 
toegevoegd (fenol, chloor,…). Een slechte of abnormale 
geur kan leiden tot verminderde wateropname. Dit is 
met name een probleem voor lacterende of jonge dieren. 
Geurproblemen kunnen worden opgelost met een 
koolstoffilter of bezinkingsbekken.

HelderheidHelderheid
Kleine deeltjes in stromend water (bijv. klei of zand) 
veroorzaken troebelheid. Hoe meer deeltjes, hoe troebeler 

 ▲ Kleur, geur en helderheid zijn gemakkelijk te controleren 
en zijn daarom zeer bruikbare parameters om problemen 
op te sporen. (bron: Ildar Sagdejev/CC BY-SA 4.0)

het water eruitziet. In stilstaand water wordt troebelheid 
meestal veroorzaakt door bacteriële besmetting. Ernstige 
besmetting met fecaal materiaal in combinatie met 
blootstelling aan zonlicht leidt vaak tot sterke algengroei.

Hoewel troebelheid is een teken van onzuiverheid, maar 
niet altijd van vervuiling, moet troebel water toch altijd 
worden gefilterd. Zeer troebel water kan namelijk bepaalde 
zuiveringsprocessen in gevaar brengen of verstoppingen 
veroorzaken in leidingen of bij drinkplaatsen. Er zijn talrijke 
geschikte filtersystemen beschikbaar.

De watertemperatuur kan sterk variëren met de 
seizoenen. Bij hoge temperaturen is er een groter risico op 
een verhoogde bacteriële belasting en hoge niveaus van 
ammonium, nitraat en nitriet als gevolg van ontbindend 
organisch materiaal. Algen gedijen ook bij hogere 
temperaturen.

Een betere beheersing van de watertemperatuur is 
een van de voordelen van het automatisch doorspoelen 
van drinkwaterleidingen. Bekijk de getuigenis van een 
vleeskuikenhouder in deze video:

pHpH
De zuurtegraad (pH) van het water varieert sterk, 
afhankelijk van de bron, maar ligt meestal tussen 6,5 
(licht zuur) en 8,5 (licht alkalisch). Grondwater vertoont 
vaak een hoge pH-waarde. De pH van het water heeft een 
grote invloed op de oplosbaarheid van stoffen, wat vaak 
voor problemen zorgt. Zo kunnen sommige ongewenste 
stoffen gemakkelijk oplossen (bijvoorbeeld zware metalen, 
zouten) terwijl bepaalde nuttige stoffen zoals medicijnen 
nauwelijks kunnen oplossen. De zuurtegraad kan ook 
processen bevorderen zoals de omzetting van ammonium 
naar ammoniak (bij hoge pH) of corrosie van de leidingen 
(bij lage pH en afhankelijk van het materiaal van de 
leidingen).

Dieren zullen minder eten als hun drinkwater te zuur is 
(pH < 3,5). Aan de andere kant kan te basisch water (pH 
~ 9) maagproblemen, diarree, slechte spijsvertering en 
verminderde water- en voedselinname veroorzaken.

Omdat het water bij de bron vaak een vrij hoge pH heeft, 
is aanzuring een veelgebruikte techniek om een optimale 
pH te verkrijgen, vooral bij pluimvee en varkens.

 ▲ Voorbeeld van pH strips. (Source: Lilly_M/CC BY-SA 3.0)

https://www.youtube.com/watch?v=TGP_rB9rSyU&ab_channel=DISARMProject
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GeleidbaarheidGeleidbaarheid
De geleidbaarheid is een maat voor de hoeveelheid zouten 
die in het water aanwezig zijn (zoutgehalte) en varieert 
sterk afhankelijk van de waterbron.

Een teveel aan zout is een veelvoorkomend probleem 
en leidt tot diarree en vervolgens tot groeivermindering, 
productiedaling, ziekte of sterfte bij de dieren. Tolerantie 
voor zouten is afhankelijk van de soort, leeftijd, 
waterbehoefte, seizoen en de conditie van het dier. 
Drachtige dieren, zogende dieren en pluimvee zijn 
over het algemeen gevoeliger. Omgekeerde osmose 
en nanofiltratie kunnen worden gebruikt om het 
zoutgehalte van water te verlagen, maar dit zijn vrij dure 
technieken die kunnen leiden tot een laag debiet. Het 
zoute water mengen met regenwater, dat doorgaans een 
laag zoutgehalte heeft, kan ook helpen.

Ammonium/nitraat/nitrietAmmonium/nitraat/nitriet
Ammonium komt van nature voor in lage concentraties 
in zowel grond- als oppervlaktewater. In grondwater is de 
concentratie doorgaans lager dan 1 mg/l. Hogere waarden 
worden gezien in kustgebieden en in regenwater of het 
open bronwater van sommige boerderijen. Ammonium 
wordt geproduceerd bij bacteriële afbraak van plantaardig 
en dierlijk materiaal. Nitraat in grondwater is voornamelijk 
afkomstig van meststoffen.

De intensiteit van de bemesting en de samenstelling 
van de bodem bepalen voor een groot deel de 
nitraatgehaltes in het grondwater. Vooral zandgronden 
laten nitraat gemakkelijk doorsijpelen. Nitraat wordt 
ook in oppervlaktewater aangetroffen, maar in lagere 
concentraties. De aanwezigheid van nitriet in het water 
duidt op organische vervuiling, meestal door urine en/of 
ontlasting. Nitriet (NO2) is een tussenstap in de bacteriële 
omzetting van ammoniak (NH3) naar nitraat (NO3).

Te hoge nitrietwaarden kunnen bij dieren leiden tot 
hypoxie en verstikkingsverschijnselen. Het grootste risico 
van ammonium zit in de omzetting naar nitraat met nitriet 
als tussenstap. Verder veroorzaakt ammonium geurhinder 
bij een concentratie van meer dan 1,5 mg/l. Wanneer het 
in de darm wordt omgezet in ammoniak, kan het leiden 
tot darmontsteking en diarree. Hoge nitraatgehalten 
in drinkwater zijn niet per se schadelijk, maar het risico 
komt van de mogelijke omzetting in nitriet. Overtollig 
nitraat in oppervlaktewater veroorzaakt ook algengroei 
(eutrofiëring).

Water kan worden gezuiverd van ammoniak en 
nitriet met behulp van een beadfilter, lavafilter of 
bezinkingsbekken. Nitraat en nitriet kunnen beide worden 
verwijderd met een anionenwisselaar of zeolietfilter.

SulfaatSulfaat
Sulfaat is een van de meest voorkomende anionen in 
natuurlijk water. Hoge sulfaatconcentraties kunnen 
diarree veroorzaken maar kunnen ook leiden tot ernstige 
geurhinder door de omzetting van sulfaat tot sulfide 
onder anaerobe omstandigheden. Deze ‘sulfaatreductie’ 
kan ook leiden tot corrosie van betonnen riolen. Water kan 
met een anionenwisselaar worden ontdaan van overtollig 
sulfaat.

ChloorChloor
Chloor is van nature in water aanwezig in verschillende 
concentraties in verbindingen zoals natriumchloride 
(keukenzout). Industriële afvalstromen, bemesting en 
strooien van wegen met calciumchloride (CaCl2) zijn 
belangrijke bronnen van chloriden in het milieu. Een 
overmaat aan chloride kan het water corrosief maken.

Hardheid / Ca / Mg / (bi)carbonatenHardheid / Ca / Mg / (bi)carbonaten
Het calcium- en magnesiumgehalte van water bepalen 
de hardheid. De hardheid van het water kan worden 
uitgedrukt in Franse (F°) of Duitse graden (D°): 1 F° x 0,56 = 
1 D°. De hardheid van grond- en oppervlaktewater varieert 
sterk, afhankelijk van de bodem. Regenwater daarentegen 

is zacht. Er worden drie verschillende soorten hardheid 
onderscheiden, namelijk:

Tijdelijke hardheid: stoffen die door koken worden 
verwijderd: calciumbicarbonaat (Ca(HCO3)2 en 
magnesiumbicarbonaat Mg(HCO3)
Permanente hardheid: Ca en Mg-ionen die na het 
koken nog in het water aanwezig zijn 
Totale hardheid: som van tijdelijke en permanente 
hardheid

Een verhoogde hardheid of een teveel aan calcium en 
magnesium in het water kan verstoppingen veroorzaken 
in leidingen, kranen, drinknippels, enz. en een teveel aan 
magnesium zorgt voor een onaangename bittere smaak. 
Calcium daarentegen laat het water lekker smaken. 

Waterhardheid is ook de belangrijkste parameter om 
te bepalen of aanzuring met organische zuren effectief 
zal zijn: hoe harder het water, hoe meer zuur er nodig is 
om de beoogde pH te bereiken. Hard water vormt meestal 
geen gezondheidsrisico voor dieren, hoewel een teveel aan 
bicarbonaat het risico op diarree bij kuikens en gespeende 
biggen verhoogt. 

De hardheid kan worden verminderd door middel van 
een zeolietfilter of kationenwisselaar.

IJzer / mangaanIJzer / mangaan
IJzer en mangaan komen meestal voor in geoxideerde 
vorm (Fe3+, Mn4+) en zijn daarom onoplosbaar in natuurlijke 
waterlopen. In sommige omstandigheden kunnen hogere 
ijzergehaltes in het grondwater voorkomen. In regenwater 
en oppervlaktewater zijn de ijzerconcentraties doorgaans 
beperkt.

De aanwezigheid van ijzer of mangaan vormt geen 
gezondheidsrisico maar heeft onaangename bijwerkingen 
zoals verkleuring van het water (ijzer: roestkleur, mangaan: 
zwarte verkleuring), neerslagafzetting, verstoppingen (in 
leidingen, kranen, nippels, etc. ), slechte smaak van het 
drinkwater, en het bevorderen van bacteriegroei.

Ontijzering kan worden bereikt door een combinatie 
van filtering en oxidatie, of met een kationenwisselaar.

AndereAndere
Verschillende andere componenten kunnen worden 
gemonitord, zoals: natrium (indicator voor zoutgehalte), 
kalium (indicator fecale verontreiniging), zink (overmaat 
veroorzaakt troebel water en slechte smaak), borium 
(overmaat veroorzaakt gezondheidsrisico’s), fosfor 
(overmaat veroorzaakt eutrofiëring) en fluor (essentieel 
element, maar hoge concentraties zijn giftig).

 ▲ Roest- of zwart- verkleuring kan wijzen op een teveel aan 
ijzer en mangaan, wat ongewenste neveneffecten heeft 
zoals verstoppingen in het leidingsysteem, slechte smaak, en 
bevordering van biofilm.



www.disarmproject.euGids met praktische tips - Drinkwaterkwaliteit 66

4. Microbiologische parameters
Totaal kiemgetalTotaal kiemgetal

Als hygiëneparameter 
wordt het totale 
kiemgetal gebruikt. 
Omgevingsbacteriën 
worden gedetecteerd 
door te kweken bij 
22°C. Potentieel 
ziekteverwekkende 
organismen kunnen 
worden opgespoord 
door een selectieve 
kweek bij 37°C. 

E. coli / EnterococcusE. coli / Enterococcus
Het aantal aanwezige E. coli-bacteriën is een indicator van 
recente fecale verontreiniging van het water. Enterokokken 
zijn indicatoren van oudere (en recente) besmetting met 
mest, omdat ze beter bestand zijn tegen het aquatische 
milieu dan E. coli.

Pathogene bacteriënPathogene bacteriën
Ziekteverwekkende bacteriën (Salmonella, Campylobacter, 
Clostridium perfringens, Pseudomonas, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, etc.) kunnen ook in het drinkwater 
aanwezig zijn.

Er is een groot aantal technieken voor desinfectie 
beschikbaar; elk van hen heeft zijn eigen voor- en nadelen 
(zie deze tabel).

BiofilmBiofilm
Biofilms zijn een onzichtbaar maar frequent en hardnekkig 
probleem dat de waterkwaliteit aan het drinkpunt aantast. 
Een biofilm is een slijmerige laag die aan de binnenwand 
van de drinkwaterleiding kleeft en ontstaat door de 
groei van micro-organismen op minerale afzettingen of 
organisch materiaal. E. coli, Pseudomonas, Salmonella, 
Enterococcus, Listeria, Clostridium perfringens, Aspergillus 
en Candida zijn voorbeelden van veel voorkomende micro-
organismen in deze biofilms.

Door de aanwezigheid van biofilm in de leidingen kan 
de bacteriële druk oplopen met 1 tot 2 log eenheden en 
zelfs meer (!) tussen de waterbron en het drinkpunt. 
De aanwezigheid van biofilm kan ook leiden tot 
onderdosering van vaccins en antibiotica en zo bijdragen 
aan de ontwikkeling van antibioticaresistentie.

Volgens deze studie vertraagt het regelmatig spoelen 
van de leidingen in pluimveestallen de vorming van biofilm. 
Lees meer over biofilmpreventie in de DISARM-abstract 
‘Waarom en hoe biofilmvorming in drinkwaterleidingen 
te voorkomen’.

Algae Algae 
De zogenaamde blauwalgen – eigenlijk bacteriën 
(cyanobacteriën) – vormen een belangrijk gezondheidsrisico 
voor mens en dier. Als de algen bloeien, zijn ze zichtbaar 
als een groenblauwe laag op het water. Wanneer de laag 
dikker wordt, beginnen de algen af te breken en komen 
er giftige stoffen in het water vrij. Het verschijnen van wit 
of blauw schuim aan de rand of plotselinge sterfte van 
vogels of vissen zijn ook tekenen van aanwezigheid van 
blauwalgen.

Een reinigingsprotocol voor de waterleidingen 
is essentieel om de ontwikkeling van biofilm 
te beperken en de gezondheid van de dieren 
te beschermen. Deze studie (Franstalig) geeft 
informatie over de validatie van indicatoren voor 
het meten van biofilms.
Klik hier voor een verhelderende uitleg over 
biofilm door Prof. Dr. Susan Watkins.

 ▲ Het is erg belangrijk om algengroei te voorkomen. Van 
zodra er algenbloei zichtbaar is geworden, is het te laat 
om nog in te grijpen. (bron: eutrophication&hypoxia/CC BY 2.0)

5. Interferentie
Bij toediening van medicijnen, vaccins of supplementen 
via water kan interferentie met andere componenten in 
het water ervoor zorgen dat het product niet in de juiste 
vorm en concentratie op het drinkpunt aankomt.
Eigenschappen waaronder pH en hardheid van water, 
evenals resten van andere stoffen, b.v. chloor, kunnen 
het product inactiveren of de oplosbaarheid ervan 
verminderen.

Daarom moet te allen tijde rekening worden gehouden 
met de componenten die in het drinkwater aanwezig zijn 
en hun mogelijke effecten op het product.

Klik hier om meer te lezen over de risico’s van interferentie 
bij het gebruik van watermedicatie. Deze samenvatting 
somt handige tips op om een effectieve vaccinatie via het 
drinkwater te bereiken.

Leidingsystemen in pluimveestallen zijn gevoelig 
voor biofilmontwikkeling: de temperatuur is ideaal 
voor bacteriegroei en tijdens de eerste dagen van 
een ronde is het waterdebiet erg laag.

Emissies van varkens-
stallen resulteren in am-
moniakneerslag, onder 
andere op de daken van 
de stallen. Daardoor 
komt ammoniakveron-
treiniging veel voor op 
varkensbedrijven die 
regenwater gebruiken. 
(bron: ILVO)

Waterkwaliteit is 
enorm belangrijk bij vaccinaties via drinkwater.

https://www.cabdirect.org/cabdirect/welcome/?target=%2fcabdirect%2fabstract%2f20183183457
https://nl.disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
https://nl.disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2020/poster/s19_jrp_2020_hemonic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3zeiFEKthWU
https://www.youtube.com/watch?v=3zeiFEKthWU
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/drinking-water-medication-beware-of-interference/
https://disarmproject.eu/resources/effective-water-vaccination-the-importance-of-water-quality/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY
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HOE KAN WATERKWALITEIT HOE KAN WATERKWALITEIT 
GEËVALUEERD WORDEN?GEËVALUEERD WORDEN?

HOE KAN DE WATERKWALITEIT HOE KAN DE WATERKWALITEIT 
VERBETERD WORDEN?VERBETERD WORDEN?

De waterkwaliteit moet regelmatig worden 
gecontroleerd. Sommige parameters kunnen door de 
veehouder zelf worden gecontroleerd, maar frequente 
laboratoriumanalyses zijn onontbeerlijk. Uw dierenarts/
adviseur en het geraadpleegde laboratorium hebben 
de expertise om u te helpen bij het interpreteren van 
de laboratoriumresultaten en het bepalen van de 
vervolgstappen indien nodig. 

Staalname

Sensorische eigenschappen

Chemische en microbiologische 
parameters

De basis van een betrouwbare wateranalyse is een goede 
bemonsteringsmethode. Het is belangrijk om onderscheid 
te maken tussen de kwaliteit van de waterbron en 
de kwaliteit van het water bij het drinkpunt. Om de 
bronkwaliteit te analyseren, moet het monster bij voorkeur 
uit de bron zelf of uit een kraan zo dicht mogelijk bij de 
bron worden genomen.

Om de kwaliteit van het water dat de dieren consumeren 
te beoordelen, moet er een monster worden genomen aan 
het drinkpunt. 

Helderheid, geur en kleur kunnen door de veehouder 
eenvoudig worden gecontroleerd. Met een 
“vuilwatersensor”, zoals het voorbeeld in deze video, kan 
de helderheid continu worden gecontroleerd. Wanneer 
water niet helder, geur- en kleurloos is, is dit vaak een 
teken van verontreiniging of abnormale concentraties van 
bepaalde stoffen.

Dergelijk water moet onmiddellijk in het laboratorium 
worden geanalyseerd. Daarnaast moeten de leidingen 
worden gecontroleerd op biofilm en kalkaanslag.

Sommige basisparameters zoals pH en bacteriële of 
organische verontreiniging kunnen door de veehouder 
worden getest met in de handel verkrijgbare kits. Voor 
meer diepgaande informatie, b.v. identificatie van 
bacteriën, is een laboratoriumanalyse vereist.

Klik hier voor een praktisch stappenplan voor het 
nemen van watermonsters en bekijk de stappen in 
deze video.

Waterkwaliteit is eenvoudig te monitoren met 
goedkope sensoren.

De kwaliteit van het vijverwater in de extensieve 
veehouderij moet gedurende het groeiseizoen 
of de begrazingsperiode nauwgezet worden 
gecontroleerd.

“De Watertool”, een complete tool om je 
waterkwaliteit te evalueren en te verbeteren 

1. Systemen voor verbetering van de 
kwaliteit ter hoogte van de bron

A. FiltersA. Filters
Er zijn talloze soorten waterfilters beschikbaar, elk met hun 
specifieke eigenschappen en indicaties. Hieronder vindt u 
een selectie van veelgebruikte filters.

Koolstoffilter Een koolstoffilter kan worden gebruikt 
om smaak, geur, kleur en resten van vervuiling met 
plantaardig materiaal te verwijderen. Dit type filter 
moet regelmatig worden vervangen, anders neemt de 
effectiviteit aanzienlijk af.

Bovendien kan deze filter bij slecht onderhoud een 
broeihaard voor bacteriën worden en bijgevolg de 
bacteriële druk in het water verhogen.

Grove en fijne filters Deze filters vangen zwevende 
deeltjes en verbeteren de helderheid van het water.

Zandfilters (snelle of trage) Snelle en langzame 
zandfilters vangen zwevende deeltjes.

Beadfilter In een beadfilter worden zwevende deeltjes 
verwijderd door mechanische filtratie, terwijl ammonium 
en nitriet worden omgezet in nitraat in de biofilm die op 
de beads aanwezig is.

Lavafilter Dit biologische systeem maakt gebruik van 
poreuze lavastenen. Terwijl het water door de stenen 
stroomt, verbruiken nuttige nitrificerende bacteriën 
zuurstof om ammonium en nitriet om te zetten in 
nitraat, waardoor een anaerobe omgeving ontstaat. 
Hierin kunnen denitrificerende bacteriën het nitraat 
omzetten in onschadelijke stikstof en zuurstof. De planten 
in het systeem voorzien de bacteriën van zuurstof en 
voedingsstoffen en halen nitraat uit het water. Om dit 
systeem in balans te houden, is het belangrijk om een 
stabiel waterpeil te handhaven. 

Zeolietfilter Zeoliet is een poreus natuurlijk gesteente 
dat op twee manieren kan worden gebruikt. Als filter kan 
het zwevende deeltjes, ijzer en mangaan verwijderen. Als 
ionenwisselaar verzacht het zeoliet het water en verwijdert 
het nitraat/nitriet en zware metaalkationen.

https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://www.youtube.com/watch?v=ljXmIZBU7Zo&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
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Membraanfiltratie Bij toepassing van membraanfiltratie 
is meestal een voorbehandeling van het water nodig 
om verstopping van de membranen te voorkomen. 
Microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde 
osmose zijn verschillende vormen van membraanfiltratie. 
Elk van deze types filtert een specifieke grootte van 
deeltjes/cellen/moleculen/ionen uit het water. Membranen 
zijn het enige filtratietype dat de bacteriële belasting in 
water efficiënt vermindert.

B. BezinkingsbekkenB. Bezinkingsbekken
Deze techniek verwijdert zwevende deeltjes, ijzer en 
mangaan als hun concentraties niet te hoog zijn. Het water 
in het bezinkingsbekken wordt periodiek gelucht om het 
ijzer en mangaan te laten neerslaan. Omdat de zwevende 
deeltjes zich ophopen op de bodem van het bassin, moet 
het bassin regelmatig worden schoongemaakt.

C. Ontijzeren C. Ontijzeren 
IJzer en mangaan kunnen op 
basis van twee principes uit het 
water worden verwijderd: via de 
klassieke oxidatie + filtratietechniek 
of door kationenuitwisseling (zie ‘e. 
Ionenwisselaar’). Klik hier voor meer 
informatie over oplossingen voor 
het verwijderen van ijzer en mangaan.

D. AlgenbestrijdingD. Algenbestrijding
Preventie van algen, met name blauwalgen 
(cyanobacteriën), is cruciaal. Als er al algenbloei opgetreden 
is, is het te laat voor actie. Preventie moet in het vroege 
voorjaar al beginnen. Technieken om algen te voorkomen 
zijn onder meer lichtafscherming, beluchten/roeren van 
het water, ultrasone geluidsgolven en waterplanten.

Klik hier voor meer informatie over algenpreventie. 

E. IonenwisselaarE. Ionenwisselaar
Er zijn twee soorten ionenwisselaars: wisselaars voor 
kationen (positief geladen ionen) en anionen (negatief 
geladen ionen). De kationenuitwisselaar wisselt 
verschillende kationen zoals ijzer (Fe+) en mangaan (Mn+) 
kationen uit voor natrium (Na+) ionen. Door uitwisseling 
van calcium (Ca++) en magnesium (Mg++) ionen wordt 
het water zachter. Aangezien dit systeem gebaseerd is 
op het toevoegen van zout, zal het zoutgehalte van het 
water toenemen bij toepassing van deze techniek. Een 
teveel aan zout kan gezondheidsproblemen zoals diarree 
veroorzaken. Een anionenwisselaar kan het water zuiveren 
van anionen zoals nitraat en sulfaat, door ze in te wisselen 
voor een ander ion zoals Cl-.

Elk type membraan filtert een bepaalde grootte van deeltjes/
moleculen uit. (MF, microfiltratie; UF, ultrafiltratie; NF, nanofiltratie; 
RO, omgekeerde osmose). Bron: watertool.inagro.be.

IJzeroxidatie  
(bron: watertool.inagro.

be)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven 
van methoden om de drinkwaterkwaliteit in 
melkveestallen te verbeteren: “De laatste jaren is de 
trend om drinkwater te desinfecteren zonder het 
gebruik van chemicaliën”

3. Continue waterbehandeling

De leidingen vrijwaren van biofilmvorming is cruciaal voor 
de waterkwaliteit bij het drinkpunt. Helaas is het voorkomen 
van biofilmvorming niet altijd eenvoudig. Spoeling onder 
hoge druk en behandeling met een combinatie van een 
sterk zuur, sterke base en desinfectiemiddel zijn mogelijke 
oplossingen.

 ▲ Deze video toont de voordelen van hogedrukspoeling in 
een vleeskuikenbedrijf

2. Systemen voor reiniging en 
desinfectie van leidingen

Voorbeeld van een compleet reinigings- en 
desinfectieprotocol voor leidingen.

Voorbeeld van een protocol voor het reinigen van 
waterleidingen in een varkenshouderij.

A. DesinfectieA. Desinfectie
De keuze van de reinigings- en/of desinfectietechniek 
en de dosering van de producten is afhankelijk van 
de infectiedruk in het water. Hoe hoger de vervuiling/
besmetting bij het begin, hoe groter de restdruk na het 
toepassen van een product.

Alleen onder de voorwaarde van een correcte toepassing 
kunnen commerciële producten op basis van chemische 
desinfectie ervoor zorgen dat de bacteriologische druk 

Reinigen van het drinkwatersysteem en kiezen 
van een organisch zuur bij varkens

 ▲ Deze video laat zien hoe de toepassing van een 
zuurmengsel een betrouwbare manier kan zijn 
om gebruik van antibiotica te verminderen in de 
biggenproductie

Een Nederlandse pluimveehouder getuigt: “Ik 
gebruik appelazijn in het drinkwater; een praktijk 
die veel toegepast wordt in de duivensport. Samen 
met goed management houdt dit mijn kuikens 
gezond. Het is onzin dat de dieren antibiotica 
moeten krijgen om gezond te blijven.”

https://disarmproject.eu/resources/methods-to-reduce-iron-and-manganese-levels-at-the-drinking-water-source/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/26/waterkwaliteit-goed-in-de-gaten-houden
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=jPQg3aVojBI
https://youtu.be/AbiDNFjKl90
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject


Voordelen van aanzurenVoordelen van aanzuren
Betere smaak -> hogere wateropname -> 
gezondheidsvoordeel & hogere voederopname
Lage pH (~4) sluit aan bij de maag pH -> betere 
vertering
Prebiotisch effect 
Positief effect nog meer uitgesproken bij kuikens 
en biggen
Deze studie toonde aan dat aangezuurd water de 
uitscheiding van E. coli bij pas gespeende biggen 
verminderde.

Aandachtpunten bij aanzurenAandachtpunten bij aanzuren
Protocol en veiligheidsinstructies voor het 
gebruikte product moeten zorgvuldig worden 
gevolgd.
Controleer altijd de compatibiliteit met andere 
waterbehandelingen!
In sommige gevallen veroorzaakt aanzuring 
slijmvorming in de leidingen door microbiële groei 
-> combineer met een gepast reinigingsprotocol.

Deze video toont een praktisch stappenplan om de 
juiste zuurdosering voor uw water te bepalen.

Eigenschap Natrium 
hypochloriet

Chloordioxide Peroxide Electrochemische
activatie

UV-desinfectie Ozonizatie Thermisch 
ontsmetten

Bacteriedodend ja ja ja ja ja ja ja

Restdesinfectie ja ja ja ja nee beperkt nee

Biofilm afbrekend nee ja ja ja nee minimaal Enkel binnen 
reactor

Smaakbeïnvloedend ja nee nee beperkt nee nee nee

Niet-gewenste 
bijproducten

ja nee/ja nee mogelijk, 
beperkt

nee mogelijk, 
beperkt

nee

Houdbaarheid Dalende 
ontsmettings- 
activiteit

Ter plaatse 
aan te maken

Dalende 
ontsmettings- 
activiteit

Ter plaatse 
aangemaakt

Levensduur
lamp

Ter plaatse aan 
te maken

-

Corrosief ja less nee less nee ja Verhoogd 
corrosierisico 
door hogere 
temperatuur

Met dank aan INAGRO (watertool.inagro.be) 
voor de waardevolle bijdrage aan deze gids.

Te zuur water kan bij herkauwers acidose veroorzaken. 
pH 6.5-8.5 is aanvaardbaar.

onder controle wordt gehouden. Het is noodzakelijk om 
aandacht te besteden aan de aanwezigheid van biofilm 
in de leidingen, omdat dit veel product kan ‘verbruiken’. 
Knelpunten zoals een niet goed afgestelde doseerpomp 
of een uitgeputte productvoorraad kunnen leiden tot een 
minder/niet effectieve desinfectie. Een goede filtering 
voordat het desinfectiemiddel wordt toegevoegd zorgt 
ervoor dat er minder overlast is van zwevende deeltjes 
in het water. Zwevende deeltjes die zich in de leidingen 
afzetten, kunnen een voedingsbodem vormen voor een 
biofilm.

Elk waterleidingsysteem heeft instructies op maat nodig. 
Raadpleeg een expert en volg de instructies zorgvuldig op 
om waar voor uw geld te krijgen.

B. AanzurenB. Aanzuren
Aanzuren van het water verlaagt de pH en vermindert 
de tijdelijke hardheid. De optimale pH is onder 
andere afhankelijk van de diersoort. In de praktijk 
kan een doseerpomp die geïnstalleerd wordt op de 
drinkwaterleiding de benodigde dosering van het zuur of 
zuurmengsel aan het water toevoegen. Een pH van minder 
dan 4 helpt ziekteverwekkende bacteriën in het water te 
verminderen. Deze lage pH kan niet altijd worden bereikt 
met organische zuren als de waterhardheid te hoog is. Het 
is van cruciaal belang om bij het eerste gebruik de juiste 
dosering van een bepaald zuur/zuurmengsel voor uw 
water te bepalen. Dit moet worden herzien wanneer het 
watertype en/of zuur (mengsel) wordt gewijzigd.

 ▼ Tabel 1. (Theoretische) voor- en nadelen van een aantal 
ontmettingsproducten/-technieken. Source: www.lv.vlaanderen.be
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090023310001140?via%3Dihub#!
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-the-acidification-of-drinking-water/
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Interne Interne 
bioveiligheidbioveiligheid

Managementr  Managementr  
van jonge dierenvan jonge dieren

Vaccinatie-Vaccinatie-
protocollenprotocollen

Verbetering van Verbetering van 
de diergezondheid de diergezondheid 
door het gebruik door het gebruik 
van aangepast van aangepast 
voeder, water en voeder, water en 
additievenadditieven

Goede praktijken Goede praktijken 
voor een verstandig voor een verstandig 
gebruik van gebruik van 
antibioticaantibiotica

Externe Externe 
bioveiligheidbioveiligheid

Huisvesting in de Huisvesting in de 
veehouderijveehouderij

Precision Precision 
Livestock Farming Livestock Farming 
voor vroege voor vroege 
ziektedetectieziektedetectie

Het potentieel Het potentieel 
van veredeling en van veredeling en 
genetica: robuuste genetica: robuuste 
en veerkrachtige en veerkrachtige 
dierendieren
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Vind ons op  FacebookFacebook

Volg ons op  TwitterTwitter

Bezoek onze  WebsiteWebsite

Bekijk ons op YouTubeYouTube Volg ons op  LinkedInLinkedIn

https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

