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Programma 

1.  Indicatoren 
2.  Drinkwater in de stal 
3.  Water in de weide, met discussie 
4.  Oppervlaktewater als drinkwater 
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Veedrinkwater 
indicatoren : 

•  Smakelijk 
»  IJzer, Zouten, Organische Stof 

 
•  Niet schadelijk 

»  Algemene kenmerken : helderheid, kleur, geur, bezinksel, drijflagen 
»  pH 
»  Stikstof (N) –componenten   
»  Koolstof (C) – componenten   
»  Fosfor (P) - componenten 
»  Zwavel (S) –componenten 
»  Zouten, mineralen, (zware) metalen 
»  Bacteriën 
»  Hormonen 

*  Beschikbaar 
   >> slootkanten, waterpeil 
   >> drinkbak in alle soorten en maten, drinknippels 
   >> 100 koeien, 70 stuks jongvee: 25000 liter!!! 
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Watervoorziening 
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Een rekensom…. 

•  Stal met 200 koeien 
•  Temperatuur 24°C, relatieve luchtvochtigheid hoog 

(80%) 
•  Hoogproductieve melkkoe drinkt 150 liter, 

laagproductieve 100 liter per dag 
•  Gemiddeld 125 liter per dag x 200 
•  Watersysteem moet 25000 water opbrengen excl. 

jongvee, spoelwater 
•  Koe kan 20 liter per minuut drinken…. 
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Belang van kwaliteit drinkwater vee  

•  Onderdeel van goede voeding 

•  Kwaliteit van rauwe melk 

•  Kwaliteit van dierlijke productie 
(o.a. streven naar lage dierziekte-incidentie) 

•  Ziektekiemtransmissie via drinkwater voor 
vee 
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Vlotterbak met: drinkwater? 
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Hoge druk bak: geen restwater 
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Buiten drinkbak voor koeien 
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Veranderlijke risicovelden 

Kwaliteit
  

ingenomen 
water 

Water- 
behandeling 

Nagroei  
en  

vermenigvuldiging 
kiemen 

Effect rantsoen 
en penswerking 
op overleving 

ziekte- 
verwekkers 

Dosis /respons 
relatie 

 

Immuun-status 
dieren/ 

diergroepen 

Groei van ziekteverwekkende kiemen tot kritische dosis/respons relatie 

Bij kwaliteitsbehoud  +effect op ds-opname +++Managementeffect  - - - 
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Inventariserend onderzoek waterkwaliteit 
op drinkplaatsen voor melk- en jongvee 

•  Bepaling kwaliteit water 
(Bronwater, regenwater, leidingwater, oppervlaktewater) 

•  Bepaling kwaliteit water op drinkplaatsen 
(Open drinkbakken, nippelbakken, klepelbakken, etc.)  
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Onderdelen onderzoek 
 

•  Op stal :  helderheid, geur, kleur, temp.   
               voerresten en rottingsproducten 
    faecale verontreiniging 

               schimmels 
               biofilm 
               systeemtekening, 

    leidingmateriaal 
    meten aanvoer 

•  Lab     :   chemische analyse 
               bacteriologisch onderzoek 
               geur, kleur, helderheid, bezinksel 
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Item Drinkwatersysteem 
humane consumptie Drinkwatersysteem 

       t.b.v. melkvee 
Controle op ziekteverwekkers Intensief 

  Sporadisch 
Substraat (als voedingsstof voor micro-organismen) 
  

Meestal afwezig of door 
maatregelen zo 
minimaal mogelijk 

Vaak en veel in  
(deel) systemen 

Aanwezig. 
Controle op fecale verontreiniging Zeer intensief Meestal alleen 

visuele controle 
Frequentie fecale verontreiniging Zeer laag 

m.u.v. incidenten Hoog 
  

Stroomrichting water Een richting tot  
verlaten bij tappunt Vaak retourstroming in 

deelsystemen 
Functionaliteit reinigingsmethoden 
  

Hoog Zeer laag 

Mogelijke verontreiniging door vogels en knaag- en 
schadedieren 

Alleen bij water 
gewonnen voor 
bewerking tot  

Drinkwater 
Afhankelijk van toegepast 

systeem 
lage tot zeer hoge kans 

Aanwezigheid biofilm Beperkt door onderhoud Veel zichtbaar aanwezig  
  

Sediment Aanwezig maar door 
onderhoud en gekozen 
stroom-snelheden weinig 
inwerveling in water 

Niet gecontroleerd in 
leidingsystemen 

maar aanwezigheid  
mag verondersteld worden. 
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Leidingen en koppelingen 

Bron: H20 +aanpassing InterACT 

                                                 Leidingwand 

                                                 Leidingwand 
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Afzetting in leidingen (1) 
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Afzetting in leidingen (2) 



www.deboerenveearts.nl 

Filterpakket ontijzeringsinstallatie (1) 
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Filterpakket ontijzeringsinstallatie (2) 
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Onnodig energieverbruik (drukvat defect) 
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Duidelijke tappunten 
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Afzettingen groeiplaatsen voor bacteriën 
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Analyse biofilm 

      Biofilm- 
    vormend 
   vermogen  

 

 

  
    Water 

      Biofilm- 
  concentratie 
  aan leiding- 
     wanden 

 

 

Leidingen 
koppelingen 

Vermogen om 

Biomassa te 

Produceren 

 

 
Productie 

Makkelijk  

Opneembare 

koolstof 

Naar: D. van der Kooij 1994-2003 Kiwa 
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Biofilm als basis  
beoordeling biologische stabiliteit van  
veedrinkwater en systeemmaterialen 

      Nagroeiprobleem 

     Vermenigvuldiging 

      Biofilm 
   vormende 
eigenschappen 
   van water 

 

  

   Biofilm- 
   monitor 

      Biofilm- 
dichtheid op de 
  leidingwand 

 

 

 

 

Metingen aan 
leiding- 
onderdelen 

Vermogen om 

Biomassa te 

Produceren 

 

 BVP test 
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Resultaten inventarisatie 

Kwaliteit drinkwater melkvee stal  (n=285) incl. entree

38%

8% 20%
0%4%

15%

10%4%1%

Geschikt

Geschikt (bacteriologisch licht
verontreinigd)
Minder geschikt (bact.)

Minder geschikt (chem.)

Minder geschikt (bact. / chem) 

Ongeschikt (bact.)

Ongeschikt (bact. / chem.)

Ongeschikt (chem.)

Testmonster



Onderzoek kwaliteit veedrinkwater 

•  Kwaliteit staldrinkwater varieert enorm 

•  Ondeskundig reinigen van leidingen geeft eerder 
problemen dan oplossingen 

•  Fecale verontreiniging en anaerobe lagen in 
drinkbakken zoveel mogelijk voorkomen 

•  Protocol voor reiniging en onderhoud drinkpunten voor 
diergroepen 

•  Bij renovatie en nieuwbouw geen communicerende 
systemen toepassen 

•  PE leidingen? 
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Water in de weide 

•  Bronwater, leidingwater en slootwater 

•  Toespitsen op Campylobacter en E-coli 

•  Toe-  en/of  afname gedurende de zomer 

•  En Salmonella dan? 



Discussie 

 
•  Robot en weidegang 
•  Wel of geen drinkwater in de weide? 

•  Robotbedrijf 50 melkkoeien, 2 rijenligboxen, 2 drinkbakjes in tussenpad van 2,5 
meter breed, aanvoer ½ duims tyleen, wateropbrengst per bakje 3 liter per 20 
seconden…. 
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Slootwater: wie 
borgt? 



Onderzoek slootwater 
 
•  Doe het zelf slootwatertest 

•  Karakteristieken voor ecologisch gezond oppervlaktewater 
 
 
•  Risico-factoren voor diergezondheid 

 
•  Diergezondheid-bedreigende stoffen 
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Onderzoek slootwater 
 

•  Karakteristieken voor ecologisch gezond oppervlaktewater 
       >>Indicatoren gezond eco-systeem : 

•  Plantaardig leven (vegetatie) :  
–  Indicatieplanten: waterplanten: krabbescheer, groot blaasjeskruid 

dominantieplanten : kroos, varen enz. 
 

•  Drijflagen: 
–  Algen, Cyanobacterien (blauwwieren), S-bacterien, slib 

•  Dierlijk leven :  
–  Indicatiedieren: vissen, amfibieen, insecten enz 
–  Schadelijke dieren: muggen, knutten (ziekten-overbrengers) 
 

•  Doorzichtigheid : helder 
 
•  Kleur water : groen, wit (bact.), rood (ijzer), bruin (humus, ontlasting) 
 
•  Geur : geen / wel bijv. H2S 
 
•  Analyses : zuurstof, totaal N, totaal P, Chlorofyl-a 
 
•  Microscopisch beeld 
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Onderzoek slootwater 
•  Risico-factoren voor diergezondheid 
 

  Wisselende waterkwaliteit oppervlakte water (sloten) 
 

•  Doorstroming (snel stromend < rustig stromend >stilstaand) 

•  Water-diepte 
•  Waterbreedte 
•  Water-bodem 
•  Bagger, slib (5-10 cm aerobe bact.: reiniging; > 10 cm anaer. bact..: H2S, Methaan,gas) 
•  Kwel (zout, sulfaat > H2S) 

•  Activiteiten in het water (biologische processen) 
•  Activiteiten rond het water / omgeving (bebouwing/industrie/landbouw) 

•  Grondsoort : (zand neutraal / klei: zuivert, filtert / veen: humuszuren, ammonium, ijzer) 
•  Weer : regenwater / temperatuur 
•  Riooloverstorten / AWZI (verontreinigingen) 

•  Inlaat 
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Onderzoek 
diergezondheid bedreigende stoffen 

momentopname ?! 

•  Controle-onderzoek    
•  Klachten-onderzoek 
 
•  Bacteriologisch onderzoek 

–  Totaal kiemgetal      Hygiene 
–  Coli-groep       Overal in milieu 
–  E. coli –getal      Faecale verontreiniging 
 

•  Chemisch onderzoek 
–  Organoleptisch      (helderheid,kleur,geur, bezinksel) 
–  Mineralen       (Calcium, Magnesium) 
–  Zouten       (Ammonium,Nitriet,Nitraat,Sulfaat,Chloride) 
–  Metalen       (IJzer, Mangaan) 
–  Zware metalen      (Cadmium, Koper, Lood, Zink) 
 

•  Extra onderzoek 
–  Oxydeerbaarheid      (= Chemisch Zuurstof Verbruik >totaal organisch gehalte)              
–  Uitgebreid bacteriologisch onderzoek  (bv bij riooloverstorten : Salmonella ) 
–  Hormonen                    (oestrogenen, progestagenen) 
–  Specifieke schadelijke stoffen   (bestrijdingsmiddelen, nonylfenolen, reinigingsmiddelen) 
–  Milieu intern               ( insekten <> ziekte-overbrenging) 
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Onderzoek in de praktijk 
Gezondheidsdienst 

•  Speciale flessen  : 100 ml / 500 ml  
•  Korte tijd tussen monstername en –onderzoek                          
                                                                    (<24 uur) 

•  Gekoeld bewaren 
•  Inzend-formulier volledig en juist invullen 
•  Schriftelijke uitslag binnen 8 dagen 
 
      KKM > OCM > Qlip / Qarant: Speciale eisen 
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Referentiewaarden GD 
Veedrinkwater Herkauwers 

                 goed    afwijkend 
•  pH        5 – 8    < 4  en  >  9 
•  Ammonium  (mg/L)    < 2     > 10 
•  Nitriet           (mg/L)    < 0,1    > 1,0 
•  Nitraat          (mg/L)    < 100    > 200 
•  Sulfaat         (mg/L)    < 100    > 250 
•  Natrium  (mg/L)     < 800    > 1500 
•  Chloride  (mg/L)     < 250    > 2000 
•  Na/Cl   0,65    0,55 <  Na/Cl  > 0,75 
•  Oxydeerbaarheid (mg/L)   < 50    > 200 
•  IJzer  (mg/L)     < 0,5    > 10 
•  Mangaan  (mg/L)     < 1,0    > 2,0 
•  Hardheid ( oD)     < 20    > 25 
•  Totaal kiemgetal  (kve/ml)  < 100.000   > 100.000 
•  Coliforme bacterien (kve/ml)  < 100    > 100 
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Referentiewaarden oppervlaktewater als drinkwater  
   voor rundvee 

 
parameter  referentiewaarde veedrinkwater   opmerking 
 
 
cadmium    < 5 µg/L     totale concentratie 
 
kwik     < 1 µg/L           anorganisch en methylkwik 
 
koper     < 50 µg/L     totale concentratie 
 
nikkel     < 100 µg/L     totale concentratie 
 
lood     < 50 µg/L     totale concentratie 
 
zink     < 250 µg/L     totale concentratie 
 
chroom      < 50 µg/L                        chroom III: < 1000 µg/L 
 
arseen     < 100 µg/L     totale concentratie 
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Schoner veedrinkwater (1) 

•  Controleer regelmatig de sloot:  
       - helderheid, kleur, geur en bezinksel   

                               - groei van algen en kroos. 

       - let op biologische processen 
 
•  Houd rekening met spuitvrije zones van 1 meter en let op windstil weer 

ook bij kunstmest strooien 

•  Gebruik niet meer dan 20 m3 drijfmest  op weidepercelen en houd 
rekening met afspoelen van drijfmest naar sloten. 

•  2x beweiden, daarna maaien  
 

www.deboerenveearts.nl 



Schoner veedrinkwater (2) 

•  Hou kavelpaden en erf schoon (afspoelen) , voer regenwater van  daken 
rechtstreeks af  naar regenwateropslag of de sloot 

 

•  Ga na of er riooloverstorten of AWZI in de buurt liggen 
 

•  Doe de ”doe-het zelf-test” bij onzekerheid  (www.minlnv.nl)                                                                                                                      
 

•  Ongunstig : wateronderzoek (GD/Eurofins) 
 

•  Voorkom dat dieren in hun drinkbakken mesten en maak ze en de 
omgeving wekelijks schoon en controleer de leidingen  
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Schoner veedrinkwater (3) 

•  Laat leidingwater eens per jaar onderzoeken 
 en water uit eigen“bron” twee keer per jaar onderzoeken 

 
•  Reinig vlotterbakken en leidingen enkele keren per jaar  

 op vast tijdstip: Tip: 25 g citroenzuur op 10 liter water 

 
•  Verhelp doorhangende waterleidingen en “dode stukken” 
 
•  Laat waterleidingen niet door de (mest)put lopen 

•  Opslag van voorkoelerwater mag niet in doorzichtige 
voorraadvaten 
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Schoner veedrinkwater (4) 

•  Gebruik leidingmateriaal dat niet doorhangt en niet snel 
breekt (tyleen – pvc - rvs) 

 

•  Drinkbaklengte 6 cm per aanwezig dier, 1 sneldrinker per 12 – 
15 dieren 

 

•  Controleer dagelijks drinkreservoirs en – punten op vervuiling 
en reinig ze wekelijks 

 

•  Besteed ook voldoende aandacht aan evt. 
buitendrinkplaatsen. 

 

•  Gebruik uw zintuigen bij beoordelen veedrinkwater 
(verontreiniging,helderheid, kleur, geur) 
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BedrijfsWaterWijzer: 
optimalisatie van het watermanagement op het melkveebedrijf…. 
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1. Waterhuishouding 
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Bron: beslisboomsnijmais.nl 



Controle op leverbotslakken 
bron: GD 

www.deboerenveearts.nl 



www.deboerenveearts.nl 



Enkele ruwvoeruitslagen 

Gras-
kuil 

DS VE
M 

RE OEB NH3 
<6 

VCOS Sui BZ 
<3 

AZ 
10- 
20 

AD
L 
20- 
30 

Ca 
4,5- 
6,5 

P 
3,0
- 
4,5 

K 
25
- 
35 

S 
2,0
- 
4,0 

Na 
2,0
- 
3,0 

Fe Ra
s 
90- 
12
0 

pH 

6 (9/5) 391 972 168 23 8 80,4 91 0,1 6 20 4,6 4,0 35 2,7 3,4 194 95 4,4 

4 (30/9) 402 894 149 17 10 75,2 71 1,8 14 20 4,6 4,2 28 3,1 3,2 272 98 4,6 

Mais DS VEM RE 
73- 
78 

OEB NH3 
<6 

VCOS Sui 
1- 
15 

Zet Ca 
1,3- 
2,2 

P 
1,8- 
2,5 

K  
10
-1
4 

Bze
t 
N 

Bze
t 
Z 

pH 

2015 
15/10 

297 953 61 -14 8 74,2 31 334 1,4 1,5 10 25 20 3,8 
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Natrium en kalium…. 

•  Hogere zoutopname=hogere 
drinkwateropname=hogere 
urineproductie=lagere 
ureumconcentratie in de 
urine….. 

•  Hittestress: extra verlies van 
Na en K. 

•  Aanvulling mineralen + 
waterkwaliteit belangrijk! 

•  Graslandzout in voorjaar en in 
juli. 
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•  Natrium werkt nauw samen met het mineraal kalium. 
Deze mineralen zijn beiden nodig om de 
vochtvoorziening van het lichaam op peil te houden. 
Het verschil is dat natrium zorgt voor de vochtbalans 
buiten de cellen, zoals in het bloed en weefsels, en 
kalium zorgt juist voor de vochtbalans binnen de 
cellen. Verder zorgen natrium en kalium ook voor het 
transport van voedingsstoffen ván en naar de cellen 
en zijn ook nog eens verantwoordelijk voor het 
samentrekken van de spieren en het doorgeven van 
prikkels naar de zenuwen. Samen zorgen ze voor 
handhaving van het zuur-base-evenwicht in het 
lichaam. 
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Kation-anion verschil 

Wat is het? 
•  Kationen: K+ en Na+ 
•  Anionen: Cl- en SO4- 

Rantsoeneis: 
•  negatief 3 weken voor kalven 
•  positief (>300) na afkalven 
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•  For fresh and lactating cows, a 
positive DCAD level between +35 
and +45 milliequivalents per 100 
grams of dry matter is optimal to 
improve dry matter intake and 
milk and component production. 
Higher DCAD levels are especially 
effective during heat stress 
conditions, when cows naturally 
reduce feed intake and have 
further problems with low blood 
bicarbonate and rumen acidosis. 
Potassium is the main regulator of 
sweat glands, which means higher 
levels are needed during heat 
stress to maintain peak 
performance.  
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Koesignalen water 

•  Glad in het haar 
•  Mooie huidelasticiteit 
•  Mestscore 3 of 4 
•  Heldere ogen, niet 

weggezonken 
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Dank voor de aandacht! 
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