




    

Water op het pluimveebedrijf 
Water is zeer belangrijk voor het pluimveebedrijf. In de eerste plaats als drinkwater voor 
de kippen, maar ook om de stallen te reinigen en eventueel af te koelen. 

Water heeft een rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur, vertering en metabolis
me. Water is een belangrijk onderdeel van lichaamsweefsels en eieren. Het heeft dus een 
rechtstreekse invloed op de productieresultaten. Onvoldoende water of waterkwaliteit 
hebben een vaak onderschat, negatief effect op de productie. 

Algemeen kun je zeggen dat een kip ongeveer 1,6 tot 1,8 keer meer drinkt dan eet. Een 
vleeskuiken heeft in zijn leven zo ongeveer 6,5 liter water gedronken. De dagelijkse wa
terbehoefte is wel afhankelijk van verschillende zaken zoals ras, soort voer, omgevings
temperatuur, lengte van de dorstperiode, lichtprogramma, type drinksysteem … Het is 
belangrijk dat er steeds voldoende water bij de juiste druk tot bij de dieren komt. De 
dagelijkse opgenomen hoeveelheid drinkwater is een goede indicator voor de gezond
heid van het koppel. 
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Bacteriologisch onderzoek 
- Het kiemgetal is een indicator voor de verontreiniging van het water. Een hoog 

kiemgetal wijst op een hoge bacteriële besmetting van het water. Bij de verschillende 
temperaturen (22°C en 37°C) groeien verschillende types bacteriën. De bacteriën die 
groeien bij 37°C zijn meestal gevaarlijker. 

- De aanwezigheid van E. coli, enterococcen en Clostridium perfringens zijn indicatoren 
voor fecale contaminatie en dus verminderde waterkwaliteit. E. Coli overleeft alleen 
in gunstige omstandigheden, terwijl enterococcen resistentere bacteriën zijn. 
Clostridium perfringens kan ernstige darmklachten en diarree veroorzaken. 

- De sulfiet reducerende clostridia zijn bacteriën die groeien in anaerobe (zuurstofarme) 
omgevingen en zijn niet noodzakelijk van fecale oorsprong. De spores zijn erg resistent. 

- Salmonella sp. is een indicator voor de verontreiniging van het water. De aanwezigheid 
van deze bacterie kan ernstige financiële gevolgen hebben. 

- Hoewel er geen norm voor bestaat kunnen ook gisten en schimmels voor problemen 
zorgen. Er is sneller slijmvorming in de leidingen, ze zijn niet zo gevoelig aan chloor en 
hebben een redelijk ruime pH tolerantie. De dieren kunnen een verminderde afweer 
krijgen waardoor ze vatbaarder zijn voor andere secundaire infecties. 
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4.3 Overzicht beschikbare technieken 
4.3.1 Chemische behandeling 

Chloor 
- Goedkoop 
- Beschikbaar in verschillende vormen 

(chloortabletten en natriumhypochloriet 
= javel) 

- Ideale pH tussen 6 en 7, verliest 
effectiviteit bij pH > 7, ijzergehalte > 
0,2 mg/l en nitraten > 50mg/l en bij de 
aanwezigheid van organisch materiaal 

- 20 minuten contacttijd tussen water en 
chloor nodig voor effectieve desinfectie 

- Om effectief te zijn moet op het einde 
van de drinklijn de concentratie 1,5 ppm 
zijn 

- Desinfecteert alleen aan de oppervlakte; 
vervuiling en biofilm komen niet los uit 
het systeem 

- Kans op geur- en smaakafwijkingen 
- Verhoogt de pH 
- Opbouw van chloorresistentie mogelijk 
- Vorming van schadelijke 

nevenproducten 
- Contact met zuren geeft ontstaan van 

giftige chloorgas 

Chloordioxiden 
- Vroeger gevaarlijk in gebruik, nu 

gestabiliseerd chloordioxide: 2 
componenten apart aangeleverd 
(gebufferde oplossing van 
natriumchloriet en een zwak zuur), bij 
menging ontstaat chloordioxide dat 30 
dagen bruikbaar is en stabiel en veilig in 
gebruik is. 

- Lost heel goed op in water en blijft een 
gas als het in oplossing is 

- Krachtig oxideer- en desinfectiemiddel 
- Effectieve afdoding van schimmels, 

bacteriën en virussen 
- Werking is onafhankelijk van de pH (5

10), temperatuur en hardheid van het 
water 

- Geen effect op pH, geur 
- Geen resistentieopbouw 
- Niet corrosief voor de leidingen 
- Reageert niet met organisch materiaal 
- Is in staat om biofilm, Fe en Mn aanslag 

te verwijderen 
- Een lage dosering tijdens de ronde kan 

de vorming van een biofilm afremmen 
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Checklist drinkwater vleeskuikens 
Aanvoer bron leidingwater 

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 

Capaciteit 

Filters 

Geur, kleur, smaak 

Ijzer, hardheid 

Wateranalyse laboratorium 

Drinkwatersysteem 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hoogte drinklijn 

Controle systeem 

Waterregistratie 

Onderhoud 

Doseerapparatuur 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dubbele dosering 

Controle werking 

Reinigen 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 

Spoelen hoge druk 

Reinigen 

Microbiologisch monster 
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Aanvoer bron leidingwater 
Capaciteit: Controleer het waterverbruik gedurende een half uur in een piekmoment op 
het einde van de ronde. 

Filters: Reinig waterfilters halverwege de ronde en bij leegstand. Controleer tussentijds 
ook de vervuiling. 

Geur, kleur, smaak: Bepaal meerdere keren per ronde de geur, kleur en smaak van het 
water. 

Ijzer, hardheid: Controleer bij aanwezigheid van een waterbehandelingsinstallatie 3x per 
ronde de goede werking. 

Wateranalyse laboratorium: Laat jaarlijks (of zelfs halfjaarlijks) een wateranalyse uitvoe
ren. 

Drinkwatersysteem 
Hoogte drinklijn: Stel regelmatig de hoogte van de drinklijn bij. Doe dit in de eerste we
ken elke dag. Controleer of de kuikens onder de juiste hoek drinken. 

Controle systeem: Controleer dagelijks de vochtigheid van het strooisel/lekschalen, de 
ontwikkeling van de water- en voeropname en de beschikbaarheid van het water op het 
einde van de drinklijn. 

Waterregistratie: Registreer dagelijks het verbruikte water per stal en vergelijk dit met de 
voeropname. Vergelijk het verbruik met de voorgaande dagen en eerdere rondes. 

Onderhoud: Meet 1x per ronde in iedere stal de nippelopbrengst per drinklijn na. Meet 
gedurende 1 minuut wat de opbrengst is. Vervang lekkende of slecht functionerende 
nippels. Controleer de afstand stalvloer-drinklijn. Verzakkingen en hoogteverschillen zor
gen voor een ongelijke nippelopbrengst binnen de lijn en kunnen aanleiding geven tot 
het ontstaan van biofilm. 








