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Om verteringsproblemen te reduce-
ren of te voorkomen wordt in de 
praktijk het drinkwater vaak aange-

zuurd. Het aanzuren verbetert de microbio-
logische kwaliteit van het water doordat het 
de groei van E. coli en salmonella, gisten en 
schimmels remt. Maar het aanzuren verbe-
tert ook de vertering van het opgenomen 
voer doordat het enerzijds de afgifte van di-
verse verteringssappen stimuleert en ander-
zijds de groei van ‘slechte’ micro-organis-
men (ziekteverwekkende bacteriën, zoals E. 
coli of salmonella) in het maag-darmkanaal 
remt. ‘Goede’ micro-organismen, zoals lac-
tobacillen die leven in het zure milieu van 
maag en darmen en nodig zijn voor de ver-
tering van het voedsel, worden niet aange-
tast en mogelijk zelfs gestimuleerd. Aanzu-
ren van drinkwater zou dus moeten leiden 
tot een betere darmgezondheid en minder 

verteringsproblemen. Minder verterings-
problemen betekent een betere mestconsis-
tentie en dus een betere strooiselkwaliteit en 
minder voetzoollaesies. Of dit laatste daad-
werkelijk het geval is en wat de effecten van 
het aanzuren van het drinkwater zijn op de 
technische resultaten (en slachtrendemen-
ten) is in dit onderzoek bestudeerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd met 18.080 
Ross 308-vleeskuikens en omvatte één vijf-
weekse productieronde. De kuikens werden 
gehuisvest in acht hoofdafdelingen van de 
mechanisch geventileerde donkerstal P1 
van het Pluimveeproefbedrijf Het Spelder-
holt in Lelystad. Elke hoofdafdeling was 
 onderverdeeld in vier subafdelingen en in 
elke subafdeling werden 565 kuikens (20 
kuikens/m2) geplaatst. Per hoofdafdeling 
werd in twee afdelingen het drinkwater aan-
gezuurd en in de andere twee werd onbe-
handeld drinkwater verstrekt. Het aanzuren 
ging met een mengsel van gebufferde en on-
gebufferde organische zuren. Dit mengsel is 
de hele productieperiode aan het drinkwa-
ter toegevoegd. In de eerste 12 dagen van de 
productieperiode was de dosering 2 liter per 
1.000 liter drinkwater en vanaf dag 13 t/m 

afleveren 1,5 liter per 1.000 liter drinkwater. 
Voer en water waren de gehele productie-
ronde onbeperkt beschikbaar.

Lager eindgewicht
Het aanzuren van het drinkwater leidde tot 
een duidelijk lagere wateropname. Mogelijk 
als gevolg van deze lagere wateropname 
was ook de voeropname bij aangezuurd 
water lager. De lagere voeropname resul-
teerde in een lagere groei en een lager afle-
vergewicht. Het aanzuren had in dit onder-
zoek geen effect op de uitval en voercon-
versie. Daarentegen was de water-voerver-
houding duidelijk lager bij aangezuurd 
water. Wanneer de technische resultaten 

Aanzuren van drinkwater zou moeten lei-
den tot minder verteringsproblemen en 
dus tot een betere mestconsistentie, beter 
strooisel en minder voetzoollaesies

In onderzoek verslechterde door 
 aanzuren van drinkwater het techni-
sche en financiële resultaat. Toch is 
het een interessante optie voor 
 vermindering van voetzoollaesies.

Zuur is zoet 
voor zolen (1)
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voetzoollaesies 5
Het monitoren van voetzoollaesies in het 
kader van de Welzijnsrichtlijn voor vlees-
kuikens zal zo snel mogelijk starten, waar-
schijnlijk vanaf dit najaar. De Nederlandse 
vleeskuikensector zoekt maatregelen om 
voetzoollaesies te verminderen. In 2010 
en 2011 heeft Wageningen UR Livestock 
Research onderzoek gedaan, gefinancierd 
door PPE en EL&I. Een reeks artikelen zal 
de bevindingen belichten. Aflevering 5: 
aanzuren van het drinkwater.
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Grafiek 1. Droge stof strooisel



29Pluimveehouderi j  42e jaargang - 1 juni  2012 

van dit onderzoek economisch worden 
doorgerekend, dan resulteerde het aanzu-
ren in 3,6 cent minder saldo per opgehokt 
kuiken, veroorzaakt door een lager aflever-
gewicht en kosten voor de zuurtoevoeging. 

Vlak voor het afleveren aan de slachterij 
op 35 dagen zijn hanen en hennen uitgevan-
gen voor bepaling van het slachtrendement 
en de deelrendementen. De kuikens die aan-
gezuurd water kregen, hadden een lager gril-
lerrendement, maar er waren geen aantoon-
bare verschillen in de deelrendementen.

Droger strooisel, minder laesies
De strooiselkwaliteit was bij aangezuurd wa-
ter beduidend beter dan bij onbehandeld 
drinkwater. Het strooisel was droger en rul-
ler. De verschillen zijn grotendeels toe te 
schrijven aan het lagere waterverbruik bij 
aangezuurd water. Het verschil in droge-
stofpercentage was op 10 en 28 dagen circa 
3 procent en aan het eind van de proefperio-
de zelfs 10 procent (grafiek 1). Het drogere 
strooisel leidde tot minder en minder ernsti-
ge hakdermatitis en voetzoollaesies (grafiek 
2 en 3). Van de kuikens die aangezuurd wa-
ter kregen had 95 procent geen (klasse 0) of 
slechts geringe (klasse 1) hakdermatitis, te-
gen 70 procent van de kuikens in de controle-
groepen. Ernstige hakdermatitis (klasse 3) 
werd zelfs helemaal niet gevonden bij de 

kuikens met aangezuurd water, bij de con-
trolegroep had 2 procent van de kuikens 
ernstige hakdermatitis. Een vergelijkbaar 
beeld bij voetzoollaesies: bij aangezuurd wa-
ter had bijna 90 procent van de kuikens geen 
of geringe laesies (klasse 0), bij de controle 
50 procent. Slechts 3 procent van de kuikens 
met aangezuurd water had ernstige laesies, 
tegen 13 procent bij de controle. 

Op termijn gaat er een norm voor voet-
zoollaesies gelden. Deze norm wordt uitge-
drukt in de zogeheten footpad-score (FPS). 
De FPS is een maat waarmee het voorko-
men en de ernst van voetzoollaesies van 
een koppel wordt uitgedrukt en wordt als 
volgt berekend: FPS = (aantal dieren score 
1 maal 0,5) + (aantal dieren score 2 maal 2) 
maal 100/N (N = totaal aantal beoordeelde 
dieren). De FPS van een koppel kan dus va-
riëren van 0 (helemaal geen laesies) tot 200 
(100% van de zolen in klasse 2). In dit on-
derzoek bedroeg de FPS gemiddeld 44,5 
(controle) en 10,5 (aangezuurd water). 

Samenvattend
Uit dit onderzoek blijkt dat het aanzuren 
van het drinkwater een effectieve maatregel 
was om voetzoollaesies op het vleeskuiken-
bedrijf te reduceren, maar het technische 
resultaat (met name groei) en het economi-
sche resultaat verslechterde. 

Hierbij moet vermeld worden dat dit on-
derzoek onder relatief gunstige omstandig-
heden is uitgevoerd: droog en warm weer 
voor de tijd van het jaar, zodat een goede 
strooiselkwaliteit kon worden behouden. 
Bij minder gunstig weer (zie kader ‘Onder-
zoek bij slecht weer’) of bij bedrijven die 
problemen hebben om een goede strooisel-
kwaliteit te handhaven zijn de technische 
en economische resultaten bij aanzuren van 
drinkwater meer vergelijkbaar. 
Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van EL&I in 
het kader van het beleidsondersteunend onderzoek, project 
BO12.02-002.041.02, en mede gesubsidieerd door het PPE.

Jan van Harn en Ingrid de Jong  

onderzoekers bij Wageningen UR Livestock Research

Tabel 2. Slachtrendementen 

 controle aanzuren

Levend gewicht (LG, g) 2.150 b 2.086 a

Grillergewicht (GG, g) 1.432 b 1.386 a

Griller (% van LG) 66,6 b 66,4 a

Vleugel (% van GG)  11 11

Poot (% van GG) 34,0 34,2

Filet (% van GG) 30,3 30,2

Op 35 dagen. Verschillende letters in een rij: 

significante verschillen(P≤0,05)

Tabel 1. Technische resultaten

 controle aanzuren

Gewicht (g) 2.099 b 2.028 a

Groei (g/d/d) 58,8 b 56,8 a

Uitval (%) 2,8 2,8

Voerconversie 1,626 1,618

VC 2.100 gram 1,626 1,639

Voer (g) 3.346 b 3.215 a

Water (ml) 6.144 b 5.578 a

Water/voer 1,84 b 1,74 a

Productiegetal 352 b 341 a

Op 0-35 dagen. Verschillende letters in een rij: 

significante verschillen (P≤0,05)

In het najaar van 2011 heeft Wageningen 
UR Livestock Research op een andere locatie 
en voor een andere opdrachtgever eveneens 
een onderzoek uitgevoerd naar de effecten 
van het continu aanzuren van het drinkwater 
met een mengsel van gebufferde en onge-
bufferde zuren (dosering; 1,5 l/1.000 l wa-
ter) op de technische resultaten, strooisel-
kwaliteit en voetzoollaesies. Het weer (lage 
temperatuur en een hoge luchtvochtigheid 
als gevolg van mist en regen) tijdens dit on-
derzoek was niet ideaal voor handhaving 
van een goede strooiselkwaliteit. Mede als 
gevolg van de buitenomstandigheden was 
de strooiselkwaliteit in dit onderzoek zeer 
slecht: het gemiddelde drogestofpercentage 
van de strooiselmest bedroeg 48,2 procent. 
Dit resulteerde niet alleen in een hoog per-

centage ernstige voetzoollaesies (85% van 
de kuikens had ernstige laesies) maar ook in 
een slecht technisch resultaat (ter vergelij-
king: de Ross 308 standaard gaat uit van een 
gewicht en voerconversie op 37 dagen van 
respectievelijk 2.201 gram en 1,648 terwijl in 
dit onderzoek het gewicht veel lager lag). In 
dit onderzoek had het aanzuren van het 
drinkwater een positief effect op de voer-
conversie (-2%). Het totale technische resul-
taat, uitgedrukt in het productiegetal, was 
niet aantoonbaar verschillend tussen beide 
behandelingen. De wateropname en water-
voerverhouding waren conform verwachting 
lager bij de kuikens die aangezuurd water 
ontvingen, dit resulteerde in droger strooisel 
en in minder en minder ernstige voetzoollae-
sies en dus in een lagere footpad-score.

Onderzoek bij slecht weer gaf een andere uitkomst 
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Grafiek 2. Effect aanzuren drinkwater
op voetzoollaesies 

2 (ernstig)1 (mild)0 (geen)score: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aanzuren

Controle

Grafiek 3. Effect aanzuren drinkwater
op hakdermatitis
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