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Veedatindewei loopt, drinkt water uitdesloot.Bijgezondheidsproblemen met veewordt daarom
ookgekeken inderichtingvandekwaliteitvanhetslootwater, omdat ditwater nietaltijd even
schoon is.Dewaterkwaliteit insloten wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, maar ookdoor
natuurlijke processen.Om hiermeerekening tehouden isvia eenGIS-aiialyse hetrisicoinbeeld
gebracht alsoppervlaktewatervoorveedrenking wordtgebruikt. Ineen proefgebied van 20x20kmin
Friesland isdemethodiekgetest. Opbasisvanbeschikbareveldwaarnemingen was hetmogelijk om
deberekende risico'stetoetsen.Hieruit blijkt datmet dezemethodiek eengoede inschatting vande
risicovoorveedrenking istemaken. Omeenbeeld tcgevenvanhet eject van maatregelen, zijn een
drietal mogelijke scenario'sgecvalueerd. Demethodiek lijkt ookperspectiefvol om tegebruiken bijde
analyses voordeKaderrichtlijn Water.
Inde zomer loopt hetveeveelal buitenin
deweiendrinkt uithet oppervlaktewater.Dit
water kan verantwoordelijk zijn voor gezondheidsproblemen bij hetvee,zoals problemen
bijdevoortplanting 41eneen verminderde
melkproductie. Vermoedeproblemen metde
kwaliteit vanhetoppervlaktewater hebben
geleid tothetActieprogramma Waterkwaliteit
en Diergezondheid. Onderdeel vanditactieprogramma washetopstellen van een protocol
voor debeoordeling vande waterkwaliteit6'.
Daarnaast isdoordeNLTOonderzocht hoe
veehouders meer zicht kunnen krijgen opde
waterkwaliteit indesloten bij hun bedrijf5'.
NLTOheeft hiertoe eendoe-het-zelf-test ontwikkeld,die ookisopgenomen inhetprotocol.
Detestisgeëvalueerd bij 162veehoudersin
Noord-Nederland. Ook een uitgebreidere
quick scan3'maakt deeluitvan hetprotocol.
Naast hetprotocol iseen leidraad opgesteld
voor deomgang met oppervlaktewater1'. Hierin zijn de relaties aangegeven tussen de waterkwaliteit enprocessenenactiviteiten inde
sloot,derelatie met omliggende percelenende
relatie met de nabije omgeving. Bij 22boeren
in Friesland isinhetkader van voornoemd
NLTO-onderzoekhetoppervlaktewater een
aantal keren bemonsterd. Daarnaast zijn
omgevingsfactoren geregistreerd metals uit-

eindelijke doelde waterkwaliteit terelateren
aan factoren diedekwaliteit beïnvloeden.
Dewaterkwaliteit insloten wordt beïnvloeddoor een groot aantal factoren die enerzijds het gevolg kunnen zijn van menselijke
activiteiten, maar ook van natuurlijke processen.Factoren dievan invloedzijn opde water-
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kwaliteit, zijn onder andere de bodemsoort,
het landgebruik, kwel,lozingen (riooloverstorten),waterberging, bagger inde slootende
waterdiepte.Bijvoorbeeld veenbodems geven
een verminderde drinkwaterkwaliteit, doordat
veelorganisch materiaal inhetoppervlaktewater oplost.Veenafbraak verhoogt onder
anderen hetnutriënten ensulfaatgehalte.Bij
het bodemgebruik spelen bestrijdingsmiddelenenbemesting een belangrijke rolbij
een slechtere waterkwaliteit door uitspoeling
ofoverwaaien.Viakwelkan schoon grondwatet naar desloten stromen, maar kwelwater
kan ook chlorideensulfaat meevoeren.Bij
hevige regenval lozen overstorten verdund
afvalwater ophetoppervlaktewater. Hierdoor
wordt hetoppervlaktewater incidenteelminof
meer vervuild. Ook lozingen uitzuiveringsinstallaties bevatten nogstoffen, zoalsoestrogenen,dievoorveeeen potentieelgevaat kunnen zijn voor hun gezondheid. Verder wordt
dewaterkwaliteit beïnvloed doot dewaterhuishoudkundige situatie inhet gebied, zoals
stagnant water (kopsloten),doorspoeling, een
geringe waterdiepte ensloten metveel bagger
(achterstalliggroot onderhoud). Ditzijn specifieke siruaties die naast de omgevingsfactoren
de waterkwaliteit positiefofnegatief kunnen
beïnvloeden.
Uit dezeopsomming van factoren ensituaties blijkt welhoecomplex het geheel is.Voor
een aantal factoren geldtdatzijdewaterkwaliteit weliswaar negatief beïnvloeden,
maar opzich niet totgtote problemen zullen
leiden.Bijhetaanwezigzijn van meerdere
negatieve factoren, kunnen echter wel gezondheidsproblemen bij her veeontstaan. Om voor
eengebied nuaantegevenofhet oppervlaktewater een risico vormt,iseen analyse nodig
waarbij gegevensgecombineerd worden.Om
zo'n risicoanalyse snel,eenduidigeneventueel

SchematischeweertjavevandeGIS-proceaWomtekomentoteenrisicovoorveedrenking.
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landsdekkend te kunnen uitvoeren iseen
geografisch informatiesysteem (GIS)een
onmisbaar hulpmiddel.
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Om derisico's in beeld tebrengen, zijn
voor een proefgebied in Friesland de relevante
gegevens opgenomen in een GIS-systeem. In
combinatie met dekennis uit voornoemde leidraad isvervolgenseen prognosegemaakt van
degeschiktheid van het oppervlaktewater als
drinkwater voor vee.Deze prognose isvergeleken met een evaluatie van diezelfde kwaliteit
opgrond vanveldwaarnemingen. Tenslotte
zijn op basis van een set aan gegevens risicokaarten voor veedrenking voor dat gebied
gemaakt en deeffecten van een aantal maatregelen inzichtelijk gemaakt. Indit onderzoek
gaat het om de kleinewateren. Uitspraken over
degrotere wateren,zoals boezemsystemen of
rivieren, worden niet gedaan.
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Hetonderzoeksgebiedvan20x20kmtenzuidenvanLeeuwardenmetaangegevende11veehouderijenwaar
hetoppervlaktewater15bemonsterdendebodemsoort.

sloot in het netwerk van sloten en slootjes
waar deslootmee in verbinding staat.Zozal in
een kopsloot dewaterkwaliteit veel slechter
zijn dan inderestvan depolder omdat het
water daar stilstaat en dewaterdiepte geringer
isdan elders in de polder (ziekader).

Driegroepen vanomgevingsfactoren zijn van groot belangvoor de
waterkwaliteit:debodem, het waterbeheer en deaanwezige belastingen (lozingen)5'.Voordezegroepenzijn dethema's geïdentificeerd,
zoals bodemsoort, bodemgebruik, ontwateringsniveau, oppervlaktewaterberging, wateraanvoer, kwel,chloridegehalte, sulfaatgehalte,
veebezetting,bebouwing, riooloverstorten en lozingen.
In het huidige onderzoekzijn delozingen van rioolwaterzuiveringen
niet meegenomen, omdat dieuitsluitend opboezemwater lozen.De
riooloverstorten zijn welmeegenomen, omdat die meestal opdepoldersloten lozen.Wateraanvoer in Friesland vindt plaats vanuit deboezem.In het onderzochtegebied isdeboezemwaterkwaliteit in zijn
algemeenheid beter dan dewaterkwaliteit indepolders.Gebruik van
boezemwater betekent daardoor in het algemeen een verbetering van
de waterkwaliteit.
Dewaterkwaliteit in een sloot wotdt ook beïnvloed doorde specifieke
ligging van diesloot in het netwerk van sloten enslootjes waarmee de
sloot in verbinding staat.Zozalin een kopsloot dewaterkwaliteit veel
slechterzijn dan in derest vandepolder,omdat het water daar stilstaat en de waterdieptegeringer isdan elders in depolder.Deveel
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Degegevens hebben een zeer verschillend
schaal-en detailniveau en omvatten punt, lijn
ofvlakdekkende gegevens.Zodoende iservoor
gekozen om met een raster te werken van
250*250m.Dezeafmeting iseen detailniveau
waaropgegevens nog min ofmeer constant
verondersteld kunnen worden. Het isook een
detailniveau dat regionaal acceptabel is,maar
ook landsdekkend noghaalbaar is.

Dewaterkwaliteit in een sloot wordt ook
beïnvloed door despecifieke liggingvan die
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Analyseprocedure

Uit onderzoek'1 bleekdat driegroepen van
omgevingsfactoren van groot belangzijn voor
dewaterkwaliteit, namelijk de bodem, het
waterbeheer en deaanwezige belastingen
(lozingen).Voordezedriegroepen zijn de
thema's geïdentificeerd en weergegeven (zie
kader).
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Inafbeelding 1 isdeprocedure schematisch weergegeven.Basiskaarten zijn getransformeerd naar gegevens per celvan 250x250 m.
Degegevens worden met behulp van scoretabellen omgezet in risico's.Totslot worden de
risico'sopgeteld tot een totaalscore.

voorkomende lokalesituaties dieeen verhoogde risicovormen voor
veedrenkingzijn: kopsloten,semi-stagnant water,sloten met geringe
waterdiepteen sloten met veelbagger (achterstalliggroot onderhoud).
Alleomgevingsfactoren zijn getransformeerd naar een raster van
250x250m.Voorallethema's iseen lijst met scoresopgesteld die het
risico kwantificeren. Descoreszijn gebaseerd opde kennis opgeschreven in de leidraad1'en opdemetingen uitgevoerd inFriesland. Uitgegaan isvaneen maximale scorevan 100.Defactoren bodem, waterbeheer en belastingen hebben elkeen bijna evengroot aandeel in de
totaalscore.Per thema iseen maximale scoregehanteerd. Daarnaast is
peronderdeel vanelkthema (bijvoorbeeld klei,veen ofzand bij
bodemsoort) eengewicht aangegeven ten opzichte vanelkaar.Veenis
bijvoorbeeld invergelijking met kleiongeveer drie keerzo slecht5'.
Dezemanier van het uitsplitsen van scoresper thema en een gewicht
per omstandigheid biedt de mogelijkheid om eenvoudigdescores of
gewichten teveranderen.Vooreenaantal veelvoorkomende situaties
wordt de totaalscore nog verhoogd ofverlaagd om voor dielocale situaties een uitspraak tedoen.
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Vergelijking gemeten en berekende
score
Eenanalytische methode op dit schaalniveau en volgensdeze aanpak heeft vele
invoergegevens.Deberekende risico's zullen
eenzekere mate van onzekerheid inhouden
door deeenvoudige aanpak, de beperkte
invoergegevens en her raster van 250x250m.
Om denauwkeurigheid van de voorspellingen
vast testellen ishet verschil bepaald tussen de
scorevoor de44locatiesgebaseerd opde veldwaarnemingen ende voordie locaties berekendescore.
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Het risicovoorveedrenkingweergegevenverrastercelvan 250x250m(ie percentagesgehanteerdbijderisico
omschrijving staan aangegeven in ie tekst).

Proefgebied
Het onderzoeksgebied van 20x20km ligt
ten zuiden van Leeuwarden en ten westen van
Drachten (zieafbeelding 2).Het onderzoeksgebied bestaatgrotendeels uit veenpolders en
in het westelijk deel kleien kleiopveen.In dit
gebied zijn de meeste veehouders uit het
NLTO-onderzoekgesitueerd diehebben meegedaan met dedoe-het-zelf-test endieop basis
vandezetest kwamen tot eenslechtescorevan
dewaterkwaliteit. Op 22veehouderijen zijn

vervolgens tweesloten vier keer bemonsterd
(december 1999,juni 2000,september 2000en
september 2001).Hierbij ging her om één monster uit een slootwaarvan de veehouder de
kwaliteit niet helemaal vertrouwde en één uit
een schone sloot.Deresultaten van de bemonsteringen staan beschreven in het blad
Bodem2'. De22veehouderijen zijn weergegeven in afbeelding 2.Metdezegegevens is
devalidatie vandemodelresultaten uitgevoerd.

Degemeten warerkwaliteitsparameters
zijn ookomgezet naar scoresen hergewaardeerd tussen o(schoon) en 100procent
(extreem vies).Dit isgebeurd opbasisvan de
aanwezigheid van coli's,nutriënten, kwel,
hardheid en kroos indezomer.Voordescores
berekend voor delocatiesmet waarnemingen
isookde lokale situatie meegenomen om tot
een totaalscore te komen. Ookde berekende
scoreishergewaardeerd tussen oen 100procent.Hierbij isuitgegaan vandewaarde voor
degridcel,waar ook het monsterpunt isgesitueerd.Daarnaast zijn ook alle daaromheen
gelegencellen in descoremeegewogen. Detoegepaste wegingsfactoren zijn weergegeven in
eenAlterra-rapport5'. Het verschil tussen de
gemeten en berekende score isweergegeven in
tabel 1. Het verschil isover het algemeen klein.
Voor22van de44locaties ishet verschil kleiner
dan tien procent,voor 31locaties kleiner dan
15 procent.Vooracht locaties ishet verschil
groterdan 20procent.Mogelijke oorzaakis het
onvoldoende meenemen van de specifieke
lokaleomstandigheden. Deze vergelijking
geeft aan dat met behulp vandeze methodiek
eengoede inschatting van het risico voorveedrenking op regionale schaal kan worden
gemaakt. Demethodiek moet niet worden toegepast voor een individuele locatie.De
gebruikte schaal van 250bij 250meter laat niet
toedat individuele plekken in een sloot
worden beoordeeld.

Voorbeeld van een risicoanalyse
Voor h e t gehele gebied is h e t risico voor

Tabel 1.

Het verschiltussendeberekendeengemeten
score. Voorvergelijking ishet risicovoor
veedrenkmg uitgedrukt inscorestussen o

Tabel2.

Deinvloedvanmogelijke maatregelenophetrisicovoorveedrenking.Het risicoisonderverdeeldinvier
klassenenperklasseishetpercentagevan hetonderzoeksgebiedaangegeven.

tot 100.
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veedrenkingweergegeveninafbeelding 3.Met
namehetoostelijkdeelmetveenspringter
duidelijk uitmeteenverhoogdrisico.Ookin
deomgevingvandorpen ishetrisicohoger,
veroorzaaktdoordeeffecten vanbebouwingen
riooloverstorten.Indelegendaisvoor'geen
risico'eenpercentagevanminderdan30procentgehanteerd;eenlaagrisicoligttussende
30en45procent;eengemiddeld risicotussen
de45en60procentenbovende60procentis
hetrisicohoog.Deanalysekanworden
gebruiktomaantegevenwaar knelpunten
ontstaanengeeft ruimtelijke beeldenvande
geschattewaterkwaliteit.VoordeKaderrichtlijnWaterishetnodigomdeecologischetoestand vanhetoppervlaktewater tegeven.Met
dehiergegevenmethodiek kannauitbreiding
vandeomgevingsfactoren metfactorenspecifiekvoordeecologischetoestand ookeen
risicokaartwordengemaakt.Risicobetekent
danhetnietkunnen vodoenaandevereisre
kwaliteit.Omdeecologischetoestand tekoppelenaandematevanrisicoisechternog
naderonderzoek noodzakelijk.
Analyse van mogelijke maatregelen
Omeenbeeldtegevenvanheteffect van
maatregelendiehetrisicovoorveedrenking
verminderen,iseendrietalmogelijkescenario'sgeëvalueerd:
• verbeteringen aanhetrioolstelsel,zodat
geenlozingenmeerviaoverstortenplaatsvinden,
• verminderen vandediffuse belastingvan
stedelijkgebiedenboerderijen,en
• doorspoelenvanhoofdwaterlopen enslotenmetwateruitdeboezem.
Dehuidigesituatieishet referentieniveau,
zoalsinafbeelding 3 isweergegeven.Deresultatenvandescenario'svoorhet proefgebied
zijnopgenomen intabel2.Hetsanerenvan
alleriooloverstorten vermindert hetrisicovoor

veedrenkingenigszins.Lokaalishetverwijderenvaneenoverstortzeereffectief doorhet
verdwijnen vandehogerisico's,maarverbeteringenzijn voorhetgehelegebiedvan20x20
kmrelatiefgering.Dediffuse belastinglaten
afnemen geefrvoorhetgehelegebiedeenaanzienlijkeverbeteringenverminderthetrisico.
Hetdoorspoelen vandeslorenvermindert het
risicolokaal,maardoordathetvervuildewater
naarelderswordtgetransporteerd,kande
waterkwaliteitovereengrootgebiedslechter
worden.
Conclusies en aanbevelingen
Opbasisvanmeetgegevenswashetmogelijkomdeberekenderisico'stetoetsenmet
veldwaarnemingen.Hetverschiltussende
berekendeengemetenscoreswasoverhet
algemeenklein.Voor21 vande44locatiesis
hetverschilkleinerdantienprocent,vooracht
locatiesishetverschilgroterdan20procent.
Hetfeitdatvooreenaantallocatieshetverschilgroteris,kankomendoordeeenvoudige
aanpakofdoordezeerlokaleomstandigheden,
zoalsondiepwater,eendikkelaagmodderof
hetdoorspoelen vanwarer.Descoreszijnop
hun beurteenmaatvoordewaterkwaliteit in
hetoppervlaktewater engevenhetrisicoweer
voorveedrenking.Dezevergelijkinggeeft aan
datmetbehulpvandezemethodiekeengoede
inschatting vanhetrisicovoorveedrenking
kanwordengemaakt.

oriteitenwordenaangegeven.Hetresulraat
vandezeaanpakineenvoorbeeldgebied van20
x20kmgeeft aandathetmogelijkisomde
methodetoetepassenvoorheelNederland,in
devormvaneenbeslismodel.
DeKaderrichtlijn Waterrichtzichopecologischekwaliteitvanhetoppervlaktewater.
Dehiergepresenteerdemethodiek geeft
mogelijkhedenvaneeninvullingvanderichtlijn oponderdelen.
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advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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