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B I N N E N K O R T EINDADVIES VAN COMMISSIE

Discussieoverriooloverstortennaderteinde
Riooloverstortenleverennogsteedsproblemenop,althans20'n550vanderuim 15.000,hoewelIDDLOuitgaatvanruim^oorisicovolleriooloverstorten.Veeldatuitslotendrinktindebuurtvandeze
overstorten,wordtziek.Debetrokkenpartijen trachtenaljarenlang opallerleimanieren tebewijzen
dateraldannieteencausaalverband bestaattussendeoverstorteninslotenenhetziekwordenvan
vee.Eenjaargeleden nephettoenmaligekabineteencommissieinhetlevendiedepatstelling moet
doorbreken.Binnenkortkomtzemeteeneindadvies.Voorveelveehoudersbestaatgeen twijfel overde
oorzaakvanziekekoeien: deriooloverstorten indebuurt.Eengesprekmetéénvandieveehouders, de
heerDeLeeuw.Hijprobeertal i8jaarzijngelijkte halen.
Het verhaalvanDeLeeuwspeeltzichaf
inWagenberg,eendorptennoordenvan
Bredamet2400inwoners.Deoverstortproblematieksteekterbeginjaren tachtigde
kopop,omdatdegemeenteTerheijden geen
geld heeft omhetgemengd stelselonderhet
dorpopteknappen.
Het dorp ligt opeenterpenheeft veel
verhardoppervlak,waardoorde afvoercapaciteitvanhetstelselbijhevigeneerslagal
sneltekortschiet.Noodgedwongen storteen
langsdeKerkstraatgelegenoverstottongezuiverd afvalwater overopeenslootdieuitmondt opdewatergangDeNieuweVliet.
Inverband methetnieuwbouwplan
'Bosakker'kooptTerheijden in 1979deaan
deKerkstraatgelegen boetderij vanveehou-

derDeLeeuw.Eenjaar later betrektdeveehouder eennieuwe boerderij opHofstad 4in
het dorpenbouwtdaareen hgboxenstal
voorzijn 139 koeien.In1980zouveelongezuiverd watet ineensgeloosdzijn opde
NieuweVliet,zeggendeveehoudets inde
buurt.Toenbestonden noggeenbergbezinkbassins.Pas 14jaar laterkomtachterde
overstort Kerkstraat een bergbezinkbassin
meteenrelatiefkleinbergendvermogenvan
216kubieke meter.
IndezomerdrinkendekoeienvanDe
Leeuwwateruitweidepompen,datwordt
opgepomptuitdeslootlangshetweiland.In
dewinter drinkthetveeleidingwatet.Vanaf
dantotenmet15182gaathetnietgoedmet
hetvee.Deeerstedtachtige koebtengteen
doodkalftetweteldenalgauw werpen

DeheerR. deLeeuwwijstnaardeoverstortklepwaarlangshetongezuiverdeafvalwater inhetslotenstelsel stroomt.

anderekoeienhunongeboren vruchtenaf
Deziekekoeienworden niet meer tochtigen
stervenspoedig.Maarzijn veekrijgt ook
andereziektesals maag-endarmstoornissen,sterkevermagering,plaatselijke ontstekingen,verminderde melkafgifte engroeistoornissen bijjongvee.Op 1 december1982
treft deGezondheidsdienst vootDieten(GD)
bijdriekoeiendebacterie'abortus-bang'in
deantistoffen vanmelkenbloed aan.Uit
voorzorgmoerdegeheleveestapelvoorde
slacht worden afgevoerd. DeLeeuwstaat
vooteen raadsel,wantNederland isindie
tijd vrijverklaard vanabortus-bang.Alleen
veehoudersdiehunveeinFrankrijk ofBelgiëkochten,moesten rekeninghoudenmet
dekansopabortus-bang.MaarDeLeeuw
zijn koeienwerdengeborenuiteigen opfok
enhij kochteenaantal koeienop bedtijven
indeomgevingwaarnooitabortus-bangis
geconstateerd.DeGDmeentdatdedrie
besmette koeienvanDeLeeuwzijn gekocht
inhetbuitenland, maar aandehand vande
melklijsten vandeStichtingCenttaleMelkcontroleDienst kandeveehouder achterhalendatdatniet hetgevalis.
Op24oktoberen 14november 1982zijn
dus,respectievelijkéénen twee maanden
vootdebactetie-uitbtaak, kalverengeboren.
Diekunnen nooitbesmetzijn getaaktdoor
eenbuitenlandseaankoop,omdatzeniet
vandeboerderij zijngeweest.KoeRoosje64
kalft driekeer,waarbij hetlaatstekalfop24
oktober 1982wordtgeboren.Ookbijdeze
koewastweemaanden vootdebactetie-uitbraakgeenbesmetting aanwezig.Dekoeis
ooknietvanheterfgeweest.

Verband
WanneerDeLeeuwin1984ontdektdat
slootwater vervuildismetrioolwatet,ishij
ervanovertuigddateenvetband bestaat tussendeuitbraak vandeabortus-bang in1982.
Bijniemand vindthij echtereengewillig
oor.DeGDzwijgt envindtdatDeLeeuwzelf
hetcausaalverbandoptafel moet leggen
vootdatverdergepraat kanworden.
HetHoogheemraadschap West-Brabant
zitzelfookmetdeontstane situatieinhaar
maag,zoleerteennotavan 15maart1993.
Daarin wordt onderkend datjatenlang
onverdund tioolwatetisgeloosdopsloten
waaruit koeiendrinkenzonderdeboerdaaropteattenderenenzonderdathetbevoegde
gezaghieraan ietsdoet.
DeGezondheidsdienst voorDieren
beschouwtDeLeeuwalseenboerdiegeen
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eigenkosten eendam aanineen watergang
dieinverbinding sraatmetzijn weilanden
zodatgeenvervuild warermeerkantoestromen.
Hetisopmerkelijk darnadekomstvan
dedam,deRaadvanStareoordeeldedatdeze
mocht blijven liggen totdebelangenvande
veehouder veiliggesteld waren,hetveevan
DeLeeuwgezondblijft. Het slibuitdesloot,
vroeger werddat noggewoon uitgereden
overdelanderijen, wilDeLeeuwniet meer
opzijn landzien.

DeriooloverstortaandeHofstadinWa^enber^,volmetcondoomsenandera/val.

kennisvanzakenheeft enmaarwat aanrommelt.DeLeeuwverzameltechter metde
jaren steedsmeerkennis.Diekennisdoer hij
onder meeropinhetnabijeDrimmelen.Een
halfjaar voordatdedriekoeienvanDeLeeuw
met abortus-bang besmet raakren,vond in
dieplaatseenBrucella-uitbraak plaars,nadat
eenkoewateruiteensloordronkdievlakbij
eenoverstortlag.Ookdaar kondeGDde
besmettingsbron niet traceren.

Brucella
DeLeeuwverzamelt ook literatuur
waaruit blijktdatBrucella-kiemen eenenormeresisrentiebezirren endateen mogelijke
infectie vanBrucellaviariooloversrorren nog
nooitisonderzocht.Nietvreemd, want
menigeendenktdat riolering verspreiding
vaninfectieziekren voorkomt.
DeLeeuwspitdoor.Dr.J.Corneliszegt
in 1993 overBrucella-kiemen bij runderen:
"Deresisrentie tegen uitwendige invloeden
isvrijgroor.Alsuirdrogen wordrvoorkomen,blijven kiemenenkelemaanden leven
ineengeaborteerde vruchrofeen nageboortetijdens dewinter ofeenkoud voorjaar. In
rottend materiaal srervendekiemen echter
vrijsnel".

grond enrussen 2,5en8maanden bij r2°Cin
vloeibaremest.
Hoeweldebacteriën relatiefresistent
zijn eneenaanzienlijke tijd kunnen overleven,wordt hetwoon-enleefmilieu nietals
eenbelangrijkebron vaninfectiegezien.De
enigevanbetekeniszijnde infectiebron van
Brucellazijn deuitwerpselen vandieren.

Geen normen
DeLeeuwlaat injuli 1984deGezondheidsdiensten inBoxtelenZwolle onderzoek
verrichrennaardekwaliteit vanhet slootwaterenhetslibopdeslootbodem. Hieruit
blijkt datinhetslootwater zwavelwaterstof
voorkwam.
HetWaterschapDeHam, inmiddels
opgegaan inhetWaterschapLandvanNassau,meendedatdeoverschrijdende pHwaarden indemonsters vanDeLeeuwtoelaatbaar warenengeendirectgevaar
vormdenvoordekoeienopzijn land.Aangezienindietijd noggeennormen bestonden
voordekwaliteitvanwaterbodems,kon het
schapdaaraangeen uitspraken verbinden.
Overigensonderzocht het Waterschap
DeHam indecember 1984zelfookhersloor-

Deveehouder legtookdehand opeen
pleidooivanZ.Bercovichuit 1998diemeent
dathonden (opelkeboerderij loopteen
waakhond)eenbelangrijke rolspeleninde
epidemiologie vanBrucellabij vee.Bercovich
heeft zelfsderelatietussen geïnfecteerde
hondenenBrucella-uitbraak bij veeaangetoond.Brucella-bacreriën blijken invele
omstandigheden tekunnen overleven,onder
meerenkelemaanden inuitdekraangetapt
water bij4tot 8°C,60dagen invochtige

warerenhetslibopdebodem.Maardieuitkomstenwarenvoorhetschapookgeen
redenomuit tegaanvaneenverontreiniging-

Recht in eigen hand
DeLeeuwziet hetvuileslootwarer en
hetslibalsboosdoenersendoetervanalles
aanomhet nietinzijn bedrijfsvoering
rerechttelaten komen.Eerstzethij zelfde
oversrorrklepdichten laterbrengt hijop

Indejaren na 1985gaatdestrijd tussen
DeLeeuwenbetrokken partijen onverminderdvoort.Omdat kennisoverrioleringen
riooloverstorren toeneemt,wordt hetde
instanties ookduidelijkerdatdeDeLeeuw
hetweleensbij het rechteeindzou kunnen
hebben.MaarzevindenhetverhaalvanDe
Leeuwverrevan geloofwaardig.

Meer feiten
Wiede30dossiersvanDeLeeuwalsbuitenstaander bestudeerr, komrtalvanopmerkelijke feiten tegen.Eéndaarvan iseen
onderzoekvanTauwbvinDevenrer,dat in
oktober r988inopdrachr vanhet waterschap
dekwaliteitvanhetslibinde watergangen
vanTerHeidebestudeert,enkele kilometers
verwijderd vanWagenberg.Dekwalireirvan
demeestemonsters blijkt onder klasse1 te
vallenentevoldoenaande referentiewaarde.
Maarsommigemonsters vallenonderklasse
4,hetgeenbetekent datsprakeisvaneenvervuildewaterbodem diemoetwordengesaneerd.Deeindconclusievanher onderzoek
luidtechterdardewaterbodemvoldoetaan
derichtlijnen engeschiktisvoor ontvangsr
enverspreidingvanbaggerspecieonder
agrariërs.
Eenander opmerkelijk feit vormteen
briefvan23 augustus 1990, waarinde hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
directieNoord-Brabant openlijk verklaart
dat inhetverleden meteenzekere regelmaat
rioolwater,afkomstig uitde riooloverstort
aandeKerkstraar,viadeslotenrichtingde
weilanden vanDeLeeuwstroomde.Oorzaak
hiervanwashet nietoptimaal functioneren
vanpompgemalen,waardoor meer overstortenplaatsvonden danvolgensdenorm was
toegestaan.Het schrijven leertookdat nooit
metingen aanriooloverstorten hebben
plaatsgevonden. Desondanks wistenzowel
degemeenteTerheijden alshet HoogheemraadschapWest-Brabantzekerdatdeoverstortfrequentie aandeKerksrraatbinnende
norm bleef f
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