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Eenverkennendonderzoek
naarderelatietussenoppervlaktewaterkwaliteitende
gezondheidvanweideveein
Noord-Rolland

Het dorp Burgerbrug, in de polder De
Zijpe, vormt een voorbeeld van deze problematiek.Nabij het dorp kampen drie veehouderijen met 'onverklaatbare' gezondheidsproblemen bij runderen en schapen. Lokale veeartsen
kunnen geen duidelijke verklaring geven voor
degrote hoeveelheid en de diversiteit van de
klachten. Het veewordt 'szomers uit poldersloten gedrenkt, en 's winters wordt boezemwater (GtoteSloot) verstrekt. Door de plaatselijke veehoudets wordt een slechte waterkwaliteit alsmogelijke oorzaak voor de gezondheidsproblemen genoemd, waarbij een riooloverstort verdacht wordt. Op initiatiefvan de
Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
(WLTO)en het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (USHN) is in 1997door TNOMEP een onderzoek naar de lokale waterkwaliteit uitgevoerd. De vraagstelling van het
onderzoek was:"Iser een relatie tussen de
gezondheidsproblemen en waterkwaliteitsparameters?". Bij het onderzoek waren alle
lokale belanghebbenden betrokken door middel van een stuurgroep, een ambtelijke begeleidingsgroep en een wetenschappelijke begeleidingsgroep [Anonymus, 1997].Het onderzoek vond plaats in opdracht van USHN, de
gemeente Zijpe, de WLTO,het ministerie van
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Rond het Noordhollandse dorp Burgerbny
(De Zijpe) issprake van 'onverklaarbare'
gezondheidsproblemen bij koeien mschapen.
Lokale veehouders wijten deproblemen aan de
slechte oppervlaktewaterkwaliteit, waarbij
vooral een nooloverstort werd verdacht. Een
intensiefonderzoek m dezomer van 19517 Wl]st
uit dat de waterkwaliteit ter plaatse inderdaad
niet optimaal is.Inslootuiteiudcn met stilstaand water, zogenaamde kopsloten, trad
gedurende, lange periodes zuurstojlooshcid op.
In combinatie met de voordeze regio kenmerkendesul/aatrijkc kwel ontstaan sulfiden, die
deweerstand van drenkend vee kunnen verminderen. Riooloverstort versterkt deze 'kopslotenproblematiek'.

vanuit de media. Ook is een aantal onderzoeken naar de aard en omvang van de problematiek geïnitieerd [Kamps etal., 1996;Meijer
etal., 1997; Tweede Kamer, 1998].
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MetkroosbedektekopslootinDeZijpe,zomer1997.

De laatstejaren iser in Nederland sprake
van een toenemende aandacht voor oppervlaktewaterkwaliteitgerelateerde gezondheidsproblemen op veehouderijen.
Op sommige bedrijven iser sprake van een
uitzonderlijk groot aantal gezondheidsklachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.
De kwaliteit van het oppervlaktewater dat
als drinkwater wordt gebruikt is één van de
belangrijkste mogelijke oorzaken.
Gezondheidsklachten zijn een te hoge
sterfte bij runderen en schapen, vruchtbaarheidsproblemen (niet drachtig worden, ver-
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werpen van kalveren), frequente en langdurige ontstekingen, abcessen, groeiproblemen en
vermageren.
De omvang van de problematiek is niet
bekend, evenmin ofer sprake is van een nieuw
probleem ofvan een 'outcoming'.
Enkele gevallen waarin de publiciteitis
gezocht hebben gezorgd voor belangstelling
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citeits-test, biomonitoring met driehoeksmosselen (ABM),plankton-ecoassay en een gistassay voor het bepalen van xeno-oestrogenen.
Door de monsterpunten onderling en met
referentiepunten te vergelijken, konden anomalieën worden gedetecteerd en eventueel
worden gerelateerd aan de ligging van bedrijven ofpercelen waar gezondheidsproblemen
optreden. Naast het waterkwaliteitsonderzoek
zijn ook de bedrijfsvoering en de gezondheidsklachten van de veehouderijen in polderafdelingAgeïnventariseerd.
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Gemiddeldzoutgehalte(smallebalken,inpromille)enzuurstofgehalte(bredebalken,inprocentverzadiging)
gedurendedepcriodcjuni/juli/aiigustus 1997. Deblokjesgeven dehoogste(groeneblokjes)enlaagste
(rodeblokjes)gemetenzuurstofgehaltesaan.

LNV(Directie Noord-West) en deSTOWA.Aan
het onderzoek werkten ook de Gezondheidsdienst voor Dieren, de Dierenartsenpraktijk
Schagen en de Rijksuniversiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde) mee.
In dit artikel worden de belangrijkste conclusies over de waterkwaliteit gepresenteerd.
Het onderzoek richtte zich op een hydrologisch geïsoleerde eenheid van polder De
Zijpe (Afdeling A),waarin zowel bedrijven liggen met veelgezondheidsproblemen als
bedrijven met minder tot geen gezondheidsproblemen. Gedurende de zomer van 1997isde
waterkwaliteit in het gebied met tweeweke-
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Kopslotenproblematiek
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lijkse bemonsteringen gevolgd op 3 monsterpunten m de boezem en 6in de poldersloten.
Depunten waren zogekozen, dat de invloed
van ingelaten boezemwater en de invloed van
een riooloverstort konden worden onderscheiden. Op deze punten isde fysisch-chemische
waterkwalireit (algemene waterkwaliteitsparameters,zware metalen, PAK's, bestrijdingsmiddelen, detergenten, EOCl,N-,P-enS-verbindingen) en bacteriologische waterkwaliteit
bepaald. Het bacteriologisch onderzoek
bestond behalve uit het kiemgetal uitE.coli,
Salmonellaeen Vibriocholerae.Voorts iseen aantal effecttoetsen uitgevoerd. Tot de effecttoetsen behoorden Microtox®, m-situ Daphma toxi-

Hoogstgemetengehahcaanopgelostesulfiden(rodebalken,inmgS/L),ammonium(paarsebalken,inmg
NH/L)ennitriet(gelebalken,inmgN02/L).Delijnengevenveednnkwaternormenaanvoorsulfide
(rood:0.02mg/L,vlakbovendex-as)en nitriet(geel:1 mg/L).
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Het meest opvallend was de waterkwaliteit in de twee bemonsterde (semi-)stagnante
slootuiteinden, dezogenaamde 'kopsloten'. In
het studiegebied issprake van een sterke
zoute, sulfaatrijke kwel en door het geïsoleerde
karakter van de kopsloten is het zoutgehalte
hier hoger dan in de boezem ofin de andere
poldersloten, die een mengsel van gebiedseigen (kwel-)water en (ingelaten) boezemwater bevatten (afb. 2).Door degeringe doorstroming en desterke kroosontwikkeling (door de
wind naar de slootuiteinden gedreven) is het
zuurstofgehalte op deze punten gemiddeld
lager dan in beter doorstroomde poldersloten
ofin de boezem. Opvallender zijn echter de
extremen: in beide kopsloten werd gedurende
langere tijd zuurstofloosheid gemeten
(0.0mg/L),wat op de andere monsterpunten
niet voorkwam. Dereducerende omstandigheden op deze monsterpunten, in combinatie
met de sterke zwavel- en stikstofbelasting van
het gebied (door respectievelijk kwel en
bemesting) zorgen voor hoge concentraties
opgeloste sulfiden en ammonium (zie kader
op pagina 19,afb. 3en4).
Deeffecten van sulfiden (aantasting van
de weerstand door secundaire gebreksverschijnsclen) corresponderen met het niet-specifieke ziektebeeld wat rond Burgerbrug
speelt. In het studiegebied blijken boeren die
veeuit goed doorstroomde poldersloten laten
drinken geen 'onverklaarbare' gezondheidsproblemen in de veestapel te hebben. Hoewel
de polderafdeling waar het onderzoek plaatsvond door delageligging en de sulfaatrijke
kwel geenszins representatiefis voor de
Nederlandse situatie, lijkt de 'kopslotenproblematiek' in dezespecifieke situatie een
belangrijke rol te spelen in relatie tot de waargenomen gezondheidsproblemen van runderen en schapen.

Overige uitkomsten water- en
waterbodemkwaliteit
In de boezem (Grote Sloot)was het PAKgehalte van het sediment op één van de monsterpunten verhoogd, wat op een lokale bron
wijst. Degevonden concentraties waren echter
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niet dusdanig hoog dat zeeen verklaring kunnen vormen voor de waargenomen diergezondheidsproblemen. Op één tijdstip bevatte
het boezemwater relatief hoge concentraties
nitriet (> 1 mg/L).

Sulfiden
Zwavel kan in het oppervlaktewater en het sediment in verschillende vormen voorkomen: als
elementair zwavel (S), alssulfide (S2~,HS',H2S),als thiosulfaat (S,0 ; ), alssulfaat (S042~)ofals
organisch gebonden zwavel [Meuleman &Sinke, 1990].Sulfiden kunnen uit sulfaat gevormd
worden door microbiële (dissimilatieve) sulfaatreductie, onder anaërobe omstandigheden met
veelorganisch materiaal en weinig nitraat (competitie).Sulfiden kunnen slecht oplosbare verbindingen aangaan met o.a. zink, koper en ijzer (karakteristieke zwarte kleur).De gezondheidsrisico's van sulfiden voor weidevee zijn te wijten aan degiftigheid van H2Sen aan immobilisatie van sporenelementen. H2Sis in zeer lage concentraties in opgeloste vorm en alsgas
(inademing) giftig. S2~ en HS"kunnen in de pens koper binden, wat tot secundaire gebreksverschijnselen kan leiden [Meijer etal., 1997]en daardoor tot een verlaging van de weerstand van
het vee.Bij langdurige blootstelling zijn effecten bij concentraties vanafca.0,1mg/L niet uit te
sluiten [Anonymus, 1997]. Voorveeis vooral de totale zwavelbelasting van belang, omdat in de
pens verschillende zwavelverbindingen in elkaar kunnen worden omgezet, waardoor ook sulfaat tot secundair kopergebrek zou kunnen leiden [Meijer etal.,1997].

Op enkele monsterpunten in het boezemen polderwater zijn incidenteel hoge concentraties blauwalgen gevonden (Microcystisspp.,
Oscillatona spp.,Anabaena spp.).Enkele monsters zijn geanalyseerd op het cyanotoxine
Microcystine-LR, maar dit werd niet aangetoond.

De invloed van riooloverstort
De riooloverstort in het onderzoeksgebied
isdoor het Hoogheemraadschap aangemerkt
als een knelpunt, op basis van vuilvracht,
volume van het ontvangende water, en doorstroming van het ontvangende water [Uitwaterende Sluizen, 1997].De overstort vindt
plaats op een slecht doorstroomde sloor met
doorgaans stilstaand water. Deinvloed van de
overstort isonderzocht door de water(bodem-)
kwaliteit op de overstortlocatie te vergelijken
met referentiepunten, en door direct na een
overstortgebeurtenis metingen te verrichten.
Op de bemonsterde riooloverstortlocatie
was de waterkwaliteit enigszins afwijkend. De
invloedssfeer van de overstort bleek beperkt te
zijn tot de overstortsloot. In de overstortsloot
iseen dikke laag slib aanwezig, waarin de concentraties van PAK's,metalen en EOClenigszins verhoogd zijn, zonder verontrustend te
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zijn. Een overstottgebeurtenis resulteerde in
tijdelijk sterk verhoogde gehaltes aan bacteriën, ammonium, organisch materiaal en
detergenten. Het belangrijkste effect van de
overstort lijkt te liggen in de bijdrage aan de al
genoemde 'kopslotenproblematiek'. Overgestort rioolwater zorgt voor een verhoogde
belasting met (gereduceerde) zwavel- en stikstofverbindingen. Daarnaast zorgt de organische belasting (BZV)in het ontvangende water
voor een tijdelijke verlaging van het zuurstofgehalte. Een ander belangrijk aspect is dat
lokale veehouders de overstortsloot niet uitbaggeren, uit angst voor verontreiniging van
hun land. Deaccumulatie van slib zorgt voor
een verdere verlaging van het zuurstofgehalte.

Schematischeweergavevande'kopslotenproblematiek'.

Verder isop het riooloverstortpunt enige
oestrogène activiteit gemeten. Op de andere
bemonsterde punten werd geen oestrogène
activiteit gemeten. De ernst hiervan is niet
bekend, aangezien ergeen referentiewaarden
ofnormen voor oestrogène activiteit beschik-
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baarzijn.Deophetrioolstelsel aangesloten
bebouwinggeeft echtergeenaanleidingte
denkendathetgebied rond Burgerbrug
afwijkt vandeNederlandse situatie.

Vertaling onderzoeksresultaten
naar waterbeheer
Hetbelangrijkste resultaat vanhetonderzoekisdatdewaterkwaliteit in hetgebieden
vooralindekopsloten,dusdanigisdathet
waterbijgebruikalsveedrinkwater eenrisico
vormt.Hetisechterslechtsée'n risicofactor:
ookdebedrijfsvoering vande veehouderijen
speelteenrol.Debedrijfsvoering beïnvloedtde
waterkwaliteit eneenslechte waterkwaliteit
maaktdebedrijfsvoering eenkritische factor.
Dewaterkwaliteitsproblemen betreffen vooral
kopslotenmetstilstaand water,eenverstoorde
zuurstofhuishouding, eneenhoogsulfaatgehalte.Ookineenaantalandererecenteonderzoekenzijn (gereduceerde) zwavelverbindingengenoemd incombinatiemetgezondheidsproblemen vanvee[Meijer eta!.,1997;Schepens, 1997].Deconclusiesvanditonderzoek
wordenonderschreven doorhet rapportvande
CommissieOuwerkerk [Anonymus,1998].De
(potentiële)omvangvandeproblematiekis

nietduidelijk.InNoordwestNederland zijner
meerderepolderswaarsulfaatrijke kwel
optreedt,enincombinatiemet zuurstofloze
condities(zoalsinkopsloten kunnen optreden)
kandit leiden totsulfidevorming. Bemesting,
indammen vansloten,riooloverstortenhet
gebruikvanzwavelhoudende bestrijdingsmiddelenkunnendezeproblematiek versterken.
Hetwaterbeheer kanaanhetbeperken vande
risico'svoordiergezondheid indezegebieden
bijdragen, doorhetverzorgenvaneengoede
doorstromingvandewatergangen enhetvoldoendefrequent baggerenindewatergangen.
Indepolderafdeling vandeZijpewaardit
onderzoekheeft plaatsgevonden isinmiddels
eenaantal maatregelengenomen omdesituatieteverbeteren:
erwordt eenplanopgesteld omdewaterhuishouding indedesbetreffende polderafdeling teverbeteren (voorkomen zuurstofloosheid);
eenaantalsloten indedesbetreffende polderwordt uitgebaggerd;
hetrioolstelselvanBurgerbrug wordtaangepast,omdeoverstortfrequentie teverminderen.

Verderiserdoorhet Hoogheemraadschap
insamenwerkingmetdeWLTOeen meldpunt
ingesteld voorhetverzamelenvanklachten
overgezondheidsproblemen vanvee.Verwacht
wordtdatdegenomen maatregelen de(kopsloten)problematiek inhetgebiedzullen
oplossenendathetinstellen vanhetmeldpunt meer inzichtoplevertoverdeaarden
omvangvandeproblematiek.
Datdeproblematiek vanstilstaandslootwaterallangerwordtonderkend,blijkt uit
eenartikel inde'Zijper Courant'vanrondde
eeuwwisseling(geciteerduit Bremer,199t):
"...Eendoodlopendeslootverkeertinongunstigeomstandigheden.... Gunstigeomstandigheden
voorhetwatervaneenslootzijn.-Jlinkedoorstromingenbreedte,zodathetblootgesteldisaande
zuiverendewerkingvanhetzonlichtendewind.
Sloorwaterkanminderslechtzijn,dochinhetalgemeenishetonbetrouwbaar..."%

LITERATUUR

Anonymus[1997): Verslag workshop oppervlaktewatet endiergezondheid, zj oktober 1997.Edam, Hoogheemraadschap
van Uirwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.
15pp.
Anonymus (1998): Rapport Commissie Ouwerkerk. 36pp.
BremerJ.Y. (1991}:De Zijpe. Deel II: 1813-1920. Schoorl: Uitgeverij Pirola. ïfJSpp.
Dokktim H.P. van, M.C.Th. Schölten, D.P.C, van derVeen,
S. Huwer &R.G.Jak {1997]: Kwaliteit van boezem-en
polderwater rond Burgerbrug (de Zijpe) in relarie tot de
gezondheid van weidevee.TNO-MEP Rapport R97/393.
162pp.
KampsJ.EJ., H.J. van Weering & H. Castenmillcr{1996):
Riooloverstorten enweideveedrenking. RIZA nota 96052
Meijer G.A.L.,J.A. Wagenaar,J. deBree & S.F. Spoelsrra (1997):
Riooloverstorten: risico's voor degezondheid van melkvee.
Rapport nr.97028. Lelystad. DLO-Instituur voot Dierhoudenj en Diergezondheid. 70pp.
Meuleman A.F.M. & A. Sinke (1990): De rol van sul/aatreductie
in de decompositie van organisch materiaal. In: Kocrselman, W.Workshop interne eutrofiëring. The Utrecht Plant
Ecology News Report, No. 10.
Schepens P. ( 1997Ï:Salty wetland deficiency syndrome. Toxicologisch Centrum, Universitaire Insrclling Antwerpen.
"PPTweede Kamer (1998]:Aanpak Riooloverstorten - Een stelselmatig probleem. Tweede Kamer der Staten-Gcnctaal, vergaderjaar 1997-1998, z^ S90, nrs. 1-2. 30pp.
Uitwaterende Sluizen (1997):Inventarisatie oversrorreu nabij
veedrenkplaatsen. Edam, Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noordcrhvarrier. 31pp.

Het onderzoek is in detail beschreven in T N O - M E P
Rapport R97/393 (zie boven), dat regen vergoeding te
verkrijgen is(tel. (055) 549 38 80).

