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GDzijn opgenomen in het veterinair draaiboek. Beidemethoden maken deel uit van het
landelijk actieplan Waterkwaliteit en Diergezondheid. Dit artikel geeft een overzicht van
de potentiële risico's van slootwater en de
uitkomsten van de bedrijfsonderzoeken.
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In 15)98is111 Noord-Holland onderzoek verricht naar ecu mogelijke relatie tussen de kwaliteit van
alsdrinkwater.gebruikt oppervlaktewater engezondheid van weidevee.Metspeciaal hiervoor
ontwikkelde methoden ishetoppervlaktewaterop4.6probleemlocaties onderzocht en de bedrijfsvoering opz6 van debetrokken bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de klachten overde diergezondheid in cl/van de16gevallen aannemelijk zijn te maken vanuit de bedrijfsvoering. Dit betekent nietdat hetgebruiktcslootwatergeen problemengeeft. In44cjcvallen isnamelijk ookliet
oppervlaktewater niet in orde en bestaan erpotentiële risico'svoordediergezondheid: te hogegehalten aan thermotolerante coli bacteriën enwaterstojsulfide. Vaak zijn kopsloten en eengeringe waterdiepte, incombinatie met een hoge belasting met inest(-stojfenJ via overstorten enaf- en uitspoeling
hiervan deoorzaak. Momenteel vindt nader onderzoek plaats naar de herkomst van de hoge aantallen thermotolerante coli endewaterkwaliteit op twee bedrijven, waarbij de klachten nietgeheel
aannemelijk zijn te maken vanuit de bedrijfsvoering. Naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek met de 'quick-scan' worden waterkwaliteitsmaatrcgelen ingezet.
InNoord-Holland heeft zoals bekend een
aantal veehouders problemen met de gezondheid van hun vee.Sommige veehouders
denken dat dit te maken kan hebben met de
kwaliteit van het slootwater,dat in de zomer
wordt gebruikt alsdrinkwater voor het vee.
Speciaal hiervoor hebben het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier en deWestelijke Landbouw
enTuinbouw Organisatie (WLTO)in 1998een
meldpunt opgericht, waar klachten konden
worden gedeponeerd. Ook heeft deWLTOeen
enquête naar 2000leden gestuurd met vragen
over degezondheid van het veeen de slootwaterkwaliteit. Uiteindelijk heeft het hoogheemraadschap op46bedrijven met problemen onderzoek verricht naar de waterkwaliteit.
Op 26daarvan zijn ook bedrijfsonderzoeken verricht. Diergezondheidsproblemen
hebben vrijwel altijd een multifactoriële

oorsprong (bijvoorbeeld hygiëne, voeding,
behandeling, huisvesting en water).
Voorbeide onderzoeken zijn methoden
ontwikkeld. Voorde waterkwaliteit isdat de
eerder in dir blad gepubliceerde quick-scan
(nr. 21uit 1998).De
Gezondheidsdienst voor
Dieren (GD)ontwikEcudriiikbokisnietaltijd
kelde protocollen
ontwikkeld en testte
deze voor de inventarisatie en analyse van
diergezondheidsklachten. Inmiddels is
de quick-scan opgenomen in het landelijk protocol voor de
beoordeling van
oppervlaktewater als
drinkwater voor vee.
Deprotocollen van de

Dequick-scan isontwikkeld door het
hoogheemraadschap in samenwerking met de
GDen het TNO (Hovenkamp e.a., 1998).De
methode bestaat uit een analyse van risicostoffen voor de diergezondheid, ecologische parameters (karakteristieken voor gezond oppervlaktewater) en omgevingsfactoren
(afbeelding 1).Verder wordt een vergelijking
gemaakt met een referentiesloot, om de
'normale situatie' in het betreffende gebied in
de meetperiode in te schatten. De methode
registreert ook in het water levende organismen. Het isdus meer dan een momentopname.
Parameters zijn ingedeeld in drie klassen,
aangegeven met een kleur. Groen betekent:
voldoet aan de referentiewaarden, oranje
bekent een geringe overschrijding en rood
duidt op zeer afwijkende waarden (tabel 1).De
diergezondheidsparameters zijn afkomstig
van deGDen zijn aangevuld met internationale normen (vanDokkum e.a., 1999).De
(richtwaarden voor)ecologische en omgevingsparameters zijn afkomstig uit de Evaluatienota water 1996en statistisch onderzoek/
gebiedskennis bij het Hoogheemraadschap.
Voor klasse rood gelden waarden die in minder
dan vijf procent vanNoordhollandse weidesloten zijn voorgekomen (5.000tot 17.000 meetwaarden).Voor sulfide, cyanobacteriën (blauwalgen)en kiemgetal zijn deze waarden gebaseerd op ervaring.
Er isgemonsrerd in het midden van de
sloot. Een sloot met een riooloverstort iscirca
vijf tot tien meter stroomafwaarts van de overstort bemonsterd en een kopsloot circa vijf
meter van het kopeinde.Per bedrijf is een
inventarisatie gegeven van potentiële risico's
(tabel 2).Voorts iseen verklaring gegeven voor

hygiënisch. I11eenslooriseen beterebiologischezelfreiniging.
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algen komen
beperkt voor.De
overige parameters zoals
nitriet, sulfaaten
bacterie-kiemgetal
zijn slechts incidenteel overschreden.Aande referentiewaarde voor
chloride is altijd
voldaan.

Referentiewaardenveedrinkwater

Probteemsloot

Referentiesloot

Ecologie
Hogere
ondergedoken
waterplanten
ontbreken veelal.
A/b.ï.

Ook komen afsluitende lagen van kroos(varen)
voor.Het doorzicht isgeringevenals het zuurstofgehalte. Verder worden de normen voor
fosfor enstikstofvelemalen overschreden. Niet
voldoen aan de normen betekent meer kansop
sulfidevorming.
Oiiujcvincj
In veelsloten ligt een dikke baggerlaag
(gemiddeld 41cm).Desloten zijn niet altijd
voldoende diep (gemiddeld 43cm).Verder zijn
er veelsloten met een slechte doorstroming
(kopsloten).
Eindscore
Slechts twee van de46onderzochte
probleemsloten voldoen aan deveterinaire
referentiewaarden (tabel 4).Geen van de sloten

Schematischevoorstellingvandetoepassingvandequick-scanvoorveedrinkwater.

degeconstateerde afwijkingen.
Dedoor de GDopgestelde protocollen
bestaan uiteen inventarisatie van deklachten
(aard,duur, maatregelen),eneen integrale
analyse van de klachten, de diergezondheid
van de veestapel (productie, vruchtbaarheid,
voorkomen van ziekten)enhet bedrijf
(hygiëne, voeding,omgeving).
Resultaten waterkwaliteit
Degemiddelden ofmediaanwaarden ende
verdeling overde klassen geven een indicatie
van de normoverschrijdingen (tabel3).
Diergezondheid
Dereferentiewaarde voor thermotolerante
coliisvaak ruim overschreden.Voortsisook
dikwijls waterstofsulfide (ziezwavelklasse)
aangetroffen. Risicohoeveelheden van blauw-

Verhoogd coli betekent meer kansop
(andere) pathogène micro-organismen,
slechtezuurstofcondities enrottend water.
Het water isdaardoor niet smakelijk voor
het dier enmogelijk zelfs toxisch tengevolge van de vorming van waterstofsulfide
(en afgeleiden). Het dier drinkt daardoor
mogelijk teweinig, waardoor ergezondheidsproblemen zouden kunnen optreden.
Waterstofsulfide iszeer giftig en kanleiden
tot diarrhéeen verlammingsverschijnselen.
Blauwalgen kunnen onder bepaalde
omstandigheden giftige stoffen afscheiden.
Daarbij gaat het vooralomhepatoxinenen
neurotoxinen.Vergiftigingsverschijnselen
van hepatoxinen zijn overgeven, diarrhée,
hijgen, koude extremiteiten, gevolgd door
de dood.Vergiftiging door neurotoxinen
leidt totverlammingsverschijnselen en
stuiptrekkingen. Dedood wordt veroorzaakt door ademstilstand.
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Tabel1.

Re/erentiekaderquick-scan.
Klasse groen
(voldoet aan
referentiewaarden)

Parameter
Diergezondheid
Chloride(mg/l)
Sulfide: geur
Meting(mg/l)
Zwavelbacteriën
Nitriet(mgN/l)
Sulfaat (mgSO4/I]
Cyanobacteriën(individuenperbeeldveld)
Thermotolerantecoli(N/ml)
Kiemgetal;37°Celsius(N/ml)
Ecologische indicatoren
Vegetatie(%bedekking)
Kroos/varen(%bedekking)
Flap
{% bedekking)
Drijflagen
Verkleuring
Doorzicht(cmSecchi-diepte)
Zuurstof(mg/l)
Bemesting
Totaal-fosfor (mgP/l)
Toraal-stikstof(mgN/l)
Chlorofyl-a(ug/l)
Microscopischbeeld
[%kiezel-engroenwieren)
Omgevingsfactoren
Lozingen(huishoudelijk, riooloverstortwater,verdundeffluent, drainwater)
Kwel
Doorstroming
Sliblaag(cm)
Waterdiepte(cm)
Grondgebruik(vollegrondteelt, fruirteelt,
bollenteelt,vuilstort)

Klasseoranje
(gering afwijkend van
referentiewaarden)

< 2000

2000-4000

Afwezig

Aanwezig

Klasse rood
(zeer afwijkend van
referentiewaarden)

> 0,02

< 0,02

Afwezing

Aanwezig

Aanwezig

<o,33

0,33-0,66

> 0,66

< 250

250-500

> 500

<15
< 20

15-30

>30

10-50

>5o

< 100.000

100.000-1.000.000

> 1.000.000

> 1 e n <80

Nagenoegafwezig
of>8o
>8o
>8o
Aanwezig
Aanwezig

<8o
<8o
Afwezig
Afwezig
>5°
>5

15-40

< 40

i,5-5

<5

< 0,15
< 2,2

0,15-3
2,2-10

> 10

< 100

100-250

> 250

>5°

<5°

Afwezig
Afwezig
Doorspoelbaar

Aanwezig
Aanwezig
Stagnant

<30

>30

>3°

<3°

Afwezig
(weiland)

Aanwezig

>3
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voldoet aan de ecologische karakteristiek.
Verder zijn er vrijwel altijd potentiële risico's
vanuit deomgeving. Uit correlatieberekeningen blijkt dat vooral kopsloten en sloten met
geringe waterdiepte niet goed zijn. De referentiesloten scoren weliswaar beter, maar voldoen
ook niet allemaal (twaalfvan de43sloten
voldoen aan de refentiewaarden voor diergezondheid).

l/oorbeeldvandepresentatievanuitkomstenperbedrijf(voorrejcrcnticslootidem).

Tobe

Probleemsloot
Diergezondheid

Resultaten diergezondheid
Van de46geselecteerde bedrijven zijn
16geanalyseerd. Twintig bedrijven zijn afgevallen om uiteenlopende redenen (geen
problemen, bedrijf gestopt, niet tijdig bereikt,
afgemeld). De bedrijven zijn vervolgens in vier
categorieën geplaatst: problemen niet meer
aanwezig (zes maal),problemen aannemelijk
te maken vanuit het management (elfmaal),
problemen niet voldoende te analyseren door
ontbreken van gegevens (zeven maal) en
problemen niet geheel te verklaren vanuit het
management (twee maal).Het vinden van een
verklaring voor de problemen in het management betekent niet dat de kwaliteit van het
drinkwater geen rol kan hebben gespeeld.
Dediergezondheidsproblemen hebben in
allegevallen een multifactorieel karakter en
betreffen de volgende gebieden: vruchtbaarheid (19maal),jongveeopfok (zes maal), uiergezondheid (vijfmaal), ontstekingen (vijf
maal), klauwgezondheid (drie maal), melkproductie en voeding (drie maal) en overige
ziekten (vijfmaal). Deaard en frequentie van
de aangegeven problemen zijn niet opvallend
anders dan op andere Nederlandse rundveebedrijven. Erzijn dus bij runderen in NoordHolland geen specifieke ziektesymptomen
ontdekt die wijzen op de opname van water
van afwijkende kwaliteit.

Koppeling waterkwaliteit en diergezondheid
Duidelijk isdat de waterkwaliteit veel te
wensen overlaat. Het microscopisch beeld is
dikwijls verstoord door Euglenoïden (mestindicatoren).Dezeorganismen kunnen vele
dagen/weken op hun opgebouwde reservestof
leven.Indien zeworden aangetroffen duidt dit
oporganische stof niet alleen op het moment
van monstername maar ookdaarvoor.Verder
sterft de thermotolerante colisnelafbuiten het
maagdarmkanaal. Hoge coligehalten zijn dus
geen incidenten. Ook sulfide isgeen toevalligheid.Zwavel-bacteriën, tapijten van kroos en
het ontbreken van waterplanten tonen dit aan.
Blauwalgen zitten ookallanger in het water.
Microverontreinigingen zijn niet onderzocht.
Daarvoor wasookgeen reden,omdat veelsloten
midden in deweilanden liggen.
Bij dedieren zijn gezondheidsproblemen
geconstateerd. Her isniet mogelijk een relatie
tussen waterkwaliteit en diergezondheid aan

De uitkomsten van het verkennend onderzoek leveren nog vragen op.Met name de
herkomst van de hogeaantallen thermo-

te tonen, omdat een controlegroep bedrijven
ontbreekt en het aantal onderzochte bedrijven
gering is.

Ecologie

Omgevingsfactoten

16-06-98

chloride (mg/l)
zwavel-klasse
nitriet (mgN/l)
sulfaat mg SOJ\
blauwwier-klasse
coli(44°Celsius;N/ml)
kiemgetal (370Celsius;N/ml)
ondergedoken waterplanten
kroos (varen)(bed.%)
doorzicht (cm)
zuurstof(mg 0 2 /l)
totaal-stikstof (mg N/l)
totaal-fosfor (mg P/l)
chlorofyl-a (mg/mï)
microscopisch beeld
lozing(en)

01-09-98
1780

1020

0,05

0,1

170

450

2

110

5
7,4

6000

4000

0

5
5

5
0,1

0-3

23,07

21,11

7,i

6,z
6z

8

kwel
belemmering doorstroming
dikte sliblaag (cm)
waterdiepte (cm)
grondgebruik anders dan weide

Tabel3.
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Gemiddeldewaardenvanparametersenaantaloverschrijdingenperkwaliteitsklasse(1998).
gemiddelde

GEZONDHEID
chloride (mg/l)
zwavel-klasse
nitriet (mg/l)
sulfaat (mgS04/1)
blauwwier-klasse
coli (44°Celsius;N/ml)
kiemgetal (37°Celsius;N/l)
ECOLOGIE
ondergedoken waterplanten
kroos (varen)(bed.%)
doorzicht (cm)
zuurstof(mg 0 2 /l)
totaal stikstof(mg N/l)
totaal fosfor (mg P/l)
chlorofyl-a (mg/m3)
microscopisch beeld
OMGEVING
lozing
kwel
doorstroming
dikte sliblaag (cm)
waterdiepte (cm)
grondgebruik
:

65

296

232

aantal

klasse
groen

Sz

8z

82

82

82

82

48
75
67
66

&7
79
6&

kLisse
oranje

klasse
rood

0

0

0

0

26

12

6

3

4

2

3

1

2

2

3

0

15

0,13

0,08

82

Sz

130

116

72

70

82

82

82

82

35

69
55

1800*

Sz

Sz

80

Sz

82

31

45

25

82

82

54

30

82

82

10

3,14

37
4,53

82

82

19

29

41

8,2

5,i

82

82

3

5

1,94

i,34

Sz

82

0

0

58
65

79

65

82

82

65

64

12

82

82

40

54

Sz
So

Sz

24

80

76

82

82

82

82

82
80

13.5*
3700*

41

43

6,3*

44
53

11

1

2

26

19

21

8

81

2

1

0

0

41

51

41

73
z6

28

9
56

66

6

0

45
69

22

8

21

8

76

17

6

14

5

4

42

28

0

0

46

58
4
56

36
6

16

74
48

82

7
46

5
68

75
36

80

38

42

42

-

34
75
14

38

mediaan in plaats van gemiddelde
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Groen

Oranje

Rood

2

15

0

12

*9
34

Probleemsloten
Diergezondheid
Ecologie
Omgeving
Referentiesloten
Diergezondheid
Ecologie
Omgeving
Tabel

19

il

0

27

16
42

Aantalbedrijvenperkwaliteitsklasse(15198).

Evaluatie quick-scan
Positieve punten van de quick-scan zijn
dat de methode door zijn eenvoud betaalbaar
isengoed aansluit bij het gangbare waterkwaliteitsonderzoek. Demethode houdt rekening met de meest voorkomende problemen
in sloten: natuurlijke giftige stoffen (waterstofsulfide en toxinen van cyanobacterié'n),
pathogenen (indicatoren: thermotolerante coli
en totaal aantal bacteriën bij yfC] en nietsmakelijk water (indicatoren: alle parameters).
Demethode maakt associaties mogelijk tussen
de verschillende waterkwaliteitsparameters en

mogelijke bronnen (afbeelding 2).Dit is
belangrijk voor de waterkwaliteitsbeheerder in
verband met het treffen van waterkwaliteitsmaatregelen. Omgevingsfactoren als bodemsamenstelling (veen, klei en zand) en type en
ernst van lozingen worden mogelijk na een
aantal ervaringen later opgenomen in de
gepresenteerdeAMOEBE.
Dequick-scan roept echtet ook vragen op.
Gedurende het onderzoek zijn vragen gesteld
overdeparameterkeuze daar het pakket
verschilt van deGD.In het eetder genoemde
artikel overde quick-scan istoegelicht dat dit te
maken heeft met de natuurlijke situatie en dat
het hier uitsluitend oppervlaktewater betreft
en niet ingaat op praktische zaken alsverstopping van drinknippels door kalk en ijzer.

Verderishet devraagofdequick-scan wel
signalen afgeeft bijonveiligdrinkwater in het
gevalvanmicro-verontreinigingen. Deinventarisatievandeomgevingsfactoren (bijvoorbeeld
invloedenvan riooloverstortwater en
bestrijdingsmiddelen) maakt duidelijk ofer
aanleidingisom
dit tevermoeden.
Indargevalishet
Relaties tussen de categorieën diergezondheid, ecoloejie en omgeving (AMOEBE).
hoogheemraadschapaltijd bereid
dat nader teonderzoeken (verdiepend onderzoek),
ookalsgeengoede
antwoorden
worden gegeven
opgesteldeproblemen.Men moet
zichdaarbij wel
realiserendatde
lijst vante onderzoeken parameters
bijna ongelimiteerdis.
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tolerante coli isonduidelijk. Vaakgaat dit
samen met Euglenoiden en hoge fosfor- en
stikstofgehalten. Dit wordt verder onderzocht.
Drainwater van geïnjecteerde percelen behoort
ook tot het onderzoek als mogelijke bron van
coli.Voorts wordt in ieder geval verdiepend
onderzoek verricht op twee bedrijven, waar
gezondheidsproblemen niet zijn te verklaren
vanuit het bedrijfsmanagement.

Ajb.
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Een ander
punt isdat de
quick-scan geen
oordeel geeft over
de kwaliteit van
het drinkwater.

Drijflaag vanverschillendesoortenzwavelbacterién,
cyanobacterié'nenalgen.
Deuitkomsten van deverschillende parameters zijn niet te vergelijken. De quick-scan
kan daarom geen einduitkomst ('rapportcijfer') geven, tenzij ersprake isvan extreme situaties:geen risico's (groen) of forse normoverschrijdingen/risico's (cumulatie van rood).
Veelalzit het tussen groen en rood (oranje).
Uit de evaluatie blijkt dat de quick-scan
een goede eerstescreening isvoor een risicoanalyse van drinkwarerkwaliteit voor weidevee.Demethode ismet enkele aanpassingen
van de referentiewaarden voor de onderdelen
'ecologie'en 'omgeving' ook elders in Nederland toepasbaar.

Maatregelen
Erzijn nu actiesgaande om de waterkwaliteit van sloten teverbeteren. Eén en
ander gebeurt in overlegmet de betrokken
waterschappen, veehouders en gemeenten. De
maatregelen liggen in desfeer van doorspoelen, kroos verwijderen, baggeren en opheffen
van ongezuiverde lozingen, waaronder rioolwateroverstorten (met een hoge urgentiescore
voorsanering).Intussen houdt de GD indien
nodig contact met debetreffende veehouders
voor verbeteting van debedrijfsvoering. Verder
zal in het vervolgbij het inrichten en beheren
van nieuwe watersystemen aandacht worden
geschonken aan het punt diergezondheid. De
afgelopen decennia werden sloten vooral op
aan- en afvoerfuncties ingericht. *
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