Verslag van een inventarisatie naar het
verband tussen waterkwaliteit en
diergezondheid in het beheersgebied
van Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden

Zuiveringsschap

Hollandse Eilanden en Waarden

Waterkwal iteit en diergezondheid

24 maart 1999

Verslag van een inventarisatie naar het verband
tussen waterkwaliteit en diergezondheid in het
beheersgebied van Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden

Indieners:
Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO)
Vakgroep: veehouderij
Postbus 649
2003 RP Haarlem
Contactpersoon:
Ing. J.C. Ghijsel, beleidsmedewerker Grondgebruik & Milieu
Haarlem
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Productgroep Oppervlaktewater
Postbus 469
3300 AL Dordrecht
Contactpersoon:
lng T.J . Dalstra, medewerker riolering en waterkwaliteitsspoor
Dordrecht

Waterkwaliteit en diergezondheid

24 maart 1999

Inhoudsopgave:
Pag. nr.
Inleiding

1

2

A lgemeen

2

3

Resultaat aard meldingen Kring Zuid-Holland Oost

2

4

Resultaat meldingen Kring Zu id-Holland Zuid

3

5

Totaa l overzicht aard meldingen Zuid-Hol land Zuid

4

6

Conclusies

5

7

Vervolg acties

5

Bijlagen:
1

Meldingsformulier

2

Overzicht gemeenten in kring Zuid-Holl and Oost en zuid-Hoiland zuid

Waterkwaliteit en diergezondheid

1

24 maart 1 999

Inleiding

In augustus 1998 heeft het zuiveringsschap samen met de WL TO een meldpunt
"Waterkwa liteit en diergezondheid" ingesteld. Alle veehouders in het beheersgebied van
het zuiveringsschap hebben een schrijven ontvangen. Het schrijven bestond uit een brief,
een folder en een meldingsformulier. In bij lage I is een blanco meldingsformulier toegevoegd. In totaal zijn er 1572 veehouders aangeschreven. 279 (18%) Hebben het meldingsformulier teruggezonden.
275 Formu lieren zijn verwerkbaar gebleken. V ier formu lieren zijn niet verwerkt in verband met bedrijfsbeëindig ing of onjuiste invulling. De me ldingsformulieren zijn vervolgens
ingedee ld naar de kri ngen van de WL TO (zie bijlage 11) . De resultaten zijn, om een en
ander overzichtelijk te houden in tabell en verwerkt. Na elke tabel volgt een beschrijving.
Per kring is een onderverdeling gemaakt naar de rubrieken :
• bedrijven met kopsloten;
• bedrijven met riooloverstorten;
• bedrijven met kopsloten en riooloverstorten;
• bedrijven zonder kops loten en riooloverstorten.
Onderzoek naar waterkwaliteit
In het meldingenformu lier is de vraag gesteld of er een specifiek onderzoek naar de
waterkwaliteit heeft plaatsgevonden. Bij de verwerking is gebleken dat daar waar onderzoek heeft plaatsgevonden vaak geen onderzoeksresultaat bekend is.
De onderzoeken hebben in de meeste gevallen plaatsgevonden op de bedrijven met
kopsloten en sloten waar riooloverstarten op uitkomen.
Diergezondheid
Zijn er problemen met de gezondheid van uw vee? Bij de verwerking van deze vraag is
vooraf geen selectie gemaakt door bepaalde prob lemen (denk aan de verminderde
vruchtbaarheid van de veestapel) niet in verband te brengen met de waterkwaliteit. Alle
problemen met de diergezondheid zijn weergegeven. Elke opmerking omtrent deze vraag
is verwerkt als zijnde antwoord: nee. Er is in dat geva l niet duidelijk aangegeven of er
diergezondheidsproblemen zijn .
Bij de verwerking is niet specifiek gekeken naar gebieden waar meer of minder problemen met de gezondheid van het vee zich voordoen. Specifieke gevallen zullen aan een
nader onderzoek onderworpen moeten worden. Hierbij zal gericht gekeken moeten
worden naar waar de problemen zich voordoen.
Vragen/opmerkingen/suggesties
Nagenoeg alle v ragen, opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de verwerking. Er
is getracht de grote lijnen uit de vragen, opmerkingen en suggesties te halen. Specifieke
en of indringende zaken zijn apart aangegeven .
Vertrouwenspersoon
In het meldingsformulier is de vraag gesteld of de veehouder wenst dat een vertrouwenspersoon hierover nog contact opneemt. In het totaal overzicht Zuid-Holland Zuid is
het aanta l veehouders dat de vraag met ja heeft beantwoordt weergegeven.
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Algemeen

Zoals reeds eerder vermeld zijn er van de 1572 verzonden meldingsformulieren 279
retour gezonden. Van de 279 zijn er 275 verwerkt of gedeeltelijk verwerkt . 4 Meldingsformulieren waren door onjuist invu llen of bedrijfsbeëindiging niet verwerkbaar. In tabel 1
wordt een overzicht gegeven van de retour gezonden meldingsformulieren. De formulieren zijn verdeeld naar kring en rubriek.
Tabel 1 Overzicht meldingen per kring en rubriek
Kring

bedrijven met
kopslot(en)

bedrijven met riool- bedrijven met kopverstort(en)
sloten en riooloverstort( en)

bedrijven zonder
kopslot(en) en riooloverstort(en)

Totaal

Zuid HollandOost

110

5

53

31

199

Zuid-HollandZu id

50

2

17

11

80

160

7

70

42

279

Totaal

3

Resultaat aard meldingen Kring Zuid-Holland Oost

In tabel 2 worden de resultaten weergegeven van de belangrijkste meldingen in kring
Zuid-Holland Oost. Het getal tussen haakjes geeft het totaal aantal bedrijven aan binnen
een rubriek.
Tabe l 2

Overzicht aard meldingen kring Zuid-Ho lland oost

Rubriek

Bedrijven
met kopslot(en)

bedrijven met riooloverstort( en)

bedrijven met kopsloten en riooloverstort(en)

bedrijven zonder kopslot(en)
en riooloverstort(en)

Totaal

Door veehouder
onderzoek naar
waterkwaliteit
uitgevoerd

3 (11 0)

1 (5)

8 (5 3 )

1 (31)

13(199)

De veestapel is
niet gezond

7 (110)

0 (5)

13 (53)

2 (31)

22 (199)

13(110)

3 (5)

12 (53)

2 (31)

30 (199)

Aantal vragen
suggesties of
opmerkingen

Veehouders met kopsloten {aantal 11 0)
3 Bedrijven hebben aangeven een onderzoek te hebben uitgevoerd naar de waterkwaliteit. Op 7 bedrijven wordt aangegeven dat er problemen zijn met de gezondheid van het
vee. Met name vruchtbaarheid en verwerpingen worden genoemd als problemen, mastitis
is een ander genoemd prob leem. De volgende opmerkingen zijn het meest gemaakt: uit
voorzorg de dieren leiding water ve rstrekken {2) overheid moet zijn verantwoordelijkheid
nemen (2), sloten meer doorspoelen en uitbaggeren (4), tevreden over waterkwaliteit
(2), meer ops lagruimte creëren of overstorten saneren (2).
Veehouders met riooloverstarten {aantal 5)
1 Bedrijf geeft aan de waterkwaliteit te hebben laten onderzoeken. Bedrijf is in gesprek
met de gemeente over de mindere waterkwaliteit. Op het bedrijf wordt diarree als gezond heidsprobleem gezien. Verder zijn er geen opmerkingen gemaakt omtrent de gezond2

Waterkwaliteit en diergezondheid

24 maart 1 999

heid van het vee. De volgende opmerkingen zijn het meest gemaakt: Vee uit voorzorg op
leidingwater ( 1) gescheiden opvangsystemen van hemelwater en riool ( 1), saneren
riool overstorten ( 1 ) .
Veehouders met kopsloten en riooloverstarten (aantal 53)
8 Bedrijven hebben een onderzoek naar de waterkwaliteit laten uitvoeren. 13 Bedrijven
geven aan gezondheidsproblemen met het vee te hebben . Er wordt gesproken over
abcessen en ontstekingen, verminderde groei, "koeien doen het niet", vruchtbaarheid. De
volgende opmerkingen zijn het meest gemaakt: meer onderzoeken (2), overheid moet zijn
verantwoordelijkheid nemen ( 1) overstorten saneren (3).
Geen kopsloten en geen riooloverstarten (aantal 31)
Op 1 bedrijf wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit de resultaten
zijn goed. Er zijn 2 bedrijven die problemen hebben met de gezondheid van het vee. De
volgende opmerkingen zijn gemaakt: meer baggeren (1 ), hemelwater en rioolwater
scheiden.
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Resultaat meldingen Kring Zuid-Holland Zuid

In tabel 3 worden de resultaten weergegeven van de meldingen in de kring Zuid-Holland
zuid. Het getal tussen haakjes geeft het totaal aantal bedrijven aan binnen een rubriek.
Tabel 3. Overzicht aard meldingen in kring Zuid-Holland zuid
Rubriek

Bedrijven met
kopslot(en)

Bedrijven met riooloverstort( en)

Bedrijven met kopslot(en)en riooloverstort( en)

Bedrijven zonder
kopslot(en)en
riooloverstort(en)

Totaal

Door veehouder
onderzoek naar
waterkwaliteit
uitgevoerd

0 (50)

0 (2)

1 (17)

0 ( 11)

1 (80)

De veestapel is
niet gezond

4 (50)

1 (2)

6 (17)

0 (11)

11 (80)

Aantal vragen
suggesties en
opmerkingen

8 (50)

0 (2)

9 (17)

1 ( 11 )

18 (80)

Veehouders met kopsloten (aantal 50)
Op de bedrijven zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar de waterkwaliteit. 4 Bedrijven
hebben aangegeven dat er problemen zijn met de gezondheid van het vee. Met name
vruchtbaarheid en verwerpingen worden aangeven als problemen. In een geval wordt
gesproken over abcessen. In drie gevallen zijn de dieren uit voorzorg op leidingwater
gezet. Daarnaast wordt geadviseerd om de sloten meer door te spoelen of meer uit te
baggeren.
Bedrijven met riooloverstarten (aantal 2)
1 Bedrijf heeft aangegeven problemen met de vruchtbaarheid te hebben. Verder zijn er
geen opmerkingen gemaakt.
Bedrijven met kopsloten en riooloverstarten (aantal 17)
Op 6 van de 17 bedrijven wordt aangegeven dat er problemen zijn met de gezondheid
van het vee. Vruchtbaarheid, verwerpingen, verminderde groei, diarree en abcessen
worden als problemen genoemd. De volgende opmerkingen en suggesties zijn gemaakt:
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vieze sloot in Maasdam (graag aa ndac ht) , dieren op leidingwate r (3), meer controle en
bemonsteringen.
Bedrijven zonder kopsloten en riooloverstarten (aantal 11)
Er zijn geen onderzoe ken naar de waterkwaliteit gedaan. De bedrijven hebben aangegeven geen problemen met de gezondheid van het vee te hebben.
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In t abel 5 zijn de meldingen getotaliseerd. Per rubriek zijn de resultaten weergegeven.
Tabel 5 totaal overzicht van de meldingen ingedeeld 4 verschill end e rubrieken
Rubri ek

Bedrijven
m et kopslot(en)

Bedrijven m et kopslot(en)en riooloverstort(en)

Bedrijven met
riooloverstort(en)

Bedrijven zonder
kopslot(en ) en riooi over stort(en)

Totaal

Door veehouder
onderzoek naar
waterkwaliteit uitgevoerd

3 (160)

1 (7)

9 (70)

1 (42)

14 (279)

Veestapel is niet
gezond

10 (160)

3 (7 )

17 (70)

3 (42)

33 (279)

Aantal vragen suggesties of opm erkingen

2 1 (160)

3 (7)

2 1 (70)

3 (42)

48 (279)

Gezondheid veestapel
Op de bedrijven met kopsloten en riooloverstarten doen zic h meer gezondheidsproblemen voor dan bedrijven die zijn ingedeeld in de andere rubrieken. De problemen spitsen
zic h m et name toe op de vruchtbaarheid, verwerpingen, misgeboorten, ontstekingen en
abc essen .
Waterkwaliteit
De veehouders spreken hun zorg uit over de waterkwaliteit. Graag ziet men dat er meer
controle is op de waterkwaliteit en ziet men over het algemeen de riooloverstarten graag
verdwijnen .
V ragen/opmerkingen/suggesties
Opgemerkt kan worden dat de veehouders het zeer op prijs hebben gesteld dat middels
deze inventarisatie aandacht wordt besteed aan de problematiek waterkwaliteit en
diergezondheid. Daarmee mag worden geconcludeerd dat de veehouders zic h zorgen
m aken over de waterkwa liteit en de daarmee verband houdende diergezond heid. In het
algemeen wordt door de veehouders om meer openheid gevraagd van de overheid .
V ee houd ers w illen graag bij calamiteiten (lozingen) op de hoogte worden gesteld zodat
ze op korte termijn eerst zelf maatregelen kunnen treffen. Op langere termijn willen ze
overigens niet de reken ing gepresenteerd krijgen van de noodzakelijke structurele aanpassingen .
Vertrouwenspersoon
Uit de meldingen blijkt dat 2 1 veehouders behoefte heeft om contact t e hebben met een
vertrouwenspersoon. Dit komt overeen met ruim 7% van het aantal meldingen.
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Conclusies

• Er zijn 1572 meldingsformulieren verzonden .
• 279 veehouders hebben het meldingsformulier teruggezonden.
• 111 veehouders geven aan dat er kopsloten op hun bedrijf aanwezig zijn.
• 70 veehouders geven aan dat er zowel kopsloten als riooloverstarten op hun bedrijf
aanwezig zijn .
• 77 veehouders geven aan dat er riooloverstarten op hun bedrijf aanwezig zijn.
• 21 veehouders willen graag contact met een van de vertrouwenspersonen.
• 33 veehouders geven aan dat zij diergezondheidsproblemen hebben.
• Bij 3 gevallen is geen kopsloot en riooloverstort aanwezig.
• Bij 13 probleemgevallen is geen riooloverstort aanwezig.
• Bij 10 probleemgevallen zijn één of meerdere kopsloten aanwezig.
• Bij 20 probleemgevallen is minimaal één overstort aanwezig.
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Vervolg acties

Probleemgevallen waterkwaliteit en diergezondheid
33 Veehouders geven aan dat zij problemen met de diergezondheid hebben. Hiervan
geven 1 3 veehouders aan dat er geen overstorten aanwezig zijn. 20 Probleemgevallen
doen zich voor bij overstorten. Problemen met diergezondheid en kopsloten doen zich bij
1 0 veehouders voor. De problemen met riool overstorten en kopsloten worden gezamenlijk door de WL TO en het zuiveringsschap benaderd . Indien de veehouder medewerking
wil verlenen aan een "onderzoek" wordt vanuit ieders expertise een probleemanalyse
gemaakt. Nadat het probleem is gelokaliseerd kan worden gewerkt aan een oplossing.
De strategie is om voor het weideseizoen (medio april) de problemen in beeld te hebben.
Naar aanleiding van dit onderzoek moet worden bepaald waar welke oplossingen komen.
De grootste prob lemen wordt direct aangepakt.

Planning:
• voor medio apri l alle problemen in beeld brengen;
• grootste problemen zo mogelijk direct aanpakken;
• mogelijkheden onderzoeken om de overige problemen op te lossen voor 1 juli 1999.
Vertrouwenspersonen
Uit de meldingen blijkt dat 21 veehouders contact willen hebben met één van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon moet alle veehouders benaderen die aangegeven
hebben contact te willen. Tijdens dit gesprek kan worden nagegaan wat de wensen,
vragen of resterende opmerkingen van de veehouder zijn. Bovendien kan tijdens dit
gesprek uitgelegd worden hoe het verdere traject er uit ziet. Nadat de veehouders zijn
benaderd kan worden beoordeeld of verdere actie nodig is. Overigens is het niet zo dat
alle 21 veehouders, die aangegeven hebben contact te willen hebben met één van de
vertrouwenspersonen, vallen onder de 33 veehouders die aangegeven hebben problemen
met de diergezondheid te hebben .

Planning:
• alle veehouders voor 1 april benaderen (actie vertrouwenspersoon) .
OW/99/100
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Bijlage I

Zuiveringsschap ~Hollandse Eilanden en Waarden

Meldpunt waterkwaliteit en diergezondheid zuidelijk Zuid-Holland
Antwoordnummer 1966, 2000 WC Haarlem

Mededelingen formulier
naam
adres
postcode

: ..............................................woonp laats: .................................................................................. ..

telefoon

Toelichting: Met dit formulier kunt u zaken over waterkwaliteit melden bij het Meldpunt.
Bij een * graag doorhalen wat niet van toepassing is. Dit formulier kunt u in bijgevoegde
enveloppe zonder postzegel verzenden. Wilt u graag meer melden, dan kunt u dat
toevoegen op een extra papier.

Vragen
Bevindt uw land zich op de opgegeven naam, adres en woonplaats gegevens?
Bij nee, waar bevindt uw land zic h dan?

ja/nee*

Bevinden er zich kopsloten op uw land?
Zo ja, hoeveel?
................... ..

ja/nee*

Komen er riooloverstarten op uw sloten uit?
Zo ja, hoeveel?
.....................

ja/nee*

Heeft u uw slootwater de afgelopen vijf jaar weleens laten onderzoeken?
Zo ja, wat was het resultaat?

ja/nee*

Zijn er problemen met de gezondheid van het vee?
Zo ja, wat zijn de problemen?

0
0
0
0
O

ja/nee*

vruchtbaarheid
verwerpingen
misgeboortes
abcessen/ontstekingen
anders ................................................................................................................................................................................

Denkt u dat er een verband zou kunnen bestaan tussen deze
gezondheidsproblemen en de kwaliteit van het oppervlaktewater?

ja/nee*

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Wenst u dat een vertrouwenspersoon hierover nog met u contact opneemt?

ja/nee*

Wij danken u hartelijk voor uw tijd en moeite. De door u verstrekte gegevens zullen
vertrouwelijk worden behandeld. U kunt het formulier naar het Meldpunt waterkwaliteit
en diergezondheid sturen met gebruikmaking van bijgevoegde enveloppe.
Een postzegel plakken is niet nodig.

Bijlage 11

De WLTO heeft het beheersgebied van het zuiveringsschap verdeeld in twee kringen In
de onderstaande tabel staan de gemeente per kring weergegeven.
Kring
Zuid-Holland oost

Alblasserdam
Bergambacht
Giessenlanden
Gorinchem
Graafstroom
Hardinxveld Giessendam
Krimpen aan de IJssel
Liesveld
Leerdam
Nieuw-Lekkerland
Nederlek
Ouderkerk
Papendrecht
Schoon hoven
Sliedrecht
V ianen
V list
Zederik

Kring
Zuid-Holland zuid

Albrandswaard
Barendrecht
Bernisse
Oud Beijerland
Binnenmaas
Brielle
Cromstrijen
Dirks land
Dordrecht
Goedereede
's-Gravendeel
Heerjansdam
Hellevoetsluis
Hendrik ldo Ambacht
Korendijk
Middelharnis
Oostflakkee
Westvoorne
Ridderkerk
Rotterdam
Rozenburg
Spijkenisse
Strijen
Zwijndrecht

