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Schoon drinkwater wordt steeds schaarser. De prijs van leidingwater neemt toe. Water is 
een belangrijk productiemiddel in de melkveehouderij. Afhankelijk van de melkproductie 
drinkt een koe tussen de 70 en 150 liter water per dag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van: 
 
oppervlaktewater:     23% 
oppervlakte- + grond en/of leidingwater   27% 
 
grondwater:     16% 
leidingwater:     19% 
grond- + leidingwater   15% 
 
De bezorgdheid omtrent de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater groeit. Zowel de 
diergezondheid als de kwaliteit van de melk zijn daarbij in het geding. 
 
De kwaliteit van grondwater staat vooral onder druk van de uitspoeling van stoffen uit mest. 
Met name het gehalte aan nitraat in grondwater vormt een steeds groter probleem. Dit geldt 
niet alleen voor de boer met een eigen put, maar ook voor de drinkwaterbereiding. 
 
De kwaliteit van oppervlaktewater is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het 
water dat via de grote rivieren Nederland binnenstroomt. De aanvoer van vervuilende stoffen 
via deze route neemt de laatste jaren af. Daarnaast kan de kwaliteit van oppervlaktewater 
bedreigd worden door kwel en locale lozingen. Hierbij kan het gaan om riooloverstorten, 
zuiveringsinstallaties, afvoer van regenwater en dergelijke. Deze belasting lijkt toe te nemen. 
 
Drinkwater voor melkvee moet voldoen aan een aantal eisen. Deze zijn beschreven door de 
Nederlandse Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek. Voor veel van de stoffen die de 
gezondheid van de koe kunnen bedreigen zijn echter geen normen vastgesteld. Daarnaast 
hebben deze normen hebben geen wettelijk karakter, zoals bijvoorbeeld wel het geval is 
voor de bereiding van drinkwater. De boer is zelf verantwoordelijk voor een goede kwaliteit 
van het water waarmee hij zijn koeien drenkt.  
 
Riooloverstorten (intermezzo/ + foto) 
 
Ongeveer een op de tien boeren die oppervlaktewater gebruikt betrekt dit uit de directe 
omgeving van een riooloverstort. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit de melkproductie en de 
vruchtbaarheid van de dieren negatief beïnvloedt. 



 
 
 
__________________________________________________________________________
________ 
       
 riooloverstort 
 ____________ 
  ja nee  verschil P 
 
melkproductie (BSK: l/d) 35,9 36,8 -0,9 0,09 
 
inseminatie 
 1e succes pink (d) 543 532 11 0,13 
 1e succes na afkalven (d) 128 124 4 0,14 
 
afkalfleeftijd vaarzen (d) 804 784 20 < 0,01 
  
abortus (%) 8,3 7,1 1,2 0,12 
 
__________________________________________________________________________
________ 
Bron: ID-DLO-rapport nr. 97.028: Riooloverstorten; risico’s voor de gezondheid van melkvee. 
 
 
Op basis van bestaande gegevens over gehalten aan stoffen in overstortwater lijken vooral 
nitriet en stoffen met een oestrogene werking een rol te kunnen spelen bij het ontstaan van 
deze problemen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan zwavel- en chloorhoudende 
verbindingen. Ook spelen overstorten wellicht een rol bij de verspreiding van protozoën als 
Giardia en Cryptosporidium, die diarree bij mens en dier veroorzaken, en Neospora de 
belangrijkste veroorzaker van abortus bij melkvee. 
 
 
Stoffen als nitraat, nitriet en stoffen met een hormonale werking worden niet alleen met het 
water maar ook via het voer opgenomen. Zelfs bij lagere gehaltes in water kan de opname 
via water een grotere belasting voor het dier betekenen omdat de stoffen sneller 
doorstromen naar de darmen, waardoor zij minder blootstaan aan afbraak in de pens, en 
sneller kunnen worden opgenomen in de bloedbaan. Voor een goede onderbouwing van 
normen voor de blootstelling aan giftige stoffen moet met deze interacties rekening worden 
gehouden. 
 
Om ook in de toekomst een goede kwaliteit drinkwater voor melkvee te kunnen garanderen 
is onderzoek nodig. Daarbij kan gedacht worden aan: 
 
* fysiologisch onderzoek ter onderbouwing van normen 
* fysiologisch onderzoek met betrekking tot overdracht stoffen naar product 
* nieuwe analysemethoden in water, voer en product 
* ontwikkeling waarschuwingssystemen, biosensoren 
 
Het ID-DLO wil een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen. 


