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Inleiding 
Riooloverstorten lozen afvalwater direct op het oppervlaktewater bij een tijdelijk verhoogde aanvoer 
naar het riool, meestal ten gevolge van een flinke regenbui. Van de ongeveer 15.000 riooloverstorten 
in Nederland voeren 12.000 huishoudelijk en industrieel afvalwater en regenwater af. De overige 3000 
voeren alleen regenwater af van verharde oppervlakken (NWRW, 1989). Door de hoge doorspoeling 
van het riool tijdens een overstort kunnen grote hoeveelheden slib en schadelijke stoffen worden 
geloosd. De emissie van ongezuiverd rioolwater via deze lozingspunten wordt geschat op ongeveer 
10% van het totale aanbod van afvalwater aan zuiveringsinstallaties (VROM, 1994). 
Meer dan 20.000 melkveehouders in Nederland gebruiken oppervlaktewater als belangrijkste bron van 
drinkwater voor hun vee gedurende de weideperiode (Kuipers, 1996). Ongeveer 10% van dit 
oppervlaktewater staat in directe verbinding met een riooloverstort. Een groeiend aantal boeren brengt 
klachten met betrekking tot productie, gezondheid en vruchtbaarheid op het bedrijf in verband met een 
slechte kwaliteit van het oppervlaktewater als gevolg van een riooloverstort (Kamps et al. 1996). 
Onduidelijk is in hoeverre deze veronderstelling juist is en welke stoffen of ziektekiemen in dat geval 
verantwoordelijk zijn voor het optreden van problemen. In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt 
van de productie en vruchtbaarheid van melkvee op bedrijven waar oppervlaktewater gebruikt wordt 
dat in directe verbinding staat met een riooloverstort, met die op bedrijven die oppervlaktewater 
gebruiken dat niet in verbinding staat met een riooloverstort.  
 
Materiaal en Methoden 
Gegevens met betrekking tot het gebruik van verschillende soorten water als drinkwater voor melkvee 
werden betrokken uit de enquête Graslandgebruik (Kuipers, 1996). Van de 638 respondenten die 
oppervlaktewater gebruikten stond dat van 67 in directe verbinding met een riooloverstort, bij 441 was 
dit niet het geval, en bij 130 bedrijven was de situatie onbekend. Gegevens over productie en 
vruchtbaarheid van de koeien werden beschikbaar gesteld door het NRS. De bedrijf standaard 
koeproductie (BSK) en bedrijfscelgetalwaarde werden per bedrijf gemiddeld over de weideperiode 
van 1995. Op basis van de inseminatiegegevens van pinken, vaarzen en koeien werden verschillende 
vruchtbaarheidsparameters berekend voor de weideperiode 1995 tot een half jaar na blootstelling. 
Verschillen in productie en vruchtbaarheid werden eenzijdig getoetst met een ongepaarde Student t 
toets, waarbij de bedrijven werden uitgesplitst naar die waarbij het oppervlaktewater in directe 
verbinding stond met een riooloverstort en die waarbij dat niet zo was. De nulhypothese was daarbij 
dat het drenken van vee met oppervlaktewater dat in directe verbinding staat met een riooloverstort 
een nadelig effect heeft op productie en vruchtbaarheid. 
 
Resultaten 
Het aantal bedrijven waarvan het oppervlaktewater in directe verbinding stond met een riooloverstort 
was 50 tot 60, afhankelijk van het geanalyseerde kengetal. De grootte van de controlegroep varieerde 
van 287 tot 397 bedrijven. De BSK tijdens de weideperiode vertoonde op bedrijven die 
oppervlaktewater gebruikten dat in directe verbinding met een riooloverstort stond een tendens tot een 
afname met gemiddeld 0,9 liter (P  = 0,09, zie Tabel). Er was geen verschil in bedrijfscelgetalwaarde.  
Naast de melkproductie vertoonden ook veel vruchtbaarheidsparameters een tendens tot verslechtering 
op bedrijven die oppervlaktewater gebruikten dat in directe verbinding met een riooloverstort stond 
(zie Tabel). Vaarzen die afkalfden in het eerste halfjaar van 1996 waren gemiddeld 20 dagen ouder 
dan die in de controlegroep (P  <  0,01). 
 
 
 



Tabel Productie en vruchtbaarheidsgegevens van bedrijven die als drinkwater voor melkvee 
oppervlaktewater gebruiken dat wel of niet in directe verbinding staat met een riooloverstort. 

 
   Riooloverstort 
  wel niet verschil P 95%- BI 
 
Aantal bedrijven 50 – 60 287-397 
 
BSK (l/koe.d) 35,9 36,8 -0,9 0,09 <  0,2 
Bedrijfscelgetalwaarde 1,18 1,15 0,03 0,37 > -0,14 
 
Leeftijd pinken (d) bij: 
 Eerste inseminatie 523 512 11 0,12 > -5 
 Succesvolle inseminatie 543 532 11 0,13 > -5 
Inseminatiegetal pinken 1,61 1,65 0,04 0,62 > -0,23 
 
Afkalfleeftijd vaarzen (d) 804 784 20 < 0,01 >  6 
 
Melkkoeien: 
 (dagen na afkalven) 
 Eerste inseminatie 89 93 -4 0,79 > -11 
 Succesvolle inseminatie 128 124 4 0,14 > -2 
Inseminatiegetal koeien 1,80 1,79 0,01 0,41 > -0,09 
 
% Verwerpers 8,3 7,1 1,2 0,12 > -0,47 
 
 
Discussie 
Voor zover ons bekend is dit de eerste studie naar de effecten van riooloverstorten op productie en 
vruchtbaarheid van melkvee. De resultaten versterken het vermoeden dat riooloverstorten een nadelig 
effect hebben op de productie en vruchtbaarheid van melkvee dat gedurende de weideperiode 
voornamelijk oppervlaktewater drinkt. Productie en vruchtbaarheid zijn afhankelijk van een groot 
aantal factoren die voornamelijk betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Het gebruik van 
oppervlaktewater dat in directe verbinding met een riooloverstort staat is daar slechts een van. Het is 
niet uit te sluiten dat deze factor verstrengeld is met andere factoren die mede bepalend zijn voor de 
gevonden verschillen. Door de geringe omvang van het hier gebruikte gegevensbestand kon dit maar 
beperkt nader onderzocht worden. Hieruit werd duidelijk dat de verschillen in alle regio’s van 
Nederland lijken op te treden en tevens onafhankelijk zijn van de bedrijfsgrootte. Op basis van een 
uitgebreide deskstudie (Meijer et al. 1997) werden nitriet, zwavelverbindingen en stoffen met een 
oestrogene werking geïdentificeerd als mogelijke veroorzakers van de gevonden effecten. Ook 
ziektekiemen als Vibrio cholera, Giardia en Cryptosporidium  die tot diarree kunnen leiden, en 
Neospora caninum, de belangrijkste veroorzaker van abortus bij melkvee, worden mogelijk via 
riooloverstorten verspreid.  
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