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Samenvatting en leeswijzer 

Het “Protocol voor de beoordeling van de bruikbaarheid van oppervlaktewater als 
veedrinkwater” (kortweg: Protocol Veedrenking) is een handleiding voor het be-
monsteren en beoordelen van oppervlaktewater dat als veedrinkwater wordt ge-
bruikt. Eind jaren ’90 was er in Nederland veel aandacht voor gezondheidsproble-
men bij koeien en schapen, die mogelijk veroorzaakt werden door een slechte kwa-
liteit van het slootwater dat als drinkwater werd gebruikt. In de discussies over de 
mogelijke risico’s van oppervlaktewater was er echter het probleem dat er geen 
parameters vastgesteld waren waarmee de kwaliteit van het water kan worden be-
oordeeld, en dat er geen meetprotocol was voor het bemonsteren en beoordelen van 
de waterkwaliteit op een standaard manier. Dit Protocol Veedrenking voorziet in 
deze behoefte. 

De metingen in dit Protocol Veedrenking zijn geordend in verschillende “pakket-
ten”, die door verschillende instanties voor verschillende doelen kunnen worden 
toegepast. 

Voor de veehouder bevat het Protocol een Doe-het-zelf-test, die eenvoudig en 
goedkoop te gebruiken is, waarmee de veehouder snel een eerste indruk van de 
geschiktheid van het slootwater als veedrenkwater kan krijgen. De test is gebaseerd 
op het inventariseren van risicofactoren door middel van een vragenlijst. De test is 
ontwikkeld door de NLTO in samenwerking met Alterra en de GD, en voor dit 
protocol integraal overgenomen. 

Als meer duidelijkheid over de geschiktheid van het slootwater als veedrinkwater 
nodig is, dan zijn er twee meetpakketten beschikbaar. Het eerste pakket, “dierge-
zondheid”, bevat een aantal parameters en indicatoren die in een watermonster 
moeten worden gemeten, en die direct of indirect een relatie met de gezondheid 
van drinkend weidevee hebben. Dit pakket kan gemeten worden als er sprake is 
van diergezondheidsproblemen, waarbij het water verdacht is, of als de veehou-
der klachten over de waterkwaliteit heeft (bijvoorbeeld bij een negatieve uit-
komst van de Doe-het-zelf-test). Het tweede pakket bestaat uit het meten van een 
aantal indicatoren waarmee de kwaliteit van het ecosysteem wordt bepaald. Het 
uitgangspunt hierbij is dat een slechte ecosysteemkwaliteit een groter risico op 
ongezonde omstandigheden betekent. Dit pakket kan gebruikt worden om een lan-
gere termijn beeld te krijgen van de waterkwaliteit. Beide pakketten vergen enige 
specialistische kennis. Daarom wordt aanbevolen dat de uitvoering gebeurt door 
het waterschap en de veehouder samen. In onderling overleg moet worden be-
paald wie de kosten voor de analyses op zich neemt, en of het nodig is om een ex-
terne adviseur in te huren. 

Omdat de uitkomsten van de metingen sterk afhankelijk zijn van de meetlocaties, 
bevat het protocol ook een deelprotocol voor het analyseren van het watersysteem 
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op het bedrijf, en het selecteren van relevante monsterlocaties. Dit deel moet 
altijd doorlopen worden voordat er metingen worden verricht, omdat zonder dit de 
interpretatie van de resultaten moeilijk is. 

Als laatste bevat het protocol aanwijzingen voor eventueel vervolgonderzoek, en 
voor het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De opbouw 
van het protocol en de desbetreffende hoofdstukken zijn weergegeven in onder-
staande figuur. 
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Dit protocol heeft geen beleidsmatige status, maar kan wel gezien worden als een 
state-of-the-art ten aanzien van het bemonsteren en beoordelen van de waterkwali-
teit m.b.t. diergezondheidsrisico’s. In oktober 2000 zal de definitieve versie van dit 
protocol uitgebracht worden. Daarna zal het protocol geactualiseerd worden als er 
nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn gevormd, of als er uit de praktijk verbe-
terpunten worden gemeld. 
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1. Inleiding 

1.1 Status en doel 

Dit protocol is ontwikkeld in het kader van het landelijk Actieprogramma Water-
kwaliteit – Diergezondheid (Actie 1). Het doel van het onderhavige protocol “Be-
oordeling van de bruikbaarheid van oppervlaktewater als veedrinkwater” is om 
richtlijnen te geven voor het meten en interpreteren van de kwaliteit van oppervlak-
tewater dat als veedrinkwater gebruikt wordt, en om eenheid in de meting en inter-
pretatie te brengen. Dit protocol kan gehanteerd worden in het geval dat: 
− een veehouder een indicatie van de waterkwaliteit wil hebben, bijvoorbeeld in 

het kader van een kwaliteitszorg programma; 
− er dierziekten op het bedrijf zijn en wateronderzoek aanbevolen wordt; 
− er naar aanleiding van klachten door de veehouder onderzoek naar de water-

kwaliteit uitgevoerd wordt, door het waterschap of een andere instantie. 

In actiepunt 1 van het landelijk actieprogramma ‘Waterkwaliteit en diergezond-
heid’ is een protocol voor de beoordeling van de kwaliteit van oppervlaktewater als 
drinkwater voor vee aangekondigd. Het initiatief voor deze actie is genomen door 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directie Noord-
west. In 1999 is een projectgroep opgestart onder leiding van in eerste instantie het 
IKC-Landbouw, en later TNO-MEP, om dit protocol te ontwikkelen. In de project-
groep hebben de volgende instanties en personen zitting: 
− TNO-MEP (H. van Dokkum) 
− IKC-LB (E. van Klink, tot april 1999) 
− ID TNO Diervoeding (G. Meijer) 
− Alterra (J. Harmsen) 
− Gezondheidsdienst voor Dieren (G. Counotte) 
− RIKILT-DLO (J. van der Roest, N. Broeks, tot december 1999) 
− USHN (R. Hovenkamp-Obbema) 
− DLV (N. de Boer, vanaf 2000) 
− NLTO (P. Prins, vanaf 2000) 
− Wetterskip Fryslân (C. van Burkum, vanaf 2000) 
− IKC-L (F. Tillie, vanaf 2000) 
− KKM (L. van Keulen, vanaf 2000) 

Het huidige protocol heeft geen beleidsmatige of wettelijke status. Het is wel opge-
steld door een groot aantal partijen met deskundigheid op het gebied waterkwaliteit 
- diergezondheid (zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de praktijk) en kan 
daarom worden gezien als een breed gedragen document. Het protocol is uitdruk-
kelijk bedoeld als “state-of-the-art” beschrijving van de procedures en te meten 
parameters bij waterkwaliteitsonderzoek in relatie tot diergezondheid. 



TNO-rapport 

 

TNO-MEP − R 2000/310 7 van 38 

 

1.2 Ontstaansgeschiedenis 

Op 6 april 1999 is een eerste versie van het protocol  besproken met een ‘Gebrui-
kersgroep’, die als klankbordgroep voor dit project functioneert. De gebruikers-
groep bestond op dat moment uit de volgende personen: 
− H.M. Laporte, LNV-DNW, Diemen-Zuid 
− E. Reumer, LNV-DNW, Diemen-Zuid 
− A.M.P. Nap, LNV-VVM, Den Haag 
− B. Hellings, V&W, Den Haag 
− J.M. Vrij, NZO, Zoetermeer 
− P.R.M. Witlox, PZ, Den Haag 
− M.J.B. Jansen, LTO, Den Haag 
− H. Ghijssels, WLTO, Haarlem 
− L.J. van Keulen, KKM, Leusden 
− H.A. Meester-Broertjes, USHN, Edam 
− L. Snel, DLV, Wageningen 
− A.J. Baars, RIVM, Bilthoven 
− H. Hogeveen, PR, Lelystad 
− Dhr. Mol, IPO, ‘s Hertogenbosch 

Naar aanleiding van deze bespreking is op 23 april 1999 een conceptversie uitge-
bracht. Daarna is het protocol op een aantal punten gewijzigd, en in november 
1999 als eindconcept uitgebracht. De meest in het oog springende verandering ten 
opzichte van de eerste versie was, dat het protocol nu in zes deelprotocollen en een 
algemeen deel is verdeeld. Dit faciliteert het verder ontwikkelen van een onderdeel 
van het protocol in samenwerking met de doelgroep, en maakt het mogelijk om 
mensen alleen die delen te verstrekken die zij nodig hebben. Verder zijn in novem-
ber 1999 een aantal kleine veranderingen doorgevoerd (vooral actualisaties). 

Op 16 december 1999 is het protocol gepresenteerd op het symposium “Waterkwa-
liteit en diergezondheid” te Lelystad (organisatie: ID-Lelystad). Tijdens het sympo-
sium bleek dat er overlap bestond tussen enkele van de deelprotocollen (bijvoor-
beeld Quick-scan en Basispakket), en dat de relatie tussen het protocol en andere 
projecten niet altijd duidelijk was. Verder werd het wenselijk geacht om de deel-
protocollen in verband met de hoge kosten niet alleen geheel, maar ook gedeeltelijk 
te kunnen uitvoeren. De huidige versie is ten opzichte van de versie van november 
1999 sterk gewijzigd. In overleg met USHN, NLTO, KKM en DLV is het protocol 
gestroomlijnd, en is de mogelijkheid ingebouwd om slechts de meest relevante 
delen van het protocol uit te voeren, wat de uitvoering van het protocol goedkoper 
maakt. Het resultaat is de huidige versie. Het is de bedoeling om deze versie in de 
zomer van 2000 in de praktijk te testen. 
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1.3 Opzet van het protocol 

Het protocol bestaat uit de volgende onderdelen: 
− Doe-het-zelf-test (hoofdstuk 2); 
− Risicobeoordeling oppervlaktewater, bestaande uit: 

- Inventarisatie drinkwater (hoofdstuk 3); 
- Meten diergezondheidsparameters (hoofdstuk 4); 
- Meten ecologische indicatoren (hoofdstuk 5); 

− Aanvullend onderzoek (hoofdstuk 6); 
− Maatregelen (hoofdstuk 7). 

De Doe-het-zelf-test is altijd het startpunt voor toepassing van het protocol. Met de 
Doe-het-zelf-test kan de veehouder zelf snel en goedkoop een indruk krijgen van 
de waterkwaliteit in een sloot op zijn bedrijf, en inzicht krijgen in de belangrijkste 
risicofactoren. Als de Doe-het-zelf-test is uitgevoerd, en er is een behoefte om 
meer informatie te krijgen over de diergezondheidsrisico’s van het oppervlaktewa-
ter, kan worden vervolgd met het onderdeel “Risicobeoordeling oppervlaktewater”. 
Dit onderdeel bestaat uit drie verschillende onderdelen stappen: Inventarisatie 
drinkwater; Meten diergezondheidsparameters en Meten ecologische indicatoren. 
Door deze onderdelen te doorlopen kan met steeds meer zekerheid inzicht worden 
gekregen in de op het bedrijf aanwezige risicofactoren en de daaraan gerelateerde 
waterkwaliteitsproblemen. Als alle stappen zijn doorlopen, kan eventueel nog aan-
vullend onderzoek worden uitgevoerd. Op elk moment kan besloten worden om 
geen verder onderzoek meer uit te voeren, maar in plaats daarvan maatregelen te 
nemen om de waterkwaliteit te verbeteren (zie Figuur 1). 
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Figuur 1 Opzet van het protocol. De gearceerde delen zijn geprotocoliseerd.  
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In de uitwerking van het protocol zijn vier verschillende waterkwaliteitsthema’s 
onderscheiden: 
− kwel: zoute kwel, met een hoge chloride- en sulfaatconcentratie, kan onder 

bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld kopsloten) leiden tot risico’s voor de 
diergezondheid (zie bijvoorbeeld Van Dokkum et al., 1998b); 

− diffuse bronnen: verontreiniging uit diffuse bronnen (bijvoorbeeld oeverbe-
schoeiingen, gewasbeschermingsmiddelen) kan een risico vormen voor de 
diergezondheid; 

− puntbronnen (o.a. riolen): bepaalde puntbronnen kunnen verontreinigingen 
uitstoten waardoor risico’s voor de diergezondheid ontstaan. De meest bekende 
risicovolle puntbronnen zijn riooloverstorten (zie o.a. Kamps et al., 1996; 
Meijer et al., 1997; Spek & Visch, 1999); 

− vermesting: contact van oppervlaktewater met dierlijke mest kan leiden tot een 
risico door pathogene besmetting. Verder kan mest leiden tot hoge concentra-
ties ammonium of nitriet in het water, en tot zuurstofloosheid. 
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Figuur 2 Nadere uitwerking van het de Doe-het-zelf-test en het onderdeel “Risicobe-
oordeling oppervlaktewater”. 

Zowel de Doe-het-zelf-test als de daarop volgende risicobeoordeling kunnen in hun 
geheel, maar ook gedeeltelijk worden uitgevoerd (zie Figuur 2). De Doe-het-zelf-
test is dusdanig gerangschikt, dat het mogelijk is om te zien op welk waterkwali-
teitsthema (kwel, diffuse bronnen, puntbronnen, vermesting) het bedrijf slecht 
scoort. Als meer zekerheid over het optreden van eventuele waterkwaliteitsproble-
men (in relatie tot diergezondheid) gewenst is, kan het protocol verder worden 
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doorlopen. Eerst wordt het blok “Inventarisatie drinkwater” uitgevoerd, waarmee 
een goed beeld ontstaat van wat de belangrijkste (mogelijke) probleemsloten zijn 
op het bedrijf. Als uit de Doe-het-zelf-test blijkt dat slechts één thema slecht scoort 
(bijvoorbeeld kwel), dan kan ervoor worden gekozen om alleen die parameters uit 
het blok diergezondheid te meten die bij het thema “kwel” horen (natriumchloride, 
sulfaat en sulfiden). Als daarna nog meer zekerheid gewenst is, kan worden beslo-
ten om ecologische indicatoren die bij het thema kwel horen te meten (omdat deze 
iets zeggen over de waterkwaliteit op de langere termijn, geven deze meer zeker-
heid dan één incidentele meting). Tenslotte kan besloten worden om nader onder-
zoek te doen, als de problematiek na het doorlopen van het volledige protocol nog 
niet duidelijk is. 

1.4 Relatie met andere projecten 

Het protocol is ontwikkeld in het kader van het “Landelijk Actieprogramma Wa-
terkwaliteit en Diergezondheid”, dat door de ministeries van LNV, V&W, VROM 
en VWS  in 1998 is geïnitieerd. Binnen het actieprogramma lopen een aantal and e-
re acties, die een directe relatie met het protocol hebben (zie Tabel 1). 

Tabel 1 Overzicht van de acties van het Landelijk Actieprogramma Waterkwaliteit – 

Diergezondheid. De cursief gedrukte acties hebben een relatie met het proto-

col (zie tekst). Het protocol is ontwikkeld i.h.k.v. actie 1. 

Actie Omschrijving 

1 Het opstellen van een vernieuwd, geüniformeerd referentiekader 

2 Onderzoek naar de mogelijkheden voor de reductie van risico’s van 
omgevingsfactoren 

3 Evaluatie meetprogramma’s oppervlaktewaterkwaliteit 

4 Overleg binnen het veterinair complex om te komen tot een vroegtij-
dige signalering van diergezondheidsproblemen 

5 Instellen van uniforme, regionale meldpunten voor veehouders 

6 Voorlichting aan veehouders over de relatie van waterkwaliteit en 
diergezondheid 

7 Opstellen en uitvoeren van saneringsprogramma’s voor risicovolle 
overstorten 

8 Aanbevelingen voor sanering en vergunningverlening van rioolover-
storten 

9 Evaluatie bemonsterings- en analyseprotocol van bagger bij riool-
overstorten 

Het protocol wordt binnen actie 1 ontwikkeld, maar in actie 1 vinden nog meer 
activiteiten plaats. In 1998 is er een document gepubliceerd waarin de toenmalige 
stand van zaken ten aanzien van referentiewaarden voor veedrenkwater is weerge-
geven (Achtergronddocument Referentiewaarden; Van Dokkum et al., 1998a). Dit 
document vormt de basis voor fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen 
drinkwaterkwaliteit en diergezondheid, met als doel om onzekere referentiewaar-
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den voor de belangrijkste verontreinigingen te onderbouwen. De resultaten van dit 
onderzoek zullen leiden tot een aanpassing van het Achtergronddocument Referen-
tiewaarden, dat weer de basis is voor de referentiewaarden in het Protocol. 

Het protocol is nauw gerelateerd aan de Leidraad die in Actie 2 van het programma 
wordt ontwikkeld (Harmsen et al., 2000). De leidraad beschrijft concrete maatrege-
len om de waterkwaliteit te verbeteren. De waterkwaliteitsthema’s uit de leidraad 
sluiten aan bij de waterkwaliteitsthema’s uit het protocol, zodat het eenvoudig is 
om de juiste maatregelen te selecteren (zie ook hoofdstuk 7). 

In het kader van actie 3 wordt een inventarisatie uitgevoerd van de monitoringpro-
gramma’s van waterkwaliteitsbeheerders, met als doel te kijken of dit informatie 
oplevert voor het beoordelen van de geschiktheid van oppervlaktewater als vee-
drinkwater (zie ook paragraaf 1.5.1). 

Het veterinair draaiboek (actie 4) is bedoeld voor die situaties, waarin de oorzaak 
van gezondheidsproblemen in de veestapel moet worden gevonden. Op een be-
paald moment wordt hier de vraag gesteld of het drinkwater de oorzaak kan zijn. 
Het protocol veedrenking kan worden gebruikt om deze vraag te beantwoorden. 

In actie 5 wordt de gewenste communicatiestrategie uitgewerkt voor gevallen 
waarin gezondheidsproblemen in de veestapel aanwezig zijn. Dit is ook voor het 
protocol van belang (informatie-uitwisseling en afstemming taken en verantwoor-
delijkheden tussen veehouder, veearts en waterschap). 

Tenslotte is in het kader van actie 9 door het RIZA i.s.m. TNO-MEP een protocol 
opgesteld voor de beoordeling van de veterinaire risico’s van het op de kant zetten 
van baggerspecie (Van Dokkum et al., 1999). 

1.5 Relatie met andere meetprotocollen 

1.5.1 Routine-metingen door waterbeheerder 

Een groot aantal waterkwaliteitsparameters wordt reeds op regelmatige basis geme-
ten door waterbeheerders: waterschappen en/of hoogheemraadschappen in de regi-
onale wateren, en Rijkswaterstaat in de rijkswateren. De parameters die gemeten 
worden verschillen van beheerder tot beheerder, maar een aantal algemene water-
kwaliteitsparameters wordt bijna overal gemeten. De Unie van Waterschappen 
voert op dit moment i.h.k.v. actie 3 van het landelijk actieprogramma een inventa-
risatie uit van de parameters die gemeten worden. De metingen worden getoetst 
aan normen, die in de Vierde Nota Waterhuishouding zijn vastgelegd (Ministerie 
van V&W, 1998). De waterbeheerders hebben geen resultaatverplichting ten aan-
zien van de waterkwaliteit, maar wel een inspanningsverplichting. Daarom is het 
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relevant om de normen te vergelijken met referentiewaarden voor veedrinkwater. 
Dit is gedaan in Tabel 2. 

Tabel 2 Vergelijking tussen waterkwaliteitsnormen en referentiewaarden voor vee-

drinkwater. 

Parameter Norm Vierde Nota Water-
huishouding1 (MTR) 

Referentiewaarde vee-
drenkwater2 

Regelmatig gemeten   
Zuurgraad 6,5 - 9 < 10 
Chloride 200 mg Cl/l 2000 mg NaCl/l 
Sulfaat 100 mg /l 250 mg/l 
totaal-P# 0.15 mg P/l - 
totaal-N# 2.2 mg N/l - 
Nitriet - 1 mg NO2/l 
Nitraat - 100 mg NO3/l 
Zuurstof > 5 mg/l - 
thermotolerante E.coli 20 (MPN/ml) - 
   
Incidenteel gemeten   
cadmium$ 2 µg/l 5 µg/l 
kwik $* 1,2 µg/l - 0,1 µg/l 1 µg/l 
koper$ 3,8 µg/l 50 µg/l 
nikkel$ 6,3 µg/l 100 µg/l 
lood$ 220 µg/l 50 µg/l 
zink$ 40 µg/l 250 µg/l 
Chroom$& 84 µg/l 1000 µg/l - 50 µg/l 
Arseen$ 32 µg/l 100 µg/l 

1 Ministerie van V&W (1998) 

2 Van Dokkum et al. (1998a) 
# zomerwaarde (april-sept.) voor stagnante, eutrofiëringsgevoelige wateren 
$ totale concentratie 
* anorganisch resp. methylkwik 
& chroom III resp. VI 

Uit de tabel blijkt dat de waterkwaliteitsnormen (MTR’s) uit de Vierde Nota Wa-
terhuishouding over het algemeen strenger zijn dan de referentiewaarden voor vee-
drinkwater. De enige echte uitzondering is lood (MTR ca. 4 maal zo hoog als refe-
rentiewaarde). Dit betekent dat - met een enkele uitzondering, zoals lood- de in-
spanning van de waterbeheerder om aan de landelijke normen te voldoen samen-
valt met het streven naar water dat geschikt is als veedrinkwater. 

Een aantal voor veedrinkwater belangrijke parameters zijn dus ook in reguliere 
monitoringprogramma’s opgenomen. Dit betekent dat de resultaten van monito-
ringsprogramma’s van waterkwaliteitsbeheerders waardevolle informatie geven 
voor de beoordeling van de geschiktheid als veedrinkwater. De monitoring vindt 
echter vaak vooral plaats in de grotere wateren en grotere sloten; er wordt niet ge-
meten in de kleinste kavelsloten die vanuit veedrenkingsperspectief wel belangrijk 
zijn. 
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Het is wenselijk dat de parameters die relevant zijn voor het beoordelen van opper-
vlaktewater als veedrinkwater op termijn ook doorwerken in de monitoringspro-
gramma’s (opnemen als meetparameters). 

1.5.2 Relatie met analysepakket Gezondheidsdienst voor Dieren 

Op dit moment worden drinkwatermonsters vaak geanalyseerd door de Gezond-
heidsdienst voor Dieren (GD), die op basis van een aantal analyses een advies geeft 
over de geschiktheid van het water als veedrinkwater. De GD heeft in samenwer-
king met Blgg Oosterbeek een standaard pakket samengesteld, dat door middel van 
een onderhoudsabonnement wordt aangeboden (hierna te noemen “GD-pakket”. 
Het analysepakket is tamelijk beperkt van omvang, en daardoor relatief goedkoop. 
Het is specifiek ontwikkeld voor bronwater, putwater en leidingwater. De ge-
schiktheid van het water wordt bepaald door diergezondheidsparameters, door pa-
rameters die de smakelijkheid van het water bepalen, en door parameters die de 
beschikbaarheid van het water bepalen (zoals de hardheid van het water, in verband 
met het vormen van aanslag in de leidingen). De eerste en (deels) de tweede cate-
gorie parameters vertonen een grote mate van overlap met de diergezondheidspa-
rameters van het Protocol (zie Tabel 3).  

Het protocol en het analysepakket van de Gezondheidsdienst zullen worden ge-
harmoniseerd. Het huidige protocol dekt alle diergezondheidsparameters van het 
GD-analysepakket. Het GD-pakket zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk in twee 
vormen worden aangeboden: een met het protocol geharmoniseerd oppervlaktewa-
ter-pakket, en een bron/stalwater pakket waar ook beschikbaarheidsparameters in 
zijn opgenomen. 
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Tabel 3 Verschillen en overeenkomsten tussen de diergezondheidsparameters uit het 

protocol (hoofdstuk 4) en het analysepakket van de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (huidige, nog niet geharmoniseerde versie). 

Parameters “Diergezondheid” protocol 
(oppervlaktewater) 

Parameters pakket Gezondheidsdienst 
(bron/stalwater) 

Chloride Chloride 

Natrium Natrium 

Zwavelwaterstof en sulfiden 
- opgelost sulfide (incl. H2S) 
- geur (water en bodem) 
- zwavelbacteriën 

 
- H2S (als geur slecht is) 
- geur 

Nitriet Nitriet 

Ammonium Ammonium 

Nitraat Nitraat 

Sulfaat Sulfaat 

Toxinen van cyanobacteriën 
- cyanobacteriën 

- 

Pathogenen 
- coliformen 37°C 
- coliformen 44 °C 
- kiemgetal 37°C 

 
- coliformen 37 °C 
- coliformen 44 °C 
- kiemgetal 

pH pH(#) 

- IJzer# 

- Mangaan# 

- Hardheid# 

- Oxideerbaarheid# 
# Vooral relevant voor de “beschikbaarheid” van het water. 

Aangeraden wordt om bij het beoordelen van oppervlaktewater op diergezond-
heidsrisico’s het protocol te volgen, en bij het beoordelen van de geschiktheid van 
bron- of stalwater als drinkwater (waar naast diergezondheid ook andere dingen 
spelen, zoals de beschikbaarheid) het analysepakket van de Gezondheidsdienst te 
volgen. 

1.5.3 Relatie met de Quick-scan 

In 1998 is door het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noor-
derkwartier (kortweg: USHN) in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor 
Dieren en TNO-MEP een instrument ontwikkeld om slootwater te beoordelen op 
risico’s voor diergezondheid (Hovenkamp-Obbema et al., 1998; 2000). De opzet 
van de Quick-scan is schematisch weergegeven in Figuur 3.  
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In de huidige opzet van het Protocol is de Quick-scan grotendeels geïncorporeerd, 
en vormt de basis voor de risicobeoordeling oppervlaktewater. De onderdelen “Ri-
sicostoffen diergezondheid” en “Ecologie” zijn in het protocol overgenomen als 
resp. “Diergezondheid” (hoofdstuk 4) en “Ecologische indicatoren” (hoofdstuk 5). 
Het onderdeel “Risicostoffen diergezondheid” is enigszins uitgebreid, om te zorgen 
dat alle waterkwaliteitsthema’s gedekt worden. Het onderdeel “Omgeving” van de 
Quick-scan is niet als apart deelprotocol overgenomen, maar de vragen uit dit on-
derdeel komen allen aan de orde in de onderdelen “Doe-het-zelf-test” (hoofdstuk 2) 
en “Inventarisatie drinkwater” (hoofdstuk 3). In de huidige opzet met verschillende 
verontreinigingsthema’s is het echter ook mogelijk om alleen de parameters die bij 
een bepaald thema horen te meten.  

risicostoffen
diergezondheid

risicostoffen
diergezondheid

ecologie ecologieomgeving omgeving

"Probleemsloot" "Referentiesloot"

risico's veedrinkwater en
mogelijke oorzaken

Referentiewaarden veedrinkwater

risicostoffen
diergezondheid

risicostoffen
diergezondheid

ecologie ecologieomgeving omgeving

"Probleemsloot" "Referentiesloot"

risico's veedrinkwater en
mogelijke oorzaken

Referentiewaarden veedrinkwater  

Figuur 3 Schematische voorstelling van de toepassing van de Quick-scan methode 

(Hovenkamp-Obbema et al., 2000). 

1.6 Verdere ontwikkeling van het protocol 

Het protocol is gebaseerd op de huidige inzichten ten aanzien van de relatie tussen 
waterkwaliteit en diergezondheid. Het “state-of-the-art” karakter wordt gewaar-
borgd door jaarlijks een nieuwe versie van het protocol uit te brengen, waarin de 
resultaten van lopend onderzoek en ervaringen uit de praktijk (evaluatie na toepas-
sen van het protocol) zijn verwerkt (zie Figuur 4). 
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Ontwikkeling Protocol

Workshop eind 1999

Workshop eind 2000

Workshop eind 2001

Workshop eind 2002

Nieuwe
wetenschappelijke
inzichten
(fundamenteel
onderzoek
i.h.k.v.
Actiepunt  1 en 2;
andere
onderzoeks-
projecten)

Testen en
gebruik van de
deelprotocollen
in de praktijk;
praktijkervaring;
resultaten
monitoring

 

Figuur 4 Schematische weergave van het ontwikkelingstraject van het protocol. Jaar-

lijks moeten nieuwe inzichten uit zowel wetenschappelijk onderzoek als uit 
praktijktesten met het protocol in het protocol worden verwerkt. 

Het is de bedoeling om delen van het protocol in de zomer van 2000 in de praktijk 
te testen. De NLTO zal in 2000 samen met de GD en Alterra verder gaan met het 
ontwikkelen van de Doe-het-zelf-test voor Noord-Nederland. Mogelijkerwijs kun-
nen in deze proef ook een aantal door het protocol aanbevolen vervolgstappen 
worden uitgevoerd. Verder is de verwachting dat in Noord-Holland dit jaar een 
aantal Quick-scans zullen worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om op de bedrij-
ven waar de Quick-scan wordt uitgevoerd, ook een Doe-het-zelf-test uit te voeren, 
zodat de relatie tussen de uitkomsten van deze twee testen vergeleken kan worden. 
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2. Doe-het-zelf-test 

2.1 Achtergrond 

In 1999 is met steun van ISP, Mesdagfonds en het Ontwikkelingsfonds van de 
NLTO de eerste fase van het project “Bewustwording gebruik oppervlaktewater in 
de melkveehouderij” uitgevoerd. Het doel van het project was tweeledig: enerzijds 
het ontwikkelen van een “Doe-het-zelf-test”, waarmee de veehouder gemakkelijk 
een beeld kan krijgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de aanwezig-
heid van risicofactoren, en anderzijds het bewust maken van de veehouder over 
water en de kwaliteit daarvan. In 1999 is een vragenlijst ontworpen. De lijst met 
meerkeuzevragen moet worden ingevuld door de veehouder, waarna per antwoord 
punten gescoord kunnen worden. Het totaal aantal punten kan worden opgeteld, en 
op basis hiervan kan het water worden beoordeeld. De vragenlijst werd onder-
steund door een aantal eenvoudige metingen (indicator-strookjes). De test is in 
1999 grootschalig uitgeprobeerd, en geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal 
aanpassingen. In 2000 is een nieuwe versie van de vragenlijst opgesteld. De vra-
genlijst van de Doe-het-zelf-test is integraal overgenomen in dit protocol (zie bijla-
ge 1). 

Aan de eerste fase in 1999 hebben veehouders, verspreid over drie proefgebieden 
in Groningen, Drenthe en Friesland deelgenomen. Het project bood ruimte aan 200 
deelnemers. Van 162 bedrijven zijn uiteindelijk alle gegevens beschikbaar geko-
men. Bij de verzameling van de gegevens hebben leerlingen van de AOC’s Terra 
(Meppel), Noord (Groningen) en Friesland (Leeuwarden) een belangrijke rol ge-
speeld. In een drietal “terugkombijeenkomsten” zijn de ervaringen met de deelne-
mers en de leerlingen op een rij gezet. 

De veehouders hebben tijdens de evaluatie aangegeven dat de uitkomsten van de 
test wel het belang van schoon drinkwater voor vee heeft benadrukt. Verschillende 
deelnemers hebben na het project maatregelen getroffen om de watervoorziening 
voor het vee te veranderen. Sommigen gaven aan dat problemen met diergezond-
heid op het bedrijf wellicht nu door slecht veedrinkwater verklaard konden worden. 
Dit inzicht gaf de kans gericht maatregelen te treffen. Overigens is het aantal aan-
meldingen voor nazorg beperkt gebleven. Deze bedrijven zijn meegenomen in de 
ronde knelgevallen. 

Eén van de doelstellingen van het project was de ontwikkeling van een Doe-het-
zelf-test om de kwaliteit van het veedrinkwater te bepalen. Naast een vragenlijst 
met risicofactoren was in de map van de DHZ-test een aantal indicatorstrookjes 
opgenomen. Met deze strookjes kon op eenvoudige wijze de concentratie van ver-
schillende kritische stoffen worden waargenomen. Het betrof nitriet, sulfide, chlo-
ride, hardheid en zuurgraad. Als referentie werd een watermonster door de Ge-
zondheidsdienst voor Dieren geanalyseerd. 
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Vergelijking van beide uitkomsten toonde aan dat de resultaten van de indicator-
strookjes soms grote afwijkingen gaven ten opzichte van de laboratoriumuitslagen. 
Alleen de correlatie van de chloridewaarnemingen was relatief sterker. Wanneer 
het oppervlaktewater minder of niet geschikt was als veedrinkwater bleek dit in 
veel gevallen te zijn veroorzaakt door overschrijding van de norm voor oxideer-
baarheid of colibacteriën. Het totaal aantal punten van de vragenlijst bleek nog 
moeilijk te relateren aan deze uitslag van de GD-analyse. Wanneer een score van 
meer dan 12 punten werd behaald was het oppervlaktewater in ieder geval onge-
schikt als veedrinkwater. Een ondergrens kon door het geringe aantal geschikten 
niet betrouwbaar worden vastgesteld. Onvoldoende inzicht in de van nature voor-
komende gehalten maakten het soms moeilijk het gewicht van een overschrijding 
in te schatten. Dit gold bijvoorbeeld voor de hardheid. 

In het najaar van 1999 is op een 25-tal bedrijven nog een tweede onderzoek ge-
weest. Ter plaatse zijn op dezelfde plaats en op een onverdachte plaats watermon-
sters genomen. Daarnaast is de Doe-het-zelf-test opnieuw uitgevoerd. Tenslotte is 
de waterhuishoudkundige situatie opgenomen. De resultaten gaven geen grote af-
wijkingen van de eerder behaalde uitslagen. Opvallend was dat ook in december 
nog colibacteriën in het water werden aangetroffen, terwijl recente vervuiling (door 
afvalwater of mest) niet kon hebben plaatsgevonden. Daarnaast kon de conclusie 
getrokken kon worden dat veehouders soms ook de onverdachte, schone, locaties te 
positief inschatten. 

Voor de tweede fase (2000) zijn die onderdelen van de Doe het zelf test meegeno-
men, die hebben geleid tot een beter inzicht in de waterkwaliteit door de veehou-
der. Dit betekent dat de volgende onderdelen zijn verdwenen: 
− De teststrookjes i.v.m. een onvoldoende betrouwbaarheid 
− Ondersteuning met de GD-analyse. Het is op dit moment nog niet goed moge-

lijk relatie te leggen tussen de resultaten van de Doe het zelf test en de GD-
analyse. Dit heeft vooral te maken met criteria die voor oppervlaktewater al 
snel worden overschreden (hardheid, oxydeerbaarheid en coli’s). Pas als er 
meer inzicht in deze criteria komt kan het mogelijk worden de Doe het zelf test 
en het GD pakket te koppelen. Tot zolang zijn het twee afzonderlijke activitei-
ten, beiden we met hetzelfde doel; inzicht krijgen in de waterkwaliteit. 

Gehandhaafd zijn: 
− De vragen 
− Veldwaarnemingen, waarbij kleur, reuk en troebeling worden gebruikt als indi-

catoren voor de oxydeerbaarheid en aanwezigheid van bacteriën. 

2.2 Uitvoering van de Doe-het-zelf-test 

De Doe-het-zelf-test bestaat momenteel uit een vragenlijst, die is opgenomen als 
bijlage 1. De lijst bestaat uit 20 vragen. Bij sommige vragen wordt gevraagd om 
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een watermonster te nemen en dit te bekijken of eraan te ruiken. De uitvoering van 
de Doe-het-zelf-test bestaat uit de volgende stappen: 
1. Maak een kopie van de vragenlijst van bijlage 1. 
2. Selecteer een sloot op het bedrijf, waarvoor de test moet worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld een sloot waar vee uit drinkt, of een sloot waarvan de waterkwali-
teit wordt gewantrouwd. 

3. Vul de vragen 1 t/m 20 één voor één in, voor deze sloot. 
4. Tel de subtotalen in de lijst op (A en B), en bereken de eindscore. 
5. Vergelijk de score met de scores onderaan de lijst, en bepaal de waterkwaliteit. 

Deze procedure moet in principe worden doorlopen voor alle relevante sloten op 
het bedrijf, dat wil zeggen alle sloten die voor veedrenking worden gebruikt (direct 
of indirect). De uitvoering van de Doe-het-zelf-test duurt ca. 15 minuten per sloot. 

2.3 Interpretatie en vervolg 

In de Doe-het-zelf-test is aangegeven hoe de uitkomst moet worden geïnterpreteerd 
(zie bijlage 1, onderaan). Bij een score van 0 – 4 punten is de kans groot dat de 
waterkwaliteit goed is. Een score van 10 punten of meer, betekent dat de 
waterkwaliteit hoogstwaarschijnlijk onvoldoende is voor veedrinkwater. Bij een 
score van 4 - 10 punten is de uitkomst onduidelijk; meer informatie is nodig om te 
beoordelen of de waterkwaliteit voldoende of onvoldoende is. 

Bij het interpreteren van de uitkomst moet altijd bedacht worden dat de Doe-het-
zelf-test een risicobenadering is; dat wil zeggen dat een aantal risicofactoren die 
kunnen leiden tot een slechte waterkwaliteit nagelopen en gescoord worden. Dit 
betekent dat de uitkomst altijd een zekere mate van onzekerheid heeft. De water-
kwaliteit kan slecht zijn, zonder dat één van de in de test genoemde risicofactoren 
aanwezig is. Andersom kan het water toch geschikt zijn als veedrinkwater, ondanks 
dat er enkele risicofactoren aanwezig zijn. Voor een definitief oordeel over de ge-
schiktheid van het water zijn altijd metingen nodig. 

De vervolgacties zijn afhankelijk van de uitkomst van de Doe-het-zelf-test, van de 
mate van zekerheid die de veehouder wil hebben over de kwaliteit van het water, 
en van het al dan niet aanwezig zijn klachten over de gezondheid van het vee. De 
volgende vervolgacties zijn in principe mogelijk: 
− Niets doen. Als de uitkomst van de Doe-het-zelf-test gunstig is (0 – 4 punten), 

en er zijn geen andere aanwijzingen voor een slechte waterkwaliteit (bijvoor-
beeld diergezondheidsklachten), dan is er geen reden om verdere actie te on-
dernemen. 

− Maatregelen nemen. Als de Doe-het-zelf-test aangeeft dat er mogelijk een 
slechte waterkwaliteit is (score 5 – 10 punten of meer dan 10 punten), dan kan 
worden gekeken welke factoren de slechte score veroorzaken (bijvoorbeeld 
waterdiepte en sliblaag), en daarna kunnen maatregelen genomen worden om 
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deze factoren weg te nemen (in dit geval bijvoorbeeld uitbaggeren van de 
sloot). In dit kader kan ook gedacht worden aan het gebruiken van een andere 
(schonere) sloot voor veedrinkwater. Voor de maatregelen wordt verwezen 
naar hoofdstuk 7. 

− Meer zekerheid verkrijgen. Vooral bij een uitkomst van 5-10 punten is het 
raadzaam om meer zekerheid over de waterkwaliteit te krijgen. De beste ma-
nier hiervoor is om het protocol verder te doorlopen (hoofdstuk 3, 4 en 5). Dit 
wordt ook aangeraden als de uitkomst van de Doe-het-zelf-test gunstig is (sco-
re 0 – 4 punten), maar er andere indicaties zijn voor een slechte waterkwaliteit 
(bijvoorbeeld diergezondheidsklachten). De veehouder wordt aangeraden om 
in dit stadium contact op te nemen met het waterschap, of een regionaal meld-
punt van de LTO. 

In Tabel 4 zijn de verschillende vervolgstappen nog eens schematisch weergege-
ven. 

Tabel 4 Overzicht van mogelijke vervolgstappen na de Doe-het-zelf-test. 

Uitkomst Doe-het-zelf-test Advies 

0 – 4 punten Geen andere indicaties* voor slechte waterkwaliteit? 
⇒ geen vervolgstappen. 

Wel andere indicaties* voor slechte waterkwaliteit? 
⇒ meer zekerheid krijgen (hfd. 3 en verder) 

5 – 10 punten Geen andere indicaties* voor slechte waterkwaliteit? 
       ⇒ meer zekerheid krijgen (hfd. 3 en verder) 
Wel andere indicaties* voor slechte waterkwaliteit? 
       ⇒ meer zekerheid krijgen (hfd. 3 en verder) of 
       ⇒ maatregelen nemen (hfd. 7) 

meer dan 10 punten Geen andere indicaties* voor slechte waterkwaliteit? 
       ⇒ meer zekerheid krijgen (hfd. 3 en verder) of 
       ⇒ maatregelen nemen (hfd. 7) 
Wel andere indicaties* voor slechte waterkwaliteit? 
       ⇒ maatregelen nemen (hfd. 7) 
       ⇒ meer zekerheid krijgen (hfd. 3 en verder) of 

* Zoals diergezondheidsklachten, of aanwezigheid van risicofactoren die niet in de Doe-het-zelf-test 
zijn genoemd. 
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3. Inventarisatie drinkwater 

3.1 Inleiding 

Het doel van het onderdeel “Inventarisatie drinkwater” is het op een verantwoorde 
manier selecteren van sloten die belangrijk zijn vanuit het oogpunt van eventueel 
aan het oppervlaktewater gerelateerde diergezondheidsklachten. In het vorige 
hoofdstuk (Doe-het-zelf-test) is een algemeen beeld verkregen van de slootwater-
kwaliteit op het bedrijf, en de aanwezige risicofactoren. In het vervolg van het pro-
tocol (hoofdstuk 4, 5, 6) worden de risico’s van het water voor vee verder onder-
zocht. Daarvoor is het eerst noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de be-
langrijkste mogelijke risicosloten. De risico’s zijn niet alleen afhankelijk van wa-
terkwaliteitsproblemen of de aanwezigheid van risicofactoren, maar ook van het 
feit of het vee wel drinkt uit deze sloot, en het stromingspatroon van de sloten. 
Daarom wordt het noodzakelijk geacht om voordat er daadwerkelijk watermonsters 
worden genomen en geanalyseerd, er eerst een goede inventarisatie gemaakt wordt 
van het (drink-)water op het bedrijf. Zonder deze inventarisatie is het niet mogelijk 
om de analyseresultaten van watermonsters te interpreteren. 

3.2 Uitvoering inventarisatie drinkwater 

De uitvoering van dit onderdeel bestaat uit het systematisch doorlopen van een 
vragenlijst (zie bijlage 2). De vragenlijst moet door de veehouder worden ingevuld, 
eventueel in samenwerking met het waterschap en/of een externe adviseur. Met 
behulp van de vragenlijst worden systematisch de sloten op het bedrijf geïnventar i-
seerd (en op een kaart ingetekend), wordt de waterhuishouding op het bedrijf in 
beeld gebracht, en wordt in kaart gebracht welk vee in welk deel van het jaar water 
uit welke sloot drinkt. Dit betekent dat een goed beeld ontstaat van het water waar-
aan vee met bepaalde gezondheidsklachten wordt blootgesteld. Verder worden 
lozingsbronnen en andere risicofactoren aan de hand van de vragenlijst in beeld 
gebracht.  

Samenvattend moeten de volgende stappen worden doorlopen voor een inventari-
satie: 
1. Maak een kopie van de vragenlijst in bijlage 2; 
2. Maak een plattegrond of kopieer een topografische kaart (schaal <=  1:25.000) 

van het bedrijf; 
3. Loop de vragenlijst van bijlage 2 systematisch door, en teken alle gevraagde 

informatie in op de kaart; 
4. Besluit of vervolgonderzoek zinvol is; 
5. Zo ja, selecteer één of meerdere locaties om monsters te nemen. 
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3.3 Interpretatie en vervolg 

Aan de hand van de ingevulde vragenlijst en de opgestelde kaart kan besloten wor-
den of vervolgonderzoek zinvol is. Zo ja, dan kunnen één of meerdere sloten wor-
den geselecteerd voor het vervolg. Een reden om geen vervolgonderzoek meer uit 
te voeren is bijvoorbeeld dat vee met gezondheidsproblemen niet blootgesteld 
wordt aan slootwater. De selectie van sloten voor vervolgonderzoek is een kritische 
stap, omdat de keuze van de locaties in grote mate de uitkomst van de analyses 
bepaalt. Het is niet mogelijk om deze selectiestap te standaardiseren. Dit betekent 
dat de veehouder in samenwerking met de waterbeheerder zelf de uiteindelijke 
keuze zal moeten maken. Hier worden wel enkele algemene aanwijzingen gegeven. 

Er wordt aangeraden minimaal twee locaties te selecteren: één of meerdere “risico-
volle” sloten, en minstens één “referentiesloot”. Voor de keuze van de “risicovolle” 
sloten is het volgende belangrijk: 
− In geval van gezondheidsproblemen, moet het slootwater gebruikt worden als 

drinkwater voor het vee dat gezondheidsproblemen heeft; 
− er moet rekening gehouden worden met de stroming (ook bovenstroomse risi-

cofactoren kunnen belangrijk zijn). 

Voor de referentiesloot geldt het volgende: 
− het vee dat het water uit deze sloot drinkt, mag geen gezondheidsproblemen 

hebben; 
− er mogen geen duidelijke risicofactoren aanwezig zijn, in de sloot of boven-

strooms. 

Als de locaties voor vervolgonderzoek zijn geselecteerd, dan kan worden vervolgd 
met het nemen en analyseren van watermonsters (hoofdstuk 4). 
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4. Meten diergezondheidsparameters 

4.1 Inleiding 

Het doel van het onderdeel “meten diergezondheidsparameters” is om meer zeker-
heid te krijgen over de (mogelijke) risico’s voor de gezondheid van weidevee die 
het gebruik van slootwater als drinkwater met zich mee brengt. Het uitgangspunt is 
dat hoofdstuk 2 en 3 reeds zijn doorlopen. Dat betekent dat er na de Doe-het-zelf-
test een eerste indruk is van de geschiktheid van het slootwater als veedrinkwater, 
en een eerste indruk van mogelijk spelende waterkwaliteitsproblemen (thema’s). 
Verder is in het onderdeel “Inventarisatie drinkwater” reeds bepaald wat de meest 
risicovolle sloten zijn op het bedrijf, en is er een gefundeerde keuze voor de mon-
sterlocaties gemaakt. 

Het wordt ten zeerste afgeraden om een watermonster op de in dit hoofdstuk ge-
noemde diergezondheidsparameters te analyseren, zonder dat de monsterlocatie 
zorgvuldig is geselecteerd volgens de procedure van hoofdstuk 3.  

Het onderdeel “diergezondheid” bestaat uit een pakket van parameters, dat op de 
geselecteerde locaties gemeten moet worden. Het pakket is in eerste instantie geba-
seerd op de “Quick-scan”, die voor Noord-Hollandse sloten is ontwikkeld (Hoven-
kamp-Obbema et al., 1998; 2000). Er zijn echter een aantal parameters aan toege-
voegd, om het pakket landsdekkend te maken. Daarnaast zijn er enkele parameters 
toegevoegd als indicatoren voor verontreiniging. Omdat het een éénmalige meting 
betreft, is het resultaat een moment-opname. De metingen kunnen de resultaten van 
de Doe-het-zelf-test bevestigen of ontkrachten. Voor meer informatie wordt verwe-
zen naar de oorspronkelijke artikelen over de Quick-scan (Hovenkamp-Obbema et 
al.1998; 2000). 

4.2 Parameters en referentiewaarden 

De parameters van het pakket “Diergezondheid” zijn samengevat in Tabel 5. De 
attenderingswaarden zijn gebaseerd op gezondheidsrisico’s voor vee, en daardoor 
in heel Nederland toepasbaar. Voor meer informatie over de attenderingswaarden 
en de gezondheidseffecten bij overschrijding wordt verwezen naar Van Dokkum et 
al. (1998) en Hovenkamp-Obbema et al. (1998).  
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Tabel 5 Parameters pakket “Diergezondheid” en attenderingswaarden. 

Parameter Attenderingswaarde 

Chloride# 

Natrium* 
< 2000 mg/l Cl 
< 1500 mg/l Na 

Zwavelwaterstof en sulfiden 
- opgelost sulfide (incl. H2S) # 
- geur (water en bodem) # 
- zwavelbacteriën# 

 
< 0.02 mg/l S 
afwezig 
afwezig 

Nitraat& 
Nitriet# 

Ammonium& 

<100 mg/l NO3 
< 0.33 mg/l N 
< 10 mg/l NH4 

Sulfaat# < 250 mg/l SO4 
Cyanobacteriën 
- aantal cyanobacteriën# 

 
< 5000 N/ml  

Chemische kwaliteit water 
- zink* 
- koper* 

 
250 µg/l 
50 µg/l 

Chemische kwaliteit waterbodem 
- toetsingsrapport baggerspecie* 
  (mits beschikbaar) opvragen bij 
   waterschap 

 
<= klasse 2 

Pathogenen 
- coliformen 44°C# 

- coliformen 37 °C* 
- kiemgetal 37°C# 

 
< 1 N/ml 
< 100 N/ml 
< 100.000 N/ml 

# parameter uit Quick-scan 
& toegevoegde parameter om het pakket landsdekkend te maken 
* toegevoegde parameter als verontreinigingsindicator 

4.3 Parameters per thema 

Het is mogelijk om niet alle parameters van het pakket “diergezondheid” te meten, 
maar slechts een deelverzameling. De reden hiervoor kan zijn dat slechts één wa-
terkwaliteitsthema mogelijk een risico vormt (bijvoorbeeld vermesting), en de kos-
ten voor het uitvoeren van het gehele pakket (alle thema’s) te hoog worden bevon-
den. In dit geval kunnen alleen die parameters worden gemeten, die bij het desbe-
treffende waterkwaliteitsthema horen. In Tabel 6 is de relatie tussen de waterkwali-
teitsthema’s en de diergezondheidsparameters aangegeven. Voor elk van de the-
ma’s kan door twee of drie parameters te meten, meer zekerheid worden verkregen 
over het al dan niet aanwezig zijn van diergezondheidsrisico’s. Voor het thema 
“diffuse bronnen” wordt aanbevolen om analyserapporten van baggerspecie bij het 
waterschap op te vragen (mits beschikbaar), en de baggerkwaliteit mede te gebrui-
ken als indicator voor de aanwezigheid van diffuse bronnen op het bedrijf. Deze 
gegevens zijn in principe openbaar.  
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Tabel 6 Overzicht van de parameters van het pakket “Diergezondheid”, uitgesplitst 

naar waterkwaliteitsthema’s.  

Thema Parameters 

1. Kwel Natrium 
chloride 
sulfaat 
zwavelwaterstof en sulfiden 

2. Diffuse bronnen zink 
koper 
kwaliteit baggerspecie 

3. Puntbronnen (incl. riolen) zwavelwaterstof en sulfiden 
ammonium 
nitriet 
nitraat 
coliformen 37° en 44 ° 
kiemgetal 

4. Vermesting zwavelwaterstof en sulfiden 
ammonium 
nitriet 
nitraat 
coliformen 37° en 44 ° 
kiemgetal 
cyanobacteriën 

4.4 Uitvoering 

De uitvoering bestaat uit de volgende stappen: 
1. Nemen van watermonster(s); 
2. Monsters laten analyseren op de gewenste parameters door een geschikt labora-

torium; 
3. Opvragen van waterbodem (bagger)kwaliteit bij waterschap (mits beschikbaar) 
4. Interpretatie van de uitkomsten.  

In het volgende stuk wordt algemeen advies gegeven ten aanzien van de monster-
name. 

De tijd van het jaar is een belangrijke overweging in de monstername. De water-
kwaliteit varieert sterk in de loop van het jaar. In het grootste deel van het land 
wordt het waterpeil gereguleerd door actieve bemaling, inlaat van water en stuw-
beheer. In de winterperiode zijn de waterpeilen relatief laag, om bewerken van het 
land mogelijk te maken. In de zomer zijn de waterpeilen hoger, om voldoende wa-
ter voor het gewas te garanderen. Het waterpeil wordt gereguleerd door de water-
kwantiteitsbeheerder (waterschap), maar de individuele boer kan ook zelf de wa-
terhuishouding beïnvloeden (bv. onderbemaling). In de zomer wordt vaak water 
van elders aangevoerd (gebiedsvreemd water, bv. boezemwater), dat een andere 
kwaliteit heeft dan het gebiedseigen water. Daarnaast varieert de waterkwaliteit in 
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de loop van het jaar door veranderingen in de temperatuur. In de winter treedt mi-
neralisatie van organische verbindingen op. In het voorjaar (ca. maart tot mei) 
treedt een (al dan niet uitbundige) algenbloei op, waarbij stikstof en fosforverbin-
dingen geconsumeerd worden. In de zomer groeit de onderwatervegetatie. Aan het 
eind van de zomer kunnen zuurstofloze omstandigheden ontstaan door het afster-
ven van algen en de hoge temperatuur. In augustus treedt vaak blauwalgenbloei op. 
In het najaar sterven algen en vegetatie af, waarna in de winter weer mineralisatie 
optreedt. Dit betekent dat de kwaliteit in de tijd varieert en dat het tijdstip van be-
monsteren dus bepalend is voor de uitslag.  

Door de grote jaarlijkse variatie in de waterkwaliteit wordt voorgesteld om het 
diergezondheidspakket twee maal per jaar te analyseren: 
− In de maand april, aan het begin van het weideseizoen. Verwacht wordt dat de 

sloten dan relatief veel gebiedseigen water zullen bevatten. 
− In de maand augustus (2e helft). Verwacht wordt dat de waterkwaliteit op dat 

moment vaak relatief slecht zal zijn: de sloten zullen relatief veel gebieds-
vreemd water bevatten, en mogelijke problemen ten gevolge van zuurstofloos-
heid en/of blauwalgenbloei zullen juist in deze periode zichtbaar worden. Ver-
der wordt op deze manier bewerkstelligd dat de waterkwaliteit aan het begin én 
het einde van het weideseizoen beoordeeld wordt (cf. Hovenkamp-Obbema et 
al., 1998). 

Om de indicatieve waarde van het pakket optimaal te benutten moet op beide tijd-
stippen gemonsterd worden. Het is echter denkbaar dat om financiële redenen of 
redenen van urgentie gekozen wordt voor een éénmalige meting. In dit geval moet 
het tijdstip bij de interpretatie betrokken worden. 

De keuze van de monsterplek en de bemonsteringswijze zijn kwaliteitsbepalende 
stappen. Voor de keuze van de monsterplak gelden de volgende richtlijnen: 
− bemonstering bij voorkeur langs de kant van de sloot waar het vee drinkt; 
− kopsloot bemonsteren op ca. 10 meter vanaf de kop; 
− overstortsloot bemonsteren op ca. 10 meter stroomafwaarts van de overstort; 
De keuze van de monsterplek moet bewust gebeuren en goed worden gedocumen-
teerd. 

Bij de monsterneming moeten de volgende aandachtspunten in acht worden geno-
men: 
− Veiligheid 

- Basisveiligheidsmaatregelen zoals werkhandschoenen, laarzen en een 
overall zijn zeker relevant. Of een veiligheidsbril noodzakelijk is, is punt 
van discussie. 

− Voorbereiding 
− Het materiaal dat nodig is voor de bemonstering dient aanwezig te zijn in 

de juiste hoeveelheden. 
− Vaststellen van de bemonsteringspunten 
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− Administratie van de bemonsteringslocaties 
− Zorgen dat transport aanwezig is waarmee de monsters koel, donker en 

breukvrij vervoerd kunnen worden. 
− Monsterneming 

− Bemonsteringsflessen van glas verdienen de voorkeur voor de meeste 
componenten. Voor stoffen die aan glas adsorberen (bv. zware metalen), 
moeten polyethyleen flessen gebruikt worden. Als er vermoeden van stof-
fen bestaat die afgebroken kunnen worden door licht dienen (ook) donker 
gekleurde flessen gebruikt te worden. De flessen hebben een inhoud van 
circa 1 liter. Zie ook NEN 6600 of ISO 5667. 

− Vulgraad: Monsterflessen volledig vullen tenzij het noodzakelijk is voor de 
analyse intensief te mengen. 

− Alle bemonsteringsmaterialen (alles wat met het monster in aanraking 
komt) voorspoelen met het te bemonsteren water. Ook voorkomen dat ver-
ontreinigingen uit de omgeving in de fles terechtkunnen komen, dus ook de 
dop van de fles zodanig neerleggen, omgekeerd en op een veilige plek, dat 
hij niet bezoedeld kan raken. 

− Bij de feitelijke bemonstering zo min mogelijk materialen gebruiken: deze 
kunnen invloed hebben op de samenstelling van het monster (bijvoorbeeld 
metalen). Het beste is dus alleen de fles zelf te gebruiken. 

− De administratie van de flessen dient een duidelijke relatie te leggen tussen 
het etiket en de administratie van de bemonsteringslocaties. Zoals duidelijk 
zal zijn, dient er een sterke relatie te liggen met de onder “Registratie van 
algemene gegevens volgens een checklist” aangegeven informatie. 

− Wanneer er sprake is van een schuldvraag moeten de monsters onder ver-
zegeling worden vervoerd. 

− Bewaring en transport 
− Tijdens het transport zullen de monsters moeten worden bewaard in een 

koelbox of koelkast. Deze dient tevens als donkere ruimte, tegen een nega-
tieve invloed van (zon)licht op de gehaltes van bepaalde stoffen. 

− De flessen dienen breukvrij, dus in een rek of krat te worden vervoerd. 
− Monsterflessen transporteren of opslaan in een koelbox of koelruimte 

(kast) bij een temperatuur tussen 0 en 5 graden Celsius. 
− Flessen moeten rechtopstaand bewaard en vervoerd worden. 
− De monsters moeten binnen 24 uur na de monsterneming aan het laborato-

rium aangeboden worden. 
− Afgifte aan het laboratorium 

− Zorg dragen voor duidelijke en eenduidige overdracht van de monsters en 
de bijbehorende informatie aan het laboratorium dat de analyse gaat doen. 

Voor meer informatie over de uitvoering wordt verwezen naar Hovenkamp-
Obbema et al. (1998) en naar de relevante ISO-normen (ISO, 1980; 1985; 1987; 
1990; 1991). 
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De monstername is vooral kritisch voor sulfide, omdat dit met zuurstof uit de lucht 
kan oxideren tot sulfaat. Bij de monstername is het daarom van belang om het 
monster zeer voorzichtig te nemen (zonder “bubbels”), en het monsterflesje geheel 
te vullen zodat er geen lucht ingesloten wordt. 

4.5 Interpretatie en vervolg 

Als de analyses van het pakket “diergezondheid” zijn uitgevoerd, kunnen de uit-
komsten worden getoetst aan de attenderingswaarden. Als één of meer attende-
ringswaarden overschreden zijn, dan is de kans groot dat het water ongeschikt is als 
veedrinkwater. Het risico voor de gezondheid van vee is afhankelijk van de mate 
van overschrijding en de achtergrond van de attenderingswaarde, maar in het alge-
meen kan gesteld worden dat water ongeschikt is als veedrinkwater als de attende-
ringswaarden zijn overschreden. 

Aan de hand van de uitkomsten kan ook bepaald worden welk waterkwaliteitspro-
bleem (thema) er speelt op het bedrijf. Hierbij kan Tabel 6 gebruikt worden. De 
resultaten kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van de Doe-het-zelf-test. 
Op deze wijze kan worden bepaald welke parameters de attenderingswaarden over-
schrijden; welke waterkwaliteitsproblemen (thema’s) er spelen, en wat (mogelijk) 
de oorzaak is. Als voorbeeld: uit de bemonsteringsresultaten blijkt dat ammonium 
en sulfide de attenderingswaarde overschrijden. Dit wijst op de thema’s vermesting 
en/of puntbronnen. Deze thema’s scoorden ook hoog in de Doe-het-zelf-test. Uit de 
kaart die is opgesteld bij het onderdeel “Inventarisatie drinkwater” blijkt dat er 
nabij het monsterpunt een riooloverstort ligt, die inderdaad deze problemen zou 
kunnen veroorzaken. De maatregelen kunnen nu gericht worden op het wegnemen 
van de effecten van de riooloverstort. 

Indien nog meer zekerheid gewenst is over de geschiktheid van het water als vee-
drinkwater, dan kan het protocol verder vervolgd worden (hoofdstuk 5: Ecologi-
sche indicatoren). In Tabel 7 zijn de vervolgstappen nog eens schematisch weerge-
geven. 

Tabel 7 Overzicht van mogelijke vervolgstappen na het uitvoeren van het onderdeel 

“Diergezondheid”. 

Uitkomst Advies 

Geen overschrijding attende-
ringswaarden 

ð als meer zekerheid gewenst is, dan vervolgen 
met hoofdstuk 5; 

ð als er voldoende zekerheid is, dan geen ver-
volgacties. 

Wel overschrijding attende-
ringswaarden 

ð als meer zekerheid gewenst is, dan vervolgen 
met hoofdstuk 5; 

ð als er voldoende zekerheid is, dan waterkwali-
teitsprobleem (thema) benoemen, de oorzaak 
identificeren (m.b.v. inventarisatie van hfd. 3), 
en maatregelen nemen (hfd. 7). 
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5. Meten ecologische indicatoren 

5.1 Inleiding 

Het doel van het onderdeel “ecologische indicatoren” is om een semi-kwantitatief 
beeld te krijgen van de waterkwaliteit op een langere termijn. Er is van uit gegaan 
dat de voorgaande onderdelen van het protocol, namelijk Doe-het-zelf-test, inven-
tarisatie drinkwater, en diergezondheid, reeds zijn doorlopen. Dit betekent dat er 
reeds één of meerdere relevante sloten zijn geselecteerd (onderdeel “inventarisatie 
drinkwater”), en dat reeds een aantal diergezondheidsparameters is gemeten (voor 
één of meerdere waterkwaliteitsthema’s). De diergezondheidsparameters zijn ech-
ter een momentopname van de waterkwaliteit, en kunnen daardoor een te negatief 
of te rooskleurig beeld van de situatie geven. Daarom is het wenselijk om ook een 
beeld te krijgen van de waterkwaliteit op langere termijn. Hiervoor is het onderdeel 
“ecologische indicatoren” bedoeld. Het aquatisch ecosysteem weerspiegelt versto-
ringen uit het verleden. Daarom is een aantal ecologische kenmerken als parame-
ters opgenomen. Het gaat om eenvoudige kenmerken, die bij een veldbezoek waar-
genomen kunnen worden of door middel van een eenvoudige analyse kunnen wor-
den vastgesteld. De ecologische indicatoren zijn overgenomen uit de Quick-scan 
(Hovenkamp-Obbema et al., 2000). Hoewel de Quick-scan is ontwikkeld voor 
Noord-Holland, zijn de parameters en attenderingswaarden algemeen geldig voor 
de Nederlandse situatie. 

5.2 Parameters en referentiewaarden 

De parameters en de daarbij behorende attenderingswaarden zijn opgenomen als 
Tabel 8. De attenderingswaarden zijn zo gedefinieerd, dat bij afwijking sprake is 
van een afwijkende ecologische situatie, die wijst op een mogelijke verstoring van 
het ecosysteem in het (recente) verleden. Het uitgangspunt is hierbij dat in een 
gezonde sloot het risico op schadelijke componenten gering is, en het water smake-
lijk is voor dieren. De analyses die in de ecologische indicatoren zijn opgenomen 
geven een algemene indruk van de eutrofiëringstoestand (voedselrijkdom) van het 
water. De attenderingswaarden voor deze analyses zijn gebaseerd op de normen 
(MTR’s) van de Vierde Nota Waterhuishouding.   
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Tabel 8 Parameters pakket “Ecologische indicatoren” (Uit: Hovenkamp-Obbema et 
al., 2000). 

Parameter Attenderingswaarde 

Vegetatie 
- ondergedoken waterplanten 
- dominantie kroos(varen) 
- dominantie flab 

 
> 1% en < 80% 
< 80% 
< 80% 

Drijflagen 
- slib 
- algen 
- zwavelbacteriën 
- overig 

 
afwezig 
afwezig 
afwezig 
afwezig 

Kleur van het water 
- groen 
- wit (complexering, zwavelbacteriën) 
- rood (ijzer, zwavelbacteriën) 
- bruin (humus, faecaliën) 

 
afwezig 
afwezig 
afwezig 
afwezig 

Doorzicht > 40 cm 
Analyses1 
- zuurstof 
- totaal stikstof 
- totaal fosfor 
- chlorofyl-a 
- algen microscopisch beeld 

 
> 5 mg/l O2 
< 2.2 mg/l N 
< 0.15 mg/l P 
< 100 µg/l 
> 50% kiezelwieren en groenwieren 

1 De attenderingswaarden voor deze parameters zijn gebaseerd op de normen uit de Vierde Nota 
Waterhuishouding (V&W, 1998). 

5.3 Parameters per thema 

Het pakket “Ecologische indicatoren” kan in zijn geheel worden uitgevoerd, of 
gedeeltelijk. In het laatste geval kunnen alleen de parameters die bij één of meerde-
re thema’s horen worden uitgevoerd, als er alleen voor die thema’s behoefte is aan 
meer zekerheid. In Tabel 9 is aangegeven welke parameters relevant zijn voor de 
verschillende waterkwaliteitsthema’s.  
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Tabel 9 Overzicht van de parameters van het pakket “Ecologische indicatoren”, 
uitgesplitst naar waterkwaliteitsthema’s.  

Thema Parameters 

1. Kwel drijflagen - overig1  
kleur van het water - rood2 

2. Diffuse bronnen - 
3. Puntbronnen (incl. riolen) vegetatie - dominantie van kroos(varen)3 

vegetatie - dominantie van flab3 
drijflagen - algen3 
kleur van het water - groen3 

doorzichtigheid3 
zuurstof 
totaal N3 
totaal P3 
chlorofyl-a3 
microscopisch beeld3 

4. Vermesting vegetatie - dominantie van kroos(varen) 
vegetatie - dominantie van flab 
drijflagen - algen 
kleur van het water - groen 

doorzichtigheid 
zuurstof 
totaal N 
totaal P 
chlorofyl-a 
microscopisch beeld 

1 Een olie-achtige film van ijzerbacteriën is indicatief voor (zoete) kwel. Een film ijzerbacteriën breekt 
bij aanraking; olie trekt weer samen en blijft één vlek. 

2 Ten gevolge van ijzeroxide. Mogelijk ook bruine aanslag (“roest”) op bodem en waterplanten. 
3 vermesting van het water ten gevolge van regelmatige riooloverstort 

Uit Tabel 9 blijkt dat de aanvullende, ecologische parameters vooral waardevol zijn 
om meer zekerheid te krijgen over de thema’s “puntbronnen” (en dan vooral lozing 
van huishoudelijk afvalwater of rioolwater) en “vermesting”. 

5.4 Methoden en technieken 

De meeste parameters moeten tijdens een veldbezoek worden vastgesteld. Het be-
dekkingspercentage van ondergedoken waterplanten, kroos(varen) en flab moet ter 
plaatse worden geschat over een breedte van ca. 10 meter. De aanwezigheid van 
drijflagen en de kleur van het water moeten ter plekke worden genoteerd. Het zuur-
stofgehalte en het doorzicht worden ter plaatse gemeten met een draagbare zuur-
stofelektrode en een Secchi-schijf. De analyses (met uitzondering van zuurstof) 
worden in het laboratorium uitgevoerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
Hovenkamp-Obbema et al. (1998; 2000). 
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Om kostentechnische redenen wordt sterk aanbevolen om de ecologische indicato-
ren tegelijk met de diergezondheidsparameters te meten, omdat de locatie dan 
slechts één keer bemonsterd hoeft te worden. 

5.5 Advies voor vervolg 

De uitkomsten van de ecologische indicatoren moeten getoetst worden aan de at-
tenderingswaarden. Op basis van de uitkomst van de toetsing kan worden besloten 
of de indruk die is ontstaan na de Doe-het-zelf-test en de Diergezondheidsparame-
ters, wordt bevestigd (meer zekerheid). Overschrijding van de attenderingswaarden 
betekent een “indirect” risico voor veedrenking: overschrijding wijst op een ver-
stoord ecosysteem, wat betekent dat er een grotere kans is op stoffen of organismen 
die schadelijk zijn voor de diergezondheid. 

Indien nog meer zekerheid gewenst is over de geschiktheid van het water als vee-
drinkwater, dan kan het protocol verder vervolgd worden (hoofdstuk 6: Vervolg-
onderzoek). In Tabel 10 zijn de vervolgstappen nog eens schematisch weergege-
ven. 

Tabel 10 Overzicht van mogelijke vervolgstappen na het uitvoeren van het onderdeel 
“Ecologische indicatoren”. 

Uitkomst Advies 

Geen overschrijding attende-
ringswaarden 

ð als meer zekerheid gewenst is, dan vervolgen 
met hoofdstuk 6; 

ð als er voldoende zekerheid is, dan geen ver-
volgacties. 

Wel overschrijding attende-
ringswaarden 

ð als meer zekerheid gewenst is, dan vervolgen 
met hoofdstuk 6; 

ð als er voldoende zekerheid is, dan waterkwali-
teitsprobleem (thema) benoemen, de oorzaak 
identificeren (m.b.v. inventarisatie van hfd. 3), 
en maatregelen nemen (hfd. 7). 
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6. Aanvullend onderzoek 

Het aanvullend onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de risico’s 
van oppervlaktewater als drinkwater voor de gezondheid van vee. De voorgaande 
onderdelen van het protocol (Doe-het-zelf-test, inventarisatie drinkwater, dierge-
zondheid, en ecologische indicatoren) zijn dan al doorlopen, en hebben geen be-
vredigend resultaat opgeleverd.  

Het aanvullend onderzoek is niet te standaardiseren, en valt daarom dan ook buiten 
de scope van dit protocol. 

Geadviseerd wordt dat het aanvullend onderzoek door de veehouder en waterkwali-
teitsbeheerder gezamenlijk wordt aangestuurd. De rol van de waterbeheerder is 
belangrijk: enerzijds omdat bij de waterbeheerder veel kennis over de regionale 
waterkwaliteit en problemen uit het verleden aanwezig is, en anderzijds omdat de 
waterbeheerder vaak een belangrijke rol bij de uiteindelijk te nemen maatregelen 
zal spelen. 

In het algemeen zal er in die gevallen waar, na het doorlopen van het protocol, ook 
nog aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, bijna altijd sprake zijn van gezond-
heidsklachten in de veestapel. Het aanvullend onderzoek moet dan ook niet alleen 
vanuit het oogpunt van de waterkwaliteit worden uitgevoerd, maar het moet ook 
ondersteund worden door de symptomen (gezondheidsklachten in de veestapel). 
Dit betekent dat er ook een veterinair deskundige bij moet worden betrokken. 
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7. Maatregelen 

7.1 Inleiding 

In het kader van het “Landelijk Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezond-
heid” (actiepunt 2) is door Alterra een “Leidraad” voor het nemen van maatregelen 
ontwikkeld (Harmsen et al., 2000). Het doel van deze leidraad is om maatregelen 
aan te geven voor het verbeteren van de waterkwaliteit in kleine oppervlaktewate-
ren. De leidraad is ontwikkeld voor veehouders, waterbeheerders en andere actoren 
die te maken hebben met de waterkwaliteit in het landelijk gebied. 

In de leidraad worden de processen die de waterkwaliteit in een sloot bepalen be-
sproken. Verder wordt aangegeven hoe deze processen door antropogene activitei-
ten verstoord kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie schaalni-
veaus, omdat de mogelijke beheersmaatregelen en de verantwoordelijkheden ook 
verschillen tussen deze schaalniveaus. De niveaus waartussen onderscheid is ge-
maakt zijn: de sloot zelf, de sloot met omliggende percelen, en de sloot als onder-
deel van het regionale watersysteem. Voor elk van de drie schaalniveaus worden 
maatregelen voorgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen kun-
nen worden ingedeeld in aangepast agrarisch beheer, lokaal waterhuishoudkundig 
beheer, regionaal waterhuishoudkundig beheer, beheersing afvalwaterstromen, 
koppeling met andere functies (natuur, recreatie) en symptoombestrijding. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Leidraad. 

7.2 Koppeling tussen protocol en leidraad 

Het protocol en de leidraad zijn sterk verweven. Het protocol geeft aan hoe de wa-
terkwaliteit kan worden bemonsterd, en welke conclusies uit de metingen getrok-
ken kunnen worden. De uitkomst van het protocol is dat het oppervlaktewater wel 
of geen risico voor de diergezondheid oplevert. Het risico hangt samen met een 
bepaald waterkwaliteitsprobleem, dat onder een bepaald thema geplaatst kan wor-
den. De thema’s in het protocol zijn kwel, diffuse bronnen, puntbronnen (o.a. rio-
len) en vermesting.  

In de leidraad worden eveneens waterkwaliteitsthema’s onderscheiden, en de maat-
regelen zijn gekoppeld aan deze waterkwaliteitsthema’s. Dit betekent dat de water-
kwaliteitsthema’s de koppeling vormen tussen protocol en leidraad (zie Tabel 11).  

De ontwikkeling van het protocol heeft geleid tot thema’s die iets afwijken van de 
thema’s in de Leidraad. Er is echter een koppeling mogelijk (zie de tabel). In de 
volgende versie van de Leidraad zal er een duidelijke koppeling met de thema’s 
van het protocol worden gemaakt. 
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Tabel 11 Koppeling tussen protocol en leidraad 

Waterkwaliteitsthema’s uit 

Protocol 

Waterkwaliteitsthema’s uit 

Leidraad 

Kwel Zout 
 Zwavelverbindingen 
diffuse bronnen Pesticiden 
 Microverontreinigingen 
 Sedimentkwaliteit 
puntbronnen (riolen) Zuurstofgehalte 
 stikstof- en fosforverbindingen 
 Zwavelverbindingen 
 Pathogenen 
 Microverontreinigingen 
 Sedimentkwaliteit 
Vermesting Zuurstofgehalte 
 stikstof- en fosforverbindingen 
 Blauwalgen 
 Pathogenen 
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