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Toelichting en achtergronden

Geur
Als een sloot stinkt naar rotte eieren kan dit dui-
den op waterstofsulfide (H2S). Waterstofsulfide 
is giftig voor vee. Een door waterstofsulfide 
vervuilde sloot kan niet gebruikt worden als 
veedrinkwater. 

Diepte
In ondiepe sloten kan de temperatuur ‘s zomers
te hoog worden. Hierdoor kan de kwaliteit van
het water achteruit gaan. De waterdiepte en de
hoeveelheid slib dienen in een goede verhouding
tot elkaar te staan om een gezond watersysteem
te krijgen.

Slib
In een normale sliblaag (5 tot 10 cm) reinigen
de bacteriën het water. Een sloot met veel slib
wordt zeer voedselrijk, doordat er mineralen
vrijkomen in het water. Het gevolg hiervan is
een massale groei van algen en kroos. Hierdoor
verstikt het leven in de sloot. Door de sliblaag
regelmatig te verwijderen blijft de sloot op 
diepte en wordt het water minder voedselrijk.

Doorstroming
Doorstroming van sloten is belangrijk want dit
leidt tot verversing van het water. Hierdoor 
kunnen schadelijke stoffen zich niet opeen-
hopen. Te snelle doorstroming is echter ook niet
goed: het leidt tot opwerveling van de sloot-
bodem en een ongecontroleerde aanvoer van
slib. Dit maakt het water ongeschikt als drink-
water voor vee. 

Puntbronnen
Puntbronnen zijn direct aanwijsbare lozings-
punten Een riooloverstort is zo’n lozingspunt.
Het komt regelmatig voor dat rioleringsstelsels
overbelast zijn. Dit gebeurt vooral bij hevige
regenval. Het riool moet dan het regenwater en
het rioolwater tegelijk afvoeren. Dit kan het
riool niet verwerken en daarom wordt een deel
van het rioolwater via een riooloverstort geloosd
op het oppervlaktewater. Na een lozing is het
slootwater enige tijd ongeschikt voor veedren-
king, afhankelijk van de situatie. 
Door huishoudelijke lozingen kan het slootwater
rechtstreeks vervuild worden.

Diffuse bronnen
Diffuse bronnen, zoals drift, afspoelende mest-
stoffen of afspoelend wegwater, kunnen het
water verontreinigen.

Kwel
Kwel, oftewel ondergrondse waterstromen die
aan de oppervlakte komen, kan voor toevoeging
van schadelijke extra zouten en zwavelverbin-
dingen zorgen. 

Onderbemaling
Naarmate meer onderbemaling plaatsvindt kan
de belasting van het slootwater met mineralen
(of voedingsstoffen) en zwavel toenemen 

Kroosbedekking
Volledige bedekking met eendenkroos kan leiden
tot een slechte waterkwaliteit. Opwaaiing van
kroos bij kopsloten kan leiden tot een slechte
kwaliteit van het water.

Gebiedsvreemd water
Bij het inlaten van gebiedsvreemd water is het
van belang om zeker te zijn van een goede
samenstelling van dat water. Ingelaten water
kan vervuild zijn.

Kleur
Het water van een vervuilde sloot is vaak wit,
grijs, bruin of rood. Dit wordt veroorzaakt door
bacteriegroei of door vervuiling door bijvoor-
beeld olie. Daarnaast kan het water groen zijn
door overmatige algengroei. 
Roodbruin water is een teken van aanwezigheid
van ijzer. IJzer is niet snel giftig, maar bij een
gehalte boven 10 mg/l ijzer wordt het water
slecht gedronken in verband met de ijzersmaak
die dan gaat overheersen.

Helderheid
Helderheid zegt iets over de mate van belasting
met afvalwater en ook van ongewenste proces-
sen in de waterbodem.

Bezinksel
Aanwezigheid van bezinksel zegt iets over de
kwaliteit. Bezinksel kan schadelijke stoffen uit
de waterbodem bevatten. De kans op bezinksel
is groot bij gasvorming of een onvoldoende
hoeveelheid water in de sloot.  

Oeverbegroeiing
Oeverbegroeiing met bijvoorbeeld Zwanenbloem en
Egelskop is een teken van een gezond watersysteem. 

Waterplanten
Waterplanten, zoals Krabbenscheer en
Waterpest, zijn belangrijk omdat ze zorgen voor
zuurstof in het slootwater. Bovendien zitten op
waterplanten allerlei bacteriën die voedingsstof-
fen omzetten en zo het water schoon houden.



Nee Ga verder met vraag 2
Ja Het water is waarschijnlijk van slechte kwaliteit en

ongeschikt voor uw weidevee. Ga verder met 
vraag 3 en achterhaal mogelijke oorzaken. 

Nee Ga verder met vraag 3
Ja Het water is waarschijnlijk van slechte kwaliteit en

ongeschikt voor uw weidevee. Ga verder met 
vraag 3 en achterhaal mogelijke oorzaken. 

Neem voor de vragen 3, 4, 5 en 6 een schone
glazen pot en vergelijk het water met het water
op de voorbeeldfoto

Het water heeft totaal geen kleur 0 punten
Het water vertoont een lichte verkleuring 1 punten
Het water heeft een duidelijke kleur 
(geel, bruin, enz.) 2 punten

Het water is helder 0 punten
Het water is licht troebel 1 punt
Het water is ondoorzichtig 2 punten

Het water bevat geen (modder)deeltjes 0 punten
Het water bevat enkele deeltjes 1 punt
De bodem van de fles is geheel bedekt met

(modder)deeltjes 2 punten

Het water is geurloos 0 punten
Het water heeft een geur, maar ruikt niet 

naar rotte eieren 1 punt
Het water ruikt naar rotte eieren 10 punten

0% tot  25 % 0 punten
25% tot 75 % 1 punt
75% tot 100% 2 punten

Water: van wezenlijk belang 
Schoon oppervlaktewater is van wezenlijk
belang voor weidevee. Helaas is het al lang niet
meer vanzelfsprekend dat het water in de sloot
schoon is. Vervuild oppervlaktewater komt
steeds vaker voor. Het kan nare problemen tot
gevolg hebben voor vee, zoals problemen met
drachtigheid of groeistoornissen.

Vervuiling van oppervlaktewater kan verschil-
lende oorzaken hebben. Het kan het gevolg 
zijn van lozingen van afvalwater, zoals riool-
overstorten. Maar ook achterstallig sloot-
onderhoud, drift of de nabijheid van wegen en
industrie kunnen leiden tot vervuild opper-
vlaktewater. 

Doe-het-zelf test oppervlaktewater
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater op
uw bedrijf te testen heeft de NLTO, in samen-
werking met de Waterschappen, het agrarisch
onderwijs, de Gezondheidsdienst voor Dieren
en de zuivel- en mengvoerindustrie een 
‘doe-het-zelf test voor oppervlaktewater’ 
ontwikkeld. Hiermee kunt u de kwaliteit van
uw oppervlaktewater testen. Bedenk daarbij
wel dat deze doe-het-zelf-test een moment-
opname is. Het verdient daarom aanbeveling de
test meerdere malen per jaar uit te voeren. 
Let wel: de uitslag van de test biedt u een 
indicatie van de waterkwaliteit. Een waarborg
is het echter niet. Daarvoor dient u een water-
monster te laten nemen en te laten analyseren.

Toelichting op de test
Voor het uitvoeren van deze test heeft u een
potje nodig, waarmee u een monster kunt
nemen en een meetstok waar u de waterdiepte
mee bepaalt. 

Neem de test af, daar waar het vee het water
drinkt. 

De doe-het-zelf-test bestaat uit twintig 
vragen. Op de achterzijde van deze test vindt 
u een toelichting op deze vragen. 

Aan de antwoorden op de vragen zijn punten
verbonden. De punten kunt u invullen in het
groen of rood omlijnde hokje bij de vraag.
Onder het kopje Score leest u wat dit punten-
totaal zegt over de kwaliteit van uw 
oppervlaktewater. 

Veel succes.

Nee 0 punten
Ja 2 punten

0 – 20 cm 2 punten
20 – 50 cm 1 punt
meer dan 50 cm 0 punten

Er is geen slib aanwezig 2 punten
5 – 10 cm 0 punten
meer dan 20 cm 2 punten

Sloot staat regelmatig droog 2 punten
Stilstaand water 2 punten
Langzaam stromend water 0 punten
Snel stromend water 1 punt

Nee 0 punten
Ja 3 punten

Ja, direct 2 punten
Ja, indirect (bv. via een sloot) 1 punt
Nee (bv. omdat het via riolering wordt 

afgevoerd of een zuivering passeert) 0 punten

Nee (bv. omdat het via riolering wordt 
afgevoerd of een zuivering passeert) 0 punten

Ja, indirect 1 punt
Ja, direct 2 punten

Bloembollenteelt 2 punten
Glastuinbouw 2 punten
Overige agrarische teelten 2 punten
Woonwijk/ industrie 2 punten
Grasland 1 punt

Nee 0 punten
Weet niet 2 punten

Nee 0 punten
Ja 1 punt

Subtotaal 1 (vraag 1 t/m 17): punten
(invullen bij “score”)

Er zijn ook factoren die
van positieve invloed op
de waterkwaliteit zijn.
Indien daar in uw geval
sprake van is kunt u deze
aftrekken van het totaal
dat u bij vraag 1 tot en
met 17 heeft gescoord. 

Vraag 18 alleen beantwoorden als u bij vraag 8
‘Ja’ heeft ingevuld!)

Nee 0 punten
Ja, metingen Waterschap geven dit aan 2 punten
Ja, op basis van de eigen waarneming 1 punt

Nee 0 punten
Ja 1 punt

Nee 0 punten
Ja 1 punt

Subtotaal 2 (vraag 18 t/m 20): punten

Berekening Score
Trek Subtotaal 2 (vraag 18 t/m 20) af van Subtotaal 1
(vraag 1 t/m 17)

Score vraag 1 tot en met 17:
Score vraag 18 tot en met 20:
Totaalscore:

Bij dit puntenaantal lijkt de waterkwaliteit gunstig te
zijn. Een harde garantie is dat echter niet. De kwaliteit
van het water kan bovendien met de tijd veranderen. 

Bij dit puntenaantal is het onduidelijk of het water
geschikt is om te gebruiken als drinkwater voor vee. We
raden u aan een watermonster te laten nemen door een
laboratorium en dit te laten analyseren (bijvoorbeeld
het waterschap of de Gezondheidsdienst voor Dieren). 

Indien u bij vraag 1 of 2 “Ja” heeft ingevuld dan is het
erg waarschijnlijk dat uw slootwater ongeschikt is als
drinkwater voor vee. Wij raden in dat geval aan om een
alternatieve watervoorziening te kiezen en te voorko-
men dat vee nog langer van dit water drinkt (bijvoor-
beeld door afrasteren).
Heeft u 2 punten of meer bij een van de vragen ingevuld
dan kan dit een belangrijke factor voor de verontreini-
ging van het water zijn.

Krabbenscheer
Foto: Robert Ketelaar, 

Vlinderstichting Wageningen

Zwanenbloem 
Foto: Leo Stockmann, 
Landschapsbeheer Groningen

2. Het water in de sloot heeft in de weideperiode 
wel eens een rode, groene of blauwe gloed.

12. Is er een riooloverstort in de buurt 
(binnen 1000 meter)?

13. Kan er water dat afkomstig is van 
huishoudelijke lozingen in het stelsel van 
kavelsloten terechtkomen?

19. Is de oever 
begroeid?

20. Komen er in de 
sloot water-
planten voor?

0 tot en met 8

9 punten en meer

18. Is het ingelaten gebiedsvreemde water in de 
kavelsloot van goede kwaliteit?

14. Kan er water van uw erf (bv. spoelwater of 
afspoelend hemelwater) in het stelsel van 
kavelsloten komen? 

5. Bevat het watermonster bezinksel?

6. Wat is de geur van het watermonster?

7. Is er kroosbedekking in de sloot?

3. Wat is de kleur van het water in de pot?

8. Bereikt gebiedsvreemd water uw kavelsloten?

9. Wat is de waterdiepte in het midden van de sloot?

10. Hoeveel slib is in het midden van de sloot aanwezig?

11. Hoe is de stroming van het water in de sloot?

15. Wat bevindt zich aan de overkant van de sloot?

16. Staat het gebied onder invloed van zoute kwel? 

17. Vindt ter plaatse onderbemaling plaats?

1. De sloot ruikt in de weideperiode wel eens naar 
rotte eieren en/of er komen gasbellen vrij.

4. Wat is de helderheid van het watermonster?
(na schudden en 5 minuten wachten) 

kleur helderheid bezinksel
fles 1 geen kleur helder geen
fles 2 lichte verkleuring helder geen
fles 3 duidelijke kleur ondoorzichtig geen
fles 4 duidelijke kleur helder bodem geheel

bedekt

Foto: Alterra, Wageningen


