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Water is een belangrijk productiemiddel in de melkveehouderij. Melk bestaat voor meer dan 85% uit 
water, en voor de productie van een liter melk is nog veel meer water nodig. Een koe drinkt al gauw 3 
tot 4 keer de hoeveelheid water die ze nodig heeft voor de melk alleen (Mathison 1996; Bannink et al. 
1999). Daarnaast heeft de melkveehouder water nodig om apparatuur voor melkwinning te reinigen, 
stallen schoon te maken etc. Binnen de ontwikkeling van kwaliteitseisen voor melkproductie, zoals dit 
oa. gebeurt in het kader van KKM, wordt dan ook aandacht besteed aan de eisen die gesteld moeten 
worden aan het water dat gebruikt wordt voor deze verschillende doelen. Met betrekking tot de 
kwaliteit waaraan drinkwater voor melkvee moet voldoen bestond tot voor kort echter geen unanimiteit 
in Nederland.  
Veel koeien grazen in de zomer buiten en drinken dan water uit de sloot. De waterbeheerders streven 
ernaar de kwaliteit van dat water te verbeteren tot een algemene milieukwaliteit zoals vastgelegd in 
NMP+ en de vierde nota Waterhuishouding. Ze kunnen echter geen garanties afgeven voor een 
minimale kwaliteit van het oppervlaktewater op elke plaats, elk moment en elke omstandigheid. Het 
blijft de verantwoordelijkheid van de melkveehouder ervoor te zorgen dat zijn koeien voorzien zijn van 
voldoende drinkwater van goede kwaliteit (Cie Meijer, 1998). 
Alle bij de zuivelproductie betrokken partijen (oa. NZO, LTO, Overheid) zijn het erover eens dat het in 
het belang van het imago van de melkveehouderij is dat koeien buiten in de wei grazen, en de 
primaire productie op deze positieve manier zichtbaar blijft voor de consument. Het is echter ook in het 
belang van de consument dat de kwaliteit van het product gewaarborgd blijft. Een goede kwaliteit 
oppervlaktewater hoort daar dus bij. Er zijn verschillende factoren die de kwaliteit van 
oppervlaktewater beinvloeden. Deze zijn samen te vatten onder die van natuurlijke oorsprong, zoals 
kwel en interactie met de waterbodem, en factoren afhankelijk van menselijk handelen (inrichting 
waterlopen, baggerregime, lozingen, grondgebruik, uitspoeling etc).  
In het actieprogramma "Waterkwaliteit en Diergezondheid" opgesteld door een werkgroep uit de 
departementen LNV, V&W, VROM en VWS is aandacht gevraagd voor het uniformeren van de 
kwaliteitseisen waaraan drinkwater voor melkvee moet voldoen en voor het opstellen van richtlijnen 
voor waterbeheerders die bijdragen aan het bereiken van de gewenste kwaliteit. Met betrekking tot de 
uniformering van kwaliteitseisen is in 1998 een gezamelijk rapport uitgebracht door ID-DLO, TNO-
MEP, GD en US waarin de bestaande kennis is bijeengebracht (van Dokkum et al. 1998). Ook de 
kennishiaten welke met prioriteit moeten worden opgelost zijn hierin aangegeven. Deze liggen op het 
gebied van de onderbouwing van de norm voor nitriet en zwavelverbindingen, hormoonverstorende 
stoffen, de mogelijke verspreiding van pathogen en het effect van interacties tussen verschillende 
microverontreinigingen. Daarnaast is geconstateerd (Meijer et al. 1997) dat in kleine watergangen, 
zoals sloten in weidegebieden, weinig onderzoek naar de waterkwaliteit is gedaan. 
In samenwerking met het SC-DLO is een onderzoeksprogramma gestart dat aansluit op deze 
problematiek. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van kleine watergangen (projectleider J. Harmsen, 
SC-DLO, afdeling Water en Milieu); de toxicologie van zwavelverbindingen (G. Meijer, ID-DLO, afd. 
Diervoeding); en de risico's van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (M. Boerjan, ID-DLO, 
afd. Voortplanting). Daarnaast zal voor de praktijk een concept protocol voor de beoordeling van de 
kwaliteit van oppervlaktewater opgesteld worden (E. van Klink, IKC-LB) evenals een concept leidraad 
voor waterbeheerders (J. Harmsen, SC-DLO).  
Vanuit de afdeling Diervoeding wordt expertise ingebracht in verschillende van deze projecten. Zo is 
het voor een inschatting van de risico's van blootstelling aan verschillende stoffen bij koeien nodig te 
weten wat er in de pens mee gebeurt. De bacteriele populatie in de pens is in staat veel verbindingen 
om te zetten. Hierbij kan een eventuele toxiciteit verdwijnen, of juist versterkt worden. Dit wordt 
bestudeerd in een in vitro model van de pens. Daarnaast is in de afdeling kennis beschikbaar over 
absorptie, metabolisme, opslag en uitscheiding van nutrienten en zijn farmacokinetische modellen 
beschikbaar om het metabolisme van stoffen in het lichaam van de koe te bestuderen. Deze expertise 
is van belang voor het bepalen van de overdracht van gevaarlijke stoffen naar het dierlijke product en 
sluit aan bij de huidige vragen over de risico's van verontreiniging van water en, in het verlengde 
daarvan, van slib. In samenwerking met andere afdelingen worden de risico's voor diergezondheid en 
vruchtbaarheid in kaart gebracht. 
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