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Inleiding 
 
Sinds enkele jaren is er aandacht voor de mogelijke risico's van riooloverstorten in het 
landelijk gebied voor weidevee. Eén van de vragen die speelt is of baggerspecie uit sloten in 
de nabijheid van riooloverstorten veilig op de kant gezet kan worden. Volgens het "Besluit 
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen" (Staatsblad 1997, 664) hebben eigenaren van 
percelen de plicht om onderhoudsspecie van klasse 0, 1 of 2 te accepteren op hun land. De 
baggerspecie wordt conform de "Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie" in 
een klasse ingedeeld op basis van de concentraties zware metalen en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Pathogene micro-organismen worden niet 
geanalyseerd. Naar aanleiding van een recente motie in de Tweede Kamer hebben de Unie 
van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes echter een nieuwe 
beleidslijn uitgezet, waarin baggerspecie uit de nabijheid van overstorten geanalyseerd moet 
worden op aanvullende parameters die de gezondheidsrisico's van het op de kant zetten van 
baggerspecie voor grazend melkvee bepalen. Uit een studie die recent is uitgevoerd, blijkt 
dat pathogene micro-organismen voor een belangrijk deel het risico voor vee bepalen (zie 
pagina xxx in dit nummer).  
 
Het doel van dit artikel is om aan te geven welke pathogenen in dit kader relevant zijn, en 
wat de praktische mogelijkheden zijn om de risico's ten gevolge van pathogenen te bepalen. 
Hierbij is aandacht besteed aan risico's voor diergezondheid en voor productveiligheid. 
 
De conclusie van deze studie is dat baggerspecie uit de klasse 0,1 of 2 uit de nabijheid van 
een overstort vrij moet zijn van Salmonella en Mycobacterium paratuberculosis. Het is 
praktisch goed mogelijk om baggerspecie op afwezigheid van Salmonella  te controleren 
voordat deze op de kant wordt gezet. Voor het snel en betrouwbaar analyseren van 
Mycobacterium paratuberculosis  is nog geen geschikte methode beschikbaar. De huidige 
op kweektechnieken gebaseerde methode kan tot zes maanden duren. Met betrekking tot 
het risico van verhoogde blootstelling aan de protozoën Cryptosporidium, Giardia en 
Neospora is meer onderzoek nodig. 
 
Methode 
 
De vraag in hoeverre de gezondheid van koeien of jongvee bedreigd wordt door 
baggerspecie uit de nabijheid van een riooloverstort, die op het land verspreid wordt, hangt 
vooral af van de kans dat pathogenen via een overstort in de baggerspecie komen en de 
overlevingstijd van deze organismen in baggerspecie die al dan niet op de kant is gezet. 
Ziektekiemen kunnen in rioolwater komen via de ontlasting van de mens en van huisdieren, 
dit laatste vooral via afspoeling van verharde oppervlakken. Ook kan rioolwater rechtstreeks 
besmet raken met ziektekiemen die de gezondheid van koeien bedreigen, bijvoorbeeld door 
erfafspoeling en afvalwater van bijvoorbeeld slachthuizen. Omdat de overlevingstijd van de 
verschillende kiemen in baggerspecie niet voor alle organismen bekend is, zijn ook 
gegevens verzameld over de bekende overlevingstijd in andere milieu's zoals water, grond 
en op het gewas. Naast een risico voor de diergezondheid kunnen sommige kiemen een 
risico vormen voor de veiligheid van het dierlijke product. In de huidige risicoanalyse is dit 
aspect tevens beoordeeld.  
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In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van pathogenen waarvan bekend is dat ze een 
risico kunnen vormen voor de diergezondheid of de productveiligheid. Daarbij is aangegeven 
wat de kans op aanwezigheid in overstortwater is, de overlevingstijd in verschillende milieu's 
en de risico's voor diergezondheid en de productveiligheid. 
 
Virussen 
 
Humane enterovirussen mogen verwacht worden in overstortwater en baggerspecie, maar 
zijn niet gezondheidsbedreigend voor melkvee (Massimo et al. 1995; Meijer et al. 1997) en 
vormen ook geen risico voor de kwaliteit van het dierlijke product. Rhinovirussen die door de 
mens worden uitgescheiden bij griep en verkoudheidsverschijnselen worden in zeldzame 
gevallen geassocieerd met vergelijkbare symptomen bij jonge kalveren (Strauch, 1991). Het 
risico van verspreiding van virussen die de gezondheid van melkvee bedreigen via een 
riooloverstort wordt klein geacht.  
 
Bacteriën 
 
E. coli is een darmbacterie die bij vrijwel alle diersoorten en de mens voorkomt. Slechts 
enkele typen kunnen ziekte veroorzaken bij mens en koe. De soort wordt gebruikt als 
indicator voor besmetting met faecaliën zoals bij rioolwater. De overlevingstijd van E. coli in 
de waterbodem en grond is echter te kort om ook enige tijd na een overstort als veilige 
indicator voor andere pathogene micro-organismen te kunnen dienen. 
 
E.coli O157:H7 - Type van E.coli dat bij de mens aanleiding geeft tot diarree en soms tot 
ernstige complicaties kan leiden (haemolytisch uremisch syndroom of HUS). De 
overlevingstijd in water is sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij lage temperatuur (8°C) is 
deze > 80 dagen (Wang en Doyle 1998). De overlevingstijd in baggerspecie is onbekend. 
De kiem is niet gezondheidsbedreigend voor vee, maar besmet vlees kan leiden tot de 
"Hamburger disease" bij de mens. 
 
Campylobacter spp. - Wordt verspreid via effluent en zuiveringsslib alsook via 
overstortwater. De kiem leidt bij de mens tot diarree. Er worden ca. 300.000 campylobacter-
infecties per jaar geregistreerd. In 1% van de gevallen kunnen dergelijke infecties tot 
complicaties leiden. Veel dieren (koeien, varkens, pluimvee) zijn besmet met Campylobacter 
Bij de koe leiden deze kiemen zelden tot gezondheidsproblemen. De overlevingstijd van 
Campylobacter is in vergelijking met overige micro-organismen kort (ca. 2 weken). De 
verspreiding van Campylobacter via riooloverstorten vormt geen extra risico voor 
diergezondheid en productveiligheid, gezien het wijd verbreide voorkomen in het milieu. 
 
Listeria spp. - Veel mensen en dieren zijn symptoomloos drager van Listeria. Listeria kan bij 
de mens leiden tot abortus en hersenvliesontsteking. De overlevingstijd in baggerspecie is 
enige maanden tot jaren. Verwacht wordt dat de opname van Listeria uit baggerspecie door 
koeien te laag is om een risico te vormen voor de diergezondheid. Kuilvoer is een andere 
belangrijke besmettingsroute. De kiem vormt bij lage opnames geen bedreiging voor de 
diergezondheid, maar is vooral van belang voor  de veiligheid van rauwe melkproducten. 
 
Mycobacterium bovis en Brucella abortus - De Nederlandse melkveestapel is in principe vrij 
van deze pathogenen. Mycobacterium bovis leidt tot tuberculose, Brucella abortus onder 
meer tot abortus. Beide kiemen bedreigen zowel de gezondheid van de koe als van de 
mens. Uitbraken komen slechts zeer sporadisch voor. De kans dat deze pathogenen via 
rioolwater verspreid kunnen worden wordt zeer klein geacht, maar kan bij een uitbraak niet 
uitgesloten worden. De kiemen overleven lang in het milieu. 
 
Mycobacterium paratuberculosis - Deze kiem leidt bij de koe op latere leeftijd tot chronische 
darmontsteking en diarree. De infectie treedt op bij jongvee. Het is onduidelijk of, en zo ja in 
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hoeverre, rundvlees en melk een rol spelen bij de overdracht van deze kiem naar de mens, 
en zo ja, of deze kiem een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Crohn bij de mens. 
Verspreiding via overstortwater is mogelijk. De kiem kan ook in het milieu komen via de 
verspreiding van rundermest. De kiem kan goed overleven in het milieu. Mycobacterium 
paratuberculosis kan ook via koemest over het land verspreid worden. Daarom wordt 
momenteel aanbevolen jonge kalveren tot een leeftijd van 6 maanden niet bloot te stellen 
aan geteelde gewassen (en de daaraan verbonden grond) van percelen waar koemest is 
toegepast (Haagsma en Van der Giessen, 1993).  
 
Vibrio cholera (type non O1) - De stammen die veel in brak water gevonden worden zijn niet 
de verwekker van de ziekte cholera bij de mens. Bij landbouwhuisdieren kunnen deze 
stammen echter diarree en acute sterfte veroorzaken (Visser 1994; Visser et al., 1999). De 
overlevingstijd in water is kort (1 maand Massimo et al., 1995). De overlevingstijd in grond 
en op gewas is nog korter (zie Tabel 1). 
 
Salmonella spp. - De kans bestaat dat Salmonella via overstortwater verspreid wordt. 
Salmonella overleeft vrij lang in het milieu. In grond kan de soort 5 tot 6 maanden overleven. 
Sommige salmonella-soorten leiden bij de koe tot darmontsteking, bloedvergiftiging en 
abortus (Meijer et al. 1997). Bovendien kan bij het slachten besmetting van het vlees 
optreden. 
 
Parasieten 
 
De protozoën Cryptosporidium en Giardia komen in het milieu via overstorten, maar vooral 
ook via verspreiding van dierlijke mest. Besmetting van oppervlaktewater wordt 
toegeschreven aan afspoeling van oöcysten afkomstig uit dierlijke mest. Beide organismen 
kunnen darmproblemen geven, vooral bij jongvee. Gezien het uitgebreide voorkomen van 
deze parasieten in het milieu en bij vee is de kans op een extra gezondheidsrisico door 
overstorten klein. 
 
Neospora is een protozo die aanleiding geeft tot abortus bij rundvee. De hond treedt op als 
tussengastheer en meestal wordt bij een Neospora-uitbraak de hond op het bedrijf verdacht 
als infectiebron. Veel stadshonden hebben antistoffen tegen Neospora, en spelen dus 
mogelijk een rol spelen bij de verspreiding. Het is daarom niet uitgesloten dat Neospora 
oöcysten na afspoeling van verharde oppervlakken via een riooloverstort in de sloot komen. 
Over de overleving van Neospora oöcysten in het milieu is weinig tot niets bekend. Nader 
onderzoek is nodig. 
 
Ascaris suum is een spoelworm die voorkomt bij varkens. Deze kan aanleiding geven tot 
gezondheidsproblemen (hoest) bij melkvee (Borgsteede et al. 1992). Kans op verspreiding 
via overstort lijkt nihil. Andere Ascaris soorten, zoals die die bij de mens voorkomen, vormen 
geen bedreiging voor de gezondheid van vee (Meijer et al. 1997). 
 
Taenia saginata - Lintworm die bij de mens voorkomt en de koe als tussengastheer kent. 
Lintworm bij mensen kent een lage incidentie en snelle behandeling (Meijer et al. 1997). De 
risico's op verspreiding zijn klein, maar niet uitgesloten. Lintwormeieren hebben een lange 
overlevingstijd in slib en grond. De worm vormt geen bedreiging voor de koe. Besmet vlees 
wordt afgekeurd, hetgeen een kostenpost voor de veehouder oplevert. Ook dit komt echter 
weinig voor. Bij voldoende verhitting van vlees treedt geen besmetting op. 
 
Conclusies en Aanbevelingen 
 
De protozoën Cryptosporidium spp., Giardia spp. en Neospora spp. en de bacteriën 
Mycobacterium paratuberculosis en Salmonella spp. zijn de pathogenen die de 
gezondheidsrisico's van op de kant gezette baggerspecie voor weidevee bepalen. Naast 
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deze soorten spelen met betrekking tot productkwaliteit de bacteriën E. coli O157 en 
Salmonella spp. en de lintworm Taenia saginata een rol van betekenis. 
 
De protozoën Cryptosporidium spp. en Giardia spp. komen meer of minder  algemeen in het 
milieu voor. Dit betekent dat er behoefte is aan het ontwikkelen van een referentiewaarde, 
waarmee beoordeeld kan worden of er sprake is van "normale" concentraties in de 
baggerspecie of van een duidelijk verhoogde concentratie. Met betrekking tot de risico's van 
besmetting van baggerspecie met Neospora oöcysten is nader onderzoek nodig. 
Mycobacterium en Salmonella komen niet algemeen in het milieu voor, en mogen bij 
voorkeur niet in op de kant te zetten baggerspecie aanwezig zijn.  De aanwezigheid van 
Salmonella kan worden uitgesloten door de baggerspecie op Salmonella te analyseren. Een 
betrouwbare, snelle analysetechniek voor Mycobacterium paratuberculosis is echter nog niet 
beschikbaar.  Als alternatieve maatregel kan besloten worden het perceel voor 6 maanden 
uit te sluiten van beweiding (vooral jonge kalveren) of de winning van gewas, na verspreiding 
van de baggerspecie over het land.  
 
Het risico op besmetting door E. coli O157 en Salmonella spp. kan sterk verkleind worden 
door na verspreiding van de baggerspecie 6 maanden geen dieren op het perceel toe te 
laten. 
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Tabel 1: Overlevingstijd van verschillende (zoönotische) pathogenen in het milieu en de risico's voor gezondheid van melkvee en de kwaliteit 
van het dierlijke product (melk en vlees) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Kans op verspreiding Overleving (d) Risico voor 
 via overstort _____________________________________________________________ 
  In water In bagger In grond Op gewas Dier- Product- Referentie 
   specie   gezondheid veiligheid 
 
Organisme: 
Enterovirussen ++ < 90 < 100 20 - 100 15 - 60 - - 1,2,6 
 
E. coli +++ < 90  20 - 70 15 - 30 - - 1,6 
E. coli O157 + > 80    - - 3 
Campylobacter spp. +++ < 15    -  6 
Listeria spp. ++  180 - 1000   - - 2,6 
Mycobacterium bovis -   365 - 550  ++ - 2,6,7 
Mycobacterium paratbc. +   365 - 550  ++ -/? 2,6,7 
Vibrio cholera (non-O1) + < 30 - 10 - 20 2 - 5 + - 1,4,6 
Salmonella spp. + < 115  20 - 150 15 - 30 ++ + 1,2,6 
 
Cryptosporidium spp. +++ > 180    +/- - 2,5 
Giardia spp. +++ < 90    +/- - 2,5 
Neospora spp. ? ?    ++ - 2 
 
Ascaris suum -  800 - 1800   +/- ? 2,6  
Ascaris spp. + < 365  > 180 30 - 60 - - 1,2,6 
Taenia saginata + < 200  > 180 30 - 60 - + 1,2,6 
________________________________________________________________________________________________________ 
1) WHO 1989 
2) Meijer et al. 1997 
3) Wang en Doyle 1998 
4) Visser 1994  
5) Medema en Ketelaars 1995 
6) Massimo et al. 1994 
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7) Haagsma & Van der Giessen 1993 


