Bestrijdingsmiddelen en de Maas

1. Inleiding
In de regio Rotterdam zijn één miljoen
mensen voor hun drinkwater aangewezen
op de Maas. Om de waterkwaliteit van de
Maas te verbeteren, is in 1992 het Project
Onderzoek Maas (POM) gestart. POM is
een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Rotterdam, Waterbedrijf Europoort (WBE) en Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch (WBB). Het project
heeft tot doel de Maaswaterkwaliteit
zodanig te verbeteren, dat tegen lage
kosten en met eenvoudige zuiveringsmethoden drinkwater kan worden bereid.

2. Bureaustudie bestrijdingsmiddelen
1993
Er moet een zodirect mogelijke relatie
gelegd worden tussen gebruikers van
bestrijdingsmiddelen (zgn. 'diffuse
bronnen') en de verontreiniging van het
oppervlaktewater in het onderzoekgebied.
Omdat het om vele gebruikers gaat, is een
eenduidige relatie alleen te leggen door
het verband aan te tonen tussen de
emissie van bestrijdingsmiddelen in een
hydrologisch geïsoleerd gebied en de
vrachten die het gebied verlaten. Zonodig
wordt gecorrigeerd voor in het gebied
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Het draagvlak van POM is tijdens de
uitvoering van het project verbreed doordat 19Maasgemeenten en het Nationaal
Park De Biesbosch zich bij POM hebben
aangesloten. De slechte kwaliteit van het
Maaswater veroorzaakt namelijk ook
verontreiniging van de waterbodem, en
tast daardoor de functie van de gemeentelijke havens en de natuur- en recreatiefunctie van de Biesbosch aan.
POM wil met de lozers (zowel puntlozers
als diffuse verontreinigers) afspraken
maken over reductie van de vervuiling. Bij
voorkeur worden deze afspraken vastgelegd in een convenant. De algemene
werkwijze van POM is dat probleemstoffen worden geselecteerd, dat bij lozers
de omvang van de vrachten probleemstoffen wordt gemeten, en dat aan de hand
van de lozingsgegevens gesprekken met
hen worden aangegaan.
Bestrijdingsmiddelen, ook wel gewasbeschermingsmiddelen genoemd, vormen
voor de drinkwaterbedrijven een stof die
in belangrijke mate aandacht vereist. De
concentratie van bestrijdingsmiddelen in
het Maaswater is periodiek dermate hoog,
dat de inname daarvan voor drinkwaterbereiding moet worden stopgezet. Het
verwijderen van deze stoffen uit het water
vergt geavanceerde, dure technieken.
Vooral polaire bestrijdingsmiddelen zijn
technisch lastig te verwijderen. Derhalve
heeft POM zich recentelijk op deze
problematiek gericht.

aanwezige puntbronnen en de inlaat van
gebiedsvreemd water. Hiertoe moet aan
de volgende voorwaarden worden
voldaan.
Aan de emissiezijde:
- er moet een eenduidig begrensd
hydrologisch gebied kunnen worden
geselecteerd;
- binnen dit gebied moet het jaarlijkse
gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen
worden gekwantificeerd;
- van de gebruikte bestrijdingsmiddelen
moeten stofspecifieke gegevens aanwezig
zijn. Hiertoe behoren onder andere
afspoelings-, uitspoelings-, drift- en
afbraakcoëfficiënten;
- gebruikers moeten kunnen worden
geïdentificeerd.
Aan de immissiezijde:
- de gekozen hydrologische eenheid
moet bij voorkeur over slechts één punt
afwateren;
- er moeten van dit punt voldoende
concentratiegegevens zijn van de desbetreffende bestrijdingsmiddelen in
monsters, die op een representatieve wijze
genomen zijn, om in combinatie met
corresponderende debietgegevens een
vracht per jaar te kunnen berekenen;
- er moet kunnen worden gecorrigeerd
voor eventueel aanwezige puntbronnen en
de inlaat van gebiedsvreemd water.
Om na te gaan in hoeverre er in het

Samenvatting
De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de Maas vormt een
schadepost bij de drinkwaterbereiding. In het kader van het
Project Onderzoek Maas (POM) zijn
twee stroomgebieden en twee rioolwaterzuiveringsinstallaties in NoordBrabant op bestrijdingsmiddelen
onderzocht. Er is een relatie gelegd
tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de waterkwaliteit. Ook
is de bijdrage van de verschillende
gebruikersgroepen gekwantificeerd.
De belangrijkste bestrijdingsmiddelen zijn diuron, atrazine en
simazine. Diuron is vrijwel geheel
afkomstig uit stedelijk gebied.
Simazine en atrazine zijn zowel uit
de agrarische sector als uit het
stedelijk gebied afkomstig. POM
wil met deze informatie de lozers
benaderen om afspraken te maken
over lozingsreducties.
Nederlandse deel van het Maasstroomgebied gebieden zijn te vinden die aan
deze voorwaarden voldoen, is in 1993 een
bureaustudie uitgevoerd.
In dit onderzoek zijn de volgende gegevens geïnventariseerd:
- de in diverse stroomgebieden gelegen
gemeenten en de mate waarin een stroomgebied samenvalt met een gemeente;
- aanwezige gewassen per gemeente en
daarop in theorie toegepaste bestrijdingsmiddelen;
- jaarlijkse giften van bestrijdingsmiddelen per gewas per hectare;
- stofspecifieke coëfficiënten.
Deze gegevens zijn ingevoerd in een
eenvoudig rekenmodel om een schatting
van de emissie te kunnen maken. In afbeelding 1,het stofstroomschema, staan
de emissieroutes die in het emissiemodel
zijn opgenomen.
Om een immissie te kunnen berekenen,
zijn de volgende gegevens nodig:
- identificatie van afwateringseenheden,
die zoveel mogelijk samenvallen met
gemeentegrenzen;
- meetgegevens van regionale waterbeheerders over het debiet van afwateringseenheden en concentraties
van bestrijdingsmiddelen.
De resultaten van deze bureaustudie
zijn als volgt samen te vatten.
1. Relatief kleine, goed gedefinieerde
hydrologische eenheden, die slechts op
één punt afwateren en die in voldoende
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mate samenvallen mei gemeentegrenzen,
zijn te vinden; gegevens over bestrijdingsmiddelengebruik op stroomgebiedniveau
kunnen worden afgeleid van gegevens op
gemeenteniveau.
2. De laatste gebruiksgegevens van
bestrijdingsmiddelen per hectare per
gewas op gemeenteniveau waren van
1988; een actualisering van deze gegevens
was op korte termijn te verwachten.
Actuele gegevens over gewasarealen zijn
te genereren, bijvoorbeeld met behulp van
satellietbeelden of het CBS-register.
3. Stofspecifieke emissiefactoren zijn
gedeeltelijk bekend en moeten gedeeltelijk
worden geschat.
4. De meetprogramma's van de regionale
waterbeheerders zijn onvoldoende actueel
wat betreft parameterkeuze; de bestrijdingsmiddelen die het meest in aanmerking komen worden niet of zeer
beperkt gemeten en de meetprogramma's
zijn niet ontworpen om vrachten te
kunnen berekenen.

afwateringspunt van de Bakelse Aa en van
de Achterste Stroom; extrapolatie van de
uitkomsten naar het gehele Nederlandse
deel van het Maasstroomgebied;
- schatten van de totale bijdrage van het
Nederlandse deel van het Maasstroomgebied aan de jaarvracht van de drie
belangrijkste bestrijdingsmiddelen in de
Maas bij het innamepunt van het WBB;
- actualiseren en toepassen van het
eerder opgestelde emissiemodel (zie
afb. 1) om de emissie van de drie belangrijkste bestrijdingsmiddelen te schatten.
De meetcampagne
Noor de meetcampagne is volautomatische
debietproportionele monsternameapparatuur (EPIC, type 1022) geïnstalleerd bij de meetstuw in het afwateringspunt van de Achterste Stroom en van de
Bakelse Aa en in de effluenten van de
rwzi's. De monstername werd gestuurd
door het ter plaatse gegenereerde debiet-

Op grond hiervan is besloten een gerichte
meetcampagne uit te voeren in twee kleine
delen van het stroomgebied van de Maas
in Noord-Brabant. Dit waren: Achterste
Stroom en Bakelse Aa (zie afb. 2). Omdat
was gebleken dat bestrijdingsmiddelen in
aanzienlijke mate uit stedelijk gebied
afkomstig kunnen zijn, is ook de rwzi
Eindhoven in het meetprogramma opgenomen. In het stroomgebied van de
Achterste Stroom bevindt zich de rwzi van
Hilvarenbeek. Deze rwzi is, als puntbron,
ook in het meetprogramma opgenomen.
Het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op fenylureumherbiciden en
triazines, waarvan diuron, atrazine en
simazine de belangrijkste zijn.
3. Meetcampagne bestrijdingsmiddelen
1994
In 1994 is een onderzoek uitgevoerd dat
de volgende onderdelen omvatte:
- uitvoering van een meetcampagne om
de vrachten van bestrijdingsmiddelen te
meten in het effluent van de rwzi's van
Eindhoven en van Hilvarenbeek en in het

signaal van de meetstuwen en het effluent
van de rwzi's. De bewaking van de
systemen vond plaats door een interne
regelunit met controlemogelijkheid via
een modem en telefoon. De monsters,
opgevangen in een gekoeld verzamelvat,
zijn wekelijks, dan wel tweewekelijks
opgehaald en aan de laboratoria aangeboden ter analyse. In het stroomgebied
van de Bakelse Aa wordt gebiedsvreemd
water ingelaten vanuit het Kanaal van
Deurne. Uit het kanaal zijn op regelmatige
tijden steekmonsters genomen. De
monsternameperiode liep van half maart
tot half november.
De totaalvracht per bestrijdingsmiddel
over de bemonsteringsperiode is berekend door sommatie van deelvrachten
per verzamelmonster. In het kader van de
kwaliteitszorg zijn de monsters gecodeerd
aangeleverd aan de laboratoria, inclusief
duplo's en blanco's. Afzonderlijke foutenbronnen in het meetprogramma zijn
gekwantificeerd en de spreiding op de
totale vracht is berekend.
Voor de agrarische gebieden is nagegaan
welke gewassen zijn geteeld en zijn de
arealen bepaald met behulp van satellietbeelden.
Op grond van literatuur is nagegaan welke
bestrijdingsmiddelen op welke gewassen
worden gebruikt. Op deze wijze is een toedeling gemaakt van de vrachten vanuit de
agrarische gebieden naar specifieke teelten.
De resultaten worden gerapporteerd in
tabel I.
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Aß. 2- Kaart.

