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Woord vooraf
In gebieden met intensieve bloembollenteelt worden regelmatig bestrijdingsmiddelresidueninvrijhogeconcentratiesindewaterlopengemeten.Vragenhierbijzijnwelke
debelangrijkste routesvanverontreiniging zijn en welkemaatregelen kunnen worden
genomen om de verontreinigingen tegen te gaan. In het onderzoeksproject getiteld
'Emissiesvanbestrijdingsmiddelen ennutriëntenindebloembollenteelt' werdenenkele
emissieroutes onderzocht. Het experimentele deel van dit onderzoek werd uitgevoerd
indeperiodevoorjaar 1992totvoorjaar 1994.Ditrapportbeschrijft hetdeelonderzoek
naar de concentraties van bestrijdingsmiddelen die voorkomen in het veld.
De deelnemers aan het gehele project zijn: het Hoogheemraadschap van Rijnland te
Leiden,hetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoekteLisseenDLO-StaringCentrum.
De uitvoering van het onderzoek werd gecoördineerd in de Landelijke Projectgroep
Emissies Bloembollenteelt. Ook vond werkoverleg plaats per regio, in resp. de
WerkgroepWassenaarendeWerkgroepStMaartensbrug.Hetonderzoekwerdbegeleid
door de Landelijke Begeleidingsgroep Emissies Bloembollenteelt, waarin de
medefinanciers waren vertegenwoordigd.
De opdrachtgevers en medefinanciers die het project mogelijk maakten zijn:
- de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA);
- deDirectieWetenschapenKennisoverdracht,MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer
en Visserij;
- het Hoogheemraadschap van Rijnland;
- hetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandeling (RIZA),
Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
- hetDirectoraat-GeneraalMilieubeheer,MinisterievanVolkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer;
- de Provincie Noord-Holland;
- de Provincie Zuid-Holland;
- het Produktschap voor Siergewassen, mede namens het Milieuplatform voor de
Bloembollenteelt.
Dankistevens verschuldigd aande Gebr.Hoogeveen teWassenaarenaanbestuuren
medewerkers van het Proefbedrijf voor de Bloembollenteelt 'De Noord' te St
Maartensbrug voor hun medewerking bij het veldonderzoek.
De volgende (ex-)collega's zijn wij erkentelijk voor hun bijdragen aan het hier
gerapporteerde onderzoek: W.A. de Boer (SC-DLO), R. Hakkenes (Rijnland), F.J.
Koekoek(Rijnland),A.M.Matser(SC-DLO),J.Pankow(SC-DLO)enA.vandenToorn
(SC-DLO).

Samenvatting

In het kader van onderzoek naar deemissies van bestrijdingsmiddelen gebruikt in de
bloembollenteelt werdenopenbijbedrijventeWassenaarenStMaartensbrug monsters
verzameldvanregenwater,drainwaterenslootwater.Hetregenwaterwerdopgevangen
in vaten en drainwater en slootwater werden debietsproportioneel bemonsterd met
geautomatiseerde apparatuur. Deelmonsters werden regelmatig ingevroren en
verzamelmonsters voor periodes van 8 weken werden door TNO-Zeist geanalyseerd
opeen reeksbestrijdingsmiddelen, viagaschromatografie en vloeistofchromatografie.
In controle-experimenten werd nagegaan of tijdens de hele procedure van opvangen,
behandelenenbewarenvanhetwaterverliezenoptraden.Voorvierbestrijdingsmiddelen
inregenwaterwerdaanheteindvandeprocedure57tot93%vandebegin-concentratie
teruggevonden. Aan het eind van deprocedure voor slootwater werd van vijf stoffen
68 tot 96% teruggevonden.
Van het fungicide chloorthalonil werd bij de afname-experimenten nauwelijks iets
teruggevonden.Adsorptievandeapolaireverbindingaanoppervlakkenenvervluchtiging
uit het water zijn mogelijke oorzaken. Voor insekticiden als deltamethrin en
esfenvaleraat is hetzelfde probleem te verwachten. Verdere methodiek-ontwikkeling
is nodig omvoor sterk-apolaire bestrijdingsmiddelen de concentraties in water in het
veld te kunnen bepalen.
Vandeherbiciden werdchloridazon inStMaartensbrug driemaalinneerslag gemeten
(in de vier opvangperioden). Metamitron werd in één meetperiode (van de vijf) te
Wassenaar gemeten. Het traject van de meetbare concentraties liep van 0,1 tot 0,35
Hg/1. In de meeste neerslagmonsters (bijna 80%) lagen deze herbiciden beneden de
bepalingsgrens. Van de fungiciden werd carbendazim in vier van de 13 perioden
gemeten,inhettraject van0,1tot0,3 ug/1.Ditisruimboven degrenswaardevan 0,03
ug/1 voorcarbendazim inoppervlaktewater. Inbijna 70%vandeneerslagmonsters lag
de concentratie van dit middel beneden de bepalingsgrens van omstreeks 0,1 ug/1.
Prochloraz werd slechtséénmaal aangetoond inderelatief lageconcentratie van bijna
0,1 ug/1.Inmeerdan90%vandemonsterslagdeconcentratievanprochlorazbeneden
de bepalingsgrens. Door de afname tijdens de meetprocedure kunnen de werkelijke
concentraties van de laatste drie middelen omstreeks 1,7 maal zo groot zijn geweest
als de meetconcentraties.
Bijeenrelatiefhogegemetenconcentratievan0,3ug/1in 15 mmneerslagisdebijdrage
aan de concentratie van het slootwater (bij 0,25 meter diepte) van de orde van 0,02
ug/1.Het overwaaien van spuitvloeistof kan een bijdrage leveren van 8ug/1 enhoger.
De bijdrage van een bestrijdingsmiddel in regenwater aan de concentratie ervan in
waterlopen is dus relatief klein.
Het herbicide chloridazon werd in de meeste drainwatermonsters van de behandelde
percelen aangetoond. Demediaan-waarde van alle drainwater-concentraties was 0,13
ug/1ende90-percentielwaardewas0,37ug/1.Inhetuitgelatenwatervandemeetsloten
waschloridazoninmeerdandehelft vandeperiodenaantoonbaar.Demediaan-waarde

was 0,14 jag/1 en de 90-percentiel waarde 0,53 ug/1. Enkele relatief hoge concentraties
in slootwater in de toepassingsperiode in het voorjaar (t.o.v. die in drainwater) duiden
op een bijdrage door overwaaien van spuitvloeistof. De indicatieve norm voor
chloridazon in oppervlaktewater is 1,8 ug/1.
Het herbicide metamitron werd in een zeer beperkt aantal drainwatermonsters
aangetroffen. De mediaan-waarde van de concentraties was <0,05 ug/1 en de 90percentiel waarde was <0,1 ug/1.Bij de beoordeling in de toelatingsprocedure werd
meer uitspoeling verwacht. In deze gronden wordt metamitron versneld omgezet door
adaptatie van de micro-organismen. Ook in het water van de meetsloten werd
metamitron slechts in een zeer beperkt aantal perioden aangetoond.
Het fungicide carbendazim werd in een kwart van de meetperioden in het drainwater
op de twee lokaties gemeten. De mediaan-waarde van de metingen was <0,2 ug/1en
de 90-percentiel waarde was0,4 ug/1.Nagegaan dientteworden of enkelerelatief hoge
drainwaterconcentraties indewinter afkomstig zijn vandetoediening van carbendazim
met ontsmet plantgoed in het najaar. In het water afgevoerd uit de meetsloten was
carbendazim ineenkwart van deperioden meetbaar ophetniveau van0,2 ug/1en hoger.
De mediaan-waarde was <0,2 ug/1, terwijl de 90-percentiel waarde 0,5 ug/1 was. Dit
is ruim boven de grenswaarde van 0,03 ug/1voor oppervlaktewater. Door de afname
bij de procedure kunnen de werkelijke concentraties carbendazim omstreeks 1,5maal
zohoog zijn geweest. Bij enkelehogereconcentraties in slootwater invoorjaar en zomer
speelt mogelijk overwaaien van spuitvloeistof een rol.
Verreweg de meeste concentraties van HTI (omzettingsprodukt van chloorthalonil) in
drainwater waren laag.De mediaan-waarde was <0,04 ug/1en de 90-percentiel waarde
was 0,10 ug/1. Verwacht werd dat HTI in veel grotere mate zou uitspoelen, maar de
adsorptie aan gronden blijkt sterker dan gedacht. In het slootwater werd HTI slechts
enkele malen aangetoond, in lage concentraties.
Inwaterdatwerdingelatenuitanderewaterlopenwerdcarbendazim tweemaal gemeten.
Verder leverde het beperkte aantal metingen geen aanwijzing op dat residuen in
ingelaten water een belangrijke bijdrage leverden aan deconcentratie in de meetsloten.
Bij de analyse van de waterbodems op acht regelmatig gebruikte bestrijdingsmiddelen
kwam geen duidelijke aanwijzing voor accumulatie naar voren.
Het grondontsmettingsmiddel 1,3-dichloorpropeenwerd in steekmonstersvan grondwater,
drainwater en slootwater niet aangetoond (<0,1 ug/1). Het omzettingsprodukt 3chloorallylalcohol werd enkele malen ingrondwater aangetoond, maarnietin drainwater
of slootwater. Het bijprodukt 1,2-dichloorpropaan was niet aantoonbaar (<0,2 ug/1).
Bij zorgvuldig toepassen in de bloembollenteelt kunnen de concentraties van een flink
aantal bestrijdingsmiddelen in dewaterlopen laagblijven. Voor anderemiddelen levert
hun gedrag indebodem duidelijk uitspoelingsrisico. Dehogereconcentraties, gemeten
in monitoringstudies, zijn in dit onderzoek niet aangetroffen.
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1 Inleiding

De bloembollenteelt is in een aantal gebieden in Nederland van groot belang. De
bloembol-gewassen worden bedreigd door verschillende ziekten en plagen. Aan de
Produkten worden hoge eisen gesteld met betrekking tot het vrij zijn van ziekten en
plagen, vooral in het kader van de omvangrijke export. Vanwege het relatief hoge
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt gevreesd voor
aanzienlijke emissies die schadelijke invloed hebben op de andere functies van de
betreffende landelijke gebieden. Voorbeelden hiervan zijn: woonfunctie, drinkwatervoorziening,natuurbehoud en-ontwikkelingenrecreatief medegebruik.Een overzicht
van deemissieroutes van bestrijdingsmiddelen vanuit landbouw entuinbouw naar de
milieucompartimenten is gegeven door Leistra (1995).
In het signaleringsonderzoek van de waterkwaliteitsbeheerders worden regelmatig
bestrijdingsmiddelen gemeteninwaterlopen(HoogheemraadschapvanRijnland, 1992).
De hoogste concentraties worden gemeten in gebieden met intensieve tuinbouw. In
diversegevallenwordendaarbijdewaterkwaliteitsnormenfors overschreden.Meerdan
95%vandebelastingvanhetoppervlaktewaterinRijnland bleekafkomstig tezijn van
landbouwentuinbouw.Ookbijmetingeninhetgrondwateronderbloembollenpercelen
werden residuen van een aantal bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
DeRegeringsbeslissingMeerjarenplan Gewasbescherming (MinisterievanLNV,1991)
kondigt aan dat maatregelen zullen worden genomen ter vermindering van de
verontreinigingvanwaterlopenmetbestrijdingsmiddelen.Genoemdwordenhetinstellen
vanspuitvrijezoneslangsdewaterlopenenhetverbeterenvandetoedieningstechnieken.
De middelen die aanleiding geven tot verontreiniging van grondwater en waterlopen
bovendenormenzullenwordengesaneerdviahettoelatingsbeleid.Eenhoofddoel van
hetbeleidisom90%vermindering vandeemissiesnaaroppervlaktewatertebereiken.
Het beleid van de waterbeheerders is erop gericht ombinnen enkelejaren te voldoen
aandeecotoxicologischonderbouwdenormenvoorbestrijdingsmiddelen inoppervlaktewater (van Meerendonk et al., 1994).Het grondwater moet voldoen aan deEU norm
van 0,1 ug/1 voor bestrijdingsmiddelen in drinkwater (EG, 1980), evenals het
oppervlaktewater dat is bestemd voor de bereiding van drinkwater.
Recent is een overzicht van de problematiek betreffende bestrijdingsmiddelen in
waterlopen en van de belangrijkste aanvoerroutes vanuit tuinbouwsectoren gegeven
doorGerritsen (1995).Verontreiniging vanwaterlopen kanoptredenbijdetoediening
vanbestrijdingsmiddelen, viaoverwaaienvanspuitvloeistof.Metingenbetreffende het
overwaaien bij bespuitingen in de bloembollenteelt zijn uitgevoerd en gerapporteerd
doorvandePeppel-Groen etal.(1995).Hieruit bleek datbrede spuitvrije zoneslangs
dewaterlopen nodig zijn omdedepositie ophet slootwatertothet gewenste zeerlage
niveau terug tebrengen.Het oppervlaktewater kan ookworden verontreinigd doorde
bestrijdingsmiddelen die in deneerslag voorkomen. In enkele recente studies werden
duidelijkeresiduenvandezemiddeleninregenwatergemeten(ProvincieZuid-Holland,
1994).De concentraties in regenwaterin bloembollenteelt-gebieden zijn nodig omde
bijdrage van deze route aan de verontreiniging van waterlopen te kunnen schatten.
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De bestrijdingsmiddelen die zijn toegepast op de percelen kunnen deels via de bodem
uitspoelen naar het grondwater. De mate waarin dat gebeurt is o.a. afhankelijk van de
middel-eigenschappen, deopbouw van debodem endeklimatologische omstandigheden.
De weinig-humeuze zandgronden in gebruik voor de bloembollenteelt lijken relatief
gevoelig vooruitspoeling.Een deelvandegrondenheeft een ondiepe grondwaterstand.
Bij gedraineerde percelen kunnen de residuen relatief snel en in grotere omvang via
het drainwater in de waterlopen terechtkomen. Over deomvang van deuitspoeling van
bestrijdingsmiddelen uitbloembollengronden naargrondwater enwaterlopen was weinig
bekend. Ook de kennis over de kwantitatieve invloed van belangrijk geachte factoren
op de uitspoeling was te beperkt. Deze kennis is nodig om aan te geven hoe groot de
effecten van de verschillende emissie-beperkende maatregelen zullen zijn.
In het hier gerapporteerde deel van het emissie-onderzoek werden metingen voor
bestrijdingsmiddelen verricht op proeflocaties in twee gebieden met bloembollenteelt
op zandgrond. De bedrijven werden geselecteerd op grond van hun geschiktheid voor
dit onderzoek:
* het grotendeels bekend en controleerbaar zijn van de hydrologische situatie;
* weinig invloed van andere landbouw- en tuinbouw-gebieden;
* één bedrijf met gangbare teelt en één met geïntegreerde teelt;
* bereidheid van de telers tot medewerking, o.a. wat betreft het voeren van de
bestrijdingsmiddelen-boekhouding.
De eerste locatie was op een praktijkbedrijf te Wassenaar; de tweede was op het
proefbedrijf De Noordte StMaartensbrug. Indeperiode voorjaar 1992totvoorjaar 1994
werden monsters genomen van a) neerslag, b) drainwater, c) slootwater, en d)
waterbodems. De meeste chemische analyses werden verricht voor de bestrijdingsmiddelen chloridazon, metamitron,carbendazim, chloorthalonil (omzettingsproduktHTI),
prochloraz en 1,3-dichloorpropeen.
Het onderzoek voor de neerslag is beschreven in Hoofdstuk 2.1.Het drainwater werd
debietsproportioneel bemonsterd via automatische monstername-apparatuur,evenals de
aanvoer en afvoer voor de meetsloten (Hoofdstuk 2.2). Slootbodem-materiaal werd
bemonsterd optweetijdstippen, aanhetbegin en aan heteind van de onderzoek-periode
(Hoofdstuk 2.3). De lotgevallen van het vluchtige 1,3-dichloorpropeen en verwante
verbindingen werden gevolgd via het nemen van steekmonsters (Hoofdstuk 2.4). De
resultaten van de analyses van de bestrijdingsmiddelen worden gepresenteerd en
toegelicht in Hoofdstuk 3. De algemene bespreking en de conclusies betreffende dit
onderzoek volgen in Hoofdstuk 4.
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2 Werkwijzen

2.1 Bemonstering van neerslag
2.1.1 Opvang en analyse
Neerslag werd opgevangen in de periode voorjaar 1993 tot en met voorjaar 1994in
elk van de twee bloembollenteelt-gebieden. Deeerste opvang-opstelling stond bij het
meteo-station van het vliegveld Valkenburg, op ruim 500 meter ten oosten van het
bloembollenteelt-gebied in de duinstreek tussen Wassenaar en Katwijk. De tweede
opstelling stond op het meteo-veld (begroeid met gras) van het Proefbedrijf voor de
Bloembollenteelt DeNoord te St Maartensbrug. Deze opstelling werd op een afstand
van enkele tientallen meters omringd door bloembollen-percelen waarop regelmatig
bestrijdingsmiddelen werden toegepast.
Deopvang-opstellingbestonduiteengroteroestvrij-stalentrechtergeplaatstboveneen
eveneens roestvrij-stalen opvangvat.Inhetlaagstedeelvandetrechterbevondenzich
enkelekleine gaatjes. Detrechterrustte opderand vaneenPVC-cilinder,waarinzich
het opvangvatbevond.Debouw vandeopstelling endeafmetingen zijn weergegeven
inFiguurla.Metdezeopstellingwerddetotaledepositie(regenwater, vloeistofdruppeltjes, vaste deeltjes) op ongeveer 0,5 meter hoogte gemeten.
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PVC-cilinder
N

^

N
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Fig. 1 Opstelling vooropvangvanneerslag(a)zoalsgeplaatstbij Wassenaar enSt Maartensbrug.
Iets gewijzigdeopstelling(b) voorhet meten vande afnamevande bestrijdingsmiddelen.

Het water in de opvangvaten werd wekelijks verzameld, mits er minstens 1liter was
opgevangen (ditkomtovereenmet3,2mmneerslag).Kleinerevoluminawerdeninhet
vatachtergelaten.Hetmonsterwerdgetransporteerdnaarhetlaboratoriumeningevroren
tot -20°C tot kort voor de analyse-datum (iedere acht weken).
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De bruto-lijst van te analyseren bestrijdingsmiddelen was dezelfde als de lijst van
middelen te meten in drainwater en/of slootwater in dit project. Aan het eind van de
verzamelperiode werd beslist welke middelen voor analyse in aanmerking kwamen,
gezien de toepassing in de opvangperiode. De globale planning wat betreft de te
analyseren middelen, huntoepassingsperiode enhunbemonsteringsplaatsis weergegeven
inTabel 1.In dewintermaanden (inenomstreeks december enjanuari) was het gebruik
vanbestrijdingsmiddelen zeer gering,metnamevandemiddelen inhet meetprogramma.
Voor deze periode hoefden dan ook vrijwel geen analyses te worden verricht.
Tabel 1 Bruto-lijst van bestrijdingsmiddelen die werden geanalyseerd in het regenwater opgevangen
bij Wassenaar en St Maartensbrug. Met hun toepassingsperiodes. W = Wassenaar; S =St
Maartensbrug
Periode

Middelen

Voorjaar 1993

chloridazon (W,S), metamitron (W,S)
carbendazim (W,S), chloorthalonil (W,S), prochloraz (W,S)
deltamethrin (S), esfenvaleraat (W)

Zomer 1993

chloridazon (W,S), metamitron (W,S)
carbendazim (W,S), chloorthalonil (W,S), prochloraz (W,S)
deltamethrin (S), esfenvaleraat (W)

Najaar 1993

uitloop van de zomer-middelen

Winter 1993/1994

weinig toepassingen; evt vroege start met chloridazon en metamitron

Voorjaar 1994

als voorjaar 1993

Kort voor de analyse-datum werden de ingevroren watermonsters ontdooid en werden
de te analyseren bestrijdingsmiddelen vastgesteld; het aantal mede op basis van het
beschikbare volume regenwater. Voor een analyse per middel was veelal minstens 0,5
liter water nodig. De monsters werden geanalyseerd door TNO Voeding te Zeist, op
dezelfde wijze als de drainwater- en slootwatermonsters uit dit project.

2.1.2 Controle op de afname in regenwater
De afname van de te analyseren bestrijdingsmiddelen tijdens opvangen, verwerken en
bewaren van het regenwater werd gemeten in een speciaal experiment. Een derde
opstelling voor deopvang van regenwater (indezelfde uitvoering alsgebruikt teWassenaarenStMaartensbrug) werd hierbij geplaatst indebuitenlucht,nabij het laboratorium
te Wageningen. Eerst werd hiermee in de periode van 10 tot 20 september 1993
regenwater opgevangen; het volume van 20 liter kwam overeen met ongeveer 65 mm
neerslag.
Voorhetafname-experiment werd eenmengoplossing vandebestrijdingsmiddelen, met
bekende nominale concentraties, samengesteld. Hierbij werd uitgegaan van de middelen
in zuivere vorm. Bijzonderheden over het bereiden van deze mengoplossing werden
gegeven door van der Pas (1994a). Denominale concentraties van demiddelen in deze
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mengoplossingwaren:chloridazon9,1 (j.g/1,metamitron8,4 ug/1,carbendazim8,6ug/1;
chloorthalonil 10,0 (j.g/1en prochloraz 10,0 (j.g/1.
Hetafiiame-experimentwerdingezetop1 oktober 1993.Inhetroestvrij-stalen opvangvat
werd 17,5kg van heteerderopgevangen regenwater afgewogen. Hieraan werd 2,4kg
vandemengoplossingvandebestrijdingsmiddelen toegevoegd,waarnawerdgemengd
door roeren. De nominale concentratie van de bestrijdingsmiddelen in het opvangvat
lag in het traject van 1,02 tot 1,24 |ig/l. Van deze begin-oplossing werd in tienvoud
een bekende massa deelmonster overgebracht in een fles (inhoud 0,5 liter). Per
verbinding werd detotaleinhoud vantweeflessengeëxtraheerd engeanalyseerd door
TNO-Zeist. Dit leverde de gemeten begin-concentraties van elk van de bestrijdingsmiddelen in het opvangvat.
Deafname-proef duurdevan 1 tot 11 oktober 1993.Deopvangtrechterwerdomgekeerd
(metdebollekantnaarboven)opdePVCcilinder geplaatst (Figuur lb) ende gaatjes
werden afgeplakt, zodat er geen nieuw regenwater in het opvangvat stroomde. De
luchttemperatuurbinnendePVCcilindervarieerdetussen9°Cen21,5°C.Aanheteind
van de periode werd het water in het opvangvat gemengd en overgebracht in vier
transport-flessen (inhoud2,5liter),diewerden afgesloten. Hettransport vanveldnaar
laboratorium werd nagebootst door deze flessen 4 uur langzaam te schudden op een
schudmachine.Vervolgens werdhetwaterkortopgeslagen ineenkoudekamer(5°C).
De watermonsters werden in fasen ingevroren (tot -25°C), op dezelfde wijze als dit
gebeurdemetdeveldmonsters(vanderPas, 1994b).Kortvoordeanalyse-datumwerden
zeontdooidennaarTNO-Zeist gebracht.Daarwerdende middelen opdezelfde wijze
geanalyseerd als de watermonsters uit het veld. Alle gemeten concentraties werden
gecorrigeerdvoordeefficiëntie vandeextractievanhetbetreffende bestrijdingsmiddel
uit water.

2.2 Bemonstering van drainwater en slootwater
2.2.1 Wassenaar
Ophetpraktijkbedrijf teWassenaar werden tweeproefpercelen geselecteerd, elkmet
een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha. De bodem bestaat uit weinig-humeus zand op
een goed-doorlatende zand-ondergrond. Depercelen zijn gedraineerd op0,8 mdiepte
endedrainafstand is40m.Dedrainbuizen voerden grondwaterafovereenlengtevan
100 m, zodat ze elk water afvoerden van een oppervlak van 4000 m .
Heteersteperceel,middenophetbedrijf gelegen,werdinhetseizoen 1992-1993 beplant
mettulpen (2,5 ha) enin het seizoen 1993-1994 methyacinten (1,6 ha)en lelies (0,7
ha).Demeetdrain gekozen opditperceelwordtaangeduid metdrainWv (Wassenaar,
voorste meetdrain).
Hettweedeproefperceel lagachterophetbedrijf, tegendeduinenaan.Ditperceelwas
in het seizoen 1992-1993 beplant metlelies (1,7ha) en tulpen (0,8 ha),en in seizoen
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1993-1994 met lelies (1,7 ha) en hyacinten (0,8 ha). Ook op dit perceel werd een
meetdrain (aanduiding Wa; Wassenaar, achter) gekozen.
Het debietvan deafvoer van detwee drainbuizen werd continu gemeten en geregistreerd
door geautomatiseerde apparatuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Debietsproportioneel werden drainwatermonsters genomen voor de analyse op een reeks
bestrijdingsmiddelen.
De sloot waarop de drainbuizen uitmonden, aangeduid met meetsloot, werd aan de
voorkant afgesloten met een schot. Aan de achterkant liep de sloot dood. Bij het schot
werd het water uit de meetsloot gepompt als het boven een bepaald niveau kwam. Ook
kon zonodig slootwater van buiten in de meetsloot worden ingelaten. Het debiet van
de afvoer en aanvoer van water werd gemeten en geregistreerd. De pompstroom werd
debietsproportioneel bemonsterd voor de analyse op bestrijdingsmiddelen.
De watermonsters werden opgevangen in goed gereinigde flessen, opgesteld in een
koelkast in een afgesloten ruimte. De monsters werden wekelijks of tweewekelijks
(afhankelijk van de verwachte waterafvoer) naar het laboratorium getransporteerd om
te worden ingevroren.

2.2.2 St Maartensbrug
Ophetproefbedrijf DeNoord teStMaartensbrug werden inhet seizoen 1992-1993 twee
proefpercelen gekozen en in het seizoen 1993-1994 twee andere proefpercelen. De
bodem bestaat uit weinig-humeus zand, dat op omstreeks 1m diepte overgaat in meer
kleiïg materiaal. De drainafstand op hetbedrijf is 8 m. Steeds werd de afvoer van vier
drainbuizen onder het perceel gecombineerd via een verbindingsbuis in het sloottalud.
In het seizoen 1992-1993 werden op het eerste perceel (voorop bedrijf) tulpen geteeld
en op het tweede perceel (achterop) lelies. In het seizoen 1993-1994 werden op het
voorste perceel lelies geteeld en op het achterste perceel tulpen. De draincombinaties
worden aangeduid met resp. Sv (St Maartensbrug, voorop) en Sa (idem, achterop).
Het afvoer-debiet van elke combinatie drainbuizen werd continu gemeten en
geregistreerd.De drainafvoer werd debietsproportioneel bemonsterd ende watermonsters
werden opgevangen inschoneglazen flessen opgesteldineenkoelkast ineen afgesloten
ruimte. De gebruikte geautomatiseerde opstelling van DLO-Staring Centrum is
beschreven door Groenendijk et al. (1995). Bij voldoende drainafvoer werden de
watermonsters wekelijks getransporteerd naar het laboratorium omteworden ingevroren.
Deslootwaarindedrainsuitmonden wordt aangeduid metmeetsloot. Voorop het bedrijf,
op enige afstand van het afvoer-punt, werd de sloot afgesloten met een schot. Bij het
stijgen van het waterniveau in de meetsloot boven een bepaald niveau werd water
uitgepompt. Hetdebiet van dewaterafvoer werd gemeten en continu geregistreerd. Het
uitgepompte water werd debietsproportioneel bemonsterd en opgevangen in flessen in
een koelkast in een afgesloten ruimte (Groenendijk et al., 1995). Achterop het bedrijf
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konoppervlaktewater vanuiteenbredewaterloopwordeningelatenindemeetslooten
ook dit werd geregistreerd en bemonsterd.
In deperiode tot half november 1992was de automatische bemonsteringsapparatuur
nog niet in werking. In deze tijd werden wekelijks steekmonsters genomen van
drainwater en slootwater. Over perioden van 8 weken werden deelmonsters hiervan
ingevroren, waarbij ze werden samengevoegd tot een verzamelmonster.
Twee proefpercelen werden tijdelijk geïnundeerd voor de bestrijding van sommige
bodemziekten(nematoden,schimmels),alsalternatief voorgrondontsmetting.VeldSv
werd geïnundeerd van halfjulitoteind september 1992enVeld Sawerd geïnundeerd
indezelfde periode in 1993.Ineenkortebegin-periode stroomde erdrainwater uitde
buizen;daarnawerdenzedichtgestopt.In1993werdhetdrainwaterindebegin-periode
bemonsterd.

2.2.3 Verwerking en analyse
Naaankomstinhetlaboratorium werdeenproportioneel deelvanhetwatermonsterin
een glazen fles ingevroren tot -25°C.Het volume van het deelmonster was evenredig
met het volume drainwater of slootwater afgevoerd in de opvang-periode. Van de
deelmonsters over periodes van 8 weken werd zo per bemonsteringspunt een
verzamelmonster samengesteld. Dewerkwijzen zijn indetailbeschreven doorvander
Pas(1994b).DemonsterswerdenmeteennaontdooienaangebodenaanTNO-Zeistvoor
chemische analyse.
Dekeuzevandeteanalyserenbestrijdingsmiddelen werdafgestemd ophetgebruikop
het betreffende proefperceel. In het water van drain Wv werden carbendazim,
chloridazon,enHTI(omzettingsprodukt vanchloorthalonil)geanalyseerd;inhetwater
van drain Wa was dit alleen metamitron. In het slootwater van Wassenaar werden al
deze vier verbindingen geanalyseerd. In het afvoerwater vande draincombinaties Sv
en Sa te St Maartensbrug werden carbendazim, chloridazon, HTI en metamitron
geanalyseerd.Inhet slootwatervanditbedrijf werd,naastdezevierverbindingen,ook
prochloraz geanalyseerd.
Deanalysevandebestrijdingsmiddelen indewatermonsters werdverrichtdoorTNO
Voeding te Zeist. De gaschromatografïsche multi-residu methode gebruikt voor de
meeste verbindingen is beschreven door van Doorn (1993). Carbendazim werd
geanalyseerd via vloeistofchromatografie met UV-detectie. HTI werd eerst
gederivatiseerd en daarna gaschromatografisch bepaald (van Doorn et al., 1995).
De concentraties werden geclassificeerd als 'niet aantoonbaar' als de signaal/ruis
verhouding in het chromatogram lager wasdan 3.De aantoonbaarheidsgrens kan per
periode en per watermonster verschillen; zij is vooral afhankelijk van:
a) het voorkomen van (deels natuurlijke) achtergrond-verbindingen in het monster;
b) het volume van het monster (was soms beperkt);
c) de actuele gevoeligheid van de detector.
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De aantoonbaarheidsgrens van de geanalyseerde middelen lag rond: 0,1 ug/1 voor
carbendazim, 0,05 ug/1 voor chloridazon, 0,03 ug/1 voor HTI (gevormd uit
chloorthalonil), 0,05 ug/1 voor metamitron en 0,05 ug/1voor prochloraz.

2.2.4 Controle op de afname in slootwater
De afname van de concentraties van de te meten bestrijdingsmiddelen in slootwater
tijdens de bemonstering en verwerking werd onderzocht in een speciaal controleexperiment. Hierbij werden de handelingen met de monsters bij het verzamelen in het
veld en het verwerken in het laboratorium zo goed mogelijk gevolgd of nagebootst.
In de zomer van 1993 werd van de slootwatermonsters uit Wassenaar en St
Maartensbrug eendeel (evenredig metdeslootafvoer perperiode) verzameld inroestvrijstalen containers en opgeslagen in het donker bij 5°C. Vóór het afname-experiment
werden de concentraties van de meetstoffen bepaald of ze werden berekend uit de
analyses per periode voor de veldmonsters. Het slootwater uit Wassenaar bevatte 0,12
ug/1chloridazon. Het slootwater uit St Maartensbrug bevatte 0,11 ug/1chloridazon en
0,15 ug/1 HTI.
Van de meetstoffen in zuivere vorm werden oplossingen gemaakt in water of in een
geschikt oplosmiddel. Deze werden verdund tot een oplossing van 50 ug/1inwater. De
oplossingen per meetstof werden samengevoegd tot een mengoplossing in water,
waarvan de nominale concentratie per middel (omstreeks 10ug/1)bekend was.Van de
mengoplossing werd 0,6 kg toegevoegd aan 4,4 kg slootwatermonster in een grote
verzamelfles. Deze werd goed geschud, losjes afgedekt en gedurende 10dagen bij 5°C
geplaatst ter simulatie van het bemonsteren en verzamelen in het veld.
De nominale concentraties van de bestrijdingsmiddelen toegevoegd aan het slootwater
lagen in het traject van 1,01 tot 1,22 ug/1. Het vervoer naar het laboratorium werd
gesimuleerd door de flessen gedurende 4 uur langzaam te schudden op een
schudmachine. Daarna werden de monsters laagsgewijs ingevroren in glazen flessen
bij -25°C, zoals dat ook bij de veldmonsters gebeurde. Na ontdooien werd dit water
aangeboden aan TNO-Zeist voor de analyses. Verdere bijzonderheden over de
werkwijzen bij het afname-experiment voor de bestrijdingsmiddelen in slootwater zijn
gegeven door van der Pas (1994a)

2.3 Bemonstering van de waterbodems
In voorjaar 1992,voordat debemonstering van het water startte,werd uit de meetsloten
opdebedrijven teWassenaar enStMaartensbrug waterbodem-materiaal verzameld voor
de analyse op bestrijdingsmiddelen. Deze bemonstering werd herhaald in 1994, na het
beëindigen van de waterbemonstering. Het waterbodem-materiaal uit de meetsloot te
Wassenaar werd verzameld met een 'Beeker sampler' (Anonymus, 1993), op tien
plaatsen verdeeld over de slootlengte. In de meetsloot te St Maartensbrug werd

waterbodem-materiaal verzameld meteenkleinelaboratorium-schep, optien plaatsen
verdeeld over de lengte van de sloot. De eerste keer werd vooral de bovenliggende
zachte sliblaag bemonsterd; detweede keer werd de bovenste 10cmbemonsterd.Na
2resp.8weken invriezen en vóór het nemen van deelmonsters voor de analyse werd
hetmateriaalgoedgemengd.Deanalysevandebestrijdingsmiddelen werdverrichtdoor
TNO-Zeist.

2.4 Bemonstering voor 1,3-dichloorpropeen
Het grondontsmettingsmiddel 1,3-dichloorpropeen is een belangrijk middel in de
bloembollenteelt. Naast de werkzame stof 1,3-dichloorpropeen is ook het biologisch
actieveomzettingsprodukt3-chloorallylalcoholvanbelang.Dichloorpropeen-produkten
bevatten eenkleinefractie (<0,05%) 1,2-dichloorpropaan,een verbinding die relatief
langzaam wordt omgezet in de bodem. Het bemonsteren van deze drie vluchtige
verbindingen met geautomatiseerde apparatuur over langere tijd geeft kans op veel
verlies door vervluchtiging. Daarom werden steekbemonsteringen uitgevoerd. Twee
weken vóór de grondontsmetting van perceel Wv te Wassenaar (voor) werden steekmonsters genomen om de uitgangssituatie vast te leggen. Het grondwater werd
bemonsterdopvierplaatsen,tussen 1,2en 1,6meterdiepte.Ookwerden steekmonsters
genomen van het drainwater en het slootwater.
Hetperceel Wv teWassenaar werd ontsmet op 28juli 1992met 140literTelone-cis
per hectare. Dit produkt bestaat voor het overgrote deel uit de meest actieve isomeer
(Z)-1,3-dichloorpropeen.Detoedieningvondplaatsmeteenschaarinjecteur opongeveer
20cm diepte. Op42en 91 dagen na deinjectie werd het grondwater bemonsterd op
vier plaatsen op het veld, tussen 1,2 en 1,6 meter diepte. De hiervoor gebruikte
grondwaterstandsbuizen (PVC,inw. diam. 2,7 cm) waren onderaan voorzien vaneen
filter-gedeelte (20cmlang)metzaagsneden,omgevendooreenfilterkous.Eerst werd
een schutbuis geplaatst, door het inwendig verwijderen van grond en water, waarbij
debuissteedseenstukjeverderwerdingeduwd.Nahetbereikenvandegewenstediepte
werddegrondwaterstandsbuis inde schutbuis geplaatst,waarna deschutbuis omhoog
werdgetrokken enverwijderd. Hetbeweeglijke ondergrond-materiaal omsloot daarbij
degrondwaterstandsbuis.Vóórdebemonstering werdeerst 10literwateruitdebuizen
gepomptenverwijderd. Detoestroming vanhetgrondwaterwaszosneldatdebuizen
steeds water bevatten.
Hetgrondwater voordeanalyseskonnietworden opgepompt vanwegehetverliesaan
devluchtigeverbindingenbijonderdruk.Daaromwerdditbemonsterdmeteenmessing
buis die aan de onderzijde voorzien was van een kogelafsluiting (Figuur 2). De
monsterbuis vulde zichmet waterbij hetneerlaten.Doorhet aanbrengen van drukop
de luchtinlaat sloot de kogelklep zich en werd het water in de monsterbuis
omhooggedruktviadewateruitlaatenopgevangen ineenfles.Dehandelingen werden
enkelemalenherhaald tot 1 litergrondwaterwasverzameld.Dit waterwerdpertwee
grondwaterstandsbuizen samengevoegd.
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Op 140, 197 en 268 dagen na de injectie werd het grondwater bemonsterd via buizen
(filter tussen 1,1 en 1,2 meter diepte) die voor langere tijd waren geïnstalleerd voor
het volgen van de grondwaterstand.

KOGEL

WATERUITLAAT

2 cm
1m

LUCHTINLAAT

Fig. 2 Buis voor de bemonstering van grondwater voor de analyse van 1,3-dichloorpropeen en verwante vluchtige verbindingen

Van het drainwater en slootwater werden steekmonsters genomen op 42, 91, 140, 197
en 268dagen na de injectie van dichloorpopeen. Bij debemonsteringen werden glazen
flessen (2 liter) geheel gevuld, zodat zich na het sluiten met de geslepen glazen stop
geen lucht in de flessen bevond. De watermonsters werden vervoerd in een koelbox
met gekoelde elementen en een nacht opgeslagen bij 4°C. De volgende dag werden ze
meteen naar TNO-Zeist gebracht voor de analyse. Verdere bijzonderheden over de
monstername en de verwerking worden gegeven door van der Pas (1994b).
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3 Resultaten

3.1 Neerslag
3.1.1 Gemeten concentraties
Deresultatenvandeanalysesvoordeneerslag-monstersuitWassenaarzijnweergegeven
in Tabel 2. Het herbicide chloridazon wordt vooral in het voorjaar toegepast (veelal
één keer). Bij de bepalingsgrens van 0,05 ug/1 werd in geen van de bemonsteringsperiodeschloridazon gemeten.Hetherbicidemetamitron wordtverspreidover
voorjaar en zomer toegepast, meestal meerdere keren op een perceel. In één van de
meetperioden werd dit middel gemeten (0,3 ug/1); in de andere vier perioden was
metamitron niet aantoonbaar.
Tabel 2 Concentraties van bestrijdingsmiddelen gemeten in neerslag opgevangen bij Wassenaar, in
hun toepassingsperioden
Middel

Opvangperiode

chloridazon

14 april
21juli
30 maart
7 april
14 april

Concentratie (ug/1)

-

21 april 1993
29juli 1993
7 april 1994
14 april 1994
26 april 1994

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

metamitron

1 febr. 25juni
19 aug.
7 sept.
29 sept. -

14 april 1993
21juli 1993
24 aug. 1993
15 sept. 1993
13 okt. 1993

<0,1
<0,05
<0,1
0,3
<0,1

carbendazim

27 april 3 juni
21juli 24 aug.
26 april 10 mei

12 mei 1993
25juni 1993
29juli 1993
1 sept. 1993
10 mei 1994
19 mei 1994

0,3
<0,1
<0,1
<0,1
<0,05
<0,05

prochloraz

21 april
3 juni
25juni
29juli
22 sept.
29 sept.

27 april 1993
25juni 1993
21juli 1993
19 aug. 1993
29 sept. 1993
13 okt. 1993

<0,1
<0,1
<0,1
<0,07
<0,1
<0,1

-

-

-

Het fungicide carbendazim wordt vanaf het voorjaar veelal herhaaldelijk toegepastin
debloembollenteelt.Tabel2geeft aandathetmiddelalleenindeeersteopvang-periode
werdgemeten(0,3ug/1). Indeanderevijf periodenwerdcarbendazimnietaangetoond,
zelfs niet bij de latere bepalingsgrens van 0,05 ug/1. Het fungicide prochloraz wordt
verspreid over het groeiseizoen toegepast in de bloembollenteelt. In geen van de
neerslag-monsters kon dit middel worden aangetoond (Tabel 2).
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De resultaten van de analyses voor de neerslag-monsters uit St Maartensbrug zijn
vermeld in Tabel 3. Chloridazon werd in drie van de vier perioden gemeten, met een
maximale concentratie van 0,35 |ag/l. De positieve metingen vielen in het voorjaar,
waarin het middel veelal een keer wordt toegepast. Het andere herbicide, metamitron,
werd niet aangetoond in de vijf meetperioden verspreid over het groeiseizoen.
Tabel 3 Concentraties van bestrijdingsmiddelen gemeten in neerslag opgevangen bij St
Maartensbrug, in hun toepassingsperioden
Middel

Opvangperiode

Concentratie (|ig/l)

chloridazon

3 mei
23 juli
2 maart
27 april

25 mei 1993
3 aug. 1993
16 maart 1994
19 mei 1994

0,11
<0,05
0,35
0,08

metamitron

25 mei
7 juli
17 aug.
7 sept.
28 sept.

2juni 1993
23juli 1993
24aug.1993
15sept.1993
5okt.1993

<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,1

carbendazim

2 juni
15juni
23 juli
24 aug.
1 sept.
30 maart
27 april

8juni1993
23juni1993
3 aug. 1993
1 sept. 1993
7 sept. 1993
13 april 1994
19 mei 1994

0,2
0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,1
<0,05

prochloraz

25 mei
7 juli
10 aug.
21 sept.
5 okt.
13 april

2juni 1993
23 juli 1993
17 aug. 1993
28 sept. 1993
12 okt. 1993
27 april 1994

<0,05
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,08

Het fungicide carbendazim werd in drie van de zeven meetperiodes aangetoond (Tabel
3), met name in voorjaar en vroege zomer, in een maximale concentratie van 0,2 ug/1.
Het andere fungicide, prochloraz, werd éénmaal aangetoond (in de zes meetperiodes)
en wel in een concentratie van 0,08 jig/1.
De opstellingsplaats van devaten voordeopvang vanneerslagkan aanzienlijke invloed
hebben op de gemeten concentratie-niveaus. In de huidige studie stonden deze vaten
openkeletientallen meters (StMaartensbrug) of ophonderden meters (Wassenaar) vanaf
de behandelde bloembollenvelden. Dit kan hebben bijgedragen aan de relatief lage
meetwaarden. Bij plaatsing van de opvangvaten dichtbij debehandelde percelen, zoals
in enkeleandere studies,kan depositie van spuitdrift indeopvangtrechters plaatsvinden.
Het betreft dan meer een totale depositie-meting in de direkte omgeving van een veld,
die leidt tot relatief hoge waarden.
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3.1.2 Afname in regenwater
Tijdens het afname-experiment in debuitenlucht van 1 tot 11oktober 1993daalde de
massa vanhetregenwater inhetopvangvat met0,166kg.Ditkomtovereen met 1,1%
van de begin-massa water (15,6 kg) in het vat. De nominale begin-concentraties van
debestrijdingsmiddelen, berekenduithetbereidenvandeoplossingen,zijn weergegeven
in Tabel 4. De resultaten van de duplo-metingen bij de start van het experiment zijn
eveneens vermeld. Het resultaat van één meting voor chloridazon en van de twee
metingen voormetamitron zijn aanzienlijk hogerdan denominale waarden; mogelijk
was er een mengprobleem. De andere metingen liggen redelijk op het niveau van de
nominale concentratie. Op grond van deze metingen wordt de nominale concentratie
gekozenalsbasisvoorhetberekenenvandeafnamevandebestrijdingsmiddelen tijdens
het experiment.
Tabel4 Concentraties van de bestrijdingsmiddelen inhet afname-experiment met regenwater.
Nominaal =berekende begin-concentraties. A enB =duplo-metingen bij starten einde vanhet
experiment.Percentagete gebruikenbij de correctie vande veldmetingen
Middel

Concentratie (|igA)
Nominaal

chloridazon
metamitron
carbendazim
chloorthalonil
prochloraz

1,11
1,02
1,05
1,22
1,24

Percentage
Bij einde

Bij start
A

B

1,22
2,12
1,04
1,22
1,39

1,72
1,91
1,32
0,80
1,12

A

B

1,01
0,45
0,70
<0,02
0,73

1,06
0,72
0,59
<0,02
0,74

93
57
61
<1,7
59

Deconcentratiesvandebestrijdingsmiddelen aanheteindevanhet afname-experiment
zijn eveneens weergegeven in Tabel 4. Van chloridazon werd een groot deel (93%)
teruggevonden. De concentraties teruggevonden van metamitron, carbendazim en
prochlorazlagenglobaalophetzelfdeniveauenzekwamenovereenmetomstreeks60%
van de nominale begin-concentraties. De percentages in Tabel 4 geven aan dat de
werkelijke concentratiesvandelaatstedriemiddelenindeneerslagomstreeks 1,7maal
zo hoog waren als de meetwaarden.
Chloorthalonilkonnietmeerinhetregenwaterwordenaangetoond(Tabel4);deconcentratie was afgenomen tot minder dan 1,7 %van de nominale begin-concentratie. Het
is verreweg de meest apolaire verbinding van deze meetstoffen. Mogelijke afnameprocessen zijn: a) adsorptie aan de wanden van de opvangvaten en flessen, b)
vervluchtiging uithet waterenc) omzetting, met namehydrolyse of catalyse.Verder
onderzoekzaluitsluitselmoetengevenoverdeoorzaak(ofoorzaken)vanhetverdwijnen
van chloorthalonil in de procedure van opvangen en verwerken.
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3.2 Drainwater en slootwater
3.2.1 Metingen voor Wassenaar
Dewaterafvoer van drain Wv (Wassenaar, voor) en deconcentraties gemeten voor drie
bestrijdingsmiddelen in het water van deze drain zijn weergegeven in Tabel 5. Voor
enkele perioden in de twee meetjaren zijn geen metingen beschikbaar, omdat de
waterafvoer telaag was of omdat er storing optrad aan de apparatuur. Chloridazon kon
in vrijwel alle drainwater-monsters worden gemeten. Er was geen duidelijke relatie
tussen de hoogte van de concentratie chloridazon en de periode van bemonstering.
Carbendazim werd in twee (van de negen) verzamelmonsters gemeten, beide keren in
winterofvroege voorjaar; deandere waarden lagen beneden de aantoonbaarheidsgrens.
Het omzettingsprodukt HTI van chloorthalonil kon in geen van de drainwatermonsters
worden aangetoond.
Tabel 5 Drainafvoer per periode en concentraties van chloridazon, carbendazim en HTI gemeten in
het water van drain Wv te Wassenaar (voor). < = lager dan de aantoonbaarheidsgrens. - = niet
bepaald
Bemonsteringsperiodi

Drainafvoer

Concentratie (Hg/1) van

3

van

tot

08-07-1992
08-09-1992
10-11-1992
05-01-1993
02-03-1993
25-06-1993
29-07-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994

08-09-1992
10-11-1992
05-01-1993
02-03-1993
27-04-1993
29-07-1993
10-10-1993
02-02-1994
07-04-1994
31-05-1994

(m /ha)
1570
1490
1510
1070
760
510
1980
1700
1330
1240

chloridazon

carbendazim

HTI

<0,05
0,19
0,28
0,16
0,23
0,42
0,48
0,13
0,35
0,28

<0,2
<0,2
0,3
<0,1

<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,03
<0,1
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03

<0,1
<0,1
<0,1
0,38
<0,05

De waterafvoer van drain Wa (Wassenaar, achter) en de concentraties van metamitron
gemeten in ditwater zijn gegeven inTabel 6.Deze drain voerde continu water af, mede
omdatereen kwelstroomisvanuitdenabijgelegen duinen (metwater-infiltratie). Slechts
in één verzamelmonster (nazomer 1993) was het herbicide aantoonbaar.
Analyses werden uitgevoerd voorhet water datin deperiode 20tot27 mei 1992 vanuit
het buitenwater werd ingelaten in de meetsloot te Wassenaar. In deze periode kan ook
wat water zijn uitgestroomd. Het volume van de waterverplaatsing was 320 m . De
concentraties van chloridazon (<0,05 ug/1),metamitron (<0,05 ug/1),HTI (<0,02 ug/1)
enprochloraz (<0,02 ug/1)lagenbeneden deaantoonbaarheidsgrens. Alleen carbendazim
kon in dit water worden gemeten (0,3 ug/1).
De resultaten van deanalyses voor vijf bestrijdingsmiddelen inhet water afgevoerd uit
de meetsloot te Wassenaar zijn weergegeven in Tabel 7. Chloridazon was in vrijwel
alle monsters slootwater meetbaar, in het traject van 0,06 tot 0,92 ug/1.Het gemiddelde
van de concentraties in slootwater (0,26 ug/1) komt overeen met het gemiddelde van
de metingen indrainwater (0,25 ug/1).Voor eennauwkeuriger vergelijking van de concentraties vanchloridazon indrainwater enuitgelaten slootwaterteWassenaar, zijn deze
24

uitgezetinFiguur3.Indrieperiodes(najaar 1992,voorjaar 1993enzomer1993)waren
de concentraties in drainwater en slootwater van dezelfde orde van grootte, met een
tendenstothogereconcentratiesinhetdrainwater.Aanvoerviadedrainsisdanvermoedelijkdebelangrijkstebronvanchloridazon.Inhetvoorjaar van1994wasdeconcentratieinhetslootwateraanzienlijkhogerdandieinhetdrainwater.Indezetoepassingsperiodewaservermoedelijk eenbijdrage vaneenbovengrondse emissieroute, zoals overwaaien van spuitvloeistof.
Tabel 6 Drainafvoer per periode en concentraties van metamitron gemeten in het water van drain
Wa te Wassenaar (achter). < = lager dan de aantoonbaarheidsgrens
Drainafvoer

Bemonsteringsperiode

Concentratie (ug/1)

(m3/ha)

van

tot

01-05-1992
17-06-1992
15-07-1992
08-09-1992
10-11-1992
05-01-1993
02-03-1993
27-04-1993
25-06-1993
29-07-1993
10-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994

20-05-1992
15-07-1992
08-09-1992
10-11-1992
05-01-1993
02-03-1993
27-04-1993
25-06-1993
29-07-1993
10-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994
31-05-1994

400
210
800
1310
1540
1140
890
740
450
1500
1390
1740
1340
1250

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,05
0,5
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05

Metamitron wasintwee(vande 14)slootwatermonsters meetbaarrond0,2ug/1 (Tabel
7).Depositievemetingindenazomer van 1993kwamovereen meteenpositievemeting in het water van drain Wa in dezelfde periode (Tabel 5).
Tabel 7 Slootafvoer per periode en concentraties van vijf bestrijdingsmiddelen gemeten in het water
afgevoerd uit de meetsloot te Wassenaar. < = lager dan de aantoonbaarheidsgrens. - = niet bepaald
Bemonsteringsperiode

Slootafvoer

Concentratie (ug/1) van

3

van

tot

(m /ha)

chloridazon

metamitron carbendazim

HTT

prochloraz

02-05-1992
13-06-1992
15-07-1992
08-09-1992
10-11-1992
05-01-1993
02-03-1993
27-04-1993
25-06-1993
29-07-1993
10-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994

20-05-1992
15-07-1992
08-09-1992
10-11-1992
05-01-1993
02-03-1993
27-04-1993
25-06-1993
29-07-1993
10-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994
31-05-1994

400
300
1100
1400
1525
1105
825
540
480
1740
1385
1720
1335
1245

0,21
0,14
0,06
0,14
0,20
<0,05
0,19
0,12
0,17
0,33
0,38
0,18
0,92
0,57

0,21
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,05
0,19
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05

<0,03
<0,02
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
<0,1
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03

<0,05
<0,02
<0,02
<0,05
<0,10
<0,1
<0,1
<0,1
<0,07
<0,1
0,07

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,2
<0,1
2,4
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,13
<0,05
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Carbendazim was in drie (van de 14) slootwatermonsters aantoonbaar (Tabel 7), met
name in winter en vroege voorjaar. Éénmaal (maart/april 1993) werd een relatief hoge
concentratie gemeten. Voor deze periode isgeen drainwater-analyse voor carbendazim
(tervergelijking) beschikbaar. De twee andere meetbare concentraties in het slootwater
waren wat lager dan die in het water van drain Wv (Tabel 5) in dezelfde periode. Het
omzettingsprodukt HTI kon in geen van de slootwatermonsters worden aangetoond
(Tabel 7), wat overeenkomt met het niet meetbaar zijn in drainwater. Het fungicide
prochloraz werd slechts éénmaal in slootwater gemeten, in een concentratie dichtbij de
aantoonbaarheidsgrens.

concentratie chloridazon (mg m3)

0.8-

0.6

- - sloot
— drain

0.4

0.2-

'

r-F
0

JL

1-4

1-7

r?J

30-9 30-12 31-3 30-6
92
I
93

29-9 29-12 30-3
I
94

datum
Fig. 3 Concentraties van chloridazon in drainwater (drain Wv) en afgevoerd slootwater te Wassenaar. Pijltje - niet aantoonbaar bij de aangegeven grens. Ontbrekende lijn: geen monster

De analyses werden uitgevoerd voor watermonsters dieveelal over vrij lange perioden
(8weken) zijn verzameld.Binnen dieperioden kunnen deconcentraties tijdelijk aanzienlijk hoger zijn geweest. Vooralbij debovengrondse emissies worden duidelijke 'golven'
in de verontreiniging verwacht.
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3.2.2 Metingen voor St Maartensbrug
Deconcentratiesvanvierbestrijdingsmiddelen gemeteninhetwatervandraincombinatie
Svinhetvoorsteproefperceel teStMaartensbrugzijnvermeldinTabel8.Hetherbicide
chloridazonwerdintwee(vandezes)drainwatermonsters aangetoond,beidegenomen
inhetnajaar. Het aandeelpositieve metingen voorditmiddel enhetalgemene niveau
zijn lager dan bij drain WvteWassenaar. Metamitron werd gemeteninéénmonster
(van dezes), verzameld indenazomer. Deze incidentele relatief hoge waarde komt
overeen met hetpatroon voor ditherbicide voor drain WateWassenaar (Tabel6).
Carbendazim werdindriedrainwatermonsters (van de 12)aangetoond;éénmaalinde
relatiefhogeconcentratievan3,3ug/1(Tabel8).Detweehoogsteconcentratieswerden
gemetenindewinterperiode.HetomzettingsproduktHTI(vanchloorthalonil) werdin
twee(vande 12)drainwatermonsters aangetoond,metnameinvoorjaar enzomer.Het
isopmerkelijkdatderesiduenvandeverschillendebestrijdingsmiddelen veelalinuiteenlopende perioden werden aangetoond.
Tabel8 Drainafvoerperperiode en concentraties van vierbestrijdingsmiddelen gemeten inhetwatervandraincombinatie Sv teSt Maartensbrug (voor). Inundatieinjuli-sept. 1992.< = lagerdan
deaantoonbaarheidsgrens. - = niet bepaald, s =mengmonster van steekmonsters
Bemonsteringsperiode

Drainafvoer

Concentratie (ug/1)van

3

van

tot

(m /ha)

chloridazon

metamitron

carbendazim

HTI

12-06-1992
23-09-1992
12-11-1992
05-01-1993
03-03-1993
27-04-1993
23-06-1993
10-08-1993
12-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994

15-07-1992
12-11-1992
05-01-1993
03-03-1993
27-04-1993
23-06-1993
10-08-1993
12-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994
28-04-1994

s
s
2040
830
330
1240
260
770
1360
1970
1080
540

<0,05
0,04
<0,05
<0,05
<0,05
0,20
-

<0,1
<0,05
0,4
<0,05
<0,1
<0,05

<0,2
<0,2
3,3
<0,1
<0,2
<0,1
0,2
<0,1
<0,1
0,38
<0,05
<0,05

<0,02
<0,02
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
0,2
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
0,08

Deresultaten vandebestrijdingsmiddel-analyses inhetwater vandraincombinatieSa
teStMaartensbrug(achter)zijnweergegeveninTabel9.Chloridazonwerdaangetoond
inviervandezesdrainwater-verzamelmonsters. Dehoogstewaardewerd gemetenin
juli 1993bijdestartvanhetinunderen vanhetperceel(terbestrijding vanbodemziekten).Deconcentratiesindewinterperiodewarenrelatieflaag.Metamitronwerdingeen
van dezesgeanalyseerde watermonsters vandraincombinatie Saaangetoond.
Carbendazim werdindrie drainwatermonsters (vandeelf)aangetoond, tweemaalnet
bovendeaantoonbaarheidsgrens (Tabel 9).Derelatief hogewaardevan 2,2ug/1 werd
gemeteninde winter.Hetomzettingsprodukt HTI werd aangetoond indrie monsters
(vandeelf),waarbij verrewegdehoogsteconcentratiewerdgemetenbijhetinunderen
van het proefperceel. Detwee andere aantoonbare concentraties betreffen drainwater
in najaar enwinter.
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Hetbuitenwater ingelaten inde meetsloot,achterop hetbedrijf teStMaartensbrug, werd
geanalyseerd op vijf bestrijdingsmiddelen. Deresultaten zijn weergegeven inTabel 10.
Van de herbiciden was chloridazon éénmaal net aantoonbaar, terwijl metamitron niet
werd aangetoond. Verreweg de hoogste concentratie (0,5 ug/1)werd gemeten voor carbendazim (één positieve meting). Het omzettingsprodukt HTI werd niet aangetoond.
Het fungicide prochloraz was tweemaal aantoonbaar in zeer lage concentraties. Voor
de meeste middelen was er geen omvangrijke aanvoer vanuit het buitenwater naar de
meetsloot.
Tabel 9 Drainafvoer per periode en concentraties van vier bestrijdingsmiddelen in het water van
draincombinatie Sa te St Maartensbrug (achter). Inundatie injuli - sept. 1993. < = lager dan de
aantoonbaarheidsgrens. - = niet bepaald, s = mengmonster van steekmonsters
Bemonsterinj'speriode

Drainafvoer

Concentratie (|ig/l) van

van

tot

(m3/ha)

chloridazon

12-06-1992
15-07-1992
23-09-1992
12-11-1992
05-01-1993
03-03-1993
07-07-1993
28-09-1993
12-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994

15-07-1992
16-09-1992
12-11-1992
05-01-1993
03-03-1993
27-04-1993
13-07-1993
12-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994
28-04-1994

s
s
s
1920
820
250
930
2380
1480
1970
1080
540

-

metamitron

carbendazim

HTI

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,2
<0,2
<0,2
2,2
0,2

<0,02
<0,03
0,12
0,25

-

<0,03
1,3
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03

-

0,26
0,14
0,13
<0,05
<0,05
0,13

-

0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,05
<0,05

<0,05

-

Tabel 10 Slootinlaat per periode en concentraties van vijf bestrijdingsmiddelen gemeten in het water
dat werd ingelaten in de meetsloot te St Maartensbrug. < = lager dan de aantoonbaarheidsgrens. — niet bepaald, s = mengmonsters van steekmonsters
Bemonsteringsperiode
van

tot

12-06-1992
15-07-1992
20-04-1993
27-04-1993
23-06-1993

15-07-1992
16-09-1992
27-04-1993
23-06-1993
10-08-1993

Slootinlaat
(m3)

Concentratie (|ig/l) van
chloridazon

s
s
138
269
370

<0,05
<0,05

0,08
<0,2

metamitron carbendazim
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05
<0,1

<0,2
<0,2

HTI
<0,03
<0,03

prochloraz
0,04
0,06

0,5
<0,1

<0,03
<0,05

<0,1
<0,2

De concentraties van vijf bestrijdingsmiddelen in het water dat uit de meetsloot te St
Maartensbrug werd gepompt (voorop hetbedrijf) zijn weergegeven inTabel 11. Chloridazon kon worden aangetoond in zes (van de 13) monsters van de meetsloot. Relatief
hoge concentraties werden gemeten in het voorjaar (evenals bij Wassenaar; Tabel 7),
detijd waarin chloridazon veelal wordt toegepast. Hetgemiddelde van de concentraties
in slootwater is driemaal ? hoog als het gemiddelde voorhet drainwater op dit bedrijf.
Deze resultaten wijzen o\ en duidelijke bijdrage van één of meerbovengrondse emissieroutes, bijv. van overwaaien van spuitvloeistof. In het slootwater lag metamitron
vrijwel altijd beneden deaantoonbaarheidsgrens. Dit komt globaal overeen met de zeer
lage concentraties in het drainwater op dit bedrijf.
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Carbendazimwerdinzes (vande 13)slootwatermonsters aangetoond (Tabel 11).Een
relatief hogeconcentratie werd gemeten indeinundatie-periode voorperceel Sv (julisept. 1992).Derelatief hogeconcentratie aanheteind van 1992komt overeen metde
relatief hoge concentraties inhetwater van beide draincombinaties SvenSaindeze
periode.Gemiddeldwasdeconcentratievancarbendaziminslootwater(0,16ug/1)wat
lagerdandegemiddeldeconcentratiein drainwater(0,28ug/1),mogelijk doorverdunning.Hetomzettingsprodukt HTIkonindrie(van de 13)slootwater-monsters worden
aangetoond (Tabel 11),waarbijtweeconcentratiesvlakbovendeaantoonbaarheidsgrens
lagen.Derelatief hogeconcentratie werd gemetenindeperiode waarin hetbegin van
deinundatie vielenerookeenrelatief hogeconcentratieindrainwater werd gemeten
(Tabel 9).Het gemiddelde vandeconcentraties vanHTIinslootwater islaag,evenals
hetgemiddelde voordedrainwatermonsters.Prochlorazkoninvier(vandetien)slootwatermonsterswordengemeten,inlageconcentratiesvlakbijdeaantoonbaarheidsgrens.
Tabel11Slootafvoerperperiode en concentraties vanvijfbestrijdingsmiddelen gemeteninhet
watergepomptuit de meetslootte StMaartensbrug. Inundatiesinjuli - sept. 1992enjuli -sept.
1993. < =lagerdan de aantoonbaarheidsgrens. - =nietbepaald, s =mengmonstervan steekmonsters
Bemonsteringsperiode

Slootafvoer

Concentratie (|ig/l)van

3

van

tot

12-06-1992
15-07-1992
23-09-1992
12-11-1992
05-01-1993
03-03-1993
27-04-1993
23-06-1993
10-08-1993
12-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994

15-07-1992
16-09-1992
12-11-1992
05-01-1993
03-03-1993
27-04-1993
23-06-1993
10-08-1993
12-10-1993
08-12-1993
02-02-1994
07-04-1994
28-04-1994

(m /ha)
s
s
s
10479
9391
2009
7029
8910
19575
12529
23239
10462
3739

chloridazon

metamitron carbendazim

HTI

prochloraz

<0,05
<0,05
<0,04
<0,05
<0,05
0,34
0,07
0,11
<0,05
0,12
<0,05
0,24
2,4

<0,05
<0,05
0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05

<0,03
<0,03
0,05
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
0,3
<0,02
<0,03
<0,03
<0,03
0,06

0,04
0,02
0,05
<0,10
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,1
0,10

<0,2
0,69
<0,2
0,6
0,2
0,2
0,3
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,05
<0,05

Deanalyseswerdenuitgevoerdvoorwatermonstersdieveelalovervrijlangeperioden
(8weken)zijnverzameld.Binnendieperiodenkunnendeconcentratiestijdelijk aanzienlijk hogerzijn geweest.Vooralbijbovengrondse emissies worden duidelijke 'golven'
in deverontreiniging verwacht.

3.2.3 Afname in slootwater
De afname vandebestrijdingsmiddelen tijdens dehele procedure van verzamelenen
verwerken vande slootwatermonsters werd gemeten. Deconcentraties vandebestrijdingsmiddelen indemengoplossing toegediend aanhetslootwater uitWassenaaren
StMaartensbrug werdengecontroleerd viaanalyses.Eénmonsterwerddirectgeanalyseerd; hetanderena14dagen invriezen.Degemeten concentraties kwamen deels vrij
goed overeen met denominale concentraties.Inandere gevallen werden er duidelijke
verschillen gemeten, meteen relatief hoge eneenrelatief lage waarde (van der Pas,
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1994a).Het invriezen van deze oplossingen had geen duidelijke afname tot gevolg. Uit
de metingen volgt dat de nominale concentratie de beste basis is om de afname van
de middelen in het slootwater tijdens verzamelen en verwerken aan te relateren.
Deresultaten van hetafname-experiment met slootwater zijn weergegeven in Tabel 12.
Voor chloridazon werd het meest teruggevonden (96%) en voor metamitron en HTI
werd rond90%teruggevonden. Depercentages rond70% voorcarbendazim enprochloraz zijn redelijk hoog, gezien deuitgebreide procedure van bemonsteren en verwerken.
De procedure voor drainwater is vrijwel dezelfde, zodat vrijwel dezelfde afname van
de middelen wordt verwacht. Gezien dezepercentages kunnen dewerkelijke concentraties van carbendazim en prochloraz omstreeks 1,4 maal de meetwaarden zijn geweest.
Chloorthalonil verdween vrijwel geheeltijdens deprocedure van bemonsteren en verwerken, zowel bij die voor regenwater als bij die voor slootwater. Door het sterk apolaire
karakter kan dezeverbinding worden gebonden aanoppervlakken, zelfs aan de glaswand
van de flessen. Het invriezen van het water zou dit kunnen versterken. Chloorthalonil
is weinig vluchtig, maar door relatieve ophoping van de apolaire verbinding aan het
grensvlak water/lucht zou onverwacht snelle vervluchtiging kunnen optreden. De halfwaardetijd voordehydrolyse vanchloorthalonil inbuffers vanpH5enpH7 werd gemeten door van der Linden (1977). Hij vond halfwaardetijden langer dan 49 dagen. Aanzienlijke hydrolyse in water is dus niet waarschijnlijk. Schattingen van het mogelijk
belang van enkele afname-processen voor chloorthalonil worden gemaakt door van der
Pas (1994a). Ook het bemonsteren en analyseren van andere sterk apolaire stoffen als
deltamethrin en (es)fenvaleraat lijkt voorlopig weinig zinvol.Deoplosbaarheid van deze
stoffen is zeer laag: <0,2 ug/1voor deltamethrin en 2 ug/1voor esfenvaleraat (Tomlin,
1994). Dit is nog lager dan de oplosbaarheid van chloorthalonil (900 ug/1).Verder onderzoek is nodig om de processen bij de afname van apolaire bestrijdingsmiddelen te
achterhalen en om betere werkwijzen voor bemonsteren en verwerken te ontwikkelen.
Tabel 12 Nominale begin-concentraties en concentraties gemeten aan het eind van het afname-experiment met slootwater uit Wassenaar en St Maartensbrug, met de gemiddelde percentages teruggevonden. Nominale begin-concentratie HTI van 1,07 ng/l voor Wassenaar slootwater en van 1,22 pg/l
voor St Maartensbrug slootwater
Middel

chloridazon
metamitron
carbendazim
chloorthalonil
HTI
1,07
prochloraz
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Nominale

Gemeten concentratie (Ug/1)

concentratie
(Ug/1)

Wassenaar

St Maartensbrug

1,22
1,01
1,04
1,20
1,22
1,22

1,22
0,89
0,58
0,04
0,93
0,92

1,13
0,96
0,83
<0,02
1,08
0,93

Gemiddeld
percentage
96
92
68
<2,5
87
76

3.3 Gehaltes in waterbodem
Deresultaten vandeanalysevanachtregelmatig gebruiktebestrijdingsmiddelen inde
waterbodemvandemeetsloten zijn vermeldinTabel 13.Zesmiddelenkondeningeen
van de vier monsters worden aangetoond. De fungiciden prochloraz en procymidon
werden op één tijstip in de waterbodem te St Maartensbrug gemeten, in een gehalte
netbovendeaantoonbaarheidsgrens. Dezeresultaten gevenaandatergeen duidelijke
accumulatie van deze middelen in de waterbodems optreedt.
Tabel13 Gehaltesvanachtbestrijdingsmiddelen inde waterbodemvande meetslotenteWassenaar
en St Maartensbrug. < =lagerdande aantoonbaarheidsgrens. - =niet bepaald
Middel

Gehalte (mg/kg)
Wassenaar

chloridazon
metamitron
carbendazim
chloorthalonil
prochloraz
procymidon
deltamethrin
(es)fenvaleraat

St Maartensbrug

mei 1992

juli 1994

april 1992

augustus 1994

<0,01
<0,02
<0,05
<0,005
<0,02
<0,005
<0,01

<0,003
<0,003
<0,005
<0,005
<0,005
<0,002
<0,003

<0,01
<0,02
<0,02
<0,002
0,004
0,004
<0,01
-

<0,002
<0,002
<0,005
<0,005
<0,002
<0,003
<0,003
-

3.4 Metingen voor 1,3-dichloorpropeen
De resultaten van de analyses voor 1,3-dichloorpropeen, 3-chloorallylalcohol en 1,2dichloorpropaan in het grondwater zijn weergegeven in Tabel 14.De werkzame stof
1,3-dichloorpropeenwerdingeenvandevijf geanalyseerdemonstersaangetoond.Het
omzettingsprodukt3-chloorallylalcohol werdindrie(vandetien)grondwatermonsters,
genomennadetoepassing,aangetoond.Ditinrelatief lageconcentratiesgeziendehoge
doseringvande moederstof.Hetbijprodukt 1,2-dichloorpropaanwerdingeenvande
grondwatermonsters aangetoond.
Tabel14 Concentraties 1,3-dichloorpropeen, 1,2-dichloorpropaan en 3-chloorallylalcohol in grondwaterbemonsterdvooren na de ontsmetting vanveld Wvte Wassenaar. < = lager dan deaantoonbaarheidsgrens. - =niet bepaald
Verbinding

1,3-dichloorpropeen
3-chloorallylalcohol
1,2-dichloorpropaan

Concentratie (ug/1)
vooraf

na 42 d

na 91 d

na 140 d

na 197 d

na 268 d

<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

<0,1
3,0
0,6
<0,2
-

<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

<0,2
0,4
-

<0,2
<0,2
-

<0,2
<0,2
-

In de drainwatermonsters genomen vóór detoediening (lx) en na de toediening (5x)
kon 1,3-dichloorpropeen niet worden aangetoond, bij een aantoonbaarheidsgrens van
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0,1 |ig/l. Ook 3-chloorallylalcohol kon niet in de monsters worden aangetoond, bij de
aantoonbaarheidsgrens van 0,2 ug/1. Het bijprodukt 1,2-dichloorpropaan was eveneens
in geen van de monsters aantoonbaar (<0,2 ug/1).
Inde watermonsters uit de meetsloot, genomen naast het ontsmette perceel Wv teWassenaar,kon 1,3-dichloorpropeenniet worden aangetoond (<0,1 ug/1).Het omzettingsprodukt 3-chloorallylalcohol was eveneens in geen van de slootwatermonsters aantoonbaar
(<0,2 ug/1). Ook het bijprodukt 1,2-dichloorpropaan lag in alle monsters beneden de
aantoonbaarheidsgrens van0,2 ug/1.Verdere details overdeze metingen worden gegeven
door van der Pas (1994b).
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4 Algemene bespreking en conclusies
De meetresultaten in dit onderzoek kunnen worden vergeleken met de normstelling
voorbestrijdingsmiddelen inoppervlaktewater,dierecentisbeschrevendoorvanMeerendonk et al. (1994).Ten aanzien van oppervlaktewater dat dient als grondstof voor
debereidingvandrinkwatergeldteenwettelijkenormvan0,1ug/1voorelkbestrijdingsmiddel.Toxiciteitsgegevens voorwaterorganismen zijn gebruiktomvooreendeelvan
de bestrijdingsmiddelen grenswaarden of indicatieve MTR's (maximaal toelaatbare
risico-niveaus) teberekenen.DeindicatieveMTRafgeleid voorchloridazonis 1,8ug/1.
Degrenswaardegesteldvoorcarbendazimis0,03ug/1.Voordeanderemiddelenmoeten
nog normen worden afgeleid uit toxiciteitstoetsen.
Voorvijfbestrijdingsmiddelen werddeafnametijdenshetopvangenvanhetregenwater
en het behandelen van de monsters tussen opvangen en analyse onderzocht. Van de
middelenchloridazon,metamitron,carbendazimenprochloraz werdbijhetnabootsen
van de hele procedure 57 tot 93 % van de begin-concentratie teruggevonden.
HetherbicidechloridazonwerdinStMaartensbrugdriemaal(indevieropvangperioden)
gemeteninhetregenwater.Metamitronwerdinéénmeetperiode(vandevijf) teWassenaargemeten.Hettraject vandemeetbareconcentratiesvandezeherbicideninregenwaterliepvan0,1tot0,35 ug/1.Doordeafname tijdens demeetprocedurekunnendewerkelijke concentraties van metamitron omstreeks 1,7 maal zo hoog zijn geweest als de
meetwaarden. Indemeesteneerslagmonsters (bijna 80%)lagen chloridazon enmetamitron beneden de bepalingsgrens.
Van de fungiciden werd carbendazim in vier perioden in regenwater gemeten, in het
traject van0,1 tot0,3ug/1.Ditisruimbovendegrenswaardevan0,03ug/1voorcarbendaziminoppervlaktewater.Dewerkelijke concentraties vancarbendazimkunnen omstreeks 1,7 maalzohoogzijngeweestalsdezemeetwaarden.Inbijna70%vandeneerslagmonsters lag de concentratie van dit middel beneden de bepalingsgrens van omstreeks 0,1 ug/1. Prochloraz werd slechts éénmaal aangetoond (te St Maartensbrug),
in derelatief lage concentratie van 0,1 ug/1.In meerdan 90%vandemonsters lagde
concentratie van prochloraz beneden de bepalingsgrens.
Hetniveau vandehiergemetenconcentraties inregenwater, opgevangen opruime afstand van de behandelde velden, is lager dan zo nu en dan gemeten inenkele andere
studies bij vollegrondsteelten (Heemraadschap Fleverwaard, 1993). Verwacht wordt
dathetplaatsenvandeopvangvaten dichtbij debespotenpercelenleidttot aanzienlijke
depositievanspuitvloeistof-druppeltjes indeopvang.DehuidigemetingenkomenglobaalovereenmetdievandeProvincieZuid-Holland(1994)teHillegom:eengemiddelde
concentratie <0,1 ug/1, met zo nu en dan een uitschieter van enkele tiendenug/1.
Ominzichttekrijgenindebijdragevandeconcentratieindeneerslagaandeverontreiniging van waterlopen met bestrijdingsmiddelen wordt een vergelijking gemaakt met
de bijdrage door overwaaien van spuitvloeistof bij detoepassing op depercelen. Stel
er valt in een week 15mm neerslag met een concentratie bestrijdingsmiddel van 0,3
ug/1.Vooreen slootdiepte van0,25 meter geeft dat een bijdrage van 0,02 ug/1 aande
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concentratie in het slootwater. Indien bij een bespuiting de depositie per oppervlak op
het slootwater 2% van de dosering (laag in het praktijktraject) van 1kg/ha is dan geeft
dat een bijdrage van 8,0 ug/1aan de slootwater-concentratie. Zelfs bij een zeer geringe
depositie per oppervlak ophet water van 0,2% van dedosering van 1 kg/ha isde bijdragevan0,8 ug/1 door overwaaien nog aanzienlijk groterdan die vande neerslag-concentratie.
Inhetexperimentbetreffende deafname vandebestrijdingsmiddelen tijdens deprocedurevan verzamelen enverwerken vande slootwater-monsters werd van vijf verbindingen
68tot96%teruggevonden. Chloorthalonil verdween vrijwel geheeltijdens deprocedure
van bemonsteren en verwerken, zowel bij die voor neerslag als bij die voor slootwater.
Verder onderzoek isnodig omdeprocessen bij de afname van apolaire bestrijdingsmiddelen te achterhalen en om betere werkwijzen voor bemonsteren en verwerken te ontwikkelen.
Het herbicide chloridazon werd in de meeste drainwatermonsters van de behandelde
percelen aangetoond. De mediaan-waarde van alle drainwater-concentraties was 0,13
ug/1en de 90-percentiel waarde was 0,37 ug/1. Voor de standaard-situatie in de toelatingsprocedure voorbestrijdingsmiddelen werd degemiddelde uitspoeling van chloridazon geschat op <0,1 ug/1, met een traject van nihil tot 1ug/1(van de Plassche & Linders, 1990). Voor weinig-humeuze zandgronden zou deze schatting hoger uitkomen.
De uitspoeling van chloridazon in de huidige studie komt globaal overeen met de verwachtingen op basis van laboratorium-gegevens en model-berekeningen.
In het uitgelaten water van de meetsloten was chloridazon in de meer dan de helft van
de perioden aantoonbaar. De mediaan-waarde is 0,14 ug/1en de 90-percentiel waarde
bedraagt 0,53 ug/1.Te Wassenaar lagen de concentraties voor de meetsloot gemiddeld
op hetzelfde niveau als die in drainwater, met een uitschieter in het slootwater in het
voorjaar. In St Maartensbrug was het niveau van deconcentraties in slootwater gemiddeld duidelijk hoger dan in het drainwater. De resultaten voor beide lokaties duiden
op een belangrijke bovengrondse emissieroute voor chloridazon, bijv. via overwaaien
van spuitvloeistof. De 90-percentiel meetwaarde ligt beneden de indicatieve MTR van
1,8 ug/1voor chloridazon in oppervlaktewater.
Het herbicide metamitron werd in een zeer beperkt aantal drainwatermonsters (twee
van de 25) aangetroffen. De mediaan-waarde van de concentraties is <0,05 ug/1en de
90-percentielwaarde<0,1ug/1.Ditisonverwachtlaagomdatvoorde standaard-situatie
in de toelatingsprocedure (Beek et al., 1993) een gemiddelde uitspoeling van 1 ug/1
wordt verwacht (traject 0,1 tot 3 ug/1). Dit zou bij weinig-humeuze zandgronden nog
hogerzijn. Bij incubatie van metamitron in deze gronden (Matser et al., 1995)is gebleken dathet middel zeer snel wordt omgezet, met een halfwaardetijd van slechts enkele
dagen. De micro-organismen in deze gronden hebben zich aangepast aan metamitron
(adaptatie), waardoor ze het middel versneld kunnen omzetten. Tot voor kort was dit
verschijnsel niet bekend voor de triazinonen, waartoe metamitron behoort. Het zo nu
endanuitspoelen oplaagniveau houdt mogelijk verband met derelatief trage omzetting
van de resterende lage gehaltes van metamitron in de gronden.
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Ookinhetwatervandemeetsloten werdmetamitronslechtsineenzeerbeperktaantal
perioden (drievande27)aangetoond. Demediaan-waarde is<0,05ug/1 ende90-percentielwaardeis<0,1ug/1.Erisgeenduidelijkeaanwijzingvooroverwaaienvanmetamitron.
Het fungicide carbendazim werd in een kwart van de meetperioden (acht van de 32)
in het drainwater op de twee lokaties gemeten. De mediaan-waarde van de metingen
is<0,2jag/1 ende90-percentielwaardeis0,4 ug/1.InStMaartensbrug werdtweemaal
eenrelatief hogeconcentratiecarbendazim indrainwater (resp.2,2en3,3ug/1)aangetroffen, beidekerenindewinterperiode.Geziendeafname indemeetprocedurekunnen
dewerkelijke concentraties omstreeks 1,5 maal zohoogzijn geweest.Nagegaan dient
te worden of deze waarden afkomstig zijn van de toepassingen in voorjaar en zomer
ophet gewasof vanhettoedienen metontsmetplantgoed inhet najaar. Metdelaatste
wordt een hogere dosering op het veld aangebracht, via de bloembollen die nog nat
zijn van de ontsmetting. In detoelatingsprocedure werd hetrisicovanuitspoelen van
carbendazimnaargrondwateronlangsgesignaleerd(MaslankiewiczenLinders,1993).
Voorvoorjaars-toepassing werdeengemiddeldeuitspoelingnaarhetbovenstegrondwatergeschatvan20ug/1(traject nihiltot50ug/1)envoornajaarstoepassing lagdithoger.
Hetvaststellenvandewerkelijke uitspoeling vancarbendazimtengevolgevandeverschillende toepassingen (bovengronds, met de bollen) vergt nader onderzoek.
Inhetwaterafgevoerd uitdemeetslotenwascarbendazimineenkwartvandeperioden
meetbaar. Demediaan-waarde was <0,2 ug/1,terwijl de90-percentiel waarde 0,5ug/1
was.Ookhierwarendewerkelijke concentratiesmogelijk omstreeks 1,5maalzohoog.
Bij enkele hogereconcentraties in voorjaar en zomer speelt mogelijk overwaaien van
spuitvloeistof eenrol.Depositievemetingenliggen aanzienlijk bovendegrenswaarde
van 0,03 ug/1 voor carbendazim in oppervlaktewater. Wel liggen dein dit onderzoek
gemetenconcentratiesindeslotenlagerdandieregelmatiggemeteninmonitoring-studiesinbloembollenteelt-gebieden (HoogheemraadschapvanRijnland, 1992).Voorcarbendazim moet dan ook gezocht worden naar andere, vermoedelijk grotere, emissiebronnen.
VerrewegdemeesteconcentratiesvanHTlindrainwaterwarenlaag;demediaan-waarde
is<0,04ug/1.Voordemetingenbuitendeinundatie-periode in 1993isde90-percentiel
waarde0,10ug/1.Inhetkadervandetoelatingsprocedure werdgeschatdatHTIinveel
grotere mate zou uitspoelen. Voor voorjaarstoepassing werd een uitspoeüng naar het
bovenste grondwater verwacht van >17 ug/1(Sparenburg en Linders, 1991). Bij het
recenteonderzoekvanMatseretal.(1995)isgeblekendatHTIduidelijk sterkerwordt
geadsorbeerd aan gronden dan werd aangenomen. In het slootwater werdHTTslechts
intweeperioden(vande26,buitendeinundatie-periode)aangetoond.Deconcentraties
hadden een mediaan-waarde <0,03 ug/1en een 90-percentiel waarde <0,06ug/1.
Deconcentratievanhetfungicideprochlorazinslootwaterlagin20vande21 meetperioden beneden 0,1 ug/1en in één periode net daarboven.
Hetuitspoelingsgedragvanenkelebestrijdingsmiddelen (bijv.chloridazon)komtglobaal
overeenmetdeschattingindetoelatingsprocedureuitgaandevanalgemenebasis-gegevens uit literatuur en dossier. Duidelijke afwijkingen treden echter ook op, zoals bij
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metamitron dat versneld wordt omgezet in bloembollengronden en bij HTI dat sterker
wordt geadsorbeerd dan verwacht. Voor nauwkeurige evaluatie, bijv. in het kader van
deontwikkeling van milieubewuste teeltsystemen, ishet gewenst dat de interacties van
de middelen met de betreffende gronden worden onderzocht.
In perioden waarin een perceel te St Maartensbrug werd geïnundeerd (ter bestrijding
vansommigebodemziekten)werden enkelerelatief hogeconcentraties van bestrijdingsmiddelen gemeten in drainwater en slootwater. Meer gedetailleerd onderzoek is nodig
omna tegaan inhoeverre inundatie hetrisico vanuitspoelen naar grondwater en waterlopen vergroot en of er risico is van oppervlakte-afspoeling van residuen.
Indit onderzoek zijn er enkeleperioden waarin vermoedelijk overwaaien van spuitvloeistof heeft plaatsgevonden, gezien de relatief hoge concentraties in slootwater. Verder
was de invloed van overwaaien op de concentratie in de meetsloten veelal beperkt.
Hierbij moet bedacht worden dat de situatie op de meetbedrijven relatief gunstig was:
doorrijstroken langs dewaterlopen wasereen spuitvrije zonevan verscheidene meters.
Een aanzienlijk grotere belasting van het oppervlaktewater treedt op bij bespuiting tot
dicht op de slootkant (van de Peppel et al., 1995).
In water dat werd ingelaten in de meetsloten uit andere waterlopen werd carbendazim
tweemaal gemeten. Verder leverde het beperkte aantal metingen geen aanwijzing op
datderesiduen iningelaten water eenbelangrijke bijdrage leverden aan de concentraties
in de meetsloten.
Bij de analyse van de waterbodems op acht regelmatig gebruikte bestrijdingsmiddelen
kwam geen duidelijke aanwijzing voor accumulatie naar voren.
Hetgrondontsmettingsmiddel 1,3-dichloorpropeenwerdin steekmonsters van grondwater,
drainwater en slootwaternietaangetoond (<0,1 ug/1). Hetomzettingsprodukt 3-chloorallylalcohol werd enkele malen inhet grondwater aangetoond, maar niet inhet drainwater
of slootwater. Bij het transport in de gondwaterzone treedt vrij snelle omzetting op
(Matser et al., 1995). Het bijprodukt 1,2-dichloorpropaan, dat nog slechts in een zeer
laag gehalte in het handelsprodukt zit, was niet aantoonbaar (<0,2 ug/1).
De analyses werden uitgevoerd voor watermonsters die veelal over vrij lange periodes
(8weken) zijn verzameld. Binnen dieperiodeskunnen deconcentraties tijdelijk aanzienlijk hoger zijn geweest. Vooral bij bovengrondse emissies worden duidelijke 'golven'
in de verontreiniging verwacht.
Bij vergelijking van demeetwaarden met denormen komt vooral de normoverschrijding
bij carbendazim naar voren. Zowel in neerslag als in drainwater en slootwater wordt
de grenswaarde van 0,03 ug/1herhaaldelijk overschreden, in enkele perioden zelfs in
hoge mate. In de meeste drainwater- en slootwatermonsters overschrijdt chloridazon
dewettelijke normvan0,1 ug/1vooroppervlaktewater datbestemd isvoorde bereiding
van drinkwater. Deindicatieve MTR van 1,8 ug/1 voor chloridazon werd in één periode
(waterloop in voorjaar) overschreden.
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Een algemene conclusie is dat regenwater en drainwater veelal niet de belangrijkste
bronnen zijn voor deverontreiniging vanwaterlopen metbestrijdingsmiddelen vanuit
debloembollenteelt.Spuitvrijezonesvanvoldoendebreedtezijnessentieelomhetoverwaaienterugtedringen.Watbetreft deandere(wellichtgrotere)emissies dientvooral
gelettewordenopdehandelingenmetbestrijdingsmiddelen enapparatuurindebedrijfsgebouwen,opdeervenenopdeverspreidevul-enspoelplaatsen.Omechteroverenkele
jaren tekunnen voldoen aande strengenormen voordewaterkwaliteit vereist hetuitspoelingsgedrag van risico-middelen nadere aandacht.
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