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Gewasbeschermingsmiddelen vormennog altijdeen probleemvoorde kwaliteit vanoppervlaktewater.Zuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden*besteedt vee! aandacht aanhetterugdringen vanconcentratiesaangewasbeschermingsmiddelen. Demaatregelen richtenzichopalle
doelgroependieverontreiniging veroorzaken doorbestrijdingsmiddelen tegcbruikcii:deagrarische
sector,gemeenten enparticulieren. Eenvandeinstrumenten dievoordeagrarischesectorworden
gebruikt, ismonitoring. Doormonitoring krijgt hetzuiveringsschap ecubeeldvan deverontreiniging
van oppervlaktewaterdoorgewasbcschermingsmiddelen.Dezeinformatie dient medealsstimulans
voordeagrarischesectoromzichnogmeeruttespannen voordewaterkwaliteit.Inzooi is hetzuiveringsschap begonnen meteenvernieuwdevormvan monitoring metceugebiedsbreedmeetnetvoor
bestrijdingsmiddelen.Dit artikel beschrijft deopzetvan hetmeetnet eudeafwegingen diedaarbij
gemaaktzijn,deeiManngcn vanwee jaar meten endedaaruit volgendeaanpassingen.
Vanaf1995 t/m 2001 heeft hetzuiveringsschapvoorverschillendeagrarischesectoren
metprojectmatige meetnettengewetktvoot
demonitoringvangewasbeschermingsmiddeleninoppervlaktewater.Dezemeetnetten
moesten hetprobleeminzichtelijk makenvoot
zowelhetzuiveringsschapalsdetelers. De
resultaten hielpen bijhetmotiverenenstimulerenvanagtariërstotgedragsverandering ten
aanzienvandetoepassingvan bestrijdingsmiddelen.
Nadeafronding vanditproject bleekdat
deconcentratiesaanbestrijdingsmiddelen in
hetwaterdelaatstejaren inhetalgemeenzijn
afgenomen. Ditwasechternietvoldoendeom
degewenstewaterkwaliteittebereikenzoals
beoogd indeVierdeNota Waterhuishouding.
Hetzuiveringsschap wildehet verzamelen
vaninformatie enmededaatdoor hetbeïnvloedenvandeagrarischesectorviamonitoring
vangewasbeschermingsmiddelen voortzetten,
maardanopeenmeerstructurele manier.Met
ingangvan2002 isdaaromgekozenvooreen
gebiedsbreedmeetnetvootonbepaalde tijd.
Doelstellingen en voorwaarden
Hetmeetnetheeft twee hoofddoelstellingen:informatie verzamelen voorbewust-

wordingbijdeagrarischesectorentrends
bepalen inwaterkwalrteittenaanzienvan
gewasbeschermingsmiddelen.
Deinformatie diehetmeetnetlevertover
deaanwezigheid van gewasbeschermingsmiddeleninoppervlaktewater,wordtmetname
gebruikt indecommunicatie metdeagrarischesector.Omagrariërstemotiveren tot
gedragsverandering,ishetnodigominzichtelijk temakenwatdegevolgenvanhun
middelengebruik entocdieningsgedragopde
waterkwaliteit zijn.Communicatie heeft
alleeneffect alsagrariërszichherkenneninde
meetresultaten. Hiervoorzijnactueleen
sectorspecifieke analysepakketten enmonsterpuntennodig.
Doormonitoringkunnen ontwikkelingen
indewaterkwaliteitgevolgd wotden.Zoishet
mogelijk ominzichtelijk temakenofde
inspanningen vanhetzuiveringsschap,agrariërsenandereactorenvoldoendeeffect hebbenomdewaterkwaliteitsdoclstcllingente
halen.Dezegegevenszijndebasisvoorbeleidsevaluatievoorhetzuiveringsschap enhogere
overheden.Omdeontwikkelingovetmeerdere
jarentevolgen,isstabiliteit vananalysepakkettenenmonsterpunten vanbelang.

Actueel versus stabiel
Debovengenoemdedoelstellingen hebben
tegengesteldeelementeninzich.Hetmeetnet
iszoopgezetdathetzowelspecifiek enactueel
isalsstabielenalgemeen.Hetmeetnetisspecifiekgemaaktdoormonstetpuntcnzote
plaatsendatzijvooreenspecifieke agrarische
sectotteptesentatiefzijn.Hetpakketaan
geanalyseerdemiddelen wordtjaarlijksgeactualiseerd.Destabiliteit wordt aangebracht
doordezemonsterpunten (nagenoeg)niette
vetplaatsenenopallepunten,naasthetjaarlijksgeactualiseerdeanalysepakket,eenvast
pakketaanmiddelen teonderzoeken.
Aantal monsterpunten
Hetaantalmonsterpunten endespreiding
vandemonsterpunten isviaeenaantalstappenbepaald.Alleteerstiseenanalysegemaakt
vanhetagrarischgrondgebruik inhetgebied.
Aandehandvandegebiedsanalyseisbepaald
welkeagrarischesectoreninhetkadervande
oppervlaktewatetkwaliteitvanbelangzijnom
temonitoten.Daarnaiseenrangordegemaakt
tussendesectoren,medeopbasisvanhetmiddelengebruik.Opbasishiervanispersector
hetaantalmonsterpunten vastgesteld.Tevens
isgebruikgemaaktvaninformatie uithistorischemeetnetten,financiëleoverwegingenen
matevanspreidingvandesectorenoverhet
beheersgebied.Hetaantalmonsterpunten is
vastgesteldop78.Intabel 1 isderangordeen
deverdelingoverdeagrarischesectorenaangegeven.
Natweejaaronderzoek bleekdatalle
monsterpunten inveeteeltgebieden(grasland)
eengelijkwaardig beeldlietenzien,waarbij
normengeenenkelekeerzijn overschreden.
Hetaantalmonsterpunten isdaaromditjaar
gereduceerdvan14naaracht.
Hetmeetnetisonlangsverderuitgebreid
metbemonsteringvanplaatsen waarwaterin
depolderwordtingelaten (drie monsterpunten)enheteffluent vanvier afvalwaterzuiveTabcl1.
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Het basisanalysepakket.

Monsterpuntenlz2002 shp
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Liggingvandemonsterpunten.

nngsinstallatiesdie lozen in polderwater.
Hiermee hoopt het zuiveringsschap ook een
indicatie te kunnen geven van de mate waarin
gewasbeschermingsmiddelen in polderwater
terechtkomen langs andere wegen dan vanuit
de agrarische sector.

Geografische verdeling monsterpunten
Met behulp vangegevens over despreiding van desectoren, de stromingsrichtingen
van het oppervlaktewater en veldwerk zijn de
monsterpunten daadwerkelijk neergelegd in
oppervlaktewateren.Despreidingvan de monsterpunten ism afbeelding 1 weergegeven.
Demonsterpunten zijn gekoppeld aan één
agrarische sector.Om de invloed van een
bepaaldesectorop de waterkwaliteit goed te
kunnen weergeven, moeten monsterpunten
liggenop verzamelpunten van kleine relatief
homogene gebieden met een bepaalde sector
en/ofdirect naast een perceel met de bepaalde
sector.Dit isnoodzakelijk omdat het probleem
vangewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater over het algemeen een lokaal probleem isdat in grote wateren niet representatiefweerspiegeld wordt én omdat de agrarische
sectorzich het beste herkent in meetresultaten
die afkomstig zijn uit hun eigen agrarisch
gebied.

Sector etiket
Aangezien teelten in deakkerbouw envollegrondsgroente wisselen, iserin 2002voor
gekozenom elkjaar vroegin het seizoen deze
monsterpunten na te lopen om, afhankelijk
van degewassen opde omliggende percelen,
het etiket akkerbouw ofvollegrondsgroentc
toe tedelen aan depunten.Zokon eikjaar een
goed beeld van deverschillende sectoren ver36

H 2 0 k 21-2004

kregen worden zonder demonsterpunten te
verplaatsen.
Hetjaarlijks toekennen van een etiket aan
de monsterpunten bleek moeilijk werkbaar.
Punten waren niet altijd eenduidig aan een
sector toe tedelen en vroegin het seizoen was
nog niet altijd duidelijk welkgewaserop een
perceel zou komen.Met ingang van dit meetjaar wordtgeen onderscheid meer gemaakt
tussen beidesectoren en worden opaldeze
punten dezelfde middelen onderzocht: middelen die belangrijk zijn voor de akkerbouw
en/ofde vollegrondsgroenteteelt.
Depercelen diegebruikt worden voorglastuinbouw, fruitteelt en veeteelt (grasland) zullen door dejaren heen bijna niet verplaatsen.
Er wordt mimmaaljaarlijks bekeken ofdezc
percelen nog ingebruik zijn door dedesbetreffende sector.

Analysepakketten
Bijhet samenstellen vande analysepakketten isonder meer gebruikgemaakt van historischegegevens over gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en probleemstoffen
uit deVierdeNota Waterhuishouding. Daarnaast isgekeken naar sectorspecifieke informatieovergebruik en toelating van bestrijdingsmiddelen in deverschillende agrarische
sectoren (kwalitatief). Hiervoor zijn enkele
adviseurs uit de agrarische sector geraadpleegd. Bijdeuiteindelijke keuze voor middelen in deanalysepakketten zijn technische
analysemogelijkheden en de kosten meegenomen in de overwegingen.
Het analysepakket per monsterpunt
bestaat uit tweedelen:een basispakket en een
sectorspecifiek pakket. Het basispakket isvoor

AMPA(afbraakproduct van glyfosaat)
carbendazim
cholinesteraseremmers (somparameter)
dimethoaat
diuron
glufosinaat-ammonium
glyfosaat
methiocarb
methiocarb-sulfon (afbraakproduct van
methiocarb)
methiocarb-sulfoxide (afbraakproduct van
methiocarb)
pirimicarb
propoxur

elk monsterpunt gelijk, ongeacht desector
waaraan het gekoppeld is.Het is opgebouwd
uit gewasbeschermingsmiddelen dieeen landelijke problccmstofzijn en/ofin viervan de
vijfsectoren toegepast mogen worden.
Tegelijk met het basispakket wordt ook
een sectorspecifiek pakketgeanalyseerd. Dit
sectorpakket isafgesremd opde daadwerkelijk
doordedesbetreffende sectorgebruikte middelen. Het sectorpakket wordtjaarlijks herzien
om actueel te blijven.

Bemonstering
Demonsterpunten worden vier maal per
jaar bemonsterd. Driebemonsteringen vinden
plaats tijdens het spuitseizoen (april tot en mer
september).Eén bemonsrenngvindt m de
winterperiode plaats,buiten het spuitseizoen.
Bemonstering vindt plaats per sector in vaste
weeknummers. Bemonsteringstijdstippen zijn
bepaald aan de hand van despuitkalender van
verschillende secroren.
Omdat het in deeerste opzet nodig was
om zo laat mogelijk in het voorjaar akkerbouw- en vollegrondsgroentepunren te onderscheiden, vond dewintermeting aan het eind
van het kalenderjaar plaats.Met het samenvoegen van de akkerbouw- en vollegrondsgroentepunten kon dewintermeting worden
verschoven naar februari. Het belangrijkste
voordcel hiervan isdat februari verder van her
spuitseizoen ligt dan november/december en
dus een beter beeld geeft. Bijkomend voordeel
isdar de resultaten van het onderzoeksjaar
eerder bekend zijn, zodat eerder aan de rapporrageen bekendmaking van de resultaten kan
worden gewerkt.

Gegevensverwerking
Resultaten van het basisanalysepakket en
desectorpakketten worden apart verwerkt.
Analyseresultaten worden getoerst aan de voor
debetreffende stofgeldende norm. Hierbij
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wordt gebruik gemaakt van het maximaal
toelaatbaar risico (MTR)uit deVierde Nota
Waterhuishouding. Stoffen waarvoor geen
MTRaanwezig is,worden in volgorde van
voorkeur aan het ad-hocMTRofde drinkwaternorm (0,1(jg/lj getoetst.
Ten behoeve van het toetsen aan dedoelstellingen voor 2010uit deVierdeNota Waterhuishouding, wordt aan ieder monster (combinatie van tijd en plaats) een klasse toebedeeld.
Hiervoor wordt allereerst elke meetwaarde
getoetst aan de beschikbare norm. Na deze
toetsing wordt een klasse aan de meetwaarde
toegekend volgens deonderstaande klassenverdeling:
klasseobeneden de detcctiegrens
klasse 1 boven dedetcctiegrens engelijk aan of
onder de norm
klasse 2boven de norm engelijk aan of minder
dan tweemaal de norm
klasse 3 meer dan tweemaal de norm en gelijk
aan ofminder dan vijfmaal de norm
klasse4meer dan vijfmaal de norm

gewasbeschermingsmiddelen in één monster
met deze methode niet zichtbaar.

Normoversclirijdingcn
Om ook te kunnen zien in welke mate elk
middel een probleem is,wordt naast de
klassenindeling pet monsterpunt gekeken
naar hoe vaaken in welke mate een middel
wordt aangetroffen. Hiervoor wordt per sector
bekeken hoe vaak een middel is aangetroffen
(boven dedetcctiegrens) en hoe vaakeen middel isaangetroffen boven de norm.
Voordesectorpakketten wordt dit verder
uitgesplitst naar bemonsteringsdatum, zodat
zichtbaar isofeen middel structureel normoverschrijdingen veroorzaakt. Per middel
wordt per bemonsteringsdatum bekeken in
welkemate de norm wordt overschreden op
alle monsterpunten bij elkaar. Dit geeft de
ernst van de normoverschrijdingen in de tijd
aan.Resultaten van deze tweede toetsmethode
worden gebruikt in de contacten met de agrarische sector.

Verwachtingen komen uit
Informatie verzamelen voor bewustwording bij deagrarische sector isde belangrijkste
reden geweest om te beginnen met dit nieuwe
meetnet. Dit blijkt positief tewerken. Het
meetnet levert waardevolle informatie over de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater in het beheersgebied van het
zuiveringsschap. Uit reacties blijkt dat veel
telers deresultaten van het meetnet zien als
indicator voor de resultaten van hun inspanningen.Zij denken mee over verklaringen van
piekconcenttaties in water en aan oplossingen
om normoverschrijdingen in de toekomst te
vootkomen. Een voorbeeld hiervan vormt het
probleem met granulaat. Uit het meetnet
bleekdat slakkcnkorrels nog tevaakm de sloot
terechtkomen. Naar aanleiding hiervan is een
project gestart om, samen met telers, te zoeken
naar andere methodes vangranulaat strooien
waarbij minder emissie naar oppervlaktewater
plaatsvindt. *
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Klasseo en 1 voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstelling.
Vervolgens wordt voor elkgenomen monster de hoogste klasse bepaald. Deze klasse
wordt aan het gehele monster toegekend, aangezien dewaterkwaliteit wordt bepaald door
dezwakste schakel (lees hoogste concentratie
ten opzichte van de norm).Vervolgens wordt
bepaald hoede verdeling van de monsters over
de klassen is.Op deze manier wordt inzichtelijk hoe het staat met de kwaliteit van het
oppervlaktewater voor degroep gewasbeschermingsmiddelen. Aangezien er per monster
alleen naar het middel met de hoogste klasse
wordt gekeken, is het effect van het voorkomen
van normoverschrijdingen van meerdere

Communicatie

Spierenburg P.[zooi). Interne rapportage opzet meernergewas-

Deresultaten wordenjaarlijks verwerkt in
de waterkwahteitstapportage van het zuiveringsschap. Dit iseen rapport over de kwaliteit
van het oppervlaktewater in het beheersgebied, waarin wordt gerapporteerd over alle
onderzochte parameters in het gebied.

bcschernnugsnuddelcn. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.
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?cr1januari 2005zijn dewatertaken van het zuiveringsschap ondergebracht bij drie „all-in waterschappen: Hol-

Deagrarische sector wordt iederjaar op de
hoogte gesteld van de resultaten van het meetnet gewasbeschermingsmiddelen. Naast communicatie viainformatiekranten wordenjaarlijks kleinschalige bijeenkomsten gehouden
met telers en worden telers telefonisch benaderd bij opvallende meetresultaten. Dooi de
resultaten gezamenlijk tebespreken, leren
telers en het zuivetingsschap van elkaar.

landse Delta, Rivierenland en het Hoogheemraadschap
van deSchicland en de Krimpenerwaard.
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)continue (bio)filtratie

• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
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• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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