ACHTERGROND

MAATREGELEN TEGEN M E T NAME B E S T R I J D I N G S M I D D E L E N
B E G I N N E N E F F E C T TE SORTEREN

DrentscheAaweereen
stukje schoner
HetwatervandeDrentscheAawordtalsinds 1881 doorhetWaterbedrijfGroningengebruiktvoorde
bereidingvandrinkwater.Waterlaboratorium Noordcontroleerthetoppervlaktewaterbijdeinname
daaromregelmatigopdeaanwezigheidvanbestrijdingsmiddelen.Uitdemeetresultatenblijkt dat
debeschermingsmaatregelen dietienjaargeledengenomenzijn,nuejfect beginnentesorteren.
Indeafgelopen decenniahadhetwaterbedrijfregelmatigproblemenmettehoge
gehaltenaanbestrijdingsmiddelen inde
DrentscheAa.Vanaf1994zijn daarom maatregelengenomen inhetstroomgebied.
Onder regievandeProvincieDrenthe zijn,
samenmethetWaterbedrijf Groningenen
hetWaterschap HunzeenAa's,diversevillenspoelplaatsenaangelegd. Tegelijkertijd
werdhetvullen ofspoelenvan spuitapparatuur vanuit debeekverboden.Aanweerszijden vanbelangrijke watervoerende waterlopeniseenstrookvanvijfmetertot
grondwaterbeschermingsgebied verklaard.
Dezestrookfunctioneert alsspuitvrijezone,
waarbinnen eenverbodgeldtophetgebruik
vanbestrijdingsmiddelen openkele uitzonderingen na(bijvoorbeeld tegenbrandnetels).
Sinds2000isinheelNederlandhet
Lozingenbesluit OpenTeelten Veehouderij
(LOTV)vankracht.Doorditbesluit mogen
geenbestrijdingsmiddelen meer worden
toegepast ineenzonevan(afhankelijk van
deteelt)0,5tot1,5meteraan weerszijden
vanallewatervoerende waterlopen.Hetverbodmoetmetnamedeverwaaiingvan
bestrijdingsmiddelen naarhetoppervlaktewater reduceren.VoordeDrentscheAabetekent hetLOTVdatnuookde watervoerende
perceelslotenvaneenbeschermendezone
zijn voorzien.
DeDrentscheAaheeft sinds2003 destatus nationaalbeek-enesdorpenlandschap.
Delenvanhetstroomgebied vallenbovendienonderdeHabitat- en Vogelrichtlijn.
Hiermeeheeft hetstroomgebied een
nadrukkelijkere beleidsmatige aandacht
gekregen.

Effecten opde waterkwaliteit
Voortien (relevante) bestrijdingsmiddelendiefrequent wordenofwerdenaange38
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toondinhetstroomgebied vandeDrentsche
Aa(simazine,atrazine,bentazon,MCPP,
MCPA,diuron,DNOC,2,4-D,glyfosaat en
AMPA,eenafbraakproduct vanglyfosaat)is
eenoverzichtgemaakt.Naastdegebruikelijkesteekproefsgewijze bemonstering neemt
het waterleidingbedrijf sinds 1995 tijdsproportionelemonsters omhetbeeldvande
aanwezigebestrijdingsmiddelen vollediger
temaken.Inafbeelding 1 isdeontwikkeling
weergegeveninde normoverschrijdingen
voorbestrijdingsmiddelen vanaf1992 t/m
2003.Denormoverschrijding is uitgedrukt
alshetpercentagevanhettotale aantal
waarnemingen. Degehalteszijn getoetst
aandedrinkwaternorm (voorallebestrijdingsmiddelen:0,1 |Jg/l).Eenonderverdelingisgemaaktinklassenvan normoverschrijding, vaneengeringetoteen forse
overschrijding.

Deafbeelding toonteenduidelijk positiefbeeld.Sindshetinstellen vandebeschermingsmaatregelen endeuitvoeringvanstimuleringsprojecten ishetpercentage
normoverschrijding sterkgedaald.MCPAen
MCPPkomen ookna2001 nog regelmatig
voorinconcentraties bovendenorm.Verder
zijn glyfosaat englufosinaat indriemonstersvan2002inconcentraties groterdande
normaangetroffen enin2003 lagdeconcentratievandemetabolietAMPAindrie monstershogerdandedrinkwaternorm.Watde
overigebestrijdingsmiddelen betreft zijn
geennoemenswaardige overschrijdingen
aangetoond.
Stoffen diedelaatstejaren nogregelmatignormoverschrijdingen vertonen,zijnde
herbiciden MCPPenMCPA.Dezemiddelen
worden toegepastopgrasland,graanakkers
enaardappelvelden.Datdezestoffen nog
worden aangetroffen, komt waarschijnlijk
doordatzemetnameviauitspoelinginhet
oppervlaktewater terechtkomen.Eenspuitvrijezoneheeft namelijk relatiefminder
invloed opdeuitspoelingsroute,zoalsuit
onderzoekvanAlterra blijkt.
Hetjaar 2001 blijkt eenafwijkendjaarte
zijn.Hetaantalnormoverschrijdingen ligt
hogerdanindevoorgaandejaren.Vande
negenprocentnormoverschrijding komt vijf
procentvoorrekeningvanglyfosaat. Ookna
2001 isglyfosaat incidenteelnogaanwezigin
concentratiesbovendenorm.Ditmiddel
wordtbreedtoegepastalsloofdoderinde

aardappelteelt, alsonkruidbestrijder enals
middelvoorhetdoodspuiten vangrasbij
wisselteeltmet(poot)aardappelen. Het
gebruikvanglyfosaat istoegenomen,omdat
heteenbelangrijke vervanger isvanhet middeldiurondatsindsjuni 19519verbodenis.

Alert blijven
Deresultatenvanhet bestrijdingsmiddelenonderzoek indeDrentscheAalateneen
afnemende trend zien.Demaatregelen die
genomen zijn, hebben eenpositieve uitwerkinggehad.Deuitvoeringvanhet LozingenbesluitOpenTeeltenVeehouderij leidde
vervolgens totextra bescherming.Welke
maatregel(vulplaatsen,spoelplaatsen, spuitvrijezones,regelgevingtenaanzien van
gebruikofhetLozingenbesluit]nu het
sterkstheeft bijgedragen aandezereductie
blijft moeilijk tezeggen.Hetbetreft hoogstwaarschijnlijk eencombinatievande
genoemdemaatregelen en bewustwording
onderdeagrariërs.
Uiteenmodelstudie vanAlterra blijkt
overigens datdoordeinvoeringvanspuitvrijezonesenhetgenoemde Lozingenbesluitdewaterbelastingdoordrift in het
DrentscheAa-gebied metruim dehelft is
verminderd. Effecten vandevul-enspoelplaatsenenhet verbod opinname vanwater
uit debeekzijn hierbij niet meegenomen.
Aangenomen magworden datdezelaatstgenoemdemaatregelen eveneenseensterke
reductiehebben bewerkstelligd,omdatde
kansopeenpuntlozingzeerkleinisgeworden.
Deaanwezigheid vanuitspoelingsgevoeligestoffen (MCPA,MCPP,glyfosaatenglu-

Afo. 1:

Normoverschrijdingenvoorrelevante bestrijdingsmiddelen.
Bijklasse2ishetgehalte >o,1en<0,2[ig/l,klasse3staatvoor>0,2en<0,5[ig/lenbijHassevier
tenslotteishetgehalte>0,5[ig/l.

fosinaat) geeft aandatwealert moeten blijvenendatwenietachterover kunnengaan
zitten.Ookecologischgezien vormen
bestrijdingsmiddelen eenrisico.Degehalten
vanMCPAenMCPPliggenbovendelandelijke streefwaarde voor oppervlaktewater.
Beleidsmatigwordternaargestreefd om
derisico'szoveelmogelijk uittesluiten,
medegeziendebijzondere natuurwaarden
vandeDrentscheAa. Het waterleidingbedrijfen hetwaterschapzijn daarom
benieuwd ofdesituatiebovenstrooms inhet
stroomgebied afwijkt vandesituatiebenedenstrooms bijhetinnamepunt.Het waterschapheeft recenthaar bestrijdingsmiddelenmeetnetgeoptimaliseerd en

gebiedsgericht afgestemd ophetgebruikvan
bestrijdingsmiddelen inhet stroomgebied.
Dit betekent dat met nameindehaarvaten
vanhetstroomgebied endegebruikperiode
metingen worden verricht.
Ookhetwaterleidingbedrijfgaat ditjaar
haarmeetnetvoordewaterkwaliteit vande
DrentscheAavernieuwen.Aanvullend
wordtinsamenwerking merdeprovincie
Drenthe enAlterraeen herhalingsonderzoek
uitgevoerd naardeaanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen inhetAnderensche
Diep.Eenzelfde soortonderzoekvondinde
beginjaren negentigplaatsinhetkadervan
deaanlegvanalternatievevul-enspoelplaatsenendeinrichting van spuitvrije
zones.
Dirjaar wordteenbelangrijkjaar, omdat
eencompleet beeldontstaat vandeaanwezigheidvanbestrijdingmiddelen in het
gehelestroomgebied vandeDrentscheAa.
Hiermeeontstaatinzichtinhoeverreeventueelgebiedsgerichte maatregelen nog
gewenstzijn. f
Herman Warnungen
(Waterschap Hunze enAa's]
Guus Soppe
(Waterlaboratorium Noord]

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
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