PLATFORM

§f

v

~ji

I a «f

Bestrijdingsmiddeleninde
bollenteelt:deeffecten
opdewaterkwaliteitin
Noord-HollandNoord

Devolgendeactiviteitenenvormenvan
gewasbeschermingvindenplaatsindebollenteelt:
• ontsmetten
Maximaaléénkeerpervijfjaar (tot2000
éénkeerpervierjaar)wordtdebodemvoor
hetplantenvanbollenontsmet.Debollen
zelfwordenveelalontsmetindompel-,
kook-ofontsmettingsbaden. Hierinzitten
verschillendebestrijdingsmiddelen.Tegelijkertijd wordenveelaldehoutenkisten
waarindebollenopgeslagenworden,onbedoeldontsmet;
•

planten
Nahetontsmetten wordthetplantgoedgeplant.Bijeenaantalbolgewassen
wordttevenseen grondbehandelingsmiddeltoegediend,waarmeede(nog)aanwezigeschimmelsenaaltjes bestredenworden;
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Sindshetverschijnen van hetboek'SilentSpring'isdewereld bekend metdegevolgenvan
bestrijdingsmiddelen inhetmilieu.Momenteel isinNederland detoepassingvanstojjen alsDDT
verbodenenworden pesticiden bewustertoegepast.Bijdeteeltvanvelegewassen blijven bestrijdingsmiddelen echternoodzakelijk. Debloembollenteelt ishiervan eenvoorbeeld. Bijhettelenvan lelie- en
tulpenbollen wordtrespectievelijk 104enz} kiloactievestof perhectareperjaargebruikt,tegenover
bijvoorbeeld 0.8kilobijsuijmaïs. BloembollenteeltvindtinNederland opzo'n23.000hectareplaats
door2710bedrijven.
Doorhetverschijnen vankrantenkoppen
als'Stopdewildgroeivandegifbollenteelt',
'Spreidingbloembollenteelt leidttotverslechteringwaterkwaliteit' en'Noodkreetvan
waterschapoverdebollenteelt' ishetverontreinigendeeffect vandebollenteeltophet
milieubijdeburgeronderdeaandacht
gebracht.Aandeanderekantisbekenddatde
teeltendebollenvelden eengrooteconomisch
belangvertegenwoordigen vanwegehet
belangrijkeexportproduct vandebollenende
toeristischeattractievandebloeiendebolgewasseninhet voorjaar.
Deoverheidendesectorhebbenergezamenlijk belangbijomdeverslechteringvande
waterkwaliteit terugtedringen.Hetbelang
vandebollensector isdeverbeteringvanhet
imago;hetbelangvandeoverheidishetterugdringenvandeverontreiniginginhet milieu
omtevoldoenaanhaareigenwaterkwaliteitsdoelstellingen.Doorhetgezamenlijk belang
hebbendeoverheidendebloembollensector in
1995inhetkadervanhetDoelgroepOverleg
Bloembollensector maatregelen geformuleerd
omdewaterkwaliteit teverbeteren.Hetoverlegresulteerde indeOvereenkomst Uitvoering

MilieubeleidBloembollensector. Hetgebruik
vanbestrijdingsmiddelen endeemissiehiervannaarondermeerhetoppervlaktewater in
debollenteeltmoestgereduceerdworden.
Naaraanleidingvandezeovereenkomst
begonnendewaterkwaliteitsbeheerders in
Noord-enZuid-Holland in 1995methet
monitorenvandeconcentratievan
bestrijdingsmiddelen inhet oppervlaktewater
ingebiedenmetintensievebollenteelt.
Degrootstewaterkwaliteitsbeheerder in
Noord-Holland (UitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier) beschiktdaardoorover
eenuitgebreid bestandaangegevensoverde
concentratiesvanbestrijdingsmiddelen inhet
oppervlaktewater inhetnoordelijk zandgebied
vanNoord-Holland,waarzicheenkwartvan
deNederlandsebollenteeltconcentreert.Uit
degegevenswerdtotophedenuitsluitendde
ontwikkelingvandewaterkwaliteit afgeleid
voordemonitoringvanheteffect vandemaatregelenuirdegenoemdeovereenkomst.Nagegaanisofuithetbestandookconclusieskunnenwordengetrokken overdeeffectiviteit van
hetemissie-entoelatingsbeleid vanenkele
bestrijdingsmiddelen, datindebollenteeltis
gevoerdtussen 1995en2000.

•

bespuitingen
Ronddeopkomstvanhetgewaswordt
metherbicidengespotentegenonkruid.Na
deopkomstwordtpreventiefencuratief
gespotenmetverschillende fungiciden,
herbicideneninsecticiden.Afhankelijk van
hetgewasendeweersituatiekunnende
bespuitingen metfungiciden toenementot
eenfrequentie vanéénmaalpertwee
weken;
•

koppen
Eenaantalbolgewassenwordt tijdens
debloeigekoptomdebolgroeitestimuleren.Hierbij wordtdebloemverwijderdvan
desteel.Hetgewasisdanmindervatbaar
voorvirussenenziektes.Vanwegehet
infectiegevaar wordtdirectnahetkoppen
metfungiciden gespoten;
•

rooien,spoelen,drogen,pellenensorteren
Bijdezeactiviteitenwordengeen
bestrijdingsmiddelen gebruikt;
• opslag
Indeperiodetussenpellenenplanten
ofverhandelenwordendebollengeconditioneerdbewaardinklimaatcellen. Tijdens
deopslagwordenzonodigbestrijdingsmiddelen toegepasttegeninsecten;veelal
wordendezestoffen indebewaarcelverdampt.

Voorditonderzoekzijnvierveelvuldig
gebruiktebestrijdingsmiddelen geselecteerd,
dieinrelatiefhogegehaltesenernstignormoverschrijdend inhetoppervlaktewatervoorkomen.Dezevierzijn,mertussenhaakjesde
meestgebruiktehandelsnaam vanhetmiddel,
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aldicarb (Temik),carbendazim (Bavistin), flutolanil (Monarch) en propoxur (Undeen).
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Gehaltes bestrijdingsmiddelen
1995-2.000
Het onderzoek vond plaats in het westelijk
deel van de kop vanNoord-Holland. Het gaat
om zandige bodems in degemeenten Den Helder,Anna Paulowna enZijpe, verder als het
noordelijk zandgebied aangeduid, en totaal
16.000hectaregroot. Het gebied maakt deel uit
van destrook zandgrond van Den Helder tot
Wassenaar, waar de intensieve bollenteelt zich
concentreert.
Waarom isvoordit noordelijk zandgebied
gekozen?
Vandit gebied zijn relatiefveel waterkwaliteitsgegevens bekend met betrekking
tot deaanwezigheid van bestrijdingsmiddelen;
Debelangrijkste agrarische activiteit in
het gebied isde bollenteelt. Meer dan90
procent van de landbouwgrond wordt
hiervoor benut. Hierdoor overschaduwt
deze activiteit het eventuele waterkwaliteitseffect van alleandere agrarische activiteiten in het gebied.
Sinds 1995zijn vijfmonsterpunten in het
noordelijk zandgebied geselecteerd waar vrijwel iedere twee maanden degehaltes van
bestrijdingsmiddelen werden bepaald. De
monsterpunten liggen verspreid over het
gebied in van elkaargescheiden hydrologische
eenheden. Demonsters worden in een laboratorium geanalyseerd op deaanwezigheid en de
concentratie van bestrijdingsmiddelen. Soms
kan dieconcentratie niet met zekerheid vastgesteld worden. Dat isonder meer het gevalals
deconcentratie van de tebepalen stofin het
monster lagerisdan deonderste detectielimiet
van deapparatuur ofalserverstoring plaatsvindt doordeaanwezigheid van organische
verbindingen in het monster.
Dewaterkwaliteitsnorm (het maximaal
toelaatbaar risico)van sommige bestrijdingsmiddelen ligt zolaagdat deze kleiner isdan de
detectielimiet, waardoor een toetsing hieraan

Aft).1:

\
Aft. 1:

1.Atmosferische depositie
2. Drift
3. Afspoeling
4. Uitspoeling
5. Emissie van het erf
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Schematischeweergavecmisskwutcs vangewasbeschermingsmiddelen

niet altijd mogelijk is.Demate van overschrijdinggeeft een beeld van deontwikkeling van
de waterkwaliteit.
Vandedoor UirwaterendeSluizen verzameldegegevensisvoorhet heleonderzoeksgebied (vanallemonsterpunren) per seizoen de
90-percentiel-waarde bepaald:de waarde waarbij90procent van dewaarnemingen lager zijn
dan dewaarde van dit getal.Het geeft dus een
indicatie van debijna hoogste waarde van de
dataset.Aangenomen wordt dat bij de bepaling van het90-percentiel de hoogsre waarden
(10procent)van dedataset niet representatief
zijn voor dedaraset.Tevens isaangenomen dat
alsdegeheledataset (allemetingen in eenseizoen) beneden dedetectielimiet zijn bepaald,
het90-perccntiel-gehaltegelijk isaan dedetectielimiet. Deberekende 90-percentiel-gehaltes
zijn perseizoen perjaar uitgezet in een staafdiagram (deafbeeldingen ztot en met5).
Deze waarden worden voor carbendazim,
flutolanil en propoxur indicatiefgetoetst aan
dedesbetreffende waterkwaliteitsnormen.
Dezenorm isaangegeven alseen lijn in degrafiek.Het analyseren van trendontwikkelingen
binnen éénjaar isniet mogelijk. De gehaltes
perseizoen kunnen onderling niet vetgeleken
worden (bijvoorbeeld voorjaar mer zomer),
omdat het bestrijdingsmiddelengebruik seizoensafhankelijk is(ziekader).Deseizoenen
van de verschillendejaren kunnen natuurlijk
wel met elkaar vergeleken worden.

Ontwikkelingen
Vanaf1995traden drie belangrijke veranderingen op in het gebruik en de toepassing
van bestrijdingsmiddelen.

90-percentieI(gehalteendenorm vancarbendazim.

Aft), y.

Overeenkomst Uitvoering Milieubeleid
Bloembollensector
In 1995is tussen deoverheid (Rijk, provincies,gemeenten, waterschappen) en de bloembollensector deOvereenkomst Uitvoering
Milieubeleid Bloembollensector ondertekend.
Dezeovereenkomst bevatafspraken over de
(verbeterde) uitvoering van het milieubeleid
(ondet andere Meerjarenplan gewasbescherming) in debollensector, weergegeven in een
serieconcrete milieutaakstellingen, zoalseen
gebruiksreductie van bestrijdingsmiddelen
van 61procenr in 2000ten opzichte van de
periode 1984-1988en een emissiereductie naar
het oppetvlaktewatet van meer dan90procent.
Dedoelstellingen zouden worden gerealiseerd
door maarregelen,zoals het verlenen en handhaven van restrictieveWvo-vergunningen voor
de bollenteeltbedrijven, hetgeven van voorlichting doordebollensector en de overheid
over effectieve maatregelen en over milieuvriendelijk reien van bollen én het ontwikkelenvanzelfregulering bijde telers.
Door Uitwaterende Sluizenzijn tussen
1995en 1997circa400Wvo-vergunningen verleend aan debollentelers in het onderzoeksgebied.Vrijwel alleverontreinigende puntlozingen, behalvedievan drainagewater en van
afvalwater van huishoudelijke aard, waren op
basisvandezevergunningverboden. Daarnaast wasdrift naar het oppervlaktewater
slechts onder zeer beperkende voorschriften
toegestaan; devoorschriften bestonden uit het
in acht nemen van een spuitvrije zone van een
sttook van minimaal één meter tussen de eerstegewas-rij en de insteek van het talud langs
het oppervlaktewater incombinatie met driftbeperkende spuittechnieken. Om de emissie

90-percenrielgehaltt van aldicarbsiujon.
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Veranderingen in gehaltes
1995-2000

Emissieroutes
Deverschillende emissieroutes waarlangs bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
terechtkomen, zijn drift, uitspoeling, lozingen van het erfen afspoeling (afbeelding 1).
Drift isdehoeveelheid spuitvloeistofdietijdens bespuitingtotbuiten deperceelsgrenzen naar het
oppervlaktewater ofdeaangrenzende percelen verwaait.Drift wordt uitgedrukt als percentage
vandehoeveelheid werkzame stofdieperoppervlakteeenheid opdeslootkomt tenopzichte van
dehoeveelheid dieperoppervlakteeenheid ophetperceelwordtgebracht.Atmosferische depositie
isdrift vangrotereafstand aangevoerdenwaarvandeherkomst niet meer teherleiden is.
Uitspoeling ontstaat wanneer een deelvan de toegepaste hoeveelheid bestrijdingsmiddel onder
invloed van het neerslagoverschot wordt getransporteerd door het bodemprofiel naar het
oppervlaktewater. Kwantitatief isover dezeemissieroute weinig bekend. Uitspoeling hangt in
sterke mate afvan het gehalte kleien organisch stofvan degrond en deeigenschappen van het
bestrijdingsmiddel.
Emissies van het erfworden veroorzaakt door allerleiactiviteiten diedaar plaatsvinden: ontsmetten (door lekken ofmorsen vanontsmettingsmiddel uit ontsmettingsbad), het te kort
laten uitdruipen van debollen na het ontsmetten waardoor tijdens het vervoer bestrijdingsmiddel vandebollen druipt en afkan spoelen naar het oppervlaktewater, opslagvan verontreinigde machines en fust in de buitenlucht waardoor tijdens een regenbui resten bestrijdingsmiddel kunnen afspoelen én residu van eenbestrijdingsmiddel dat vrijkomt bij het spoelen
van het gerooide product. Incidenteel vindt lekkage oflozing van spoelwater plaats uit het
spoelbassin ophet oppervlaktewater.
Afspoeling treedt opalseen stofdirect van het perceel afvloeit naar het oppervlaktewater. De
omvang en frequentie van afspoeling isnogonbekend. Derhalve ishet niet meegenomen in
het onderzoek.

van het erfte voorkomen diende onder meer
het ontsmetten en spoelen op het erfzodanig
zorgvuldig plaats tevinden dat niets naar het
oppervlaktewater kon afstromen.
Toeiatiucj
Detoelating van bestrijdingsmiddelen
wordt zoals bekend bepaald door het College
voor deToelating van de Bestrijdingsmiddelen. Voortwee van de in het onderzoek
betrokken stoffen istussen 15195 e n zooodetoelatinggewijzigd: middelen opbasis van de
werkzame stofaldicarb (Temik)mogen met
ingang van 1januari 1997uitsluitend worden
toegepast in de periode 15februari tot 1 september. Vóór 1997mocht deze stofjaarrond
worden toegepast. Vanaf 1 april 2000ishet verboden middelen tegebruiken op basis van de
werkzame stofpropoxur (Undeen).
Daarnaast kunnen ook nieuwe middelen
toegelaten worden. Vooreen gebruiker kan een

A/b.4:

Carbendazim
Carbendazim (afbeelding 2)kent twee verschillende toepassingen: in de ontsmettingsbaden en bij gewasbespuitingen. De daling
van degehaltes in het najaar geeft aan dat de
uitvoering van demaatregelen tegen afspoelingvan het erfen het zorgvuldiger handelen
van debollentelers effect hebben gehad. Daarnaast wordt een daling van degehaltes in het
voorjaar waargenomen, die verklaard kan
worden door een combinatie van twee oorzaken:de invoering van de driftbeperkendc
maatregelen en de verandering van het
gebruiksadvies. In 1995iseen overschrijding
van meer dan 100maal de norm voorgekomen.
Dergelijke normoverschrijdingen zijn niet
verklaarbaar door normaal landbouwkundig
gebruik. Na 1998worden dergelijke normoverschrijdingen niet meer waargenomen;
desalniettemin ishetgemeten gehalte nog
steeds en overal verboven de norm.

nieuw middel aantrekkelijker zijn omdat het
goedkoper is,makkelijker tegebruiken isof
minder schadelijk voordegebruiker of milieu
isHierdoor kan er verschuiving optreden van
gebruik. Voorde in dit onderzoek gebruikte
stoffen geldt dat imidacloprid (Admire) een
aantrekkelijke vervanger isvoor propoxur.

Aldicarbsidfon

Gebruiksadvies
Bijdetoelatingdoorhet Collegevoorde
ToelatingvandeBestrijdingsmiddelen wordt
eenwettelijk gebruiksadvies gegeven. Gebruikerszijn verplichtditadviesoptevolgen. Daarnaastverschijnen regelmatig vakbladen enboeken met teeltadviezen.Opbasisvan gewijzigde
inzichten zijn deadviezen voor hetgebruik van
carbendazim tussen 1995en 2000veranderd:
vanaf1999wordt niet meergeadviseerd het middel tegebruiken bijde gewasbespuitingen
wegensdemogelijkheid vanoptreden vanresistentie.Indeontsmettingsbadenwordt carbendazim nogwelgebruikt.

Aldicarb (afbeelding 3)breekt binnen
enkele dagen aftot aldicarb-sulfoxide en -sulfon.Aldicarb wordt dan ooknauwelijks in het
oppervlaktewater aangetroffen. De gehaltes
van beide afbraakprodukten vertonen hetzelfde verloop in detijd, waardoor hier alleen aldicarbsulfon wordt weergegeven. Denorm is in
dezegrafiek niet weergegeven aangezien de
gemeten gehaltes vrijwel altijd lager zijn dan
de norm van alicarbsulfon (25jjg/1)en deze
waarde buiten degtafiek valt.Na 1997treedt
een daling van deconcentratie op,die verklaard kan worden doordat het na 1997niet
meer istoegestaan aldicarb tegebruiken in het
najaar ende winter.

90-pacentidgehalteendenormvanflutolcmil.

Ajh. 5:

90-pcrcentielfleholtcendenormvanpropoxur.
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Deresultaten met het verloop van de
gehaltes van destoffen per seizoen zijn besproken met deskundigen op het gebied van
gebruik en wijze van toepassing en handhavingén gebruikers.Naar aanleiding hiervan
én literatuuronderzoek naar ontwikkelingen
in het beleid kan een verklaring gezocht
worden voor deverandering van de concentraties in de tijd.
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Fliitolaml
Het gehalte en deoverschrijding ten
opzichte vande norm (0,056ug/I)van flutolanil(afbeelding 4)blijkt in het najaar te zijn
gestegen en in het voorjaar gedaald. De stijging in het najaar kan verklaard worden door
de toename van het gebruik in de tulpenteelt.
Dedaling in het voorjaar wordt veroorzaakt
door een afname van her gebruik in de lehcteelt.Dezeafname isveroorzaakt door meldingen in devakbladen dat de toepassing van flutolanil niet het gewenste effect heeft. Ondanks
dedaling van het gehalte in het voorjaar, blijft
flutolanil nog normoverschrijdend in het
oppervlaktewater aanwezig.

Propoxur
Hoewel propoxur (afbeelding 5)vanaf2000
verboden is,daalde het gehalte in het water
vanaf 1996al.Denorm (0,05pg/1)isgelijk aan
deonderste detectielimiet. Vanaf1997 komen
normoverschrijdingen niet meer waarneembaar voor.Dit kan tweeoorzaken hebben
gehad.Ten eerste iseen ander middel op de
markt gekomen: ïmidaclopnd. Deze stof
bestrijdt op een efficiëntere wijze hetzelfde
insect als propoxur. Een tweede verklaring kan
worden gevonden in de invoering van de driftbeperkende maatregelen.

Wat is na vijfjaar bereikt?
Vande viergeselecteerde stoffen blijkt de
concentratie gedurende de onderzoeksperiode
van driegedaald tezijn en van de vierde (flutolanil) toegenomen. Deze toename kan verklaard worden door het toegenomen gebruik,
hetgeen mogehjkhet effect van het beleid
overtrof De vermindering van de concentratiescarbendazim, aldicarbsulfon en propoxur
isde laatste tweejaar wel heelduidelijk. Hier
blijkt dat de toepassingen dieextreme waarden van 100maal de norm veroorzaken,
gestopt zijn. Wat overblijft iseen9o-percentiel
met een concentratie in het oppervlaktewater
die in velegevallen nogsteeds één tot vijfmaal
boven de norm ligt.
Deessentiële vraag waardoor de dalingen
veroorzaakt zijn, kan alleen worden beredeneerd. Blijkbaar heeft het onzorgvuldig handelen,dat extreem hoge concentraties veroorzaakte voot 1998,de laatstejaren niet meer
plaatsgevonden. Dit kan verklaard worden
door een aanpassing van de bedrijfsvoering
wegens een veranderde houding van de
bedrijfsleider.
Daarnaast heeft deverandering van de
toelating en het gebruiksadvies van
bestrijdingsmiddelen geleid tot een reductie
van deconcentraties in het oppervlaktewater.
Uit deresultaten van dit onderzoek isniet te
concluderen welke verandering een groot
effect heeft gehad en welke niet. Zorgelijk
blijft echter wel dat demeeste90-percentielZÓ

H20

Z3-Z002

gehaltes perjaargetijde nogsteeds boven de
norm blijven. Op basis hiervan blijkt dat het
leefmilieu nogsteeds gedurende eengroot deel
van hetjaar te lijden heeft onder de systeemvreemde stoffen.

Aanbevelingen
Deconcentraties van stoffen in het oppervlaktewater laten zich niet altijd verklaren met
de beschikbare -veelal theoretische - gegevens
van deemissieroutes en het belang van deze
routes voorde totale omvang van de verontreiniging. Op basis van huidige gegevens wordt
dus niet duidelijk welke route het grootste
aandeel heeft indeemissie naar oppervlaktewater.Het driftpercentage is modelmatig
bepaald en isdeenige emissieroute welke
gekwantificeerd kan worden; de hoeveelheid
afspoeling van het erfisgekwalificeerd en de
uitspoeling en afspoeling vandebodem isstofafhankelijk en veelal nog niet onderzocht. Een
vergelijking ishierdoor vooralsnog niet mogelijk. Het verdient aanbeveling kwantitatief
onderzoek testarten naar de emissieroutes.
Daatnaast isde hoeveelheid middel die na het
ontsmetten afspoelt van het (meestal houten)
fust afhankelijk van het materiaal. Hout
neemt deontsmettingsvloeistofop en kan dat
in een regenbui weer afspoelen. Mogelijk dat
het aanbrengen van een (kunststof) coating op
het fust ofhet gebruik van andere materialen
positiefeffect heeft opde emissiebeperking.

Tevens wordt onderzoek gedaan naar de
praktische mogelijkheden van de geïntegreerde bollenteelt door het Proefbedrijf de Noord
van het PPO(Praktijkonderzoek Plant&
Omgeving - bloembollenteelt, het vroegere
Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek).
Onder geïntegreerd telen van bollen wotdt een
teeltwijze verstaan, waarbij de milieubelasting
door bestrijdingsmiddelen en meststoffen zo
veralsmogelijk wordt teruggedrongen met
behulp van allebeschikbare technische middelen en management maatregelen, zonder dat
dit ten kostegaat van het bedrijfseconomische
resultaat. Hierbij kan dereductie van milieubelasting door bestrijdingsmiddelen oplopen
tot90procent ten opzichte vande gangbare
bollenteelt. Door de ondernemers wordt deze
vorm van bedrijfsvoering echter (nog) niet
algemeen toegepast. Veelbollentelers durven
niet over teschakelen opgeïntegreerde bollenteelt, vanwege de complexiteit en het grotere
risicodat zij daardoor lopen.Dit geldt in nog
sterkere mate voor de biologische
bollenteelt. '
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Alternatieven
Eenverdere reductie vandeemissie van
bestrijdingsmiddelen kan ook bereikt worden
door andere mogelijkheden. Dezeverkeren echter nogineen proefstadium. Uitwaterende
Sluizen verricht een onderzoek waarbij een bollengebied hydrologisch geïsoleerd wordt (Hollands Bloementuin).Het water dat dit gebied
verlaat,passeert een helofytenfilter darzois
ingericht dat er,naast eenzuiverend effect voor
nutriënten, ookeen zuiverend effect optreedt
opdebestrijdingsmiddelen in het water.
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