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Her Rijksinstituut voorVolksgezondheid enMilieu (RIVM) posteeen müieukwaiiteitsindicatorvoor
bestrijdingsmiddelen toeop monitoringgegevensvan pesticiden inNederlandse oppervlaktewateren
van dejareu 19512 -1998 enregenwater indeProvincieZuid-Holland over 1992en 1998.Met de
miliciimdicaror kan demate vannormoverschrijding mverschillende milieucompartimenten worden
berekend. Deindicatorgaar uit van de 'distance totarget'-benadering euisgebaseerd opgemeten
gehaltes van bestrijdingsmiddelen m hetNederlandse milieu. Bi]toepassing opdegenoemde
monitoringsgegeveus blijkt sprake van eenaanzienlijke overschrijding vandestreejwaarde voor
bestrijdingsmiddelen moppervlaktewater. Wel iseendalend verloop zichtbaar van de overschrijding
tussen 1992cu 1994.Tussen 1994en 1998stabiliseert desituatie. Deoverschrijding ligt 111 regionale
wateren hogerdan inrijkswateren. Bestrijdingsmiddelen waawan detoepassing iu Nederland is
verboden, overschrijden slechts 111 zeergeringe mate destreefwaarde inoppervlaktewater. Gehaltes
aan bestrijdingsmiddelen liggen inhetalgemeen hoger inneerslag dan inoppervlaktewater. Dit
geldt ookvoorstoffen die niet meer 111 Nederland mogen worden toegepast.
Bijdevoorbereiding endeuitvoering van
het Nederlandse milieubeleid isdevraag naar
voren gekomen ofde vroegere problemenmet
betrekking totdemilieuthema's dieinde
beheersfase zijn terechtgekomen (zoals verspreiding enverwijdering), wel volledig zijn
opgelost. Gesignaleerd isdatvoor hetthema
verspreiding nieuw teontwikkelen bcleidsmdicatoren nodig zijn die voor de verschillende stofgroepen binnen dit thema een beeld
geven van de realisatie van de beleidsdoelstellingen voor emissies (milieudrukindicator),
stofconcentraties (milieukwaliteitsindicator)
en effecten inhet milieu (milieueffectindicator).Indit artikel wordt deontwikkelingen
toepassing van een milieukwaliteitsindicator
(MKI)voor bestrijdingsmiddelen beschreven.
Met deze indicator wordt beoogd een beeldte
geven van demate waarin de milieukwaliteit
afwijkt van degeformuleerde beleidsdoelstellingen voor bestrijdingsmiddelen. Daarnaast

werd alseisgesteld datdeMKIvoor bestrijdingsmiddelen eenvoudig van opbouw moest
zijn, inzichtelijk en werkelijkheidsgetrouw.De
MKIisgebaseerd opgemeten gehaltes inde
milieucompartimenten.

Aanpak
Gekozen isvoor een zogeheten distanceto
target-benadering. De kern van deze benadering is datgewerkt wordt intermen van normoverschrijding, waarbij zichtbaar wordt
gemaakt inwelkemate enop welke schaalde
gemeten milieukwaliteit afwijkt van dedoelstelling.Dewaardevaneen indicator die gebaseerd isopdezebenadering, geeft een relatieve
afstand tothet doel aan.Deoverschrijding van
dedoelstelling wordt berekend met behulp
van onderstaande formule (relatiefverschil van
waargenomen waarde endoelstelling):
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In het geval van bestrijdingsmiddelen zijn
gemeten gehaltes (90-percentielen) getoetst
aan destreefwaarde. Dekeuze voor90-percentielen is een 'eigen' keuze,dieonder andere ook
deCommissie Toelating Bestrijdingsmiddelen
(CTB)gebruikt.Alshet90-percentiel voor een
bepaalde stofkleiner wasdan de streefwaarde,
werd denumerieke bijdrage van dezestofaan
de indicatorgelijk gesteld aano:
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Indeze formule geeft xde individuele
bestrijdingsmiddelen weer.
Detectielimieten voor bestrijdingsmiddelen
liggenvaakrond het maximaal toelaatbaar
risico(MTR)endaarmeeinhet algemeen dus
duidelijk hoger dan destreefwaarde. Meetwaardesdiekleiner warendan dedetectielimiet, hebben voordeberekeningvande90-percentiel de
waarde'o'gekregen, hoeweldewerkelijke concentratie bovendestreefwaarde en in sommige
gevallenzelfs boven hetMTR,kan hebbengelegen.Dezeprocedure leidtertoedat metingen die
gerapporteerd worden alszijnde lagerdande
detectielimiet terwijl defeitelijke gehaltes
liggen tussen destreefwaarde endedetectielimiet, ten onrechtezorgen vooreen verlaging
van de90-percentiel-waarde.Het blijkt echter
datdezeverlagingbeperkt isenniet significant
bijdraagt aandeuiteindelijke MKI.
DeMKIisberekend ophetniveau vande
individuele beheerders, waarbij gebruikis
gemaakt van alle monitoringdata diedoor deze
beheerders zijn verzameld. Hierbij isgeen
onderscheid gemaakt tussen individuele monsterlocatiesenisgeen rekening gehouden met
mogelijke verschillen in betrouwbaarheid van
deaangeleverde data.Aggregatie op landelijk
niveau isuitgevoerd door perjaar hetrekenkundig gemiddelde tebepalen van alle beheerdersdie meer dan tien stoffen analyseerden.
Dit is overeenkomstig hetprotocoldatdoor
RIZAwordr gehanreerd voorhetaggregeren
van locale monitoringdata ophetniveau van
een stroomgebied.
Getracht isom voorde milieucompartimenten water, bodem en lucht voldoende goed
gedocumenteerde data tevinden betreffende
het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in
grote ruimtelijke eenheden inNederland gedurende een reeks vanjaren. Voorelke gemeten
stofisper ruimtelijke eenheid de tijdreeks
teruggebracht toteen toetswaarde dieopjaarbasisisberekend.Vervolgens isper ruimtelijke
eenheid deMKIberekend.Dezoektocht naar
data leerdedathet monitoren van bestrijdingsmiddelen veelalopadhocbasis plaatsvindt,
waardoor gesrrucrureerde databestanden met
een goed omschreven achterliggende monitorstrategie veelalontbreken. Daarnaasr heeft de
keuze van detemeten bestrijdingsmiddelen
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eendirecte invloed opdeberekende MKI:in de
praktijk komt het bijvoorbeeld regelmatig voor
dat stoffen die in een bepaaldjaar het MTR
[sterk]ovetschrijden, in devolgendejaren niet
meerdoordezelfde beheerder worden gemeten,
met alsgevolgeen dalingvande waardevande
MKIvoordeze beheerder enkel alsgevolgvan
een verandering instoffenkeuze. Duidelijk zal
zijn dat wisselingen ingemonitotde stoffen,
het aggregeren van deMKIop beheerdersniveau minder zinvol maakt. Daarentegen
blijkt het ontbreken vanéén identieke bemonsteringsstrategie voorallebeheerdersjuist als
gevolgtehebben dat het effect van wisselingen
in stoffenkeuze door individuele beheerders
uitmiddelt bij hetaggregeren vandedata op
hoger (landelijk) aggregatieniveau. Desalniettemin blijft degemaakte stoffenkeuze van
invloed ophet waarde vandeMKI.
Voordecompartimenten bodem/grondwater,waterbodem en luchtontbreekt het aan
databestanden die voldoen aande bovengenoemde eisen.Dooteengroot aantal beheerdersvan watersystemen worden pesticiden in
oppervlaktewater gemonitord.Dit betreft
zowelbeheerders van regionale wateten als
beheerders vande rijkswateren. DoordeCommissieIntegraal Waterbeheer (CIW)wordt een
databestand bijgehouden vangemeten pesticidengehaltes inNederlandse oppervlaktewateren.Dit bestand bevatderesulratcn van(ongeveer 302.000)meringen gedurende dejaren
1992-1998.Alhoewel het bestand niet 100procent landsdekkend is,ishet aantal beheerders
en het aantal metingen gedurende degenoemdereeksvanjaren dermategroot dat hetCIWbestand alsvoldoende representatiefvoot de
Nederlandsesituatie kanwotden beschouwd.
Verderzijn doordeprovincieZuid-Holland m
deperiodesoktober 15191 -oktober 1992en
januari 1998-december 1998gehaltes aan
bestrijdingsmiddelen in neerslaggemeten. Om
een indruk te krijgen van het tijdsverloop van
demate van noimoverschrijding van
bestrijdingsmiddelen in regenwater in een
relatiefgroot ruimtelijk gebied, isop basis van
dedoordeprovincieZuid-Holland verzamelde
dara deMKIvoordejaren 1991/1992en 1998
uitgerekend. Hierbij isgetoetst aan de streefwaardevoor oppervlaktewater. Op gemerkt
dient tewotden dat deuitkomsten niet noodzakelijketwijs representatiefbehoeven te zijn
voordeNederlandse situatie,daarnaast zal het
duidelijk zijn dat deapriorigemaakte keuzes
voordetebemonsteren stoffen van invloed
kunnen zijn opdewaarde vande berekende
MKI.
Hetwasniet mogelijk om dekwaliteit van
deindividuele data in dedatabestanden te toetsen.Rijkswaterstaat staat vanwegeeen aantal
vals-positieve meetresultaten, niet invoorde

tot 1996gerapporteerdegehaltes vaneen aantal
organofosfor- eneenaantal organochloorbestrijdingsmiddelen inde rijkswateren.Alle
monitordata die betrekkinghebben opdedoor
Rijkswaterstaatgenoemdestoffen, zijn verwijderd uit deCIW-databasedievoorwat betreft de
rijkswateren isgebruiktvoordeberekeningvan
deMKI.Navraag bijRIZAleerdedat dein het
CIW-bestand opgenomen data voot regionale
beheerders veelalwélmet degeëigendeanalysemethodieken zijn verkregen.Door hetRIZA
wotdtgeadviseetd omalledata dievoorde
regionale wateren in hetCIW-databestand zijn
opgenomen onverkort meetenemen inde
berekeningen. Ditadviesisovergenomen en de
MKIisdan ookberekend opbasisvanalleregionaledara.Hetmerendeel vande'vals-positieve'
bestrijdingsmiddelen heeft hetzelfde werkingsmechanisme (acerylcholinesteraseremming).
Hetmerendeel van debeheerdersvan zowelde
rijkswateren alsderegionalewateren heeft in
dejaren 1992-1996ookdecholinesteraseremmingvandeoppervlaktewatermonsters middelseengesrandaardiseerdeen reproduceerbare
toetsgemeten.Alsalternatiefvoorhet meenemen vande'vals-positieve'chohncsteraseremmers, isdan ookeen indicator berekend waarbij
degemeten cholinesteraseremming ismeegenomen inplaats vandegemeten gehaltes van
alleindividuelecholinesteraseremmers. Het
meenemen vandeexperimenteel bepaalde
cholinesteraseremmingzorgt et niet alleenvoor
dat een maximum aan informatie uit het
beschikbare databestand wordtgehaald, tevens
wotdt opdezemanier opeen volledig vergelijkbarewijzeomgegaan merdegegevensvoor
rijkswateren envoor regionale wateren.

worden niet meegenomen in deaggregatie op
een hoger niveau.Duidelijk zalzijn dat de
gemaakte keuzeatbitrair is.
Naast eenMKIopbasis van allestoffen, is
eenonderscheid gemaakt tussen bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik m Nederland
opdit moment niet toegestaan isen stoffen
diewélgebruikr mogen worden.
Voorhet berekenen van deMKI worden
90-percentielen in eerste instantiegetoetst aan
destreefwaarde. Hierbij iszoveel mogelijk
gebruik gemaakt van recent voorgestelde
streefwaarden. Het voordeel vandezeaanpak is
dat zoveelalsmogelijk gebruikgemaakt wordt
vandemeest recenteinzichten betreffende de
toxiciteit van bestrijdingsmiddelen.

Uitwerking
Inafbeelding 1 wordt het verloop van de
MKIvoor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewaterweergegevengedurendedejaren

Afb.1:

VerloopvandeMKIvoorbestrijdingsmiddelenin Nederlandsewateren,gedurende
dejareni$$z-ippS.
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Om eenMKItekrijgen diedirect vergelijkbaar isvoordeverschillendejaren,zou deMKI
bij voorkeur gebaseerd moeten zijn op monitorgegevens van een identiekesetaan stoffen.
Eennadere analyse vandebeschikbare dataset
leerdeechter dat het niet mogelijk wasom een
subselectie van degemonitorde stoffen te
maken diedusdanig wasdat hiermee eengoed
beeld verkregen werd van het tijdsverloop in de
MKI.Het bleekzelfszotezijn dat ergeen enkelestofwasdiedoor meerdere beheerders gedurende allejaren 1992-1998geanalyseerd was.De
MKIisin eersteinstantiedan ook uitgerekend
opbasis van allestoffen diemeegenomen zijn
in demeetcampagnes vande verschillende
beheerders.Dezeset vanstoffen varieert per
beheerder qua aard vandestoffen en qua aantal
gemeten stoffen. Dit kandewaardevandeMKI
danig beïnvloeden. Omdat het aantal gemeten
stoffen sterkvan invloed kanzijn opde resultaten van deberekeningen, zijn degegevens van
beheerders diein een bepaaldjaar minder dan
tienstoffen hebben gemonitord niet meegenomen indeberekeningen:voordeze beheerders
wordtgeen MKIberekend en de monitordata
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Afb. 2:

Procentuele bijdrage arm de MKIgedurende dcjaren 15)02-195)6"van de cjernetcii cholinestcraseremmincj, van
2,4-D en van elf bestrijdingsmiddelen die tezamen met degemeten cholinesteraseremmincj en 2,4-D verantwoordelijk zijn voor75 procent van de waarde van de MKI.

1992-1998.Daarnaast iseen uitsplitsing
gemaakt voor Rijkswateren en regionale
wateren.
Uit afbeelding 1 kan worden afgeleid dat:
• Gedurende dejaren 1992-1998sprake was
vaneen aanzienlijke overschrijding van de
streefwaarde voor bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater;
•

•

Deoverschrijding vande streefwaarde
voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, op het aggregatieniveau van Nederlandse wateren, een dalend verloop laat
ziengedurende dejaren 1992-1994.In de
periode 1994-1998issprake van een stabilisatie;
Deoverschrijding in regionale wateren
hoger isdan in Rijkswateren.

Deopbouw vandein afbeelding 1gepresenteerde indicator kan op verschillende wijzen worden geanalyseerd. Het voert te ver om
voor elke beheerder debijdrage van elkgemeten pesticide weer tegeven,als tussenweg
wordt hier een rweetal analyses gepresenteerd:
- debijdrage aan deMKIvan stoffen waarvan het gebruik in Nederland is verboden.

Tabel 1.

Bijdracje a a n de MKI van bestrijdinrjsmiddelen waarvan de toepassing in Neder-

In tabel 1 wordt de waarde vandeMKI
voor 'verboden' bestrijdingsmiddelen gepresenteerd gedurende dejaren 1992-1996;
de bijdrage van individuele stoffen aan de
MKI.
Een nadere analysehiervan leert dat een
beperkt aantal stoffen verantwoordelijk isvoor
driekwart vande totaleoverschrijding van de
streefwaarde in dejaren 1992-1996.Dit betreft
met name degemeten cholinesteraseremming
en 2,4-D,in aflopende volgordegevolgd door
carbendazim, tributyltinoxide, propachloor,
DDE,cumafos, DDT,aldrin,DDD,benomyl,
diuron en simazin.Ter illustratie van de bijdrage vandezestoffen aan deMKI,isin afbeelding 2de bijdrage van degemeten cholinesteraseremming en van 2,4-Daan deMKI
weergegeven als funcrie van de tijd. Daarnaasr
isdebijdrage gegevenvan deoverigeelf stoffen
die tezamen met deexperimentcel gemeten
cholinesteraseremming en 2,4-D verantwoordelijk zijn voor75procent van de waarde van
deMKIweergegeven als functie van de tijd.
Eenmix aan stoffen isverantwoordelijk voor
deoverige 25procent vande totale overschrijding van destreefwaarde. Ook debijdrage van
deze stoffen isweergegeven in afbeelding 2.

te maken hebben met nalevering vanuit historisch vervuild sediment oflandbodem, grensoverschrijdend transport ofillegaalgebruik. In
absolutezin isechter alleen in 1993de bijdrage
van verboden middelen meer dan vijf procent.
Naast aldrin (1992en 1993)dragen met name
heptachlot (1992,1994,1995], heptachlorepoxide(1992,1993,1996),DDT(1995,1996],DDE
(1996),DDD(1995),a-endosulfan en sulfaat
(1992,1995)en b-endosulfan (1996) significant
bij aan deMKI.
Uit tabel 2 blijkt dat deMKIvoor neerslag
in 1998mer 65procent is teruggelopen ten
opzichte van de waarde in 1992.Aangetekend
moet worden dat deze teruggang vooreen
gedeelreverklaard kan worden door hogere
neerslaghoevcelhcden in 1998ten opzichte van
1992.Eenvergelijking vanafbeelding 1met
tabel 2 laatzien dat de milieukwaliteit van
regenwater in 1992en 1998minder wasdan die
van oppervlaktewater.

Kwaliteit data
Indirartikelwordteenprorotypevaneen
milieukwalireirsindicaror gepresenteerd voor het
berekenenvandematevan normoverschrijding
tengevolgevandeaanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen indeverschillendemilieucompartimenten. OpbasisvaneenCIW-databestand metgemetengehaltesaan bestrijdingsmiddelen inoppervlaktewater(ongeveer302.000
metingen)eneendatabestanddatdoordeProvincieZuid-Holland terbeschikking isgesteld,is
deindicatot verderuitgewerktvoordezetwee
compartimenten. Bijdeinterpretatievande
gepresenteerdegetalswaarden moerbedacht
wordendatdezegetallenvolledigafhangen van
dekwaliteitvandeondetliggendedataende
doorindividuele beheerdersgevolgdebemonstetingsstrategie.Hierbij zijn onderanderede
stoffenkeuze endekeuzevandebemonsteringstijdstippen belangrijke factoren.Hetwasin het
kadervanditonderzoeknietmogelijk omde
kwaliteitvandeindividueledatac.q.deonzekerhedenindezedata,tetoetsen.
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