ACHTERGROND

WRK KAMPT MET ISOPROTURON EN CHLOORTOLURON

Bestrijdingsmiddelen in
deRijn:eenbronvanzorg
WatcrtransportmaatschapptjRijn-Kcnnemerland(WRK]ondervindtdelaatstemaandmopnieuw
serieuzeproblemenmetbestrijdingsmiddelen, metnamemetisoproturonenchloortoluron. Isoproturonenchloortoluronzijn bestrijdingsmiddelenvandejenylureumherbicideklasse,dieondermeer
gebruiktworden indedruiven-cngraanteelt.Beidemiddelenzijnpopulairindelandbouw,maar
ookbijtoepassingopverhardeoppervlakten,omdatzeeffectiefzijntegensnelgroeiendonkruid.
Ajgelopenjanuari moestWRKnoodgedwongendewaterinnamestaken.Datwasinnovemberookal
gebeurd.
WRKonttrekt voordedrink- enindustriewatervoorziening inwestelijk Nederland
wateruit deLekbijNieuwegein enuit het
IJsselmeerbijAndijk.Voordedrinkwaterbereidingwordtditwaterna voorzuivering
geïnfiltreerd indeduinen.Nadezeduininfiltratie dragen Gemeentewaterleidingen
Amsterdam enhetProvinciaal WaterleidingbedrijfNoord-Holland zorgvoordeverdere
drinkwaterbereiding.
Terbeschermingvannatuurenmilieuin
deduinenzijnaanhet teinfiltreren water
grenswaardengesteld,middelshet InfiltratiebesluitBodembescherming(IB).Voordehieringenoemdebestrijdingsmiddelen maghet
gehalteniethogerzijn dano.i ug/1.Omdatde
WRKcontinuoppervlaktewater metsterk
wisselendekwaliteituithetLekkanaal
inneemt,iseenhoogfrequente bewakingvan
dewaterkwaliteit noodzakelijk.Zovindtbij
hetwaterwinstationCornellsBiemondvande
WRKinNieuwegeineendagelijksescreening
plaatsmetzowelgas-alsvloeistofchromatografie,enstaanophetingenomenwater
diverseon-linemonitorenvoorondermeerde
geleidbaarheid,dezuurgraadenhet chloridegehalte.BovendiengebruiktWRKbiologische
bewakingssystemenomschadelijke effecten
vanplotselingeverontreinigingendieeventueelnietchemischtemetenzijn,alsnogte
detecteren.Naastdedagelijksechromatografischescreeningenwordenelkevrijdag
aanvullend monstersvanHagesteinenLobith
geanalyseerd.
Bijeengemiddeld debietvanhet rivierwater liggendezetweepunten respectievelijk éénen tweedagen stroomopwaarts van
hetinnamepunt verwijderd. Hierdoor heeft
WRKzichtopdewaterkwaliteit, diein het
weekend ingenomen wordt.Invoorkomendegevallen wordenookinhet weekeinde
monsters geanalyseerd.
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De verontreiniging
Opn november 2001 werdindeLC
screeningeenverhoginggeconstateerd van
detweeherbiciden isoproturon enchloortoluron.Aanvankelijk washet gevonden
gehalteniet extreem hoog.Medehierom
werdbesloren ommetgrondwater aante
vullen,conform dedaartoedoordeProvincie
Utrecht verleendevergunning.Indeloop
vandieweekbleekechterdarhetgehaltevan
beidebestrijdingsmiddelen tehoogzou uitvallen.
Op 16november 2001 isdeleveringvan
voorgezuiverd wateraandedrinkwaterbedrijven gestaakt.Ditbesluitisgenomen,
omdat debestaandezuiveringvandeWRK
inNieuwegein verontreinigingen van
(polaire)organischeaardslechts in beperkte
mateuit hetwaterverwijdert. Indezeperiodeisindebron maximaal0.5 ug/1isoproruronen0.2ug/1chloortoluron aangetroffen.

Op14december isdeleveringaandedrinkwaterbedrijven weerhervat.Deconcentratie
vandebestrijdingsmiddelen in het inte
nemen waterbereiktetoen weerhet niveau
van0.1 |jg/l.Deleveringaandeindustrieis
degeheleperiodeononderbroken geweest.
Op4Januarivanditjaar trad opnieuw
eenverhogingop.Ditresulteerde ineenvolgendeinnamesrop.Tot24januari bleefeen
verhogingvandeconcentratie vande
bestrijdingsmiddelen aanwezig.Opmerkelijkwasdat hierbij dehoogstewaarden werden bereiktvoorchloortoluron (tot0.3 ug/l)
inplaatsvanisoproturon (zieafbeelding 1).

Bevestiging
Omuirsluitsel tegevenoverdeveronrreiniging is massaspectrometrische(MSMS)detectietoegepastomdebeideherbiciden teidentificeren. MS-MSiseenjuridisch
erkendeanalysetechniek voorhet leveren
vanbewijsmateriaal met betrekking totde
identiteit vanchemischestoffen. ViadeLC
screeningwasweliswaar alaangetoond dat
deverontreiniging veroorzaakt werddoor
isoproruron enchloortoluron. Doordat MSMSbevestingplaatsvond,kanmet zekerheid
wordengestelddatbeideherbicidenop
22november 2001 aanwezigwaren inhet
oppervlaktewater vanhetLekkanaal.Deze
bevestigingwasnoodzakelijk naaraanleidingvaninformatie dieWRKontvingvan
eenDuitslaboratorium. Dir laboratorium
toonde bijdescreeningniet isoproturon,
maar het bestrijdingsmiddel diuron ineen
zijriviertje vandeRijnaanten tijdevande
innamestop vandeWRK.

Ajb.
Chloortoluron enisoproturon verontreiniging
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cndosulfan
styreen
chloornitrobenzeen
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14
6
10
7
5
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3
5
5
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4
4
6
36
7
7
35
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Tabel1.

De geschiedenis
Vorigjaat isdeWRKbij hetwaterwinstationCotnelisBiemondteNieuwegein
herhaaldelijk geconfronteerd geweest met
verhoogdegehalten van bestrijdingsmiddelen.Hetbetrofinallegevallen het onkruidverdelgingsmiddel isoproturon met,zij het
inmindere mate,anderemiddelen zoals
atrazineenchloortoluron. Indetweede helft
vanaprilwerdengedurende tweeweken
normoverschrijdingen geconstateerd, maar
eenformele innamestop wasniet nodig
doordat toevalligéénder transportleidingen
vooronderhoudswerkzaamheden uit bedrijf
genomen was.DeleveringnaardeAmsterdamseWaterleidingduinen wasdaarom
deelsovergenomen doorhet winstation te
Andijk.Doordezeleveringvanuit tweeverschillendebronnen konbijdeAmsterdamse
Warerleidingduinen deconcentratie benedendenormvan0.1 ug/1gehouden worden.
Deeersteweekvanmeiwerd wederom
eenverhogingaangetroffen. Omdat toenéén
transportleiding vanuitAndijkuit bedrijf
werdgenomen vooronderhoud,isinNieuwegeingedurende ruim eenweekgrondwater bijgemengd ombeneden denorm te
blijven. Hetalgemenebeeldisdat verontreinigingen vanbestrijdingsmiddelen seizoensgebonden zijn, met nameinhetvoorennajaar. Verderblijkt datsindsdenegentigerjaren eenverschuiving isopgetteden in
desoorrverontreinigingen (zietabel1).
Warenhetvoordien veelalindustriële verontreinigingen, nadien betrofhet vooral
bestrijdingsmiddelen. Kortdurende

kwaliteitsverslechteringen kunnen tendele
worden opgevangendoorminder teschuttenbij deBeattixsluizen,waardoor instroom
vanverontreinigd watetinhet Lekkanaal
wotdt tegengegaan.Eenlangetdutendeverontreiniging,zoalsdoorgaans bijbestrijdingsmiddelen hetgevalis,kanechter niet
opdiemanietwotdenomzeild.Eeninnamestopisdaardoor vaak onontkoombaar.

De toekomst
MetdeRIWAenhaat internationale
zusterorganisatie,deIAWR, isdeWRKvan
meningdatdewaterkwaliteit vandeRijn
dusdanigmoetzijn,datmeteenrelatiefeenvoudigezuiveringonberispelijk drinkwatet
gemaaktkanworden.Voorwaarde daarvoor
iseenschoneenecologischgezonde rivier.
Dituitgangspunt isonlangs overgenomen
doordeInternationale Rijncommissie.De
WRKacht hetdaaromdestemeer veronttustend dat indeRijn bij herhaling dusdanige
normoverschrijdingen voor bestrijdingsmiddelen wordenaangetroffen, datdeinnamesomsmeerdan eenmaandgestaakt moet
worden.DeWRKvindtdergelijke langdurigeinnamesrops nietacceptabelenvindtdat
hetgebruik vanbestrijdingsmiddelen strengeraanbandengelegddient tewotden.In
RIWA-enVEWIN-verbandzullen deoverheden inhetRijnstroomgebied hierover
benaderd worden.•"
Marek de Bruin en Peter Stoks
Voornadereinformatie:sectorWaterkwalireitsbewakingvanWRK(030J6305711.
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Beleidswijziging
hergebruik bagger
MeteenaantaldoorGedeputeerdeStatenvan
Gelderlandvastgesteldebeleidsnotitieswordt
hetmogelijkgrond vanuiterwaardendievrijkomtbijriviervcrruimmgsprojectenopverschillendemaniertebaangebruiken.Degrondkan
gebruiktwordenals bodem,bouwstofofkan in
putten wordengestort.
Bijrivierverruimingen komenzulke
grotehoeveelheden diffuus verontreinigde
grond vrijdathet milieuhygiënischeneconomischnietverantwoord isomhet naar
eenlocatiebuiten hetgebied tebrengen en
daarteverwerkenofte stotten.Samen met
deprovinciesOverijssel,Uttecht,Limbutg,
Noord-Brabant enRijkswaterstaat isGelderlandaandeslaggegaan metdeuitwerking
vandedoordeTweedekamer vastgestelde

notitie'Actiefbodembeheet tivietbed'.De
uitwerking hiervan houdt ookeenbeleidswijziging in.Degrond kannu binnen her
riviersysteem worden toegepast, maar storteningrootschalige stortplaatsen blijft
mogelijk.
Onderdelen vandebeleidsnotities zijn
m.e.r.-plichtig.Daarom liggendezeinde
periodevan 13 mei tot 1juli tetinzage.
Uiteindelijk moetendenotities worden vastgesteld dooiProvincialeStatenvande
betrokken provinciesendestaatssectetatis
vanVetkeetenWatetstaat.Daarna vormen
denotities hetbeleids-enbeoordelingskadervoordecollegesvanG.S.endestaatssectetatis vootdetakendiezij moeten uitvoeren, f
ACTUALITEIT

Watertoets in
Noord-Holland
Vanaf1julipassenGedeputeerdeStatenvan
Noord-Holland opalleruimtelijkeplannenvan
zichzelf,àegemeentenenwaterschappende
watertoetstoe.Centraalstaatdaarbij devraag
ofbijhetopstellenvandebouwplannenvoldoenderekeningisgehoudenmetdebeschermingvanbewonersenbebouwing tegenmogelijkewateroverlast,verslechteringvande
waterkwaliteitenverdroging.
HetbesluitvanGSisinlijn met het
rijksbeleid ende bestuursovereenkomst
Waterbeleid 21eeeuwvandeprovincies,het
Rijk,gemeenten enwatetschappen.DeprovincieNootd-Hollandgaat dewatertoetsals
éénvandeeersteprovincies daadwerkelijk
toepassen.
Detoetswotdt toegepastopprovinciale
streekplannen en-uitwetkingen,gemeentelijke bestemmingsplannen (inclusiefuitwetkings-enwijzigingsplannen, vrijstellingen
vanbestemmingsplannen opgrond van
artikel 19WetRuimtelijke Otdening, (intergemeentelijke enregionalesttuctuurplannen,locatiebesluiten, infrastructuurplannen,(sttuctuurjplannen voor
bedrijventerreinen, hersttuctureringsplannenvoorstedelijk enlandelijk gebiedenalle
planwijzigingen enbesluiten opgrondvan
de Ontgrondingswet.
DeregelgevinginhetprovincialeWaterhuishoudingsplan wordtaangepast aande
watettoets. f
Voormeerinformatie;
NicoBizot(023J5144559.
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