SPEUREN NAAR SPOREN I.Een verkennend onderzoek naar milieuschadelijke stoffen in de zoete en zoute watersystemen van Nederland

Inleiding
Bij de voorbereiding van de Derde Nota
Waterhuishouding is een lijst van
287 stoffen gemaakt die mogelijk in aanmerking zouden komen voor normering

[21.
Deze lijst is opgesteld aan de hand van op
dat moment relevant geachte stoffen zoals
genoemd in de Indicatief Meerjaren
Plannen (IMF's) water en milieu en het
concept Nationaal Milieubeleidsplan.

J.M.VAN STEENWIJK
RIZA

J. H. VAN MEERENDONK
DGW/RIKZ Haren
Thans werkzaam bij de provincie
Friesland Centrale Voorzieningen,
afdeling Waterhuishouding

A.J.W. PHERNAMBUCQ
DGW/RIKZ Middelburg

Daarnaast is uitgegaan van internationale
stoflijsten zoals: 'de EG (potentiële
zwarte-lijststoffen), de IRC (Rijn chemieverdrag 1987), prioritaire stoffen uit de
lijst van EPA (Environmental Protection
Agency, US) en de 2e Noordzee ministerconferentie'. Deze lijst is geactualiseerd
aan de hand van beschikbare gegevens
over het gebruik van stoffen en emissies
naar oppervlaktewater. Daar het niet
mogelijk bleek om op een verantwoorde
wijze voor al deze stoffen een ecotoxicologische onderbouwing van normen te
leveren, zijn op basis van de beschikbare
gegevens de geselecteerde 287 stoffen in
een drietal groepen (A, B en C) verdeeld.
De stoffen van groep A, waarvoor in
beginsel een ecotoxicologische waarde is
geformuleerd (126 stuks), maken deel uit
van de M-(monitoring) en I-(inventarisatie) lijst in de Derde Nota Waterhuishouding [3].Van de stoffen van groep
B ontbraken te veel gegevens om een
ecotoxicologische waarde te formuleren en
werd nader onderzoek aanbevolen;
groep C bevat stoffen waarvoor het, op
grond van geringe belasting, beperkt voorkomen en relatief geringe schadelijkheid,
niet nodig werd geacht om een ecotoxicologische waarde te formuleren.
Routinematige meetprogramma's, die
regelmatig een beeld moeten geven van

Samenvatting
'Speuren naar sporen I' [1] is het verslag van een meetprogramma naar de I—lijst
stoffen uit de Derde Nota Waterhuishouding. Van deze stoffen wordt in de Derde
Nota Waterhuishouding gesteld dat: 'nog onbekend is op welke schaal zij de
kwaliteit van het aquatische systeem bedreigen en/of waarvan vermoed wordt dat
zij slechts op bepaalde lokaties of in bepaalde gebieden een probleem vormen'.
Het in 1991 gestarte onderzoek is vooral gericht op bestrijdingsmiddelen.
Hiervoor zijn 29 lokaties onderzocht, waarvan 7 in zeewater langs de Noordzeekust en in de Waddenzee. Het verkennend onderzoek geeft aan dat de
bestrijdingsmiddelen wijd verspreid zijn: in alle onderzochte grote watersystemen
tot zelfs op de Noordzee zijn bestrijdingsmiddelen aangetoond. Globaal gezien zijn
er van de 80 gemeten stoffen 45 in zoet en 10 in zout oppervlaktewater aangetroffen. In zoet oppervlaktewater zijn van 22 stoffen de aanvaardbare risiconiveaus (grenswaarden en indicatieve Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus) overschreden. In zout oppervlaktewater vond een incidentele overschrijding van
grenswaarden plaats.

de kwaliteit van het oppervlaktewater, zijn
gericht op stoffen van de M-lijst. Deze
meetprogramma's bevatten klassieke
parameters zoals temperatuur, zichtdiepte,
kleur, reuk, p i l en verder nutriënten,
zware metalen en een beperkt aantal
organische microverontreinigingen. Door
de behoefte aan aanvullende waterkwaliteitsgegevens wordt in de Derde
Nota Waterhuishouding voorgesteld 'in
beginsel incidentele inventarisatie uit te
voeren' naar stoffen van de I-lijst. Uit de
bijlage bij de I-lijst in de Derde Nota
Waterhuishouding blijkt dat ook de
stoffen van bovengenoemde B-lijst hiertoe
behoren. Hiermee sluit dit inventariserend
meten aan bij het project 'Watersysteemverkenningen' dat beoogt een systematische beschrijving en beoordeling van
de toestand en gebruik van de watersystemen (rijkswateren en regionaal) te
geven. Een grondige kennis van de
toestand van de watersystemen in ons
land zal in de toekomst een basis moeten
bieden voor het nationaal te voeren beleid
en voor de inzet van ons land in de onderhandelingen over het beleid in stroomgebieden en voor de Noordzee.

Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) en de DGW/RIKZ (Dienst
Getijdewateren/Rijksinstituut voor Kust
en Zee) hebben de inventarisatie van
I-lijst stoffen gezamenlijk ter hand
genomen. Ook enkele regionale waterkwaliteitsbeheerders hebben in het onderzoek geparticipeerd. Bij het opstellen van
het meetplan hebben criteria als het
potentieel voorkomen van stoffen in
bepaalde regio's, analysemogelijkheden en
beschikbaar budget een rol gespeeld. De
stoffen van de I-lijst zijn, ter aanvulling,
vergeleken met stoffenlijsten van Rijn- en
Noordzee-actieplan en de prioriteitenlijst
van het deelproject 'Stofstudies' van de
'Watersysteemverkenningen'. Sommige
stoffen zijn gemeten omdat deze deel
uitmaakten van de analysetechniek die
gekozen was. Uiteindelijk heeft dit er toe
geleid dat in 1991 circa 80 stoffen, meest
bestrijdingsmiddelen, inventariserend
gemeten zijn in zoet oppervlaktewater van
een aantal rivieren en meren, in het
Schelde-estuarium, in de kustzone van de
Noordzee en in de Waddenzee. Ook zijn
incidenteel monsters van sediment en
zwevend stof genomen.

Het meten van bestrijdingsmiddelen, die
hoofdzakelijk op de I-lijst voorkomen,
beperkte zich tot voor kort meestal tot de
organochloorpesticiden, waaronder
lindaan en de sinds jaren verboden
middelen als DDT, dieldrin en endrin.
Onderzoek naar andere, meer polaire
bestrijdingsmiddelen vindt pas de laatste
jaren en op veel kleinere schaal plaats:
projectmatig door waterkwaliteitsbeheerders in hun beheersgebied en door
de samenwerkende Rijn- en Maaswaterlcidingbedrijven (RIWA) in oppervlaktewateren die van belang zijn voor de
bereiding van drinkwater (RIWA).

Lokaties en bemonstering
Het onderzoek is uitgevoerd op negenentwintig lokaties, waarvan er zeven in het
zoute water liggen (afb. 1).
Aanvullend op lopende meetprogramma's
is een aantal punten gekozen in grotere
wateren zoals de Rijn, de Maas, het
Volkerak-Zoommeer, het IJsselmeer, de
Noordzee(kust), het Schelde-estuarium en
de Waddenzee. Verder zijn bemonsteringen uitgevoerd bij een aantal uitwaterende sluizen die relevant zijn voor
de belasting van het zoute water. Lokaties
in de grote rivieren en meren, zoals
afgebeeld in afbeelding 1, zijn in principe
viermaal bemonsterd (april, juni, augustus
en oktober). De regio's Waddenzee,

Het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal
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Rivieren en Meren:
1 Lobith
2 Eijsden
3. Betuwe
4 Dintelsas
5 Maassluis
6 Gem. Colijn
7 Den Oever
8 Gem. Lovink
Delta:
1 Schaar vanOuden Doel
2 Sas van Gent
3 Bathspui
4 Vlissingen
Noordzee:
1 Ter Heijde
2 Umuiden
3 Calantsoog
4 Noordzeekanaal
5 Katwijk
6 Hoek van Holland
Wadden:
1 Den Helder
2 Oostoever
3 Harlingen
4 Roptazijl
5 Zwarte Haan
6 Lauwersoog
7 Damsterdiep
8 Termuntenzijl
9 Nieuw Statenzijl
10 Harlingen (WZ310)
1LZoutkamperlaag (WZ480)
12. B. v.Walum Noord (ED170)

Aß. 1- Mcctlokatics.

Noordzee en Delta (Schelde-estuarium) in
de meeste gevallen tweemaal (perioden
aug/sept en okt/nov). De analyses zijn
uitgevoerd aan ongefiltreerd water, lien
enkele maal zijn onder meer fenyltinverbindingen in sediment en/of zwevend
stof gemeten.
Resultaten
De resultaten van dit onderzoek zijn
getoetst aan de in 1992 vastgestelde
grenswaarden voor zoet water (nota van
wijzigingen Derde Nota Waterhuishouding) [4]en,waar deze niet beschikbaar waren, aan indicatieve Maximaal
Toelaatbare RLsiconiveau's* (MTR's).
Deze MTR's zijn afgeleid volgens de
methodiek zoals deze de laatste jaren in
*Methet uitkomen vandeMILBOWA-nota iseen
ettectgerichte normstelling geïntroduceerd, die
afgestemd isopde compartimenten bodem en
oppervlaktewater. Metditsysteem zijn onder
andere grenswaarden ingevoerd, dievan toepassing
zijn voor het zoete water. Voor hetzoute water zijn
nog geen grenswaarden geformuleerd. De daar
gevonden gehaltes zijn daarom voorlopig getoetst
aan de voor het zoete water vastgestelde grenswaarden. Alsgeen grenswaarde beschikbaarwas
zijn indicatieve maximaal toelaatbare risiconiveau's
find. MTR's) gebruikt [5].
Bij hetontbreken van ecotoxicologische gegevens
van eenstof, is voor de indicatieve MTRgekozen
voor de laagste grenswaarde ofindicatieve MTRuit
de stofgroep vandiestof.
Bij de voortzetting vande metingen in 1992 en
1993 wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar
ecotoxicologische gegevens omzoveel mogelijk de
kennisleemte tekunnen invullen.

het Nederlandse milieubeleid algemeen
wordt toegepast [5]. Oppervlaktewateren
waaraan de functie 'bereiding van drinkwater' is toegekend, zijn bovendien
getoetst aan de kwaliteitsdoelstelling zoals
deze is vastgelegd in de AMvB 'Besluit
kwaliteitsdoelstellingen en metingen
oppervlaktewater' [6].
In zowel zoet als zout oppervlaktewater
omvatte het meetprogramma ± 80bestrijdingsmiddelen. Hiervan zijn in het
zoete water zo'n45 stoffen aangetoond,
waarvan 22 stoffen de maximaal
aanvaardbare concentratie overschrijden
(9 boven de grenswaarden en 13 boven
het MTR). Bovendien overschreden een
18-tal stoffen de norm voor oppervlaktewater, bestemd voor de bereiding van
drinkwater. Dit ondanks de enorme
verdunning van de concentraties van
bestrijdingsmiddelen die voornamelijk van
diffuse bronnen afkomstig zijn uit de nietRijkswateren. Des te opmerkelijker isdat
in het zoute water circa 10stoffen aangetoond zijn, waarbij in één geval de
grenswaarde voor zoet oppervlaktewater
is overschreden.

TABEL I- Vet huldig aangetc onde •verbindingen enoverschrijdingenvan de
aanvaardbaar risico concentraties inde Rijkswateren (1991): aantal metingen.
percentages overschrijdingen aantalmetingen, maximale overschrijdingsfactor en norm.
(vet=grenswac rden, cursief—MIR).
Aantal
metingen

FENOLHERBICIDEN
2,4-dinitrofenol
52
DNOC
52
dinoseb
52
dinoterb
52
TRIAZINEN
simazin
47
atrazin
47
terbutylazin
47
cyanazin
47
FENYLUREUMHERBICIDEN
metoxuron
54
methabenzthiazuron
51
chloortoluron
54
isoproturon
54
diuron
54
methobromuron
51
linuton
54
ORGANOTINVERBINDINGEN
totaal organotin
32
trifenyltin (sed.)
7
trib.tin (sed./zw.st.!
6
CHLOORFENOXYCARBONZUREN
mecoprop
50
MCPA
50
VLUCHTIGE ORG.CHLOORBESTR.M
1,2-dichloorpropaan
12
c-l,3-dichl.propeen
12
i-l,3-dichl.propeen
12
ORGANOCHLOORBESTRIJD.M.
y-HCH (lindaan)**
51

% aangetoond

32%
66%
12%
16%

% overschrijd.
Max. overschrijdings
max. aanvaardbare conc . factor

Grensw.
ind. MTR
/'g/l

4%
12%
16%

-

1,5
31
20

0,2
0,3
0,02
0,0034

51%
55%
19%
15%

6%
19%

1,6
8

0.4
11,1

-

-

30%
35%
44%
31%
70%
11%
15%

-

-

11%
6%

44%
29%
100%

16%*
14%
67%

28%
16%

16%
2%

5
1,5

0,1
0,2

25%

17%

4

/

23%

2%

1

0,01

-

2%
2%

-

1,6
18

-

36
22
5
540
1.200

* Voor totaal organotin isgeen grenswaarde geformuleerd; vergeleken is metde grenswaarde vande
individuele tinverbindingen ('0,01 //g/l).
**Lindaan alleen voorzover in zout water gemeten (zoet watermetingen worden in het kader vanhet
routine meetnet gerapporteerd)

1
0,01
0,1
0,1

0,01 (//g/kg)
1,0 i/'g/kg)
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Tabel I geeft een beknopt overzicht van
de bestrijdingsmiddelen die bij de
metingen in 1991 grenswaarden of
indicatieve MTR's overschrijden, aangevuld met een aantal veelvuldig (> 10%
van de metingen) aangetroffen verbindingen. Vervolgens worden deze stofgroepen beknopt besproken.
Tabel I geeft een totaalbeeld van alle
lokaties maar voor een selectie van de
meest gemeten stoffen. Hierbij moet
bedacht worden dat het percentage alleen
in zoet water aangetoonde bestrijdingsmiddelen hoger uitvalt als de zeewaterlokaties buiten beschouwing worden
gelaten (de pakkans is door verdunning in
zout water veel kleiner).
Fenolherbiciden
Een veelvuldig aangetroffen stof is het
fenolherbicide DNOC (afb. 2). Eind jaren
tachtig werd in Nederland 24 ton van deze
stof ingezet, hoofdzakelijk als loofdodend
middel, daarnaast als insekten- en
onkruidbestrijdingsmiddel. In 1990
bedroeg dit 298 ton, ruim twaalf keer
zoveel (tabel II). DNOC wordt als
vervanger van dinoseb, waarvan het
gebruik sinds 1990 in Nederland
verboden is, breed toegepast: in fruit- en
boomkwekerijen, bij aardappelen, erwten,
bonen, maïs en bloembollen.
TABEL II - Afzet van een tweetalfenolherbiciden in
Nederland (tonnenactieve stof).Bron:NEFYTO f7].

DNOC
dinoseb

1988

1989

1990

1991

24
560

24
193

298
0

243
0

De grenswaarde wordt beperkt overschreden (Zwarte Haan) of bereikt
(Sas van Gent, Nieuw Statenzijl).
Opvallend is dat DNOC ook op 5 van de
7 zoute lokaties is aangetroffen
(Waddenzee en Noordzeekust). Dinoseb
(afb. 3) is in oktober 1991 aangetroffen
vanaf Maassluis tot op de Noordzee, in
afnemende concentraties maar in alle
gevallen boven de grenswaarde. Deze stof
is sinds 1990 in Nederland verboden. Uit
een meetreeks van het KIWA [8] blijkt dat
in dezelfde maand verhoogde concentraties (boven de grenswaarde) dinoseb
bij Lobith voorkomen. Ook bij Sas van
Gent blijken grens- en grenswaarde-overschrijdende concentraties dinoseb voor te
komen (maximum factor 31). Volgens een
inventarisatie van de RIWA [9] wordt
dinoseb wel in Frankrijk, maar niet in
België en Duitsland gebruikt (wellicht wel
geproduceerd).
Triazinen
Onder de groep van de triazinen bevinden

zich (onkruid)bestrijdingsmiddelen,
waarvan atrazin en simazin in meer dan
50% van de metingen zijn aangetoond
(afb. 4 en 5). Atrazin is tijdens de
3e Noordzee ministersconferentie op de
lijst van uit te bannen stoffen geplaatst.
Grenswaarden zijn voor atrazin op acht
lokaties overschreden, vooral bij Sas van
Gent (factoren 8 en 5,5), Dintelsas
(factor 7) en in de Linge (Betuwe,
factor 4). Afbraakprodukten van triazinen
zijn aangetoond bij Den Oever, Schaar van
Ouden Doel, in de Linge en ook in de
Waddenzee, hoewel wat deze laatste
lokatie betreft enige twijfel over de
betrouwbaarheid van de analyses op zijn
plaats is. Op de analysetechnieken wordt
hierna nog kort ingegaan. Enige tijd
geleden werd overwogen het gebruik van
atrazin en simazin in Nederland te
verbieden, echter het wettelijk instrumentarium bleek hiervoor ontoereikend.
Fenylureumherbiciden
Alle acht geanalyseerde verbindingen zijn
op één of meerdere lokaties aangetoond.
Linuron heeft opmerkelijk hoge concentraties in de grensoverschrijdende wateren
van de Schelde bij Schaar van Ouden Doel
en van het kanaal van Gent naar
Terneuzen bij Sas van Gent. De grenswaarde wordt hier met een factor 4 tot 22
overschreden (afb. 6). Linuron heeft als
onkruidbestrijdingsmiddel tal van toepassingen: bij bos- en haagplanten, aardappelen, vlas, zaaiuien, appels, bessen,
wortelen en sierbloemen. Het middel remt
de fotosynthese en heeft een lange
werkingsduur. Voor de overige
fenylureumherbiciden zijn, door het
ontbreken van grenswaarden, indicatieve
MTR's geformuleerd. Die van isoproturon
wordt enkele malen overschreden.
Organotinverbindingen
Totaal organotin is veelvuldig aangetroffen; in het Schelde-estuarium, in het
IJsselmeer en op een aantal andere zoete
lokaties in de regio Waddenzee. De
maximale waarde is gemeten bij
Den Oever (0,051 //g/l). In de Waddenzee
zijn geen analyses op totaal organotin
verricht. Op de Noordzee zijn ze niet
aangetroffen. De voornaamste bestanddelen van het totaal organotin zijn
tributyl- en trifenyltin. Tributyltin komt
vooral in het oppervlaktewater terecht
omdat het gebruikt wordt als aangroeiwerende verf op schepen (sinds 1 januari
1990 verboden voor schepen < 25 meter).
Trifenyltin wordt vooral in de aardappelteelt gebruikt [10].In Dintelsas,
combinatie van stroomgebied landbouw
en jachthaven, bestaat het organotin in het
sediment voor 23% uit trifenvltin en 77%

uit tributyltin. Er vindt hier overschrijding
van de grenswaarde voor tributyltin plaats
met een factor 1200, ervan uitgaand dat
het sediment de standaardbodem (10%
organisch stof en 25% lutum) benadert.
Deze laatste opmerking geldt ook voor de
resultaten van Nieuw Statenzijl, waar de
grenswaarden van tributyl- en trifenyltin
voor sediment met een factor 9 worden
overschreden. Zwevend stof bij Schaar
van Ouden Doel bevat gehaltes tributyl-en
trifenyltin die de grenswaarden respectievelijk met factor 50 en 8 overschrijden.
Het organotingehalte van dit zwevend stof
bestaat voor 90% uit tributyltin wat op
scheepvaart als bron van herkomst duidt.
Chloorfenoxycarbonzuren
In de tweede helft van 1991 zijn deze
stoffen veel minder vaak aangetoond dan
in het voorjaar, wat vermoedelijk een
gevolg is van een gewijzigde analysetechniek. Mecoprop overschrijdt bij Nieuw
Statenzijl de grenswaarde met een factor
5, bij Lobith, Eijsden en Dintelsas met een
factor van ± 4 (afb. 7). In Rijn en Maas
overschrijdt mecoprop de kwaliteitsdoelstelling 'oppervlaktewater bestemd
voor de bereiding van drinkwater'. De
grenswaarde voor MCPA wordt bij Nieuw
Statenzijl en bij Dintelsas met een
factor 1,5 overschreden.
Vluchtige organochloorbestrijdingsmiddelen
Deze verbindingen zijn beperkt gemeten
in de Waddenzee en de hierop uitwaterende sluizen. Dichloorpropeen (cis
en trans 1,3), dat in relatief hoge
doseringen (170 kg/ha) in de akker- en
tuinbouw als grondontsmettingsmiddel
wordt toegepast, is bij Oostoever aangetoond. Bij Oostoever en Den Oever zijn
verder aanzienlijke concentraties van
1,2-dichloorpropaan, een bijprodukt van
dichloorpropeen, aangetroffen, die het
indicatieve MTR met een factor van
respectievelijk 4 en 2 overschrijden.
Organochloorbestrijdingsmiddelen
Hoewel de organochloorbestrijdingsmiddelen ook routinematig gemeten
worden, is deze groep verbindingen in
1991 in de kustzone en regio Waddenzee
meegenomen om een vergelijkbaar beeld
te krijgen tussen metingen in zoet en zout
water.
Lindaan wordt onder andere intensief
gebruikt bij de bestrijding van de (suiker)bietekever; de verbinding breekt slechts
langzaam af. Deze stof staat op de HO-lijst
van potentiële zwarte-lijststoffen. De
grenswaarde (0,01 //g/l) wordt op diverse
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Afl>. 2- Totale concentratiesDNOC inoppervlaktewater. Degetallen onder de staven
gevendemaanden weer.
Aß. 4- Totale concentraties atrazininoppeniaktewatcr. Degetallen onderde staven
gevendemaandenweer.

Aß. 5- Totale concentraties simazininoppervlaktewater. Degetallen onderde staven
gevendemaanden weer.
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Aß. 3- Totale concentraties dinoseb inoppervlaktewater. Degetallen onderde staven
gevendemaanden weer. Apartgearceerd is demeting bij LobithuitdeKIWA-reeks [7].
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Aß. 6- Totale concentraties linuronmoppervlaktewater. Degetallen onderde staven
gevendemaanden weer.

lokaties overschreden of juist bereikt: in
het Schelde-estuarium bij Sas van Gent,
Schaar van Ouden Doel en Bathspui, in de
kustzone bij Katwijk. In het voorjaar is een
aparte meetcampagne naar lindaanconcentraties in water uitgevoerd in de
regio Waddenzee. De grenswaarde is op
diverse lokaties overschreden (Harlingen,
Zwarte Haan en Lauwersoog: maximaal
factor 2,5). Concentraties lindaan in de
westelijke Waddenzee variëren tussen de
0,002 en 0,003 //g/l, in de Bems-Dollard
van 0,003 tot 0,004 f/g/l. Metingen in het
water van de Waddenzee in de omgeving
van de spuisluizen van Den Oever en
Kornwerderzand, tijdens spuien, geven
concentraties van 0,005 tot 0,006 //g/l, bij
een saliniteit van 22%. In het IJsselmeer
voor de spuisluizen worden op hetzelfde
tijdstip concentraties van 0,008 //g/l
gevonden. Dat de concentraties in de
Waddenzee relatief hoog zijn vergeleken
met die in het zoete oppervlaktewater valt
te verklaren door de verversingstijd van
het Waddenwater in beschouwing te
nemen. Nabij de Afsluitdijk duurt het
bijvoorbeeld gemiddeld 12 dagen voor het
op een bepaald moment aanwezige water
volledig ververst is. Ver op de Noordzee
tenslotte wordt nog 0,001 //g/l lindaan
aangetoond.

Afb. 7- Totale concentraties mecoprop inoppervlaktewater. Degetallen onderde
staven geven demaanden weer.

Analysetechnieken
Voor een aantal van de onderzochte
stoffen liggen de detectiegrenzen hoger
dan de grenswaarden: organofosforbestrijdingsmiddelen, het fenolherbicide
dinoseb en het carboximide captafol (de
laatste twee zijn overigens in Nederland
sinds enkele jaren verboden). Ook de
indicatieve MTR's van een aantal
organochloorverbindingen en fenylureumherbiciden liggen beneden de detectiegrenzen. Dit is een belemmering voor het
toetsen van lage concentraties. Bepaling
van individuele dithiocarbamaten is
analytisch niet mogelijk. Wel is het
mogelijk ze als groepsparameter te meten
of hun afbraakprodukten. Hoewel de
dithiocarbamaten zelf lage grenswaarden
hebben, blijkt uit een risico-evaluatie dat
de indicatieve MTR's van de wel meetbare afbraakprodukten, zoals ETU,
aanzienlijk hoger liggen [12].
Verschillende analysetechnieken zijn
recent ontwikkeld en vaak is er nog
weinig ervaring mee opgedaan in watermonsters. Dit geldt vooral voor de
fenylureumherbiciden. Bij de metingen in
1992 is ook extra aandacht besteed aan de
controle van enkele meetresultaten met
andere technieken.

Vervolgonderzoek 1992
In het vervolgonderzoek van Speuren naar
sporen I zijn veel van de al genoemde
stofgroepen weer aan bod gekomen [11].
Naast aandacht voor controle van vooral
de analysemethodiek van de fenylureumherbiciden, is het aantal stofgroepen in
1992 uitgebreid met de N-methylcarbamaten. Deze middelen hebben een
breed toepassingsgebied: aldicarb als
insecticide/nematicide, benomyl,
carbendazim als fungicide en chloorprofam als herbicide. Uit een, in het kader
van watersysteemverkenningen uitgevoerde, stofstudie blijkt dat de
carbamaten in de regionale wateren een
ernstig probleem vormen [13].Hoewel in
regionaal oppervlaktewater grenswaarden
van bijvoorbeeld carbendazim in de orde
van 500 tot 2.500 maal overschreden
worden [13],blijkt uit eerste inventariserende metingen dat de N-methylcarbamaten in de grotere watersystemen
niet teruggevonden worden [11]. In het
project stofstudies wordt per stofgroep
uitgebreid aandacht besteed aan de
emissies, analysemethoden, concentraties
in grond- en oppervlaktewater, gehaltes in
sediment en organismen, gedrag en
effecten van de stoffen in rijks- en regionale wateren. Twee rapporten over
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trifenyltinverbindingen [10] en
carbamaten [13] zijn al verschenen.
Rapportages over dithiocarbamaten [12],
triazinen, butylverbindingen en fenolherbiciden zijn in voorbereiding en zullen
in 1993 worden uitgebracht.
Conclusies
Dit verkennend onderzoek naar I-lijst
stoffen uit de Derde Nota Waterhuishouding geeft aan dat de in gebruik zijnde
landbouwbestrijdingsmiddelen wijd
verspreid zijn: in alle onderzochte Rijkswateren tot zelfs op de Noordzee en
Waddenzee zijn bestrijdingsmiddelen
aangetroffen. In het zoete water is er niet
zelden sprake van regelmatige en ruime
overschrijding van zowel de grenswaarden
als indicatief maximaal toelaatbare risiconiveaus. Deze overschrijdingen bedragen
in diverse gevallen zelfs meerdere orden
van grootte! Ook de kwaliteitsdoelstelling
'oppervlaktewater bestemd voor de
bereiding van drinkwater' wordt op een
aantal punten door een deel van de
gemeten stoffen overschreden. In
sommige gevallen moeten de overschrijdingen worden toegeschreven aan
lozingen (dinoseb) en gebruik in het
buitenland. In een groot aantal gevallen is
echter het gebruik in de Nederlandse
land- en tuinbouw die de oorzaak vormt
van de geconstateerde overschrijdingen.
De gerapporteerde stoffen zijn potentieel
gevaarlijk voor aquatische ecosystemen.
Het belang van een continue vinger aan
de pols is dan ook evident. Algemeen
geldt dat het aanbeveling verdient om in
het vervolg aantoonbaar hoge concentraties met andere meettechnieken te
bevestigen.
Vervolgonderzoek richt zich onder meer
op uitbreiding van het meetprogramma
met N-methylcarbamaten. Parallel aan het
meetprogramma wordt in het kader van
het project watersysteemverkenningen
een meer diepgaande studie van de
problematiek per stofgroep, inclusief
regionale wateren uitgevoerd.
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Tuinbouw in 1996 aangesloten op riolering
Het kabinet en het Landbouwschap
hebben een principe-akkoord bereikt over
het lozen van afvalwater door de glastuinbouw. Vanaf 1november 1996
moeten glastuinders hun bedrijf aansluiten
op het riool. Verder moeten ze de meststoffen in het water hergebruiken, zodat er
zo weinig mogelijk hoeft te worden geloosd.
De ministers Bukman (landbouw), Maij
(waterstaat) en Alders (milieu) en het
Landbouwschap hebben bijna een jaar
onderhandeld over het Lozingenbesluit
voor de glastuinbouw. Vooral Maij, de
eerstverantwoordelijke voor het Lozingenbesluit, toonde zich daarbij aanvankelijk
weinig toeschietelijk. In haar ontwerpbesluit stelde Maij dat de glastuinbouwbedrijven in 1995 aansluiting op de
riolering moeten realiseren. Daarmee zou
een einde komen aan het lozen van afvalwater op sloten. Het water van tuinbouwbedrijven bevat overtollige meststoffen.
Het Landbouwschap wees de eis van Maij

resoluut van de hand. Uit een studie van
het Landbouw-Economisch Instituut bleek
dat alle milieumaatregelen tezamen
ongeveer een derde van de 14.000 glastuinbouwbedrijven de kop zou kosten.
Medio januari overlegde het Landbouwschap met een groot deel van het
kabinet over de economische problemen
van de glastuinbouw. Toen bleken de
partijen het nog niet eens over het
Lozingenbesluit. Inmiddels is wel
overeenstemming bereikt.
Glastuinders die op steenwol telen,
moeten vanaf november 1996 het afvalwater lozen op het riool. Verder moeten
ze gebruik maken van zogeheten
recirculatiesystemen, waarbij in de kassen
het gebruikte water wordt opgevangen en
hergebruikt. Op die manier hoeft er zo
min mogelijk op het riool te worden
geloosd. Voor tuinders die in de grond
telen, gaat de riool- en recirculatieplicht in
op 1januari 1998. Kleine tuinders, met
kassen kleiner dan 2.000 vierkante meter,
krijgen uitstel tot 1januari 2000.
Op korte termijn komt er een onderzoek
naar de capaciteit van de riolering in de
diverse tuinbouwgemeenten. Als de
riolering te weinig capaciteit heeft, kunnen
tuinders voorlopig worden vrijgesteld van
de verplichtingen. (ANP)

FAO: zoet water steeds
zeldzamer
Zoet water wordt steeds zeldzamer. Vooral
de landbouw slurpt grote hoeveelheden
water op. Om een spaarzamer gebruik te
bevorderen moet de waterprijs omhoog en
moet verspilling van water worden
gestraft. Dit stelt de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties FAO
in haar rapport 'Over de situatie van
voedsel en landbouw 1993', dat begin
februari in Rome is gepresenteerd. De
FAO noemt de 'weinig efficiente en zwaar
gesubsidieerde' landbouw als voornaamste
waterverbruiker (70 procent) - gevolgd
door de industrie (21 procent) en de
particuliere huishoudens (6 procent). Voor
irrigatie van een ha rijst is bijvoorbeeld
15.000 m 3 water nodig. Dat is evenveel als
de hoeveelheid die honderd gezinnen in
een stad in twee jaar nodig hebben. Bij de
bevloeiing gaat bovendien 60 procent
verloren. Het sijpelt weg in de bodem en
de grond verzilt.
Met biotechnologie kunnen volgens de
FAO meer en betere landbouwprodukten
worden ontwikkeld. Maar de organisatie
tekent daarbij aan dat, omdat slechts
weinigen zich dergelijke technologie
kunnen permitteren, de sociaaleconomische verschillen verder zullen
toenemen. (ANP)

