Inventariserend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in Oostbrabantse
grondwaterbeschermingsgebieden

1. Inleiding
Er wordt door waterleidingbedrijven veelvuldig onderzoek gedaan naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in
grond- en oppervlaktewater. Zij moeten er
immers voor zorgen dat er van dat gronden oppervlaktewater betrouwbaar drinkwater gemaakt wordt. Gezien het bestrijdingsmiddelengebruik in Nederland
verdient onderzoek naar deze middelen
zeker de nodige aandacht. Hoewel in
eerste instantie het oppervlaktewater
zorgen baart, is ook het grondwater niet
gevrijwaard tegen de invloed van het op

Samenvatting
Door de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) is in de loop der
jaren een methode ontwikkeld waarmee effectief het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden kan worden onderzocht. In de
periode 1985-1994 zijn uit 93 waarnemingsfilters in vijf Oostbrabantse
beschermingsgebieden monsters genomen voor bestrijdingsmiddelenonderzoek.
In totaal is naar ruim 70 verschillende stoffen gezocht, waarvan er 33 één of
meerdere malen in het grondwater worden aangetroffen. Soms betreft het de
werkzame stof zelf, soms een omzettingsprodukt of een verontreiniging die in het
middel voorkomt. Bij 131 van de 210 analyse-uitslagen boven de rapportagegrens
wordt de drinkwaternorm van 0,1 ^g/1 geëvenaard of overschreden. In monsters
van rond de 25 meter beneden maaiveld worden bentazon, 1,2- dichloorpropaan
en chlooracetamiden gevonden.
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In dit artikel wordt een overzicht gegeven
van het bestrijdingsmiddelenonderzoek
dat in de beschermingsgebieden rondom
vijf Oostbrabantse grondwaterwinningen
is uitgevoerd.
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Vanaf 1989 wordt onderzoek naar bestrijdingsmiddelen verricht door de WOB,
waarbij nauw wordt samengewerkt met de
Stichting Waterleidinglaboratorium Zuid
(WLZ) te Breda. Het merendeel van de
analyses wordt uitgevoerd door WLZ.
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2. Historie
Tot 1986 werd bij de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) alleen
het opgepompte ruwe water onderzocht
op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen, zoals staat voorgeschreven in
het Waterleidingbesluit. Sinds 1986 vindt
er bij WOB ook onderzoek plaats naar het
voorkomen van bestrijdingsmiddelen in
het meetnet grondwaterkwaliteit rondom
winningen. Het eerste onderzoek in een
meetnet vond plaats in het grondwaterbeschermingsgebied Vierlingsbeek. Het
onderzoek maakte deel uit van het
VEWIN-onderzoekprogramma dat door
Kiwa werd uitgevoerd. Aanleiding hiertoe
was het aantreffen van 1,2-dichloorpropaan in Drents grondwater in 1985. De
resultaten van het onderzoek in Vierlingsbeek werden gepresenteerd in een Kiwarapport [Janssen en Puijker, 1988] en een
H 2 0-artikel [Van Beek etal, 1988]. Het
onderzoek kreeg een vervolg in 1992
waarbij het accent lag op middelen die
gebruikt worden in de aspergeteelt
[Janssen etal, 1993].
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onderzochte winningen
binnenhet voorzieningsgebied.

Grondwaterwinning

Voor een aantal specifieke analyses
maakte WLZ tot dusver gebruik van de
diensten van het laboratorium voor
Organische Analyse van Kiwa NV Onderzoek en Advies, het instituut voor Biotechnologie en Chemie van TNOVoeding en Milieulaboratorium 'De Punt'
van het Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen.
WOB streeft ernaar om het grondwater in
alle Oostbrabantse beschermingsgebieden

te onderzoeken op het vóórkomen van
bestrijdingsmiddelen, zodat aandachtparameters voor het meetprogramma
grondwaterkwaliteit kunnen worden vastgesteld. Door dit onderzoek wordt ook
invulling gegeven aan een oplossingsrichting uit het VEWIN-milieuplan: intensiever monitoren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden.
Tot nu toe zijn de grondwaterbescher-

TABEL I- Overzichtdiepte winningenengrondgebruik beschermingsgebieden 1990.
Grondgebruik
(in hectare)

Boxmeer
5-20 m-mv

Budel
40-70 m-mv

Lith
30 -60 m-mv

Macharen
10-30 m-mv

269,5
278
143,5
79,5

160
100
50,5
70,5

366
167,5
60,5
4

222,5
160,5

-

-

-

9,5

409,5
83,5
60
9
16
76

498,0

607,5

654,0

924,0

Grasland
Maïsteelt
Overige landbouw
Bos en natuur
Water
Bebouwing en wegen

69

Totaal

839,5

117

Bron gegevens grondgebruik: Provincie Noord-Brabant.

Vierlingsbeek
8-28 m-mv

365,5

-

57,5
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mingsgebieden Boxmeer, Budel, Lith,
Macharen en Vierlingsbeek aan bod
gekomen. De grondwaterwinningen waar
deze beschermingsgebieden omheen
liggen, staan schematisch weergegeven in
afbeelding 1. De diepte van de winning en
de verdeling van het grondgebruik in de
grondwaterbeschermingsgebieden is
opgenomen in tabel I.
3. Methode
Voor het onderzoek wordt gebruik
gemaakt van meetnetten die door WOB
zijn ingericht voor het monitoren van de
kwaliteit van grondwater. Lang niet alle
waarnemingsputten leveren zinvolle
informatie voor dit specifieke onderzoek.
Daarom moeten de meest geschikte waarnemingsputten geselecteerd worden.
Bovendien is het praktisch onmogelijk om
een willekeurig grondwatermonster te
laten analyseren op alle bekende bestrijdingsmiddelen. Daarvoor zijn er te
veel verschillende stoffen (circa 400) en
ontbreken er nog voor circa 180 stoffen
gevalideerde analysemethoden. Bovendien zouden de kosten voor de analyses
die wel uitgevoerd kunnen worden enorm
hoog oplopen. Het is daarom zaak een
selectie te maken van de te onderzoeken
stoffen.
Selectie waarnemingsputten
Er moet een keuze gemaakt worden van
waarnemingsputten waaruit het grondwater bemonsterd moet gaan worden. De
eerste selectie vindt plaats door alleen die
waarnemingsputten te kiezen die in het
- via geohydrologische modellen berekende - intrekgebied van de winning
liggen en een relatief korte reistijd vanaf
maaiveld tot winning kennen. De meeste
invloeden zijn direct vanaf maaiveld te
verwachten, zodat het het meest zinvol is
ondiepe peilfïlters met een hoge grondwaterstand te selecteren. In gevallen
waarbij invloeden van menselijk handelen
al op diepte waargenomen zijn is het
zinvol ook - een van - deze waarnemingsputten te selecteren.
Selectiebestrijdingsmiddelenopbasis van
bestaandegevalideerdeanalysemethode
Een voor de hand liggend selectiecriterium is het bestaan van een analysemethode op - of liefst onder - het niveau
van de drinkwaternorm van 0,1 //g/l.
Daarnaast is het doelmatig te zoeken naar
stoffen waarvan verwacht mag worden dat
zij aan te treffen zijn in het te onderzoeken
gebied. Daarvoor is inzicht nodig van het
grondgebruik in het gebied, waarbij
vragen gesteld kunnen worden zoals:
welke teelt van landbouwprodukten vindt
er plaats en welke bestrijdingsmiddelen

past men daarbij toe? Wordt er bij het
beheer van wegen, plantsoenen, sportvelden en dergelijke gebruik gemaakt van
bestrijdingsmiddelen?

stoffen die werden aangetroffen in de
nabije omgeving van een te onderzoeken
winning werden in de selectie meegenomen.

Selectiebestrijdingsmiddelenopbasis van
grondgebruik
Door WOB uitgevoerde veldopnamen
geven waardevolle informatie over het
grondgebruik in beschermingsgebieden.
Deze veldopnamen zijn uitgevoerd om
gewassen te inventariseren in het kader
van de gewassenschaderegelingen van
enkele winningen. Soms is van opeenvolgende jaren een opname beschikbaar,
waardoor vrij nauwkeurig de oppervlakten
van de arealen grasland en akkerbouw
bepaald kunnen worden. Hoewel minder
betrouwbaar dan veldopnamen bleken
geïnterpreteerde Remote Sensing-opwàmeri
ook nuttige bronnen van informatie te zijn.
Voor het onderzoek dat WOB uitvoerde in
de grondwaterbeschermingsgebieden Lith
en Macharen werd zowel gebruik gemaakt
van eigen veldopnamen als van een
inventarisatie van de Regionale Inspectie
Milieuhygiëne Noord-Brabant, die gebaseerd is op Remote Sensmg-beelden
[Cools, 1991].Voor het onderzoek in
Budel is gebruik gemaakt van CBSgegevens over het grondgebruik per
gemeente [CBS, 1993] en van geïnterpreteerde Remote Sensing-ocnamzn. De
Remote Awszw^-informatie is afkomstig van
LANDSAT-beelden en geeft inzicht in het
grondgebruik in het beschermingsgebied
in de jaren 1986 en 1990. De geïnterpreteerde informatie is beschikbaar
gesteld door de provincie Noord-Brabant
[provincie Noord-Brabant, 1995], Om het
gebruik van bestrijdingsmiddelen per type
grondgebruik in te kunnen schatten is
gebruik gemaakt van een inventarisatie
van de provincie Noord-Brabant [Ket,
1991].

Selectiebestrijdingsmiddelenopbasis van
stofeigenschappen
Het is zinvol alleen die bestrijdingsmiddelen te selecteren die ook daadwerkelijk in het grondwater terecht
kunnen komen. Er moet daarom gezocht
worden naar stoffen die persistent zijn,
niet snel omgezet worden, slecht aan
bodemdeeltjes hechten en/of goed
oplossen in water. Met andere woorden:
een aantal eigenschappen van het bestrijdingsmiddel vormt een selectiecriterium. Voor de eerste onderzoeken
werd gebruik gemaakt van gegevens over
de DT 5 0 , de oplosbaarheid in water en het
geschatte gebruik van het middel. Voor
het bestrijdingsmiddelenonderzoek Budel
is de zogenaamde Groundwater Ubiquity
Score (GUS) als selectiecriterium gebruikt
[Gustafson, 1989]:

Selectieeerderaangetroffen
bestrijdingsmiddelen
Een nuttige bron van informatie wordt
gevormd door allerlei publikaties van
onderzoeken die al hebben plaatsgevonden in de omgeving van het te
onderzoeken gebied. Zo kon nuttig
gebruik worden gemaakt van resultaten
van bestrijdingsmiddelenonderzoek in het
landelijke en provinciale meetnet grondwaterkwaliteit [Lagas etai, 1990; Van de
Griendt, 1993; Van de Griendt en
Siebinga, 1994]. Uit deze resultaten blijkt
dat de volgende stoffen in het Noordbrabantse grondwater worden aangetroffen: atrazine, bentazon, 2,4-D,
dicamba, 1,2-dichloorpropaan, 2,6dichloorbenzamide (BAM), 2,4-dinitrofenol, MCPA en mecoprop (MCPP). De

GUS = log (DT 50 ) •(4-log (Koc))
DT 5 0 de tijd in dagen die nodig is voor de
afbraak van 50 procent van het
toegepaste bestrijdingsmiddel
Koc de bodem/water-partitiecoëfficiënt
in liters per kilogram gebaseerd op
het organische koolstofgehalte van
de bodem
Wanneer GUS groter is dan 2,8 dan betekent dit volgens Gustafson dat het
middel zeer waarschijnlijk een verontreiniging van grondwater zal worden. Is
GUS kleiner dan 1,8 dan is er een zeer
kleine kans dat het middel het grondwater
zal verontreinigen. Kiwa gebruikt GUS als
een van de criteria voor het aanpassen van
de prioriteit voor de ontwikkeling van
analysemethoden voor bestrijdingsmiddelen [Janssen etal, 1992]. Een kanttekening bij GUS is dat er voor bestrijdingsmiddelen verschillende waarden
voor DT 5 0 en Koc gebruikt kunnen
worden, waardoor er een grote bandbreedte ontstaat. Dit laat zich illustreren
aan de hand van een voorbeeld voor
bentazon. Gustafson berekende op basis
van gegevens, kenmerkend voor de
Amerikaanse situatie, een GUS van 2,46
[Gustafson, 1993]. Kiwa berekende op
basis van gegevens van het RIVM,
geldend voor Nederlandse omstandigheden, een GUS van 6,33 voor bentazon
[Janssen etal, 1993]. Italiaanse onderzoekers berekenden echter een veel lagere
GUS voor bentazon: 1,30 [Trevisan et al,
1991],
De DT 5 0 en K(K kennen een - soms -
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4. Resultaten
Tabel II geeft een overzicht van de
middelen die tot nu toe in Oostbrabantse
grondwaterbeschermingsgebieden werden
aangetroffen met specifieke analysetechnieken. De pakketten waarop de
monsters zijn onderzocht bevatten in
totaal meer dan 70 verschillende stoffen.
Van enkele aangetroffen stoffen werd met
een tweede analysetechniek bevestiging
gezocht. Deze bevestiging kon echter
nimmer verkregen worden. Een voorbeeld

hiervan is het aantreffen van alachloor in
grondwaterbeschermingsgebied Lith. Met
behulp van GC/ECD werd in alle waarnemingsputten alachloor aangetoond,
maar in twee herhalingsmonsters kon dit
met GC/MS niet bevestigd worden. De
aanwezigheid en identiteit van alachloor in
het Lithse grondwater kan daarom niet
met 100% zekerheid vastgesteld worden.
Mocht het daadwerkelijk alachloor
betreffen dan is er geen verklaring
waarom deze stof op zoveel plaatsen in
het beschermingsgebied Lith wordt
aangetroffen.
De resultaten van de onderzoeken in
Boxmeer, Lith, Macharen en Budel
worden onderling vergeleken. De onderzoeken in Vierlingsbeek hebben betrekking op verschillende lokaties en
diverse bestrijdingsmiddelen. Het eerste
onderzoek spitste zich toe op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in
grondwater onder maïspercelen. Een
tweede onderzoek betrof uitsluitend
onderzoek naar het voorkomen van
1,2-dichloorpropaan. Bij het derde onder-

TABEL II - Overzicht van stoffen die werden aangctrofen

in Oostbrabantse grondwaterbeschermingsgebieden.

grote variatie, omdat deze afhankelijk zijn
van onder andere:
- redoxpotentiaal (is er sprake van een
oxisch of gereduceerd milieu?);
- grondwaterspiegel (is er sprake van een
verzadigde of onverzadigde situatie?);
- samenstelling van het bodemmateriaal
(hoeveel organische stof, klei, calciet en
dergelijke is er aanwezig?);
- bacteriologische activiteit (zijn de
omstandigheden gunstig voor groei
van bacteriën die het middel kunnen
afbreken?).

Beschermingsgebied

Vierlingsbeek

Jaar
Diepte in m-mv

1986/19871
0-5 10-20

alachloor
aldicarb
aldicarbsulfon
atrazine
desethylatrazine
desisopropylatrazine
bentazon
anthranilzuurisopropylamide
carbendazim
chloortoluron
cyanazine
2,4-DB
dichlobenil
2,6-dichloorbcnzamide
1,3-dichloorpropeen
1,2-dichloorpropaan
diëthyl-toluamide (DEET)
dinoseb
diuron
DNOC
ethoprofos
isoproruron
lindaan ( y - H C H )
MCPA
mecoprop (MCPP)
methabenzthiazuron
metazachloor
metobromuron
metolachloor
metoxuron
metribuzin
monuron
propachloor
propazine
simazine
terbutylazine

1/47

12/47
11/35
1/35
13/44
8/28

1988/1990
5-10 10-25

zoek werd gericht naar middelen gezocht
die gebruikt worden bij aspergeteelt. De
resultaten laten zich gezien de aard van
de onderzoeken nauwelijks met elkaar
vergelijken. Ook het vergelijken van de
resultaten van Vierlingsbeek met de
resultaten van de onderzoeken in de
andere vier beschermingsgebieden heeft
om die reden weinig zin.
In afbeelding 2 staan de maximaal
gemeten concentraties van de verschillende middelen weergegeven. Hieruit
valt af te lezen dat 17 van de 33 aangetroffen middelen in concentraties hoger
dan of gelijk aan 0,1 //g/l worden aangetroffen. De frequenties van aantreffen
van 31 stoffen staan weergegeven in
afbeelding 3. Het betreft hier het aantal
malen dat een stof is aangetoond in
grondwater gedeeld door het totaal aantal
uitgevoerde analyses. Ook is het aantal
malen dat een stof is aangetoond in een
concentratie groter dan of gelijk aan de
drinkwaternorm van 0,1 /ug/\ weergegeven. Het getal naast de stofnaam stelt
het aantal keren dat de analyse is uit-

Boxmeer
19922
0-5 5-15

1990
0-5 10-15

Mach aren

Budel

1992
0-5
25

1993
0-5
25

1994
0-5 5-25

1/1

0/1

0/1

0/1

0/4

15'
0/3
0/11
0/11
0/11
0/2

0/4

0/11
0/11
0/4

11
0/6
0/6
0/6

1/5

2/46

0/6
0/6

0/5

8/10 32/43
1/1

0/4
0/4

0/11

0/6

0/11
0/11

0/6
0/6

0/8
08

0/2
0/2

5/15
0/15

0/1
0/1

3V1
1/1

01
0/1

01
0/1

0/4
0/4

3/8

0/2

4/14

1/1

0/1

0/1

1/1

0/4

0/1
0/1
0/1

H/l
l'/l
0/1
01

0/1
0/1
0/1
0/1

2/1

0/4

0/2
0/2

2/15
0/15
0/15

11

0/4

0/8

0/2

3/15
0/15
8/15

0/1
0/1
1/1

3T l
0/1
0/1

0/1
0/1
0/1

1/1
0/1

0/4
1/4

1/8

0/2
1/15

0/1

0/1
0/1
0/1
01
0/1

0/1
0/1
4/1

04
0/4
1/1

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0' 1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

0/1
1V1
2'/l
0/1
0/1

2/1

01

0/1
01
0/1
2/1
0/1
2/1
0/1
0/1

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
0/1

01
0/1
0/1

64/l
1/1
0/1
0/1

1/1
0/1
0/1
0/1

0/1
11
1/1
01
1/1
0/1
0/1
0/1
2/1
0/1
0/1
0/1
0/1

1/4
04
1/4
04
0/4
0/4
0/4
04
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4

0/8
0/8

0/8
2/8

0/2
0/2

1/8
0/8
2/8

0/2
0/2
0/2

1/11
1/11

1/6
0/6

0/8

0/2

0/15
0/15
2/15
3/15
5/15
0/15
0/15
2/15
2/15
1/15
0/15

0/11
1/11
0/11

0/6
0/6
0/6

0/8
0/8
0/8

0/2
0/2
0/2

0/15
1/15
1/15

0/5
1/5

0/46

1/46
4/46

Lith

n/NAantal analyses boven rapportage-grens/aantal uitgevoerde analyses.
' Duplo- en herhalingsmonsters zijn meegerekend (bron:Janssen en Punker, 1988).
2
Herhalingsmonsters zijn meegerekend (bron:Janssen, 1993).
3
In twee herhalingsmonsters kon de aanwezigheid niet bevestigd worden met GC/MS.
4
Inclusief een monster uit het Burgemeester Delenkanaal (Maaswater).
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MCPA
bentazon
1,2-dichloorpropaan
atrazine
mecoprop
cyanazine
metoxuron
simazine
alachloor
BAM
desethylatrazine
AIPA
DNOC
metribuzin
dinoseb
desisopropylatrazine
DEET
1,3-dichloorpropeen
metobromuron
chloortoluron
monuron
propachloor
methabenzthiazuron
metolachloor
2,4-DB
aldicarbsulfon
terbutylazine
diuron
propazine
isoproturon
ethoprofos
metazachloor
lindaan

m

MV
0
2

-

4
6

0,45
0,45

*

+•

S

*

+

10
12
*

0,15
0,19
0.13

•

14
16

-

18

-*+•

•

4-

20

-#
>

22
24

-

<)

1

2

3

4

5

(

concentratie l/yg/l]

O.»1
0,0!
0,04
J 0.03
0;02
0,02
0;02

KP36 12911881
*

+

KP36(20-02-90)

KP40 (20-02-90)

Aft. 4 - GrondwaterVierüngsbeek 1,2-dichloorpropaan
in minifilterputten.

H—I I I I III!
0,1

1

concentratie [//g/l]

resultaten van het onderzoek zijn, tezamen
met de resultaten van de eerder genoemde
Kiwa-onderzoeken, verwerkt in tabel II.

A/b. 2 -Maximaleconcentraties bestrijdingsmiddelen.
Ajb. 3 - Frequentieaantreffen be

trijdingsmiddelen.

In september 1990 heeft onderzoek
plaatsgevonden naar de aanwezigheid van
bentazon, atrazine en een aantal chloorfenoxycarbonzuren in vier pompputten en
negen waarnemingsfilters. Hierbij is in
één pompput een spoor bentazon aangetoond en bevestigd. In één waarnemingsfilter is rond de tien meter
beneden maaiveld zowel bentazon als
mecoprop aangetroffen.

stofnaam/aantal analyses
1,2-dcp 1 0 9
AIPA 2 8
propachloor 3 0
bentazon 110
BAM 30
DNOC 4 0
alachloor 9 2
atrazine 1 1 9
mecoprop 65
monuron 1 5
lindaan 2 6
desethylatrazine 1 0 7
chloortoluron 6 2
metobromuron 6 2
MCPA 65
simazine 1 1 8
metolachloor 9 2
metoxuron 6 2
metazachloor 4 5
ethoprofos 5 7
methabenzthiaz. 6 2
isoproturon 6 2
dinoseb 4 0
DD 4 5
dip-atrazine 52
cyanazine 118
propazine 1 1 8
diuron 62
2,4-DB 6 5
metribuzin 7 2
terbutylazine 73

i

I

I

I

I

I
l
I

0 X,

I
I

l
l

I
I

I

1 1
1

I

1

1

1

T

i

i

i

10%

20%

30%

40 %

50

%

percentage van totaal aantal analyses

• %>-

drinkwaternorm

1

1 % > rapportagegrer

s

gevoerd voor. Carbendazim en DEET zijn
niet meegenomen in verband met een te
laag totaal aantal uitgevoerde analyses.

twee pompputten is een spoor alachloor
aangetoond, maar hierbij heeft geen
bevestiging met GC/MS plaatsgevonden.

Grondzoaterbeschermingsgebted Vierüngsbeek
In augustus 1988 zijn monsters ruw water
van een aantal pompputten genomen voor
onderzoek naar de aanwezigheid van
vluchtige verbindingen, triazines,
bentazon, metamitron, fenmedifam,
metribuzin, dinitrofenolen, chloorfenoxycarbonzuren en chlooraceetamiden. Via
GC/MS-technieken is de aanwezigheid
van 1,2-dichloorpropaan in het water uit
drie pompputten bevestigd. In drie pompputten werden sporen mecoprop aangetoond, wat bevestigd is met GC/MS. In

Om inzicht te krijgen in de verspreiding
van 1,2-dichloorpropaan in het grondwaterbeschermingsgebied is door WOB in
de periode 1988-1990 onderzoek gedaan
in minifilterputten. In afbeelding 4 staat
een diepteprofiel van de concentratie
1,2-dichloorpropaan ter plaatse van de
minifilterputten 36 en 40 weergegeven.
Hieruit valt af te lezen dat 1,2-dichloorpropaan al tot twintig meter beneden
maaiveld is doorgedrongen. De hoogste
concentraties bevinden zich rond de tien
meter beneden maaiveld. De belangrijkste

GrondwaterbeschermingsgebiedBoxmeer
Het eerste bestrijdingsmiddelenonderzoek
dat niet door Kiwa, maar door WOB zelf
werd uitgevoerd, richtte zich op het
grondwaterbeschermingsgebied Boxmeer
[Bannink, 1991]. In 1990 werden tien
waarnemingsfilters van het meetnet
bemonsterd. Twee monsters bleken
bestrijdingsmiddelen te bevatten in
concentraties hoger dan de drinkwaternorm. Vier middelen werden aangetroffen
in concentraties hoger dan 0,1 ßg/\. Een
overzicht van de aangetroffen middelen
staat weergegeven in tabel II. Het voorkomen van bestrijdingsmiddelen kan
naast toepassing voor gewasbescherming
ook worden toegeschreven aan het onderhoud van wegen en waterlopen.
GrondwaterbeschermingsgebiedLith
In 1992 werd het grondwater afkomstig
uit zestien waarnemingsfilters van het
meetnet rondom pompstation Lith
bemonsterd [Bannink, 1992]. In alle
monsters werden bestrijdingsmiddelen
aangetroffen. Twaalf monsters voldeden
niet aan de drinkwaternorm van 0,1 //g/l
per stof. Er werden vijftien verschillende
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Een
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overzicht van de aangetroffen middelen
staat weergegeven in tabel II. In de twee
herhalingsmonsters die werden genomen
kon de aanwezigheid van alachloor
niet met GC/MS-technieken worden
bevestigd.
De herkomst van de aangetroffen
middelen kan hier niet alleen aan gewasbescherming bij de landbouw worden
toegeschreven. Vermoed wordt dat het in
het gebied infiltrerende Maaswater een rol
speelt. Alle vijftien aangetroffen middelen
werden al eens in Maaswater aangetroffen. Uitschieters moeten echter
worden toegeschreven aan plaatselijke
toepassing.
GrondwaterbeschermmgsgebiedMacharen
In het meetnet rondom pompstation
Macharen werden in 1993 op zestien
plaatsen monsters genomen voor bestrijdingsmiddelenonderzoek [Paassen
etai, 1993]. Hierbij waren een monster uit
het Burgemeester Delenkanaal (Maaswater) en een monster van het ruwe water
van de winning Macharen inbegrepen.
Het oppervlaktewater en het grondwater
uit twee waarnemingsfilters bleken niet
aan de drinkwaternorm te voldoen. Een
overzicht van de aangetroffen middelen
staat weergegeven in tabel II. Er werden
elf verschillende bestrijdingsmiddelen
aangetroffen. Ook de alifatische verbinding 1,2-dichloorethaan werd aangetroffen, maar dat mocht geen verrassing
heten. Deze stof wordt al sinds 1988 in
het ruwe water van de winning Macharen
aangetroffen. Alle gegevens wijzen er op
dat deze verbinding met het Maaswater
infiltreert in het gebied rondom de
winning. Berekeningen van het intrekgebied laten zien dat 70% van het totale
opgepompte water van oorsprong Maaswater is [IWACO, 1993]. Oud grondwater
maakt voor 20% deel uit van het ruwe
water. De overige 10% is geïnfiltreerde
neerslag.
GrondwaterbeschermingsgebiedBudel
In augustus 1994 zijn vijftien waarnemingsfilters in het meetnet Budel
bemonsterd [Bannink, 1994]. Er werden in
totaal twaalf verschillende stoffen aangetroffen. Dertien waarnemingsfilters
bleken één of meer bestrijdingsmiddelen
te bevatten. Drie monsters voldeden niet
aan de drinkwaternorm van 0,1 //g/l. Een
overzicht van de aangetroffen middelen
staat weergegeven in tabel II.
5. Conclusies
Er worden in totaal 33 verschillende
bestrijdingsmiddelen teruggevonden
in vijf Oostbrabantse grondwater-

beschermingsgebieden. Soms betreft het
de werkzame stof zelf, soms een omzettingsprodukt of een verontreiniging die
in het middel voorkomt. In totaal wordt bij
131 van de 210 analyse-uitslagen boven
de rapportagegrens een concentratie
aangetoond die de drinkwaternorm van
0,1 //g/l evenaart of overschrijdt. Het gaat
hierbij om 17 van de 33 aangetroffen
stoffen. Hierbij moet worden opgemerkt
dat alleen de aanwezigheid van 1,2dichloorpropaan is bevestigd met
GC/MS-technieken.
In de beschermingsgebieden Boxmeer,
Lith, Macharen en Budel zijn 27 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen in 56 monsters. De 2786 hiervoor uitgevoerde analyses gaven 114 maal
een uitslag boven de rapportagegrens.
Gevolgenvoor de drinkwaterproduktie
In het ruwe water van de winning
Boxmeer worden continu 1,2-dichloorpropaan en 1,2-dichloorethaan aangetroffen. De concentraties die worden
gemeten zijn echter laag. Hoewel het
uitgaande reine water steeds aan de drinkwaternormen voldeed, is de zuivering toch
aangepast. Het water van de pompput met
het hoogste gehalte 1,2-dichloorpropaan
wordt inmiddels over een striptoren
geleid. Het is opvallend dat bij onderzoek
in het grondwatermeetnet in 1990 en 1993
beide stoffen niet konden worden aangetoond.
In een aantal pompputten van de winning
Vierlingsbeek wordt op dit moment
1,2-dichloorpropaan, bentazon en mecoprop aangetroffen. Op dit pompstation is
een aanvullende zuiveringsstap in de vorm
van actieve koolfiltratie in bedrijf genomen.
Naast 1,2-dichloorpropaan, mecoprop en
bentazon bestaat ook de mogelijkheid van
het aantreffen van triazines in het ruwe
water. Uit veldonderzoek in de verzadigde
zone te Vierlingsbeek volgde voor atrazine
een DT 5 0 van 5,5 jaar (standaard deviatie
1,0 jaar) [Boesten en Van der Pas, 1993].
De winningen Macharen en Pith staan
onder invloed van Maaswater: in
Macharen is een deel van de winning
oevergrondwater en in Lith speelt het
slotenstelsel een belangrijke rol. In het
ruwe water van beide winningen worden
geen bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
Inmiddels zijn op het pompstation
Macharen actieve koolfilters voor het
verwijderen van 1,2-dichloorethaan in
bedrijf genomen. Het is een reële veronderstelling dat op termijn ook bestrijdingsmiddelen in het ruwe water
aangetroffen worden. Bij de winning Lith

wordt hier ook rekening mee gehouden,
maar deze winning zal na 2000 komen te
vervallen wanneer het Project Infiltratie
Maaskant (PIM) in bedrijf wordt gesteld.
In het ontwerp van de zuivering van deze
oppervlaktewaterwinning is een aantal
zuiveringsstappen gepland ter verwijdering van diverse organische microverontreinigingen. Geohydrologische
berekeningen toonden aan dat een waarnemingsput, waarin hoge concentraties
MCPA (20 //g/l), bentazon (15 //g/1) en
MCPP (2,0 //g/l) werden aangetroffen,
buiten het intrekgebied van de winning
bleek te liggen.
In het ruwe water van de winning Budel is
tot nu toe nog geen enkele organische
microverontreiniging aangetroffen. Gezien
de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen
op winningsdiepte moet er rekening
mee worden gehouden dat op termijn de
kwaliteit van het ruwe water hierdoor
onder druk kan komen te staan.
6. Discussie
De methode die door WOB is ontwikkeld
voor de aanpak van het onderzoek naar
het voorkomen van bestrijdingsmiddelen
in grondwaterbeschermingsgebieden is
doeltreffend, ook al geeft 'slechts'
4 procent van de analyses een uitslag
boven de rapportagegrens. Bovendien
worden lang niet alle geselecteerde
middelen ook daadwerkelijk aangetroffen
en worden er stoffen teruggevonden die
niet in de oorspronkelijke selectie voorkwamen. Dat deze stoffen toch worden
aangetroffen komt door de samenstelling
van de analysepakketten: er wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van multimethoden (meerdere stoffen in één
analysegang).
Soms valt een stof af tijdens de selectie op
basis van zijn eigenschappen, terwijl later
deze eigenschappen anders blijken te zijn
waardoor de stof wel geselecteerd had
moeten worden. Een voorbeeld hiervan is
glyfosaat. In eerste instantie viel het
middel af bij selectie, omdat er geen gevalideerde analysemethode beschikbaar was. Inmiddels is die er wel. Kiwa
analyseert sinds 1994 glyfosaat en de
metaboliet aminomethylfosfonylzuur
(AMPA) met behulp van HPLC/fluorescentie-detectie [Noij en Puijker, 1994].
Beide stoffen worden in relatief hoge
concentraties in diverse oppervlaktewateren teruggevonden. Er is enige onzekerheid over het gedrag van glyfosaat en
AMPA in bodem en (grond)water. In
grondwater dat voor een - belangrijk gedeelte bestaat uit recent geïnfiltreerd
oppervlaktewater zouden beide stoffen
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voor kunnen komen. Daarom is in 1995
het ruwe water van de winningen
Macharen en Lith onderzocht, maar
daarin kon geen glyfosaat of AMPA
worden aangetoond.
Het lijkt logisch om bestrijdingsmiddelen,
waarvan het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden al langere tijd niet
meer is toegestaan, weg te laten uit de
selectie voor onderzoek. Het incidenteel
aantreffen van deze middelen in het
beschermde grondwater rechtvaardigt
echter de selectie. Uiteraard geldt nog
steeds: hoe gerichter de selectie wordt
uitgevoerd, des te groter de kans op zinvol
onderzoek.
Bij analyses werden regelmatig stoffen als
di-isobutylftalaat en dichloorbenzoëzuur
aangetoond. Het voorkomen van deze
stoffen in grondwater kon echter niet
bevestigd worden: noch met een tweede
analysetechiek, noch in herhalingsmonsters. Aangezien deze stoffen in
kunststofmateriaal worden toegepast,
mag worden aangenomen dat ze zijn
geïntroduceerd door gebruik van polyethyleen- en siliconenslang [Janssen,
1994].
Van de aangetroffen stoffen zijn allerlei
literatuurgegevens verzameld, zodat bij het
aantreffen van een middel snel informatie
voorhanden is. Deze informatie is nodig
om de betekenis van de aanwezigheid van
een stof te kunnen vaststellen en passende
maatregelen te kunnen treffen. Hiervoor is
gebruik gemaakt van naslagwerken als de
gewasbeschermingsgids [Mandersloot
etal, 1993],Kiwa-mededeling 113 en
SWI-rapport 90.168 [Hopman etal, 1990a
en 1990b] en diverse losse publikaties.
Het in 1995 verschenen handboek bestrijdingsmiddelen bevat veel bruikbare
informatie over bestrijdingsmiddelen,
gebaseerd op de milieufiches van het
RIVM [Van Rijn etcd., 1995].
7. Dankbetuiging
Een woord van dank is verschuldigd aan
de volgende personen, aangezien hun
commentaar heeft bijgedragen tot verbetering van dit artikel: dr. ir.J. A. Luijten,
K. Luiken en G. Duif van Stichting Waterleidinglaboratorium Zuid; drs.
L. M. Puijker, H. M.J.Janssen en ir.
C. G. E. M. van Beek van Kiwa NV
Onderzoek en Advies; mevrouw ir.
S. M. L. Verheijden, ir. D. van Rijsbergen
en ir.J. G. H. Philips van WOB.

Literatuur
Bannink, A.D. (1991).

Bestrijdingsmiddeknonderzoek

in de regio Boxmeer/Vierlingsbeck (intern rapport
WOB).
Bannink, A. D. (1992). Bestrijdingsmiddeknonderzoek
Lith. Voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het grondwaterbeschermingsgebied Lith (intern rapport W O B ) .
Bannink, A. D. (1994). Grondwaterkwaliteitsonderzock Budel. Onderzoek naar de kwaliteit van het
grondwater in het grondwaterbeschermingsgebied Budel
1994 (intern rapport W O B in concept).
Beek, C. G. E. M. van, Janssen, H. M . J. en
Puijker, L. Al. (1988). Bestrijdingsmiddelen in grondwater. H , 0 (21) 1988, nr. 4, pag. 80-85.
Boesten, J.J. T. I. en Pas, L.J. T. van der
(SC-DLO) (1993). Transformation rate of atrazme m
water-saturated sandy subsoils. 8 l h EWRS Symposium 'Quantitative approaches in weed and
herbicide research and their practical application',
biz. 381-387. Braunschweig.
CBS (1993). Centraal Bureau voor de Statistiek.
Landbouwtelling 1993. Voorburg/Heerlen.
Cools, H. (1991). Regionale Inspectie Milieuhygiëne
Noord-Brabant. Grondwater: nu bedreigd, straks
verloren?Een oriënterende inventarisatie van het
gebruik van landbouwbestrydingsmiddelen in de
Noord-Brabantse
grondwaterbeschermingsgebieden.
's-Hertogenbosch.
Faassen, Al., Visscher, T. en Bannink, A. D. (1993).
Bestrijdingsmiddeknonderzoek Macharen. Voorkimien
van bestrijdingsmiddelen in het grondwaterbeschermingsgebied Macharen (intern rapport WOB).
Griendt,J. S. van de (1993). Bestrijdingsmiddelen m
het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit provincie
Noord-Brabant. TAUW-rapportnr. 3228894,
Deventer, juni 1993.
Griendt, J. S. van de en Siebinga, R. (1994).
Bestrijdingsmiddelen in het meetnet grondwaterkwaliteit
van deprovincie Noord-Brabant. H 2 0 (27) 1994,
nr. 7, pag. 185, 186 en 2 0 1 .
Gustafson, D. I. (1989). Groundwater ubiquity score:
a simple method for assessingpesticide teachability.
Environ. Toxic. Chem. 8:339-57. Literatuurverwijzing in [Gustafson, 1993].
Gustafson, D. I. (1993). Pesticides in Drinking Water.
Uitgeverij Van Nostrand Reinhold, New York.
H o p m a n , R., Janssen, H. M. J., Beek, C. G. E. M .
van en Puijker, L. Al. (1990a). Bestrijdingsmiddelen
en drinkwatervoorziening m Nederland. Kiwamedcdeling 113, Nicuwegein, december 1990.
H o p m a n , R . J a n s s e n , H. AI.J., Beek, C. G. H. Al.
van en Puijker, L. Al. (1990b). Eigenschappen en
gegevens van bestrijdingsmiddelen. Kiwa-rapport SWI
90.168, Nieuwegein, december 1990.
IWACO Adviesbureau voor water en milieu
'(1993). Berekening intrckgebied en verdeling van
voeding en verblijftijd voor de drinkwaterwinning
Machoren, provincie Noord-Brabant. Rapport
332.5310, september 1993.
Janssen, H. M. J. en Puijker, L. M:. (1988).
Bestrijdingsmiddelen in grondwater te Vierlingsbeek.
Kiwa-rapport SWE 88.009, Nieuwegein.
Janssen, PI. Al.J., Puijker. L. Al. en H o p m a n , R.
(1992). Aangepaste prioriteitsstelling voor de ontwikkeling van analysemethoden voor bestrijdingsmiddelen. Kiwa-rapport SWI 92.169, Nieuwegein.
Janssen, H. Al. J., Leerdam, J. A. van en
Puijker, L. Al. (1993). Onderzoek naar het voorkomen in het grondwater van bestrijdingsmiddelen die
toegepast worden m de aspergeteelt te Vierlingsbeek.
Kiwa-rapport SWE 93.002, Nieuwegein.
Janssen, H. Al.J. .1994). Afgifte van 2,4-dichloorbenzoëzuur uit kunststofslangen. Kiwa-rapport
SWE 94.013, Nieuwegein.
Ket, L. Al. (1991 ). Bureau Bodembescherming van de
Provincie Noord-Brabant. Bestrijd met beleid. Gewasbescherming in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch.
Lagas, P., Alaaren, II. L. J. van Zoonen, P. van
Baumann, R. A. en Heusinkveld, H. A. G. (1990).
Onderzoek naar het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater m deprovincie NoordBrabant RIVAI-rapportnr. 725803002, Bilthoven.
Alandersloot, H. J. (eindredactie) (1993). Informatie

en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw en Plantenzicktenkundige Dienst. Gewasbeschermingsgids.
Wageningen.
Noij, Th. II. Al. en Puijker, L. Al. (1994). Nieuwe
analysemethode voor Glyfosaat en AMPA getest op
Rijn- en Maaswatcr. H 2 0 (27) 1994, nr. 24,
pag. 708 en 709.
Provincie Noord-Brabant (1994). Overzicht grondgebruik grondwaterbeschermingsgebied Budel 1990.
's-Hertogenbosch.
Rijn, J. P. van, Straalen, N. Al. van en Willems, J.
(1995). Handboek bestrijdingsmiddelen.
VU Uitgeverij. Amsterdam.
Trevisan, Al., Capri, E. en (ïhebbioni, C. (1991).
L'use di indici per prevedcre la contaminazione delle
acque. Acqua Aria, blz. 863-874. Oktober 1991.

• •

•

FDM: Waterverbruik van
de consument daalt
De NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij heeft op 29 mei jl. haar jaarverslag
over 1995 aan de aandeelhouders gepresenteerd. De FDM heeft in 1995 1,8% meer
water verkocht dan in 1994: dit is veroorzaakt door de groei van het aantal aansluitingen en het aantal inwoners in Flevoland.
Het verbruik per persoon per dag is
daarentegen gedaald van 134 liter in 1994
naar 128 liter in 1995, en dit ondanks een
mooie en droge zomer. De FDM denkt dat
de landelijke waterbesparingscampagne
van de VEWIN en de eigen klantencampagne van invloed zijn geweest op het
waterverbruik van de Flevolandse inwoners. Met de gepresenteerde cijfers wordt
het op basis van een recent uitgebracht
NIPO-onderzoek geprognotiseerde hoge
waterverbruik in Flevoland ontkracht.
Flevoland zit ruimschoots onder het landelijk gemiddelde in 1995 van 134 liter.
Het financieel resultaat over 1995 was iets
gunstiger dan in de begroting was aangenomen. Dit werd veroorzaakt door een
lage rentestand op de kapitaalmarkt en een
vertraging in de investering voor het
nieuwe pompstation Harderbroek in
Zeewolde. In november 1995 is de eerste
spade voor de bouw van dit waterwinstation in de grond gezet, iets later dan
gepland.
De FDM zal het pompstation Harderbroek
volgens planning in 1998 in gebruik
nemen. Deze capaciteitsuitbreiding is nodig
om aan de vraag van het groeiend aantal
klanten te kunnen blijven voldoen. Ook na
1998 verwacht de FDM uitbreidingsinvesteringen te zullen moeten doen.
Zolang het aantal inwoners in Flevoland
blijft stijgen, zal ook de vraag naar drinkwater toenemen. In 1995 is de FDM dan
ook al gestart met de voorbereidingen voor
een Milieu-Effect-Rapportage voor een
uitbreiding van de vergunning tot grondwaterwinning, (persbericht FDM)

