Onderzoek naar gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen en
nutriënten in het uitslagwater van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

In het RIZA Project 'Diffuse Bronnen
van Waterverontreiniging' wordt onder
andere aandacht besteed aan de diffuse
verontreiniging van oppervlaktewater door
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.
Deze stoffen zijn voor een groot gedeelte
afkomstig uit de landbouwkundige toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen. Bekend is echter ook dat
niet-landbouwkundige toepassing van
chemische gewasbescherming in stedelijke
gebieden aanleiding tot waterverontreiniging kan geven. Te denken valt hierbij
bijvoorbeeld aan de toepassing van het
onkruidbestrijdingsmiddel diuron.
Ook de lozing van fosfaat en stikstof
met het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties is van betekenis.
In het kader van het genoemde diffuse
bronnen project is door RIZA onderzoek
uitgevoerd naar de gehaltes van chemische
bestrijdingsmiddelen en nutriënten in het
uitslagwater van de Flevopolder (Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland). Doel van dit
onderzoek was om een indruk te krijgen
van de omvang van de lozing van deze
stoffen uit een belangrijk landbouwgebied.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode
1992-1994. Het is opgezet op verzoek van
de Regionale Directie IJsselmeergebied
van Rijkswaterstaat als beheerder van
het ontvangende oppervlaktewater (Randmeren, IJsselmeer, Markermeer).
Het project is uitgevoerd in samenwerking
met het Heemraadschap Fleverwaard, dat
verantwoordelijk is voor de waterkwantiteit
en -kwaliteit in het desbetreffende gebied.
In de onderzoekperiode zijn wekelijks
monsters verzameld bij de uitslaggemalen
Lovink, Colijn, Wortman en Block van
Kuffeler (zie afb. 1).Voor de bestrijdingsmiddelen zijn continue (debietsproportionele) weekmonsters verzameld, voor de
nutriënten is uitgegaan van wekelijks
genomen steekmonsters. Er is een groot
aantal bestrijdingsmiddelen onderzocht
uit de volgende categorieën: onkruidbestrijdingsmiddelen, loofdodingsmid-

delen, insecticiden, fungiciden en grondontsmettingsmiddelen.
De resultaten van het onderzoek zijn
beschreven in het rapport 'Gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het
uitslagwater van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland' (RIZA nota 96.054, februari
1996). Het onderzoek geeft een goed beeld
van het voorkomen in oppervlaktewater
van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in
het gehele gebied van de polder Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland. Uit het onderzoek
komt naar voren dat de waterkwaliteit in
de Flevopolder nog te wensen overlaat,
doordat de waterkwaliteitsnormen - grenswaarden zoals opgenomen in de Evaluatienota Water, of bij het ontbreken daarvan
(indicatieve) niveaus voor het Maximaal
Toelaatbaar Risico (iMTR) - voor een
groot aantal bestrijdingsmiddelen bij voortduring worden overschreden (zie afb. 2).
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Afb. 2 - Aantal aangetoonde bestrijdingsmiddelen per maand en
aantal overschrijdingen
per maand.

IJsselmeer

Dit geldt voor de volgende stoffen met
name: trifenyltin, dichloorvos, mevinfos,
MCPP, ethylparathion en pirimicarb.
Deze stoffen komen in 30-50% en meer
van de monsters in te hoge gehaltes voor.
Malathion, MCPA, atrazine, diazinon en
fenthion komen in 10-30% van de

waternorm van 0,1 Ltg/1voor.
Bezien over de twee onderzoekjaren
(1992/1993 versus 1993/1994) lijkt er een
zekere daling in de gehaltes van sommige
onderzochte bestrijdingsmiddelen op te
treden. Zo lijkt het aantal positieve waarnemingen in oppervlaktewater van
sommige chloorfenoxycarbonzuren en
organo-fosforverbindingen af te nemen.

Ketelmeer

Het is niet zeker of het gaat om een
structurele daling van de gehaltes in oppervlaktewater door een verminderd gebruik:
ook de grotere hoeveelheid neerslag kan
in sommige gevallen aanleiding hebben
gegeven tot extra verdunning, waardoor
de gehaltes tot onder de detectie-limiet
kwamen te liggen. Dit zou kunnen betekenen dat in een volgend jaar (met minder
neerslag) de gehaltes weer op een hoger
niveau komen te liggen. Toetsing van de
'daalhypothese' was voor de Flevopolder
niet mogelijk doordat exacte cijfers over
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monsters in te hoge gehaltes voor. Verder
komt een vijftiental andere bestrijdingsmiddelen in 10% en minder in te hoge
gehaltes voor. De grenswaarden voor fosfaat
en stikstof worden eveneens regelmatig
overschreden.
Ook is een aantal stoffen aangetoond in
het uitslagwater die in Nederland niet
(meer) zijn toegelaten. Dit betreft de
middelen 2, 4, 5-T, 2, 4, 5-TP, alachloor,
azinfos-ethyl, disulfoton en fenthion.
Of illegaal gebruik danwei andere factoren
de oorzaak zijn van de geconstateerde
aanwezigheid van deze stoffen is op grond
van dit onderzoek niet te zeggen.
Toetsing aan de norm voor drinkwaterkwaliteit laat zien dat vooral 's zomers de
norm van 0,5 jxg/1voor de som van de
bestrijdingsmiddelen langdurig wordt overschreden. Ook individuele stoffen komen
regelmatig in gehaltes boven de drink-
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het lokale bestrijdingsmiddelengebruik
ontbreken.
Uit dit onderzoek blijkt nogmaals de
wenselijkheid om te beschikken over
adequate analyse-technieken, toxicologisch
onderbouwde grenswaarden of iMTRwaarden en up to date gegevens over het
gebruik van bestrijdingsmiddelen op lokaal
niveau. Deze bevindingen sluiten aan bij
de aanbevelingen in de brief van 22 januari
1996 van de CIW/CUWVO gericht aan de
ministers van Verkeer en Waterstaat,
VROM en LNV.
Doordat de hoeveelheid uitslagwater door
het Heemraadschap Fleverwaard kan
worden berekend uit de (gemeten) capaciteiten en draaiuren van de pompen, en
doordat er frequent is bemonsterd en
geanalyseerd, zijn uit het onderzoek redelijk nauwkeurige vrachten te berekenen.
Er is hierdoor een reëel inzicht in de
omvang van de emissie van de onderzochte
stoffen naar het IJsselmeer en de randmeren vanuit dit in hoofdzaak agrarische
gebied verkregen. Uit het onderzoek blijkt
dat er jaarlijks 500 tot 1000 kilogram
bestrijdingsmiddelen met het uitslagwater
uit de Flevopolder wordt geloosd als
actieve stof.
Er is in het rapport een relatie gelegd
tussen de geschatte gebruikshoeveelheden
en de met het uitslagwater geloosde
hoeveelheden. Het gemiddelde lozingspercentage in dit onderzoek ligt rond de
1%van het gebruiksvolume. Voor sommige
bestrijdingsmiddelen blijken verhoogde
'lozingspercentages' te worden gevonden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor 2,4-D (24%),
atrazine (8%), dichloorvos (55%) en in
mindere mate diuron (2,6%). In sommige
gevallen zijn er plausibele verklaringen
gevonden voor deze verhoogde lozingspercentages. Door de toepassing van
diuron in stedelijke gebieden als onkruidbestrijdingsmiddel op straatverhardingen,
wordt de outputvracht hoger dan op basis
van alleen het landbouwkundig gebruik.
Voor mevinfoswerd een opmerkelijk hoge
vracht in uitslagwater gevonden, die zelfs
veel hoger was dan de geschatte input.
Het is niet duidelijk of hier sprake is van
een illegale toepassing van dit middel of
dat er een andere oorzaak is.
Ook blijken voor sommige stoffen zeer lage
lozingspercentages te worden gevonden.
Zo zijn de stoffen 1,3-dichloorpropeen,
maneb en trifenyltin in aanzienlijke
hoeveelheden toegepast in 1992/1993,
maar nauwelijks in het uitslagwater aangetroffen. Het grondontsmettingsmiddel
1,3-dichloorpropeen komt door zijn
toepassing (injectie in de bodem) niet of
nauwelijks in contact met oppervlaktewater. Het is een stof waarvan het gebruik
inmiddels sterk is verminderd in het
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kader van de reductiedoelstellingen in
het Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJPG). Voor maneb geldt dat er geen
goede analyse-mogelijkheid is zodat er
een lozingspercentage moest worden
berekend aan de hand van de vracht aan
ethylthio-ureum (ETU: een stabiel afbraakproduct van maneb). Van trifenyltin is
bekend (en is in dit onderzoek bevestigd)
dat het zeer goed aan bodemdeeltjes hecht,
waardoor het grotendeels in de akker of in
de waterbodem achterblijft. Het veroorzaakt hierdoor ernstige verontreiniging van
lokale waterbodems. Naar dit aspect is door
het Heemraadschap onlangs een nader
onderzoek verricht.
Er wordt jaarlijks uit de Flevopolder
circa 3,5 kiloton aan nitraat stikstof
geloosd en circa 200 ton fosfaat. Door de
Vakgroep Geochemie van de Faculteit
Aardwetenschappen van de Universiteit
Utrecht is een studie uitgevoerd naar
de water- en stofbalans voor stikstof,
fosfor en chloride in de Flevopolder
(stagerapport J. W. J. Oostra, maart 1996).
Hieruit blijkt dat circa 80 tot 90% respectievelijk circa 30% tot 50% van de geloosde
stikstof- en fosfaatvracht afkomstig is van
uitspoeling vanuit de landbouw.
Een andere belangrijke bron is het kwelwater en voor fosfaat levert ook het effluent
van rioolwaterzuiveringsinstallaties een
belangrijke bijdrage.
De lozing van nitraat via uitslagwater is
grotendeels afkomstig van landbouwkundig
gebruik. Uit de geloosde vracht van circa
3,5 kton kan een 'lozingspercentage' van
40% worden berekend. De totaal toegepaste
hoeveelheid nitraat in de landbouw is hierbij geschat op 10,2 kton/jaar berekend uit
een geschatte gemiddelde nitraat-stikstof
gift van 170 kg/ha.jr op 60.000 ha landbouwgebied. Dit hoge lozingspercentage
kan voor een gedeelte worden verklaard
door een snelle afvoer van nitraat door zgn.
kortsluitstromen ofpreferente stroombanen
in de bodem. Deze preferente stroming
vindt plaats via permanent aanwezige
verticale scheuren die in de bodem van
de Flevopolder aanwezig zijn.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat, gelet op de kwaliteit van het
polderwater en van het ontvangend oppervlaktewater, het terugdringen van emissies
vanuit de landbouw een belangrijk
aandachtspunt is. (Persbericht RIZA)
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Financiële ratio's
• Slot van pagina 410.
van schadeclaims zal de exploitatie en
daarmee de financiële ratio's beïnvloeden.
5. Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de relatief

lage financiële ratio's van de waterleidingsector op de korte termijn geen groot
negatief effect hoeven te hebben op de
risicobeoordeling door financiers. Echter,
ontwikkelingen op de (Europese) kapitaalmarkt en andere externe factoren zullen
ertoe leiden dat de financiële ratio's van de
waterleidingsector in de toekomst grotere
betekenis zullen krijgen. Waterleidingbedrijven worden, in de ogen van de
institutionele belegger, steeds meer
'gewone' bedrijven. Evenals bij bijvoorbeeld afvalverwerkers, ziekenhuizen en
elektriciteitsbedrijven, zullen de ratio's
op termijn steeds belangrijker worden.
Het blijkt dat de risicoperceptie van
institutionele beleggers vaak anders is
dan die van de banken; zij zijn veel meer
gericht op ratio's en ratings.
Wil de Nederlandse waterleidingsector mee
blijven doen op de (Europese) kapitaalmarkt, dan speelt de naambekendheid van
de bedrijven, het aandeelhouderschap van
de lagere overheden en de inkomenszekerheid een minder grote rol dan een breed
financieel draagvlak. Wil de waterleidingsector ook in de toekomst aanspraak
kunnen blijven maken op aantrekkelijk
geprijsd vermogen, dan zal men aan de
markteisen dienen te voldoen.
Een primaire solvabiliteit van tenminste
15% zalvoldoende zijn om de institutionele
beleggers voorlopig bereid te laten blijven
de waterleidingsector te financieren.
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Aquarius in Eindhoven
• Slot vanpagina 423.
Inzet van membraanfiltratie als zuiveringsstap lijkt zeer wel mogelijk en biedt
perspectieven in maatwerkleveringen,
capaciteitsflexibiliteit én stimulansen
voor de membraanproduktiebedrijven.
Stimulering van praktijktoepassingen op
kleinschalig niveau is een goede stap in
de ontwikkeling naar betere en minder
vervuilingsgevoelige membranen danwei
verbeterde reinigingstechnieken.
Industriewater kan gemakkelijk concurreren met drinkwater. Vervanging van
industrieel opgepompt grondwater is
moeilijk, maar binnen een geïntegreerde
projectaanpak financieel aantrekkelijk te
maken.
Er moet nog veel onderzoek worden
gedaan naar de eisen die worden gesteld
aan apparatuur in de woningen voor
gebruik van in dit geval B(eatrix)water.
Ook in de aansluitvoorwaarden, ter voorkoming dat tappunten voor B-water
benut kunnen worden voor drinkwater
(slot op de kraan?), moet nog veel worden
uitgezocht. NRE zal in samenwerking met
fabrikanten en inbreng vanuit haar eigen

