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InheelNederland nemenwarerkwaliteitbehccrdersenlietRIZAmonstersvanoppervlaktewater,sedimentenorganismen.Dezemonsters
wordenchemischgeanalyseerdopdeaanwezigheidvanbestrijdingsmiddelen.Deresultaten
worden regelmatiggerapporteerd voorderijkswaterenenregionalewateren[CIW-CUWVO,
1
995',Teunisscn-OrdelmanenSchrap,19516';
Breuke! etal. 1996: CIW-CUWVO, 1998]
Deaanwezigheid van bestrijdingsmiddeleninoppervlaktewater kaningrijpende effectenophetaquatischecosysteem hebben.Op
sommigeplaatsenzijn organismen uitgestorvenofworden inhun voortbestaan bedreigd.
Degevolgen voorwaterotganismenzijn echter
nietvoorallebestrijdingsmiddelen gelijk. Het
isgeblekendatvooralinsecticiden en mogelijk
fungiciden problemengevenvoorwaterorganismen.Herbiciden vormenvooraleenbedreigingvoordedrinkwaterkwaliteit [Reusetal,
1995;Teunissen-Ordelman enSchrap, 1996].
InNederland zijncirca300verschillende
werkzamestoffen voorgebruik inlandbouwbestrijdingsmiddelen toegelaten.Voorslechts
eendeeldaarvanzijn meetgegevens beschikbaar.Anderebestrijdingsmiddelen wordenin
degangbare meetprogramma's nietmeegenomen,oferzijn noggeen analysetechnieken
voor beschikbaar.
Onlangs isgebleken,nainvoeringvanverbeterdeanalysemethoden, dateenaantal
bestrijdingsmiddelen tenonrechteisgerapporteerd inrijkswateren,zoalsdeRijnen
Maas.Hetgaat hierbij omeenaantalorganofosforbestrijdingsmiddelen (OPB),eneenaantalorganochloorbestrijdingsmiddelen (OCB)
insedimentofzwevendstof(tabel1).
Inditartikelwordendeanalytisch-chemischeproblemen,metdoorgevoerde verbeteringen,vanhetmeten van bestrijdingsmiddelen
beschreven.Ookdegevolgenvandeonterechterapportage voorhet bestrijdingsmiddelenbeleid inNederland wordenbeknoptbesproken.Deinhoud vanditartikeliseensamenvattingvanhetpersbericht vandecember1997
endevoorlichtingsmiddag dieinfebruari 1998
ophetRIZAisgehouden.

Chemische analyse van milieumonsters
Milieumonsrers bevatteneengrotehoeveelheidonbekendestoffen. Bijdechemische
analysemoetendaarin slechtsenkele stoffen
(bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld) gemeten
worden.Indeverschillendestappen vande
chemischeanalysewordtgeprobeerd zomin
mogelijk last tehebbenvanstorendecomponenten.Inhetintermezzowordendezestappennader toegelicht.
VoordeanalysevanOPBen stikstofbevattendebestrijdingsmiddelen (ONB,zoalstriazines),wordtvaakgebruikgemaakt vandubbelkolomsgaschromatografiemeteenstikstof
fosfor detector,eenz.g.NPD(GC-NPD). Ditis
confotm internationale (ontwerp-)voorschriftenvandeISOenNEN(NEN-EN,NVN) [1997].
Hetwasnogonvoldoendeduidelijk of
dezemethodeselectiefgenoegisvoordedesbetreffende bestrijdingsmiddelen. Omditte
testenzijn42oppervlaktewatermonsters van
rijkswateren uit 1997geanalyseerd met behulp
vandeGC-NPDmethodeopdeaanwezigheid
van25bestrijdingsmiddelen diefosfor en/of

stikstofbevatten.Indiezelfde 42monsters zijn
dezelfde bestrijdingsmiddelen ookgeanalyseerdmetbehulpvandeveelselectievereGCMS methode.Alseersteopvallende resultaat
bleekdatmetdeGC-MSookanderebestrijdingsmiddelen dandie25 werdenaangetoond
(zietabel2). Uitdeheranalyse vande42monstetsmetdeGC-MSmethodebleekverderdat
sommigebestrijdingsmiddelen minder frequentofhelemaal nietmeerwerdenaangetroffen (afb. 1). OmdatmetGC-MSeenspecifiekere identificatie mogelijk is,ishieruit
geconcludeerd datanalysesmetbehulpvan
GC-NPDvaakeenvalspositiefresultaatgeven.
Hetgaathierbij vooralomde organofosforbestrijdingsmiddelen(afb. 1).Enkeletriazines,
zoalsatrazin,simazinenterbutylazin werden
zowelmetdeGC-MSmethodealsmetdeGCNPDmethodegeïdentificeerd, enzijn terecht
gerapporteerd alsaanweziginde rijkswateren.
Identificatie vandestoffen diedevals
positieveresultaten bijGC-NPDveroorzaken
isnietzonder meermogelijk. Uitnader onderzoekblijkt datveelinhetmilieu voorkomende
stoffen zoalscaffeine, fosfaten, ftalaten bijeen
GC-NPDanalysevaaksamenvallen metéén
vandeOPB.
Verbeteringen van OPB e n ONB
analyse
Doorgebruik temakenvandeselectieve
massaspectrometer voordeanalysesvanOPB
enONBkaneengrootdeelvandevalspositieveuitslagen wordenvoorkómen.Hetaantal
valspositieveuitslagen metGC-NPDanalyses
isookteverminderendooreenhogeredetectiegrenstehanteren ofdoorstrengerecriteria
tehanterenvoorderetentietijd [Zeeetal,
1997].Hetnadeelvanhetverhogenvandetec-

labe

Besttijdingsmiddelen dietenonrechtezijn gerapporteerd (valspositief) alsaanweziginde
tijkswateren (1996en 1997). Resultaat vanhetvergelijk vanderesultatenvanGC-NPDén
GC-MSanalysevan42 watermonsters (zieookafb.1).
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Bestrijdingsmiddelen en omzettingsproducten van bestrijdingsmiddelen die minstens één
keer in 1997in rijkswateren zijn aangetoond met GC-MS.Cursiefstaan de bestrijdingsmiddelen en omzettingsproducten die na heranalyse in de monsters zijn aangetroffen.
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Tabel2

tiegrenzen isechter dat dezedan in veelgevallen veel hoger komen te liggen dan de normen
voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater.Tot voor kort had ook massaspectrometrie
het nadeel dat, door de hoge detectiegrenzen,
alleen hoge concentraties bestrijdingsmiddelen geïdentificeerd en gekwantificeerd konden
worden. Recente ontwikkelingen hebben
ervoor gezorgd dat nu grotere hoeveelheden
tegelijk van het monster geïnjecteerd kunnen
worden, zodat met deGC-MS methode nu ook
lagere detectiegrenzen gehaald kunnen worden [Grob, 1991;Mol era/.,1995].
S i t u a t i e v o o r OCB
Ook bij andere analyses dan OPB/ONB in
water kan sprake zijn van vals positieven. Voor
de analyse van organochloorbestrijdingsmid-

Afb. 1.

delen wordt meestal gebruik gemaakt van
gaschromatografie met een detector die
geschikt is voor chloorhoudende verbindingen
(GC-ECD).Bij deze analyse zijn polychloorbifcnylen (PCB),dievaak in sediment en zwevend
stofworden aangetroffen, een belangrijke oorzaak van vals positieven.
Het RIZA heeft bij de analyses van OCB
verbeteringen doorgevoerd voor de scheiding
van de componenten in de monsters.Alleen bij
een goede scheiding, waarbij de afzonderlijke
PCBgoed te herkennen zijn, zijn de PCBaan
de hand van vaste mengselpatronen te onderscheiden van deOCB.Vooreen goede scheiding zijn over het algemeen twee kolommen
nodig en lange analysetijden. Een bijkomend
voordeel van eengoede scheiding van de
afzonderlijke componenten isdat er strengere

Hetaantal kerendateenvande bestrijdingsmiddelen(OPBenONE)isaangetoondmetbehulpvanGC-MS
enGC-NPD/NPD(nveekolommen)analysts. Hetverschil,gcc/tdevalspositieveresultatenvandeGCNPD/NPDmethodeaan.

criteria voor de retentietijd gehanteerd kunnen worden, waardoor het aantal vals positieven verminderd wordt.Toepassing vande verbeterde ECDanalysemethode voor OCB, heeft
tot resultaat gehad dat er in sediment en zwevend stofmonsters minder frequent OCB zijn
aangetroffen. Deze verbeterde methode zal het
RIZAook in de toekomst voor de OCB analyse
gebruiken.
Een andere manier om de organochloorbestrijdingsmiddelen van PCBte onderscheiden
ishet gebruik van een massaspectrometer als
detector. Nadeel hiervan isechter dat het
onderscheid van verschillende individuele PCB
vrijwel niet mogelijk is.
Geen grote gevolgen beeld bestrijdingsmiddelenproblematiek
Door de hierboven beschreven ontwikkelingen in de analysemethoden blijken meetgegevens van een aantal OPBen ONB in de rijkswateten van vóór 1997niet bruikbaar te zijn.
Dit heeft echter geen gevolgen voor het totale
beeld van de bestrijdingsmiddelenproblematiek.Vele tientallen bestrijdingsmiddelen uit
verschillende chemische groepen zijn nog
steeds in te hoge concentraties in het oppervlaktewater aanwezig [Teunissen-Ordclman
en Schrap, 1996;Breukel etal, 1996; CIWCUWVO, 1998].Uit deGC-MSanalyses blijkt
bovendien dat ook andere dan de voorheen
geanalyseerde bestrijdingsmiddelen in de
monsters worden teruggevonden. Ook de
geconstateerde negatieve gevolgen voor het
waterleven en de uitkomsten van de modelberekeningen in het kader van de toelating van
bestrijdingsmiddelen geven aan dat bestrijdingsmiddelen voor problemen zorgen in het
aquatisch milieu. Voor het aquatisch milieu
blijven de insecticiden en mogelijk de fungiciden de belangrijkste probleemstoffen. Door
het wegvallen van degenoemde OPBen ONB
zaler echter weleen verandering inde rangorde van de zogenaamde probleemstoffen optreden.
Of, en in welke mate het probleem van de
onterechte rapportage zich ook voordoet in de
regionale wateren, isnog niet duidelijk. Hoewel ook die monsters conform de (ontwerp-)normvoorschriften in de meeste gevallen met
GC-NPD gemeten zijn, lijken deOPBen ONB
hier daadwerkelijk veelvuldig aanwezig te
zijn. Heranalyse van een klein aantal oppervlaktewater monsters uit regionale wateren
met behulp van GC-MSbevestigt namelijk de
aanwezigheid van OPB,zoalsdichloorvos.Verwacht wordt dat het aantal vals positieve
resultaten kleiner zalzijn doordat debestrijdingsmiddelen hier, in tegenstelling tot de
situatie in de rijkswateren, meestal in veel
hogete concentraties dan destorende componenten aanwezig zijn.
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Chemische analyses: identificatie en kwantificering van
bestrijdingsmiddelen
Hetidentificeren enkwantificeren vanbestrijdingsmiddelen enanderestoffen ineenmilieumonster bestaat uitvetschillendestappen:
extractie
Debestrijdingsmiddelen én(helaas)ookanderecomponenten wordenuit het monster
geëxtraheerd (organischoplosmiddelofsolidphaseextraction).
clean-up
Hetextractwordtgezuiverd metbijvoorbeeld eenaluminiumoxide kolom.In milieumonsters
lijken veel'storendecomponenten' opdeteanalyseren bestrijdingsmiddelen. Zezijn danniet
selectiefteverwijderen, zodateenclean-upstapnoodgedwongen achterwegegelaten moet
worden.
scheiding
Vóórdeverschillendecomponenten uit eenextract kunnen wordengedetecteerd, wordenzezo
goedmogelijkgescheiden.Diescheidingvindtplaatsineenchromatografische kolom,waarbij
hetextractmeteengas(GC:gaschromatografie)ofeenvloeistof(LC:vloeistofchromatografie)
doordekolom heenwordtgeleid.Afhankelijk vandeeigenschappen vanhet bestrijdingsmiddelendeeigenschappen vandekolom,verblijft hetbestrijdingsmiddel langerofkorterinde
kolom.Derijddieeenbestrijdingsmiddel indekolomverblijft, wordtretentietijd genoemd.
Omdateenscheidingnooithelemaal teproduceerbaaris,wordtindepraktijk altijd eenretentietijdvenster gebruikt.

nonisechterwélbevestigd.
Destandaard(ontwerp)ISO-enNEN-voorschriften voordeanalysesvanOPBenONB
moetenaangepasrwordenomhetaantal
valspositieveuitslagenzoveelmogelijkte
reduceren.Debestemanierhiervoorishet
gebruikvanmassaspectrometrievoorde
analysesvandeOPBenONB.VoordeanalysevanOCBenPCB'sisMSmindergeschikt.
MetGC-MSisookdeaanwezigheidinrijkswaterenvanandere,voorheennietgemeten
bestrijdingsmiddelen aangetoond.
Hetbeeldvande bestrijdingsmiddelenproblematiekinoppervlaktewater verandert
nietdoorhet'wegvallen'vandemeetgegevensvaneenaantalOPBenONBinde rijkswateren.In1997ismetGC-MSeenbreed
scalaaanbestrijdingsmiddelen aangetroffeninderijkswateren.f[
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gehaald kunnen worden,doordat hetmogelijk isgrorerehoeveelheden tegelijk vanhetmonsterteinjecteren (LargeVolumeInjectionGC-MS).
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Analyses in de toekomst
Vanaf1997wordenOPB,ONBenOCB in
derijkswateten doorhetRIZAgemeten metde
nieuwe,verbeterdemethodes.HetRIZAbeveelt
aanombestrijdingsmiddelenanalyses inhet
vervolgzoveelmogelijk metGC-MSuittevoeren.Dezetechniek istoepasbaarzowelvoorde
analysevandegebruikelijke bestrijdingsmid-

delen,alsvooreenbredescreeningnaaralle
mogelijk aanwezige bestrijdingsmiddelen.

Integraal Zoetwaterbeheer en Ajvahvaterbehandeling,
RIZA-nora96.040, Lelystad, 1996.
ZeeT., W.van Loon, O. Epema, I. Freriks,Evan Delden enJ.

Conclusies
Tot1997isinderijkswateren doorhetRIZA
tenonrechtedeaanwezigheidvaneenaantalOPBenOCBgerapporteerd(tabel1).De
aanwezigheidvanenkeletriazinesendiazi-

van Kesteren, Analyses van organofosfor-enorganostikstojliesttijdingsmiddelen m oppervlaktewater m.b.v.
LV/PTV-GC-MS. I. Idenrificatie en indicatie. RIZAwerkdocument97.207X, Lelystad,1997.
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