Ernstige vervuiling van oppervlaktewater en neerslag door
bestrijdingsmiddelen in een agrarisch gebied

Inleiding
Het beheersgebied van het Heemraadschap Fleverwaard beslaat Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland en wordt voor
ongeveer tweederde deel gebruikt voor
intensieve landbouw. De meest voorkomende teelten zijn die van aardappelen,
granen (vooral wintertarwe), suikerbieten
en uien. Op kleinere schaal vinden ook
nog onder andere fruitteelt, veeteelt en
glastuinbouw plaats.
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In deze teelten worden diverse bestrijdingsmiddelen toegepast. Hen groot gedeelte
van het totale bestrijdingsmiddelengebruik
in de Fleverwaard komt voor rekening
van de aardappelenteelt, onder andere
door het gebruik van diverse middelen bij
de bestrijding van de schimmel Phytophtora infestans [Ij. Het gebruik van deze
middelen is de afgelopen jaren overigens
teruggelopen.
Wat betekent het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen nu voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater? Hen belangrijke
vraag voor de waterkwaliteitsbeheerder.
Het heemraadschap heeft daarom onderzoek verricht, gedeeltelijk in samenwerking met het RIZA. Dit onderzoek was
er op gericht om een breed inzicht te
verkrijgen in het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en
de waterbodem. Daarnaast werd gekeken
naar de herkomst van de bestrijdingsmiddelen: op welke wijze komen de
middelen in het water terecht? Bij de
emissie van bestrijdingsmiddelen naar het
milieu wordt vaak gedacht aan uitspoeling
via drainages van landbouwgronden.
Omdat in twee eerdere onderzoeken van
het RIZA (in samenwerking met het
heemraadschap, [2,3]) uitspoeling in de
Fleverwaard niet als hoofdoorzaak van de
emissie aangewezen kon worden, en
omdat er nog weinig bekend was over
bestrijdingsmiddelen in neerslag, besloot
het heemraadschap het onderzoek van het
oppervlaktewater te combineren met een
neerslagonderzoek.
Het onderzoek werd in twee gedeelten
uitgevoerd: een oriënterend onderzoek in
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Samenvatting
Het Heemraadschap Fleverwaard heeft in de periode 1990 t/m 1992 uitgebreid
onderzoek verricht naar enkele tientallen bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek
werd uitgevoerd in oppervlaktewater, waterbodem, vegetatie en neerslag, zowel in
agrarische gebieden als in natuurgebieden in de Fleverwaard (Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland).
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat zowel het oppervlaktewater als de
neerslag ernstig is vervuild met bestrijdingsmiddelen. Op alle meetplekken wordt
de Algemene Milieukwaliteit (tegenwoordig de 'grenswaarde') door meerdere
bestrijdingsmiddelen overschreden, óók in de natuurgebieden.
De grootste problemen voor de waterkwaliteit worden veroorzaakt door twee
organische tinverbindingen, tributyltin en trifenyltin. Het laatste middel
overschrijdt de grenswaarde met maximaal een factor 1500 in zowel waterbodem
als in neerslag. De verontreiniging van de waterbodem in de Fleverwaard door de
organotinverbindingen is daarmee aanmerkelijk ernstiger dan de vervuiling met
'klassieke' probleemstoffen zoals PCB's, PAK's, zware metalen en organochloorpesticiden zoals DDT.
Door het onderzoek is een duidelijke relatie aangetoond tussen het voorkomen
van bestrijdingsmiddelen in het watermilieu van de Fleverwaard en het intensieve
agrarisch gebruik van het gebied. Ook is aangetoond dat neerslag van bestrijdingsmiddelen soms duidelijk invloed heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Deze invloed is echter moeilijk te kwantificeren. Verder blijkt uit een vergelijking
met literatuurgegevens, dat het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in neerslag
schade kan toebrengen aan gewassen.
Tenslotte onderstrepen de resultaten van het onderzoek nog eens, dat het
voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het watermilieu sterk kan afhangen van
de stofgebonden eigenschappen van die middelen. Vooral persistentie en
vluchtigheid kunnen een grote rol spelen bij het veroorzaken van problemen voor
de waterkwaliteit.

de periode september t/m december 1990
en een uitgebreid vervolgonderzoek in
april t/m december 1991. Daarnaast werd
in 1992 nog een gericht onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van enkele
bestrijdingsmiddelen in de waterbodem.
Oriënterend onderzoek
Gedurende het oriënterende onderzoek
werden de neerslag en het oppervlakte-

water éénmaal per maand bemonsterd op
zes verschillende plekken in akkerbouw-,
fruitteelt- en veeteeltgebieden. De
neerslag werd verzameld in eenvoudige
glazen accubakken, die geplaatst werden
op een steiger aan de rand van de onderzochte watergangen. Deze bakken waren
altijd geopend aan de bovenzijde, zodat
zowel natte als droge depositie opgevangen
werd. Van het oppervlaktewater werden

Oriënterend onderzoek naarbestrijdingsmiddelen indeneerslag metglazen accubakken.
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neerslag aangetroffen worden. De stoffen
die helemaal niet zijn aangetoond
(a/ß-endosulfan, propazin en de pyrethroïden) zijn allemaal middelen die in de
Fleverwaard niet of zeer weinig gebruikt
worden.
De hoge concentraties van metoxuron en
captan in de neerslag zijn middenin de
toepassingsgebieden en de toepassingsperioden van deze middelen gemeten, en
dus waarschijnlijk door drift veroorzaakt.
\\"at niet uit de tabellen I en II valt op te
maken, is de verdeling in ruimte en tijd
van het aantreffen van de bestrijdingsmiddelen. In het kort valt daar het
volgende over te zeggen. Sommige stoffen
worden alleen in de toepassingsgebieden
aangetroffen, andere middelen komen
'overal' terecht. De precieze situatie
verschilt per middel. Hetzelfde geldt voor
de tijdstippen van aantreffen: soms komen
deze overeen met de tijdstippen van
toepassing, maar soms ook niet.
Verder is ook de spreiding in de gemeten
concentraties per middel verschillend.

TABEL I- Oriënterendbestrijdingsmiddelenonderzôek,periodeseptember-deeember 1990.
Weergegeven zijn:onderzochte bestrijdingsmiddelen; aantalmalen Jat hetmiddel is aangetoond i)i oppervlaktewater
resp. neerslag/totaalaantalonderzochte monsters; maximale concentratie waarin hetmiddel indezeperiode is
aangetoond.
Bestrijdingsmiddel
opp.water
atrazin
azinfos-methyl
bentazon
chloorprofam
2,4 1)
deltamethrin
dichloorpropaan
dichl.prop. (cis)
dichl.prop.(tr.)
dichloorvos
dimethoaat
diuron
a-endosulfan
y-HCH
MCPA
MCPP
metazachloor
metoxuron
organotin*
parathion-ethyl
pirimicarb
simazin

Aangetoond in
neerslag

7/18
3/18
12/18
6/18
5/18
0/18
3/18
1/18
1/18
0/18
4/18
8/18
0/18
0/18
3/18
3/18
0/18
6/18
16/18
0/18
0/18
0/18

6/9
6/9
0/9
6/9
0/9
0/9
6/9
6/9
6/9
0/9
0/9
1/9
0/9
5/9
19
0/9
0/9
0/9
4/9
19
09
0/9

Maximale concentratie
opp.water
neerslag
0,6
/'g/l
0,2
/'g/l
2,7
^g/1
0,8
/'g/l
1,0
/^g/1
<0,1
/'g/l
0,08 pg/l
0,06 /'g/l
0,07 /'g/l
<0,1
/'g/l
0,3
/'g/l
1,9
/'g/l
< 0,01 /'g/l
< 0,01 /'g/l
0,8
/'g/l
0,6
/'g/l
<0,1
/'g/l
1,0
/'g/l
0,03.:i / ' g / l
<0,1
/'g/l
<0,1
/'g/l
<0,1
/'g/l

0,2
0,2
<0,1
1,3

//g/l
//g/l
//g/l
/'g,'l

<0,1

//g/l

<0,1
//g/l
0,34 //g/l
0,15 //g/l
0,13 //g/l
<0,1
//g/l
<0,1
/(g/l
0,4 //g/l
< 0,01 //g/l
0,03 //g/l
0,1 /'g/l
0,1 / J g /1
<0,1
//g/l
<0,1
//g/l
0,008 //g/l
0,1 //g/l
<0,1
//g/l
<0,1
//g/l

uitgedrukt in Sn; lage detectiegrens van 0,002 //g/l.

steekmonsters genomen op hetzelfde
tijdstip en dezelfde plek als de bemonstering van de neerslag. De neerslagmonsters
werden incidenteel, afhankelijk van de
opgevangen hoeveelheid water, samengevoegd tot een mengmonster (voor de
details van het onderzoek wordt verwezen
naar [4]). Het water werd vervolgens op
22 verschillende bestrijdingsmiddelen
geanalyseerd. De resultaten hiervan staan
in tabel I.
De meeste onderzochte bestrijdingsmiddelen werden teruggevonden in de neerslag en in het oppervlaktewater. Bovendien
waren de gemeten concentraties vaak
hoger dan de respectievelijke grenswaarden; hierop wordt later teruggekomen.
Al met al gaven deze resultaten voldoende
aanleiding voor een uitgebreid vervolgonderzoek.
Vervolg van het onderzoek
Het vervolgonderzoek in 1991 werd iets
anders uitgevoerd dan het oriënterende
onderzoek. Er kwamen enkele wijzigingen
in de bemonsteringlokaties; in totaal
werden nu 8 plekken gekozen, verspreid
over de hele Fleverwaard in zowel akkerbouw-, fruitteelt-, glastuinbouw- als
natuurgebieden. Het analysepakket werd
uitgebreid tot 35 bestrijdingsmiddelen.
Verder werd de monstername-techniek
van de neerslag gewijzigd. Gezien de
grote mate van verdamping uit de glazen
accubakken en de kwetsbaarheid van dit
materiaal voor vandalisme werd overgegaan op roestvrijstalen neerslagvangers.
Deze bestonden uit een verzamelvat, af-
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Onderzoek naartrifenyltin endithiocarbamaten inneerslag. Deakkersbevinden ziehdireet achterdegroenstroken
aanweerszijden van de tocht

gedekt door een soort trechter waarin de
neerslag via een aantal kleine gaatjes in
het vat kon stromen. Gelijktijdig werd zo
de verdamping geminimaliseerd. Verder
werd in het verzamelvat vóór elke bemonstering een kleine hoeveelheid zwavelzuur
gebracht om de microbiële afbraak van de
bestrijdingsmiddelen in het regenwater af
te remmen.
Resultaten
De resultaten van het vervolgonderzoek
zijn vervat in tabel II.
Opnieuw blijkt dat veel middelen vrij
regelmatig in oppervlaktewater en

De middelen bentazon en azinfos-methyl
vertonen soms zo weinig spreiding in de
concentraties in de neerslag, dat het heel
goed mogelijk is dat ze van buiten de
Fleverwaard worden aangevoerd.
Het is verder opmerkelijk, dat het in grote
hoeveelheden gebruikte middel dichloorpropeen slechts incidenteel werd aangetroffen, zeker in vergelijking met andere
middelen.
Dit wordt veroorzaakt door de uiterst
grote vluchtigheid van dit middel die
ervoor zorgt dat het dichloorpropeen
spoedig weer uit het water verdampt.
Bovendien wordt dit middel snel afgebroken in oppervlaktewater.
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rAHHL 31 - Vervolg bestrijdingsmiddelenonderzoek, periode aprü-december 1991. Weergegeven zijn: onderzochte
bestrijdingsmiddelen; aantalmalen dathetmiddelisaangetoond inoppervlaktewater resp. neerslag/totaalaantal
onderzochte monsters; maximale concentratie waarinhetmiddel indezeperiode is aangetoond.
Bestrijdingsmiddel
opp.water
atrazin
azinfos-methyl
bentazon
bromacil
captan
chloorprofam
chloorthalonil
2,4 D
deltamethrin
dichlobenil
dichloorpropaan
c-dichloorpropeen
t-dichloorpropeen
dichloorvos
dimethoaat
diuron
a-endosulfan
ß-endosullan
y-HCH
malalhion
MCPA
MCPP
metamitron
metazachloor
metoxuron
meiribuzin
organotin*
parathion-ethyl
c-permethrin
t-permethrin
pirimicarb
propachloor
propazin
simazin
vinchlozolin

Aangetoond in
neerslag

19/61
1/61
23/63
2/53
1/53
0/61
1/64
3/64
0/61
2/53
0/60
1/60
1/60
0/57
13/61
12/62
0/61
0/61
0/61
1/61
17/63
13/63
2/61
0/61
6/61
2/61
43/62
1/61
0/53
0/53
2/61
3/61
0/53
9/61
2/53

15/64
11/64
8/64
4/56
2/56
1/64
5/61
2/63
0/64
1/56
0/64
0/64
0/64
4/64
4/64
8/64
0/64
0/64
0/64
0/64
11 64
12/64
2/64
1/64
22/64
0/64
53/64
3/64
0/56
0/55
2/64
18/64
0/56
1/64
9/56

M aximale concentratie
opp.water
neerslag
1,8
0,2
1,8
0,2
<0,7
<0,1
0,3
1,0
<0,1
0,2
0,1
0,06
0,06
<0,1
5,0
3,2
<0,1
<0,1
<0,1
0,1
1,5
2,1
0,1
<0,1
1,9
0,4
0,4
0,3
<0,1
<0,1
0,2
0,7
<0,1
2,2
0,2

Ag/'
Ag/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
Ag/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
/'g/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l

0,9
0,3
0,2
0.3
23,0
5,5
2,0
0,3
<0,1
0,1
0,1
< 0,05
0,05
0,8
1,6

().',
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0.2
1,0
0,4
0,1
40,0
<0,1
0,4
0,3
<0,1
<0,1
0,3
4,0
<0,1
0,1
0,6

Ag/l
Ag/'
Ag/l
Ag/l
Ag/'
Ag/l
Ag/l
Ag/'
Ag/l
Ag/l
Ag/'
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/'
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l
Ag/l

* uitgedrukt in Sn; lage detectiegrens van 0,002 Ag/l-

Onevenredigheid tussen het aantreffen en
de gebruiksomvang van bestrijdingsmiddelen is ook opvallend bij de stoffen
atrazin en simazin. Deze middelen worden
in relatief kleine hoeveelheden toegepast,
maar wel vaak aangetoond. Waarschijnlijk
wordt dit veroorzaakt door een hoge mate
van persistentie van deze verbindingen in
het milieu.
Het is met dit onderzoek niet goed
mogelijk gebleken om de bijdrage van
atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen aan de belasting van het oppervlaktewater precies te kwantificeren. Er
zijn wel aanwijzigingen gevonden dat deze
bijdrage voor een aantal stoffen vrij groot
is. Een vluchtige stof als propachloor
bijvoorbeeld kan via verdamping, gevolgd
door depositie, gemakkelijk in oppervlaktewater terechtkomen.
Het belang van atmosferische depositie
hangt echter niet alleen van karakteristieken van de bestrijdingsmiddelen af.
Ook de dimensies van het ontvangende
oppervlaktewater spelen een rol. Immers,
als het oppervlaktewater uitgestrekt maar
ondiep is (zoals vaak het geval is bij
plassen die grotendeels direct door regenwater worden gevoed), dan is de 'gevoeligheid' voor atmosferische depositie groter

dan bij wateren die relatief diep en klein
zijn. Dit soort wateren, zoals vaarten en
tochten, worden namelijk meer 'indirect'
gevoed door kwelwater en drainwater, wat
merendeels wordt aangevoerd via drooglopende sloten. Hierbij blijft een gedeelte
van de zich in de neerslag bevindende
verontreinigingen achter in de grond waar
het water doorheen loopt.
Toetsing van de resultaten
Als we de resultaten van de oppervlaktewatermetingen (tabel II) toetsen aan de
normen van de Algemene Milieukwaliteit
(tegenwoordig 'grenswaarde' geheten, [6])
dan blijkt op geen der meetpunten aan
deze normen voldaan te worden. De
normen worden op alle plekken - ook in
de natuurgebieden - overschreden door
de middelen atrazin en organotin (als
wordt aangenomen dat het organotin voor
het grootste gedeelte uit trifenyltin
bestaat). Daarnaast zijn de gehalten van
de middelen azinfos-methyl, captan,
malathion, mepa, mepp, parathion-ethyl,
propachloor en simazin ook op één of
meerdere meetpunten hoger dan de norm.
Alleen voor de stoffen 2,4 D en 1,3dichloorpropeen valt de toetsing op alle
plekken positief uit. Voor alle overige

middelen is geen toetsing mogelijk; ofwel
omdat er geen norm is, ofwel omdat de
metingen evenals de norm onder de
detectiegrens liggen.
Als de onderzochte neerslag op dezelfde
wijze aan de oppervlaktewaternormen
wordt getoetst, is het resultaat niet veel
anders: ook in de neerslag wordt op veel
plekken de grenswaarde door een aantal
stoffen overschreden. Net als bij het
oppervlaktewater gebeurt dit op alle
plekken door de stoffen atrazin en
organotin, maar daarnaast ook nog overal
door azinfos-methyl en propachloor.
De neerslag kan ook nog getoetst worden
aan de drinkwaternorm van maximaal
0,1 ftg/l per middel of maximaal 0,5fj.g/1
voor de som van alle bestrijdingsmiddelen.
Bij vergelijking met deze normen blijkt dat
de neerslag op geen van de meetplekken
in de Fleverwaard voldoet aan drinkwaternormen. Tenslotte is uit een vergelijking met literatuurgegevens gebleken
dat het voorkomen van simazin en atrazin
in de neerslag schade kan toebrengen aan
gewassen.
Organotin-verbindingen in de
waterbodem
Omdat in het bestrijdingsmiddelenonderzoek van het heemraadschap steeds hoge
concentraties van de som-parameter organotin werden gemeten, is in 1992 nader
onderzoek gedaan naar de verschillende
componenten van deze groep [5]. Het
betrof de stoffen trifenyltin (een fungicide
uit de aardappelenteelt), tributyltin (een
anti-fouling middel), cyhexatin en fenbutatinoxide (middelen uit de fruitteelt).
Deze verbindingen werden gemeten in
waterbodemslib in vijf verschillende
wateren in de Fleverwaard: drie tochten in
akkerbouwgebieden, één tocht in een
fruitteeltgebied en één lokatie in het
natuurgebied de Oostvaardersplassen.
De resultaten van dit onderzoek (zie
tabel III) waren opmerkelijk. Trifenyltin
werd op alle plekken, behalve in de Oostvaardersplassen, in zeer hoge concentraties
aangetroffen. De grenswaarde werd door
trifenyltin zeer fors overschreden, met
factoren uiteenlopend van minimaal 200
tot maximaal zelfs 1500. Deze vervuiling
laat zich goed verklaren: trifenyltin werd
in voorgaande jaren veelvuldig gebruikt in
de Fleverwaard (tegenwoordig is dit
minder) en het middel heeft een grote
stabiliteit in oppervlaktewater en in waterbodemslib. De methoden van toedienen
van de middelen zijn kennelijk zó, dat
daarmee een grote emissie naar het water
en de waterbodem ontstaat.
De resultaten voor tributyltin (dat vooral
toegepast wordt als aangroeiwerend
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TABEL III - Analyseresultaten en grenswaarden
organotin-verbindingen in sediment in september 1992,
omgerekend naar standaardbodemsamenstelling.
Plek sublaag

Tributyltin

Trilenylrin

grenswaarde

1,5

1

Cyhexa- Fentin
buratinoxvde

-

-

:in /'g Per kg droge stof
1 0-5 cm
0-30 cm
2 0-5 cm
0-60 cm
3 0-5 cm
0-5 cm
4 0-5 cm
0-30 cm
5 0-5 cm
0-45 cm

21
18
19
35
<9
27
85
60

32
185

406
520
705
533
1.275
1.502
590
233
<1
<1

< 6
< 5
< 4
< 4
< 11
< 13
970
256
< 9
< 11

< 8
< 8
< 6
< 5
< 17
<20
665
92
< 13
83

Afb. 1- Gemiddelde
vervuiling van de waterbodem in de Fleverwaard
door diverse milieuvreemde stoffen.
OCP's = organochloorpesticiden: Zw. Met. =
zware metalen; TBT =
tributyltin; TFT=
trifenyltin.
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middel op boten en sluizen) waren
eveneens slecht. Deze stof werd op alle
plekken aangetroffen, in gehalten van
maximaal 120 keer de grenswaarde. Deze
bevindingen waren - in tegenstelling tot
de resultaten voor trifenyltin - wèl onverwacht, omdat dit middel op de onderzochte
plekken voorzover bekend nooit is
gebruikt. Ook vindt of vond geen scheepvaart plaats in de betreffende wateren.
Bovendien is het gebruik van tributyltin
de laatste jaren landelijk al sterk teruggedrongen. De verklaring voor het voorkomen van tributyltin moet waarschijnlijk
gezocht worden in atmosferische depositie
die zijn bron heeft of had op grote afstand
van de meetlokaties. Waarschijnlijk heeft
vervluchtiging van deze stof, gecombineerd
met een hoge mate van persistentie in hel
milieu, er voor gezorgd dat het zich over
de hele Fleverwaard heeft verspreid. Dit
zou een verklaring kunnen zijn voor het
feit dat juist de hoogste gehalten zijn
aangetroffen in de Oostvaardersplassen.
Dit zijn plassen met een groot oppervlak
en een geringe diepte die voor het
grootste gedeelte 'gevoed' worden door
regenwater en volgens de eerder
genoemde redenering extra kwetsbaar zijn
voor atmosferische depositie.
De omvang van de waterbodemvervuiling
met tributyltin en trifenyltin wordt goed
duidelijk als deze vergeleken wordt met
de verontreiniging door andere, meer
bekende, probleemstollen zoals PAK's,
PCB's, zware metalen en de 'klassieke'
organochloor-pesticiden (drins, DDT,
lindaan, endosulfan enz.) (zie afb. 1). De
aangegeven gehalten zijn gemiddeld over
alle metingen die de afgelopen jaren door
het heemraadschap zijn verricht. Er is een
vergelijking gemaakt met de AMK, omdat
het een verzameling betreft van toetsingen
over de afgelopen paar jaar; een vergelij-

FLEVERWAARD

VERGELEKEN MET AMK

CHEMISCHE GROEP

king met de nieuwe grenswaarden zal
echter ongeveer hetzelfde beeld leveren.
Afbeelding 1spreekt voor zichzelf.
De stoffen cyhexatin en fenbutatinoxyde,
tenslotte, zijn ook aangetoond in de
onderzochte waterbodemmonsters. Ze
komen vrijwel alleen voor in het toepassingsgebied, de fruitteelt. Dit is in
overeenstemming met de zeer geringe
vluchtigheid van deze middelen. Het
ontbreken van een norm voor deze
middelen maakt het moeilijk om de
gemeten gehalten te kunnen beoordelen
op schadelijkheid voor het watermilieu.
In 1992 is nog een beperkt vervolg
gegeven aan het neerslagonderzoek. Op
één plek in een akkerbouwgebied in ZuidFlevoland werden metingen verricht van
trifenyltin in de neerslag. De concentratie
bedroeg soms wel 1500 keer de grenswaarde voor oppervlaktewater; ter vergelijking: dit benadert de acuut-lethale
waarden voor sommige vissoorten.
TABEL IV - Analyseresultaten van trifenyltin in
neerslag in 1992, verzameld boven een tocht m een
akkerbouwgebied in Zuid-Flevoland. De grenswaarde
voor trifenyltin bedraagt 0,01 fig/L
Periode
verzamelde neerslag
02/07 - 06/08
06/08-31/08
3 1 / 0 8 - 10/09
01/10-23/10
2 3 / 1 0 - 12/11
12/11 - 01/12

Trifenyltin (ug/1)
0,31
5,00
14,70
0,44
0,03
0,01

Bovendien werden in de neerslag ook nog
hoge concentraties CS2 (een indicatie
voor de aanwezigheid van het bestrijdingsmiddel maneb) en het omzettingsprodukt

hiervan, ETU (ethyleenthioureum),
aangetoond. Maneb is een voor waterorganismen zeer toxische stof; van ETU is
bekend dat het kankerverwekkende
eigenschappen heeft.
Bestrijdingsmiddelen in aardappelloof
De door het heemraadschap verzamelde
neerslag is in feite een verzameling van
'alles wat van boven komt'. Hieronder
bevindt zich regenwater (natte neerslag),
maar ook droge neerslag, zoals stofdeeltjes.
De verspreiding van bestrijdingsmiddelen
via stofdeeltjes kan onder andere bij de
chemische loofdoding van aardappelen
een bedreiging vormen voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater, vooral omdat
het afgestorven loof kort voor de oogst
verpulverd ('verhakseld') wordt. Het is
gebleken dat hierdoor de loofdeeltjes
gemakkelijk naar oppervlaktewater
kunnen verstuiven. Uit een meting van het
heemraadschap is gebleken dat diverse
bestrijdingsmiddelen voorkomen in het
aardappelloof, in gehalten tot maximaal
88.000 jjg/kg d.s. (zie tabel V). Berekend
kan worden dat het gehalte aan trifenyltin
in het afgestorven aardappelloof zo hoog
is, dat al een procentueel zeer geringe
emissie van het pulver naar aangrenzend
oppervlaktewater tot overschrijding van
de grenswaarde leidt.
Conclusies
Het onderzoek van het Heemraadschap
Fleverwaard heeft een vrij gedetailleerd
inzicht kunnen geven in de gevolgen van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor
het oppervlaktewater. Aangetoond is, dat
dit gebruik leidt tot een slechte kwaliteit
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In een breder perspectief kan afsluitend
opgemerkt worden, dat diffuse bronnen
van waterverontreiniging steeds belangrijker worden voor de waterkwaliteitsbeheerder. Dit stelt steeds hogere eisen
aan de meet- en onderzoekinspanningen
van de waterkwaliteitsbeheerder. Het
vereist echter ook dat er doelmatige
beleidsinstrumenten worden ontwikkeld
om deze vervuilingsbronnen aan te
kunnen pakken, èn daarnaast dat de
waterkwaliteitsbeheerder, als direct
verantwoordelijke, zélf betrokken blijft
bij de ontwikkeling en uitvoering van
dit beleid.

Chemisch gedood aardappelloof verstuift tijdens het zogenaamde verhakseien: een bron van watervervuiling.
TABEL V - Analyseresultaten trifenyltin en andere
bestrijdingsmiddelen in doodgespoten aardappelloof.
Plek monstername: aardappelkavel in Üost-Flevoland

Middel
Trifenyltin
Diquat
DNOC
Metoxuron
Dimethoaat

Gehalte (,ug/kg d.s.)
11.300
250
250
88.000
< 10

van het oppervlaktewater, vooral in agrarisch intensief gebruikte gebieden, maar
- afhankelijk van diverse factoren soms ook nog ver daarbuiten. Ook natuurgebieden blijven daarbij niet buiten schot.
Ook is aangetoond dat meerdere bestrijdingsmiddelen in de neerslag voorkomen,
in concentraties die vergeleken met
oppervlaktewaternormen veelal te hoog
zijn. Atmosferische depositie speelt een
belangrijke rol bij de emissie van
bestrijdingsmiddelen naar het watermilieu.
Hetzelfde kan gezegd worden van het
verstuiven van verhakseld aardappelloof
dat gedurende enkele maanden met
bestrijdingsmiddelen is behandeld.
Tenslotte kan geconcludeerd worden dat
het gebruik van een pesticide, dat een
combinatie vertoont van een hoge mate
van toxiciteit en van persistentie in het
milieu, welhaast onvermijdelijk tot grote
problemen voor het oppervlaktewater
leidt. Als het middel ook nog vluchtig is,
kunnen deze problemen zich bovendien
tot ver buiten de plek van toepassing
verspreiden.
Gevolgen voor beleid
Er wordt momenteel een begin gemaakt
in Nederland om nog vóór de eeuwwisseling zowel het gebruik van bestrijdingsmiddelen als de emissie ervan naar het
milieu sterk terug te dringen. Dit vindt
plaats in het kader van het Meerjaren-

plangewasbescherming, dat momenteel
via een convenant met het bedrijfsleven
uitgevoerd wordt.
Met de resultaten van het onderzoek in de
Fleverwaard (en van diverse andere
onderzoeken) is de noodzaak van zo'n
vergaande reductie van het bestrijdingsmiddclengebruik wel aangetoond. Voor
het verkrijgen van een waterkwaliteit die
aan de normen voldoet is het echter noodzakelijk dat de doelstellingen van het
bestrijdingsmiddelenbeleid en de doelstellingen van het waterkwaliteitsbeleid beter
op elkaar afgestemd worden. Om dit te
kunnen bereiken zijn drie punten van
belang:
1. Er moeten oppervlaktewaternormen
komen voor alletoegelaten bestrijdingsmiddelen.
2. Er moet meer inzicht komen in de
relatie tussen de toepassing van bestrijdingsmiddelen enerzijds en de kwaliteit
van het oppervlaktewater anderzijds.
3. De waterkwaliteitsbeheerder moet meer
directe invloed krijgen op het beleid over
het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Voor het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in atmosferische depositie is het
daarnaast ook nodig dat er luchtkwaliteitsnormen ontwikkeld worden, die op de
waterkwaliteitsnormen zijn afgestemd.
Hierdoor kan luchtverontreining, die soms
voor een aanzienlijk deel de oorzaak
vormt van watervervuiling, duidelijker
aangewezen worden als een (voor waterkwaliteitsbeheerders ongrijpbare) bron
van watervervuiling en ook als zodanig
beter aangepakt worden. Overigens geldt
dit niet alleen voor bestrijdingsmiddelen,
maar ook voor andere stoffen.
Blijvende aandacht voor verbetering
van methoden en technieken voor
toedienen van bestrijdingsmiddelen is
noodzakelijk ter beperking van
verspreiding via de atmosfeer.
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Studiemiddag over de waterkringloop
De studiekring Milieu van de Koninklijke
Eandbouwkundige Vereniging (KLV)
organiseert een studiemiddag 'De waterkringloop: integrale drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling'.
De studiemiddag wordt gehouden op
27 september 1995 bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Nadere inlichtingen: Studiekring Milieu
KLV, A. Klapwijk, Langhoven 44,
6721 SK Bennekom, telefoon
08389-189 82.

