Watersysteemverkenningen Stofstudies: eenanalyse van de
problematiek van minder bekende stoffen inhetaquatische milieu

Inleiding
In de Derde Nota Waterhuishouding [1]
zijn voor verschillende stoffen en parameters algemene milieukwaliteitsdoelstellingen vastgesteld. De benaming van deze
normen is inmiddels gewijzigd in 'grenswaarde', terwijl ook enkele, veelal kleine,
getalsmatige wijzigingen van deze normen
hebben plaatsgevonden. Hen recent overzicht van de normen is opgenomen in de
Evaluatienota Water [2].
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Hierbij zijn verschillende parameters in de
M- en I-lijst opgenomen.
De M-lijst bevat stoffen waarvoor regelmatige metingen nodig zijn (monitoring).
Voor de stoffen op de I-lijst wordt een
incidentele inventarisatie voorgesteld. In
het verkennend I-lijst onderzoek Speuren
naar Sporen [3,4] wordt hier voor de
rijkswateren inmiddels invulling aan
gegeven. Onlangs zijn de eerste resultaten
samengevat [5].Daarnaast meten verschillende regionale waterkwaliteitsbeheerders
I-lijst stoffen in de regionale wateren.
Naast de I-lijst stoffen zijn er ook veel
andere stoffen waarover de nodige kennis
ontbreekt. Voor beide groepen stoffen
wordt nader onderzoek aanbevolen.
Hiertoe hebben het Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het Rijksinstituut
voor Kust en Zee (RIKZ) binnen het
project Watersysteemverkenningen
(WSV) het deelproject Stofstudies opgestart. Het doel van het project Stofstudies
is voor minder bekende stoffen of stofgroepen een analyse te maken van de
problematiek in het aquatische milieu.
De resultaten worden per stofgroep gepubliceerd in een nota, de stofstudie.
In elke stofstudie komt een aantal stoffen
uit de desbetreffende groep aanbod.
Inmiddels zijn zeven stofstudies afgerond:
carbamaten [6], dithiocarbamaten [7],
triazinen [8],fenolherbiciden [9], organofosforbestrijdingsmiddelen [10], trifenyltinverbindingen [11] en butyltinverbindingen [12],In de loop van'l994 en 1995
worden stofstudies verwacht over fenoxycarbonzuren, organochloorbestrijdingsmiddelen, carboximiden en aanverwante
verbindingen, dinitro-anilinen, synthetische pyrethroïden, aniliden en aromatische chlooraminen (fenylureumherbiciden).

Samenvatting
In het project Watersysteemverkenningen Stofstudies wordt voor minder bekende
stoffen of stofgroepen een overzicht gegeven van bronnen en emissies naar aquatisch milieu, het gedrag, voorkomen en toxische effecten in aquatisch milieu en
relevant milieubeleid. De resultaten van zeven stofgroepen, voornamelijk landbouwbestrijdingsmiddelen, zijn in dit artikel samengevat. Deze groepen zijn carbamaten, dithiocarbamaten, triazinen, fenolherbiciden, organofosforbestrijdingsmiddelen, trifenyltinverbindingen en butyltinverbindingen.
In regionale wateren wordt van elke onderzochte groep landbouwbestrijdingsmiddelen één of meerdere stoffen in te hoge (grenswaarde overschrijdende) concentraties aangetroffen. Verschillende triazinen, fenolherbiciden en organofosforbestrijdingsmiddelen komen daarnaast ookin rijkswateren in te hoge concentraties voor. Sommige stoffen zijn zelfs in de Noordzee en Waddenzee teruggevonden. Een aantal carbamaten, triazinen en organofosforbestrijdingsmiddelen
wordt ookin regenwater aangetroffen.
Het is vaak niet precies bekend welke gevolgen de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen voor het waterleven zalhebben. Gevoelige organismen zullen bij de
gemeten hoge concentraties meestal niet overleven. Over het algemeen zijn
effecten in het aquatische ecosysteem niet uit te sluiten wanneer grenswaarden of
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus (MTR's) overschreden worden.
Met de implementatie van het bestrijdingsmiddelenbeleid, dat tot doel heeft de
afhankelijkheid, het gebruik en de emissies van bestrijdingsmiddelen terug te
dringen, wordt nogmaar weinig vooruitgang geboekt. Meer emissiereducerende
maatregelen, vooral stofspecifieke maatregelen, zijn noodzakelijk om de hoge
concentraties bestrijdingsmiddelen in watersystemen terug te dringen.
Van de butyltinverbindingen, die voornamelijk gebruikt worden in aangroeiwerende verven op schepen groter dan 25 meter, zijn zelfs ver op de Noordzee
schadelijke effecten waargenomen bij gevoelige organismen. Het huidige beleid is
ontoereikend om deze problemen op te lossen. Een internationaal verbod op het
gebruik van organotinhoudende verf ookop vaartuigen groter dan 25 meter, is
hiertoe gewenst.

Inhoud van de stofstudies
De stofstudies geven per stof een overzicht van fysisch-chemische eigenschappen, bronnen en emissies, gedrag,
voorkomen, toxiciteit in aquatisch milieu
en relevant milieubeleid. Als over
bepaalde onderwerpen geen kennis
beschikbaar is,worden aanbevelingen tot
nader onderzoek gedaan.
Voor een groot aantal stoffen is nog geen
norm in oppervlaktewater voorhanden. In
de stofstudies zijn voor deze stoffen indicatieve Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus (MTR's) afgeleid voor water
en/of sediment.

In principe beperken de stofstudies zich
tot de situatie in Nederland. In sommige
gevallen worden de stroomgebieden van
de Rijn, Maas, Schelde en Noordzee kort
belicht.
De stofstudies zijn gericht op zowel rijksals regionale wateren.
Hij de keuze van stoffen ligt de nadruk
vooralsnog op landbouwbestrijdingsmiddelen. In tabel I zijn de bestudeerde stofgroepen en stoffen weergegeven. In de
toekomst zullen ook andere soorten
stoffen aan bod komen.
Hiervoor is momenteel een inventarisatie
gaande.

TABEL I- Onderzochtestoffen perstofgroep binnen stofstudies.
Stofgroep

Stof
aldicarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, chloorprofam, fenmedifam, oxamyl,
pirimicarb, profam, propoxur, thiabendazool
dilhiocarbamaten mancozeb, maneb, metam-natrium, metiram, Na-DMDC, thiram, tri-allaat, zineb,
ziram
anilazin, atrazin, cyanazin, cyromazin, desmetryn, prometryn, propazin, simazin,
triazinen
terbutryn, terbutylazin
fenolherbiciden
dinoseb, dinoterb, DNOC
organofosforazinfos-methvl, bromofos-ethyl, chloorfenvinfos, chloorpyrifos, diazinon, dichloorvos,
bestrijdingsdimethoaat, ethoprofos, fosethyl-aluminium, fosfamidon, malathion, mevinfos,
middelen
oxydemeton-methyl, parathion, tolclofos-methyl, trichloorfon
trifenyltintrifenyltinacetaat, crifenyltinhydroxide, trifenyltinchloride, trifenyltinfluoride
verbindingen
bultyltinmono-, di-en tributyltinverbindingen
verbindingen
carbamaten
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Resultaten per stofstudie
Algemeen
Uit de stofstudies is gebleken dat veel
stoffen uit de categorie landbouwbestrijdingsmiddelen zijn toegelaten, terwijl er
onvoldoende bekend is over het gedrag
van deze stoffen in het aquatische milieu.
Een voorbeeld zijn omzettingen: er is voor
veel stoffen niet bekend welke omzettingsprodukten in het aquatische milieu
gevormd worden. Wanneer deze
Produkten wél bekend zijn, dan is vaak
niet bekend welke toxicologische effecten
zij op het aquatische milieu hebben.
Daarnaast is gebleken dat verschillende
toegelaten stoffen nog nooit zijn onderzocht op de aanwezigheid in het aquatische milieu. Hierdoor kunnen de mogelijke effecten van deze stoffen in het aquatische milieu niet met meetgegevens
onderbouwd worden.

waarden of indicatieve MTR's. De meeste
stoffen zijn zeer toxisch in het aquatische
milieu. Afbeelding 1geeft de kenmerkende structuurformules van de onderzochte stofgroepen weer. Hiernavolgend
wordt per stofgroep kort ingegaan op de
resultaten.

Carbamaten:
O
II

R-O-C-N-R'

Dithiocarbamaten:

Carbamaten
Carbamaten [6] zijn bestrijdingsmiddelen
die inwerken op het zenuwstelsel van
insekten. Zij worden veel toegepast in de
akkerbouw (tarwe, suikerbieten, aardappelen) en in de groenteteelt volle grond
(koolsoorten). Sommige carbamaten
worden daarnaast toegepast in de fruitteelt. Het gebruik van de onderzochte
groep carbamaten ligt in de orde van
300 ton (1991). De meeste carbamaten
vormen vooral in de regionale oppervlaktewateren een probleem, in de grote rijkswateren komen zij minder voor. Veel
aangetroffen carbamaten zijn aldicarb,
carbendazim en pirimicarb. Aldicarb is erg
schadelijk voor het aquatische milieu

Tabel II bevat voor een aantal probleemstoffen de geschatte emissies, de maximaal
gemeten concentraties en de grens-

S
II

R-S - C - N - R '

Triazinen:
R

H

1-il
R'

R"

Fenolherbici den
OH

TABEL II - Emissies enmaximaalgemeten concentraties van stoffen inzoetoppervlaktewater, grondwater, regenwater,sedimenten zout oppervlaktewater;grenswaarden enindicatieveMTR's.
Component

Emissie
1988
(ton/j)

Maximale concentratie (//g/l), gehalte (/ug/kg d.s.)
opp water
rijkswater

grondwater

regen- sediment
water

zout
water

NO,

Grenswaarde
(ind. M T R )
opp.
water

Og/1) (

waterbodem
fig/kg d.s.

Organofosforbestrijdingsmiddelen:
O

0,05
0,84
<0,30
0,45

0

dithiocarbamaten
mancozeb
maneb
metam-Xa

3,4
17
167

0
0
0

triazinen
atrazin
cyanazin
simazin
terbutryn

3,6
>0
2,0
>0

1,8
0,02
1,0

-

-

-

0,3

+
+
+

+
+
+

-

7.4

-

-

14
34,3
13
1,1

0,23
0,15
0,13

12,0
0,8
0,6

-

0,08
0,65

1,89
75,0
1,5
1,6

130'
0,1
0

-

0

0
0

0,5
0,03
0,5
(0,019)

-

+
+
+

0
0
0

(4,0)
1,0
0,01

-

0.9

0

02

2

-

-

-

-

0

S

Il
y

carbamaten
aldicarb
carbendazim
oxamyl
pirimicarb

fenolherbiciden
dinoseb
dinoterb
DNOC

regionaal
water

H
N"

R

p

II
of

\

I
R"
R'

y

p

R

\

'

R"
R'

Trifenyltinverbindingen:

24,6 3
0,43
0,35

organofosforbestrijdingsmiddel :n
azinfos-melhyl
0,05
chloorfenvinfos
0,08
diazinon
0,12
0,37
dichloorvos
dimethoaat
0,86
ethoprofos
0,09
malathion
<0,05
0,04
mevinfos
parathion
1,1
tolclofos-methyl
0,8

-

0,48
0

0
0

00

0,1
(1,0)
0,4
(0,05)

1,6
0
0

-

0

-

0,14
0,07
0.15

0,02
(0,0034)
0,3

0,44

0

OÏ-O
Tributyltinverbindingen:

Ç4H9
—

C 4Hg Sn— C 4Hg
1,81
0,07
0,5
0,7
1,2
0,08
0,1
0,2
0,03

-

50,36
0,22
6,9
59,4
5,0
0,02
1,35
9,15
114,7
15,5

0
0
0
0
0,06
1,6
0
0
0
0

0,3
0,07
0,04
0,33
1,6

-

0,03
0,02
0,3
0,16

0
60
0
0
0

-

0
0
0
90

-

0
0,01
0,08
0,08
0
0.1
0

-

> 0 Vertrouwelijk gegeven;
0 Wel gemeten, niet aangetoond;
Niet onderzocht.
+ Er zijn dithiocarbamaten aangetoond, het is echter niet bekend welk dithiocarbamaat.
1
Aldicarb-totaal, inclusief aldicarbsulfoxide en aldicarbsulfon.
2
In 1992 zijn in nieuwe metingen atrazin en simazin wél in zout water aangetroffen.
3
Sinds 1990 is dinoseb verboden.

0,02
0,3
(0,0001)
(0,002)
2
0,03
0,002
(2,9)
1
0,04
(0,1)
0,004
2
0,005
0,005
4
(0,8)
(200)

R, R' en R" zijn restgroepen
Afb. 1 -Kenmerkende structuurformules.

omdat het wordt omgezet in persistente
Produkten zoals aldicarbsulfoxyde en aldicarbsulfon. Deze stoffen zijn ook in
grondwater aangetroffen. Carbendazim is
in het Westland aangetoond tot 2500 maal
de grenswaarde. Hierbij zijn de risico's op
effecten voor waterorganismen groot. Piri-
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micarb is in regenwater aangetroffen tot
ruim 15 maal de grenswaarde voor oppervlaktewater. Sommige andere carbamaten
zijn incidenteel in hoge concentraties
aangetroffen.
Dkhwcarbamaten
Dithiocarbamaten [7] zijn de meest
gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland. Vooral metam-natrium, maneb en
mancozeb zijn belangrijke vertegenwoordigers. Het totaalgebruik van deze drie
stoffen was in 1991 meer dan 7.000 ton,
ongeveer eenderde van het totaalgebruik
van alle bestrijdingsmiddelen jaarlijks in
Nederland. Dithiocarbamaten hebben een
schimmelwerende werking. Zij worden
vooral gebruikt voor de grondontsmetting
in diverse teelten in de akkerbouw, waaronder aardappelen. Van alle onderzochte
stoffen zijn de emissies van metamnatrium naar het water veruit het grootst
(zie tabel II).
Dithiocarbamaten worden in water snel
omgezet in een verscheidenheid aan
Produkten, waarvan de eigenschappen
veelal niet bekend zijn. Met de huidige
beschikbare analysemethoden kunnen
dithiocarbamaten niet rechtstreeks
gemeten worden. Zij worden bepaald als
één van de omzettingsprodukten (koolstofdisulfide [CS2] of ethyleenthioureum
[ETU]), die van verschillende dithiocarbamaten afkomstig kunnen zijn. CS 2 kan ook
van nature in water voorkomen, terwijl het
niet van dithiocarbamaten afkomstig is.
Metam-natrium wordt vaak bepaald als
methylisothiocyanaat (MITC), dat ook
onder natuurlijke omstandigheden uit
metam-natrium gevormd kan worden.
Interpretatie en toetsing van de gevonden
gehalten van CS 2 of ETU is vaak onmogelijk omdat niet precies bekend is van welk
dithiocarbamaat de stof afkomstig is.
Evenmin is bekend hoeveel van dit dithiocarbamaat in de oorspronkelijke vorm in
het water aanwezig is, omdat omzetting
kan hebben plaatsgevonden. Dit laatste
geldt ook voor MITC.
CS 2 en ETU zijn alleen in regionale
wateren aangetroffen. CS 2 is hier vaak in
oppervlaktewater aangetroffen, waarbij
berekend kan worden dat de grenswaarden of indicatieve MTR's voor de
meer toxische dithiocarbamaten tot 1000
maal overschreden zijn. ETU en MITC
zijn in toepassingsgebieden in hoge
concentraties in grondwater aangetroffen.
Bij het RIZA is inmiddels een onderzoek
gestart om de analysemethode van dithiocarbamaten te verbeteren.
Tnazinen
Triazinen [8] worden vooral gebruikt als
onkruidbestrijdingsmiddel in de akker-

bouw (tarwe, mais), de groenteteelt in de
volle grond en in de fruitteelt. Het totaalgebruik van de onderzochte triazinen ligt
in de orde van 350 ton (1991). Kenmerkend voor deze stoffen is dat zij slechts
langzaam worden omgezet, waardoor zij
zich grootschalig verspreiden. Dit blijkt
ook uit tabel II, waar vooral atrazin en
simazin zijn aangetroffen in zowel regionale als rijkswateren, in grondwater en
regenwater. Uit recente meetgegevens in
het kader van Speuren naar Sporen II [4]
blijkt dat triazinen zelfs op zee teruggevonden worden. Atrazin wordt in water
omgezet in desethyl-atrazin en
desisopropyl-atrazin, die in regionale
wateren vaak zijn aangetroffen. Naast
atrazin en simazin blijken ook enkele
andere triazinen problemen op te leveren
in oppervlaktewater, bijvoorbeeld
terbutryn (zie tabel II). Daarnaast verdient
het triazinc anilazin de nodige aandacht
(niet in tabel opgenomen). Anilazin is,
evenals atrazin en simazin, zowel acuut als
chronisch zeer toxisch voor waterorganismen. Hoewel deze stof in 1991 in nog
grotere hoeveelheden werd gebruikt dan
simazin, zijn er nog nooit metingen naar
anilazin verricht. Bij het RIZA is inmiddels een onderzoek gestart naar de analysemethode voor anilazin. De verwachting is dat anilazin medio 1994 gemeten
kan worden.
Fcnolherbiciden
De fenolherbiciden [9] dinoterb en DNOC
worden vooral gebruikt in de aardappelteelt. Daarnaast wordt dinoterb gebruikt in
de teelt van tarwe. Dinoseb is sinds 1990
verboden. In 1991 was het gebruik van
dinoterb en DNOC ongeveer 320 ton.
Evenals de triazinen, worden ook de
fenolherbiciden slechts langzaam omgezet,
waardoor zij zich grootschalig kunnen
verspreiden. De omzettingsprodukten die
ontstaan, zijn vaak niet bekend. Hoewel
dinoseb ook in de omringende landen
inmiddels is verboden, wordt deze stof
nog vaak in hoge concentraties in de Rijn,
Maas, Schelde en het kanaal GentTerneuzen aangetroffen, evenals de
andere twee bestudeerde fenolherbiciden.
Daarnaast zijn de drie genoemde fenolherbiciden ook aangetroffen in zout water.
Speciale aandacht verdient DNOC, dat na
het gebruiksverbod voor dinoseb sinds
1990 sterk in gebruik is toegenomen.
DNOC is in de Maas relatief vaak aangetroffen. Het is als enig fenolherbicide ook
in de Waddenzee gevonden, tot 50 maal
het verwaarloosbaar risiconiveau; dit is het
niveau waarbij risico's voor waterorganismen verwaarloosbaar worden geacht.

Organofosforbestnjdingsmiddelen
De stoffen uit deze groep bestrijdingsmiddelen werken, evenals de carbamaten, in
op het zenuwstelsel van insekten [10]. Het
gebruik van de onderzochte organofosforbestrijdingsmiddelen bedraagt ongeveer
450 ton (1991). De organofosforbestrijdingsmiddelen zijn wijd verspreid in de
meeste watersystemen aangetroffen: in
zowel zoete rijkswateren als regionale
wateren, in grondwater, in regenwater, in
zout water en in sediment (zie tabel II).
Verontrustend is de situatie in het Westland, waar voor verschillende organofosforbestrijdingsmiddelen zeer hoge
concentraties zijn gemeten in oppervlaktewater, regenwater en sediment. Van de
tien aangetoonde organofosforbestrijdingsmiddelen in Nederland zijn in het
Westland voor zes stoffen (diazinon,
dichloorvos, malathion, mevinfos, parathion en tolclofos-methyl) de hoogste
overschrijdingen van grenswaarden of
indicatieve MTR's gesignaleerd, tot
29.700 maal (dichloorvos). In het Westland is chloorfenvinfos ook in sediment
aangetoond, waarbij het indicatieve M T R
met een factor 30.000 is overschreden.
Ook in overige toepassingsgebieden zijn
organofosforbestrijdingsmiddelen vaak
aangetroffen.
Tnfenyltinverbinditigen
Trifenyltinverbindingen [11] worden
vooral gebruikt als schimmelbestrijdend
middel in de aardappelteelt. Daarnaast
worden zij in geringe mate gebruikt in
aangroeiwerende verven fantifouling) op
schepen, evenals butyltinverbindingen
(zie hierna). Het gebruik van trifenyltinverbindingen in de landbouw is ruim
200 ton (1991). De grootste emissies van
trifenyltinverbindingen treden op in aardappelteeltgebieden door vliegtuigbespuitingen. Meetgegevens van trifenyltinverbindingen zijn schaars doordat tot voor
kort geen eenvoudige analysemethode
beschikbaar was. Uit incidentele metingen
blijken trifenyltinverbindingen in zowel
water als sediment voor te komen in
gehalten ver boven de grenswaarden (zie
tabel III). De gemiddelde overschrijdingsfactor van de grenswaarden (niet in tabel
opgenomen) bedraagt circa 300 in zoet
water, circa 800 in zoet sediment en circa
300 in zout sediment. Inmiddels is in
verschillende onderzoeken aandacht
besteed aan het voorkomen van organotin
(waaronder trifenyltin en butyltin) in het
aquatische milieu [4, 12, 13]. Uit de resultaten blijkt dat trifenyltinverbindingen in
zeer hoge concentraties in zowel oppervlaktewater als sediment kunnen voorkomen. Gezien de relatief hoge emissies
door vliegtuigbespuitingen, is gewenst dat
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TABEL III - Emissies en gevonden concentraties van orgmnotinverbindingen in oppervlaktewater en sediment
(zoet, zout); grenswaarden.
Naam

Emissie
1991
(ton Sn/j)

trifenyltin1,1 '
verbindingen
tributyltin19,9 2
verbindingen
1

Oppervlaktewater

43
0,93»

Fenyltin in ton Sn/j;
Tributyltin in ton tributyltin/j;
Totaaltin in fig Sn/l:
4
TlïT-kation in figl\\
2

3

Grenswaarde

.Maximale concentratie (ftg/l), gehalte
(mg/kg d.s.) is watersysteem

81.500 5

4

4

Oppervlaktewater
Sediment
(fig T F T / 1 )
(ftg T F T / k g d.s.
(ugTBT/1)
(jig,T B T / k g d.s.

Sediment

15,1"

ca. 0,2
< 0,007-l,2

7

0,01

1

0,01

1,5

1

omgerekend naar standaard bodem met 10% organische stof;
TBT-kation in mg/kg d.s.;
' in mg Sn/kg d.s.
- Niet onderzocht.
6

deze toepassingsmethodiek gewijzigd
wordt.
Butyltinverbindingen
Butyltinverbindingen [14] worden
gebruikt in aangroeiwerende verf voor
schepen. Zij komen vooral in het Nederlandse aquatische milieu terecht door
uitloging en slijtage van deze verven. De
grootste emissies van butyltinverbindingen treden op in de beroepsvaart.
Zowel in het zoete als in het brakke en
zoute aquatische milieu worden de grenswaarden voor oppervlaktewater en nieuw
gevormd sediment veelvuldig ruim overschreden (zie tabel III). De grootste overschrijdingen komen voor in jachthavens
met stagnant water, in watersportgebieden
en in de buurt van scheepswerven.
Baggerspecie dat aangemerkt wordt als
klasse I-specie en als zodanig gestort mag
worden op de Noordzee, bevat in een
aantal baggervakken een hoeveelheid
tributyltin die de grenswaarde overschrijdt. Zelfs in het open water van de
Noordzee worden schadelijke effecten op
gevoelige organismen, zoals de wulk,
waargenomen. Deze effecten concentreren
zich langs drukke scheepvaartroutes en
kunnen waarschijnlijk toegeschreven
worden aan de uitloging van tributyltin uit
de aangroeiwerende verven die gebruikt
worden op zeeschepen.
Beleidskader voor landbouwbestrijdingsmiddelen en aangroeiwerende
verven
Het beleid voor landbouwbcstrijdingsmiddelen is uiteengezet in het Meerjarenplan
Gewasbescherming (MJP-G, 1991) [15].
De beleidsstrategie is er op gericht de
afhankelijkheid, het gebruik en de emissies van bestrijdingsmiddelen naar
(grond)water, bodem en lucht terug te
dringen. Naast algemene doelstellingen,
die voor alle bestrijdingsmiddelen samen
gelden, zijn voor de meeste individuele
stoffen ook stofspecifieke maatregelen
uitgewerkt. Hierbij is voor elke stof nagegaan welke gebruiksvormen leiden tot

onacceptabele risico's voor het milieu in
de vorm van uitspoeling, aquatische toxiciteit en persistentie. Deze zogenaamde
milieukritische toepassingen moeten
worden beëindigd op grond van de
Bestrijdingsmiddelenwet. De hiervoor
noodzakelijke juridische basis is echter op
dit moment nog niet operationeel. De
rijksoverheid hoopt daarom de doelstellingen vooral te realiseren door overleg en
vrijwillige medewerking van het landbouwbedrijfsleven en de bestrijdingsmiddelenindustrie. Ook de beëindiging van
milieukritische toepassingen zal vooral op
basis van vrijwilligheid verlopen.
Evenals de realisatie van de algemene
beleidsdoelstellingen, die slechts langzaam
op gang komt, laat implementatie van het
stofspecifieke saneringsbeleid duidelijk te
wensen over. De gemeten concentraties in
de verschillende milieucompartimenten
geven aan dat meer inspanningen gewenst
zijn om de schadelijke toepassingen van
stoffen te beëindigen.
Butyltinverbindingen behoren tot de
groep niet-landbouwbestrijdingsmiddelen.
Op dit moment wordt gewerkt aan een
meerjarenplan voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, de lid 2-middelen.
In de Derde Nota Waterhuishouding [1]
wordt voor aangroeiwerende verven een
verbod op gebruik van organotin als antifouling op schepen kleiner dan 25 meter
aangekondigd. Daarnaast wordt vermeld
dat maatregelen, gericht op een (internationaal) totaalverbod op het gebruik van
organotin als antifouling in de scheepvaart, zullen worden gestimuleerd. Op
1 januari 1990 is het verbod op de toepassing van de tributyltinhoudende verven op
vaartuigen kleiner dan 25 meter van
kracht geworden. Dit verbod lijkt echter
slechts op een klein aantal lokaties te
leiden tot een afname van de gemeten
gehalten in water en waterbodem. Uit de
waargenomen negatieve effecten op organismen moet geconcludeerd worden dat
het huidige beleid voor deze problematiek
ontoereikend is geweest. Een internatio-

naal verbod op het gebruik van organotinhoudende verf op schepen groter dan
25 meter is dringend gewenst, temeer
omdat de grootste emissies door deze tak
van scheepvaart veroorzaakt worden.
Daarnaast moeten goede alternatieven
ontwikkeld worden om de realisatie van
dit verbod te ondersteunen.
Conclusies
Uit de stofstudies is gebleken dat verschillende bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten, terwijl er onvoldoende kennis is
over omzettingen in het aquatische milieu
en over effecten op waterorganismen.
Daarnaast zijn van een aantal toegelaten
stoffen nog nooit metingen in watersystemen verricht. Van de stoffen die wél
in watersystemen zijn gemeten, komen
verschillende voor in concentraties die de
grenswaarden fors overschrijden. Ook in
regenwater, in de Noordzee en
Waddenzee zijn bestrijdingsmiddelen
teruggevonden.
Binnen elke onderzochte stofgroep zijn
één of meer probleemstollen gesignaleerd.
Carbamaten en dithiocarbamaten worden
vooral in regionale wateren aangetroffen.
Het beeld voor trifenyltinverbindingen is
nog niet geheel duidelijk. Zij lijken vooral
in regionale wateren in zeer hoge concentraties voor te komen. Hoewel de grootste
problemen van organofosforbestrijdingsmiddelen zich ook in de regionale wateren
voordoen, worden zij ook veel in rijkswateren aangetroffen. Triazinen en fenolherbiciden worden zowel in regionale als
rijkswateren in aanzienlijke concentraties
aangetroffen. Evenals organofosforbestrijdingsmiddelen zijn triazinen en fenolherbiciden zelfs in de zee teruggevonden.
Hoewel in het bestrijdingsmiddelenbeleid
zeer vooruitstrevende doelstellingen
geformuleerd zijn, komt de implementatie
maar langzaam op gang. Vooral de voortgang in de stofspecifieke sanering, waar
juist voor de probleemstoffen een oplossing verwacht wordt, is tot op heden
onvoldoende.
Voor tributyltinverbindingen is het totale
beeld zorgwekkend. Zowel in zoet als zout
water én sediment zijn grenswaarden voor
tributyltinverbindingen overschreden.
Zelfs in het open water van de Noordzee
zijn al effecten op gevoelige organismen
waargenomen. Het huidige beleid is
onvoldoende om deze problemen op te
lossen. Daarom is het gewenst dat in
internationaal kader het gebruik van organotinhoudende verf op vaartuigen groter
dan 25 meter verboden wordt.
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de totale jaarlijkse lasten echter toch een
van de hoogste (f96.000,- per jaar).
- De doekafdekking met stalen tuien is
duur vanwege het tijdens de referentieperiode 2 maal moeten vervangen van het
doek.
- Hen viertal constructiesystemen blijkt
qua prijsniveau redelijk dicht bij elkaar
te liggen. Dit zijn het houten driescharnierspant, de vlakke afdekking met
tuiconstructie, de vlakke aluminium afdekking en de aluminium koepel. De investeringsniveaus van deze systemen
liggen rond de 7 ton en de jaarlijkse lasten
alle rond de f80.000,- à f 85.000,-.
- De vlakke afdekking met tuiconstructie
komt als meest gunstige systeem naar
voren, ook voor wat betreft de beoordeling
op grond van de 'overige aspecten'.
Opgemerkt moet worden dat bovenstaande conclusies slechts gelden voor het
specifieke geval van Tilburg-Noord. In
andere situaties met afwijkende randvoorwaarden zullen de resultaten uiteraard
anders liggen. Bovendien worden de
resultaten voortdurend en in belangrijke
mate beïnvloed door factoren als de
dollarkoers en andere marktmechanismen.
Voor Tilburg-Noord is op grond van
bovenstaande resultaten en definitieve
aanbiedingen gekozen voor een vlakke
afdekking met een tuiconstructie (afb. 3).
De afdekkingen zijn op dit moment in
uitvoering.
Nieuwe ontwikkelingen
Twee belangrijke ontwikkelingen zijn
hierboven al aangegeven: de drijflaagopvang bij drijvende afdekkingen door
een open binnenring, en de integratie van
de ruimerbrugconstructie bij de meedraaiende afdekking.
Vooral wat betreft deze laatste ontwikkeling bestaan er positieve verwachtingen. Momenteel zijn afdekkingen in
uitvoering op de rwzi's Dronten en
Arnhem-Zuid, waarbij het gaat om
diameters van 27 m en 29 m, een belangrijke schaalvergroting dus ten opzichte van
de bestaande afdekking van met een
diameter van 20 m op de rwzi Dedemsvaart. Bij grotere diameters wordt de
slibruimer in afzonderlijke delen aan de
afdekconstructie opgehangen. Grote
torsiemomenten kunnen op die wijze
worden voorkomen, waardoor op een
dure ruimerbrug wordt bespaard.
Een nieuwe ontwikkeling met betrekking
tot de domes is het in het inwendige van
de dome ophangen van een kunststof huid
in de vorm van een 'verlaagd plafond'.

Een logische maatregel om het nutteloze
volume boven in de dome te verkleinen
en daardoor op ventilatiekosten te
besparen.
Ook verschillende andere fabrikanten zien
hun kansen op de markt van de milieuafdekkingen en zijn bezig nieuwe
Produkten te ontwikkelen en op de markt
te brengen.
Een van die produkten betreft de uit
Amerika over komen waaien betonnen
koepels, waarmee de in Nederland
geboren Jan van Eeden wereldwijd furore
maakt. De koepels worden gemaakt door
een UV-bestendige 'Airform' op te blazen
en te bespuiten met eerst een isolatielaag
van poly-urethaan en vervolgens met
spuitbeton. In het spuitbeton kan
wapening worden opgenomen, waardoor
overspanningen mogelijk zijn tot 120 m.
Toepassing van het systeem op een rwzi is
zeer goed denkbaar en onlangs ook
concreet overwogen. Tot nu toe zijn in
Nederland echter alleen enkele kleinschalige mestkoepels op Ameland en
Terschelling gerealiseerd.
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Appelboom voor GWG
Wethouder B.Westerink gaf op 4 oktober
jl. het startsein voor een papiercampagne
bij de gemeentelijke diensten. Onderdeel
van de campagne is dat het Waterbedrijf
inclusief het Milieulaboratorium De Punt
een appelboom ontvangt uit handen van
de wethouder. Deze dienst heeft namelijk
tot nu toe het meeste papier bespaard. De
boom staat symbool voor alle bomen die
bespaard bleven door ook het afgelopen
jaar al bewuster om te gaan met papier.
Door het gebruik van kringlooppapier en
door minder papier te gebruiken heeft het
Waterbedrijf het afgelopen jaar zo'n
40 bomen bespaard.

