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deeltjes inaanrakingmethetoppervlaktewater,waarbij oplosbarestoffen meteen
wordenopgenomen.Hethangtvanallerlei
factoren afwelkproces,drogedanwelnatte
depositie,belangrijkis.

Deatmosfeer; belangrijkebron
vanverontreinigingvanhet
oppervlaktewater?
JAN DUYZER, TNO-MEP

Schadelijkestoffen kunnenzichdoordeluchtovergrotegebiedenverspreiden.Zoworden inlietverledetigebruiktebestrijdingsmiddelen, zoalsDDT.totopdeNoordpoolaangetroffen. Maarookop
kleinereschaal,binnen Nederland,isverspreidingdoordeIndu somsecuprobleem,waaroverweinig
bekend is. TNO voerdedeajgelopen jarenecuuitgebreidonderzoek uit naarhetvoorkomenvan
schadelijkestojfen, zoalsbestrijdingsmiddelen, PCB'senPAK.indeluchtende neerslag.Overalin
Nederland wordendezeveelaltoxischestojfen aangetroffen. Daarbij overschrijden deconcentraties
vanenkelevan dezestoffen inneerslag regelmatig denonnen vooroppervlaktewater. Uitdemetingen blijkt datdeatmosfeervoorveelstojfen eenbelangrijke aauvoerrouteis.Degevondenstojfen
kwamen voorhetgrootstegedccltcuitNederland. Debronnen vandeinNederland verboden stoffen
liggenvaak inhetbuitenland.
Indeatmosfeer komteengrootaantalverschillendestoffen voor.Dezezijn afkomstig
vanzowelnatuurlijke alsantropogenebronnen.Eenaantalstoffen isdaarbijvooral
belangrijk vanwegedepersistentie,toxiciteit
endeneigingtotaccumulatieindevoedselketen.Polycyclische aromatischekoolwaterstoffen[PAK]komenvooralindeluchtterecht
dooremissiesvanhetverkeer,terwijl aanzienlijkehoeveelhedenbestrijdingsmiddelen inde
luchtkomenbijhetbestrijden vanplagen
(insecten,schimmels)indeland-entuinbouw.

PCB'sverdampenuitoude apparatuur,
zoalscondensatoren entransformatoren. Na
hunemissienaardeatmosfeer wordenzedoor
dewindverspreid.Zekomeninanderegebiedenechteralsatmosferische depositieweerop
aardeterugenindebodemofhetoppervlaktewaterterecht.Hettransportnaardeaarde
vindtplaatsdooropnamevandestofinregendruppels(nattedepositie).Ookgedurendedrogeperiodenvindtechteropnameplaatsaan
hetaardoppervlak (dezogenaamdedrogedepositie).Doorluchtbewegingen komengassenof

MeetapparatuuropdemeetpostNoordwijk,metuiterstlinkseenneersla^meter,inhetmiddende'wet-onl/monsternemer
enrechtsdeapparatuurvoorhetnemenvanluchtmonsters.Omdathetdroosj is,ishetteflondekselvandemonsternemer
opdit moment^csiotcn.

Hetdoelvanhetonderzoek waseenschattingtemakenvandeatmosferische belasting
vanhetNederlandseoppervlaktewater met
PAK,PCB'senbestrijdingsmiddelen. Daarbij
werdonderzochtinhoeverrecomputermodelleninstaatzijndedepositieteberekenen.Deze
modellenzijn belangrijk,omdatdaarmeehet
effect vanbeleidsmaatregelen doorgerekend
kanworden.Hetonderzoekwerd gefinancierd
doordeministeriesvanVROMenVerkeeren
Waterstaat(RJKZ,RIZAendirectieIJsselmeergebied),STOWA,ProvincieNoord-Holland,
RIVMenTNO.
Werkwijze
VerspreidoverNederlandzijn 18meetstationsingericht.Bijdezorgvuldigeselectiewas
eenbelangrijk criteriumdatergeenbronnen
vaneenvandegenoemdestoffen indedirecte
omgevingmochtenliggen.Deconcentratie
dichtbij debronisnamelijk, inhetalgemeen,
veelhogerdanopeenafstand vanenkelekilometers.Eenmetingvandedepositie dichtbij
eenbronzouhetlandelijke beeldonevenredig
beïnvloeden.
Elkstationwerdingerichtmeteenzogehetenwet-onlymonsternemer(ziefoto).Deze
bestaatuiteenglazenflesmeteentrechter.
Omtevoorkomendatdeflesendetrechter
vervuilen,wordrdetrechtermetbehulpvan
eenteflon dekselafgesloten indrogeperioden.
Alshetregentzorgteenregendetectorervoor
dathetdekselwordtgeopend.Deneerslag
komtdanineenglazenflesdiezichineen
koelkastbevindt.DaarnaastwerdenopelkstationluchtmonstersgenomendoorgroteVoluminaluchtdoorfiltersmeteengeschiktadsorptiemateriaal tezuigen.Deconcentratievan
destoffen inluchtwordtgebruiktomdedroge
depositietebepalen.
Indemonstersluchtenneerslagwerden
metbehulpvanGC-MSdeconcentraties
bepaaldvan52verschillendebestrijdingsmiddelen,12PAK'sen16PCB's.Daarmeewerd
deconcentratievanvrijwelalle belangrijke
PAK'senPCB'sbepaald.Uitdegrotegroepin
Nederlandgebruikte bestrijdingsmiddelen
werdeenselectiegemaaktopbasisvaneensystematischeafweging, waarbijdegebruikshoeveelheid,deemissienaardelucht,derepresentativiteitvoorbepaaldeteeltenende
analyseerbaarheid eenbelangrijke rolspeelden.
Resultaten
Vanafseptember 1999totjanuari2002werdenelkevierwekenmonstersgenomen.In
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Degemetenende berekendenattedepositievanpropachloormhetjaar2000.
Deblauwepuntciigeven deliggingvandemeetstations.

Modelberekeningen

Eénvandebelangrijkste doelenvan het
onderzoek wasom vast te stellen hocgroot de
bijdrage van deatmosferische depositie isaan
dejaarlijkse vracht vanstoffen naar het Nederlandse oppervlaktewater. Detabel geeft een
overzicht van de belasting ontleend aan de
huidige studie engegevens uit de Nederlandse

Demeetresultaten wetden vergeleken met
concentraties berekend met het OPS-computetmodel van het RIVM.Dit model berekent de
verspreiding van stoffen door deatmosfeer op
basis van schattingen van de emissies.De
emissies van bestrijdingsmiddelen voor het
jaar 2000in Nederland werden door het onderzoeksbureau Alterra berekend op basis van
gedetailleerde gegevensover het gebruik.De
emissies van debestrijdingsmiddelen in de
andere landen in Europa werden door TNO
geschat op basis van Europese landbouwstatistieken. Doorgebrek aan betrouwbare gegevens
isdeschatting van deemissie in het buitenland echter onzeker.
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Emissieregistratie.Voor pentachloorfenol
(PCP),hexachloorbenzeen (HCB)enPCB'sisde
bijdrage van de atmosferische route veelgroter
dan deandere bronnen. VoorPAK'szijn de bijdragen van deverschillende bronnen vrijwel
gelijk. Uit demetingen blijkt dat ruwweg
gemiddeld 0,1procent van degebtuikte hoeveelheid werkzame stofin bestrijdingsmiddelen door atmosferische depositie in het
Nederlandse oppervlaktewater terechtkomt.
Dezebijdrage isvergelijkbaar in grootte met
debelastingdoor drift en laterale uitspoeling
die ruwweg 0,22procent vandegebruikte hoeveelheid werkzame stofbedraagt. Van sommigestoffen, zoals propachloor, isde depositie
zelfs hoog te noemen. Eénprocent van de in
Nederland gebruikte hoeveelheid werkzame
stofkomt alsatmosfetische depositie in het
Nederlands oppervlaktewater terecht.
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Gcdutende degeheleperiode werden in
totaal zo'n 50verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen in lucht en neerslag.In
totaal 22stoffen werden één ofmeerdere keren
aangetroffen in concentraties boven het MTRniveau. Het betreft vooral insecticiden met een
relatieflaagMTR.Daarnaast werden vijfPAK's
boven het MTR-niveau aangetroffen. Ruim 20
bestrijdingsmiddelen en enkelePAK's werden
aangetroffen m concentraties boven de drinkwaternorm van 100ng/1.Grote overschrijdingen werden vooralaangetoond voor chloorprofam, chloorthalonil (ookvaakboven het
MTR-niveau),propachloor enDNOC Het
betreft vaakstoffen diegebruikt worden in de
aardappelteek. Daarnaast ishet opvallend dat
ook niet-toegelaten stoffen, zoals atrazin, lindaan,trifluralin en zelfs endosulfan, worden
aangetroffen.
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Deaanwezigheidvantrifenyltininneerslag

dezemonsters werden degehalten vanPAK,
PCB'sen bestrijdingsmiddelen bepaald. Bij
gebrek aan normen voorneerslagen lucht voor
demeeste stoffen werd deconcentratie van de
stoffen vergeleken met denormen voor oppervlaktewater.Afbeelding ï geeft de resultaten
weervan de concentratie trifenyltin, een stof
diewordtgebruikt bij debestrijding van aardappelziekte (Phythopthoram/estans).Op vier
plaatsen, alleingebieden met aardappelteek,
werd deconcenttatie van trifenyltin in neerslagbepaald. In degrafiek valt een aantal
zaken op.Destofwordt slechts in een beperkte
periode van hetjaar gebruikt en ookalleen in
dieperiode teruggevonden in deneerslag.De
verspreiding door deatmosfeer isvoordeze
stofdus snel.Daarnaast islandelijk een groot
verschil in het voorkomen in neerslag tezien.
Alleen in Yersekeen Veendam wordt destofin
hogeconcentraties aangetroffen. Waarschijnlijk worden in deaardappelgebieden inZeeland en Groningen meer trifenyltin-producten
gebruikt dan in deoverige aardappelteeltgebieden.Verder ishet belangrijk dat de concentratie vandezestofin neerslag in dezegebieden het MTR-niveau (maximaal toelaatbaar
risiconiveau) voor oppervlaktewater, gedurendeenkelemaanden, ruim overschrijdt.
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Afbeelding 2 toont zowel het gemeten als
het berekende verloop van de natte depositie
voot het herbicide propachloor, een stofdie
wordt gebruikt in de uicnteclt. Deovereenkomst tussen berekendeen degemeten depositie isduidelijk. Dit geeft aan dat de aannames diezijn gemaakt over het gebruik van de
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voer viaandere bronnen. Maar ook voorde
andere stoffen vormt atmosferische depositie
een belangrijke aanvoerroute.Voor watersystemen met een lageverversingsgraad zou
atmosferische depositie alleen alkunnen leiden tot overschrijding van streefwaarden. In de
omgeving van brongebieden leidt deze route
mogelijk altot overschrijding van MTR-concentraties.

Chloorthalonil
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Deovereenkomst tussen deberekende en
gemeten natte depositiegeeft aan dat modellen bruikbaar zijn om een eersteschatting te
maken van deatmosferische depositie.Met
een model kan bovendien een relatie worden
gelegd tussen emissiesineen bepaald gebied
en deposities in een ander gebied.Als illustratievan demogelijkheden van het model is in
afbeelding 2 een schatting weergegeven van de
depositie van chloorthalonil in de verschillende waterbeheerseenheden alsgevolgvan emissiesindeverschillende provincies.Het blijkt
dat voor een stofalsdichloorvos,gebruikt als
insecticide in kassen,voornamelijk bronnen m
deprovincie Zuid-Holland verantwoordelijk
zijn voor het voorkomen in neerslagdoor het
gehele land. Daarnaast lijken bronnen in het
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Depositie in de verschillende waterkwaliteitsjjebieden veroorzaakt door emissies indeverschillende provincies.

stofdoor het land en de cmissiefactor redelijk
goed zijn en dat het model de verspreiding
redelijk voorspelt. Voorongeveer de helft van
de onderzochte stoffen komen de berekende en
gemeten deposities binnen een factor twee
overeen.Voorde rest van destoffen isdeovereenkomst door uiteenlopende oorzaken veel
minder goed. Interessant ishet resultaat voor
het herbicide atrazin dat veelvuldig werd
gebruikt in de maïsteelt. Hoewel atrazin
inmiddels met meer is toegelaten in Nederland en Duitsland wordt het toch regelmatig
in Nederland aangetroffen. In de modelberekeningen werd de emissievan atrazin vanuit
Nederland en Duitsland daarom gelijk aan nul
gesteld. In andere landen in Europa wordt de
stofechter nogwelgebruikt. Het met het
model berekende patroon van de concentratie
over het land komt redelijk overeen met het
gemeten patroon. Daarbij zijn de concentraties relatiefhoog in zuid-Nederland. Degoede
overeenkomst ondersteunt het beeld dat de in
neerslag in Nederland aangetroffen atrazin
voor een belangrijk gedeelte afkomstig isuit
het buitenland. Eenzelfde beeld is tezien voor
lindaan,trifluralin en terbutylazin.
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buitenland een belangrijke bijdrage te leveren
aan de depositie.Voor het beheersgebied van
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden isvoor eengroot aantalstoffen in kaart
gebracht hoegroot de belasting isen welke
bronnen daarvoor verantwoordelijk zijn2'.
Hieruit blijkt dat debestrijdingsmiddelen in
het gebied vooral afkomstig zijn uit het gebied
zelf Dezware metalen in de neerslag m het
gebied zijn echter vooralafkomstig uit het
buitenland.

Effecten
Het onderzoek werd uitgevoerd met als
doeleen landelijk beeld van dedepositie te verkrijgen. Zoals hierboven aangegeven zijn de
meetpunten op afstand van bronnen gekozen,
zodat zeeen beeld geven van een 'achtergrond'-concentratie endepositie.In de directe
nabijheid van brongebieden ligt de concentratie inde neerslag en lucht veelhoger enis
daarmee de kans opeffecten groter.
Aande hand van berekeningen met een
eenvoudig model isonderzocht in hoeverre de
gevonden atmosferische depositie op zichzelf
alaanleiding zou kunnen geven tot effecten in
het oppervlaktewater. Dezeoriënterendeberekeningen geven aan dat voor de onderzochte
stoffen geen overschrijding van MTR-concentraties te verwachten zijn, alzou de concentratie voor enkele stoffen in door regenwater
gevoedewatersystemen wel kunnen oplopen
tot 50procent vanhet maximaal toelaatbaar
risiconiveau. Het effect van dedepositie van
een mengsel van verschillende toxische stoffen
opde waterkwaliteit isvooralsnog niet
betrouwbaar aan te geven.

Op basisvan het beschreven onderzoek is
voor het eersteengoed landelijk beeld ontstaan van het belang vande atmosferische
depositie voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.Deresultaten van dit onderzoek
maken het voor waterkwaliteitsbeheerders
mogelijk deatmosfeer alsdiffuse bron in kaart
te brengen en een beleid gericht op vermindering van deze belasting teontwikkelen. Modelberekeningen geven aan dat dedepositie vaak
wordt gedomineerd door emissies in het eigen
beheersgebied. Dit biedt uiteraard aanknopingspunten voor beleid.Het aantreffen van in
Nederland verboden stoffen geeft aan dat ook
op internationale schaal aandacht voordit procesnodig is.
Gezien het belangvan de atmosferische
depositie voor dewaterkwaliteit ishet belangrijk deontwikkelingen in de atmosferische
depositie van belangrijke stofgroepen door
monitoring teblijven volgen. Ditgeldt voor de
hier onderzochte stofgroepen PAK'senPCB's
en in het algemeen voor nutriënten en metalen.In hoeverre deatmosfeer een bron isvan
oestrogeen actievestoffen isniet duidelijk. Ook
voor bestrijdingsmiddelen isdesituatie ingewikkeld. Het vóórkomen van bestrijdingmiddelen zou sterk kunnen veranderen alsgevolg
van veranderingen in het middelenpakket.
Met de resultaten van dehuidige studie lijken
bovendien goedewetenschappelijke argumenten aanwezigom de route via atmosferische
depositie in het toelatingproces van
bestrijdingsmiddelen mee tenemen. Deovereenkomst tussen berekende engemeten concentraties laatzien dat devoorde beoordeling
benodigde kennis aanwezig is. «
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