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Ineenveldproefisdeafspoeling van drie herbicidenvanafeen betonklinkerverharduygemeten. Een
deelvandeafipoelingsroutes is.gekwantificeerd.Daardoorontstond inzichtinheta/spoeliiigsproces.
Eenbelangrijk deelvande^edoscerdeherbicideverdwijnt naardeondergrond.Degroottevandeze
fluxhangtafvandegroottevandevoeg, devochttoestaridvande bodemende intensiteit van de
neerslag.Deoplosbaarhcidvaneenherbicide blijkt belangrijker tezijn voordematevana/spoeling
dandeadsorptiecoefficiem.
Gemeenten,bedrijven enparticulieren
gebruiken herbiciden ombestratingen vrijte
houdenvanonkruid.Bijregenspoelendeze
herbiciden rechtstreeksofviaderioleringaf
naarhetoppervlaktewater^^).Daarvormenze
eenrisicovoorwaterorganismen enveroorzakenzeproblemen bijdebereidingvandrinkwater.Deverontreiniging vanhetoppervlaktewaterdoorhetgebruikvanherbicidenop
verhardingen istotnu toeslechtsglobaal
geschatenincidenteelgemeten.Voorhet
waterkwaliteitsbeleidisinzichtnodiginde
hoeveelheidenmanierwaaropherbicide
afspoeltnaeenbespuitingvaneenverharding.
Metdatinzichtkunnendoelgerichter maatregelenwordengenomenomdeemissieste
beperken*.Daarnaastisinzichtnodiginhoe
destofeigenschappen deafspoeling bepalen
voordetoelatingvan bestrrjdingsmrddelen.

metdeeerstemillimeters neerslag,datnade
initiëlepiekhetverhardeoppervlakeenlange
periodevannaleveringvertoontendatdeverdelingvandeafspoelingvanherbiciden inde
tijd wordtbepaalddoorde fysisch-chemische
eigenschappenvaneenherbicideïM.
Ineenveldproef1)-2)is100m2betonklinkerverhardingbespoten metdedrieherbiciden,
amitrol,atrazin**englyfosaat, dieverschillen
inchemisch-fysischeeigenschappen,samen
metdetracerkahumbromide(zieooktabel1).
Vervolgensishetproefveld beregend,waarbij
hetafspoelende waterwerdopgevangenvoor
analyse.Ookzijn naelkeproefenkelestenen
uithetproefveld genomen omdedaarin
achtergebleven hoeveelheid herbicidete
bepalen.

Beregenen
Intweeseriesvantweeproevenisverschillendberegend:indeeersteseriestarttede
beregeningdirectnahetbespuiten,inde
tweedeseriewerddrieuurgewachtnade
bespuitingzodathetwatervandespuitoplossingzekervolledigwasverdampt.Bijalleproevenisberegend meteenconstanteneerslagintensiteitvan10mmperuur,dieinNederland
inbuiengemiddeld tienkeerperjaarvoorkomt.Tijdens deproevenisberegendtot
ongeveer 14mmneerslagwasafgespoeld.Van
deeerstetweemillimeterafgespoeld wateris
per0,25mmeenmonstergenomenomdeinitiëlepiekgoedinbeeldtebrengen.Daarnais
vanelkeafgespoeldemillimeter eenmonster
genomen.
Bijdestartvanhetonderzoekwerdveronderstelddatdeinfiltratie vanregenwaternaar
deondergrond beperktzouzijn,zodatbijde
eerstetweeproevennietisgeprobeerddierouteteonderzoeken.Omdatveelmeerwater
bleekteinfiltreren danwasvoorzien,zijnvoor
ennadederdeenvierde beregeningsproef
grondmonstersgenomen vanonderdebestrating.
Uitkomsten
Opbasisvandewaarnemingen isduidelijkheid ontstaan inhetafspoelproces enkon
devolgendebeschrijving vanzesfaseninde
afspoeling wordenopgesteld:
Fase1:Deverhardingisbespotenende
spuitvloeistofisverdampt.Indeproefis
gestarrmetberegenennaeenkwartier(nodig
omdeinstallatieoptebouwen)ennadrieuur.
Dittijdsverschilbleeknietvaninvloedopde
hoeveelheidafgespoeld middel.
Fase2:Startvandeberegening.Deeerste
druppelswaterverdampendirect;hetoppervlakvandesteenisnogrelatiefwarm.

Beregeningvanhetproefveld.
Onderzoeksopzet
Eerderonderzoekwijst eropdateengroor
deelvandetoegediendeherbiciden afspoelt

tabel 1:

Ad5orpriecoë/jicicnten(K„m)enoplosbaarfieldvanbromide,amitrol,arrazinen
glyfosaat.

kahumbromide
amitrol
atrazin
glyfosaat

Kom

oplosbaar-

(Vkg)

heid(g/l)

0

678

75

360

7°
3200

' '«

0,033
12
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Fase3:Het herbicide lostop.Water met
daarin opgelost herbicide dringt in de steen
(route a):absorptie (opgezogen alseen spons),
niet teverwarren met adsorptie(hechting aan
het steenoppervlak in desteen).Degrootte van
aisafhankelijk van de beschikbaarheid van
opgelost herbicide en deporositeit van de
steen.Afhankelijk van de soort bui zaldeze fase
kort (hoosbui)oflang (motregen) duren en zal
meer ofminder herbicide indesteen worden
opgeslagen.
Fase4:Regenwater stroomt van desteen in
devoeg.Voordat water van de verharding
begint aftestromen, raakt eerst devoegverzadigd (route b).Degrootte van bhangt afvan de
beschikbaarheid van opgelost herbicide, de
oppervlaktevandevoeg,de doordringbaarheid
van het voegmateriaal en het vochtgehalte van
devoeg.Bijeen verharding met brede voegen
(bijvoorbeeld kinderkopjes) zalstroom b groter
zijn dan bij smalle voegen.Wanneer devoeg
verzadigd is,hangt degrootte van b rechtstreeks afvan de uitstroom aan de onderzijde
van de voeg(route c).Dezeroute isop zijn
beurt weer afhankelijk van de doorlaatbaarheid en verzadiging van deondergrond. De
hoeveelheid infiltrerend regenwater was grorer
dan voorafopbasis van literatuurgegevens was
verwacht. Inde proeven infiltreerde 38tot 54
procent van het beregende water, waar deliteratuur 10tot 30procent aangaf Reden voor dit
verschil iswaarschijnlijk dat de meeste onderzoekers redeneren vanuit het ontwerp van rioleringen waarbij men wilweten hoeveel water
minimaal infiltreert bij langdurige buien.
Voorhet inschatten van deafspoeling van herbiciden zijnjuist deeersteminuten vande bui
vangroot belang vanwege de piekconcentraties
diedan worden gevonden. Inde initiële fase
vaneen regenbui isde infiltratie het grootst,
waarna deze afneemt tot een constante infiltratie.Deinfiltratie wordt mede bepaald door
de totale oppervlakte van voegen op het stuk
bestrating.Bij bestratingen met meer (sierbestrating van kleine klinkers) ofminder voegen
(tegels)zal ookde infiltratie meer respectievelijk minder zijn.
Degrondmonsters,genomen voor en na de
derde en vierde proef, lieten zien dat bij een
hogere vochtigheid van deondergrond, de
afspoeling van herbicide aanzienlijk groter is.

het afspoelende water (e)hangt afvan de
beschikbaarheid van herbicide aan het oppervlak van de steen.
Deafspoeling vanbromide,amitrol, atrazin,glyfosaat enAMPAisbepaald aan de hand
van deconcentraties in het afgespoelde water.
Afbeelding 2 toont het relatieve verloop van de
totale hoeveelheid afgespoeld middel ten
opzichte van de totale hoeveelheid opgebracht
middel in proef1 respectievelijk proef4.De
resultaten voor proef2en 3 zijn vergelijkbaar
met die van proef 1. DeAMPA-concentraties
waren zoveellager dan deoverige,dat ze niet
weergegeven zijn inde grafieken.

verklaring hiervoor kan wordengevonden in
het hogere vochrgehalte van debestrating en
deondergrond. Daardoor absorbeert en infiltreert minder water enspoelt eengroter deel
van deinitiële piek afin plaats van tussen de
voegen teverdwijnen. Vooratrazin is het
vochtgehalte van deondergrond van minder
belang,omdat in deeersteminuten van de
beregening nog niet alhet middel in oplossing
isgegaan (concentratie in eerste monster was
26mg/l,dicht bij de oplosbaarheid).De initiële
piek isdoor deslechte oplosbaarheid van het
middel alshet ware'breder' dan van de andere
middelen. Het belangvan infiltratie betekent
dat vooraldegoed oplosbare middelen meer
zullen afspoelen bij een verharding met een
lage infiltratiecapaciteit (door bodemeigenschappen ofhoger vochtgehalte).

Deafspoeling van atrazin (slecht oplosbaar)geeft grofweg hetzelfde beeld gedurende
deproeven (30tot 50procent afspoeling, met
eenonverklaardelagereafspoeling van 18procent in proef3).Deafspoeling van degoed
oplosbare middelen amitrol,bromide en glyfosaatvertoondeechtereengroot verschil tussen
deeerste proef(afbeelding 2a)en de vierde
(afbeelding 2b).Deafspoelingpercentages van
amitrolgaan vanzeven tot negen procent naar
22procent, bromide van zestot negen procent
naar 23procent, en glyfosaat van elfof twaalf
procent naar 23procent in devierde proef.De

Fase6: Het straatoppervlak is'schoon'; de
steen levertna.
Na enige tijd afspoelen ishet oppervlak
van desteen 'schoon' en diffundeert het herbicideuit desteen naar boven (route d).De
grootte van d hangt afvandemate van adsorptie en het concentratieverschil tussen het
water opdesteen en in desteen.
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Afspocling van herbicidenvan eenverharding met voeden.

Ajb.2

Cumulatieveajspoeling van bromide, amitrol, glyfosaat enatrazin inprocentenvan dedoseringalsJunctie
van hetaantal mm afgespoeldewater.
A:proe/1(drogeuitgangsituatie), B:proef4 (vochtige uitgangssituatie).
(A)

(B)

SO

Fase 5:Devoegisverzadigd; het regenwaterstroomt vande verharding.
Wanneer de neerslaginrensiteit groter is
dan steenen voegkunnen opnemen, stroomt
het watervandebestrating af(routee).De
grootte van eiseen resultante van dehoeveelheid neerslag minus het water opgenomen
doordesteen (a),minus water infiltrerend via
de voeg(c).Na verzadiging van de steen is route agelijk aan nul.Dehoeveelheid herbicide in
34
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Bespuitingvanhetproefveld.

Degehalten in desteen van het - niet
afbreekbare -bromide bedroegen 20procent of
meer van dedosering.Na deeersteproefwas
het precies 20procent,wat meteen het meest
hardegetal is.Door problemen met de beoogde
extractiemethode hebben de stenen twee tot
driemaanden in de koelinggelegen voordat ze
werden geëxtraheerd. Degehalten aan amitrol,
atrazin englyfosaat gemeten in desteen waren
klein,tewijten aan niet optimale extractie van
demiddelen uitdesteen en mogelijke afbraak
gedurende deopslag in de koeling.De gehalten
bromide en van dedrie herbiciden,gemeten in
degrond, tonen deaanwezigheid vande middelen;door degrote variatie isgeen goede
kwantitatieve uitspraak tedoen overde groottevan deze route inde proeven.
Shepherd heeft in afspoelproeven met verhardingen zonder voegen (dus alleen absorptie
en adsorptie speelden een rol) afspoelpercentages vanglyfosaat gevonden van 45procent van
dedosering. Het geadsorbeerde deelvan de
dosering komt in de loopder tijd langzaam
vrij, zoalsookbleekuit bevindingen van het
Waterschap Zuiderzeeland, dat nog maanden
na de toediening glyfosaat aantrof in het
regenwaterriool^.

Discussie
Rol infiltratie
Het onderzoek wasgericht op het kwantificeren van deafspoeling van herbiciden van
een verharding in een praktijk experiment.
Het isduidelijk dat de route 'infiltratie' door
deonderzoekers voorafisonderschat. Dit is
vooralgebeurd,doordat de bekende infiltratiecijfers zijn opgesteld ten behoevevan het ontwerp van rioleringen, waarbij men wil weten
hoeveel water met zekerheid zal infiltreren.
Verder istot nu toein het algemeen de aandacht bij verhardingen meer gericht opde
afspoeling dan opdeinfiltratie, getuige onder
meer het percentage van 100procent dat het
CollegeToelatingBestrijdingsmiddelen han-

teert voor de'realistic worst-case' voor oppervlaktewater.
Deproevenzijn uitgevoerd met betonklinkers van 10x20centimeter. Uitgaande van
gemiddelde betontegels (30x30cm)ofgrote
betontegels (40x60cm)mag men aannemen
dat deadsorptiegelijk blijft, maar dat de infiltratie vermindert met een afnemend percentagevoegoppervlak. Tegelijkertijd zal de afspoeling toenemen. Ten opzichte van de klinkers
neemt devoeglengte bij tegels(30x30cm)af
met 50procent en bijgrote tegels (40x60cm)
met75 procent.

Gevolgen voora/spoelingsperccutage bij toelating bestrijdingsmiddelen?
Het isevident dat het cijfer dat het College
Toelating Bestrijdingsmiddelen nu hanteert
voor afspoeling vanverhardingen (100%)te
hoog ligt. Het zou echter wat kort door de
bocht zijn om in het vervolg klakkeloosde cijfers te hanteren die indit onderzoek voor bijvoorbeeld het goed oplosbareglyfosaat zijn
gevonden (12à23%). Wanneer niet wordt uitgegaan van een verharding van klinkers maar
van tegels,neemt devoeglengte met een factor
2tot 3af zodat deafspoeling toe neemt met
eenzelfde factor. Ineen 'realistic wotst case'scenario***zou dit betekenen dat met 50procentafspoeling moet worden gerekend. Verder
verdient het aanbeveling in de toelating ook
rekening te houden met infiltratie door verhardingen, wat kan leiden tot hoge concentraties in het grondwater oftot emissienaat het
oppervlaktewater in het gevalvan gedraineerde verhardingen.

NOTEN

*

Emissicschactingen worden door beter inzicht in het
afspoelingsproces niet beïnvloed, omdat die rekening houden met bijvoorbeeld een verdunning van
water afkomstig van (niet-bespoten) daken. Daarom
gaan cmissicschattingen tot nu toe meestal uit van
praktijkwaarden op basis van metingen.
Atrazin wordt niet meer toegelaten in Nederland.

Conclusies

Vanwege de verschillen in stofeigenschappen met de

Verharding, ondergrond en neerslagintensiteit
bepalen a/spoeling
Het onderzoek wijst uit dat de combinatie
ondergrond en verharding bepalen hoede verdeling tussen afspoeling en infiltratie ligt. Een
ondergrond die alveelvocht heeft opgeslagen,
leidt tot grotere afspoeling dan een droge
ondergrond. Eenopen verharding met grote
voegenzorgt voorminder afspoeling dan een
verharding met weinigen/ofkleine voegen.
Tot slot isde neerslagintensiteit van belang.
Indien de neerslagvaltals korte 'buien' van
motregen, komt de verharding niet tot afspoeling en infiltreert de volledigedosering op termijn. In het geval van intensieve buien zal
meer middel afspoelen.

andere gemiddelden is het wel meegenomen.
Uitgaande van een vochtige ondergrond, een neerslagmtensiteit van 10m m per uur als in de expetimenten en tegels van 30 x 30 cm.
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