Bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk voor aquatisch milieu

Inleiding
In het project WSV wordt een aantal
bekende stoffen gebruikt om de waterkwaliteit van watersystemen te beschrijven
en te prognotiseren. Echter, er zijn veel
meer stoffen die voor de waterkwaliteit van
belang zijn. In het project WSV Stofstudies
wordt voor minder bekende stoffen of
stofgroepen een overzicht gegeven van de
bronnen en emissies naar aquatisch milieu,
het gedrag, hun voorkomen en toxische
effecten in aquatisch milieu en het relevante
milieubeleid [1].Dit overzicht is gebaseerd
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op de meest recente kennis rond emissies
en beleid, literatuurstudies, aangevuld met
beschikbare veldmetingen. Momenteel zijn
vijftien studies afgerond, die nagenoeg allen
landbouwbestrijdingsmiddelen betreffen.
Deze studies samen geven een goed beeld
van de problematiek van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse aquatische milieu.
Het gaat hierbij om het voorkomen van
landbouwbestrijdingsmiddelen in watersystemen in relatie tot het gebruik, de
toelating en het bestrijdingsmiddelenbeleid. Daarnaast worden knelpunten
zichtbaar bij de monitoring en risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen. Deze
resultaten zijn vastgelegd in de onlangs
verschenen nota Bestrijdingsmiddelen [2].
Tabel I geeft de stofgroepen weer die zijn
bestudeerd, het aantal stoffen binnen deze
stofgroepen en enkele voorbeeldstoffen.
Bestudeerde stoffen
Deze studie isgebaseerd op 103 bestrijdingsmiddelen. Dit is ongeveer éénderde van
alle toegelaten landbouwbestrijdingsmiddelen in Nederland. De onderzochte stoffen vertegenwoordigen ruim tweederde van
de gebruiksomvang van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse landbouw (1991).
Enkele van de bestudeerde middelen
worden ook buiten de landbouw toegepast.

Samenvatting
Bestrijdingsmiddelen komen wijd verspreid in aquatisch milieu voor. Zowel in
zoet als zout oppervlaktewater, in grondwater en regenwater, in sediment, zwevend
stof en waterorganismen zijn bestrijdingsmiddelen aangetoond. De gemeten
concentraties overschrijden op veel plaatsen de normen en risicogrenzen voor waterorganismen, variërend van enkele malen tot enkele tienduizenden malen. De insecticiden zijn het schadelijkst voor waterorganismen. Voor de drinkwaterbereiding
zijn de onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) het meest problematisch.
Een deel van de huidige problemen in het aquatische milieu hangt samen met de
toelatingsprocedure uit het verleden. Voor veel toegelaten bestrijdingsmiddelen
ontbreekt essentiële informatie. Dit betreft vaak informatie over het gedrag in het
water en de giftigheid en informatie over omzettingsproducten. De gegevens van de
fabrikant wijken daarbij regelmatig af van de gegevens uit openbare literatuur. Veel
stoffen zijn volgens de openbare literatuur giftiger dan indertijd door de fabrikanten
is opgegeven; dit kan oplopen tot een factor 100, en in enkele gevallen zelfs hoger.
In 1995 zijn de eisen voor de toelatingsdossiers uitgebreid. De (her)beoordeling van
bestrijdingsmiddelen is nu gebaseerd op deze uitgebreidere eisen. Bovendien wordt
ook openbare literatuur meegenomen. Ook zijn in 1995 Europese uniforme regels
voor de toelatingsbeoordeling overeengekomen.
Nu worden bij de herbeoordeling van bestaande bestrijdingsmiddelen de risico's
voor het waterleven nog fors (tot duizenden malen) onderschat door verschillende
aannamen in de risicobeoordeling. Inmiddels wordt gewerkt aan het verbeteren van
deze aannamen. Op grond hiervan wordt verwacht dat de risico's voor bestrijdingsmiddelen in de toekomst geleidelijk beter bepaald kunnen worden.
Het beleid voor landbouwbestrijdingsmiddelen uit het Meerjarenplan Gewasbescherming heeft vooral geleid tot een vermindering van het gebruik en de
emissies van grondontsmettingsmiddelen en van sterk uitspoelende middelen.
Het gebruik en de emissies van de meest risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater, zoals insecticiden, zijn veel minder gedaald. Ook de emissies via drift zijn niet
afgenomen. Deze route leidt tot piekconcentraties van bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater, die negatieve effecten voor het waterleven kunnen hebben.

De stoffen verschillen in chemische
structuur, in toepassing in teelten en in
werkingsgebied: tegen insecten (insecticiden), tegen schimmels (fungiciden), tegen
onkruiden (herbiciden) en tegen aaltjes in
de bodem (nematiciden of grondontsmettingsmiddelen).

middelen aangetoond. De concentraties
overschrijden veelvuldig grenswaarden,
(indicatieve) Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus ((i)MTR's), de norm voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie en
de grondwaternorm.
Afbeelding 1geeft meetresultaten voor
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater,
grondwater en regenwater weer. De meeste
en hoogste overschrijdingen van grenswaarden of (i)MTR's komen voor in de
regionale wateren. Maar ook in de zoute
wateren, waar al grote verdunning heeft
plaatsgevonden, worden nog bestrijdingsmiddelen boven de grenswaarden of

Problemen in het aquatische milieu
Voorkomen inhet aquatischemilieu
Bestrijdingsmiddelen komen wijd verspreid
in het aquatische milieu voor. Zowel in
zoet als zout oppervlaktewater, in grondwater en regenwater, in sediment, zwevend
stof en waterorganismen zijn bestrijdings-

TABEL I - Onderzochte stofgroepen,aantal stoffen en enkele voorbeeldstoffen van de stofgroepen in de stofstudie nota
Bestrijdingsmiddelen [2].

Stofgroep
Trifenyltinverbindingen
Carbamaten
Dithiocarbamaten
Triazinen
Fenolherbiciden
Organofosforbestrijdingsmiddelen
Chloorfenoxycarbonzuren
Organochloorbestrijdingsmiddelen
Bentazon/chloridazon
Carboximiden
Nitroanilinen
Synthetische pyrethroïden
Fenylureumherbiciden
Aniliden

Aantal stoffen
2
11
9
10
3
16
6
5
2
7
3
7
14
8

Voorbeeldstof
fentinacetaat
aldicarb
maneb, metam-Na
atrazin, simazin
DNOC
dichloorvos, parathion
mecoprop-P, MCPA
lindaan
bentazon
captan
pendimethalin
permethrin
diuron
metolachloor
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Afb. 1-Meetresultaten inaquatisch milieu voorde103bestudeerdestoffen. Vooroppervlaktewaterbetreft normde
grenswaardeofhet(iJMTR; voorgrondwaterbetreftditdegrondwaternorm (0,1 \)g/l). Resultaten voorhet
oppervlaktewaterbetreft 1992-1993,voorhetgrondwater 1986-1994en voorhet regenwater 1988-1993.
- regionaal = regionale oppervlaktewateren;
-rijks zoet = zoeterijkswateren;
-grensov. = grensoverschrijdendewateren;
- zout
= zouteoppervlaktewateren;
- regenw. = regenwater.

(i)MTR's aangetoond. De hoogste overschrijdingsfactoren, soms duizenden tot
tienduizenden malen, komen vooral bij
de insecticiden voor. In grondwater, voornamelijk oevergrondwater en ondiep
grondwater, overschrijden vooral herbiciden de grondwaternorm (0,1u.g/1).
De hoogste concentraties bestrijdingsmiddelen in regenwater worden in de toepassingsgebieden gevonden. Maar ook op
plaatsen waar zij niet worden gebruikt
en op tijdstippen buiten het toepassingsseizoen worden bestrijdingsmiddelen in
regenwater aangetoond.
Tabel II geeft de dertien belangrijkste
probleemstoffen op grond van de mate van

normoverschrijding in de verschillende
watersystemen weer,alsmede hun belangrijkste toepassingsgebieden [2,3].Deze
stoffen zijn insecticiden en herbiciden die
in een groot aantal teelten worden
gebruikt. De insecticiden vormen vooral
wegens hun hoge giftigheid problemen.
De herbiciden zijn over het algemeen
minder giftig, maar worden opgrote schaal
toegepast. Fungiciden, die evenals de
herbiciden veelworden gebruikt, komen
niet in tabel II voor.Zij zijn nog maar
zeerweinig onderzocht, zodat het nog
nauwelijks bekend is in welke mate zij
een probleem vormen in het aquatische
milieu. Nematiciden worden ook zeerveel

TABEL II - Selectie vandertien belangrijksteprobleemstoffen vande103bestudeerdesloffen in oppervlaktewater,
grondwateren regenwater (+als belangrijksteprobleemstofaangemerkt; - nietalsbelangrijksteprobleemstofaangemerkt).
RegenGrondRijks
Rijks
Regionale GrensToepassingswater
water
zout
zoet
wateren locaties
Stof
gebied [2, 31
Mecoprop
granen, gras
Atrazin
maïs
Dichloorvos
glastuinbouw
Diuron
fruit, openbaar groen
Malathion
glastuinbouw
MCPA
granen, grasland
Mevinfos
vollegrondsgroenten
Dinoseb
verboden
Parathion
divers
Aldicarbsulfoxide omzettingsproduct
suikerbieten, maïs
Lindaan
aardappelen, suikerbieten
Pirimicarb
fruit- en boomteelt
Simazin
Niet onderzocht in dit watersysteem.
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gebruikt, maar geven wegens de toepassingsmethode, hun relatief snelle omzetting en lage toxiciteit weinig problemen in
het oppervlaktewater. Zij zijn van groter
belang voor de grondwaterkwaliteit.
Afbeelding 2geeft een overzicht van de
meetresultaten van geanalyseerde stoffen
in het Nederlandse oppervlaktewater.
Hieruit blijkt dat grote verschillen bestaan
in aantallen onderzochte bestrijdingsmiddelen en de mate van aantonen voor
deverschillende gebieden in Nederland.
Van ruim 40%van de beschouwde
bestrijdingsmiddelen zijn nog nooit
metingen uitgevoerd in het aquatische
milieu. Ook voor een aantal landbouwgebieden ontbreekt informatie over het
voorkomen van bestrijdingsmiddelen in
watersystemen. In afbeelding 3is weergegeven voor welke stoffen en welke
gebieden in oppervlaktewater (meer)
metingen aanbevolen worden. Dit overzicht
is gebaseerd op een globale inventarisatie
van de teelten en devoor deze teelten
gebruikte bestrijdingsmiddelen.
Tenslotte ontbreekt voor de meeste
bestrijdingsmiddelen informatie over het
voorkomen van hun omzettingsproducten.
Uit de summiere metingen van enkele
omzettingsproducten in oppervlaktewater,
grondwater en regenwater blijkt dat deze
vaak aangetoond worden en bovendien in
vergelijkbare concentraties als de uitgangsstoffen kunnen voorkomen. Uit een onderzoek naar het gedrag en de toxiciteit van
omzettingsproducten van een twintigtal
bestrijdingsmiddelen isgebleken dat
enkele omzettingsproducten van carbamaten en organofosforbestrijdingsmiddelen giftiger zijn dan de uitgangsstof [4].
Gevolgen voordeecosystemen
De schaarse ecologische onderzoeksgegevens duiden op ingrijpende effecten
van bestrijdingsmiddelen op debiodiversiteit van aquatische ecosvstem-n.
Hydrobiologisch veldonderzoek wijst uit
dat in gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen, zoals in delen van Zuid-Holland
en Drenthe,verschillende soorten waterorganismen ontbreken of slechts weinig
worden gevonden. Dit in tegenstelling tot
schone wateren in deze gebieden,waar
deze soorten nog welvoorkomen [5, 6].
Sommige wateren in Zuid-Holland blijken
zelfs acuut dodelijk voor watervlooien te
zijn [7].
Gevolgen voordedrinkwaterproductie
De norm voor oppervlaktewater met een
drinkwaterfunctie (0,1 [i.g/1)wordt opveel
plaatsen overschreden, zoals de Rijn, Maas
en het IJsselmeer.Vooral de hoge concentraties diuron waren een belangrijke
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De belasting van het aquatische milieu met
bestrijdingsmiddelen is het hoogst voor de
bestudeerde nematiciden. Deze stoffen
worden in grote hoeveelheden gebruikt in
de vollegrondsteelten. De belasting van het
aquatische milieu is het laagst voor de
insecticiden. De insecticiden leveren echter
wel de grootste risico's op effecten. Hoewel
de emissies van de insecticiden slechts
3,6% van alle onderzochte bestrijdingsmiddelen beslaan, vertegenwoordigen de
insecticiden meer dan 79% van de totale
risico-emissies (dit zijn emissies genormeerd op Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus). Insecticiden worden in diverse
teelten gebruikt in de volle grond, in de
glastuinbouw en fruitteelt. Voorbeelden
van insecticiden zijn dichloorvos, malathion, mevinfos, parathion en pirimicarb.
De toelating van bestrijdingsmiddelen
De toelating van bestrijdingsmiddelen
wordt uitgevoerd door het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB).
Met de gegevens van de fabrikant voert het
CTB een risicobeoordeling uit, op grond
waarvan een middel wel of niet wordt
toegelaten. Hierbij wordt getoetst aan de
nationaal en internationaal vastgestelde
beoordelingscriteria voor onder meer
aquatische toxiciteit.

Aß. 2 - Meetresultaten voor degeanalyseerde stoffen in oppervlaktewater (blauw = aantal stoffen geanalyseerd;
oranje = aantal stoffen aangetoond; rood = aantal stoffen aangetoond boven degrenswaarde of (i)MTR; meetresultaten
linker staafje 1992, meetresultaten rechterstaafje 1993). I: uitslagpunten regionale wateren, II: zoete rijkswateren, III:
grensoverschrijdende wateren.

oorzaak van innamestops van water uit de
Maas in 1992 en 1993 en de Rijn in 1994.
Voor de bereiding van drinkwater moet het
water extra gezuiverd worden of moeten
andere maatregelen getroffen worden, wat
extra kosten met zich meebrengt. Volgens
de VEWIN kosten onderzoek en zuivering
de waterleidingbedrijven jaarlijks ongeveer
200 miljoen gulden [8].
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
Op landelijke schaal is het gebruik van
bestrijdingsmiddelen de laatste jaren fors
afgenomen (een afname van 44% in 1994
ten opzichte van het gebruik in 1984-1988).
Vooral het gebruik van grondontsmettings-

middelen is afgenomen. Het gebruik van
andere groepen bestrijdingsmiddelen is
veel minder, of in het geheel niet gedaald.
Het Centrum voor Landbouw en Milieu
heeft in 1995 becijferd dat de gebruiksreductie per saldo nauwelijks reductie aan
milieuschadelijkheid voor het waterleven
heeft opgeleverd [9].
De belangrijkste wegen waarlangs bestrijdingsmiddelen in het aquatische milieu
terechtkomen, zijn atmosferische depositie,
uitspoeling en drift. Daarnaast zijn in de
bloembollenteelt het dompelen, en in de
glastuinbouw het lozen van condenswater
belangrijke emissieroutes voor bestrijdingsmiddelen.

Situatie huidig toegelaten stoffen
De gegevens van de fabrikanten wijken
fors af van op betrouwbaarheid geëvalueerde toxiciteitsgegevens uit de openbare
literatuur. Een groot deel van de stoffen
is volgens de openbare literatuur giftiger
dan door de fabrikanten is opgegeven.
De verschillen lopen op tot een factor 100,
maar ook grotere verschillen zijn aangetroffen. Bovendien ontbreekt voor veel
toegelaten stoffen structureel informatie
over omzettingsproducten (voor 45% van
de onderzochte stoffen) en de toxiciteit
hiervan voor waterorganismen (voor meer
dan 90% van de onderzochte stoffen).
Risicobeoordeling
Bij de risicobeoordeling wordt een blootstellingsconcentratie in een gestandaardiseerde sloot berekend uit de emissie,
direct na toediening van het bestrijdingsmiddel. Deze concentratie wordt vervolgens vergeleken met de toxiciteitswaarden.
Vooral het meenemen van slechts één
emissieroute (drift) die bovendien vele
factoren te laag is bepaald, resulteert in
een onderschatting van de blootstellingsconcentraties tot enkele ordegroottes.
De aldus berekende (te lage) blootstellingsconcentraties worden getoetst aan de
beoordelingscriteria voor aquatische
toxiciteit. Een bestaand bestrijdingsmiddel
krijgt echter nog een verlenging van de
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Ook wordt in de verschillende gebieden
op verschillende wijzen gemeten.
Dit bemoeilijkt een vergelijking van de
toestand in verschillende regio's in Nederland.Daarnaast zijn voor veel bestrijdingsmiddelen slechts enkele toxiciteitsgegevens
bekend. Hierdoor is ergeen goed inzicht in
degiftigheid van deze middelen voor
verschillende groepen waterorganismen.
Ook worden opgrond van onderzoeksresultaten de (i)MTR's regelmatig herzien,
waardoor degeschetste situatie mogelijk
wijzigt.
Bestrijdingsmiddelenbeleid
Het beleid voor landbouwbestrijdingsmiddelen isvormgegeven in het Meerjarenplan
Gewasbescherming (MJP-G). Hoofddoelstellingen zijn het verminderen van de
afhankelijkheid, het gebruik en de emissies
van bestrijdingsmiddelen naar het milieu.
De doelstellingen voor een vermindering
van het gebruik uit het MJP-G(35%
volumereductie in 1995;50%reductie in
2000 ten opzichte van de referentieperiode
(periode 1984-1988)) zullen voor 1995
ruimschoots worden gerealiseerd. Dit komt
vooral door de vermindering van het
gebruik van grondontsmettingsmiddelen.
Het landelijke gebruik van de overige
groepen bestrijdingsmiddelen isveel
minder, ofin het geheel niet gedaald.
Dezegroepen vormen juist de grootste
problemen voor het aquatische milieu.
Ook de emissiereductiedoelstellingen
verspreid iwcr Nederland, diflubenzuron
* meting in zwevend slof / sediment
zullen worden gehaald, zowelvoor oppervlaktewater (doelstelling is > 70%in 1995),
bodem en grondwater (doel is 40-45%)
als de lucht (doel is 30-35%).Degebruiksreductie van grondontsmettingsmiddelen
Afi. 3 - Bestrijdingsmiddelen waarvoorinsommigegebieden (meer) metingen naardeconcentraties in oppervlaktewater
en enkele uitspoelingsgevoelige middelen
gewenstzijn.
zijn in belangrijke mate verantwoordelijk
voor het behalen van deze emissiereductieregelsvoor de toelatingsbeoordeling overtoelating,als de berekende concentraties
doelstellingen.
eengekomen. Inmiddels zijn ook initiade beoordelingscriteria tot een factor 100
Bij de berekeningen van de bovenstaande
tieven ondernomen om deaannamen in
overschrijden. De fabrikant krijgt in dat
emissiereducties zijn de routes 'atmosde risicobeoordeling te actualiseren.
geval 3 jaar de tijd om met veldonderzoek
ferische depositie'en 'afspoeling' niet
Dit
betreft
aanpassing
van
de
drift
en
het
de werkelijke risico's aan te tonen.
meegenomen.
Toch wordt de belasting
implementeren van meerdere emissieHet CTB motiveert het gebruik van deze
van
het
oppervlaktewater
via atmosferische
routes.Daarnaast worden sinds kort ook
factor 10Öop grond van onzekerheden in
depositie van belang geacht: deze wordt
veldmetingen
betrokken
bij
de
toelatingsde toegepaste modelberekeningen.
2,5 maal hoger geschat dan de emissies via
beoordeling.
de overige emissieroutes. Daarmee samenVoorzieneontwikkelingen
hangend blijkt dat de emissies via de route
Knelpunten bijde monitoring en
Door het van kracht worden van het
drift niet zijn verminderd ten opzichte van
beoordeling
Besluit Milieutoelatingseisen Bestrijdingsde referentieperiode. Deze route leidt juist
De situatie in het aquatische milieu kan
middelen is in 1995wettelijk vastgelegd
tot lokale piekconcentraties met grote
voor een groot aantal stoffen niet in kaart
dat bij een toelatingsaanvraag gegevens
risico's op effecten voor dewaterworden gebracht. Dit wordt onder meer
over onder meer het gedrag, de toxiciteit
organismen.
veroorzaakt doordat verschillende stoffen
en omzettingsproducten van bestrijdingsOok bij de opstelling en realisering van
nog niet geanalyseerd kunnen worden of
middelen betrokken moeten worden.
algemene
emissiereducerende maatregelen,
doordat de detectiegrenzen hoger liggen
Hierdoor zullen de gesignaleerde knelzoals
een
verplichte
keuring op alle spuitdan de norm. Dit laatste geldt vooral voor
punten met betrekking tot ontbrekende
apparatuur,
de
invoering
van emissie-arme
de zeergiftige insecticiden zoals synthegegevens en verschillen tussen de gegevens
toedieningstechnieken, het inzetten van
tische pyrethroïden, sommige organovan de fabrikant en de openbare literatuur
mechanische alternatieven en de integrale
fosforbestrijdingsmiddelen en trifenyltinin de toekomst geleidelijk afnemen.
implementatie van spuitvrije zones of
verbindingen
(fungiciden).
In Europees kader zijn in 1995 uniforme
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windsingels, is forse vertraging ontstaan.
In enkele teeltsectoren en regio's zijn
goede afspraken gemaakt om de emissies
te reduceren, maar deze betreffen slechts
een deel van alle teeltsectoren en emissieroutes van bestrijdingsmiddelen.
Naast algemene doelstellingen zijn in het
MJP-G ook stofspecifieke maatregelen
aangekondigd. Dit houdt in dat milieukritische toepassingen van stoffen gesaneerd
moeten worden. Voor de 55 meest milieukritische stoffen zijn hiertoe in 1993 initiatieven genomen, maar het proces is inmiddels sterk vertraagd. Hierdoor ontstaat de
situatie dat voor de beoordeling van deze
milieukritische stoffen niet de in 1995
vastgestelde internationale beoordelingscriteria voor aquatische toxiciteit worden
gehanteerd, maar factoren 10 tot 100
ruimere beoordelingscriteria uit het MJP-G.
In het kader van het Rijn Actieplan en
Noordzee Actieplan zijn afspraken gemaakt
over emissiereducties voor onder meer
elf van de bestudeerde bestrijdingsmiddelen. Afgesproken is om de emissies
in 1995met tenminste 50%te reduceren
ten opzichte van 1985. Voor vijf bestrijdingsmiddelen (atrazin, dichloorvos,
parathion, lindaan en bentazon) wordt
verwacht dat deze emissiereductiedoelstellingen voor heel Nederland niet gehaald
zullen worden. Het nationale toelatingsbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid
blijken niet afgestemd te zijn op deze
door Nederland aangegane internationale
verplichtingen.
Conclusie
Ondanks de huidige inspanningen en
ontwikkelingen omtrent de toelating,
toepassing en beleid voor bestrijdingsmiddelen blijft de situatie in het aquatische
milieu ernstig. Dit komt doordat het
gebruik en de emissies van insecticiden
onvoldoende zijn gedaald. Deze stoffen
geven juist de grootste risico's voor het
aquatische milieu.
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In memoriam
prof. dr.ir.L. Huisman
(1919-1996)
Heden ontvingen wij de droeve tijding
dat prof. dr.ir.L.Huisman zaterdag
26 oktober jl. - toch nog onverwacht - is
overleden.
Prof. Huisman zal voortleven in de herinnering van vele generaties waterleidingingenieurs die onder zijn leiding aan de
TUDelft zijn opgeleid. In de periode 19641984 heeft hij het onderwijs in de drinkwatervoorziening aan de TU op een zeldzaam hoog peil gebracht door zijn unieke
combinatie van wetenschappelijke benadering en praktische ervaring bij het ontwerpen van drinkwaterbedrijven.
Zowel nationaal als internationaal werd hij
gewaardeerd als ingenieur, als onderzoeker
en als autoriteit, wiens oordeel onomstreden was.
Zijn praktische ervaring stoelde met name
op zijn werk bij Gemeentewaterleidingen
Amsterdam, waar hij in de jaren 1947-1964
verantwoordelijk wasvoor het ontwerp van
de nieuwbouw van de inname- en voorzuiveringswerken van de WRKI-II te
Jutphaas en de infiltratiewinnings- en
zuiveringswerken van Leiduin I-II.
De wetenschappelijke benadering van het
drinkwatervak bij deze werken en later bij
het onderzoek aan de TUDelft kan geheel
aan Huisman persoonlijk worden toegeschreven. In het bijzonder dient hierbij
genoemd te worden zijn werk op het
gebied van hydraulica, grondwaterwinning,
kunstmatige infiltratie en langzame zandfiltratie. Over al deze onderwerpen heeft hij
onovertroffen handboeken geschreven, die
tot op de dagvan vandaag als naslagwerk
gebruikt worden.
Voor zijn verdiensten op het gebied van
kunstmatige infiltratie verleende de
Hochschule für Bodenkultur te Wenen
prof. Huisman een eredoctoraat.
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Hoe waardevol men zijn inbreng in de
praktijk van de drinkwatervoorziening
vond, blijkt o.a.uit de toekenning van de
Van Marie-prijs door de VWNen uit de
vele verzoeken om adviezen die Huisman
ontving uit vele landen, waaronder Maliesë,
Indonesië, India, Malta, Midden-Amerika
en Joegoslavië.
Daarnaast heeft prof. Huisman zich altijd
in grote mate ingezet voor een goed
bestuur vandeTUDelft. Hij was gedurende
20 jaar de inspirerende leider van de
Vakgroep Gezondheidstechniek (thans
Waterbeheer, Milieu- en Gezondheidstechniek), terwijl men voorts - niet tevergeefs - een beroep deed op zijn leiderschap voor de functies van decaan van de
Faculteit der Civiele Techniek (1974-1976)
en rector magnificus van de TUDelft
(1976-1978).
Tenslotte dient zijn belangstelling voor en
betrokkenheid bij de problematiek van de
watervoorziening van ontwikkelingslanden
genoemd te worden. Vanuit deze overtuiging heeft prof. Huisman aan de wieg
gestaan van het International Institute for
Hydraulic and Environmental Engineering
en heeft hij de activiteiten van het IHE
steeds van harte gesteund.
Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen
enige troost mogen vinden in het besef dat
zijn werk van blijvende waarde is voor de
TUDelft en voor de praktijk van de drinkwatervoorziening. Zijn geest leeft voort in
de vele mensen die het genoegen hebben
gehad door hem te zijn opgeleid.
Prof. ir.J.C.van Dijk
Vakgroep Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek TUDelft

