Bestrijdingsmiddelen in het meetnet grondwaterkwaliteit van de
provincie Noord-Brabant

1. Inleiding
De afgelopen jaren zijn in Nederland
diverse grondwaterkwaliteitsmeetnetten
ontworpen en ingericht, onder meer het
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit
(LMGK) en verschillende provinciale
meetnetten (PMGK) waaronder dat van
Noord-Brabant. In de hoofddoelstelling
van beide meetnetten staat het verband
centraal tussen enerzijds de chemische
samenstelling van het grondwater en
anderzijds het landgebruik, het bodemtype en de geohydrologie.
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Zowel het landelijk meetnet, als het
PMGK Noord-Brabant, zijn gebaseerd op
het concept van homogene gebiedstypen,
dat wil zeggen unieke combinaties van
landgebruik, bodemtype en geohydrologie.
Regelmatig wordt het grondwater in de
putten van het PMGK Noord-Brabant
onderzocht op de aanwezigheid van onder
meer chloride, nitraat, sulfaat, fosfaat,
ammonium-stikstof, ijzer, aluminium,
mangaan, kalium, natrium, magnesium en
calcium, maar ook zware metalen zoals
zink, lood en cadmium. Om nu te bepalen
of en in hoeverre in het grondwater ook
bestrijdingsmiddelen afkomstig van de
land- en tuinbouw voorkomen, is door
Tauw Milieu bv te Deventer, in opdracht
van bureau Bodembescherming en bureau
Grondwater van de provincie NoordBrabant, in het eerste kwartaal van 1993
een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd. In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek beschreven'.
2. Werkwijze
Voor dit onderzoek zijn van de in totaal
122 putten van het LMGK en PMGK die
in Noord-Brabant voorkomen, er 59 geselecteerd: 12 akker- en tuinbouw-

' Voor een nadere beschrijving van de resultaten
van het onderzoek wordt verwezen naar het rapport
'Bestrijdingsmiddelen in het provinciaal meetnet
grondwaterkwaliteit van de provincie NoordBrabant'. Rapport nummer 3228894, TAUW" Infra
Consult BVDeventer, juni 1993.

Samenvatting
In het eerste kwartaal van 1993 is het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit van
Noord-Brabant onderzocht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen afkomstig
uit de land- en tuinbouw. Daartoe zijn 59 putten geselecteerd, waarvan
12 akker- en tuinbouwlokaties en 47 gras- en maïslandlokaties. Voor de onderscheiden vormen van landgebruik zijn aparte analysepakketten samengesteld,
gebaseerd op het bestrijdingsmiddelengebruik in de provincie en het meetprogramma bestrijdingsmiddelen van het RIVM. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat de EG-richtlijn voor bestrijdingsmiddelen in drinkwater in
meer dan 25% van de onderzochte monsters wordt overschreden.

lokaties en 47 gras- en maïslandlokaties.
Voor alle putten geldt dat ze zijn gelegen
in infiltratiegebieden met zogenaamde
'jong water', dat wil zeggen infiltratie van
nä 1960 (gebaseerd op tritiumgegevens
van de putten). Alle akker- en tuinbouwlokaties zijn gelegen op zandgronden.
Voor de gras- en maïslandlokaties wordt
een onderscheid gemaakt tussen zandgronden en klei- of veengronden.
Afbeelding 1geeft een overzicht van de
geselecteerde putten.
Op alle lokaties is steeds het ondiepe
grondwater bemonsterd (< 10 m-mv). De
gemiddelde filterdiepte bedroeg
8-10 m-mv. Van de 59 geselecteerde
putten zijn er vier niet bemonsterd, omdat
die onvindbaar waren of omdat die niet
toegankelijk bleken.
Gebaseerd op het bestrijdingsmiddelengebruik in Noord-Brabant en de door het
RIVM gehanteerde analysepakketten voor
het meetprogramma bestrijdingsmiddelen
in het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit zijn twee analysepakketten
samengesteld: één voor de akker- en
tuinbouwlokaties en één voor de gras- en
bouwlandlokaties.
Voor het grondwater afkomstig van de
akker- en tuinbouwlokaties zijn de
concentraties bepaald van N-methylcarbonaten, chloorfenoxyalkaancarbonzuren, dinitrofenolen, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, triazinonen, ureumverbindingen en overige stoffen,
waaronder ethyleenthioreum en methylisothiocyanaat. Voor het grondwater
afkomstig van de gras- en maïslandlokaties zijn de concentraties bepaald van
aniliden, triazines, chloorfenoxyalkaancarbonzuren, bentazon en BAM (2,6dichloorbenzamide).
3. Resultaten
Akker- en tuinbouwlokaties
Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen
voor de akker- en tuinbouwlokaties zijn
alleen MCPA en 2,4-dinitrofenol aangetroffen in concentraties groter dan de
detectielimiet. MCPA is op slechts één
lokatie gemeten. De concentratie bedraagt
0,3 //g/l. Daarmee wordt de EG-drink-

waternorm voor bestrijdingsmiddelen
overschreden. In het bestrijdingsmiddelenonderzoek van het RIVM is
MCPA tot nog toe niet aangetroffen.
2,4-Dinitrofenol is op 10 van de
12 akker-en tuinbouwlokaties gemeten in
een concentratie groter dan de detectielimiet. Dat is in meer dan 80% van de
gevallen. De concentraties variëren van
0,1 tot 31 //g/l. Daarmee wordt, net als
voor MCPA, de EG-drinkwaternorm
overschreden. Echter, als metaboliet van
bestrijdingsmiddelen staat 2,4-dinitrofenol
niet geregistreerd.
Gras- en maïslandlokaties
Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen
voor de gras- en maïslandlokaties zijn
2,4-D, dicamba, MCPA, mecoprop,
bentazon en BAM (2,6-dichloorbenzamide) allen één of meerdere keren
aangetroffen in een concentratie groter
dan de detectielimiet. Dicamba, MCPA en
mecoprop komen ieder één keer voor in
een concentratie groter dan de detectielimiet. De gemeten gehalten bedragen
respectievelijk 0,2, 0,8 en 0,2 //g/l. In alle
drie de gevallen wordt de EG-drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen overschreden. 2,4-D is op vier lokaties aangetroffen in een concentratie groter dan
de detectielimiet. Dat is in bijna 10% van
de gevallen. De concentraties variëren van
0,1- 0,7 //g/l. Daarmee wordt, net als voor
de overige chloorfenoxycarbonzuren, de
EG-drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen steeds overschreden. Op bijna
20% van de onderzochte gras- en
maïslandpercelen (acht keer) wordt de
drinkwaternorm voor bentazon overschreden. De hoogste concentratie
bedraagt 6,1 //g/l. BAM (2,6-dichloorbenzamide) komt op acht lokaties voor in
een concentratie groter dan de detectielimiet (> 0,03 //g/l). De concentraties
variëren van 0,04 tot 4 //g/l. Op vijf
lokaties wordt de drinkwaternorm overschreden. Dat is in 12% van de gevallen.
Atrazin en omzettingsprodukten van
atrazin zoals desethylatrazin en
desisopropylatrazin zijn, in tegenstelling
tot eerder in Noord-Brabant verricht
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bestrijdingsmiddclenonderzoek, in geen
van de onderzochte monsters aangetroffen. Dat deze stoffen niet zijn aangetroffen kan worden verklaard doordat
een andere detectielimiet is gerealiseerd
en een andere onderzoekstrategie is
gehanteerd dan in het veldonderzoek
bestrijdingsmiddelen 2 . Er is geen reden
om aan te nemen dat in het provinciaal
meetnet grondwaterkwaliteit nu structureel andere concentraties voorkomen
dan er in het meetprogramma bestrijdingsmiddelen van het RIVM in het

landelijk meetnet grondwaterkwaliteit zijn
gemeten 2 .
2
Voor hetbestrijdingsmiddclenonderzoek in
Nederland datdoor hetRIVM wordt uitgevoerd
kan eenonderscheid worden gemaakt tussen a. hei
veldonderzoek bestrijdingsmiddelen enb.het
meetprogramma bestrijdingsmiddelen in het
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit. Heteerste
onderzoek isvooral gericht ophetuitspoelingsrisico vanbestrijdingsmiddelen onder kwetsbare
grondsoorten en richt zich vooral ophetbovenste
grondwater. Hetgaat daarbij omeenzeer gerichte
monstername enanalyse enwordt uitgevoerdmet
het oog opdetoelating van bestrijdingsmiddelen in

de land- entuinbouw. Hettweede onderzoek heeft
een veel globaler karakter. Per landgebruikstypeof
gebied wordt steeds eenvast analysepakket gehanteerd. Deonderzoekstrategie enderesultatenvan
het inKoord-Brabant verrichte onderzoek zijnhet
best tevergelijken metdie van het meetprogramma
bestrijdingsmiddelen.

Wanneer geen rekening wordt gehouden
met het aantal keren dat voor 2,4-dinitrofenol de detectielimiet wordt over• Slot oppagina 201

Aft. 2- Overzicht van deonderzochteputtenwaarvoorde EG-richtlijn voorbestrijdingsmiddelen indrinkwater-wordt overschreden.
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NAGROM-REGIS
Drs. ing.J. L. van de Meij (IGG-TNO)
schetste de combinatie van NAGROM
met het REgionaal Geohydrologisch
Informatie Systeem (REGIS).
Ruim 3 jaar geleden besloten Rijkswaterstaat, de hoofden van Provinciale
Diensten voor Water en Milieu en het
Instituut voor Grondwater en GeoEnergie TNO tot de ontwikkeling van een
REgionaal Geohydrologisch Informatie
Systeem (REGIS), als vervolg op de
papieren Grondwaterkaart in het kader
van de geohydrologische verkenning van
Nederland.
REGIS bevat diverse thema's:
- een geohydrologisch lagenmodel van de
ondergrond
- grondwaterstand- en grondwaterkwaliteitsgegevens
- zoet-zout model van de ondergrond
- informatie over het oppervlaktewaterstelsel
- vervuilingslokaties
- topografische informatie en
- aanvullende thematische informatie,
één voorbeeld daarvan is NAGROM.
Het geohydrologische lagenmodel
(digitale grondwaterkaart) vormt de kern
van het informatiesysteem en is in feite
een driedimensionaal geohydrologisch
lagenmodel van de ondergrond. Dit lagenmodel geeft enerzijds verbreidingen en
diktes van de diverse onderscheiden lagen
aan en anderzijds de hydraulische eigenschappen.
IGG beheert een nationale databank met
grondwatergegevens. Dit systeem met de
naam On Eine Grondwater Archief
(OLGA) bevat grondwaterstanden en
grondwaterkwaliteitsgegevens uit diverse
grondwatermeetnetten. Bovendien
beschikt OEGA over een breed scala van
bewerkings- en presentatiefaciliteiten.
OEGA is met REGIS gekoppeld.
Informatie over het oppervlaktewaterstelsel met bijbehorende peilen (zomer en
winter) wordt verzameld en gedigitaliseerd.
Binnen REGIS is het GIS-pakket ARC/
INEO geïmplementeerd, waardoor allerlei
faciliteiten kunnen worden benut.
Gebruikers kunnen gestructureerd kaartinformatie samenstellen, raadplegen,
editten, digitaliseren, en bewerken.
Binnen de structuur van REGIS kan een
aantal eenheden worden onderscheiden,
namelijk:
- een database met alle relevante
gegevens
- selectie- en zoekmogelijkheden
- applicaties waarmee alle noodzakelijke
manipulaties kunnen worden uitgevoerd
en
- een schil van Softwaremodules, de

zogenaamde gebruikersinterface', die de
communicatie verzorgt tussen de functionaliteiten van het systeem en de
gebruiker.
NAGROM en REGIS vormen de basis
van een infrastructuur voor de (grond)waterbeheerder in Nederland waarmee de
belangen kunnen worden afgewogen en
waarmee direct op ontwikkelingen in het
waterbeheer kan worden gereageerd zodat waar nodig - tot een tijdige aanpassing van het beleid kan worden overgegaan.
Conclusies
- NAGROM is een openbaar model dat
voor iedereen ter beschikking staat. Het is
over heel Nederland volgens één en
dezelfde standaard gebouwd, gekalibreerd
en gedocumenteerd. De gegevens zijn aan
standaarden voor betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid onderworpen en worden
bij IGG permanent in het REgionaal
Geohvdrologisch Informatie Systeem
(REGIS) beheerd.
- NAGROM en REGIS vormen de basis
van een infrastructuur voor de (grond)waterbeheerder in Nederland waarmee
belangen kunnen worden afgewogen en
waarmee direct op ontwikkelingen in het
waterbeheer kan worden gereageerd.
De dagleider drs. E. A. M. Claessen
(RIZA) rondde de succesvolle voorlichtingsdag af, waarbij ook de 70 deelnemers werden bedankt voor hun actieve
bijdrage in de discussie.
Voor nadere informatie over NAGROM
kan men zich wenden tot: W.J. de Eange,
RIZA, Postbus 17, 8200 AA Eelystad of
J. E. van de Meij, IGG-TNO,
Postbus 6012, 2600 JA Delft.
H. Hooghart
Instituut voor Grondwater en Geo-energie
TNO
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schreden (als metaboliet van bestrijdingsmiddelen staat 2,4-dinitrofenol niet
geregistreerd), dan geldt dat op meer dan
25% van de onderzochte lokaties de
EG-richtlijn voor bestrijdingsmiddelen in
drinkwater wordt overschreden. Zij
bedraagt 0,1 //g/l voor één verbinding en
0,5 fig/l voor alle verbindingen tezamen.
Afbeelding 2 geeft een overzicht van de
putten waarvoor de EG-richtlijn wordt
overschreden.
4. Discussie
Gezien de grote frequentie waarmee BAM

(2,6-dichloorbenzamide) wordt aangetroffen in het grondwater onder grasen maïslandlokaties, verdient het aanbeveling het RIVM-pakket voor akkerbouw-, maïs- en grasgebieden in het
meetprogramma bestrijdingsmiddelen met
BAM uit te breiden. Tot nog toe worden
alleen grondwatermonsters afkomstig uit
stedelijke gebieden en onbeteelde
terreinen plus monsters afkomstig uit
fruitteeltgebieden in het meetprogramma
bestrijdingsmiddelen in het landelijk
meetnet grondwaterkwaliteit onderzocht
op de aanwezigheid van BAM.
Over de herkomst van 2,4-dinitrofenol is
nauwelijks iets bekend. Als metaboliet van
dinoseb, dinoterb, DNOC of een ander
bestrijdingsmiddel staat het niet geregistreerd. Mogelijk dat het afkomstig is van
zaad- en pootgoedontsmettingsmiddelen
of van veevoederadditieven, diergeneesmiddelen of schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen, waarbij het via de
mest in bodem en grondwater terechtkomt. Gezien de grote frequentie en de
hoge concentratie waarmee het onder
akker- en tuinbouwpercelen in het grondwater is aangetroffen, lijkt het gewenst een
(literatuur)onderzoek uit te voeren naar
de herkomst, het gebruik en de schadelijkheid van 2,4-dinitrofenol in grond- en
drinkwater. Gezien de verwachte
persistentie en mobiliteit van 2,4-dinitrofenol kan overwogen worden ook het
diepere grondwater op de aanwezigheid
ervan te onderzoeken.

• •

•

Summaries
• End ofpage 179
H , 0 (27) 1994,nr. 7;202
J. KRUIT and Al.VAK LOOSDREC1 IT:
First international conference on
micro-organisms in activated sludge
and biofilms
ASpecialized international conference on microorganisms in activated sludge and biofilm
processes was held on 27 and 28 September 1993
in Paris. The purpose ol'the conference was to
provide an international forum for the exchange of
informations among researchers, designers,
manufacturers and operators for a better control of
micro-organisms to optimize biological waste water
treatment processes. The main topics were:
characterization and quantification of biomass,
research and modelling of activated sludge process,
separation of activated sludge, biodégradation of
xenobiotic compounds and population dynamics in
biofilms.
The presentations clearly demonstrated that the
basic ideas behind the IAWPRC-model have been
accepted. Preventing of bulking sludge tooka
prominent place on the conference. The problem
seemed to be solved with the installation of
different types of selectors but implementation of
P- and N-measures have partly undermined the
functioning of the selector. So it can be concluded
that essential information is still missing.

