Speuren naar sporen II
Eenvervolgop hetin 1991 gehouden verkennendonderzoek naarmilieuschadelijkestoffen
indeNederlandse watersystemen

Inleiding
In 1991 zijn de normen van de Derde
Nota Waterhuishouding, met enkele
wijzigingen als grenswaarden opgenomen
in de notitie MILBOWA [1]en in 1993in
de Evaluatienota Water [2].
De oorspronkelijke lijst stoffen in de
Derde Nota Waterhuishouding bestond
uit een M-lijst: 'te monitoren stoffen', en
een I-lijst: 'stoffen die inventariserend
gemeten moesten worden, omdat hei
minder duidelijk was of zij voor oppervlaktewater een probleem vormden'.

worden gemaakt van de landbouwtellingen [5]en informatie van consulentschappen voor de akker- en tuinbouw. Bij
een inventarisatie is het belangrijker de
werkelijk gebruikte stoffen te betrekken
dan zich te beperken tot de I-lijst.
Sommige I-lijst stoffen zijn al verboden
(dinoseb, captafol), anderen blijken
slechts zeer lokaal voor te komen (zoals
linuron in het Schelde stroomgebied [6]).
Ook kunnen nieuw toegelaten stoffen een
(lokaal) probleem zijn. De lokatiekeuze bij
het onderzoek van rijkswaterstaat heeft

J. M. VAN STEENWIJK
RIZA/WSC

A.J.W. PHERNAMBUCQ
RIKZ/ABD

J. H. VAN MEERENDONK
voorheen RIK/.,
thans provincie Friesland afd.
Waterhuishouding

H.L. BARREVELD
RIZA/1MLO

De I-lijst stoffen uit de Derde Nota zijn
onder meer geselecteerd op de hoeveelheid gebruikte stof. Dit stelde de waterkwaliteitsbeheerders voor een tweetal
problemen. Ten eerste: zijn deze stoffen,
waarvan het voorkomen in water niet of
nauwelijks was aangetoond, wel relevant
voor het eigen beheersgebied? Ten
tweede: zijn deze verbindingen wel te
analyseren? Op deze vragen wordt in dit
artikel kort ingegaan. Inmiddels zijn
inventariserende metingen in rijkswateren
uitgevoerd. De resultaten van 1991 zijn
eerder in dit blad verschenen [3].De
resultaten van 1992 komen hier aan de
orde [4], Eerst zal in zijn algemeenheid
worden ingegaan op de keuze van lokaties
en te meten stoffen. Daarnaast wordt
aandacht geschonken aan de eisen die
men in het kader van inventariserend
meten moet stellen aan de kwaliteit van
analysemethodieken.
Stofkeuze en lokatiekeuze
Bij het meten van I-lijst stoffen in een
beheersgebied speelt in het algemeen de
vraag: 'van welke activiteiten kunnen
emissies naar het oppervlaktewater
verwacht worden en om welke stoffen gaat
het'. De I-lijst bestaat voor het grootste
deel uit bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek van rijkswaterstaat heeft zich daar
dan ook op toegespitst. Bij de stofkeuze is
per stroomgebied globaal gekeken naar de
voorkomende teelten en de daarbij
gebruikte bestrijdingsmiddelen. Hierbij
kan voor een eerste inschatting gebruik

zich voornamelijk toegespitst op duidelijke
scheidingen van watersystemen zoals
mondingen van stroomgebieden, gemalen
van polders en op overgangsgebieden van
zoet naar zout water. Enkele lokaties zijn
gekozen omdat zij representatief geacht
worden voor het betreffende watersysteem (zie afb. 1).

Samenvatting
Speuren naar sporen II is het vervolg
op het eerder gerapporteerde onderzoek naar I-lijst stoffen van de
Derde Nota Waterhuishouding in de
rijkswateren en enkele regionale
wateren. In dit artikel wordt een
aantal punten uit het rapport belicht.
In zijn algemeenheid wordt ook
aandacht besteed aan de keuze van
parameters en lokaties en aan de
eisen die gesteld mogen worden aan
analysetechnieken: laboratoria
dienen aan te geven wat de verschillende analyses waard zijn.
Een kort overzicht van de meetresultaten voor de rijkswateren in
1992 is gegeven.
Hieruit blijkt dat nog tal van stoffen
op verschillende lokaties de grenswaarden (en op zee de streefwaarden) overschrijden.
Ook wordt aandacht besteed aan de
combinatietoxiciteit van stoffen bij
de beoordeling.
Analysetechnieken
Voor de I-lijst stoffen, voornamelijk
polaire bestrijdingsmiddelen, zijn
recentelijk veel analysetechnieken ontwikkeld. Bij deze technieken speelt de
vraag of de detectiegrenzen wel voldoende
laagzijn om overschrijdingen van de lage
normen te meten.

Afb. 1- Lokaties per Regio:
Meren en rivieren:
1. Lobith
2. Eijsden
3. Volkerak-Zoommeer
4. Haringvlietbrug
5. Haringvlietsluis
6. Maassluis
7. Gem. Westland
8. Eemmeer
9. Zwartemeer
10. Gem. Colijn
11. Gem. Lely
12. Markermeer
13. IJsselmeer
14. Den Oever
Noordzeekust en Schelde
estuarium:
1. Schaar van Ouden Doel
2. Sas van Gent
3. Bathspui
4. Vlissingen
5. Hoek van Holland
6. Katwijk uitw.
7. Noordzeekanaal
8-10. Raai Noordwijk
Waddenzee:
1. Den Helder
2 Oostoever
3. Roptazijl
4. Harlingen
5. Zwarte Haan
6. Lauwersoog
7. Damsterdiep
8. Termuntenzijl
9. Nw Statenzijl
10-13. Waddenzee
14-16. Eems Dollard

Afb. 1- Delokaties vanhet
inventariserendmeetnet run
rijkswaterstaat in 1992.
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Inzicht in de betrouwbaarheid is van
belang, gegeven het feit dat het gaat om
analyses die (nog) niet genormaliseerd
zijn. Naast de detectiegrens verdient het
aanbeveling te letten op de spreiding en
de efficiëntie waarmee een stof geïsoleerd
en bepaald kan worden (de recovery).
Deze parameters geven een indicatie van
de kwaliteit van de analyses en moeten als
randvoorwaarden worden meegenomen in
het overleg met de betrokken laboratoria
bij het opstellen van een meetplan (of bij
offerte aanvragen). Bij praktijkmonsters
kan het voorkomen dat door de samenstelling van het monster de opgegeven
detectiegrens of recovery niet wordt
gehaald. Als dat een afwijking van de
geoffreerde kwaliteit betekent, zal het
analyserend laboratorium dat moeten
motiveren. Het is altijd nuttig om bij het
aanbieden van meerdere monsters een
controle in te bouwen. Hetzelfde monster,
maar onder een andere naam (duplo)
geeft een indicatie van de herhaalbaarheid. Ook het toevoegen van de gevraagde
stof in concentraties van circa 10maal de
detectiegrens (het 'spiken' van monsters)
is zinvol. Met sommige technieken moet
men altijd voorzichtig zijn bij de interpretatie. Zo zijn gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC) in feite
geen bepalingsmethoden, maar scheidingstechnieken. De tijd die een stof nodig
heeft om door een chromatografische
kolom te lopen iswel karakteristiek voor
die stof maar deze 'retentietijd' sluit niet
uit dat een andere stof gelijktijdig de
detector passeert. Gaschromatografen
worden om die reden met selectieve
detectoren uitgerust (zoals NPD voor stikstof- en fosforverbindingen en ECD voor
organochloorverbindingen). Vaak wordt
met twee scheidingskolommen met verschillende retentietijden gewerkt. Ook bij
vloeistofchromatografie, vooral met een
enkele UV-band voor de detectie van
stoffen, kan de identificatie onzeker zijn.
Een 'Fotodiode-array' detector biedt dan
meer zekerheid in de identificatie. Het is
goed om in enkele monsters een contra
expertise te laten uitvoeren, liefst met een
ander type detector. De massa spectrometer (MS) is nog altijd onovertroffen
voor wat betreft de identificatie van
stoffen. De 'hardheid' van een uitspraak
over het vóórkomen van een stof neemt
globaal afvolgens de reeks GC-MS;
LC-MS > LC-Fotodiode-array; GC-NPD;
GC-ECD > minder selectieve detectie:
HPLC-UV en GC-FID. Voorzichtigheid
bij de interpretatie is dus geboden en
controle blijft wenselijk.

Toetsing
Voor veel verbindingen zijn grens- en
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diuron
mevinfos
dichloorvos
MCPP
isoproturon
malathion
parathion-ethyl
2,4-DP
atrazin
MCPA
dinoseb
dinoterb
linuron
simazin
pyrazofos
diazinon

Voorkomen van stoffen in zoet water
% stoffen aangetoond en % boven de norm
H

% aangetoond

% Dovan norm

A/b. 2 Overzichtvan het
percentage aangetoonde
stoffen van allemetingen m zoetwaterenhetpercentage overschrijdingvan degrenswaarde (ofhetind. MTR).

streefwaarden uit de Evaluatienota Water
[2]voorhanden. Echter niet voor alle
gemeten stoffen zijn dergelijke ecotoxicologisch onderbouwde normen
beschikbaar. Om deze stoffen toch te
kunnen toetsen isal in Speuren naar
sporen I,op grond van de beschikbare
ecotoxicologische informatie, een
indicatief maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) afgeleid [6].Dit risiconiveau vormt mede de basis voor vast te
stellen grenswaarden. In het vervolgonderzoek is literatuuronderzoek gedaan
naar verbindingen waar eerder te weinig
gegevens van waren voor het afleiden van
indicatieve MTR's. De afleiding van
indicatieve MTR's is ontleend aan het
RIVM [7]en gebaseerd op de methode
van Van Straalen en Denneman [8].Deze
methode geeft die concentratie waarbij
theoretisch 95%van de soorten in het
ecosysteem is beschermd. De streefwaarde is daarnaast gedefinieerd als het
MTR/100 (het verwaarloosbaar risico,
VR) In de Evaluatienota Water is gesteld
dat de streefwaarden in principe op zout
water toepasbaar zijn [2].Als er geen
streefwaarden voorhanden zijn, is in zout
water aan het indicatieve VR getoetst.
Overigens stelt de Evaluatienota Water
dat,vanuit het voorzorg- en het standstill-principe, de achtergrondwaarden in
het zoute water prevaleren boven de
streefwaarden.
De resultaten in zoet oppervlaktewater
In het zoete water zijn circa 110bestrijdingsmiddelen gemeten. Hiervan zijn
70 stoffen aangetoond, waarvan circa
30 stoffen de grenswaarde of het MTR
overschrijden. De recovery's lagen met
enige uitzonderingen tussen de 80 en de
120%.In enkele gevallen zijn de detectiegrenzen te hoog in vergelijking met de
grenswaarden en de indicatieve MTR's.
Afbeelding 2geeft overzicht van zestiental
stoffen die in 1992 veel zijn aangetoond in

zoet (rijks)water. Het betreft per parameter 70 tot 90 metingen. Stoffen die
duidelijk uitschieten waar het de overschrijding van de grenswaarde of het indicatieve MTR betreft, zijn het fenylureumherbicide diuron, en de organofosforesters
mevinfosen dichloorvos. In de Maas zijn de
concentraties van diuron in de zomer van
1992 aanleiding geweest om de waterinlaat van de WBBgedurende 20 dagen te
sluiten. Uit aanvullend onderzoek bleek
dat in het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied meer dan 50%van het
gebruik van diuron plaatsvindt op verharde oppervlakken. Snelle afspoeling
draagt vervolgens in hoge mate bij aan de
'zomerpiek' [9].Daarnaast komt een deel
van de belasting vanuit de landbouw en
een deel is grensoverschrijdend bij
Eijsden. Stoffen die minder vaak zijn
aangetroffen maar daarbij wel (vaak) de
grenswaarde of het indicatieve MTR overschrijden, zijn mecoprop (MCPP), isoproturon,
malathion, parathion-ethylen 2,4-DP.
Hoewel atrazinvaak is aangetoond overschrijdt ze de grenswaarde slechts in25%
van de metingen. Ook simazin wordt vaak
aangetoond maar slechts bij 7%van de
metingen betekent dit een overschrijding
van de grenswaarde. MCPA endiazinon
worden regelmatig aangetoond maar overschrijden de grenswaarde in minder dan
20%van de metingen. Rest nog een klein
aantal stoffen die in minder dan 20%van
de metingen zijn teruggevonden. Hiervan
overschrijden linuron, dinoseb, dinoterb en
pyrazofosde grenswaarde of het
indicatieve MTR. Een regionaal onderzoek in de Fleverwaard toont aan dat
trifenyltin in de waterbodem een
probleem is daar het de grenswaarde fors
overschrijdt [10].Zelfs door het RIZAen
het RIVM afgeleide indicatieve interventiewaarden worden overschreden [10].
Hierbij is sprake van een duidelijke relatie
met de aardappelteelt waarbij fenyltinverbindingen worden gebruikt bij de

428

bestrijding van Phytophthora infestans, de
verwekker van de aardappelziekte. De
resultaten van het onderzoek naar tinverbindingen in sediment en zwevend
stof in de rijkswateren zijn in tabel I weergegeven. Fenyltin wordt in slechts 4 van
de 12monsters aangetoond (minder vaak
dan in 1991).Voor dergelijke adsorberende stoffen mag verwacht worden dat
de verspreiding in water gering is.Butyltin
overschrijdt vrijwel in alle monsters de
grenswaarde.
TABEL I- Organotmverbindingen insediment en
zwevendstof.
Aantal
Percentage Percentage
Stof
metingen
aanvan de
getoond metingendat
de norm
overschrijdt
15
tributvltin
93
93
trifenyltin
12
25
25

Lokaties die veel overschrijdingen van
bestrijdingsmiddelen laten zien, zijn in de
grote rivieren Schaar van Ouden Doel
(Schelde), Lobith (Rijn) en Eijsden
(Maas) en lokaties die hiermee samenhangen zoals in het Haringvliet en bij
Maassluis. Bij Sas van Gent in het kanaal
Gent-Terneuzen zijn veel en hoge
concentraties van stoffen gemeten met
hoge normoverschrijdingen. Van de
overige zoet water lokaties valt gemaal
Westland op door de in de glastuinbouw
gebruikte organofosforbestrijdingsmiddelen. Ook in het Eemmeer komen
onverwacht veel overschrijdingen voor,
waaronder enkele verbindingen die in
Nederland verboden zijn (dinoseb,2,4,5-T)
Nader onderzoek zal uitwijzen of de
herkomst van deze stoffen de Gelderse
Vallei betreft dan wel of de lokatie in het
Eemmeer representatief is voor alle
randmeren. Daar men voor de drinkwatervoorziening oeverinfiltratie overweegt langs het Gooimeer (het Gooimeer
is nauw verbonden met het Eemmeer)
verdient dit nadere aandacht.
Combinatietoxiciteit
In de Derde Nota Waterhuishouding is
voor de organofosforbestrijdingsmiddelen
een aanvullende eis geïntroduceerd omdat
in de grenswaarde geen rekening is
gehouden met de combinatie toxiciteit ('bij
andere stofgroepen is dit wel gebeurd).
n
Deze luidt: I C/GW;) <1
i=l
waarbij: GWj = grenswaarde ^voorheen
de milieukwaliteitsdoelstelling 2000 van
de Derde Nota) van stof ien C, = de
concentratie van stof i.Tabel II laat zien
dat deze 'gewogen' sommatie voor de
boven genoemde lokaties in juni tussen de
9 (Gemaal Westland, Schaar van Ouden

TABEL II- Overzicht van deLc/nvoorenkele lokaties (gegevens vanjuni 1992) endebijdrage van enkele
stofgroepen daarin.
OPB*
FUH

Lobith

Hijsden

35
220

21
680

Maassl.
27
180

Haringvl. Sch. vOD Sas v.G. G. West. Kemmeer Den Oever
37
250

10
2370

99
2395

9
130

12
510

0
90

* OPB = organofosforbestrijdingsmiddelen; I-'UH = fenylureum herbiciden.
TABEL III- Stoffendie de0,1 ßg/l normvooroppervlaktewater, bestemdvoordebereidingvandrinkwater,
overschrijden.
IJsselmeer
dichloorpropaan
MCPP
2,4-DP
2,4-D
MCPA
2,4,5-T
metolachloor
atrazin
simazin
desethylatrazin
terbutylazin
diuron
isoproturon
methabenzthiazuron
metoxuron
aldicarbsultoxide
ethofumesaat*
chloridazon

Haringvliet Wettelijkdeel

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Lobith

Hijsden

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

*Chloridazon en ethofumesaat zijn aangetoond in het project SIVHGOM van het RIZA
1. atrazin
2. tributvltin
3. simazin
4. alachloor
5. MCPP
6. mevinfos
7. 2,4-D
8. diuron
9. 1,2-dichloorpropaan
10. chloridazon
11. isoproturon
12. MCPA
13. chloortoluron
14. 1,3-dichloorpropaan
15. metolachloor
16. linuron

Aangetoonde stoffen in zout water
% aangetoond en % boven streefwaarde
aaaaal s aangetoond

Ü W %bovenVR

100805

80-

c
s.

4020-

Afb. 3 - Overzichtvan
1 2 3 4 S 8 7 8 8 10 11 12 13 14 15 18
hetpercentage aangetoonde
stoffen
stoffen van alle metingen in
zout wateralsmede hetpercentage overschrijdingvan hetverwaarloosbaar risico niveau (streefwaarde, indicatiefVR).

Doel, Eemmeer) en de 99 (Sas van Gent)
schommelt. Het IJsselmeer bij Den Oever
is als referentie genoemd. Gemaal Westland heeft in augustus overigens een
gewogen sommatie van 78!Hieruit blijkt
dat, door de lage normen van de organofosforbestrijdingsmiddelen, de lokaties
zelden zullen voldoen aan deze aanvullende eis.Als we de fenylureum
herbiciden op dezelfde manier berekenen
(waarbij ook de MTR's als deler gebruikt
worden) dan zien we nog hogere overschrijdingen. Vooral de lokaties Schaar
van Ouden Doel en Sas van Gent blijken
hoog boven de andere uit te komen. Dit
komt door de zeer lageM I R van Diuron,
dat heel specifiek op algen werkt en daar
ook voor bedoeld is.Afgezien van het feit
dat een dergelijk middel niet in oppervlaktewater thuishoort, speelt de vraag hoe

zo'n specifiek effect moet meewegen in de
normstelling. De kans is groot dat na
evaluatie van MTR's in het project Integrale
Norm Stelling van VROM, de MTR van
Diuron hoger zal uitvallen.
Drinkwater
De norm voor oppervlaktewater bestemd
voor de bereiding van drinkwater van
0,1 //g/1[11]is door circa 20 stoffen op de
daarvoor relevante lokaties overschreden
(zie tabel III).
Resultaten in zout water
In het zoute water zijn circa 110bestrijdingsmiddelen gemeten. Hiervan zijn 32 stoffen
aangetoond die vrijwel allen de streefwaarden of het indicatieve VR overschrijden.
Enkele resultaten van de metingen in zout
water zijn samengevat in afbeelding 3.
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De stoffen die in 14%van de metingen of
meer de streefwaarde of het indicatief VR
overschrijden zijn afgebeeld. Overschrijdingen komen op alle lokaties in
zout water voor.

Voor combinaties van meerdere metalen
is CA aangetoond [17],combinaties van
twee metalen echter, geven tegenstrijdige
resultaten. Het gevolg is dat veel stoffen,
ook in lage concentraties, in een mengsel
een bijdrage aan de toxiciteit leveren. Dit
Tributylfosfaat, een stof die vrijwel overal
betekent in feite dat men bij normstelling,
wordt aangetroffen (een weekmaker voor
met name voor lokale risicobeoordeling
plastics) overschrijdt evenals metazachloor
(immissie gerichte normering) niet kan
en2,4,5,-Tdz indicatieve VR's niet.
uitgaan van effecten van afzonderlijke
Verbindingen die in meer dan de helft van
stoffen alleen. Naast individuele grensde zoutwatermonsters zijn aangetoond en
waarden zou een 'gewogen somnorm'
daarbij de indicatieve VR's of de streefzoals bij de organofosforesters, waarbij de
waarden overschrijden zijn atrazm,
fracties van de stoffen (concentratie
tributyltin, simazin, alachlooren chloridazon. gedeeld door ecotoxicologische onderEchter ook de grenswaarden of ind.
bouwde norm) opgeteld worden, wenseMTR's voor zoet water worden voor de
lijk zijn voor de bescherming van mens en
kust bij Noordwijk, in de monding van de
milieu. Vanuit wetenschappelijk oogpunt
Westerschelde en in de Waddenzee oververdienen in een dergelijke gewogen
schreden! Dit geldt voor mevinfos, MCPA,
somnorm, LC50-, NOEC-waarden of
mecoprop (=MCPP), dinoseben de fenyluMTR's de voorkeur als 'weegfactor'.
reumherbiciden Huron,isoproturon en
Immers de indicatieve MTR's zijn voorlinuron. Overigens overschrijden niet al
lopig van aard en bij de vaststelling van
deze stoffen gelijktijdig de grenswaarde op
grenswaarden wegen ook andere 'niet
al de genoemde lokaties. Niet in afbeelecotoxicologische' aspecten mee. Bovending 3opgenomen zijn de grenswaarde
dien is bij de normen die in de Derde
overschrijdende stoffen 2,4-DP, dinoseb,
Nota Waterhuishouding zijn afgeleid al
dichloorvosen het anilide propachloordat
rekening gehouden met combinatiebij Vlissingen de grenswaarde evenaarde.
toxiciteit binnen stofgroepen.
Ecotoxicologische evaluatie
Naast de toetsing aan normen rijst vaak de
vraag naar de gevolgen voor het aquatisch
ecosysteem van veel stoffen in lage
concentraties (ook onder de norm).Veel
van de gemeten stoffen komen in zoet
water voor in concentratieniveaus rond de
grenswaarde. In zout water liggen de
concentraties voornamelijk tussen het VR
en het MTR of grenswaarde. In de ecotoxicologie iswel onderzoek gedaan naar
de combinatietoxiciteit van stoffen.
Vooral stoffen met een zelfde werkingsmechanisme (zoals organofosforbestrijdingsmiddelen) kunnen aan de toxiciteit van een mengsel bijdragen. Dit
wordt concentratie additiviteit (CA)
genoemd. De aanvullende eis in de Derde
Nota Waterhuishouding voor de organofosforbestrijdingsmiddelen berust op
CAvan de Cholinesterase remmende
werking. Könemann heeft aangetoond dat
bij combinaties van een groot aantal
stoffen met vergelijkbare 'structuur
werkingsrelaties' (QSAR's),in lage
concentraties (minder dan 0,02 *LC50 =
concentratie waarbij 50%van de proefdieren sterft) CAoptreedt [12].Dit is ook
aangetoond voor stoffen met verschillend
werkingsmechanisme (Hermens [13]).
Recentelijk is door Faust etal. [14, 15]
voor veel combinaties van bestrijdingsmiddelen, CAaangetoond. Soms wordt
echter gedeeltelijke optelbaarheid van
effecten (partiële additie) gevonden [16].

Conclusies
Bij het opzetten van een meetnet voor
inventariserende doeleinden moet worden
uitgegaan van het actuele gebruik van
stoffen.
De eerste inventarisatie betreft dan ook
het huidige gebruik in de betreffende
regio.Analyserende laboratoria dienen
niet alleen aan te geven of zij een stof
kunnen meten maar ook wat de betreffende meettechniek presteert (detectiegrens, recovery en spreiding in uitkomsten van de meting).
Het inventariserend onderzoek naar
bestrijdingsmiddelen in de rijkswateren en
aangrenzende regionale wateren laat veel
stoffen zien die in zoet water grenswaarden en indicatieve MTR's overschrijden. Ook in zout water worden
stoffen aangetroffen die de streefwaarden
en het indicatieve VR overschrijden
(en soms zelfs grenswaarden).
Een vergelijking van enkele lokaties laat
zien dat naast de grensoverschrijdende
lokaties ook het Eemmeer veel overschrijdingen van grenswaarden en MTR's
heeft. Aandacht wordt gevraagd voor de
combinatietoxiciteit van stoffen.
Bij de beoordeling van de waterkwaliteit
kan een gewogen sommatie van de
gemeten concentraties een nuttige extra
parameter zijn. Evaluatie van de gewogen
sommatie geeft aan dat het indicatieve
MIR van diuron kritisch bekeken moet
worden.
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zwenkgras, gemiddeld een grotere
hoeveelheid herbiciden gebruiken dan
degenen die hun kanten niet hebben ingezaaid. Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit dat dergelijke akkerbouwers wellicht meer hechten aan nette
slootkanten.
Als reden voor de bespuitingen noemen
de akkerbouwers een heel scala van
onkruiden en enkele plagen. De belangrijkste onkruiden waartegen op de insteek
en slootkant gespoten wordt zijn kweek,
akkerdistel, (akker)melkdistel, klein hoefblad en klein kruiskruid. Met uitzondering
van deze laatste soort zijn dit allemaal
wortelonkruiden. In de sloot wordt vooral
gespoten tegen 'viotgras' en in mindere
mate tegen riet.
Discussie en conclusies
Uit de resultaten van de interviews blijkt
dat in de Haarlemmermeer de randen van
de percelen zeer intensief worden
bespoten. Een groot percentage van de
akkerbouwers verricht bespuitingen met
uiteenlopende middelen, soms meerdere
keren per jaar. De bespuitingen van de
perceelsrand kunnen in principe een
belangrijke emissiebron vormen naar
bijvoorbeeld oppervlaktewater, vooral
omdat in de praktijk de bespuitingen
zullen plaatsvinden als de wind van het
gewas af staat, om eventuele gewasschade
te voorkomen. Hoewel de interviews in
het algemeen in een open sfeer verliepen,
kunnen de gegevens mogelijk nog een
onderschatting geven van het middelengebruik aan de perceelsranden, vooral als
het illegale toepassingen betreft.
In tegenstelling tot de nauwkeurig
bekende dosering van middelen op het
perceel, wordt de dosering aan de randen
van de percelen (de insteek) vaak niet
goed bijgehouden. Een verklaring hiervoor is dat men onvoldoende rekening
houdt met de exacte oppervlakte van de
strook die men bespuit. In dat geval is het
zinvol bij het gebruiksvoorschrift de
relatie aan te geven tussen de breedte van
de te bespuiten strook en de aanbevolen
hoeveelheid per kilometer. De grote
verschillen in dosering die er nu bestaan,
kunnen daardoor worden vermeden.
Voorts kan gewezen worden op het alternatief, de insteek met een smalle-kantenfrees mechanisch te onderhouden.
Voor de bespuitingen van de slootkant
wordt door de akkerbouwers als motief
genoemd, dat de directe omgeving van het
perceel een belangrijke bron vormt voor
de verspreiding van onkruiden (en
plagen; naar het perceel. Toch lijkt de
vegetatiesamenstelling van de slootkant
maar in zeer beperkte mate overeen te
komen met die op de akker. De oorzaak
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van de mogelijke onkruidproblemen
vanuit de slootkant iswaarschijnlijk voor
een deel gelegen in de grote voedselrijkdom van de bodem. Op de slootkant
komt regelmatig kunstmest terecht en het
mechanisch onderhoud bestaat uit het
maaien dan wel klepelen, waarbij het
maaisel blijft liggen. Verschraling door het
afvoeren van het maaisel (bijvoorbeeld via
een maaizuig- of maaiharkcombinatie) en
nauwkeuriger kunstmest strooien aan de
akkerrand zal naar verwachting kunnen
leiden tot een andere vegetatiesamenstelling en mogelijk een besparing op het
slootkantonderhoud.
De bespuiting van de slootbodem tegen
viotgras en riet kan geheel achterwege
worden gelaten. Mechanisch slootschonen
blijkt hiervoor in de praktijk afdoende.
Verantwoording
De bovenvermelde gegevens zijn ontleend
aan: G. R. de Snoo &A.Wegener Sleeswijk, 'Use of pesticides along field margins
and ditch banks in the Netherlands', Med.
Fac. Landbouww. Univ. Gent, 58/3a,
1993,biz. 921-926. In 1990 heeft
A.Muller in het kader van een stage aan
het onderzoek meegewerkt. Het Akkerrandenproject van het Centrum voor
Milieukunde Leiden wordt gefinancierd
door Stichting Praemium Erasmianum,
XWO en ministerie van VROM.
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Oplossing problematiek zoute
kwel Wieringermeer stap
dichterbij
Gedeputeerde Staten Noord-Holland
hebben ingestemd met de voorwaarden
voor de overeenkomst voor afvoer van
riool- en zout kwelwater uit de Wieringermeer. Het gaat om een contract met zes
partijen voor de aanleg van leidingen en

de aanpassing van gemaal Leemans in
Den Oever voor de afleiding van zout
kwelwater en het water uit de rioolzuiveringsinstallatie op Wieringen. Als
ook de overige partijen zich met de tekst
en de voorwaarden van de overeenkomst
akkoord zijn zal de ondertekening naar
verwachting in september 1995plaatsvinden.
De deelnemende partijen zijn: Rijkswaterstaat, PWN, Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland, waterschap Hollands
Kroon, gemeente Wieringen, gemeente
Wieringermeer, Hoogheemraadschap
van Uirwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier en de provincie
Noord-Holland.
Het project 'Afleiding Uitslagwater
Wieringermeer Naar Waddenzee' heeft
tot doel het zoutgehalte in het IJsselmeerwater, in verband met de winning van
drinkwater, terug te dringen. Het project
vloeit voort uit het Rijnzoutverdrag van
1989waarbij de Rijnoeverstaten overeenkwamen de zoutbelasting in de Rijn
en in de gebieden die water vanuit de
Rijn ontvangen te verminderen.
Het project omvat de aanpassing van het
gemaalcomplex Leemans in Den Oever,
de bouw van twee kleine gemalen in de
Wieringermeer en de aanleg van een
leiding in de Zuiderhaven in Den Oever.
Deze leiding is bestemd voor de afvoer
van zout kwelwater uit de Wieringermeer
naar de Waddenzee (Voorhaven).
Tegelijkertijd zal een leiding worden
aangelegd om het gereinigd rioolwater
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
te Wieringen ook af te voeren naar de
Waddenzee. (Provincie Noord-Holland)

Symposium over Nederlandse
ervaringen met integraal
waterbeheer
De nationale comités van de internationale
niet-gouvernementele organisaties IAHS,
ICID en IAH organiseren een symposium
'Nederlandse ervaringen met integraal
waterbeheer, lessen voor internationale
samenwerking'. Het symposium wordt
gehouden op 5oktober 1995 bij IHE in
Delft.
Ontwikkelingen maar ook overgebleven
hinderpalen op institutioneel gebied
zullen mede aandacht krijgen. Ervaringen
in Nederland en buitenland, onder meer
inJemen en Bangladesh, zullen worden
vergeleken.
Nadere inlichtingen: Organisatie comité,
de heer E. Romijn, Mariënbergweg 1,
6862 ZL Oosterbeek, telefoon
085-340396.

