KIWA/VWN-colloquium 'Bestrijdingsmiddelen en drinkwatervoorziening'

Oppervlaktewater vraagt strengere normen voor pesticiden

In ons land, maar ook in de ons
omringende buitenlanden, wordt een
stevige discussie gevoerd over de normen
die men moet hanteren voor bestrijdingsmiddelen. Het heeft heel wat moeite
gekost om de uitgangspunten van de
'Milieucriterianota' ook in het 'Meerjarenprogramma Gewasbescherming'
opgenomen te krijgen. Hén van die
uitgangspunten is het hanteren van de
drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen van 0,1 //g/1 (som 0,5 //g/1) in
het bovenste grondwater.
Maar wanneer we de drinkwaternorm
zouden hanteren voor oppervlaktewater,
zou dat ernstige gevolgen hebben: voor
oppervlaktewater moeten strengere
normen worden gebruikt, willen we het
aquatisch milieu niet in gevaar brengen.
Dat bleek uit de voordracht van ing. R.
Faasen (RIZA) tijdens het
KIWA/VWN-colloquium'Bestrijdingsmiddelen en drinkwatervoorziening' dat
op 14 maart jl. werd gehouden in de
Utrechtse Jaarbeurs. Voor een aantal
bestrijdingsmiddelen zijn volgens Faasen
veel lagere normen nodig als we kijken
naar de NOEL-waarden voor diverse
organismen. 'We zien met spanning uit
naar de gevolgen van het nieuwe beleid,
dat in NMP+, 3 e Nota en nu in het
Meerjarenprogramma Gewasbescherming
is neergelegd, maar we zien het als pas
een eerste stap op een nog lange weg,'
aldus Faasen.
Algemene teneur van het colloquium was,
dat een verruiming van de norm voor
bestrijdingsmiddelen ongewenst wordt
geacht. Er zijn nog veel onzekerheden,
vooral over het gedrag van de bewuste
stoffen in de bodem. Het is daarom zeker
onjuist om uit te gaan van afbraak. Die
afbraak is afhankelijk van een groot aantal
factoren, die van plaats tot plaats
verschillen. En als er wel afbraak optreedt,
dan is het goed denkbaar dat de afbraakprodukten schadelijker zijn dan de
oorspronkelijke stof. Dat bracht
dagvoorzitter
dr. ir.J. A. Luijten
(Stichting Waterlaboratorium Zuid)
ertoe op te roepen tot
bestrijding aan de
bron door spaarzaamheid in het gebruik
van pesticiden onder
het motto: 'Gebruik wat je nodig hebt,
niet meer!'
Toelating
De milieubescherming kreeg een ruimere
plaats in de Bestrijdingsmiddelenwet bij
de wijziging van die wet in 1975, die in
1977 van kracht werd. Er waren al zo'n

300 werkzame stoffen toegelaten zonder
dat de milieu-effecten goed waren onderzocht. Het is gebleken dat meer dan de
helft van de oude bestrijdingsmiddelen
niet aan basismilieu-eisen voldoet.
Deze groep zal zo snel mogelijk worden
gesaneerd, aldus dr.J. A. van Haasteren
(ministerie van
VROM). Bij die
sanering wordt alleen
tijdelijk rekening
gehouden met het niet
aanwezig zijn van
alternatieven: voor
prioritaire stoffen tot
uiterlijk 1994/5 en
voor de rest tot 2000. In het NMP staat
dat in 2000 alleen nog bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten die vanuit
milieu-oogpunt niet onaanvaardbaar
schadelijk zijn. Via het Meerjarenprogramma Gewasbescherming zullen de
landbouwmethoden worden verbeterd
terwijl ook via voorlichting aan de
consument meer aandacht zal worden
gegeven aan de minst milieubelastende
landbouwprodukten. Bij aardappelen en
chrysanten heeft dit al duidelijk resultaat
gehad. Het Produktschap voor Groente en
Fruit heeft in zijn reactie op het MJP-G
terecht gesteld, dat de overheid moet
zorgen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen afneemt, omdat anders de
Produkten ook in het buitenland een te
slecht imago krijgen, aldus Van Haasteren.
'De EG-toelatingsrichtlijn voor bestrijdingsmiddelen, die naar verwachting
binnen enkele jaren van kracht zal zijn,
vormt een bedreiging voor het
ontwikkelde nationale beleid. Het is van
essentieel belang dat de Nederlandse

milieucriteria voor de bescherming van
grond- en oppervlaktewater die nu zijn
vastgesteld, gehandhaafd kunnen blijven,'
zo besloot Van Haasteren zijn voordracht.
Oppervlaktewater
Ing. R. Faasen (RIZA), wiens conclusie
boven al werd aangehaald, gaf een beeld
van de invloed van
landbouwkundig
gebruik van bestrijdingsmiddelen in
Nederland op de
kwaliteit van het
oppervlaktewater en
van de uitkomsten van
een aantal onderzoeksprojecten die de afgelopen paar jaar op dit
gebied zijn gedaan.
De normering in de IMP's Water en nu
(uitgebreider) in de Algemene Milieukwaliteit (AMK) voor bestrijdingsmiddelen ligt in vele gevallen lager en
soms zelfs aanzienlijk lager dan die van de
drinkwaterrichtlijn. De oorzaak is, dat er
bij de normering voor oppervlaktewater is
uitgegaan van het No Observable Effect
Level (NOEL-waarde) voor aquatische
organismen. Het ligt natuurlijk ook niet zo
voor de hand om voor oppervlaktewater
humaan-toxicologische maatstaven aan te
leggen.
Faasen wees erop, dat de strenge normering voor de waterkwaliteitsbeheerders
wel een inspanningsverplichting inhoudt,
maar geen resultaatverplichting.
Ilij schetste de resultaten van onderzoek
in het gebied van de Drentsche Aa, het
Westland, de Noord-Oost-Polder en
Oostelijk Flevoland en concludeerde, dat
er in de regel sprake is van meerdere
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belastingsroutes; zowel piekbelasting als
continue belasting optreedt en in meer
dan 2/3 van de watermonsters een overschrijding van de norm te zien is.
Uitspoeling en persistentie van de
middelen blijkt in het veld soms groter
dan op basis van theorie en laboratoriumexperimenten werd verwacht. De uitspoeling treedt ook vaak pas veel later op
dan voorzien, als gevolg van bijvoorbeeld
een hevige regenbui. Daar komt dan nog
bij, dat ook in het regenwater zelf de
AMK-normen dikwijls ruim worden
overschreden.
Zo'n 95% van de belasting van het
oppervlaktewater valt direct toe te
schrijven aan het landbouwkundig gebruik
van bestrijdingsmiddelen. 'Eén van de
oorzaken van de geconstateerde toestand
is een gevolg van de huidige toepassing
van de bestrijdingsmiddelenwet,' aldus
Eaasen.
Onzekerheden en waarheden
In de beoordeling van de toelating van
bestrijdingsmiddelen speelt een mogelijke
overschrijding van de EG-norm voor
drinkwater in geval van uitspoeling naar
het grondwater een belangrijke rol.
Om dit te kunnen toetsen wordt gebruik
gemaakt van het CTB-model (voor een
standaardsituatie) waarmee uitspoeling
naar het bovenste grondwater (en accumulatie in de bouwvoor) berekend
kunnen worden. Rond een dergelijk
model bestaan echter veel onzekerheden,
die samenhangen met de standaardsituatie
en de invoerparameters. Daarover sprak
ir. R. van den Berg
(RIVM). In het
verleden was er
eigenlijk nauwelijks
een goed beeld van
wat er precies in de
bodem gebeurde: men
was afhankelijk van de
natte vinger van het
'expert judgement'. Nu wordt steeds meer
toegewerkt naar objectieve standaardprocedures. Eén van die procedures is het
model FESTLA, waarin wordt uitgegaan
van evenwichtssorptie evenredig met het
organische-stofgehalte, omzetting als
D-orde-proces, afhankelijk van temperatuur, vochtgehalte en diepte, passieve
gewasopname, en transport volgens
Darcy. Maar door de onzekerheden, zoals
variatie in de parameters, de regenval, de
bodemheterogeniteit etc. kan de spreiding
na validatie erg groot zijn, aldus Van den
Berg. Niettemin vormen modellen een
goed bruikbaar instrument voor preventief
beleid: dat moet immers goed wetenschappelijk onderbouwd zijn.
In samemverking met het Staringcentrum
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wordt gewerkt aan verdere verbetering
van de modellen. Verdere uitbouw ervan
is minstens zo belangrijk als validatie, zo
meent Van den Berg.
Hij pleitte ervoor dat omzettingsprodukten en verontreinigingen van
bestrijdingsmiddelen veel meer dan
voorheen in beschouwing moeten worden
genomen in het toelatingsbeleid. Een
gebiedsgericht toelatingsbeleid lijkt hem
onontkoombaar.
Welke, waar, hoeveel?
Drs. R. Hopman (KIWA) presenteerde
een (in samenwerking met ir.
C. G. E. M. van Beek,
ook KIWA, opgestelde) inventarisatie
van bestrijdingsmiddelen in het
milieu. De inventarisatie stoelt op
KIW'A-onderzoek in
de jaren 1988, 1989
en 1990. In oppervlaktewater is het beeld
divers. De Rijn bevat hoge somconcentraties bestrijdingsmiddelen van verschillende pluimage. De Maas bevat voornamelijk triazines en er is een duidelijk
seizoenseffect. In het overige oppervlaktewater is een grote hoeveelheid verschillende middelen aangetroffen in soms sterk
fluctuerende concentraties. (Die fluctuaties, bijvoorbeeld in de Drentsche Aa,
brachten Hopman ertoe te zeggen dat een
meetfrequentie van eens per maand
weleens te laag kan zijn.)
In oevergrondwater worden bentazon,
dikegulac en M C P P op grote schaal
aangetroffen; andere middelen
incidenteel.
In grondwater overheersen bromacil en
DOP. Van 320 middelen zijn 37 aangetroffen in Rijnwater, 23 in Maaswater,
9 in oevergrondwater en ook 9 in
grondwater.

Verder onderzoek moet volgens Hopman
worden gebaseerd op het gebruik en de
produktie van de middelen, de mobiliteit,
de persistentie en ook op het voorkomen
van het middel in het buitenland.
Prioriteitenstelling
Met het oog op zowel inventariserend
veldonderzoek naar de grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit als op de
noodzakelijke ontwikkeling van
analysemethoden voor
bestrijdingsmiddelen
in water heeft KIWA
een prioriteitenstelling
ontwikkeld.
Daarover sprak drs.
L. M. Puijker (KIWA).
Criteria in de prioriteitenstelling zijn:
- plaats en omvang van de produktie van
het middel;
- plaats en omvang van de toepassing;
- de wijze van toepassing;
- de fysisch-chemische eigenschappen
van het middel;
- de kwetsbaarheid van de bodem en
- het voorkomen in diverse milieucompartimenten.
Op basis van deze criteria kan worden
bepaald welke stoffen (en in welke
volgorde) nader onderzoek behoeven.
Van de 320 middelen moet een 80-tal met
voorrang worden onderzocht. In de
praktijk werkt het wel, maar 'er lopen
nogal eens calamiteiten tussendoor die
zo'n gestructureerde planmatige aanpak
frustreren,' aldus Puijker. Een probleem
vormen ook de metabolieten, waarvan in
de regel nog veel te weinig bekend is.
Analyse: waarom zo moeilijk?
Eén van de belangrijkste aspecten van een
veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen is
het mogelijke voorkomen van residuen en
metabolieten ervan in voedsel. In het
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verleden heeft de analytische activiteit
zich voornamelijk geconcentreerd op de
bepaling van residuen in voedsel. In de
laatste jaren is echter ook een belangrijk
deel van de aandacht gericht op onder
andere het effect van
het gebruik op het
milieu, effecten
op 'non-target'organismcn en blootstelling van de mens
via andere wegen dan
de voedselketen.
Daarover sprak
dr. P. van Zoonen (RIVM).
De chemische diversiteit van de op de
markt beschikbare bestrijdingsmiddelen is
de laatste jaren toegenomen, en daarmee
ook het aantal analyses dat nodig is voor
een adequate bescherming van mens en
milieu. Ook de formulering van steeds
scherpere normen vormt een belangrijke
uitdaging voor analytisch-chemici
werkzaam in de bestrijdingsmiddelenanalyse, aldus Van Zoonen.
Uitgaande van een aantal trends in
bestrijdingsmiddelen, monstertypen,
produktiviteit en kwaliteit van analysemethoden kan worden afgeleid welke
vragen in de komende jaren door
methode-ontwikkelaars moeten worden
opgelost. Belangrijke kenmerken van
nieuwe methoden moeten zijn: hogere
gevoeligheid, betere selectiviteit, groter
toepassingsgebied, hogere reproduceerbaarheid en grotere produktiviteit. Voor
een deel kan aan deze vragen tegemoet
worden gekomen door het gebruik van
gekoppelde technieken zoals LC- en
GC-MS, LC-LC en LC-GC, maar ook
nieuwe wegen zoals immunologische
technieken staan voor ons open, aldus
Van Zoonen. Hij pleitte er in het slot van
zijn voordracht nog voor om ook de
negatieve resultaten van analyses als
resultaten te beschouwen en erover te
rapporteren. Dat voorkomt veel dubbel
werk.
Analysemethoden, wat betekent het?
Als een nieuwe methode ontwikkeld moet
worden, baseert de chemicus zich vaak op
wat in de literatuur bekend is. In de
praktijk blijkt dit vaak maar beperkt
bruikbaar: de gegevens zijn onvolledig, de
methode is toegespitst op andijvie in
plaats van op water, de gebruikte
apparatuur is niet aanwezig, de analysegrenzen zijn te hoog, etc. Meestal moet er
dus nog uitgebreid gesleuteld worden aan
een methode, en een aanpassing op één
detail heeft vaak gevolgen voor de hele
methode.
Afstemming van werkzaamheden tussen

belanghebbende laboratoria is vanuit
dat oogpunt noodzakelijk, aldus
dr. ir. Th. Noij
(KIWA). Behalve de
tijd die nodig is voor
modificatie en
implementatie van
een methode, spelen
validatie en kwaliteitsborging ook een
belangrijke rol voordat
een methode 'routinematig' kan worden
toegepast. Allereerst moet er duidelijkheid
bestaan over de eisen waaraan de
methode moet voldoen: de meest voor de
hand liggende zijn de analysegrens, de
betrouwbaarheid en de juistheid van de
meting. Bij de validatie van een methode
wordt dit op systematische wijze onderzocht. Maar ook zaken als lineariteit,
houdbaarheid en matrixinvloeden moeten
onderzocht zijn, voor we weten wat de
waarde van een analyseresultaat is.
Tenslotte moet de methode zijn waarde
bewijzen in ringonderzoeken, aldus Noij.
Hen triviale vraag, die de analyticus wel
steeds moet blijven stellen is: 'is het
werkelijk die stof?'
Hoe nu verder?
Uit de tijdens het colloquium gepresenteerde gegevens blijkt, dat we op dit
moment slechts zicht hebben op het topje
van de ijsberg. Van de toegelaten bestrijdingsmiddelen kan maar 30% in ( d r i n k water bepaald worden op het normniveau
van 0,1 //g/l en dit percentage geldt ook
voor de groep bestrijdingsmiddelen die op
basis van het selectiemodel van Puijker
een hoge prioriteit hebben gekregen. In
de slotvoordracht ging ir. F. L. Schulting
(KIWA) in op de wijze
waarop deze problematiek de komende
jaren kan worden
aangepakt, wat daarvoor nodig is en hoe
bestaande samenwerkingsverbanden
binnen de bedrijfstak
en daarbuiten daarvoor benut en eventueel versterkt zullen moeten worden.
'We hebben te maken met de wettelijke
norm van 0,1 //g/l. Dat is zo, en dat blijft
zo, ook de komende jaren,' aldus
Schulting. Als aandachtpunten noemde
hij: inventariserende studies, sanering
(overheid), verwijdering ('bij de waterleidingbedrijven zou de hele behandeling
de komende jaren weleens aardig op z'n
kop kunnen komen te staan'), kwaliteitsbewaking zowel van de bronnen als van
het drinkwater (waterleidinglaboratoria)
en de ontwikkeling van meetmethodes,
ook onder de 0,1 //g/1-grens. Goede meet-

methoden vormen de sleutel om de
problematiek verder in kaart te brengen
en te beheersen.
Schulting pleitte voor een nauwere
samenwerking en afstemming van de
werkzaamheden op dit gebied door
RIVM, RIZA, KIWA, de waterleidinglaboratoria en de universiteiten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van projectteams, waarin medewerkers uit de
bedrijfstak op een centrale plaats
gedurende bijvoorbeeld een halfjaar
gezamenlijk aan de ontwikkeling van
meetmethoden werken. Net zo min als
geld een beperkende factor mag zijn in de
ontwikkeling van adequate zuiveringsmethoden, mag de beschikbaarheid van
menskracht en apparatuur beperkingen
opleggen aan de noodzakelijke methodenontwikkeling, aldus Schulting. 'We kunnen
niet tot het jaar 2000 wachten om meer
zicht te krijgen op de omvang van de
ijsberg.'
Vasthouden aan de norm
Het hanteren van een 'ethische' norm
voor bestrijdingsmiddelen in drinkwater
brengt voor de waterleidingbedrijven
problemen met zich mee op het gebied
van de analyse en de zuivering. Die
ethische norm van 0,1 //g/1blijkt echter
voor een aantal stoffen in het aquatisch
milieu nog veel te ruim te zijn. Gevraagd
naar de kloof tussen de AMK-eisen en de
Milieucriteria, gaf Van Haasteren aan, dat
in de milieucriteria in de toekomst ook
chronische effecten zullen worden meegenomen, waardoor naar zijn verwachting
de verschillen minder zullen worden.
Afgemeten naar de stemming tijdens dit
KIWA/VWN-colloquium, is er binnen de
Nederlandse waterleidingbedrijfstak geen
enkele twijfel aan het nut van de ethische
norm. Men is zich er van bewust dat het
gaat om een principiële keuze, die de
nodige investeringen met zich meebrengt
in nieuwe analysemethoden en nieuwe
zuiveringstechnieken. Het betoog van
Faasen gaf aan, dat die principiële,
ethische norm voor het aquatisch milieu
niet ver genoeg gaat. Drinkwater dat aan
alle normen voldoet, zou dan niet geloosd
mogen worden op oppervlaktewater.
Maar ook regenwater is dan uit den boze,
volgens Faasen.
Maar omdat - ook volgens Faasen - 95%
van de belasting van oppervlaktewater
met bestrijdingsmiddelen afkomstig is van
landbouwkundig gebruik, is het zowel
voor de drinkwaterproduktie als voor het
aquatisch milieu van belang dat die
emissies verder worden beperkt.
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