Landbouwbestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, een situatieschets

1. Inleiding
Landbouwbestrijdingsmiddelen zijn de
laatste jaren bij de waterkwaliteitsbeherende overheden steeds meer in de
belangstelling gekomen door hun belang
als diffuse bron van waterverontreiniging.
In het navolgende is daarom een poging
gedaan om een situatieschets te geven op
grond van informatie, die hierover de
laatste paar jaar in Nederland ter
beschikking is gekomen.
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Na een korte beschouwing over oppervlaktewaternormen voor bestrijdingsmiddelen en overschrijdingen van deze
normen, zal aan de hand van de
uitkomsten van een aantal onderzoeken in
verschillende delen van ons land een
aantal conclusies worden getrokken.
Omdat gestreefd is naar een overzicht op
hoofdlijnen, kan hierbij niet al te zeer
worden ingegaan op specifieke regionale
aspecten.
Vervolgens zal de kwantitatieve omvang
van de belasting van de Nederlandse
oppervlaktewateren met deze groep van
bestrijdingsmiddelen worden geraamd en
ook het aandeel in deze belasting vanuit
de land- en tuinbouw.

2. Ecotoxicologisch onderbouwde
normen voor bestrijdingsmiddelen in
de Derde Nota Waterhuishouding
De basiskwaliteit oppervlaktewater was
voor het eerst in het 2e Indicatief
Meerjaren Programma Water 1980-1984
[IJ geïntroduceerd en vormde de
minimumkwaliteitsdoelstelling voor alle
wateren waaraan geen specifieke functie,
zoals zwemwater, viswater of natuur, was
toegekend. Het werd daarom ook de
ecologische doelstelling van het laagste
niveau genoemd.
In deze basiskwaliteit was, naast de
somparameter cholinesteraseremming,
voor slechts twaalf afzonderlijke bestrijdingsmiddelen een norm gesteld, die
0,01fj.g/1 per stof bedroeg.
Deze 12 bestrijdingsmiddelen waren alle
organochloorverbindingen. Zeker in 1989
was het grootste deel hiervan al lang niet
meer als bestrijdingsmiddel in Nederland
toegelaten.
Sinds het uitkomen van de Derde Nota
Waterhuishouding in 1989 [2] is het begrip
algemene milieukwaliteit (AMK) of

Samenvatting
Landbouwbestrijdingsmiddelen vormen een belangrijk onderdeel van de diffuse
verontreiniging van het oppervlaktewater.
Onderzoek door waterkwaliteitsbeheerders toont aan dat in de meeste
binnenwateren de waarden voor de Algemene Milieukwaltieit voor bestrijdingsmiddelen worden overschreden. Uit de resultaten van enkele onderzoeksprojecten
in verschillende delen van het land met een uiteenlopend landbouwkundig
gebruik, komt een vrij consistent beeld naar voren.
Een vergelijking met industriële emissies leert, dat circa 95%van de belasting van
het oppervlaktewater in Nederland met bestrijdingsmiddelen het gevolg is van het
gebruik van deze stoffen in land- en tuinbouw.

waterkwaliteit 2000 in de plaats gekomen
van het vroegere begrip basiskwaliteit.
Met deze AMK is allereerst het aantal
bestrijdingsmiddelen, waarvoor normen
zijn geformuleerd, uitgebreid tot een
aantal van circa 60. Daarnaast zijn deze
nieuwe normen nu ook ecotoxicologisch
onderbouwd, wat vaak tot lagere getalswaarden heeft geleid. De getalswaarden
van de AMK zijn namelijk gebaseerd op
de No-Effect-Concentratie voor het meest
gevoelige waterorganisme bij chronische
blootstelling [3].Het belang van deze
AMK-waarden is bovendien groter, omdat
het hier overwegend om bestrijdingsmiddelen gaat, die vandaag de dag ook
feitelijk worden toegepast in de land- en
tuinbouw. Als voorbeeld zijn in tabel I
voor een zeventiental bestrijdingsmiddelen, die in de AMK zijn
opgenomen, de normen vermeld.
3. Oppervlaktewateronderzoek
3.1. Routinemetingen wijzen op grootscheepse
normoverschrijding
Door de waterkwaliteitsbeheerders wordt
de waterkwaliteit in hun beheersgebied
veelal routinematig onderzocht. In tabel II
zijn enkele uitkomsten vermeld van dit
monitoringonderzoek dat door de waterschappen en zuiveringsschappen wordt
uitgevoerd naar bestrijdingsmiddelen.
Uit de tabel blijkt, dat op 55 â 60% van de
meetpunten de normen voor bestrijdingsmiddelen worden overschreden! Bij dit
cijfer moet men bedenken dat de meetpunten in het algemeen niet in kavelsloten
zijn gesitueerd, maar meestal juist in de
wat grotere wateren, zoals kanalen en
vaarten, waardoor waarschijnlijk al een
zekere verdunning is opgetreden.
Daarnaast hadden deze metingen nog
slechts betrekking op het twaalftal 'oude'
organochloorpesticiden van de vroegere
basiskwaliteit.
Het zal dan ook geen verbazing wekken
als met een verschuiving van het analysepakket naar middelen die meer representatief zijn voor het hedendaagse gebruik,
het percentage normoverschrijding verder

TABEL I - Eenselectie van enkele bestrijdingsmiddelen
uitde algemene milieukwaliteit (fig/ltotaal).
Dichloorvos
Triazofos
Azinfos-methyl
Eenitrothion
I'arathion-ethyl
Trichloorfon
Cumafos
Diazinon
Malathion
Trifenyllinverbindingen
Aldicarb
Maneb
Metam-natrium
MCPA
Mecoprop
Linuron
Captafol

0,002
0,03
0,02
0,05
0,02
0,005
0,002
0,03
0,03
0,01
0,5
1.0
0,01
0,2
0,1
0,1
0,2

gaat stijgen. De uitkomsten van recente
metingen wijzen hier al op. Een verwachte
normoverschrijding voor bestrijdingsmiddelen op tweederde van de meetpunten lijkt ook niet overtrokken.
3.2. Vermindering van devissterfte, maar niet
van het aantal calamiteiten
De Unie van Waterschappen verzamelt
sinds 1984 gegevens over 'calamiteiten'
met bestrijdingsmiddelen, zoals deze door
de diverse regionale waterkwaliteitsbeheerders zijn geconstateerd (zie
tabel III). Het aantal gerapporteerde
calamiteiten per jaar vertoont over deze
periode een vrij constant beeld. Het aantal
processenverbaal vertoont wel enige
TABEL II - Routmemetingen waterschappen
overschrijdingen van (oude) basiskwaliteit.
Jaar

1986
1988
1989

Aantal
meetpunten

Aantal
boven bk

% overschrijding
van bk

355
402
449

211
252
248

59%
63%
55%

TABE . III - Aantal gerapporteerde calamit
watersc happen.

Geconstateerd
(Vissterfte)
Proces -verbaal
Veroor deling

'iten door

1984-87

1988-89

60
(60%)
18
7

16
(25 %)
8
4
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stijging, wat mogelijk wijst op een actiever
opsporingsbeleid.
Opmerkelijk in deze cijfers is ook dathet
percentage vissterfte de afgelopen paar
jaar sterk is gedaald. Dit wordt toegeschreven aan de vermindering vanhet
gebruik van de (inmiddels verboden) stof
endosulfan.
Overigens is het welzo dat voor bestrijdingsmiddelen waarvoor niet vissen,
maar andere soorten waterorganismen het
meest gevoelig zijn, het erg moeilijk isom
calamiteiten op te sporen. Op enige
afstand ziet men dode watervlooien
immers niet!
3.3. Projectmatigonderzoek vertoont een
consistent beeld
De laatste paar jaar is op verschillende
plaatsen projectmatig onderzoek verricht
naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Omdat het in dit bestek niet
doenlijk is de uitkomsten van alle onderzoeksprojecten te memoreren, zal ikmij
beperken tot enkele hoofdconclusies uit
slechts enkele van deze onderzoeken.
Dit uiteraard zonder afbreuk te willen
doen aan de waarde van de andere
projecten.
Uit onderzoek in de Drentsche Aa[4]
(zandgebied, teelt van industrieaardappelen) in 1987bleek een aantal
bestrijdingsmiddelen in het voor de drinkwaterwinning ingenomen oppervlaktewater voor te komen in gehaltes van
0,2 tot 2 //g/1. Ook bleek in een vervolgonderzoek de stof MITC (een metaboliet
van metam-natrium) in het veld zeer langzaam af te breken en werd deze stof meer
dan een jaar na de toepassing nog steeds
in het drainwater van een behandeld
perceel aangetroffen. De snelle afbraak
van deze stof, die op grond van
laboratoriumgegevens verwacht was,
vond in de praktijk niet plaats.
Ook de afbraak van de stof dichloorpropaan verliep traag, terwijl de verontreiniging van het oppervlaktewater met
dit middel niet incidenteel, maar vrijwel
bij voortduring optrad. Voor een aantal
grondontsmettingsmiddelen wasde
uitspoeling via het drainwater naar oppervlaktewater het belangrijkste transportmechanisme.
In het glastuinbouwgebied van het Westland bleken in 1987alle 20 onderzochte
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aanwezig te zijn [5],waarbij de
concentratie van een aantal organofosforinsecticiden hoger was dan de acute giftigheidsgrens voor Daphnia (watervlooien).
Recenter onderzoek in datzelfde gebied
[6] geeft aan dat de gehaltes van een groot

TABEL IV- Regenwatermeting doorHHS Delfland
voorjaar1989.
Gamma-HCH
Alfa-endosulfan
Dichlobenil
Vinchlozolin
Dichloorvos
Methyl-azinfos
Methyl-parathion
Tolclofos-methyl

Alicrogram/1
0,009-0,013
0,006-0,018

0,005-0,012
0,003
0,330
0,050
0,090
0,160

aantal bestrijdingsmiddelen, waaronder
organofosforinsecticiden en pyrethroïden,
in het oppervlaktewater in dit gebied de
veilige niveaus (soms zelfs aanzienlijk)
overschrijden. Daarnaast bleek uit
toxicologisch en hydrobiologisch veldonderzoek, dat voor sommige watermonsters een grote verdunning tot soms
wel een factor dertig of meer met schoon
water nodig was om te zorgen dat watervlooien niet acuut het loodje legden.
Ook was de levensgemeenschap in veel
sloten verarmd en onevenwichtig van
opbouw [7].
Een aparte en tamelijk schokkende
constatering was de ontdekking in1989
van het Hoogheemraadschap [8],datook
het regenwater in dit gebied soms hoge
gehaltes aan bestrijdingsmiddelen bevatte
en de oppervlaktewaterkwaliteitsnormen
overschreed (zietabel IV). Uit een vervolgonderzoek in 1990, uitgevoerd in
opdracht van de provincie Zuid-Holland
[9] kwam eenzelfde beeld naar voren, met
voor enkele stoffen (bijvoorbeeld dichloorvos) zelfs nog hogere uitschieters.
In 1989werd een onderzoek verricht in
een fruitteeltgebied in de Noordoostpolder [10].In dit gebied waren bij veel
fruittelers al diverse maatregelen getroffen
om de emissie van bestrijdingsmiddelen
naar oppervlaktewater te beperken.
Zo was in bijna 84%van de gevallen
tussen de watergang en de eerste rij fruitbomen een windsingel of rijpad aanwezig
en kon slechts in 15%spoel- en morswater
rechtstreeks in de sloot lopen.
Desondanks zijn alle 9 onderzochte
bestrijdingsmiddelen tijdens de gebruiksperiode in het oppervlaktewater waargenomen. Voor 3 van deze 9 bestrijdingsmiddelen waren er in de Derde Nota
Waterhuishouding getalswaarden voor de
AMK vastgelegd waaraan de uitkomsten
konden worden getoetst. Voor alle drie
stoffen werden deze AMK-waarden overschreden. Ook waren de gevonden bestrijdingsmiddelen niet alleen afkomstig
van de toepassing in het gebied zelf, maar
bleek dat er met het aangevoerde oppervlaktewater vanuit bovenstrooms gelegen
landbouwgebieden (met akkerbouw en
veeteelt) al het nodige aan bestrijdings-

middelen meekwam. Uit biomonitoring
met behulp van Daphnia bleek dat vooral
in april/mei, de meest intensieve gebruiksperiode, er ondanks de voorzorgsmaatregelen van de fruittelers op alle
monsterpunten sterfte optrad.
Vooral azinfosmethyl was hiervan een
belangrijke oorzaak.
Bij akkerbouwpercelen in Oostelijk Flevoland met onder meer aardappelteelt werd
in 1988en 1989onderzoek verricht [lij.
Het bijzondere van dit onderzoek wasdat
het gehele jaar rond werd gemeten, zodat
voor het eerst een indruk van het verloop
van de gehaltes in de tijd werd verkregen.
Zoals verwacht werden de hoogste
gehaltes aan organotinverbindingen
gemeten in het spuitseizoen, waarin de
aardappels bijna wekelijks met fenyltinverbindingen worden bespoten.
Verrassend was echter dat organotin het
gehele jaar door werd aangetroffen in
oppervlaktewater en waterbodem in
gehaltes die de AMKruim overschreden.
In het najaar was de zogenoemde
'nalevering' vanuit de waterbodem naar
de waterfase hierbij waarschijnlijk een
belangrijke factor.
Uitspoeling bleek voor organotin slechts
een geringe bijdrage te leveren aan de
belasting van het oppervlaktewater.
Overwaaiing (drift), onder andere van
vliegtuigbespuitingen, vormde een
belangrijk aandeel in de totale belasting.
Voor het middel dinoseb daarentegen was
uitspoeling juist wel een belangrijke
emissiebron. Dit was op zichzelf opmerkelijk, omdat deze uitspoeling uit
kleigronden aangeeft dat de stof mobieler
is dan tot dusver werd aangenomen.
Ook bleek, als na een droge periode
hevige regen valt, ookin deze Heigrond
een behoorlijke uitspoeling op te treden
van stoffen alsMCPA, mecoprop, 2,4-D,
bentazon, propachloor en metribuzin.
Vermoedelijk kwam dit door scheurvorming in de bodem. Een opmerkelijk
resultaat was dat een groot aantal stoffen
niet alleen tijdens de toepassingsperiode,
maar ooknogvele maanden daarna in het
oppervlaktewater gemeten werd in
gehaltes, die regelmatig het niveau van de
Algemene Milieukwaliteit uit de Derde
Nota Waterhuishouding overschreden.
3.4. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater:geconstateerde aanwezigheid en effecten
Natuurlijk is het bovenstaande eenerg
grove en weinig wetenschappelijke manier
om met onderzoeksresultaten om te gaan,
maar toch zit er een behoorlijke
consistentie in de uitkomsten van deze
onderzoeken die in heel verschillende
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delen van het land en onder heel verschillende omstandigheden zijn uitgevoerd. Er dringen zich dan ookde
volgende conclusies op:
- er zijn meerdere routes waarlangs
landbouwbestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater geraken;
- naast duidelijke concentratiepieken is er
veelal sprake van een min of meer
continue aanwezigheid in oppervlaktewater;
- het van bovenstrooms aangevoerde
water is soms zelf al voorbelast;
- zelfs met een beperkt analysepakket
blijkt normoverschrijding op bijna tweederde van de meetpunten op te treden;
- in veldsituaties worden ecologische
effecten ook daadwerkelijk waargenomen;
- zowel de mate van uitspoeling naar het
oppervlaktewater als de persistentie van
deze stoffen in het watersysteem zijn soms
groter dan (op grond van laboratoriumgegevens) magworden verwacht;
- piekbelastingen van oppervlaktewater
door uitspoeling doen zich soms pas voor
geruime tijd nâ het tijdstip van toepassing
en hangen samen met regenval;
- het regenwater is zelf ook al met
bestrijdingsmiddelen verontreinigd,
de gehaltes hierin kunnen soms de
AMK-waarden overschrijden.
4. De belasting van oppervlaktewater
in Nederland met bestrijdingsmiddelen
Er zijn dus signalen dat er iets misis.
Dit roept de vraag op naar de oorzaak
hiervan.
Als Nederlandse bronnen vanbestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
zijn zowel industrie als landbouw een
nadere beschouwing waard.
4.1. Omvang van deindustriëlelozingenin
Nederland
Van de industriële emissie naar oppervlaktewater van bestrijdingsmiddelen zijn
betrouwbare cijfers voorhanden, afkomstig
van vergunningcontroles en uit CUWVOrapporten. Op grond hiervan kan meteen
behoorlijke nauwkeurigheid de hedendaagse industriële emissie gesteld worden
op 10-20ton/jaar vanuit de produktie van
bestrijdingsmiddelen (chemische
synthese) en op max.0,5 ton/jaar (worst
case) vanuit de bedrijven die bestrijdingsmiddelen formuleren, alles uitgedrukt als
werkzame stof1. Tot voor kort was het niet
mogelijk deze hoeveelheid te vergelijken
met de emissie naar het oppervlaktewater
vanuit de landbouw.
1

werkzame stof, ookwelactieve stol'genaamd,
is de (chemische) verbinding ineen toegepast
bestrijdingsmiddel diebiologische activiteit bezit.

4.2. Delozing vanuit land- en tuinbouw
overheerst
In het kader van de voorbereiding vanhet
Meerjarenplan Gewasbescherming is
onlangs in nauwe samenwerking tussen
de Plantenziektenkundige Dienst vanhet
ministerie vanLNV en het RIZA geprobeerd een zo goed mogelijk inzicht
te krijgen in de grootte van de milieubelasting door landbouwkundig bestrijdingsmiddelengebruik en de routes
waarlangs deze belasting tot stand komt
[12]. Het bleek dat na zoveel jaren grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen
er eigenlijk verrassend weinig gegevens
op dit terrein beschikbaar waren. Op basis
van beperkte en soms zelfs fragmentarische informatie is daarom voor iedere
belastingroute een zo goed mogelijke
(beredeneerde) schatting gemaakt.
Ook was het soms nodig hierbij een aantal
aannamen te doen en enkele simplificaties
te plegen. Zo is bijvoorbeeld 'milieubelasting' gedefinieerd als de belasting
van het oppervlaktewater (de kavelsloot)
of de bodem naast het perceel, de lucht
erboven en het grondwater onder de
grondwaterspiegel onder het perceel.
Bodemverontreiniging op het agrarisch
perceel zelf is daarmee bijvoorbeeld niet
meegenomen. Bij de uitkomsten ervan
kunnen ook verder wel enkele kanttekeningen worden geplaatst. Zo kunnen
voor individuele stoffen op grond van
toepassingsmethoden of stofeigenschappen (bijvoorbeeld uitspoelgedrag) de uitkomsten behoorlijk afwijken
van het gemiddelde.
Voor geïnteresseerden is het daarom goed
kennis te nemen van het oorspronkelijke
rapport en van de verschillende achtergronden en aannamen die daarin zijn
vermeld.
Ondanks het indicatieve en globale
karakter van de cijfers is dit onderzoek
van groot belang, omdat hierin voor de
eerste maal is gepoogd een integraal beeld
te krijgen van de milieubelasting door het
gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Ook kan de vergelijking van de verschillende belastingsroutes een hulpmiddel zijn om prioriteiten te stellen.
Zo blijken bijvoorbeeld vooral af- en
uitspoeling in kwantitatief opzicht de
belangrijkste blootstellingsroutes naar het
oppervlaktewater te zijn. Beleidsmatig is
aan deze routes tot op heden nog vrijwel
geen aandacht besteed.
Uit het bovengenoemde project blijkt dat
de emissie naar oppervlaktewater een
globale omvang heeft van tussen de300
en 650ton per jaar, uitgedrukt als werkzame stof. Opgesplitst naar vollegrondsteelten en naar kasteelten, zijn deuit-

TABEL V - Emissieschatting oppervlaktewater
Vollegrondsteelten, tonwerkzame stof/jaar.
Uitspoeling
Afspoeling
Drift
YX'inderosie
Spoelwater (uitw.)
Spoelwater (inw.)
'Leeg' fust
Taluds/opp.Water
Lekw./Dompelrest.
Reinigen oogstprod.
Totaal

200-400
33-39
5
pm
<1
19-36
l - < 100
14-20
1-2
pm
273-603
(1-3% van verbruik"

TABEL VI- Emissieschatting oppervlaktewater
Kasteelten, tonwerkzame stof/jaar.
Uitspoeling
Grondontsmetting
Condensgoten
Kasreinigcn
Drift
Regenleiding
Restant/spoelw.
Lekw. Steenwolmat
Reinigen oogstprod./
Dompelbad/div.
Totaal

9-13
8-12
0,2
14
« 1
4
2
pm
4-5
42-51
(3,5-4% van verbruik)

komsten vermeld in de tabellen V enVI.
Als de omvang van de landbouwkundige
emissie vergeleken wordt met die vanuit
de industrie, dan blijkt zo'n 95%van de in
Nederland plaatsvindende belasting van
het oppervlaktewater met landbouwbestrijdingsmiddelen het gevolg te zijn
van het gebruik van deze stoffen in de
land- en tuinbouw.
Ofschoon het op het eerste gezicht buiten
het onderwerp van dit artikel valt, ishet
ook interessant om de belasting van het
oppervlaktewater vanuit de landbouw te
vergelijken met de belasting van de
andere milieucompartimenten (zie
tabel VII). Opvallend in dit overzicht is
het grote percentage van het bestrijdingsmiddelengebruik dat de lucht ingaat.
Vermoedelijk verklaart dit de hoge
gehaltes in het regenwater inhet
Westland, waarvan eerder in tabel IV
cijfers zijn gegeven.
4.3. De bijdragevanuit het buitenland
Verwacht magworden dat ookdebelasting vanuit het buitenland afkomstig is
van zowel industriële produktie alsvan
landbouwkundig gebruik, alleen weten we
daarvan niet precies het aandeel vanelk
TABEL VII- Emissieschattingtotale 'milieubelasting
in % van verbruik.
Lucht
Bodem
Grondwater
Opp.Water

Vollegrond

kassen

20-22
1-2
1-2
1-3

51-52
0,2
pm
3,5-4

