Een compacte zuiveringsunit als mogelijke oplossing voor
spuitrestanten van bestrijdingsmiddelen

Spuitrestanten, een aanzienlijk
probleem
In de huidige praktijk van toepassing van
bestrijdingsmiddelen ontstaan spuitrestanten en spoelwater van het reinigen
van de spuitapparatuur. De omvang van
deze restanten ligt in de orde van grootte
van 1% van het verbruik aan bestrijdingsmiddelen [1],zo'n 100 ton actieve stof per
jaar. Een aanzienlijk gedeelte hiervan
komt naar verwachting in het oppervlaktewater terecht, en vormt daarmee een
belangrijke emissieroute van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater.
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Bovendien veroorzaken ze een korte,
maar hoge piekbelasting, waardoor acute
effecten als vissterfte kunnen optreden.
Sanering van deze lozingen is dan ook van
groot belang. De eerste stap hiervoor is de
realisatie van maatregelen die het ontstaan
van spuitrestanten tot een minimum
beperken. Een inventarisatie van dergelijke bronmaatregelen vindt op dit
moment plaats in de werkgroep 'spoelwater' [2].Aanvullend moet worden
nagegaan welke zuiveringsmethoden
eventueel dit soort afvalwater kunnen
behandelen.
In 1988 is een oriënterend onderzoek
uitgevoerd naar mogelijkheden van het
zuiveren van spuitrestanten en spoelwater.
Hiertoe is een in Engeland ontwikkelde
compacte fysisch-chemische zuiveringsinstallatie naar Nederland gehaald en
beproefd op initiatief van het Landbouwschap. Deze zogenaamde 'Sentinel water
effluent treatment plant of carbo-flo' is op
de proefboerderij Oostwaardhoeve van
het Instituut voor Mechanisatie van
Arbeid en Gebouwen (IMAG) door een
aantal samenwerkende instituten onderzocht op haar rendement. Deze lokatie
was gekozen omdat men daar de beschikking had over een reinigingsysteem

Samenvatting
Een in Engeland ontwikkelde compacte fysisch-chemische zuiveringsinstallatie
biedt goede perspectieven om de diffuse verontreiniging van het milieu met
spuitrestanten van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Voor de onderzochte
chemische parameters werden zeer hoge verwijderingsrendementen gevonden.
Ook de toxiciteit werd in het algemeen aanzienlijk verminderd, maar het effluent
behield altijd nog wel een bepaalde resttoxiciteit. In het komende jaar zal
nagegaan worden hoe de huidige opstelling verder geoptimaliseerd kan worden.

voor de spuitmachines voorzien van meetapparatuur en over een opvangbassin voor
het verontreinigd spoelwater. Tevens was
het daar goed mogelijk om de verspoten
middelen en restanthoeveelheden te
registreren.
Het effect van het zuiveringsproces is op
een tweetal manieren bepaald. Er is gekeken naar de verwijdering van een aantal
individuele bestrijdingsmiddelen en
chemische groepsparameters. Daarnaast is
nagegaan in welke mate de toxiciteit van
het verontreinigde spoelwater verminderde door zuivering. Meting van de
toxiciteit is hier interessant omdat
analytische methoden tekort schieten om
alle in het spoelwater voorkomende
bestrijdingsmiddelen te bepalen. Tevens
geven toxiciteitstesten een beter inzicht in
de gezamelijke effecten van de aanwezige
stoffen. Het Instituut voor Onderzoek van
Bestrijdingsmiddelen (thans onderdeel
van het Staring Centrum) heeft de mate
van verwijdering van de twee gekozen
modelstoffen atrazin en bentazon onderzocht. Het ecotoxicologisch laboratorium
van de Dienst Binnenwateren/RIZA
bepaalde de afname van de toxiciteit.

Daarnaast is een aantal aanvullende
chemische analyses gedaan.
Een compacte zuiveringsinstallatie
De firma ICI heeft een compacte
zuiveringsinstallatie ontwikkeld gebaseerd
op de waterzuiveringstechnologie voor het
afvalwater van haar agrochemische
industriële complexen. Dit proces is vertaald naar een eenvoudig model gericht op
het gebruik bij de kleine industrie en in de
land- en tuinbouw. Er is gekozen voor een
compacte, relatief eenvoudige en (betrekkelijk) goedkope installatie.
De behandeling bestaat uit een tweetal
fysisch-chemische stappen (zie afb. 1).
Eerst vindt een flocculatie- en sedimentatiestap plaats, gevolgd door een
nabehandeling van de bovenstaande
vloeistof (het supernatant) via achtereenvolgens een grindfilter en een tweetal in
serie geschakelde actief-koolfilterelementen.
De behandeling vindt batchgewijs plaats
in de behandelingstank. Duizend liter
spuitrestant en spoelwater wordt daarin
intensief gemengd met behulp van een

Afb. 1- De 'Carboflo'installatie kan batchgewijs telkens 1m3 spuitrestant ofspoelwater behandelen. Na een
flocculatie ensedimentatie wordthetbovenstaande watervia ecu serie koolfihcrsgeleid.

tankinhoudca. 1200 liter

doorzichtige verbinding
met het oog op waarnemen
van kleurdoorslag

effluent

slib aftap en na extra uitvlokking
afvoer als chemisch afval

329

H 2 0 (23) 1990, nr. 12

Inrichting van Je speelplaats met op Je achtergrond het overdekte opslagbassin voor spoelwater, in het midden een
door IMAG ontwikkelde metalen opvanggoot waarboven de spuitboom wordt leeggespoten en op de voorgrond Je
lozingspijp die momenteel gebruikt wordt voor afvoer van met grond verontreinigd schoonmaakwater van
landbouwwerktiiigen e.J.

bovenroerder waarbij de chemicaliën
worden toegediend. De bediening blijft
vrij eenvoudig door voor de toe te dienen
chemicaliën uit te gaan van een gestandaardiseerd 'pakket' met achtereenvolgens na vastomschreven tijdsintervallen toe te voegen genummerde
middelen. Een kleurindicator is aan de
behandelingschemicaliën toegevoegd om
aan te geven of er na het eerste koolfilterelement doorslag optreedt. Dit kan
worden waargenomen via een doorzichtige pijpverbinding tussen het eerste en
tweede koolfilterelement. De totale

hoeveelheid toe te voegen chemicaliën
heeft men zodanig bepaald dat met één
standaardpakket een batch van 1.000 liter
van maximaal 0,5% actieve stof nog goed
gezuiverd moet kunnen worden (0,5%
actieve stof = 5 g/l). Dit is de helft van
wat als maximale spuitconcentratie in de
land- en tuinbouw wordt toegepast. Deze
capaciteit moet in de praktijk daarmee
voldoende zijn aangezien het spuitrestant
meestal met een veelvoud spoelwater
wordt verdund.
Als de flocculatie of vlokvorming heeft
plaatsgevonden wordt het roeren gestopt

Opslagbassin in detail met rechts de a/voer van Je opvanggoot naar het bassin

De zuivenngsitnit

'carbo-flo

en is enige tijd (ca. 1uur) nodig voor het
uitzakken van de gevormde vlokken.
Daarna laat men het supernatant onder
invloed van gravitatie door de filterelementen weglopen. Het naar de bodem
van de behandelingstank uitgezakte slib
moet periodiek (na ca. 5 charges) worden
verwijderd en als chemisch afval
afgevoerd worden.
Volgens de voorschriften moet het
Het proces in detail; boven de flocculatictank en
van rechts naar links respektievclijk het gruidfilter en de
beide koolstof/liters.
m
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daarmee lager dan 0,5 //g/l. Op deze wijze
is een indruk verkregen van de bijdrage
van de toevoegingschemicaliën aan de
toxiciteit. Van de proeven 2 en 3 is geen
toxiciteit bepaald aangezien het hier een
individuele stof betrof (atrazin respectievelijk bentazon) in een bekende concentratie. Een indicatie van de toxiciteit kan
desgewenst in de literatuur gevonden
worden. Van de overige proeven zijn in
principe zowel van influent als effluent
een aantal chemische parameters en de
toxiciteit bepaald.

Tabel I - I'erschillende praktijksituaties zijn tijdens de oriënterende studie m de 'earboflo' onderzocht.
Nummer

Aard van hei behandelde spuitrestant en spoelwater
blanco {1.000 liter leidingwater met alleen toevoegingsmiddelen)
1.000 liter leidingwater met 1liter bentazon
(gehalte in formulering is 480 g/l)
1.000 liter leidingwater met 0,5 liter atrazin
(gehalte in formulering is 475 g/l)
1.000 liter vuil water uit het spoelwaterbassin op de Oostwaardhoeve
1.000 liter vuil water uit het spoelwaterbassin op de Oostwaardhoeve
200 liter afvalwater uit Zeeland (via de Technologische Dienst
Zeeuwse Waterschappen;
Voor behandeling aangevuld met leidingwater tot 1.000 liter.
200 liter afvalwater uit Zeeland. Voor behandeling aangevuld
met leidingwater tot 1.000 liter.
1.000 liter vuil water uit het spoelwaterbassin op de Oostwaardhoeve
400 liter afvalwater uit Naaldwijk (glastuinbouw!
aangevuld voor behandeling met leidingwater tot 1.000 liter

actieve-koolfilter in ieder geval na uiterlijk
twintig batches worden vervangen. Als er
voor die tijd een kleurdoorslag na het
eerste koolfilterelement is geconstateerd,
wordt het eerste koolfilterelement eerder
vervangen. Het tot dan toe tweede koolfilter schuift op naar de eerste plaats en
wordt vervangen door een vers koolfilter.
Het verwijderde koolfilter wordt als
chemisch afval afgevoerd.
Oriënterend onderzoek naar de
mogelijkheden in de praktijk
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen
(tabel I). In de eerste fase (proef 1t/m 3)
is nagegaan in hoeverre de toe te voegen
behandelingschemicaliën toxisch zijn.
Daarnaast is gekeken naar het zuiveringseffect voor een tweetal speciaal daartoe
aangemaakte 'oplossingen' van de bestrijdingsmiddelen atrazin en bentazon.
Deze stoffen zijn gekozen omdat:
- het beide vrij mobiele stoffen zijn
(slechte adsorptie);

TABEL II •
verwijderd.
Proef
nr.

Goede verwijdering van de onderzochte
bestrijdingsmiddelen
Atrazin en bentazon werden goed verwijderd. In alle proeven bleken de
gemeten gehalten atrazin en bentazon in
het effluent onder het detectieniveau te
liggen. Voor de beide speciaal aangemaakte oplossingen betekende dit een reductie
met ca. een factor 10' (tabel II).

- beide op omvangrijke schaal in Nederland toegepast worden;
- beide sterk maatschappelijk in de
belangstelling staan (drinkwaterproblematiek, lozingen in de Rijn door
Duitse industrie);
- voor beide stoffen een analysemethode
beschikbaar is.

De effectiviteit van de zuivering is daarnaast getoetst door het meten van de
afname van de toxiciteit van het afvalwater door behandeling. De chemische
analyse van specifieke bestrijdingsmiddelen kan behoorlijk kostbaar zijn en
is soms zelfs technisch niet mogelijk. Het
is dus praktisch niet realiseerbaar om alle
componenten analytisch te bepalen die
mogelijk in het influent en effluent
aanwezig zijn. Daarom is in de eerste
plaats gekeken naar een brede toxicologische toetsing van de kwaliteit van
influent en effluent en in de tweede plaats
naar een aantal chemische groepsparameters zoals EOX (extraheerbare organohalogeenverbindingen) en AOX (aan
actieve kool adsorbeerbare organohalogeenverbindingen). Een beknopt

In de tweede fase van het onderzoek
(proef 4 t/m 9) is naar het zuiveringseffect
op afvalwater vanuit de praktijk gekeken.
In tabel I is een overzicht gegeven van de
uitgevoerde proeven. Op basis van de
registratiegegevens op Oostwaardhoeve is
afgeleid dat daar het gehalte aan actieve
stoffen in het spoelwater varieerde tussen
40 en 950 mg/l.
Van deze proeven is een influentmonster
en een volumeproportioneel effluentmonster geanalyseerd. Van proef nr. 1is
ter referentie alleen de toxiciteit bepaald.
Er is geen chemische analyse gedaan
ervan uitgaande dat het drinkwater aan de
in het waterleidingbesluit gestelde normen
voor bestrijdingsmiddelen voldoet. Het
totaal gehalte bestrijdingsmiddelen is

Atrazin en bentazon leerden goed

Actieve
stof
bentazon
atrazin
atrazin
bentazon
atrazin
bentazon
atrazin
bentazon
atrazin
bentazon
atrazin
bentazon
atrazin
bentazon

Influent
/'g/l

Effluent
/'g/l

< 0,075
480.000*
< 0,03 - < 0,06
240.000*
< 0,06
n.b.
n.b.
< 0,075
<0,06
n.b.
n.b.
< 0,075
<0,06
< 100
<0,03
3.843
<0,06
< 100
<0,03
2.813
<0,06
n.b.
<0,03
n.b.
<0,06
74,0-76,7**
<0,03
< 167

n.b. niet bepaald
* berekend gehalte op basis van hoeveelheid
actieve stof in handelsprodukt
** Het is niet zeker of de hier gemeten stof atrazin
is (iets andere retentietijd). Deze twijfel wordt
versterkt door het feit dat atrazin vrijwel
uitsluitend in maïs wordt toegepast en niet in de
glastuinbouw.

Tabel III - Hoewel een goede verwijdering isgemeten voor AOX, bleek het effluent van de 'earboflo'altijd nog
toxisch tezijn voor vissen, kreeftaelitigen en eencellige algen. De toxieiteit is aangegeven als de verdunning in
ml/l, waarbij 50% effect is waargenomen. lieu hoger getal betekent dus dat de toxiciteit geringer is.
Proefnummer

Gup (I.C50, 96u)
in ml/l

Daphnia
(EC50, 48u) in ml/l

1 effluent

g.e.

g-e.

4 influent
effluent

7,5
370

13,3
240

5 influent
effluent

—
-

—
-

>320
0,18
> 320

—
—
45,7
560

AOX (//g/l)

1.450
< 10
3.050
< 10

—
—
-

6 influent
effluent

18
56

7 influent
effluent

40
56

99
134

1,45
829

8 influent
effluent

42
180

6,0
217

1,7
560

5.800
4

9 influent
effluent

0,30
180

0,75
137

0,70
488

4.100
200

g.e.: geen effect gemeten
— : niet bepaald
* : na additionele neutralisatie van het effluent

0,55
58 (230)*

Alg EC50, 96u)
in ml/l
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overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel III.
De toxiciteit wordt niet geheel
verwijderd
In alle effluenten van de carbo-flo
praktijkproeven is toxiciteit waargenomen
voor vissen, kreeftachtigen en/of eencellige algen (tabel III). Het influent had
doorgaans een zeer hoge toxiciteit.
Behandeling resulteert in het algemeen in
een afname van de toxiciteit variërend van
een factor 5 tot 104, afhankelijk van het
gebruikte toetsorganisme. Men tweetal
overjarige verzamelmonsters uit Zeeland
vertoonden slechts zeer weinig afname
van de toxiciteit met name voor de gup.
Dit monster was bovendien nog extra
verdund met een factor 5 (aangevuld tot
1.000 1) voordat het is behandeld.
Ten aanzien van de chemisch-analytische
toetsing lijkt de parameter AOX - gegeven het zuiveringsprocedé en het feit dat
veel (maar zeker niet alle !) bestrijdingsmiddelen halogeengroepen bevatten hier het meest relevant. Verwijdering
hiervan vindt in het algemeen goed plaats.
Opvallend is dat in proef 9 het AOX veel
slechter verwijderd wordt dan in voorgaande proeven. Het gehalte in het
influent ligt daarbij toch op een vergelijkbaar niveau. De reductie van de toxiciteit
en ook het verwijderingsrendement ten
aanzien van CZV is wel vergelijkbaar met
voorgaande proeven. Het is mogelijk dat
inmiddels enige verzadiging of doorslag
van het koolfilter is opgetreden, lien
andere mogelijkheid is dat de vloeistof te
snel is doorgelopen zodat het evenwicht in
de koolkolom zich niet goed heeft kunnen
instellen. Dit zou verklaard kunnen
worden uit het feit dat het geheel andere
bestrijdingsmiddelen betreft dan in de
voorgaande proeven, met dientengevolge
ook een ander adsorptiekarakter.
Optimalisatie van het proces is nodig
In dit oriënterend onderzoek is gekeken
naar de toepasbaarheid en effectiviteit van
een fysisch-chemische zuiveringsinstallatie
voor met bestrijdingsmiddelen verontreinigd afvalwater. De modelstoffen
atrazin en bentazon worden door het
proces zeer vergaand verwijderd. Behandeling geeft in het algemeen ook een
aanzienlijke, maar toch onvolledige
afname van de toxiciteit van het afvalwater. In een tweetal proeven was de
afname van toxiciteit voor met name de
gup zeer gering. Het gehalte AOX wordt
door zuivering goed verlaagd met uitzondering van de laatste proef.
In dit stadium kan men zeker niet
'blindvaren' op dit zuiveringsprincipe voor
de behandeling van afvalwater met resten
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van in de landbouw toegepaste bestrijdingsmiddelen. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen voor welke 'kritische'
stoffen met dit zuiveringsproces onvoldoende zuiveringsresultaat gehaald kan
worden. Het vervolgonderzoek zal tevens
meer inzicht moeten geven in het
zuiveringsrendement op langere termijn
en in hoeverre het proces als zodanig
geoptimaliseerd kan worden door bijvoorbeeld aangepaste processtappen of
additionele neutralisatie van het effluent.
Ook zal worden nagegaan wat de optimale
infrastructurele opzet is voor het
inzamelen en verwerken van spuitrestanten. Voor een aantal verschillende
bedrijfstypen (champignonteelt, bloembollenteelt, glastuinbouw, fruitteelt,
akkerbouw en boomteelt) zal in een
praktijksituatie nagegaan worden of dit
zuiveringssysteem kan worden toegepast
met het oog op de hiervoor genoemde
aandachtspunten.
Dit vervolgonderzoek is inmiddels gestart
met subsidie van het Landbouwschap,
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en de stimuleringsregeling
milieutechnologie-Water van de
ministeries van VROM en Verkeer en
Waterstaat. De projectleiding van het
vervolgonderzoek ligt thans bij het Staring
Centrum (08370-19100).

Dynasim
• Slot van pagina 327.
tot leveringsniveau) voor zowel kwantiteits- alsook kwaliteitsbeschouwingen.
- Omdat de hoeveelheid invoergegevens
en berekeningsresultaten groot van
omvang kunnen zijn, is bij de ontwikkeling veel aandacht geschonken aan
de uitvoerpresentatiemogelijkheden. Dit is
inherent aan het dynamisch rekenen!
Zo is niet alleen een alfanumerieke wijze
van uitvoer mogelijk maar ook een
grafische (hulpprogramma <;RAI>II). Voor
wat betreft de gebruikersvriendelijkheid
van de programmatuur geldt dat hierin op
goede wijze is voorzien. Verdere winst is
te behalen wanneer een koppeling met het
LIS* en VIS**is gerealiseerd.
- De resultaten uit de testfase geven
aanleiding om over te gaan tot de ijkfase.
- De berekeningsvolgorde voor het
oplossen van drukken in de knopen uitde
stromingenin de buizen en de mogelijkheid
om zeerkleine invoer- en rekentijdstapgrootten tekiezen, maken het model
geschikt voor toepassing op sterk
vermaasde netwerken. Deze distributienetten worden gekarakteriseerd door zeer
kleine drukverschillen, lage gemiddelde,
maar sterk fluctuerende stroomsnelheden.
Vaak doen zich juist in deze gebieden de
kwaliteitsproblemen voor (stagnatie,
pendelzones, menggebieden van meerdere watersoorten).
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Themadag 'Milieu-effecten
van visteelt'

Bij zijn afscheid als IIoofd van de
Technologische Dienst van het Zuiveringschap West-Overijssel te Zwolle op 17 mei
jl. is de heer drs.J. Verhaagen benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Verhaagen heeft deze functie
bijna 20 jaar vervuld.
Onder zijn leiding is de Technologische
Diensi in zijn geheel opgebouwd.
Ook landelijk en regionaal vervulde de
heer Verhaagen een belangrijke taak op
het gebied van het waterkwaliteitsbeheer.

Het Nederlands Genootschap voor
Aquacultuur organiseert een themadag
over de milieu-effecten van visteelt en de
gevolgen voor de teler. De themadag
wordt gehouden op 22 juni aanstaande in
Cultureel Centrum De Reehorst in Ede.
Nadere informatie:
Nederlands Genootschap voor
Aquacultuur,
Postbus 219, 6700 AE Wageningen.
Drs. R. Dijkema (01131-27 81) of
ir. B. Cartel (073-2133 23).

