Bedreiging van de grondwaterkwaliteit door bestrijdingsmiddelen

Inleiding
Bestrijdingsmiddelen worden steeds vaker
aangetroffen in grondwater en zelfs in
drinkwater. Niet alleen in Nederland
[Loch en Verdam, 1988;Verdam et al.,
1988] maar ook in West-Duitsland [Milde
en Friesel, 1987], Italië, Engeland en de
Verenigde Staten [Holden, 1986] werden
residuen van bestrijdingsmiddelen
gevonden.
Bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen voor toelating of verlenging van
toelating wordt, met de eigenschappen
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van de verbinding, een schatting gemaakt
van het uitspoelingsrisico en van het risico
van accumulatie in de bovengrond.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen middelen die zijn toegelaten in
waterwingebieden welke worden geplaatst
op de 'witte' lijst, en middelen die zijn
verboden in waterwingebieden, welke
worden geplaatst op de 'zwarte' lijst.
In het kader van de Wet Bodembescherming zullen waterwingebieden worden
vervangen door grondwaterbeschermingsgebieden, die door de provincies zullen
worden aangewezen. De zwarte-lijstmiddelen mogen dan niet in de grondwaterbeschermingsgebieden worden
gebruikt. In principe komt een middel op
de zwarte lijst als verwacht mag worden
dat residuen ervan de grondwaterspiegel
bereiken in concentraties die de drinkwaternorm overschrijden. De in de EGrichtlijn [EG, 1980] genoemde drinkwaternorm van 0,1 ng/\ per middel en
0,5 jWg/1 voor het totaal aan residuen van
bestrijdingsmiddelen, is de enige referentie die kan worden toegepast bij de
beoordeling van de grondwaterkwalitcit.
Toetsing van het bovenste grondwater aan
de drinkwaternorm is gerechtvaardigd
omdat er, op enkele uitzonderingen na,
geen aanwijzingen zijn dat bestrijdings-

Samenvatting
Om de bedreiging van de grondwaterkwaliteit door bestrijdingsmiddelen vast te
stellen wordt het bovenste grondwater onderzocht op het voorkomen en gedrag
van bestrijdingsmiddelen. Onder landbouwpercelen met aardappel-, maïs- en
bloembollenteelt en onder onbeteelde terreinen zijn filterbuizen geplaatst waaruit
periodiek grondwater wordt bemonsterd en geanalyseerd. Als gevolg van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn in 1988, door het RIVM, 21 verschillende
organische verbindingen in het bovenste grondwater aangetroffen. Behalve
bestrijdingsmiddelen vormen afbraakprodukten en bijmengselen een bedreiging
voor de grondwaterkwaliteit en de drinkwatervoorziening.

middelen die het grondwater hebben
bereikt worden afgebroken.
Reeds in 1985 begon het RIVM, in
opdracht van het Directoraat Generaal
voor de Milieuhygiëne (hoofdafdeling
Stoffen en Risicobeheersing) met het
systematisch bemonsteren en analyseren
van grondwater onder landbouwpercelen
[Loch et al., 1986;Verdam et al., 1988].
Doel van dit onderzoek was de toetsing
van het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen, omdat de indruk bestond dat
onvoldoende aandacht werd besteed aan
uitspoelingsrisico's van middelen onder
kwetsbare grondsoorten. Hieronder wordt

verstaan gronden met een laag bindend
vermogen voor bestrijdingsmiddelen of
een hoge waterdoorlatendheid, zodat de
gebruikte middelen het grondwater
bereiken voordat voldoende afbraak heeft
kunnen plaatsvinden. Bij dit onderzoek
werden verschillende middelen in het
bovenste grondwater aangetroffen
(zie tabel I).
In 1988 is het onderzoek naar aanleiding
van de eerdere resultaten uitgebreid,
waarbij de doelstellingen als volgt zijn
geformuleerd:
- het analyseren van grondwater onder

Aß. 1 - De5 regio's waardebemomtermgsputten zijngeplaatst.
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minder kwetsbare grondsoorten;
- het analyseren van andere bestrijdingsmiddelen onder andere onder onbeteeld
terrein;
- het onderzoeken van het voorkomen en
gedrag van middelen die reeds op een
diepte van 1à 2 m werden aangetroffen
tot een diepte van 6 m-mv;
- het voortzetten van onderzoek naar een
trend in het concentratieverloop van
middelen die in eerder onderzoek werden
aangetroffen.

- Maïsteelt
In Noord-Brabant en de Achterhoek
(regio 4) vindt continue maïsteelt plaats
op verschillende bodemtypen. Met behulp
van een aantal herbiciden die op de
zwarte lijst staan wordt het gewas
onkruidvrij gehouden.
Op beperkte schaal worden grondwatermonsters genomen onder onbeteelde
TABEL 1- Bestrijdingsmiddelen in grondwatermonsters
Teelt/naam

In totaal zijn in het kader van dit project
nu 35 ondiepe putten en 4 diepe putten
geplaatst. De putten zijn geplaatst in de
aardappel-, maïs- en bloembollenteelt en
op onbeteelde terreinen.
In dit artikel worden de resultaten van de
door het RIVM uitgevoerde bemonsteringen, in 1988, gepresenteerd met enkele
relevante opmerkingen. Daarnaast worden
de eerste resultaten van de diepe putten
gerapporteerd. Het onderzoek loopt door
tot eind 1990. Op trends en het gedrag van
bestrijdingsmiddelen naar dieper grondwater wordt in dit artikel derhalve nog
niet ingegaan.
Materialen en Methoden
De regio's waar het onderzoek werd uitgevoerd zijn aangegeven in afb. 1. De
teelten waarin de grondwaterfilters
permanent zijn geïnstalleerd zijn:
- Aardappelteelt
In de veenkoloniën (regio 1) en in NoordBrabant (regio 2) worden aardappelen
verbouwd in een vruchtwisselingsrotatie
met onder andere granen, gras, bieten en
maïs. De grondsoorten variëren van
humusarm tot matig humeus.
In het algemeen wordt de grond in de
veenkoloniën (regio 1) éénmaal per twee
jaar ontsmet met een nematicide (aaltjesbestrijdingsmiddel). In Noord-Hrabant
gebeurt dit doorgaans éénmaal per vier
jaar. Verder worden fungiciden
(schimmelbestrijdingsmiddelen) en
herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen)
gebruikt bij de teelt van zowel aardappels
als de overige gewassen.
- Bloembollenteelt
In de bollenstreek (regio 3) achter de
duinen liggen humusarme zandgronden
waarop intensieve teelt van bloembollen
(onder andere tulp, narcis en hyacint)
plaatsvindt. De grond wordt hier meestal
elke 2 jaar ontsmet. Hiervoor worden
doorgaans hogere doseringen gebruikt
dan in de aardappelteelt. Daarnaast
worden fungiciden en herbiciden gebruikt.

terreinen. De putten zijn te vinden in
regio 5 (Veluwe/Utrecht) op de volgende
plaatsen:
- Langs spoorlijnen
Langs een tweetal spoorlijnen, die met
herbiciden onkruidvrij worden gehouden,
zijn totaal vier putten geplaatst.
- Gemeentelijke plantsoenen en paden
1985-1987.

Aantal putten

n/N'

Concentratie range //g/l

aardappel
1,3-dichloorpropeen
aldicarb (totaal) 2
ethoprofos
dinoseb
metamitron

6/34
111
5/13
18/37
8/12

< 0 , 1 - 80
4,5 - 130
< 0 , 0 5 - 1,5
< 0,05 - 9,2
0,06 - 0,73

maïs
atrazin
- desethylatrazin
- desisopropylatrazin
metolachloor

35/42
19/22
16/22
4/8

<
<
<
<

bloembollen
maneb & zineb

12/22

<0,5

1

2

ETU

0,02 0,05 0,05 0,04 -

0,58
0,25
0,28
0,21
20

n = aantal metingen boven de detectiegrens
N = totaal aantal analyses.
Sombepaling van aldicarb en afbraakproduktcn aldicarbsulfoxide en aldiearbsulfon.

TABEL II - Enkele gegevens over de onderzochte bestrijdingsmiddelen (N= nematicide, F=fungicide
H= herbicide).

en

Naam
bestrijdingsmiddel 1

Type

Toelating 2

Teelt

Dosering kg/ha

1,3-dichloorpropeen
aldicarb
ethoprofos
metam-natrium
dinoseb
lluazifop-butyl
maneb/zineb
metamitron
MCP A
mecoprop
linuron
atrazin
bentazon
metolachloor
amitrol
dalapon
dichlobenil
diuron
simazin

N
N
N
N
11
II
I-'
II
II
II
II
II
II
II
H
II
11
H
H

zwart
zwart

aardappel/bloembol
aardappel
aardappel
aardappel/bloembol
aardappel
aardappel/biet/blocmbol
aardappel/bloembol
aardappel/biet
aardappel/gras
aardappel/gras
bloembol
maïs
maïs
maïs
onbeteeld
onbeteeld
onbeteeld
onbeteeld
onbeteeld

170/600
1,5
5-10
150/200
1,4-9
0,8
7/15
1,4-2,1
0,8
1,4
1
0,5-1,2
0,6-0,8
2,5
6-8
4
2,7
1-2
2,5

1

wit

wit
wit 5
wit-1
wit

wit-2
wit-1
wit-1
Wil

zwart
zwart
zwart
wit

wit-1
wit
wit
zwart

afbraakprodukten en bijmengselen die zijn geanaly; >eerd:

Bestrijdingsmiddel

Afbraakprodukt/bijmengsel

aldicarb
atrazin

aldiearbsulfon
DE-atrazin (desethylatrazin)
DIP-atrazin (desisopropylatrazin)
maneb/zineb
ETU (ethyleenthioureum)
metam-natrium
M I T (methylisothiocyanaat)
dichlobenil
BAM (2,6-dichloorbenzamide)
simazin
DIP-atrazin (desisopropylatrazin)
1,3-dichloorpropeen 1,2-DC-propaan (1,2-dichloorpropaan)
1,3-DC-propaan (1,3-dichloorpropaan)
1,2,3-TC-propaan (1,2,3-trichloorpropaan)
De genoemde beoordelingen hebben de volgende betekenis:
wit
toegelaten in waterwingebieden
zwart verboden in waterwingebieden
wit-1 verboden in waterwingebieden tussen 1april en 1 oktober
wit-2 verboden in waterwingebieden op gronden met een organisch stofgehalte
< 2 % e n > 10% afslibbaar.
Met ingang van 1maart 1989, op enkele uitzonderingen na, verboden.
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Drie putten zijn geplaatst op plaatsen waar
herbiciden worden gebruikt ter bestrijding
van onkruiden.
De vijf regio's zijn allemaal gesitueerd in
gebieden waar de verblijftijd van het water
in de onverzadigde zone van de bodem
betrekkelijk kort is. Enkele gegevens over
de onderzochte middelen zoals het type,
de toelatingsbeoordeling, de dosering en
het gewas waarop de stoffen worden
toegepast worden gegeven in tabel II. In
afb. 2 worden structuurformules van
enkele bestrijdingsmiddelen en afbraakprodukten gegeven.
In tabel III wordt voor de ondiepe putten
aangegeven bij welke grondsoort en op
welke diepte de filters zijn geplaatst.
De opbouw van de vier meest voorkomende bodemprofielen wordt gegeven
in afb. 3. Tevens staan hierin de
bemonsteringsbuizen getekend, met de
plaats van de filters (gearceerd).
De bodemtypen: vlakvaaggrond,
gooreerdgrond alsmede opgehoogde
profielen zijn kwetsbare grondsoorten. De
organische stofgehalten zijn relatief laag
en de doorlatendheid is groot. Het duurt
op de gekozen locaties meestal minder
dan een jaar voordat de neerslag de
verzadigde zone heeft bereikt.
Afb. 2 - Enkele structuurformules van bestrijdingsmiddelen en afbraakproduktcn die in hel grondwater
zijn aangetroffen in 1988.
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TABEL III - Overzicht van de bodcmclassificatie, filterdiepte en grondwatertrap voor de ondiepe
bcmonslermgsputten.
Hodemclassificatie

Filterdiepte
(cm-mv)

GW-trap'

2
2
2
2

2.1
2.2
2.4
2.6
5.1
5.2
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4

gooreerdgrond
gooreerdgrond
gooreerdgrond
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
veldpodsol
gooreerdgrond
gooreerdgrond
veldpodsol
gooreerdgrond

70-220
85-235
75-225
80-230
105-250
105-250
105-250
105-250
105-250
105-250
105-200
105-200
drain-120
60-210
60-210
70-220
80-220

IV
IV
IV
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
III
III
III
IV
IV
VI
IV

bloembollenteelt
3
3
3
3

16
1.7
1.8
1.4

vlakvaaggrond
vlakvaaggrond
vlakvaaggrond
vlakvaaggrond

55-125
55-125
55-125
55-125

II
11
II
II

maïsteelt
2
2
2
2
1
1
4

3.1
3.2
3.3
3.5
8.1
8.3
8.4

gooreerdgrond
veldpodsol
gooreerdgrond
veldpodsol
gooreerdgrond
veldpodsol
veldpodsol

55-255
55-255
55-255
55-255
60-210
100-250
100-250

IV
IV
IV
IV
VI
VI
VI

opgehoogd (spoorweg)
opgehoogd (spoorweg)
opgehoogd (spoorweg)
opgehoogd (spoorweg)
eerdgrond
eerdgrond
vlakvaaggrond

100-220
100-220
60-180
60-180
60-160
60-160
60-160

-

Teelt/regio

Filternummer

aardappelteell

onbeteeld terrein
5
5
5
5
5
5
5
•

9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3

GLG
G W - t r a p II G H G
< 4 0 cm-mv
GLG
III G H G
IV G H G
> 4 0 cm-mv
GLG
< 4 0 cm-mv
GLG
V GHG
VI G H G
40 - 80 cm-mv
GLG
G H G = gemi ddelde noogste grondwaterstand
G L G = gemi ddelde aagste grondwaterstand

De bodemtypen veldpodsol en eerdgrond
zijn relatief minder kwetsbaar en zijn
representatief voor de bodemtypen die
worden gevonden in de Nederlandse
zandgebieden respectievelijk gemeentelijke plantsoenen in zandgebieden. Van
35 ondiepe putten zijn 18 putten gelegen
op een kwetsbare grond en 17 op minder
kwetsbare grond.
De 4 diepe putten zijn gelegen in aardappelteelt in de veenkoloniën en in maïsteelt in Noord-Brabant. De filters zijn
geplaatst op een diepte van respectievelijk
2, 3, 4, 5 en 6 m-mv.
De gebruikers van de percelen en locaties
waar de filters werden geplaatst werden
geïnterviewd over de toegepaste middelen
gedurende de voorafgaande 5 tot 9 jaar.
Het plaatsen van de bemonsteringsbuizen
is beschreven door Loch et al. [1986].
De bemonsteringen werden viermaal per

5 0 - 80 cm
8 0 - 120 cm
8 0 - 120 cm
> 120 cm
> 120 cm

IV
IV
IV

im

mv
rnv
mv
mv

jaar uitgevoerd. Hierbij werd het grondwater met behulp van een onderwaterpomp onttrokken uit de roestvaststalen
filters. Bij de bemonstering zijn contaminatie en verlies van stoffen door vervluchtiging en adsorptie zoveel mogelijk
vermeden, onder meer door te werken
met roestvaststaai, glas en met gesloten
systemen en volgens voorlopige praktijkrichtlijnen [VPR, 1986],
De analyses werden zoveel mogelijk uitgevoerd met gestandaardiseerde voorschriften en procedures. Bij analyse-series
werden blanco en recovery-bepalingen
meegenomen.
De meeste positieve waarnemingen
werden geverifieerd met gaschromatografie/massaspectrofotometrische
identificatie, dubbelkoloms gaschromatografie of door contra-expertise.
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Resultaten
Aardappelteelt
lien overzicht van de analyseresultaten
wordt gegeven in tabel IV. Van de
gebruikte nematiciden werden alle
toegepaste middelen, behalve MIT, het
afbraakprodukt van metam-natrium, aangetroffen in het bovenste grondwater.
Het korrelvormige ncmaticide, aldicarb
wordt in het grondwater voornamelijk
gevonden in de vorm van het afbraakprodukt aldicarbsulfon. De hoogste
waarde van 61 //g/l werd gevonden op
een perceel waar het in het voorjaar van
1988 was toegepast. Op een ander perceel,
waar het was toegepast in 1985 werden
nog concentraties tot 2 //g/l aldicarbsulfon
aangetroffen. De gemeten concentraties
bevestigen eerdere resultaten (zie tabel I),
waarbij maximaal 130 //g/l werd gevonden
voor het totaal van aldicarb en de twee
afbraakprodukten aldicarbsulfoxide en
aldicarbsulfon (zie afb. 2). Over het
voorkomen van aldicarbsulfoxide in de
geanalyseerde monsters kan geen
uitspraak worden gedaan omdat deze stof
niet kon worden geanalyseerd.

TABEL IV- Rangevangrondwaterconcentraties van bestrijdingsmiddelen onder aardappelpercclcn indiepe en
ondiepefiltersin1988.
Naam

Aantal putten

aldicarb
- aldicarbsulfon
1,3-DC-propeen
- 1,2-DC-propaan
- 1,3-DC-propaan
- 1,2,3-TC-propaan
ethoprofos
MIT
ETU
bentazon
atrazin
- DE-atrazin
- DIP-atrazïn
dinoseb
fluazifop-butyl
- fluazifop
MCPA
mecoprop
metamitron
metolachloor
1

3
3
4
4
S
4
3
5
9
4
2
2
2
15
1
1
3
3
9
1

Het vluchtige nematicide 1,3-dichloorpropeen werd slechts tweemaal aangetroffen. Waarschijnlijk is een deel van
de stof vervluchtigd en een deel

GOOREERDGROND
M50

org stof

lm

%

A1p

200

1.3

C

200

07

M50

org. stof

Alp

150

43

Cg

180

0.4

5.9

G

150

02

4.5

pH(KCI)

pH(KCI)

8.0

VELDPODSOL:

EERDGROND:
M50

A1p

a

A2
2

125

org. stof

pHtKCI!

verdwenen door grondbe
130

170

1.4

02

3

:-.-.-.-.-.'.'.-^T^-.:.v.-...-.-.::
3A l

5.0

4.8

43

1/8
8/8
2/22
15/22
3/7
9/22
3/9
1/10
1/16
4/6
1/6
1/2
0/2
5/41
0/8
0/4
0/8
1/8
0/19
0/1

Concentratie range //g/l
< 0,05 - 0,45
0,42 - 61
<0,1 - 0,20
<0,1 -200
<0,1 - 9,6
<0,1 - 5,6
< 0 , 0 2 - 0,11
< 0 , 0 5 - 0,1
<0,1 - 0,4
0,02 - 0,45
<0,1 - 0,04
<0,1 - 0,10
< 0 , 0 5 - < 0,1
<0,1 - 0,7
<0,05
<0,05
< 0,2 - < 1
<0,2 - < 2
< 0 , 0 5 - < 0,1
< 0,04

n = aantal melingen boven de detectiegrens
N = totaal aantal analyses

Afb. 3 -Bodemprofielen enkarakteristiekeparameters van de,inditonderzoek, meest voorkomende bodemtypen,
met daarinde bemonsteringsbuizen.
VLAKVAAGGROND

n/N 1

M50

org. stof

Mm

%

pH(KCI)

90

23

AC

110

3.1

5.5

5.3

C

125

0.3

5.9

CG

125

0.3

afgebroken onder vorming van chloorallylalcohol en chlooracrylzuur. Door het
ontbreken van een geschikte analysemethode zijn deze stoffen niet geanalyseerd, zodat het lot van 1,3-dichloorpropeen in de bodem onduidelijk blijft.
De in formuleringen van 1,3-dichloorpropeen voorkomende bijmengselen,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan
en 1,2,3-trichloorpropaan, werden voornamelijk aangetroffen in de diepere putten
[Lagas et al, 1988 en 1989]. 1,2-dichloorpropaan werd op een diepte van 6 meter
in de hoogste concentratie aangetroffen.
Het water op deze diepte is waarschijnlijk
circa 6 jaar oud. Vóór 1984 was deze stof
in percentages tot 34% aanwezig in
formuleringen van 1,3-dichloorpropeen.
Daarna zijn formuleringen met maximaal
2,5% en nu max. 0,5% 1,2-dichloorpropaan toegepast, met als gevolg dat in
het bovenste grondwater tot ± 2 meter
lagere concentraties (< 0,1 en 3,6 //g/l)
worden aangetroffen. De stof 1,2,3trichloorpropaan wordt op zowel 3 als
6 meter diepte in concentraties van
± 5 //g/l aangetroffen.
Kthoprofos werd in het Ie kwartaal van
1988 gevonden in twee van de drie
grondwaterputten op locaties waar het
respectievelijk in 1985 en 1986 was
toegepast.
Dinoseb werd gevonden in 3 putten;
tweemaal in kwetsbare gronden en eenmaal in de drains onder een perceel met
veldpodsol. Metamitron, dat in de bietenteelt wordt gebruikt, werd dit jaar niet
meer in het grondwater aangetroffen.
Het middel was in 1986 en 1987 het laatst
gebruikt en werd in 1987 wel gevonden.
Bentazon werd relatief vaak gevonden op
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een perceel waar éénmaal maïs werd
verbouwd in vruchtwisseling met
aardappels. Ook atrazin werd éénmaal
gevonden op dat perceel.
ETU dat in de bloembollenteelt wordt
gevonden, werd in de aardappelteelt
slechts éénmaal aangetoond. Mogelijk is
dit een gevolg van de lagere doseringen
die in de aardappelteelt worden toegepast.
Bloembollenteelt
De analyseresultaten worden gegeven in
tabel V. Zowel 1,3-dichloorpropeen als
metam-natrium worden gebruikt voor de
grondontsmetting in de bloembollenteelt.
Van beide middelen worden residuen in
het grondwater aangetroffen. MIT, het
afbraakprodukt van metam-natrium, werd
elke keer aangetoond in twee putten met
gemiddelde concentraties van 0,13 en
0,15 //g/l. Gebruik van maneb en zineb
resulteerde in de aanwezigheid van ETU
(verdacht carcinogeen) in alle genomen
monsters. De gemiddelde waarden in de 4
putten zijn 3,6, 9,8, 3,5 en 6,9 //g/l.
Maïsteelt
Alle onderzochte herbiciden werden een
aantal keren aangetroffen in het bovenste
grondwater in concentraties van 0,1 //g/l
of hoger (zie tabel V). Atrazin wordt zowel
onder kwetsbare als minder kwetsbare
grond gevonden (zie tabel VI). Er zijn
aanwijzingen dat onder minder kwetsbare
gronden lagere waarden worden
gevonden. Deze resultaten ondersteunen
eerdere bevindingen [Verdam et al., 1988],
Hentazon werd in bijna alle ondiepe

TABEL VI - Grondwaterconcentraties
ondiepe putten.

>an de 4e ronde 1988 van atrazin en twee ajbraakprodukten in

Naam

3.1

putnummer
3.3
8.1

atrazin
DE-atrazin
OIP-atrazin

0,05
0,13
0,13

0,05
0,24
0,10

0,30
1,40
0,80

TABEL V - Range van grondwaterconcentraties in ondiepe en diepe filters van bestrijdingsmiddelen in 1988, onder
bloembol- em maïspereclen en onbeteeld terrein.
Aantal putten

n/N 1

Concentratie range /ug/\

bloembollen
1,3-DC-propeen
- 1,2-DC-propaan
- 1,2,3-TC-propaan
MIT
ETU
fluazifop-butyl
- tluazifop
linuron
metamitron

2
2
2
2
I
2
2
4
2

1/8
6/8
0/4
8/8
16/16
0/4
02
0/8
0/8

<0,1 - 2,5
< 1 - 14
<0,1 - < 1
0,06 - 0,3
1,9 - 17
- < 0,05
- < 0,05
< 0,03 - < 0,05
<0,05 - < 0 , 1

maïs
atrazin
- DE-atrazin
- DIP-atrazin
bentazon
metolachloor

9
9
9
9
9

9/35
8/15
7/15
9/31
6/34

< 0,02 - 0,30
< 0,05 - 1,4
< 0,05 - 0,80
< 0 , 0 2 - 1,1
< 0 , 0 4 - 0,11

onbeteeld terrein
dalapon
dichlobenil
- HAM
diuron
simazin
- DIP-atrazin
amitrol

2
2
2
6
1
1
1

0/2
2/2
2/2
2/6
1/1
1/1
2I

-<0,1
0,04 - 0,05
105 - 180
< 0,03 - 0,22
- 0,44
- 1,1
<0,1 - 0,80

Teelt/naam

n = aantal metingen boven de detectiegrens
N = totaal aantal analvses

Minder k wetsbaar (vtIdpodsol)

Kt •elsbaar (gooreerdgrot
d)
3.2

3.5

0,03
0,07
0,07

0,03
0,08
0,09

putnummer
8.3
0,07
0,12
0,07

8.4
<0,02
<0,05
<0,05

putten minstens éénmaal gevonden. In het
diepere grondwater werden tot op heden
nog geen residuen van bentazon aangetroffen. Metolachloor werd in zowel
ondiep als diep grondwater (tot 5 m) aangetroffen.
Onbctcclde terreinen
Er is één analyseronde uitgevoerd op
onbeteeld terrein (zie tabel V). Opmerkelijk is dat 6 van de 7 onderzochte stoffen
werden aangetroffen. Amitrol en diuron
werden langs spoorlijnen aangetroffen.
In gemeentelijke plantsoenen waar
dichlobenil jaarlijks in het voorjaar wordt
toegepast, werd zowel de moederstof, in
lage concentraties, als het afbraakprodukt
BAM, in hoge concentraties, gevonden.
Onder een tegelpad op een sportcomplex,
dat onkruidvrij wordt gehouden met
simazin, werden residuen van simazin en
het afbraakprodukt DIP-atrazin gevonden.
Discussie
In 1988 zijn 21 verschillende residuen van
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bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het
bovenste grondwater onder locaties waar
deze middelen zijn gebruikt. Daarvan zijn
er 20 gevonden in concentraties boven de
norm voor drinkwater (0,1 //g/1)
(zie afb. 4).
De hoogste concentraties zijn gevonden
voor bijmengselen en afbraakprodukten.
De afbraakprodukten zijn meer polair dan
de moederverbinding en daardoor
mobieler in de bodem.
Van de onderzochte middelen staan er 6
op de zwarte lijst; deze middelen zijn alle
in het grondwater gevonden. Sommige
daarvan ook onder minder kwetsbare
grondsoorten. Residuen van 9 van de 13
onderzochte bestrijdingsmiddelen, toegelaten in waterwingebieden, zijn in het
grondwater gevonden.
Mede omdat een aantal bestrijdingsmiddelen in de bodem worden omgezet in
afbraakprodukten die niet (of nog niet)
kunnen worden geanalyseerd met de
bestaande analysetechnieken, geven de
gerapporteerde resultaten slechts een
beperkt beeld van het voorkomen en
gedrag van bestrijdingsmiddelen in
bodem en grondwater.
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat
de middelen die, in 1988, niet zijn aangetroffen, in voorgaande jaren wel werden
gevonden of slechts één- of tweemaal zijn
geanalyseerd.
Teneinde meer informatie te verkrijgen
over concentraties van residuen van
bestrijdingsmiddelen en trends in grondwater en om meer inzicht te krijgen in het
transport van bestrijdingsmiddelen naar
dieper grondwater (tot 6 m) zal dit meetprogramma worden voortgezet.
Conclusies
Van 9 van de 13 onderzochte bestrijdingsmiddelen, die zijn toegelaten in waterwingebieden, worden residuen in het
bovenste grondwater aangetroffen en deze
middelen vormen daardoor een
bedreiging voor de drinkwatervoorziening.
Het zijn de middelen: ethoprofos, metamnatrium, maneb, zineb, amitrol, dinoseb,
mecoprop, diuron en dichlobenil.
De 6 onderzochte bestrijdingsmiddelen,
die zijn verboden in waterwingebieden, en
waarvan residuen in het grondwater
worden aangetroffen zijn: aldicarb,
1,3-dichloorpropeen, atrazin, bentazon,
mctolachloor en simazin.
Residuen van bestrijdingsmiddelen zijn
gevonden onder zowel kwetsbare als
minder kwetsbare bodems. Voor sommige
verbindingen lijken de concentraties lager
onder minder kwetsbare gronden.
De hoogste concentraties worden
gevonden voor persistente bijmengselen
en afbraakprodukten die meer polair en
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daardoor mobieler in de bodem zijn dan
de moederverbinding.
Ook afbraakprodukten en bijmengselen
van bestrijdingsmiddelen vormen
derhalve een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit en de drinkwatervoorziening.
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Nogmaals milieu-aspecten slibverbranding oostelijk Noord-Brabant
In het artikel 'Milieu-aspecten bij slibverbranding: het project voor oostelijk NoordBrabant' van de hand van M. Marskamp, dat is verschenen in H 2 0 nr. 12, pag. 374 e.V.,
zijn enkele storende fouten geslopen. Het gaat daarbij om tabel I, die we daarom
hieronder nogmaals afdrukken.
TABEL I- Verwijderingsrendementen enemissiestreefwaarden van degeplande rookgasreinigingsinstaUatie voor
Oost-Brabant.
Verwijderingspercenlage
(%) betrokken op re lokgassen
uit de oven

Component
stof
S0 2

iici
HF
N'<\
CO
lood
zink
cadmium
kwik
PAK
PCB/pest.
PCDD
PCDF

Oven +
E-filter
A
>99,9
>65
60
60

>99,9
>99,9
>99,9
20
99,9

-

Wasser
B

26
36
36

56

-

Totaal
C
>99,9
>91
96
96

>99,9
>99,9
>99,9
76
>99,9
80

-

1(missie
rookgassen
% t.o.v
input
D
< 0,1
<9
4
4

mg/Nm'
6% 0 2
E

30
<250
10
<0,5
< 100
65
< 0,1
0,03
< 0,1
0,13
< 0,1
0,6 X 10-'
24
0,09
< 0,1 < 0 , 4 X 10-'
20
<6,5 x 10 s
50 x 10-9
30 x 10-9
-

Emissiestreefwaarden
mg/Nm'
11% 0 2
F
30
100
50
2

mg/Nm'
6% 0 2
G
45
150
75
3

-

-

100
5*

150
7,5

-

-

0,1
0,1

0,15
0,15

-

-

* Streefwaarden voor lood en zink samen 5 mg/m'.
Summaries
• Continued from page 421
Dordrecht and the sewerage system. He points out
that it is necessary to have at one's disposal good
schemes for sewerage management control
operation, renovation and maintenance, and he
explains how these schemes are drafted in the case
of Dordrecht.
Although the sewerage cost coverage scheme made
it clear what had to be done at the long term with
the sewerage charges, local authorities hesitated
and asked for a new plan based on a shorter period
of time,a plan with a lower increase of the
sewerage charges during the next 6years.By
making available a lot of money from the general
means this could only be done without striking out
the necessary sewerage projects. It's rather unlikely
that this can also be done in the nearest future, but
by that time we will see again!
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R. DE GROOT:
Pollution of the Rhine with
chlorophenoxycarbonic acids
Some advantages of chemical ionisation, multiple
ion detection mass-spectrometry are discussed with
respect to the analysis of low concentrations of
pesticides. Three cases of spillage of chlorophenoxycarbonic acids in the river Rhine are
reported. In 1986 and 19882,4-D; 2,4-DP and
Mecoprop were accidentely discharged into the
river Rhine as a result of production failures.
Mecoprop could be removed during the water
treatment process by rapid sand filtration.

