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Bestrijdingsmiddelen: strijdmetdewaterkwaliteit?

Voordracht gehouden tijdens de NVA-vergaderingop 27 november 1987

1. Waarom aandacht voor bestrijdingsmiddelen?
1.1. Toegenomen kwetsbaarheid vanhet
watersysteem
Het isubekend daterdeafgelopen 10tot 15
jaar belangrijke verbetering isopgetreden in
de kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. Deze verbetering isbereikt
door de bouw van een groot aantal
collectieve rioolwaterzuiveringsinrichtingen
en door de saneringsmaatregelen welke op
grond van de WVO bij puntbronnen, zoals
industriële lozers, zijn voorgeschreven.
Bovendien zijn niet alleen in Nederland,
maar ook in bovenstrooms sielegen landen.

dan alleen maar een rimpeling (zie afb. 1).In
verhouding tot het gemiddelde lozingsniveau
kunnen ze zelfs zo groot zijn dat men deze
pieklozing als een soort calamiteit zou
kunnen beschouwen. Ik ken praktijksituaties
waar dit soort pieken door de waterbeheerder ook alszodanig worden gezien.
Dit betekent overigensdatdeomvangvande
normale lozing bijeen puntbron een rol
speelt bij de vraag wanneer men iets als
calamiteit beschouwt.
Een tweede aspect isdatde betrouwbaarheid
van technische voorzieningen altijd minder is
dan 100%, terwijl bovendien bij de lozerin
veel gevallen de complexiteit is toegenomen
door de getroffen procestechnische en
zuiveringstechnische maatregelen (zie

tabel I).
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maatregelen getroffen. Het resultaat van dit
alles iseen herstel van het aquatiseh
ecosysteem met de terugkeer van verschillende soorten organismen welke hieruit een
aantal jaren geleden verdwenen waren.
Dit zich herstellend ecologisch systeem wordt
echter gekenmerkt door een toegenomen
kwetsbaarheid; het zijn immers met name de
meer gevoelige soorten organismen welke
bezig zijn terug te keren.
Calamiteiten zoals de brand bij het bedrijf
Sandoz hebben de aandacht nog eens
gevestigd op deze toegenomen kwetsbaarheid van het systeem en op het risico voor de
waterkwaliteit van calamiteiten.
Het woord calamiteit isgevallen. Hieronder
versta ik 'een ongewilde gebeurtenis met
ernstige gevolgen'. Bijdeze definitie van
calamiteit ligt het accent op de begrippen
'ongewilde gebeurtenis' en op 'ernstige
gevolgen'. Op beide begrippen wil ik wat
nader ingaan.
1.2. Ongewilde gebeurtenis (bijpuntbronnen)
De sanering van de industriële lozingen van
afvalwater (puntbronnen) isvooral tot stand
gekomen door een combinatie van maatregelen in het produktieproces (sanering bij
de bron) en van zuiveringstechnische maatregelen (eindzuivering). Alsgevolghiervanis
het gemiddelde lozingsniveau sterk verminderd; saneringspercentages van 80 tot
9 5 % en zelfs meer zijn niet ongewoon.
Fluctuaties in het lozingspatroon zijn echter
lang niet altijd in dezelfde mate verminderd.
Het gevolg hiervan isechter wel dat
fluctuaties in het lozingsniveau, welke inde
ongesaneerde situatie niet meer dan een
rimpeling waren op het gemiddelde niveau.
in een gesaneerde situatie duidelijk meer zijn

Tabel I.
Betrouwbaarheid

Aantal storingsdagen

99 %
99,7 %
99.9 %

bijna 3,5 per jaar
ca. 1 per jaar
ea. 1 per 2 jaar

Dit alles betekent dus dat in veel gevallen de
storingsgevoeligheid van de gesaneerde
lozing istoegenomen ten opzichte van de
ongesaneerde situatie, terwijl we gezien
hebben dat in de gesaneerde situatie reeds
een kleinere piek in het lozingsniveau als
calamiteit geldt. De kans op ongewenste
situaties die alscalamiteit worden aangeduid
isdus in gesaneerde situaties toegenomen.
1.3. Ernstige gevolgen
Voor wat betreft de 'ernstige gevolgen' bij
een calamiteit zalhetduidelijk zijn dat hierbij
naast de hoeveelheid van de betreffende stof
vooral ook de milieu-eigenschappen van een
stof van belang zijn. Een groot aantal
bestrijdingsmiddelen (BM) kan al in vrij
geringe hoeveelheden tot ernstige effecten
aanleiding geven, hetgeen natuurlijk ook niet
verwonderlijk isomdat veel van deze
middelen juist zijn gemaakt om bij een
Afb. I.

Samenvatting
In het eerste deelwordt het toegenomen
belang voor het waterbeheer verklaard
van de verontreiniging van het
oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen, zelfs alshet gaat om geringe
hoeveelheden.
In het tweede gedeelte passeren verscheidene potentiële bronnen van
oppervlaktewaterverontreiniging met
bestrijdingsmiddelen in het kort
de revue.

betrekkelijk geringe dosering bepaalde
soorten organismen te doden. Het isdan ook
niet opmerkelijk dat uitde 'inventarisatie van
Nederlandse inrichtingen die een risico
kunnen opleveren voor het oppervlaktewater', een rapport dat injanuari 1987 door
Tebodin in opdracht van de Hoofdinspectie
Milieuhygiene naar aanleiding van het
Sandoz-ongeval isopgesteld, naar voren
komt dat, naast gehalogeneerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen het hoogste
risico opleveren voor het oppervlaktewater.
Het begrip ernstige gevolgen isechter in
zekere zin ook relatief omdat het mede
afhankelijk isvan de gevoeligheid van het
ontvangende watersysteem. Naarmate de
kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert
en als gevolg daarvan de kwetsbaarheid
toeneemt kunnen kleinere lozingen reeds tot
effecten leiden. Dit isdaarmee dus een
tweede reden die ertoe kan leiden dat in een
gesaneerde situatie alsneller van een
calamiteit kan worden gesproken dan in een
ongesaneerde situatie.
1.4. Diffuse bronnen
Een bijkomend gevolg van de doorgevoerde
saneringen bij puntbronnen isdat het
relatieve belang van diffuse bronnen van
waterverontreiniging sterk is toegenomen.
Daar komt nogbijdat ergeleidelijk aan meer
gegevens beschikbaar zijn gekomen waaruit
blijkt dat ook in absolute zin de belasting uit
diffuse bronnen aanzienlijk isen een grotere
omvang heeft dan vroeger werd gedacht. Er
zijn thans diverse stoffen en ook verschillende gebieden aan te wijzen waar de
belasting van het oppervlaktewater vanuit
diffuse bronnen groter isdan vanuit
puntbronnen. Ook voor bestrijdingsmiddelen isdit vaak het geval.
Overigens isook de diffuse lozingvan BM
allesbehalve constant inde tijd omdat de
lozing, zeker waar het landbouwbestrijdingsmiddelen betreft, veelal samenhangt met het
tijdstip van gebruik van de desbetreffende
middelen. En ook hier geldt dat de
toegenomen kwetsbaarheid van oppervlaktewateren tot gevolg heeft dat een 'piek'
eerder als calamiteit moet worden
beschouwd.
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1.5. Samenvattend:
— de gevoeligheid van watersystemen voor
piekbelastingen istoegenomen; het isdaarbij
niet relevant of deze piekbelasting afkomstig
is van een puntbron of van een diffuse bron:
—de kans op storingen c.q. calamiteiten bij
puntbronnen (bijvoorbeeld bedrijven) iseen
aspect waarvan het belang istoegenomen en
rechtvaardigt dientengevolge meer
aandacht;
—het belang van diffuse bronnen voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater is
toegenomen; evenalsdit bijpuntbronnen het
geval is,isook bij diffuse bronnen meer
aandacht voor piekbelastingen gewenst;
—door deeigenschappen van veel BMis-in
het licht van het voorgaande - bijzondere
aandacht voor deze groep van stoffen op zijn
plaats.
2. Herkomst BMin oppervlaktewateren
2.1. Landbouwkundige en overige
toepassingen
Ofschoon er vandaag in hoofdzaak wordt
gesproken over bestrijdingsmiddelen welke
worden toegepast in de land- en tuinbouw
worden er ook daarbuiten bestrijdingsmiddelen toegepast. De omvang van dit
gebruik buiten de land- en tuinbouw, de
zogenaamde lid 2 middelen volgens de
bestrijdingsmiddelenwet; isuitgedrukt in
hoeveelheid actieve stof vergelijkbaar met
het gebruik aan actieve stof voor landbouwtoepassingen.

2.2. Land-en tuinbouw
Bestrijdingsmiddelen welke in de land- en
tuinbouw worden gebruikt kunnen langsveel
wegen in het oppervlaktewater terechtkomen (zie tabel II).
Een bron dieallange tijd veelaandacht heeft
gehad isde lozing van bestrijdingsmiddelenhoudend afvalwater bij chemische bedrijven
die de actieve stof produceren (overigenseen
beperkt aantal inNederland) enbij bedrijven
die BM formuleren.
Reeds in 1980heeft deCUWVO een rapport
uitgebracht getiteld 'aanbevelingen met
betrekking tot de sanering van de lozingen
afkomstig van de formulering van
bestrijdingsmiddelen'.
Onlangs iseen subwerkgroep van CUWVO
VI begonnen met een evaluatie van de stand
van zaken bij deze bedrijfstak.
Naast de normale reguliere lozing bij
bestrijdingsmiddelenproducenten en
-formuleerders iser ook altijd een bepaalde
kans dat tengevolge van een ernstig voorval
zoals brand een accidentele pieklozing
optreedt.
Pasvanaf het Sandoz-ongeval, dusvanaf eind
1986, is inventariserend onderzoek uitgevoerd bij zogenaamde 'risicobedrijven'
naar de aanwezigheid van maatregelen en
voorzieningen ter voorkoming van grootschalige gevolgen van calamiteiten voor het
oppervlaktewater.
De uitkomsten vandit recente onderzoek zijn
dat van de 8 onderzochte bestrijdings-

TABEL II - lierkomst bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater.
Land- en tuinbouw:
Puntbron

Industriële
produktie

1. Reguliere lozing (producent, formuleerder, enz.)
2. Storing calamiteit bij reguliere lozer

Tussenhandel

3. Calamiteit bijopslag/depot en dergelijke (normaliter geen lozing)
4. Calamiteit bij overslag/transport

Landbouw
(gebruiker)

5. Belasting opp.water t.g.v. 'normaal' gebruik, bijv. drilt, spuitverliezen
af- en uitspoeling
atmosferische depositie
6. Lozing-belasting opp.water t.g.v. onjuist gebruik of onzorgvuldig handelen
7. Belastingopp.water t.g.v. restanten en 'lege'verpakkingen

Eindprodukt

8. Lozing belasting o.w. bij industriële afnemer t.g.v. residu op produkt
of aanhangende grond
9. Lozing bij particulier (consument) t.g.v. residu op produkt

Diffuse bron

Niet land-en tuinbouw:
Industriële
produktie
Puntbron

1. Reguliere lozing bij producent/formuleerder
2. Storing/calamiteit bij producent/formuleerder
3. Calamiteit bijopslag/depot (normaliter geen lozing)

Tussenhandel
4. Calamiteit bij overslag/transport

Diffuse bron

| In. dustriële
I ge bruiker
Puntbron
Particuliere
gebruiker

5. Reguliere lozingbijindustriëlegebruiker (bijv. houtconservering.scheepsonderhoud, koelwaterbiocide, enz.)
6. Calamiteit ofonjuist/onzorgvuldig gebruik bij industriële gebruiker
7. belasting opp.water t.g.v. restanten en 'lege* verpakkingen
8. Lozing/belasting o.w. t.g.v. 'normaal'gebruik particulieren (bijv. carbolineum.
aanbrengen anti-fouling op jachten, huishouddesinfectantia, enz.)
9. Lozing/belasting o.w. t.g.v. onjuist/onzorgvuldig gebruik particulieren
10. Belasting o.w. t.g.v. restanten en 'lege' verpakkingen

Diffuse bron
Lindprodukt

11. Uitloging van behandelde produkten
(bijv. creosoot uit palen, anti-fouling verf, enz.)

middelen-synthesebedrijven de situatie bij 5
daarvan als'niet-beheersbaar' isaangemerkt.
Vooral de opslag van vaten en verpakkingen
was hiervan de oorzaak; de beheersbaarheid
van in tanksopgeslagen produkten wasinhet
algemeen wat beter.
Bovendien kwam uit het onderzoek naar
voren dat weliswaar bij de meeste van deze
bedrijven een aanvalsplanvoorde brandweer
aanwezig was, doch dat in deze aanvalsplannen geen rekening wasgehouden met de
risico's voor het oppervlaktewater.
Bij de categorie van bestrijdingsmiddelenformuleerbedrijven, waarvan overigens
slechts enkele bedrijven in dit onderzoek
waren betrokken, bleek bij verschillende
bedrijven de afvoer van het terreinwater-en
dus ook bij brand van bluswater-plaats te
vinden viahetgemeenteriool.Ofschoon inde
rapportage geconstateerd isdat in een
dergelijke situatie het verontreinigde
bluswater ook in het oppervlaktewater
terecht zal komen (al dan niet via een
vergiftigde RWZI); isdit risico niet in het
genoemde onderzoek betrokken.
Indien we de weg van het bestrijdingsmiddel
vanaf de producent volgen komen we
vervolgens bij de opslag en de tussenhandel,
zoals de plaatselijke landbouwcoöperaties.
Uit de al eerder genoemde inventarisatie van
risicobedrijven voor oppervlaktewater komt
naar voren dat bij 20 van de 35 onderzochte
bestrijdingsmiddelendistributiebedrijven de
situatie als 'niet-beheersbaar' moet worden
aangemerkt. Daarbij dient men te bedenken
dat in een 'doorsnee' distributiebedrijf een
hoeveelheid BM in opslag isdie oploopt tot
circa 30 ton in de seizoenspiek. Het betreft
hier inrichtingen vanwaaruit normaliter geen
lozingvan procesafvalwater met bestrijdingsmiddelen plaatsvindt. Een eventuele lozingis
hier dan ook het gevolg van ongelukken of
calamiteiten. Het instrument van de WVOvergunning biedt hier weinig of geen
mogelijkheden, zodat de bescherming van de
waterkwaliteit volledig van andere milieuwetten en met name van de Hinderwet moet
komen.
Helaas blijkt met de Hinderwetvergunning in
de praktijk nog wel eens wat loos te zijn.
Naast het meer algemene feit dat tot op
heden de bescherming van de kwaliteit van
het oppervlaktewater tegen de gevolgen van
calamiteiten in het kader van de Hinderwet
toch al nauwelijks aandacht heeft gekregen,
lijkt ook de verdere Hinderwetsituatie voor
deze bedrijfstak voor verbetering vatbaar.
Een in 1986 gehouden onderzoek van de
regionale inspectie voor de milieuhygiëne bij
3 1bestrijdingsmiddelendepots in de
provincie Flevoland leverde alsresultaat dat:
- 7 bedrijven conform de vergunningsvoorschriften in werkint; waren;
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— 16 bedrijven (dus circa 2/3 van de
inrichtingen) devergunningopzeer essentiële
punten overtraden zoals de buitenopslag van
giftige grondontsmettingsmiddelen, het niet
gescheiden opslaan van broeigevaarlijke
middelen of het onvoldoende brandwerend
zijn van het gebouw;
- de resterende 9 opslagbedrijven, dus circa
een kwart van het totaal, waszelfs in
het geheel niet in het bezit van een
Hinderwetvergunning.
Uit een in 1987 gehouden vervolgonderzoek
in de provincie Overijssel bij 15depots kwam
een vergelijkbaar beeld naarvoren. Ruimeen
kwart van de inrichtingen bezat geen
Hinderwetvergunning, terwijl eveneens een
kwart in strijd met de vergunning handelde.
Bijde overige 7 bedrijven, waarde situatie op
het eerste gezicht in orde was,bleek bij
nadere beschouwing dat het bij 6 van deze
7 bedrijven gingom een sterk verouderde
vergunning waarin niet veel voorwaarden
waren opgenomen.
Ofschoon dit natuurlijk slechts een
eenmalige momentopname in één regio
betreft, bestaat het vermoeden datde situatie
in de rest van Nederland niet veel beter is.
Er wordt daarom momenteel ook door
andere regionale inspecties een vergelijkbaar
onderzoek ingesteld.
Bij de toepassing van BM inde landbouw
komt een gedeelte in het oppervlaktewater
terecht. Door van Urk van DBW/RIZA is
een oriënterend onderzoek in Oostelijk
Flevoland uitgevoerd naar de frequentie van
voorkomen van kopafwijkingen bij muggenlarven. Muggelarven vormen overigens een
belangrijke schakel in de voedselketen.
Geconstateerd werd dat in gebieden w a a r althans op het eerste gezicht - weinig directe
invloed van de landbouw bleek te zijn het
percentage kopafwijkingen geringwas.
Voorbeelden hiervan zijn een bermsloot bij
Harderbroek —een kwelgebied - en ook het
Veluwerandmeer, waar het percentage misvormingen in een ordergrootte van 2tot 3%
lag.
In poldersloten ingebieden met, althans op
het oog,meer agrarische activiteiten lagen de
percentages misvormingen op een duidelijk
hoger niveau van 10tot 20%, met zelfs uitschieters tot 40 à 50%. Deze laatste
percentages liggen opeen zelfde niveau alsin
verontreinigd Rijnsediment. Deze verhoogde
gehalten zijn een duidelijke indicatie dat er
iets loos is.
Een tweede constatering uit hetzelfde
onderzoek betreft de seizoensafhankelijkheid van dit verschijnsel. Geconstateerd is
dat het percentage misvormingen in de lente
en de voorzomer laagwasen dat er een
toename optrad in de nazomer en herfst.
Ofschoon een wetenschappelijk bewijs
daarmee natuurlijk nog lang niet geleverd is.
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lijkt het niet onlogisch een verband te
veronderstellen tussen hetoptreden van deze
misvormingen en bepaalde agrarische
activiteiten zoals het gebruik van BM.
Restanten van BM en lege emballage waarin
nog restanten zijn achtergebleven vormen
een diffuse bron van waterverontreiniging.
Bestrijdingsmiddelenresten worden ook met
de overtollige emballage vervoerd en kunnen
op tal van plaatsen direct of via omwegen
(bijvoorbeeld vuilstortplaatsen) )toch weer
in het water terechtkomen. Een bijkomend
aspect is nog dat gebruikte emballage zoals
plastic kannen, plastic vaatjes en stalen vaten
lang niet altjd worden afgedankt, doch dat
een deel ervan voorallerlei doeleinden wordt
hergebruikt. Een subwerkgroep van
CUWVO VIdiezich richtteopde bedrijfstak
van de vatenreconditioneringsbedrijven is—
althans voor de stalen vaten - ook tegen dit
probleem van de oude bestrijdingsmiddelverpakkingen aangelopen. Voorde behandeling van het afvalwater dat vrijkomt bij
het reconditioneren van oude bestrijdingsmiddelvaten zijn de vatenreconditioneringsbedrijven. op misschien één uitzondering na,
niet goed geëquipeerd.
Toch is het op dit ogenblik nauwelijks te
vermijden dat bestrijdingsmiddelvaten
tussen andere vaten terecht komen, zodat
deze stoffen in het afvalwater van
reconditioneerbedrijven kunnen worden
aangetroffen. Naast de reconditioneerbedrijven kan ook de vatenhandel een bron
van verontreiniging vormen, doordat hier
soms vaten worden voorgespoeld, ondanks
het ontbreken van daartoe geschikte
voorzieningen. Deze vorm van verontreiniging wordt nog eens extra in de hand
gewerkt indien een bepaalde provincie als
vergunningverlenende overheid in de afvalstoffenwetvergunning van een reconditioneerbedrijf voorschrijft dat behalve olievaten
slechts voorgespoelde vaten mogen worden
verwerkt.
Naar aanleiding van deze problematiek is
inmiddels welenige actieondernomen. Inhet
Milieuprogramma 1988-1991 staat dan ook
te lezen dat in 1987 een regeling voor de
inzameling en verwijdering van resten en
gebruikte verpakkingen van landbouwbestrijdingsmiddelen in samenwerking met
de desbetreffende branche-organisaties tot
stand isgebracht endat ditconvenant in 1988
in werking zal treden. Dit betekent in ieder
geval dat daarmee een nu nog niet bestaande
mogelijkheid zal worden gecreërd om op een
verantwoorde wijze van deze spullen af te
komen. Wel zal nog moeten blijken of in de
praktijk ook op voldoende schaal van deze
regeling gebruik zal worden gemaakt.
De lozingvan bestrijdingsmiddelen alsgevolg
van residu op produkt ofaanhangende grond
kan optreden bijzowel industriële

verwerking (bijv. conservenindustrie, peenwasserijen e.d.) alsbij particuliere
huishoudens. Ik hebde indruk datde omvang
van deze lozing nog nauwelijks in kaart is
gebracht.
Naast de in Nederland toegepaste
bestrijdingsmiddelen kunnen overigens via
de import van landbouwprodukten uit
andere delen van de wereld ook niet in
Nederland toegelaten BM bij sommige van
deze gebruikers in het afvalwater
terechtkomen. Bijbepaalde industriële
verwerkers van landbouwprodukten zoalsde
margarine- en vettenindustrie en veevoederfabrieken zijn incidenteel metingen
uitgevoerd en zijn BM in het afvalwater
aangetoond.
2.3. Overige toepassingen
Bij deze overige toepassingen, dus niet in de
land- en tuinbouw, gaat het om toepassingen
zoals houtverduurzaming, desinfectie,
huishoudbestrijdingsmiddelen, aangroeiende
verven, industriële biociden enz. Ook voor
deze zogenaamde lid 2 middelen is het
mogelijk de route van producent tot eindprodukt te volgen op een vergelijkbare wijze
als voor de landbouwbestrijdingsmiddelen
(tabel II).
Allereerst hebben we ook hier de reguliere
lozing en de kans op een calamiteuze lozing
bij producenten en formuleerders. Qua
soorten actieve stof iser een zekere overlap
met de lid 1 middelen. Ook bij de
formuleringsbedrijven iser een zekere
overlap, maar ik wiler de aandacht op
vestigen dat er een aantal specifieke lid 2
bedrijven in Nederland zijn zoals
bijvoorbeeld leveranciers van koelwaterbiociden en sommige leveranciers van
huishoudelijke en industriële reinigingsmiddelen.
Omdat de indruk bestaat dat deze laatste
categorieën tot dusverre enigszins over het
hoofd zijn gezien, zal in het kader van de al
eerder genoemde subgroep van CUWVO VI
die zich bezighoudt met formuleringsbedrijven ook aandacht worden besteed aan
deze lid 2 bedrijven.
Met betrekking tot de opslagplaatsen en
depots en de sector van transport en overslag
isde situatie ten aanzien van lid 2 middelen
vergelijkbaar met die bij de lid 1 middelen.
Naar de risico's van verontreiniging van het
oppervlaktewater isnog nauwelijks gekeken.
In de categorie gebruikers van lid 2middelen
is een onderscheid mogelijk tussen
industriële en particuliere gebruikers. Voor
een aantal groepen van industriële
gebruikers bestaat al enigejaren de nodige
aandacht, of wellicht ishet beter te zeggen
dat zowel een aantal soorten lid 2
bestrijdingsmiddelen alseen aantal bedrijfstakken waar deze worden toegepast sedert
enige tijd aandacht krijgen.
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Voorbeelden hiervan zijn:
— Houtconservering. verschillende onderzoekingen onder andere een bedrijfstakstudie
van VROM en een studie van DBW/R1ZA
zijn aan de gang.
—Scheepsonderhoud. Een zogenaamde
bedrijfstakstudie isvoltooid. De activiteiten
verven en gritstralen vormen een bron van
water (bodemjverontreiniging.
Met betrekking tot het gebruik van
organotinverbindingen alsactieve stof in
aangroeiwerende verven isin Nederland de
vraag aan de orde of in navolging van
Engeland en Frankrijk de toepassing op
kleine schepen (kleiner dan 25 meter) niet
moet worden verboden. Ook de Europese
Commissie houdt zich hiermee bezig, zodat
ook een EG-regeling hiervoor tot de
mogelijkheden behoort.
— Koel- en proceswater biociden. Het
gebruik van biociden in koelwatersystemen
of in proceswaterstromen (bijvoorbeeld
slijmbestrijding bij de papierindustrie) is
reeds geruime tijd onderkend. Naast de
toelatingsprocedure van de bestrijdingsmiddelenwet isook de individuele WVOvergunning hier een veelvuldig toegepast
instrument.
—Textielindustrie. Een onderzoek van een
subgroep van CUWVO VI naar deze
bedrijfstak isgestart. Bestrijdingsmiddelen
bij deze bedrijfstak kunnen allereerst
afkomstig zijn van geïmporteerde grondstoffen. Een oriënterend onderzoekje van
DBW/RIZA waarin wol en katoenen
weefsels uit een groot aantal verschillende
landen zijn onderzocht gaf bij chemisch
onderzoek iets te zien dat wellicht het best
omschreven kan worden alseen 'woud van
pieken'. Een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen zoals drins. DDT-achtigen en
lindaanachtigen konden worden geïdentificeerd. Ook bij kortdurend biologisch
onderzoek met Daphnia van een waterextract van deze wol en deze katoenen
weefsels werden verhoogde sterfte en ook
sublcthale effecten zoals stuiptrekkingen
geconstateerd. Een tweede bron van BM bij
de textielindustrie zijn de zogenaamde
appreteermiddelen waarbij onder meer
middelen worden gebruikt die dienen om het
eindprodukt rot- en motwerend te maken.
Met betrekking tot het gebruik van BM door
particulieren kent iedereen wel voorbeelden
uit de directe omgeving (bijvoorbeeld
carbolineum, huishouddesinfectantia.
insecticiden enz.). Voor wat betreft de
eventueel daarmee samenhangende belasting
van het oppervlaktewater, lijkt mij dat er
gesproken kan worden van een grotendeels
nog onontgonnen gebied.
Waar zelfs nog veel onbekendheid bestaat
ten aanzien van de omvang van de lozingen
als gevolg van het normale gebruik van lid 2
middelen door bedrijven en particulieren.

geldt dit uiteraard ook ten aanzien van
onjuist of onzorgvuldig gebruik.
Ook met betrekking tot restanten van
Produkten en lege emballage iser voor lid 2
middelen nog weinig geregeld, zodat
gevreesd met worden dat erhet nodigeviade
gootsteen, met het huisvuil of via andere
routes inhet milieu terechtkomt. Alleen voor
de sector van de houtverduurzaming vinden
er — voor zover mij bekend —besprekingen
plaats om te komen tot een soortgelijk
convenant voor de inzameling en verwijdering van restanten en van gebruikte
verpakkingen als voorde lid 1middelen.
Als laatste bron van bestrijdingsmiddelen
kom ik dan bij de uitloging van eindprodukten.
Het zal duidelijk zijn dat een organotinverbinding als actieve stof van aangroeiwerende scheepsverven uitloogt; de
receptuur van de verf iszelfs bewust op een
geleidelijke uitloging afgestemd. Ook ligt het
voor de hand dat in ieder geval een gedeelte
van de aan textiel toegevoegde rot- en
motwerende middelen via de wasmachine in
het riool terecht zal komen. Buiten dit soort
kwalitatieve beschouwingen iser echter in
kwantitatieve zin maar heel weinig bekend
over de omvang van deze vormen van
waterverontreiniging.
Een toepassing van lid 2 middelen waarvoor
wel geprobeerd isinzicht te krijgen in de
omvang van de daaruit resulterende waterverontreiniging betreft het gebruik van
geïmpregneerd hout in de waterbouw
(beschoeiïngen e.d.). Uit een onderzoek dat
in opdracht van DBW/RIZA hiernaar in
stilstaand water isuitgevoerd kan worden
afgeleid dat ervanuit gecreosoteerd hout een
aanzienlijke hoeveelheid polycyclische
aromaten (PAK) in het oppervlaktewater
terechtkomt; alleen alde hoeveelheid
fluorantheen kan op circa 10 ton/jaar
worden geraamd. Bij hout dat met metaalzoutenmengsels isgeïmpregneerd (koper,
chroom, arseen mengsels) blijkt vooral de
uitloging van arseen aanzienlijk tezijn en in
de orde van enkele tonnen perjaar te liggen.
In samenwerking met enkele bedrijven wordt
het onderzoek overigens voortgezet, waarbij
ook naar het effect vanstromend wateropde
uitloging wordt gekeken. Daarnaast wordt
tevens onderzocht of door middel van een
nabehandeling bij het impregneerbedrijf de
uitloging kan worden verminderd.
3. Besluit
Zoals uhebt gezien neemt metde verbetering
van de waterkwaliteit de kwetsbaarheid van
watersystemen toe. Als gevolg hiervan
kunnen voor stoffen als bestrijdingsmiddelen
ook lozingen van kleinere omvang reeds
nadelige gevolgen hebben en wordt ook het
effect van piekbelastingen groter. Het is
daarom Ionisch aandacht te besteden aan de

verschillende routes waarlangs bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater kunnen
geraken.
Enkele zaken welke bij beschouwing van
deze routes naarvoren zijn gekomen endieik
tot slot nog eens wil benadrukken zijn:
- BM komen via een groot aantal routes in
het oppervlaktewater en zijn ook afkomstig
van bronnen waar de middelen als zodanig
niet worden toegepast (bijvoorbeeld levensmiddelenindustrie, geïmporteerde textiel,
vatenhandel enz.):
- reguliere lozingen van BM (puntbronnen)
hebben tot dusverre de meeste aandacht
gehad; de kennis over andere wegen
waarlangs BM in het oppervlaktewater
kunnen geraken isnog tamelijk onvolledig;
- vanwege de kans op ernstige gevolgen
voor het oppervlaktewater zalinde toekomst
meer aandacht moeten worden besteed aan
het risico van calamiteiten bij alle mogelijke
bronnen van BM:
- een categorie die bijzondere aandacht
behoeft zijn inrichtingen van waaruit
normaliter geen lozingvan bedrijfsafvalwater
plaatsvindt (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelendepots), en waar dientengevolge het
instrument van de WVO-vergunning geen
houvast biedt. Het verdient in voorkomende
gevallen aanbeveling dat de waterkwaliteitsbeheerder in overleg treedt met de
Hinderwetinstantie en de brandweer om na
te gaan of door aanpassingen van de
Hinderwetvergunning envan het aanvalsplan
van de brandweer de risico's voor het
oppervlaktewater kunnen worden verkleind;
- er zijn enkele eerste signalen over
sublethale effecten bij aquatische
organismen in agrarische gebieden.
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