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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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Afb. 10 - Stijghoogtegradiënt (erplaatse van waterscheidingen.

tuur. De file met het MAKEPLOT-formaat
Iaat zich gemakkelijk lezen en interpreteren.
Als hulpmiddel bij het opsporen van fouten
in de invoer behoort bij het programma een
file met foutmeldingen.
Voor een schematische weergave wordt
verwezen naar afb. 9.
7. Mogelijkheden en beperkingen
De grootte van het modelgebied wordt
uitsluitend bepaald door de beschikbare
geheugenruimte van de machine waarop het
programma wordt gedraaid. Ter indicatie:
een model ter grootte van 3.000 elementen
kan zonder problemen draaien op een
personal computer met 640 Kb intern
geheugen.
De gevolgde rekenmethode brengt met zich
mee dat onverwachte afwijkingen van het
beoogde stroombanenpatroon kunnen
ontstaan indien gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheid de baan van een waterdeeltje stroomopwaarts te berekenen.
Feitelijk houdt dit een spiegeling in van de
stijghoogten ten opzichte vaneen horizontaal
vlak. en programmatisch wordt dit bereikt
door de coëfficiënten (c,, ...c 4 in de
vergelijkingen (10)van teken te wisselen.
Het probleem treedt met name op bij
berekening van stroombanen rond een
onttrekking, waar tengevolge van de
betrekkelijk grote gradiënt van de
afpompingskegel een goede schematisering
niet mogelijk is. Het verdient dan aanbeveling eerst met FLOP een lokale
berekening te maken en vervolgens vanaf de
berekende eindpunten verder terekenen met
FLSTAT.
Het toepassen van bi-lineaire oppervlakken
voor de elementen heeft alsgevolg dat
waterscheidingen lastig zijn te discretiseren.
Ter plaatse van een waterscheiding isimmers
de stijghoogtegradiënt gelijk aan nul, terwijl
in het gediscretiseerde geval de stijghoogtegradiënt in een element in FLSTAT
afhankelijk van de gekozen schematisatie
gelijk aan nul, of sprongsgewijs ongelijk aan
nul zal zijn. Het probleemgebied dient
derhalve voldoende ver van waterscheidingen
te worden gedefinieerd. Een en ander isaan
de hand van 1-dimensionale stroming in de
X-richting geïllustreerd in afb. 10.

Ter plaatse van waterscheidingen kunnen
kleine elementen eventueel ten dele een
oplossing bieden.
In het algemeen zullen goede resultaten
worden bereikt indien er sprake isvan een
modelgebied zonder grote verschillen in
stijghoogtegradiënten zoalsdat voldoende ver
vanaf afpompingskegels van onttrekkingen
voorkomt. Plaatselijk grote afwijkingen
kunnen beter worden doorgerekend met het
programma FLOP, aangezien op lokale
schaal discontinuïteiten in het geohydrologische systeem gewoonlijk een
geringe rol spelen.
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die alvóór 1962zijn toegelaten hebben nu,in
hoeveelheid gerekend, een marktaandeel
van bijna 90%. Het aantal stoffen van vóór
1962 isthans 3 8 % van het totaal.
Ontwikkelingen
Bestrijdingsmiddelenwet
—De herbeoordeling van de oude bestrijdingsmiddelen die op basis van de nieuwe
milieu-gegevens plaatsvindt zal er onvermijdelijk toe leiden dat een belangrijk aantal
ervan zal verdwijnen. Dit zaleen verschuiving
naar het gebruik van de nieuwe middelen tot
gevolg hebben. Recente voorbeelden zijn
onder meer quintozeen, alachloor,
endosulfan, pentachloorfenol, natriumarseniet, trichloorazijnzuur en captafol.
Tevens zullen belangrijke teeltmethoden in

de landbouw zodanig veranderen dat zij
minder afhankelijk van de chemische
bestrijdingsmiddelen zullen zijn.
- Het eco-toxicologische onderzoek zal
worden uitgebreid. Nieuwe bestrijdingsmiddelen zullen na de toelating in veldonderzoek nog een aantal jaren worden gevolgd.
- Het onderzoek naar het vóórkomen van
bestrijdingsmiddelen inoppervlaktewater zal
worden uitgebreid. Ook de waterbeheersinstanties zullen hierbij steeds meer rekening
gaan houden met debestrijdingsmiddelen die
in de desbetreffende regio worden gebruikt.
Hierbij kunnen normen in beleidsdocumenten
een belangrijke signalerende functie vervullen.
- De toepassingstechnieken zullen moeten
worden verbeterd. Technische mogelijkheden
daartoe zijn aanwezig.
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Er tekent zich duidelijk af dat de
waterbeheerders een steedsgrotererolzullen
gaan spelen bij de beheersing van de emissies
die optreden alsgevolg van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen inde landbouwbedrijven. In het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren kunnen
aan landbouwbedrijven, die lozen door
middel van een werk (bijvoorbeeld een
drainagebuis) lozingsvergunningen worden
verstrekt met nadereeisen ten aanzien vande
bestrijdingsmiddelen in het effluent.
De bedrijven met teelten in kassen komen
hiervoor het eerst in aanmerking.
- Ook in het kader van de handhaving iser
sprake van een groeiende rol van de waterbeheerders. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Bestrijdingsmiddelenwet
dienen optimaal hieropteworden afgestemd.
Met de Bestrijdingsmiddelenwet kunnen de
problemen van de emissies van de
bestrijdingsmiddelen slechts ten dele worden
beheersd. Voor een goede bescherming van
de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn
aanvullende maatregelen krachtens de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren noodzakelijk te achten.
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