VEWIN en RIWA willen verscherping toelatingsbeleid

Bronnen van de drinkwatervoorziening zijn verontreinigd
met onkruidbestrijdingsmiddelen
Onkruidbestrijdingsmiddelen komen voor
in oppervlaktewater, in grondwater en in
oevergrondwater. Dat blijkt uit onderzoek
door het KIWA-speurwerklaboratorium,
waarvan de resultaten vorige week tijdens
een persconferentie werden gepresenteerd.
Momenteel zijn ten behoeve van de
verwijdering van bestrijdingsmiddelen op
drie drinkwater-winningen aanvullende
zuiveringsinstallaties geplaatst, op vijf
winningen wordt het gewonnen water
zodanig gemend dat de concentratie
beneden de wettelijke norm van
0,1 microgram per liter blijft, terwijl er op
een winning al een aanvullende zuivering
aanwezig was. Overigens onttrekt de helft
van de Nederlandse waterleidingbedrijven
het grondwater vanonder kleilagen tot
waar de bestrijdingsmiddelen nog niet zijn
doorgedrongen. Vroeg of laat zullen de
meeste waterleidingbedrijven in
Nederland zich moeten beraden over de
vraag hoe zij door aanvullende technische
maatregelen een extra veiligheidsbarrière
tegen aanslagen op de drinkwaterkwaliteit
kunnen opwerpen en daarmee bijvoorbeeld ook het gehalte aan bestrijdingsmiddelen beneden de wettelijke norm

Huidige norm voor bestrijdingsmiddelen indrinkwater moet blijven
DeEGbezintzichopdit momentop de normtenaanzien van pesticiden vande huidige
richtlijn 80/778 'kwaliteit vanwater geschikt voor menselijke consumptie'. Debestaande richtlijn
verbiedt leveringvandrinkwater alsvoor eenafzonderlijk bestrijdingsmiddel de normvan0,1//g/l
wordt overschreden,terwijl voor bestrijdingsmiddelen alsgroep een normvan0,5/(g/lgeldt.
Het Eurepean Institutefor Water heeft vande EGdeopdracht gekregen odmdediverse
standpunten tenaanzien vandeze problematiek teinventariseren.
DaartoeheeftditInstituut op5en6mei1988eenSeminar gehouden.Het Seminar krijgt op 24en
25 november 1988eenvervolg.DeNederlandse delegatie zaldaar hetvolgende standpunt
verdedigen:
1. Bestrijdingsmiddelen horen niet indrinkwater thuis!
2.Dehuidige normvan0,1fig/\ voor afzonderlijke bestrijdingsmiddelen indrinkwater moetblijven!
3.Alsoverschrijding vande norm plaatsvindt kan deoverheid inoverleg met hetwaterleidingbedrijf als kortetermijnoplossing debeslissing over hetalof niet leveren nemenop basisvan
normen die optoxicologische gronden zijnvastgesteld.Zospoedig mogelijk dienen erdan
maatregelen genomen teworden diedeverontreiniging aandebron bestrijden,zodat snelweer
kanworden voldaan aande0,1 //g/l norm als langetermijnoplossing.
4. Bestrijdingsmiddelen waarvoor deanalysemethoden nietnauwkeuriggenoegzijnomde
concentratie van0,1 //g/l te meten mogen niet eerder toegelaten worden dan nadat defabrikant
deze methoden heeftontwikkeld.

kunnen houden. De VEWIN beseft dat dit
vraagt om nieuwe zuiveringsmethoden en
heeft daarom in het kader van het
Speurwerkprogramma voor 1988 en
volgende jaren belangrijke bedragen
uitgetrokken om het onderzoek naar deze
methoden te intensiveren.
Daarnaast leveren de waterleidingbedrijven zelf aanzienlijke inspanningen.

Daarbij zijn RIWA en VEWIN van
oordeel dat deze extra zuiveringsinspanningen een tijdelijke zaak moeten
zijn. Via een verscherping van het
toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen
moet de vervuiling op termijn bij de bron
worden teruggedrongen en blijft ook het
principe 'de vervuiler betaalt' overeind.
Voorkomen
Bestrijdingsmiddelen (BM) kunnen in het
oppervlaktewater terecht komen door
directe lozing (bentazon, BASF),
incidenten (onder andere Sandoz) en
afspoeling van landbouwgronden
(run-off). In het geval van grondwater zijn
de bestrijdingsmiddelen afkomstig van het
gebruik ter plaatse.

Puttenvelden
waterleidingbedrijven

Onderzoek
In aanvulling op het eigen onderzoek van
de waterleidingbedrijven worden door
KIWA in opdracht van VEWIN, RIWA en
het Ministerie van VROM op gebied van
bestrijdingsmiddelen diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd. Het betreft
inventarisatie van gebruikte middelen en
gedrag, voorkomen van BM in grond- en
oppervlaktewater en het ontwikkelen van
meetmethoden.
Bij het grondwater is het onderzoek in
eerste instantie gericht op een
inventarisatie bij kwetsbare winningen
(zandgronden) en wordt gezocht naar
middelen die bij de betreffende teelten in
deze gebieden gebruikt worden.
Het onderzoek in het oppervlaktewater
beslaat gezien de verschillende bronnen
voor de verontreinigingen een breder
scala van bestrijdingsmiddelen.

aanwezig in ondiep grondwater

Afb. 1 - Bestrijdingsmiddelen aanwezig in
onttrokkengrondwater
enondiepgrondwater.

Oppervlaktewater
In de Rijn (Lobith) en Maas (Keizersveer)
worden regelmatig hoeveelheden van
meer dan 1 //g/l waargenomen. In de
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TABEL I - Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, dat voor drinkwaterbereiding wordt gebruikt.

Concentraties in //g/l
Pompstation

Innamepunt

Andijk
Braakman
Enschede
Groningen
Kralingen
Leiden
Leiduin
Ouddorp
Ouddorp
Scheveningen
St.Janssteen
Weespcrkarspel

IJsselmeer
Polderwater
Twentekanaal
Drentse Aa
Maas/Amer
Polderwater
Lekkanaal
Haringvliet
Polderwater
Andelse Maas
Polderwater
Polderwater

Triazines
(totaal)

Nitrofenolen
(totaal)

0,28

<

<
<
<
<
<

0,18
0,13
0,12

0,16

0,7
0,5
0,07
0,3
0,4
0,2
0.5
0,3
0,2
0,2

0,22
0,17
0,6
0,23
0,23
0,15
0,06

<

<

<

Benlazon

0,6
0,16
0,26

<

Metolachloor

<

<
<
<
<
<
<
<

0,02
0,02

<
<
<

< :Concentratie kleiner dan analysegrens

TABEL II - Concentratie bentazon (in ßg/l) in het ruwe en het reine water van
oevergrondverwerkende bedrijven in Nederland.
Pompstation
Alphen a/d Rijn
Culemborg
Dijklaan (Bergambacht)
Druten
Hardinxveld-Giessendam
Hazerswoude
Hendrik-Ido-Ambacht
IJsselstein
Kamerik
Lent
Lexmond
Nieuw-Lekkerland
Nijmegen
Remmerden
Ridderkerk
Rodenhuis (Bergambacht:
Schoonhoven
Schuwacht (Lekkerkerk)
Tiel
Tiendweg (Lekkerkerk^
Velddrici
Waardenburg
Zoelen
Zwijndrecht

Zwolle

Afstand tot rivier (m)

Ruw

Rein

170
2.000
580
2.980
350
100
300
2.000

<
<

<
<

1,4

2,1

350
1.300
630
370
30
940
810
310
205
340
1.250
3.500
3.110
5.600
130
815

<
0.9

<

0,43

0,13
0,03
0,48

<
<

<
<

0,21

0,22
0,04
0,7
0,34

<

<
0,6
0,22
0,25

<
0.5
0,7
1.0
0,05
0,31
0,02

<
<
1,6
0,7

< :Concentratie kleiner dan 0,02 //g/1

Genomen en te nemen maatregelen ter verwijdering van bentazon uit
drinkwater
In september jl. is bij een negental pompstations in het stroomgebied van de Rijn, die dus oevergrondwater oppompen, bentazon aangetroffen in het gezuiverde water.
Vier van deze pompstations zijn van de NV Watermaatschappij Zuid-Holland-Oost, namelijk twee
te Bergambacht, één te Lekkerkerk en één te Schoonhoven. Het bedrijf heeft intussen een
actieplan in gang gezet waarmee binnen twee jaar door plaatsing van actiefkoolfilterinstallaties
(kosten 25 miljoen gulden) bentazon tijdens de zuivering verwijderd kan worden.
Het pompstation Hardinxveld-Giessendam van Drinkwaterleiding Alblasserwaard en Vijfheerenlanden had ten tijde van de meting één van de koolfilters buiten gebruik. Deze is intussen
gereactiveerd. Het bedrijf A &V heeft in zijn pompstation Nieuw-Lekkerland actief-koolfilters in
aanbouw die vanaf 1april aanstaande het oevergrondwater van bentazon zullen ontdoen. In het
pompstation te Hendrik Ido Ambacht van het Waterleidingbedrijf Oost-IJsselmonde isjuist vorige
week het eerste koolfilter geplaatst. Half december zal de installatie tot bentazonverwijdering
geheel in bedrijf komen. Intussen heeft het pompstation te Zwijndrecht de taak van het station
Hendrik Ido Ambacht tijdelijk overgenomen. Met deze nieuwe installatie is ruim een miljoen gulden
gemoeid.
De NV Waterleidingmaatschappij Gelderland heeft het bentazon-gehalte in het reine water van
haar pompstation Lent intussen door menging met water van het WMG-pompstation Fikkerdries
tot beneden de norm van 0,1 microgram per liter teruggebracht, terwijl een actiefkoolinstallatie in
Lent in aanbouw is.
Het pompstation Nieuwe Marktstraat te Nijmegen tenslotte werkt momenteel op halve kracht.
Er wordt gesuppleerd door het pompstation Heumensoord, waardoor men beneden de norm
komt. Overwogen wordt de winning te verplaatsen of koolfilters te installeren.

<
0,03
0,6
0,17
0,25
0,07
0,55

<
<
<
<
0,03

Maas in de periode juli-oktober van dit
jaar. Afspoeling van landbouwgronden na
een relatief' droge periode is de oorzaak
van hoge gehalten aan atrazin en simazin.
Naast atrazin en bentazon worden in
oppervlaktewater, dat voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt, regelmatig
andere bestrijdingsmiddelen zoals
nitrofenolen (2,4-Dinitrofenol, DNOC,
Dinoseb en Dinoterb), alachloor,
metolachloor en dergelijke in gehalten van
enkele tienden van microgrammen per
liter aangetroffen (zie tabel I).
Oevergrondwater
In vervolg op de in het voorjaar gehouden
steekproef is in de zomer een
inventarisatie uitgevoerd bij alle Rijn oevergrond - waterverwerkende bedrijven
in Nederland naar de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in het ruwe en reine
water. Bij de meeste bedrijven wordt
bentazon aangetroffen. De resultaten zijn
vermeld in tabel II. Naast bentazon zijn op
een beperkt aantal locaties in het ruwe
water sporen van atrazin, dinoterb,
dinoseb en alachloor aangetroffen.
Het betrof hier relatief dicht bij de rivier
gelegen winputten. Of deze middelen ook
op weg zijn naar de verderweg gelegen
winningen zal worden onderzocht.
Grondwater
Grondwater ten behoeve van de
drinkwatervoorziening wordt voornamelijk
onttrokken op de zandgebieden.
Op een aantal winningen zijn in het
onttrokken water tot op heden de
bestrijdingsmiddelen 1,2-dichloorpropaan
(DCP), 1,2,3-trichloorpropaan, bromacil
en BAM (een omzettingsprodukt van
dichlobenil) aangetroffen.
In het ondiepe water worden regelmatig
ook andere bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Deze zijn vermeld in tabel III.
Door extra-polatie van de gegevens
betreffende gevonden bestrijdingsmiddelen, het bestrijdingsmiddelengebruik, landgebruik, bodemsoort,
grondwaterspiegel en dergelijke is een
TABEL III - Bestrijdingsmiddelen tn het
ondiepe grondwater.
Regelmatig
Aldicarb
aldicarbsulfoxide
aldicarbsulfon
Atrazin
desethylatrazin
desisopropylatrazin
Bentazon
anthranilzuurisopropylamide
Bromacil
1,3-dichloorpropeen
1,2-dichloorpropaan
1,2,3-trichloorpropaan

2,6-dichloorbenzainide
Dinoseb
Methylbromide
melhylisothiocyanaat
Minder regelmatig
Alachloor
Cyanazin
Ethoprofos
ETU
Metamitron
Metolachloor
Oxamyl
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Mestbeperkende maatregelen,
een vergelijking tussen
Denemarken en Nederland

landelijk beeld verkregen zoals in afb. 1 is
weergegeven. Bestrijdingsmiddelen die
aanwezig zijn in het ondiepe grondwater
zijn de eerste barrière, de wortelzone met
grote biologische activiteit, gepasseerd.
De tweede barrièe, de stroming met het
grondwater naar de winning wordt veelal
minder hoog verondersteld.
Deze bestrijdingsmiddelen bevinden zich
derhalve in het voorportaal van de
winning.

Tussen Denemarken en Nederland
bestaan naast verschillen in openbare
drinkwatervoorziening overeenkomsten in
geologische opbouw en landbouwkundige
situatie.

beperking nastreven. In Nederland kan
uitbreiding of vestiging van intensieve
veehouderij worden tegengegaan met
behulp van de Hinderwetrichtlijn
'Ammoniak en veehouderij'.

In Nederland is circa 70% van de openbare drinkwatervoorziening afhankelijk
van grondwater, in Denemarken is dat
nagenoeg 100%. In vergelijking met
Denemarken is de openbare drinkwatervoorziening in Nederland sterk
gecentraliseerd: in Nederland circa
85 waterleidingbedrijven met circa
250 puttenvelden, in Denemarken circa
4000 bedrijven met 9000 puttenvelden.
In Nederland strekken zandige
afzettingen, afgewisseld met klei en veen,
zich tot zeer grote diepte uit. De grondwaterwinning vindt voornamelijk plaats in
de zandgebieden. Denemarken bestaat uit
vergelijkbare afzettingen, die plaatselijk op
(zachte) kalksteen zijn afgezet. In deze
kalksteen kunnen scheuren voorkomen
die de winning kwetsbaar voor
verontreiniging maken.

In Denemarken bestaan veel meer
bijkomende regels. Om landbouwers meer
milieubewust te maken dienen zij hun
bouwplan, met gebruik van kunstmest en
organische mest, naar de gemeente te
zenden. Dit bouwplan dient in overeenstemming te zijn met de stand van de
wetenschap en de praktijk.
Bovendien dient met ingang van najaar
1988 van iedere boerderij 45% van het
areaal 'groen' te zijn, dat wil zeggen 45%
van de oppervlakte dient te bestaan uit
gras, een nagewas of ingezaaid met
wintergranen. Dit percentage dient najaar
1989 55% en vanaf 1990 65% te bedragen.
Daarnaast bestaan er in Denemarken nog
vele regels, bijvoorbeeld een minimale
afstand van boerderij, stallen, mestopslag
enzovoort tot grondwater winputten,
oppervlaktewater enzovoort, drijfmest
mag niet binnen vijftig meter afstand van
putten worden uitgereden, uitrijverbod op
zaterdag, zondagen en feestdagen binnen
tweehonderd meter van bebouwing,
weekend huisjes enzovoort.

Drinkwater
Op dit moment komt in het reine water
van een aantal bedrijven bentazon voor in
gehalten van 0,1-2 //g/l (zie tabel II).
In het verleden is dichloorpropaan
(0,02-0,3 //g/l) in drinkwater aangetroffen.
Door aanvullende maatregelen is het
gehalte nu kleiner dan 0,1 //g/l.
Een aantal andere bestrijdingsmiddelen
waaronder atrazin en bromacil worden
aangetroffen in gehalten kleiner dan
0,1//g/l (zie tabel IV).
TABEL IV - Bestrijdingsmiddelen mdrinkwater.
Bentazon
Dichloorpropaan
Bromacil
Atrazin
MCPP

0,1 - 2
0,02- 0,3
recent: < 0,1
0,02-< 0,1
0,01-< 0,1
0,01-< 0,01

//g/1
/'g/l

//s/i
/'S/l
/'S/'
/'g/l

Niet aangetroffen, wel onderzocht
I'cnmedifam
Alachlooi
Amiirol
Metamitron
Cyanazin
Meiazachloor
2,4-D
methylsithiocynaat
Dichlobenil
Metolachloor
Dichloorpropccn
Metribuzin
Dinoseb
Propazin
Dinoterb
Simazin
DNOC
Organochloorbestrijdings middelen zoals
aldrin
lindaan
DDT
Organofosforbestrijd ingsmiddelen zoals
parathion

Vervolgonderzoek
De onderzoeken naar bestrijdingsmiddelen zullen worden voortgezet.
Daarnaast zal onderzoek worden gestart
naar het gedrag van bestrijdingsmiddelen
bij oeverfiltratie en de vorming van
omzettingsprodukten bij gebruikte
zuiveringsprocessen.

• •

•

Zowel in Denemarken als in Nederland
vormt de landbouw een belangrijke
positieve bijdrage op de handelsbalans,
maar geeft zij ook een sterke druk op het
milieu. Het is daarom zeer zeker
interessant de mestbeperkende
maatregelen in Denemarken en in Nederland met elkaar te vergelijken.
Daartoe zijn in de tabel hieronder deze
maatregelen samengevat.
Uit deze tabel blijkt dat Denemarken voor
wat betreft de maximale hoeveelheid drijfmest in vergelijking met Nederland al
bijna op de eindnorm zit. Indien een
landbouwer de geproduceerde hoeveelheid mest niet op zijn eigen land kwijt
kan, kan hij een contract afsluiten met een
buurman of met een mestverwerker.
Een afschrift van dit contract dient hij naar
de gemeente te zenden.
Ook de onderwerkverplichting is veel
strenger. Het is bekend dat de ammoniakvervluchtiging de eerste uren maximaal is.
Dit zijn niet de enige regels die mest-

Samenvattend blijkt dat in Denemarken
de maatregelen veel globaler, maar wel
veel strenger zijn dan die in Nederland.
Zo wordt in Denemarken geen onderscheid gemaakt van landgebruik en
bodemtype, wat controle op de naleving
veel gemakkelijker maakt.
Ir. C. G. E. M. van Beek
KIWA Nieuwegein

TABEL I - Overzichtvan demestbeperkende maatregelen inDenemarken en Nederland.
O m v a n g van de m e s t o p s l a g
Bouwvoorschriften m e s t o p s l a g

Hoeveelheid mest

Denemarken

Nederland

> Î0 gve: 9 maanden
Voldoende sterk
Vloeistofdicht
Afdekking
o tclkvechouderij
2,3 gve/ha - jaar' = 95 kg l M V h a • jaar

In de praktijk 5 à <i maanden
Besluit mestbassins
Hinderwet

Hioinduslrie
1,7 gve/ha • iaar = 100 kg l ' : C V h a • iaar

Onderwerkverplichting
Uitrijperiodc

r drijfmest vanaf oogsl
tenzij 'groen'

Km twland
vanaf 1april 1987
vanal 1januari 1991
vanat 1januari 1995
vanaf 2000

125
125
125
70

Grasland
kg I M V h a jaar

Snijmaïs

250
200
circa 175
110

150
250
circa 175
75

Hinnen 36 uur
grasland: verbod gedurende oktober en november
zandgrond: verbod vanal oogsl tol en mei 31 oktober
ren/ij 'groen'
kleigrond: niet van toepassing
poliiie'AID

