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vaneenaantalbestrijdingsmiddelen3'.De
metingenzijn uitgevoerdbijvierzuiveringen
rondhetNoordzeekanaal:Westpoort,BeverwijkenZaanstreek, Zaandam-oostenVelsen.
Metingen
Inhetnajaar van2002(septemberen
november)zijnbijdevier rioolwaterzuiveringentweemengmonstersgenomen(intotaal
dusachtmonsters).Eenmengmonsterbestaat
uittiensteekmonsters diedirectwordeningevroren,vanwegedefluctuatiesindeaanvoet
vaneffluent enomdateendeelvandeverontreinigingen snelafbreekt ofvluchtigis.Dezuiveringenhebbenzelfeffluent aangeleverd.Het
effluent isvervolgensgeanalyseerdopdestoffendieinoppervlaktewater wordengemeten
voorhetlandelijkeRWS-monitoringsprogramma(MWTL),aangevuldmetdiverseopgeloste
bestrijdingsmiddelen.
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Hetvermoedenbestaatdatrioolwaterzuiveringsinstallatieseenaanzienlijke bijdrageleverenaande
belastingvanbestrijdingsmiddelen opoppervlaktewater.Ominzichttekrijgen indezebelasting,is
eentweetalmetingenuitgevoerdinheteffluent vanvierzuiveringendielozenop hetNoordzeekanaal.Demetingenvormenookeeneersteaanzettotonderzoeknaardeeventueletoxiciteitvanhet
effluent. Inheteffluent vanderwzi'szijndiversebestrijdingsmiddelen aangetroffen, waaronderdrie
verbodenmiddelen.Inviergevallenoverschrijden deconcentratiesvandeaangetroffen bestrijdingsmiddelenhetmaximaal toelaatbaarrisico(MTR),ééndaarvanistenverbodenmiddel.Hetvervolgonderzoekdatmedioditjaar begint,bestaatuiteeninventarisatienaarhetgebruikvan bestrijdingsmiddelendoorgemeenteninstedelijkgebied.
DewaterkwaliteitvanhetNoordzeekanaal
isopditmoment nogonvoldoende,doordat
sommigestoffen MTR-overschrijdend zijn1'.
Dewaterkwaliteit wordtgrotendeelsbepaald
doordekwaliteitvanhetaangevoerdewater.
Lozingenvanuitderwzi'shebbenechterook
eensignificante invloedop dewaterkwaliteit.
Derioolwaterzuiveringen leverentoteen
kwartvandebronbijdrage vanverschillende
stoffen2'. Zeleverenvermoedelijkeenaanzienlijkebijdrage aandebelastingvanbestrijdingsmiddelen,metnamemiddelendiein
bebouwdegebiedenwordentoegepastomde
openbareruimtevrijtehoudenvanonkruid.
Aandekwaliteitvanheteffluent wordenconformdeAMVBStedelijkAfvalwater kwaliteitseisengesteld,diezijnvastgelegdinvergunningen.Hierinzijnechtergeeneisengesteldvoor
bestrijdingsmiddelen, welkedanookmaar
sporadischwordengemetenenwaaropdezuiveringstechnieken nietzijnafgestemd.De
toxiciteitengevarenvoordevolksgezondheid
vanheteffluent van rioolwaterzuiveringen
zijnonduidelijk;detotaaleffluent beoordeling
isnognietbeschikbaar.Eventueletoxiciteit
vaneffluent kanwordenveroorzaaktdoorde
bekendeprobleemstoffen, maarookdoor
bestrijdingsmiddelen, hormoonontregelende
stoffen engeneesmiddelen.Daarnaastkanhet
effect optredendatdeverschillende stoffen
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sameneensterkertoxischeffect hebbendande
stoffen apart.
Ommeerinzichttekrijgen indezeproblematiekisheteffluent vaneenaantalrioolwaterzuiveringenonderzocht opdeaanwezigheid

Stoffen inhet effluent
Inheteffluent wordendiverse
bestrijdingsmiddelen aangetroffen, waaronder
eendrietalverbodenmiddelen.Totdeverbodenmiddelenbehorendiazinon,profamen
lindaan (Y-HCH) 4 '.

MTR-overschrijdend warendiazinon,carbendazim,propoxurendecholinesteraseremmers.Diuron,lindaan,MCPA,AMPAenrolclofos-methylzijnaangetroffen inconcentraties
onderhetmaximaaltoelaatbaar risico,maar
bovendestreefwaarde.Demaximaleconcentratiesflutolanilen2,4-Dvoldoen aande
streefwaarde.Dehoeveelheid aangetroffen
stoffen endeconcentratiesvande aangetroffen
stoffen lopenuiteentussendevierrioolwaterzuiveringen entussendetweemetingen.Ten
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opzichtevanhetNoordzeekanaalzijndiazinon
eny-HCHinduidelijk hogereconcentraties
aanweziginheteffluent. Deconcentratiediuronisinheteffluentjuist lagerdaninhet
Noordzeekanaal.Eendeelvande aangetroffen
bestrijdingsmiddelen wordtnietgemetenin
hetNoordzeekanaal,waardooreenvergelijkingnietmogelijkis.
Naastbestrijdingsmiddelen zijnookanderestoffen gevondeninheteffluent. MTR-overschrijdendzijnstikstof,fosfaat, koperenzink.
Chroom,kwikenloodblijvenonderhetmaximaaltoelaatbaarrisico,maarbovendestreefwaarde.Deconcentratiesstikstof, fosfaat,
chroomenkwikinheteffluent zijnforshoger
dandeconcentratiesinhetNoordzeekanaal.
Conclusies
Omgefundeerde uitsprakentekunnen
doenoverdekwaliteitentoxiciteitvanhet
effluent moeteenmeeruitgebreidmeetprogrammawordenopgezet.Opbasisvandeverkennendemetingenisechterwelduidelijk
gewordendatheteffluent vanrioolwaterzuiveringsinstallaties diversebestrijdingsmiddelenbevat.Drievande aangetroffen
bestrijdingsmiddelen zijnverboden middelen.
Vierbestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in
MTR-overschrijdendeconcentraties.

Detoxiciteitvanheteffluent isnietinte
schattenaandehandvandezemetingen.Niet
alleenvanwegehetbeperkteaantal metingen,
maarookomdatanderestoffen zoalsgeneesmiddelenenhormoonontregelende stoffen
toxischeeigenschappenhebben.Debeoordelingvanhettotaal-effluent zalverderontwikkeldmoetenwordenomdeacuteenchronischetoxiciteitervanduidelijk temaken.Pas
wanneerhieroverduidelijkheid bestaat,kan
wordenvastgesteldofenwelkevormvan effluentpolishingwenselijkis.

Voorwatbetreft deaangetroffen verboden
middelenzalverderonderzoeknaardeherkomstvandezestoffen wordenuitgevoerd.
Eenanalysenaardetoepassingvandenormoverschrijdende stoffen zalwellichtaanknopingspuntenbieden omdeconcentratiesin
heteffluent opdenduur tekunnen terugbrengenindevormvanpreventievemaatregelen, f

LITERATUUR

I)

Vervolg
Ommeerinzichttekrijgen indeherkomst
vanbepaaldestoffen zalditjaarinNoord-Hollandonderandereeeninventarisatieworden
uitgevoerdnaarhetgebruikdoorgemeenten
vanbestrijdingsmiddelen instedelijkgebied.
Dezeinformatie zalvergelekenwordenmetde
stoffen diewordenaangetroffen in effluent
vanderioolwaterzuiveringen, uitslagwater
vangemalenenhetoppervlaktewater.Deuitkomstenvandeinventarisatiezullenworden
gebruiktvoorhetaanpassenvanhetmonitoringsprogramma vanoppervlaktewater,om
metingenaanbronnenbijtestellenenvoor
communicatienaargemeentenovergifarmof
gifvrije onkruidbestrijding6'.

ZindlerJ. (2005). D e waterkwaliteit van het Noordzeekanaal. Beschrijving van dewaterkwaliteit anno 2000/2001
en trends vanaf 1980.Rijkswaterstaat Directie NoordHolland.

2)

DHV (2003). Bronnenanalyse Noordzeekanaal. Inventari-

))

Zindier |. (2004). Hoeschoon zijn deRWZI's ensjemalen?

satie en analyse van de herkomst van 45 probleemstolen.

De kwaliteit van water en zwevend stofdat via rioolzuiverinsjsinstallaties eujjemalen op het Noordzeekanuù' komt
K.lkswaterstaat Directie Noord-Holland.
4]

Colleae voor deToelating van Bestrijdingsmiddelen.

5)

www.steunpunt.wateremissies.nl

6)

Platform Schoon water Noord-Holland (2004). Concept

Bestrijdingsmiddelen databank (www.ctb-wa,geninaen.ni]

programma 2005. Provincie Noord-Holland.

Eenoverzichtvandeinhetefjluentaangetroffen bestrijdingsmiddelen.
stof

MTR

Og/I)
totaal
watert

maximale toepassing4'
concentratie

verbod

(Hg/O

diazinon
propoxur

0,037

0,04

0,01

0,05

carbendazim
cholinesteraseremmers
profam
lindaan
diuron

0,11

0,17

o,5
5(adhoc)

0,04

0,92

0,012

o,43

0,09

2,1

MCPA
flutolanil
M-D
MCPP
AMPA
diethyl-mtoluamide
tebuconazool
dichlobenil
procymidon

370(adhoc)

0,01

imazalil
iOs-mcthyl

0,87(adhoc)
0,8

0,01

2

0,73

22

0,02

10

0,07

79(opgelost)

0,34
3,1

-

0,35

1 (adhoc)
20(adhoc]

0,13
0,25

0,01

insectenbestrijding, anti-vlooien
insectenbestrijding,kruipende
insecten,mierenenwespen
schimmelbestrijding
insectenbestrijding, medicijnen
kiemremmer
gewasbescherming
anti-fouling(nietmeertoegestaan
voor onkruidbestrijding)
onkruidbestrijding
schimmelbestrijding, ontsmetting
onkruidbestrijding

biocide(anti-mug)
schimmelbestrijding
onkruidbestrijding(m.n.openbare
ruimte)
schimmelbestrijding consumptiegewassen
schimmelbestrijding
schimmelbestrijding

Ja
nee
nee

ja
ja
nee
nee
ja,2004
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee

H 2 0 # 1Z005

