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Probleemstoffen in het oppervlaktewater
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In hetoppervlaktewater indeprovincieNoord-Brabant zijn in2003 mindervaak bestrijdingsmiddelen bovendewaterkwaliteitsnormaangetroffen dan in2000(ziehiervoorH 2 0 nr.20uit 2001}.
In2003ging hetom in totaal 15bestrijdingsmiddelen waarvan degemeten concentraties in meerdere
waterschapsgebieden duidelijk bovendenorm lagen1}.In hetgrondwater was dat hetgeval bij drie
middelen. Daarnaast troffen deBrabantse waterschappen veelandere bestrijdingsmiddelen aan in
oppervlaktewater en/o/grondwater, maar deconcentraties hiervan lagen onderdenorm. Verrassend
enzorgwekkend isdat eennieuw onkruidbestrijdingsmiddel (dimethenamid) wijdverspreid in het
oppervlaktewater inNoord-Brabant isaangetroffen. Dat duidt eropdat deactuele toelatingscriteria
entoepassingsvoorschriften nogsteedsgeengarantie biedenvoordegewenste waterkwaliteit.
In2003isdoordeprovincieNoord Brabant,
deBrabantse waterschappen (Brabantse Delta,
Alm&Biesbosch -sinds 1januari 2005opgegaan in waterschap Rivierenland -,De Dommel
enAa&Maas)enBrabant Water de tweede
ronde'Bredescreening bestrijdingsmiddelen'
uitgevoerd. Het eersteonderzoek in 2000
beperktezich tot oppervlaktewatet2). In 2003is
zowel oppervlaktewateralsondiep grondwater
gemonitord (zietabel 1).Deresultaten van de
ondetzoeken in 2000en 2003zijn onder andere
gebruikt alsbasis voordekarakterisering van
dewatetkwaliteitvootdeKaderrichtlijn Water
(hetMaasstroomgebied)3).Door haar omvang
levertdescreeningeengrotehoeveelheid gegevensopdie,bij voortzetting vandeze monitoring,ffendinformatie oplevertoverde ontwikkelingvande watetkwaliteit.
Tabel1.

Omvangvande'Bredescreening
bestrijdingsmiddelen2003'.

oppervlakte
water
stoffen in
analysepakket
bemonsterde
locaties
monsterrondes
petjaar

grondwater

106

1.06

46

87

4

1

De46meetpunten in oppervlaktewater in
2003waren vrijwel dezelfde alsin 2000.In beide
jaren isopvier momenten in hetjaar bemonsterd, indemaanden mei tot en met novembet.Degrondwatermonsteiszijn genomen op
59meetpunten uit het ptovinciaal grondwatetkwaliteitmeetnet en 28ondiepe waarnemingsfilters in grondwaterbeschermingsgebieden.

In 2003zijn het nogvrijwel dezelfde
bestrijdingsmiddelen diede oppervlaktewaterkwaliteit provinciebreed bedreigen als in
2000.Tabel 2vermeldt denegen bestrijdingsmiddelen diein 2003deMTRoverschrijden en
dezesdiedeadhoc MTRoverschrijden in twee
ofmeer watetschapsgebieden. Daarvan zijn
nog respectievelijk zeven en vier dezelfde
middelen alsin 2000.Opvallend isdat een
aantal van dezeprobleemstoffen nog veelvuldig isaangetroffen, tetwijl zealniet meer
(simazine,metolachloor) ofnogslechts zeet
bepetkt(diuton, ptopoxur)zijn toegelaten in
Nederland. Ilun aanwezigheid kan duiden op
illegaal gebruik.
Deconcentraties ervan liggen in 2003
echter niet meer zovaaken zoverboven de
norm alsin 2000.De'pieken' lijken te zijn
afgenomen. Verrassend enzorgwekkend is dat
een recent toegelaten onkruidbestrijdingsmiddel (dimethenamid) in 2003 in alle
waterschapsgebieden ruimverspreid in het
oppervlaktewatet aanwezig is. Blijkbaar
werken dewettelijke, exttastrenge toepassingsvoorschtiften niet ofonvoldoende. Het
bestrijdingsmiddel istoegelaten onder voorwaarden van eenextra bredespuitvrije zone
en/ofdriftreducerende spuittechnieken. Maat
detgelijke voorwaarden zijn slecht te controleren en te handhaven.
Het aantal normoverschrijdingen (MTR
en ad hocMTR)isin 2003gedaald ten opzichte
van 2000.Van de nog toegelaten middelen
vettoont pitimicarb degrootste daling;het is
in 2003nogslechts ine'én waterschapsgebied
boven deMTRaangetroffen. De algehele
Ajb.1:

Beschikbaarheidvanoppervlaktewaterkwaliteitsnormenvoorde106bestrijdingsmiddelen
inhetanabysepak'ket'Bredescreeningbestrijdingsmiddelen2003'.

Analysepakket e n toetsing
Alleoppervlaktewater- en grondwatermonsters zijn opdezelfde bestrijdingsmiddelen (c.q.dewerkzame stoffen) geanalyseerd.Het analysepakket in 2003ismet 106
bestrijdingsmiddelen iets kleinet dan in 2000
(142stoffen), maat bevat 24nieuwe stoffen ten
opzichte van 2000.

14%
37%

Deinoppetvlaktewatet aangetroffen
concentraties aan bestrijdingsmiddelen zijn
getoetst aan het maximaal toelaatbaat risico
(MTR),het adhoc maximaal toelaatbaar risico
(adhocMTR)4),het verwaarloosbaar risico(VR)
en degrondwateikwaliteitsnorm (0,1microgram per liter).
Voor 14procent vande bestrijdingsmiddelen geidtdat toetsingonmogelijk is
vanwege het ontbreken vaneen (adhoc)MTR
(zieafbeelding 1).
Alleingrondwater aangetroffen bestrijdingsmiddelenconcentratieszijngetoetst aan
de grondwaterkwaliteitsnorm.

49%
• MTR
• adhocMTR
cgeen norm
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Verspreiding

Geneesmiddelen
Eenmaligzijn enkele watermonsters tevens
geanalyseerd opaanwezigheid van38
geneesmiddelen. Daarvan bleken alle vijf
oppervlaktewatermonsters en twee(van de
tien)grondwatermonsters inderdaad
geneesmiddelen tebevatten. In totaal
negen verschillende stoffen werden aangetroffen. Het anti-epilecticum Carbamazep i n ishet meest aangetroffen: in alle
oppervlaktewater- en in detwee grondwatermonsters. Dit komt overeen met het
landelijk beeld5'.
Voorgeneesmiddelen zijn geen waterkwaliteitsnormen beschikbaar, zodat de gemeten
concentraties niet konden worden getoetst.
Deaangetroffen geneesmiddelen zijn:
carbamazepine (neurotransmitter), clofibrinezuur (middel voor hart- en vaatziekten),Coffeine (opwekkend middel),
diclofenac (pijnsteller, antireumatisch),
gemfibrozil (cholesterolverlager), ibuprofen
(pijnstiller), metoprolol (bloeddrukverlager),naproxen (ontstekingremmer) en
Sulfamethoxazol (antibioticum).

daling van deconcentraties is waarschijnlijk
hergevolgvan despuitvrije zone langs sloten,
die in 2000in het kader van het Lozingenbesluit (AmvBOTV)is ingevoerd. Daarentegen
zien we tussen waterschapsgebieden ook
verschillen in trends:carbendazim isin het
beheersgebied van waterschap Brabantse Delta
2003negen maal minder bovendeMTR aangetroffen dan in 2000;bij waterschap Aa&Maas
juist tien keervaker.In totaal zijn in 2003 in
oppervlaktewater 22verschillende besrrijdingsmiddelen boven denorm (MTRofad hoc
MTR)aangetroffen opéénofmeer locaties en
42verschillende middelen boven de grondwaterkwaliteitsnorm.

Probleemstofïên in het grondwater
Tabel 2vermeldt ook dein het grondwater
aangetroffen bestrijdingsmiddelen: twee werkzamestoffen (mecoprop-P en diuron) en één
metaboliet (BAMishet afbraakproduct van
dichlobenyl) zijn in meerdere gebieden aangetroffen boven de norm. Mecoprop-P en
diuron zijn zowel ingrond- als oppervlaktewater eengebiedsoverstijgend probleem. In
grondwater zijn 15bestrijdingsmiddelen (en
twee metabolieten) één ofmeermalen in
concentraties boven de grondwaterkwaliteitsnorm aangetroffen; zeven andere stoffen zijn
aangetroffen in lagere concentraties. De resultaten van het onderzochte grondwater in 2003
zijn niet goed vergelijkbaar met een vorige
monitoringronde (1998),omdat dieeen veel
kleineranalysepakket omvatte.

2ö

H 2 0 rt 92005

Opdehelft vandegrondwaterlocaties zijn
in 2003bestrijdingsmiddelen aangetroffen; op
32procent bovendegrondwaterkwaliteitsnon]
In oppervlaktewater zijn in 2003carbendazim (afbeelding 3)en dimethenamid (afbeelding 4)het meest wijdverspreid aangetroffen.
Degrootte van debolletjes opdekaartgeeft d
mate van normoverschrijding aan.

Opalle meetlocaties voor oppervlaktewater zijn in 2003(gelijk aan 2000)bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Het percentage
meetlocaties waar één ofmeer bestrijdingsmiddelen de norm (MTRofadhocMTR) overschrijdt, ligt met91procent in 2003nog ongeveer hetzelfde als in 2000(zieafbeelding 2).

Ilocaties (%)met 1of meer bestrijdingsmiddelen > norm
ilocaties (%) waar bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen

2003 grondwater

2003 opp.water

2000 opp.water

0%

100%

50%

A/b.2:

Percentagemeetlocatiesinoppervlaktewater(OW)en.grondwater(GW)waaréénojmeerbestrijdingsmiddelenmeetbaarzijnaangetroffen(blauw),respectievelijkbovendenorm(rood).

Tabel2.

Bestrijdingsmiddelen(c.q.werkzamestoßen)diein2003intweeo/meerwaterschapsgebiedenzijnaangetroffenbovendenorm(MTRofadhocMTR)ofdestreejïvaarde(VR)o/de^rondwaternorm.
A. in oppervlaktewater

s t o f > MTR

s t o f > ad hoc MTR

carbendazim
carbaryl

bromoxynil
dimethenamid

chloorfenvinfos
diazinon
diuron**
Iinuron

deet
imidacloprid

metolachloor*
propoxur**
simazin*
* beperkt toegelaten

Tabel3.

stof > VR
2,4-D

BAM

atrazin*
bentazon

diuron**
mecoprop-P

isoproturon

metribuzin

MCPA

terbutylazin

mecoprop-P
metabenthiazuron*
methomyl
pirimicarb
jegelaten

** niet meert

B. in grondwater
s t o f > grondwatemorm

Vermoedelijkeherkomstvanprobleemstolen.

stoffen

toepassing in:

metolachloor*, Iinuron, dimethenamid, terbutylazin,
bromoxynil,
carbendazim.metolachloor*, metribuzin
carbaryl, carbendazim
chloorfenvinfos, simazin
diuron**,BAM(dichlobenyl)
diazinon, propoxur**, imidacloprid
DEET
mecoprop-p
1
niet meer toegelaten

** beperkt toegelaten

maisteelt
akkerbouw
fruitteelt
groenteteelt
groenbeheer en verhardingen
diverse landbouwsectoren
stedelijk gebied (rwzi?)
groenbeheer en grasland
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Glyfosaat
Hetanalysepakket2003 omvatteook glyfosaat(meestbekendondetmeiknaam
Roundup)enampa(de metabolietvanglyfosaat).Beidestoffen blevenovetalonderde
oppervlaktewaterkwaliteitsnotm(glyfosaatad
hocMTR 77microgram/liter enampaadhoc
MTR 80microgram/liter).Maarbeidezijnveelvuldigaangetroffen bovendegrondwaterkwaliteitsnorm (0,1 microgram/litet):glyfosaat
in 14procentenampain66procentvanalle
oppervlaktewatermonsters.Eengoedevergelijkingmet2000isnietmogelijk(dezestoffen
ontbrakeninhetanalysepakketBrede
Screening2000),maarmetingenbij hetdrinkwaterinnamepunt inDe Biesboschtoneneen

stijgende trendindeMaas6',hetgeendedrinkwaterbereidinguitoppervlaktewater bemoeilijkt.De toepassingvanglyfosaat neemtde
laatstejaren toe, metnamebijonkruidbestrijdingdoorgemeenten.Uitoogpuntvande
KaderichtlijnWaterisditnietacceptabel:er
magimmersgeenverslechteringplaatsvinden
vandewaterkwaliteit.

Conclusies
De Noord-Brabantseotganisatiesconstaterendateenlichtevetbeteringvandeoppervlaktewatetkwaliteitisgerealiseerd,maardat
vetderegezamenlijke actiesnoodzakelijk zijn
omhetoppervlakte-engtondwaterinNoordBrabantdegewenstekwaliteittegeven.De
volgendesporenzijn hierbijessentieel:

Herkomst probleemstoffen
Hetgrootstedeelvande aangetroffen
bestrijdingsmiddelen zijn terelaterenaan
gebruikindelandbouw,eenaantalaan
gebruikbij groenbeheerenopverhardingen.
Tabel3vermeldtde meest waarschijnlijke
herkomstvande probleemstoffen.

•

doelgroepgerichteaanpak:zowellandbouwsectoren(voorlichtingovermilieuvriendelijke maatregelen,randenbeheer,
certificering) alsook groenbeheerders
(bewustwotding,certificering);

•

gebiedsgerichteaanpak:doelgroepgerichte
aanpakomregionaleprobleemstoffen in
oppetvlaktewateren/ofingrondwater
terugtedringen;

•

monitoring,controle,handhaving:monitoringresultatenlatenmeenemen bij
toelatingsbeleid;controleenhandhaving
verbeteren(waterschappen,AID).%
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Afb.3:

Locaties inoppervlaktewaterwaarcarbendazim itt2003isaangetroffen bovendenorm(MTR).

Afb.4:

Locatiesinoppervlaktewaterwaardimethenamid[m/of dimethenamid-p;in2003isaangetroffen bovende
norm[adhocMTRvan dimethenamid).

drinkwaterbereiding uit Maaswater. Voordracht namens
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