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1. Inleiding
In 2010 is door de werkgroep gewasbeschermingsmiddelen Noord Nederland een
gezamenlijke rapportage gemaakt over de periode 2000-2009 en een meetnet opgesteld
voor het gezamenlijk monitoren van gewasbeschermingsmiddelen met als doel:
- zoveel mogelijk methoden en analysepakketten af te stemmen
- zo efficiënt mogelijk omgaan met het beschikbare onderzoeksbudget van de
waterschappen
- kennis- en ervaringsuitwisseling tussen waterkwaliteitsspecialisten
- kennis- en ervaringsuitwisseling tussen en met waterlaboratoria
- uitwisselen van informatie en kennis met handhavers en beleidsmakers
- delen van de informatie uit het meetnet met gebruikers (agrariërs, leveranciers
e.d.)
De samenwerking is in 2010 gestart met (toen nog) 11 waterschappen en 4 laboratoria.
Door fusies zijn dit inmiddels 8 waterschappen en 3 laboratoria:
- Wetterskip Fryslân
- Waterschap Hunze en Aa’s
- Waterschap Noorderzijlvest
- Waterschap Drents Overijsselse Delta
- Waterschap Vechtstromen
- Waterschap Rijn en IJssel
- Waterschap Vallei en Veluwe
- Waterschap Zuiderzeeland
- Laboratorium wetterskip Fryslân
- Laboratorium Hunze en AA’s
- Aqualysis
Deze rapportage betreft de resultaten van metingen in de periode 2011 – 2015.
De start van het meten in het kader van dit meetnet is 2011.

1.1. Meetnet
1.1.1. Algemeen
Monitoring van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater is lastig vorm te
geven. Dit komt doordat het voorkomen van deze stoffen in het oppervlaktewater
afhankelijk is van factoren die sterk kunnen variëren, zoals:
• Het grote aantal toegelaten stoffen;
• Er treedt vaak vervanging van middelen op;
• Gewasbeschermingsmiddelen kunnen meerdere toepassingen hebben en kunnen in
meerdere teelten toegelaten zijn;
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• Het gebruik en de belasting van het oppervlaktewater is niet constant in de tijd, en
varieert per teelt en weersomstandigheden
De bestaande richtlijnen voor monitoring van oppervlaktewater zijn vrij algemeen
en houden weinig rekening met de specifieke achtergronden van het voorkomen van
gewasbeschermingsmiddelen. Dit geldt ook voor de richtlijnen van KRW-monitoring.
Voor de waterschappen binnen Rijn Oost is naar aanleiding van de informatiebehoefte
voor gewasbeschermingsmiddelen een meetplanformulier (MPF) opgesteld . Zie bijlage 1.
1.1.2. Informatiebehoefte
Bij het ontwerpen van een meetnet is het belangrijk om de informatiebehoefte helder
te krijgen. De vragen die uit deze behoefte naar voren komen bepalen waaraan het
meetnet moet voldoen. Globaal zijn er drie hoofdgroepen te onderscheiden (zie ook
Leidraad monitoring gewasbeschermingsmiddelen):
1. Inzicht in de kwaliteitstoestand van het watersysteem;
a) Welke middelen worden aangetoond en in welke concentratie
b) Welke middelen leiden tot normoverschrijdingen
c) Is er een ontwikkeling in het voorkomen van de aangetroffen middelen
2. Terugkoppeling naar het toelatingsbeleid;
3. Communicatie met de doelgroep.
Het watersysteem is in het kader van de monitoringsdoelen in drieën in te delen van fijn
naar grof:
1. Perceel niveau (haarvaten):
- Teelt specifieke monitoring voor handhaving of bronnenonderzoek en
terugkoppeling met toezicht.
2. Middensectie:
- volgen waterkwaliteit
3. Grote watergangen (eind watersysteem):
- KRW meetnet – Toestand &Trend monitoring (elke 6 jaar) en Operationele
monitoring (jaarlijks): primair gericht op rapportage aan Brussel maar niet geschikt
om terug te koppelen naar de doelgroep/toepassers of het College voor de
Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb).

1.1.3. Gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen
Het gezamenlijke meetnet is gericht op de brede screening in de middensectie van het
watersysteem. Met de meetpunten is voor een groot deel in 2011 gestart met het op dat
moment voorhanden breed analysepakket om inzicht te geven in een breed spectrum
aan emissies in een landbouwgebied (verzamelpunt).
De resultaten kunnen onder meer gebruikt worden voor:
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• Vergelijken van verschillende gebieden; Als deze punten niet te ver van de bron
liggen is het mogelijk problemen waar te nemen (normoverschrijding) en nog
steeds een koppeling te leggen met de bron (teelten).
• Als ‘vinger aan de pols’ in de middensectie van het watersysteem;
• Gezamenlijke evaluatie; Verkrijgen van een algemeen beeld van- en
ontwikkelingen in het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen;
• Informeren van de doelgroep (gebruikers van de middelen);
• Controle op normoverschrijdingen.
1.2. Meetpuntkeuze
Per waterschap zijn 1, 2 of 3 meetpunten aangewezen. Waar mogelijk is er gebruik
gemaakt van een bestaand meetpunt. Vanwege de fusies van een aantal waterschappen
na de start van het gezamenlijke meetnet kan het zijn dat er meer punten per waterschap
onderdeel van het meetnet uitmaken.
De geselecteerde meetpunten voor de brede screening zijn weergegeven in bijlage 2,3 en
4
1.3. Meetfrequentie en meetperiode
Voor meetfrequentie en –periode is zo veel mogelijk gekozen voor het groeiseizoen:
• Periode: vanaf week 14 tot week 44.
• Meetfrequentie: jaarlijks om de zes weken (week 14, 20, 26, 32, 38, 44).
Deze keuzes zijn gebaseerd op bevindingen van de evaluatie van de meetgegevens van
de deelnemende waterschappen in 2010.
1.4. Wat hebben we gemeten
Voor de brede screening zijn we uitgegaan van een zo breed mogelijk pakket stoffen (ca.
200 toetsbare stoffen). De analysepakketten zijn zo breed mogelijk samengesteld in
overleg met de laboratoria. Zie bijlage 5. Voordeel van een dergelijk breed pakket is dat
ook stoffen die niet verwacht worden wel kunnen worden aangetoond.
Enkele specifieke middelen zoals glyfosaat/AMPA, clopyralid, sulcotrion en ETU
moeten met aparte analyses worden gemeten, waardoor onderzoek naar deze
middelen relatief duur is. Deze zijn daarom niet door alle waterschappen uitgevoerd.
De resultaten van de metingen van deze stoffen zijn wel meegenomen in deze
rapportage.
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2. Normtoetsing
2.1. Waterkwaliteitsnormen

Sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water zijn er 2 typen waterkwaliteitsnormen, de
jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN) en de maximaal aanvaardbare
milieukwaliteitsnorm (MAC-MKN). Deze normen hebben een wettelijke status, wat
inhoudt dat Nederland voor deze stoffen een resultaatsverplichting heeft. De JG-MKN
biedt bescherming tegen effecten van langdurige blootstelling. Bij kortdurende
blootstelling aan piekconcentraties zijn er geen effecten te verwachten tot het niveau
van het MAC-MKN.
Voor de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Water gebruikte Nederland het maximaal
toelaatbaar risiconiveau (MTR) als norm. Zolang de concentraties deze waarde niet
overschrijden zijn er op lange termijn geen negatieve effecten te verwachten. De MTR’s
zijn niet voor alle stoffen vervangen door een JG-MKN. Daarnaast zijn er voor veel
gewasbeschermingsmiddelen normen afgeleid met een versnelde procedure die leidt tot
een indicatieve MKN of MTR. Deze (indicatieve) normen hebben daardoor weliswaar
geen wettelijke, maar wel en beleidsmatige status. Hiervoor geld een
inspanningsverplichting. Voor stoffen met alleen een (indicatieve) MTR is geen norm
beschikbaar om individuele meetwaarden te toetsen op risico’s door kortdurende
blootstelling aan piekconcentraties. Het is mogelijk om hiervoor het toetsingscriterium te
gebruiken die voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen is afgeleid. Dit
toelatingscriterium heeft echter geen enkele status als norm en is daarom niet toegepast
bij de normtoetsing. Zie ook Vos et al. (2015) voor nadere uitleg over normen voor het
waterbeheer.
Voor de toetsing van de gewasbeschermingsmiddelen zijn zowel wettelijke als
beleidsmatige normen gebruikt. De wettelijke normen hebben daarbij de voorkeur boven
de beleidsmatige normen. Dit betekent dat bij de gewasbeschermingsmiddelen waarvoor
wettelijk een MKN is vastgesteld, deze is gebruikt als norm. Voor de overige middelen is
voor de toetsing gebruik gemaakt van indicatieve MKN- waarden of (indicatieve) MTR’s.
De gehele periode is getoetst met de meest recente normen. Enkele
gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toetsbaar omdat er geen norm beschikbaar is.

2.2. MsPAF

STOWA ontwikkelt een systematiek van ecologische sleutelfactoren als kapstok voor het
uitvoeren van watersysteemanalyses en om inzicht te krijgen in de stuurknoppen voor
het herstel van ecosystemen. Eén van die sleutelfactoren betreft de sleutelfactor
toxiciteit, die bestaat uit een chemie-spoor en een ecologisch spoor (Posthuma et al.,
2016a). Bij het chemie-spoor wordt het begrip toxische druk gebruikt, uitgedrukt als
“Potentieel Aangetaste Fractie” van soorten. Deze waarde geeft, aanvullend en
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aansluitend op de toetsing aan normen, inzicht in de omvang van de ecologische effecten
van mengsels van stoffen. Voor deze rapportage zijn PAF waarden berekend voor de
geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen uit dit meetnet. Deze waarden zijn
weergegeven in afbeelding 1. Andere verontreinigingen dan
gewasbeschermingsmiddelen zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten,
omdat hiervoor geen (vergelijkbare) gegevens zijn voor alle meetpunten. De werkelijke
toxische druk ligt dus hoger.
De mengsel toxische druk door de geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen wisselt
sterk per meetpunt en door de tijd. Er komen regelmatig waarden voor tussen 0,5 en 10%,
waarbij er sterke aanwijzingen zijn dat toxische druk een rol speelt in het functioneren
van het ecosysteem (Posthuma et al., 2016b). Er is geen duidelijke ontwikkeling te zien in
de afgelopen jaren.
In enkele gevallen ligt de mengsel toxische druk boven 10%, waarbij de kans op sterke
effecten op het ecosysteem groot zijn. In deze gevallen is de bijdrage van esfenvaleraat
aan de toxische druk het grootst. Voor deze stof zijn de metingen in gezamenlijk meetnet
niet vergelijkbaar, omdat er onduidelijkheid was voor welke isomeren van fenvaleraat de
analyse representatief is. Hierbij is door de meeste laboratoria gerapporteerd als
fenvaleraat, waarvoor geen data beschikbaar zijn om de toxische druk te berekenen. Nu
is gebleken dat het vooral gaat om esfenvaleraat zullen alle laboratoria dit gaan
rapporteren. De verwachting is dat de normoverschrijdingen voor deze stof, en de
berekende toxische druk, daarmee zullen toenemen. Daarnaast hebben ethoprofos,
imidacloprid, pyroxulam en trisulfuron-methyl een groot aandeel in de hoogste waarden
(>5%) van de mengsel toxische druk. Behalve pyroxulam komen deze stoffen ook uit de
normtoetsing als probleemstof naar voren. Voor pyroxulam is nog geen norm afgeleid.

Afbeelding 1: Toxische druk door gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt als multi-substance Potentieel
Aangetaste Fractie van soorten.
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2.3. Drinkwaternormen
De norm voor drinkwater is vastgesteld op 0,1 ug/l ongeacht het voorkomende middel.
De norm komt uit het voorstel drempelwaarde grondwater 2012 uit het BKMW (Besluit
Kwaliteitseisen en Monitoring Water). Omdat oppervlaktewater wordt gebruikt in de
productie van drinkwater is deze normering naast de oppervlaktewaternormen van
belang. Een aantal gewasbeschermingsmiddelen overschrijden regelmatig de
drinkwaternorm en gelden als probleemstoffen voor de drinkwaterbereiding.

2.4. Toelichting toetsing

Er zijn 4 toetsingen uitgevoerd:
1. BKMW - Prioritair zoet: Prioritaire stoffen onder de KRW, BKMW (Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water)
2. BKMW - KRW overig zoet : Overig relevante gewasbeschermingsmiddelen onder
de KRW
3. MKE zoet: Gewasbeschermingsmiddelen die niet onder de KRW zijn gereguleerd
4. Beleidsnormen gewasbeschermingsmiddelen zoet: normen die door het RIVM zijn
opgesteld
Daarnaast is, waar nodig, een aantal stoffen handmatig getoetst omdat hiervoor nog
geen normen zijn opgenomen in de Aquo-kit. In de Aquo-kit staan alleen vastgestelde
normen en kan niet getoetst worden aan indicatieve normen. Voor deze rapportage is
ervoor gekozen om ook te toetsen als er alleen een indicatieve norm is.
Een samenvatting van de toetsingsmethodiek en dataverwerking is opgenomen in bijlage
6.

2.5. Stoffen niet op normniveau analyseerbaar
Een aantal gewasbeschermingsmiddelen heeft een norm die met de apparatuur en
methoden van de analyserende laboratoria niet meetbaar is. De rapportagegrens van de
analyse is hoger dan de normconcentratie. Dit kan zijn omdat de stof relatief ongevoelig
is in de metingen, of doordat de norm bijzonder laag is. Apparatuur wordt steeds beter
en laboratoria optimaliseren hun meetmethoden. De lijst met stoffen waarvoor
normtoetsing niet mogelijk is zal geleidelijk korter worden. Er blijven echter stoffen met
een dusdanig lage norm (bijvoorbeeld deltamethrin) dat deze met redelijke inspanning
(en kosten) niet tot op normniveau meetbaar zullen zijn.
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3. Resultaat samenwerking
3.1. Samenwerking laboratoria

Een aandachtspunt bij de analyse van alle meetdata waren de verschillen tussen
laboratoria. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen op verschillende manieren
bemonsterd en gemeten worden. De bestaande voorschriften geven de laboratoria de
ruimte om een eigen meest efficiënte meetmethodiek te ontwikkelen. Hierdoor ontstaan
verschillen in analysemethoden, rapportage- en/of detectiegrenzen maar ook in de te
analyseren stoffen en bijbehorende meetpakketten.
Door de samenwerking van de waterschappen kwamen deze onderwerpen extra onder
de aandacht, en gaven aanleiding tot samenwerking met de laboratoria op het gebied
van onder andere monstername en analyse van GBM. Aqualysis (ontstaan door fusie van
de laboratoria van voormalig Regge en Dinkel en Groot Salland) en het laboratorium
Wetterskip Fryslân hebben de meetpakketten en rapportagegrenzen op elkaar
afgestemd. Het laboratorium van Hunze en Aa’s werkt hierin deels samen en besteedt
een deel van de analyses uit bij andere laboratoria. Er blijven verschillen aanwezig omdat
vraag en aanbod per regio verschilt en ook het regionale gebruik van middelen anders is.
De laboratoria maken nu onderdeel uit van de werkgroep. Deze samenwerking wordt als
bijzonder nuttig en waardevol ervaren omdat er bij de waterschappen meer begrip is
ontstaan over de beperkingen rond de analyse en de laboratoria beter kunnen
anticiperen op de wensen en ontwikkelingen van en bij de waterschappen.

3.2. Link met landelijk meetnet

In 2013 heeft Deltares in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in
samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen een Landelijk
Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen ontworpen (de Weert e.a., 2014), LM-GBM
genoemd.
Het LM-GBM maakt onderdeel uit van het actieprogramma dat is opgesteld in het kader
van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 (Ministerie van
Economische Zaken, 2013).
Het belangrijkste criterium van de meetlocaties in dit meetnet is dat zij beïnvloed worden
door één dominante teelt en dat de gewasbeschermingsmiddelen die ter plekke in het
oppervlaktewater worden aangetroffen met grote waarschijnlijkheid ook afkomstig zijn
van die betreffende teelt. Het gezamenlijk meetnet is meer gericht geweest op inzicht
geven in een breed spectrum aan emissies in een landbouwgebied, waarbij het streven
was om de meetpunten zo te situeren dat het mogelijk was een koppeling met de teelten

Pagina

11 van 131

te leggen. Diverse meetpunten zijn uit het gezamenlijk meetnet bleken voldoende
representatief voor een bepaalde teelt en zijn ook opgenomen in het landelijk meetnet.

Het belangrijkste doel van het LM-GBM is om op deze wijze
monitoringsgegevens uit de praktijk effectiever in te zetten bij de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen. Naast de rol bij de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen dient het meetnet ook om het landelijke beleid en acties op
het gebied van gewasbeschermingsmiddelen bij te sturen, zoals het actieprogramma dat
is opgesteld in het kader van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming
(Rijksoverheid, 2013).
Het Informatiehuis Water (IHW) verzamelt via de jaarlijkse waterkwaliteitsenquête de
resultaten van het voorgaande meetjaar. Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
(CML), valideert, en analyseert de data en rapporteert deze via de
‘Bestrijdingsmiddelenatlas’.
Deltares draagt zorg voor de eindverantwoording van de rapportage van het LM-GBM

3.3. Bestrijdingsmiddelenatlas

In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in samenwerking
met de ministeries Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ), Unie van
Waterschappen (UvW) en het College van Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (Ctgb) heeft het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) de
bestrijdingsmiddelenatlas ontwikkeld.
Alle meetresultaten van GBM-analyses, zowel routinematige- als projectmonitoring,
worden jaarlijks door IHW verzamelt via de waterkwaliteitsenquête.
Door het CML worden al deze data gevalideerd, geanalyseerd, getoetst en
gerapporteerd. Op de website http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/ worden de
metingen van de bestrijdingsmiddelen gevisualiseerd. De atlas geeft antwoord op vragen
als waar en wanneer stoffen zijn gemeten, de mate van normoverschrijding en
verandering in de tijd:
• Kaarten, histogrammen en grafieken over de gemeten concentraties van individuele
stoffen in relatie tot een vijftal ecotoxicologische normen:
1. Milieukwaliteitsnorm (MKN) voor het jaargemiddelde (JG-MKN)
2. MKN voor de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKN)
3. Ecotoxicologische norm (MTR),
4. Toelatingscriterium (CTGB).
5. Drinkwaternorm (DWN)
• De atlas bevat alleen werkzame stoffen (en een aantal metabolieten) van
bestrijdingsmiddelen.
• De bestrijdingsmiddelenatlas bevat factsheets met gegevens over de individuele
stoffen zoals de toetsingscriteria, CAS-nummer en bestrijdingsmiddelengroep(en)
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waar de stof toe behoord.
• Andere interessante informatiebronnen in de bestrijdingsmiddelenatlas zijn lijsten
met de belangrijkste probleemstoffen per stroomgebied, top-10 stijgers en dalers
en trends.
Belangrijke publicaties vanuit de bestrijdingsmiddelenatlas zijn het boek
‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’ en ‘Analyse van imidacloprid in het
oppervlaktewater’.

3.4. Passive Sampling

De samenwerking binnen de werkgroep NOM-Nederland vormde voor Deltares de
aanleiding om deze samenwerking in te zetten voor onderzoek naar de
toepassingsmogelijkheden van Passive Sampling binnen het GBM-onderzoek.
In 2012 is het passive sampling project uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat
Waterdienst.
Passive sampling is een bemonsteringstechniek waarbij samplers voor langere tijd in het
water worden gehangen. Door deze bemonsteringstechniek is het mogelijk meer stoffen
te detecteren en lagere rapportagegrenzen te behalen. De methode verschilt op veel
vlakken van de steekmonstertechniek. De bemonstering loopt over een langere periode
en bemonstert een ‘groot’ debiet, dit in tegenstelling van de momentopname van een
steekmonster. Passive sampling geeft een gemiddelde belasting weer over een bepaalde
periode. Alleen opgeloste stoffen adsorberen aan de samplers, waarmee de techniek
verschilt van de steekmonstertechniek waar de totaalfractie wordt geanalyseerd.
Met de passive samplers zijn op alle locaties en tijdstippen meer
gewasbeschermingsmiddelen waargenomen dan met de steekmonsters. Op de locaties
waar met steekmonsters over het algemeen weinig middelen werden aangetoond was
het verschil het grootst. Hier lag een deel van de concentraties die waren gemeten met
de passive samplers onder de rapportagegrens van een steekmonster (<0,01 μg/l). Deze
middelen worden dus niet gemeten met een steekmonster, maar zijn wel in het water
aanwezig.
Voor de passive samplingtechniek is nog geen normering afgeleid. Hierdoor is het in
normgerichte onderzoeken niet of lastig toe te passen. Door het bepalen van de
‘opgeloste fractie’ wordt een beter beeld gegeven over de werkelijke toxiciteit en
toestand van het water.
Het passive-sampling project leverde zo veel extra informatie op dat een vervolgtraject
werd ingezet met de STOWA om deze informatie op een goede manier vast te leggen
voor een brede gebruikersgroep. Dit project resulteerde in de STOWA publicatie 2014_42;
‘Overzicht Toepassingsmogelijkheden van passive sampling’.
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3.5. Kennisnetwerk

Tijdens het jaarlijkse Monitoringsatelier Gewasbeschermingsmiddelen wordt kennis en
ervaring gedeeld.
Initiatiefnemer voor het Monitoringsatelier is de Unie van Waterschappen. Genodigden
zijn de deelnemers van alle waterschappen (vergunningverleners/handhavers en
waterkwaliteitsdeskundigen), de waterschapslaboratoria, IHW, CML, ministerie IenM en
EZ, RIVM, STOWA, RWS-WVL, Deltares.
Tijdens het Monitoringsatelier worden relevante onderwerpen en aandachtspunten
besproken en worden actuele ontwikkelingen door lezingen en workshops gedeeld.
Daarnaast wordt de verkregen kennis ook gedeeld in een aantal projecten die bij de
verschillende waterschappen lopen, zoals het bollenspoeloverleg en ZON.

3.6. Met de data de boer op
Als waterschappen willen we dat de gebruikers de gevolgen zien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. We doen dit door de normoverschrijdingen in en de
emissies naar het oppervlaktewater te laten zien.
Daarom gaan we met onze meetresultaten de boer op. Tijdens o.a. de
spuitlicentiebijeenkomsten van LTO Noord of bij leveranciers van
gewasbeschermingsmiddelen presenteren we onze meetresultaten aan de agrariërs.
Daarbij komt ook het voorkomen van emissie naar het oppervlaktewater aan bod.
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4. Resultaten meetnet
4.1. Samenvattingstabel aangetoonde stoffen 2015

In tabel 1 staan de aangetoonde stoffen in 2015 waarvan minimaal 15% van de metingen
boven de rapportagegrens zit. De tabel is gesorteerd op het aantal metingen boven de
rapportagegrens. Van al deze stoffen zijn factsheets gemaakt (zie hoofdstuk 6).
Tabel 1: Vaakst aangetroffen stoffen

Parameter

code

Aantal
Waarvan
metingen > rg
% > rg locaties rg*

1 bentazon
2-methyl-42 chloorfenoxyazijnzuur

bentzn

796

593

74,5%

26

0,01

MCPA

805

334

41,5%

28

0,05

3 mecoprop

MCPP

805

292

36,3%

27

0,05

4 terbutylazine

terC4yazne

835

269

32,2%

28

0,01

5 carbendazim

carbdzm

900

262

29,1%

21

0,01

6 dimethenamide

DmtAd

680

260

38,2%

20

0,01

7 diethyltoluamide

DEET

709

258

36,4%

20

0,01

8 boscalid

boscld

793

251

31,7%

20

0,01

9 linuron

linrn

922

240

26,0%

24

0,01

10 metolachloor

metlCl

847

237

28,0%

26

0,01

11 pencycuron

penccrn

843

224

26,6%

20

0,01

12 chloridazon

Clidzn

831

208

25,0%

18

0,01

13 flutolanil

flutlnl

857

180

21,0%

18

0,01

14 ethofumesaat

etfmst

825

155

18,8%

17

0,01

15 imidacloprid

imdcpd

851

155

18,2%

21

0,01

16 azoxystrobin

azoxsbn

745

154

20,7%

15

0,01

17 aminomethylfosfonzuur AMPA

353

141

39,9%

13

0,2

18 2,6-dichloorbenzamide

26DClBenAd

498

140

28,1%

14

0,01

19 desethylterbutylazine

desC2ytC4yaz

598

138

23,1%

17

0,01

20 glyfosaat

glyfst

365

113

31,0%

13

0,2

21 thiabendazol

tabdzl

661

113

17,1%

14

0,01

norm onder
rapportagegrens
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4.2. Samenvattingstabel normoverschrijdingen 2011-2015

Dit is de tabel van de normoverschrijdende stoffen waarbij er gesorteerd is op het aantal
overschrijdingen en het aantal locaties. Omdat pyraclostrobin niet in de lijst staat met
aangetoonde stoffen maar wel vaak de norm heeft overschreden is van deze stof ook een
factsheet gemaakt.
De stoffen in deze tabel zijn niet allemaal dezelfde stoffen als in tabel 1 omdat door de jaren
heen de aangetoonde en dus ook de normoverschrijdende stoffen verschillen.
Van de rode stoffen zijn nagenoeg alle metingen onder de rapportagegrens
Tabel 2: Normoverschrijdende stoffen

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Aantal
locaties metingen < dg
28
851
696
28
922
682
18
501
501
28
835
566
25
617
593
28
900
638
21
542
535
28
846
815
28
701
682
21
642
604
28
793
542
23
676
672
7
158
152
18
489
488
18
489
488
21
616
615
18
489
488
18
410
410
18
489
488
14
278
278
28
847
844
18
114
106
6
246
243
28
833
818
23
600
584
28
667
622

>dg
155
240
0
269
24
262
7
31
19
38
251
4
6
1
1
1
1
0
1
0
3
8
3
15
16
45

% > dg aantal o
18,4%
32
26,0%
8
0,0%
11
32,3%
8
3,9%
10
29,1%
8
1,3%
4
3,7%
4
2,7%
3
5,9%
2
31,7%
3
0,6%
2
3,8%
3
0,2%
3
0,2%
0
0,2%
1
0,2%
0
0,0%
2
0,2%
2
0,0%
2
0,4%
1
7,0%
2
1,2%
2
1,8%
2
2,7%
1
6,7%
1
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4.3. Samenvattingstabellen 2011-2015 per waterschap

In deze paragraaf zijn tabellen opgenomen van de normoverschrijdingen voor de selectie
van stoffen uit tabel 1. Dit is voor alle meetpunten per waterschap weergegeven in de
tabellen 3 - 10. Onderstaand is de legenda opgenomen voor de tabellen in deze paragraaf.

Legenda

O

gemeten,
normoverschrijdend
gemeten
gemeten, niet aangetoond
niet gemeten

Tabel 3: Normoverschrijdingen Waterschap Hunze en Aa’s

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Hunze en Aa’s
2204
3209
3226
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
o
o

o

o

o
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Tabel 4: Normoverschrijdingen Waterschap Noorderzijlvest

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuronmethyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifo
s
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

1
1

1
2

1220
1 1
3 4

1
5
o

1
1

Noorderzijlvest
1310
1313
1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 1 2 3 4

1
5
o

1
1

1
2

6504
1 1
3 4

1
5

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o
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Tabel 5: Normoverschrijdingen Waterschap Rijn en IJssel

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Rijn en IJssel
DIW02
OWV01
ZAK01
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
o
o

o

o
o

o

o
o
o

o
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Tabel 6: Normoverschrijdingen Vallei en Veluwe

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Vallei en Veluwe
288702
11 12 13 14 15

o

o

o

o
o
o
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Tabel 7: Normoverschrijdingen Waterschap Vechtstromen

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuronmethyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Vechtstromen
FVHV80
15-099
34-033
EORJ50
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14
o o o
o o o o
o
o

o

o

o
o

o
o

o

15
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Tabel 8: Normoverschrijdingen Waterschap Zuiderzeeland

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Zuiderzeeland
15HZ-055-01
20GZ-031-01
26AZ-062-01
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
o o o o o
o o o o o
o o o o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o

o

o
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Tabel 9a: Normoverschrijdingen Waterschap Drents Overijsselse Delta (deel 1)

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Drents Overijsselse Delta
1SEUW6BO
2MIDR9BO
4WWET9BO
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
o o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o
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Tabel 9b: Normoverschrijdingen Waterschap Drents Overijsselse Delta (deel 2)

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Drents Overijsselse Delta
LVE85
QBW99
QHT99
RHO91
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14
o o o o
o o o
o
o
o

o

o
o

15
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Tabel 10: Normoverschrijdingen Wetterskip Fryslân

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Fryslân
478
1779
1780
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
o
o
o

o
o

o

o

o
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4.4.

Ontwikkelingen 2011-2015

In afbeelding 2 en tabel 11 zijn overzichten opgenomen van ontwikkelingen tijdens de
periode van 2011-2015. In afbeelding 2 is te zien dat het aantal metingen boven de
rapportagegrens verschilt van jaar tot jaar. De rapportagegrens is voor veel stoffen omlaag
gegaan, waardoor er in de loop van de jaren meer metingen boven de rapportagegrens zijn
en de drinkwaternorm overschrijden.
Afbeelding 2: Ontwikkeling aantal gemeten stoffen en de overschrijdingen van de drinkwaternorm ten
opzichte van het aantal metingen.

Zoals in tabel 11 is te zien verschilt het aantal overschrijdingen van jaar tot jaar. Het aantal
overschrijdingen van vaak aangetroffen stoffen vertoont weinig variatie. Enkele weinig
aangetroffen middelen laten grote variaties zien, met veel overschrijdingen in één jaar en
vrijwel geen overschrijdingen in andere jaren.

Pagina

26 van 131

Tabel 11: Aantal overschrijdingen per middel per jaar voor alle meetpunten samen.
meetjaar
middel
11
12
13
imidacloprid
3
7
7
linuron
0
1
2
clotrimazol
0
0
11
terbutylazine
2
1
1
pyraclostrobin
0
5
1
carbendazim
2
1
2
irgarol
2
0
0
dimethoaat
2
1
0
terbutrin
0
3
0
triflusulfuron-methyl
1
0
0
boscalid
1
1
1
methylpirimifos
1
0
1
ethyleenthioureum
1
0
0
permethrin
0
0
0
allethrin
0
0
0
bifenox
0
0
0
bifenthrin
0
0
0
butachloor
0
0
0
methylchloorpyrifos
0
0
0
dicofol
0
0
0
dichloorvos
0
0
0
dinoterb
1
1
0
esfenvaleraat
0
0
1
ethoprofos
0
0
0
methomyl
0
0
0
metazachloor
0
0
1
totaal aantal overschrijdingen
16
21
28
aantal overschrijdingen vaak aangetroffen middelen
12
20
17
aantal overschrijdingen weinig aangetroffen middelen
4
1
11

14
7
3
0
2
2
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
21
20
1

15
8
2
0
2
2
1
2
0
0
0
0
0
1
3
0
1
0
2
2
2
0
0
0
2
1
0
31
19
12
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5. Conclusies en aanbevelingen
De aangetroffen en normoverschrijdende stoffen verschillen door de jaren heen. Diverse
stoffen worden vrijwel jaarlijks aangetroffen (zoals bentazon, MCPA) en sommige
daarvan leiden vrijwel jaarlijks tot normoverschrijdingen in het oppervlaktewater (zoals
imidacloprid en linuron). Stoffen die vaak worden aangetroffen leiden ook vaak tot een
overschrijding van de drinkwaternorm, die voor alle gewasbeschermingsmiddelen
hetzelfde is. Enkele van deze vaak aangetroffen stoffen hebben een relatief hoge
oppervlaktewaternorm zodat dit niet leidt tot normoverschrijding.
Er is geen duidelijk waarneembare ontwikkeling in het aantal normoverschrijdingen in
oppervlaktewater door de meetperiode van 2010-2015 voor de meetpunten uit dit
meetnet. Het aantal overschrijdingen van de drinkwaternorm lijkt gedurende de
meetperiode iets toe te nemen, maar is waarschijnlijk het gevolg van de verbetering van
de analysetechnieken.
Het meetnet geeft een duidelijk inzicht in de situatie van het eigen beheergebied ten
opzichte van de beheergebieden van de andere waterschappen. Het meetnet is niet
bedoelt (en ook niet geschikt) om een verband te leggen tussen teelt of grondsoort en
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is wel geschikt om een generiek beeld
te geven van verschillende teelten en aanvullende bronnen samen. De aanbeveling is om
het meetnet voor dat doel te handhaven, aangezien dit een breder beeld geeft van de
situatie dan het landelijke teeltspecifieke meetnet. Met de informatie uit de verschillende
meetnetten samen zijn de doelgroepen goed te informeren. Dit biedt goede
aanknopingspunten voor het gesprek naar mogelijkheden om de probleemstoffen aan te
pakken.
De samenwerking tussen de waterschappen en laboratoria werkt om het meetnet te
verbeteren. Dit levert duidelijker resultaten op dan als ieder voor zich meet. Door
uitwisseling van kennis en gezamenlijk onderzoek komen we verder in het aantal te
analyseren stoffen en de rapportagegrens.
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Factsheets
6.1. Opbouw van de factsheets

Per stof is, op basis van de beide tabellen uit hoofdstuk 5, een factsheet gemaakt waarbij
aangegeven is wat voor soort stof het is, in welke producten de stof zit of zat, of de stof
op dit moment is toegelaten of verboden is en wat is opgevallen bij de toetsing.
In deze grafiek is het aantal metingen per jaar
uitgezet voor de betreffende stof. Blauw geeft het
aantal metingen onder de rapportagegrens (<)
weer, rood het aantal boven de rapportagegrens
(>). Het getal boven de jaartallen geeft het totaal
aantal metingen van dat jaar weer. De zwarte lijn
geeft het aantal metingen boven de grenswaarde
voor drinkwater (> o,1 ug/l) weer.

De beide box-whisker grafieken geven een indruk
van de verdeling van de gemeten waarden in een
betreffend jaar. Naast een verdeling van de
gemeten waarde geeft de tweede box-whisker
rond de rapportagegrens een goede indruk van de
ontwikkeling van de analysetechniek door de jaren
heen.

De laatste grafiek geeft per jaar weer hoe de
toetsing van de metingen op de meetpunten
uitpakt. In de grafiek staat het aantal locaties dat
onderzocht is, het aantal dat voldoet aan de
normen het aantal locaties dat norm
overschrijdend is. Is er voor het betreffende
middel geen norm, dan staat dat ook aangegeven.
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6.2. 2,6-dichloorbenzamide (BAM)
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2,6dichloorbenzamide
(BAM)

Metaboliet, afbraakproduct, een
herbicide met werkzame stof
Dichlobenil. Het herbicide is
verboden sinds 2008.
Overschrijding drinkwaternorm
alleen in gebied Zuiderzeeland.
Stof wordt alleen gemeten door
Aqualysis. Overschrijding
rapportagegrens neemt toe.
Milieunorm is 1000ug/l (MTR)
Geen normoverschrijdingen.
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6.3. AMPA
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AMPA

Als middel niet gebruikt, maar is
een afbraakproduct van glyfosaat.
Mate waarin AMPA wordt
aangetoond is door de tijd redelijk
constant.
Milieunorm voor oppervlaktewater is
79,7 ug/l.
Alleen overschrijdingen van de
drinkwaternorm. (rapportagegrens
is ook hoger dan drinkwaternorm)
De box-whisker suggereren een
redelijk constant niveau, maar met
hoge uitschieters vooral in gebied
van Vechtstromen.
Rapportagegrens varieert in de
jaren van 2 tot 0,05 ug/l.
Opmerkingen kaartje:
Niet op alle meetpunten is de
afgelopen 5 jaar AMPA gemeten.
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6.4. azoxystrobin
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Azoxystrobin

Azoxystrobin is de werkzame stof
van het fungicide Amistar. Wordt
bij aardappelen toegepast tijdens
het poten. Ook mag het middel in
de uienteelt toegepast worden
(zomerperiode)
Toepassing schimmelbestrijding
Opmerkingen grafiek:
Norm voor oppervlaktewater is
0,056 ug/l. Dit is lager dan de
drinkwaternorm.
Toename overschrijding
drinkwaternorm en mate waarin
stof wordt aangetoond.
Opmerkingen box-whisker:
Niveau overschrijdingen is redelijk
constant. Analysetechniek is in de
loop van de tijd verbeterd.
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6.5. bentazon
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Bentazon

Herbicide, toepassing: vooral
maisteelt daarnaast peulvruchten.
Middel mag nog beperkt gebruikt
worden tot 2017.
Overzicht metingen:
Middel wordt steeds minder vaak
aangetoond in de metingen.
Norm voor oppervlaktewater is
73 ug/l, dit leidt niet snel tot
overschrijdingen.
Aantal overschrijdingen
drinkwater-norm minimaal.
Het aantal uitschieters (hogere
waarden) neemt af.
Aanvankelijk verschillen in de
rapportage grens, maar vanaf 2013
stabiel.
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6.6. boscalid
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Boscalid

Boscalid is een fungicide, wordt in
het middel Signum veel toegepast
in de aardappelen. Ook toepassing
in andere teelten.
Opmerkingen grafiek:
Wordt steeds vaker aangetoond
(verschuiving in middelen)
Opmerkingen box-whisker:
Analyse wordt nauwkeuriger
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6.7. carbendazim
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Carbendazim

Carbendazim is een fungicide
breed toegepast, maar mag de
laatste 5-10 jaar niet meer
toegepast worden.
Daarnaast kan het een
afbraakproduct zijn van
thiofanaat-methyl, Topsin-M
middel wat alleen nog toegepast
mag worden voor de bewaring.
Mogelijk wordt het nog toepast
voor bestrijding van de Iepziekte.
Aantal metingen die middel
aantonen neemt af, terwijl het
aantal overschrijdingen van de
drinkwaternorm neemt juist toe.
Norm voor oppervlaktewater is
0,6 ug/l.
Uitschieters in WDODelta noord.
Opmerkingen box-whisker:
.
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6.8. chloridazon
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Chloridazon

Herbicide, toepassing uien en
suikerbieten, middelnamen;
Pyramin, Better
Opmerkingen grafiek:
Toenemend aangetoond, tevens
toename overschrijdingen
drinkwaternorm
Norm voor oppervlaktewater is
27 ug/l.
Opmerkingen box-whisker:
Aanvankelijk verschillen in de
rapportagegrens, maar vanaf 2013
stabiel.
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6.9. DEET
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DEET

Insecticide, toegepast bij mensen
en vee. Ook gebruik in
impregneermiddel voor
tekenwerende kleding.
(monsternemers kunnen ook een
mogelijke bron zijn, zit ook in
kleding)
Opmerkingen grafiek:
Wordt ook breed aangetoond,
maar niet boven de milieunorm.
Norm voor oppervlaktewater is
0,11 ug/l.

Opmerkingen box-whisker:
Positieve ontwikkeling bij analysetechniek (rapportagegrens)
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6.10.

desethylterbutylazine

desethylterbutylazine
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desethylterbutylazine

Metaboliet, afbraakproduct van
terbutylazine.
Terbutylazine is een herbicide die
veel in de mais wordt toegepast.
Opmerkingen grafiek:
Incidentele meting boven de
drinkwaternorm
Norm voor oppervlaktewater is
0,0024 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
In 2013 en 2014 spreiding van de
rapportagegrens groter.
Opmerkingen kaartje: niet alle
locaties consequent gemeten.
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6.11.

dimethenamide
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dimethenamide

Dimethenamide is een herbicide,
veel gebruikt middel is Frontier
Optima
Toepassing maisteelt,
suikerbieten, uien en mag ook in
tulpen.

Er is nog geen norm voor
oppervlaktewater.
Opmerkingen box-whisker:
Rapportagegrens redelijk
constant
Opmerkingen kaartje: niet alle
locaties consequent gemeten.
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6.12.

ethofumesaat
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ethofumesaat

Ethofumesaat is een herbicide dat
in de suikerbieten wordt
toegepast.
Middelnamen zijn o.a. Tramat,
Goltix
Opmerkingen grafiek:
Wordt steeds minder vaak
aangetoond.
Norm voor oppervlaktewater is
6,4 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
Niveau van aantonen wordt ook
lager
Opmerkingen kaartje:
Geen problemen door hoge
milieunorm
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6.13.

flutolanil
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flutolanil

Flutolanil is een fungicide dat
wordt toegepast in de
aardappelen.
Middelnaam is Monarch of
Symphonie.
Toepassing
pootgoedbehandeling.
Opmerkingen grafiek:
Toename in mate aantonen
(gebruik?)
Norm voor oppervlaktewater is
22 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
Verbetering rapportagegrens
zichtbaar
Opmerkingen kaartje: Geen
overschrijdingen milieunorm
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6.14.

Glyfosaat (Roundup)
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glyfosaat (Roundup)

Herbicide
Brede toepassing (discussie)
Opmerkingen grafiek:
In verhouding tot het aantal
metingen neemt de mate van
aantonen af. Overschrijding van
de drinkwaternorm op veel
locaties.
Opmerkingen box-whisker:
Niveau van overschrijding blijft
redelijk gelijk
Norm voor oppervlaktewater is
77 ug/l
Opmerkingen kaartje:
Brede toepassing moet hieruit
blijken, echter glyfosaat wordt
niet op alle locaties gemeten. Is
voor waterbeheerders vaak geen
probleemstof vanwege hoge
milieunorm.
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6.15.

Imidacloprid
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Imidacloprid

Insecticide/neonicotinoïde
Per 1-1-2016 helemaal niet meer
toegelaten. Mogelijk alleen nog
in coating
In 2014 en 2015 mocht
imidacloprid in de aardappelen
toegepast worden onder het
middelnaam Potatoprid.
Norm voor oppervlaktewater is
de afgelopen jaren vaak
gewijzigd en aangescherpt.
Huidige norm is 0,0083 ug/l.

Metingen:
Het aantal metingen waarbij
het middel wordt aangetoond
blijft op hetzelfde niveau, maar
de hoogte van de concentraties
neemt af.
Opvallend is de ontwikkeling
rond de rapportagegrens.
Hierbij is duidelijk dat de
analyse van imidacloprid in de
loop van de tijd nauwkeuriger
lijkt te worden.
Opmerkingen kaartje:
Aanvankelijke
normoverschrijding op
glastuinbouwlocaties, maar in
2015 op heel andere locaties.
Waarschijnlijk door de tijdelijke
toelating van Potatoprid.
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6.16.

linuron
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linuron

Fenylureum-herbicide,
middelnamen zijn; Linuron, Afalon
Brede toepassing. Vooral in
aardappelen, wordt dan voor
opkomst toegepast.
Middel lijkt erg
afspoelingsgevoelig te zijn.

Opmerkingen grafiek:
Lijkt vaker aangetoond te worden
en daarmee neemt het aantal
overschrijdingen van de
drinkwaternorm toe.
Opmerkingen box-whisker:
Aantal uitschieters neemt toe in
omvang en concentratie
Norm voor oppervlaktewater is
0,17 ug/l
Opmerkingen kaartje:
Geen
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6.17.

MCPA
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MCPA

Herbicide
Onkruidbestrijding brede
toepassing ook buiten de
landbouw wordt het veel
toegepast.
Wordt bij ca. de helft van alle
metingen aangetoond.
Incidentele overschrijdingen van
drinkwaternorm op bijna alle
meetlocaties, maar gros van de
metingen onder drinkwaternorm.
Overschrijding milieunorm alleen
in WDODelta (zuid)
Norm voor oppervlaktewater is
1,4 ug/l
Opmerkingen kaartje: Eenmalige
overschrijding van de milieunorm
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6.18.

MCPP (Mecoprop)
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MCPP (Mecoprop)

Herbicide
Voornamelijk grasland en taluds
van akkers
Extreem hoge waarden worden
niet meer gemeten.
De box-whiskers suggereren een
positieve ontwikkeling in de
analysetechniek.
Opmerkingen kaartje:
Regelmatig aangetoond, maar
geen overschrijdingen
Norm voor oppervlaktewater is
18 ug/l
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6.19.

metolachloor
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metolachloor

Herbicide, middelnaam is Dual
Gold of Camix.
Toepassing bodemherbicide
voorjaar bij suikerbieten, uien en
mais.
Opmerkingen grafiek:
Wordt minder vaak aangetoond
maar overschrijding van
drinkwaternorm stijgt.
Norm voor oppervlaktewater is
0,4 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
Rapportagegrens redelijk
constant.
Opmerkingen kaartje:
Maar 1 overschrijding in
evaluatieperiode
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6.20.

pencycuron
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pencycuron

Pencycuron is een fungicide,
merknaam is Subliem of
Moncereen.
Toepassing in de aardappelen
tijdens het poten.
Opmerkingen grafiek:
Aanvankelijk daling in
aantoonbaarheid maar sinds 2014
weer toename.
Overschrijding drinkwaternorm
geeft hetzelfde beeld.
Norm voor oppervlaktewater is
2,7 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
Rapportagegrens laatste jaren
constant
Opmerkingen kaartje:
Overal gemeten, maar geen
overschrijdingen
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6.21.

pyraclostrobin
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pyraclostrobin

Pyraclostrobin is een fungicide
middelnamen zijn Retengo en
Ceriax.
Toepassing in graan en mais
Opmerkingen grafiek:
Weinig aangetoond
Norm voor oppervlaktewater is
0,023 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
Verbetering analysetechniek
zichtbaar
Opmerkingen kaartje:
Door lage norm is iedere
overschrijding van de
rapportagegrens ook een
normoverschrijding
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6.22.

terbutylazine
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terbutylazine

Terbuthylazin is een herbicide,
middelnamen zijn o.a. Akris en
Gardo Gold, deze laatste is vanaf
2016 verboden.
Toepassing in de mais.

Mate van aantonen redelijk
constant.

Norm voor oppervlaktewater is
0,2 ug/l.
Weinig locaties die de milieunorm
overschrijden.
Opmerkingen kaartje:
Ruimschoots aangetoond, maar
milieunorm wordt maar
incidenteel overschreden
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6.23.

thiabendazol
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Thiabendazo(o)l

Thiabendazool is een fungicide,
middelnamen zijn Tecto, Lirotect,
Brabant kiemremmer.
Toepassing in aardappelen tijdens
bewaring.
Daarnaast zit deze werkzame stof
ook in schimmelwerende
middelen voor huishoudelijk
gebruik.
Opmerkingen grafiek:
In 2013 en 2014 regelmatig
aangetoond en boven drinkwaternorm, lijkt weer op zijn retour
(relatie met gebruik of toelating)
Norm voor oppervlaktewater is
3,3 ug/l
Opmerkingen box-whisker:
Zelfde beeld als grafiek
Opmerkingen kaartje:
Niet op alle locaties gemeten,
maar ook geen overschrijdingen
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7. Bijlagen
7.1. Bijlage 1: Meetplanformulier Rijn Oost
Titel
Meetplancode
Kader

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) NOM-NL1
GBM NOM-NL (IB6)
Beleidsmatig: conform WBP (paragraaf 2.2.7
Emissiebeheer).
Afspraken samenwerking werkgroep GBM 10
waterschappen NOM-NL

Proces-/ opdrachtgever

Emissiebeheer- en beleid (vergunningverlening,
handhaving LOTV2 en besluit glastuinbouw, voorlichting
landbouw)
Monitoring watersysteem
Afweging: of dit niet pas aan het eind aan de orde moet
komen
Routinematig
2011- oneindig

Opdrachtnemer
Budgethouder
Soort onderzoek
Begindatum/einddatum
Informatiebehoefte/Meetdoel

Meetdoel

1
2

Verkrijgen van een algemeen beeld van, en trends in het
voorkomen van (normoverschrijdende) GBM.
Ter ondersteuning van terugkoppeling naar het
toelatingsbeleid en communicatie met de doelgroep (bron
leidraad GBM)
Aantonen in welke concentraties
gewasbeschermingsmiddelen voorkomen, en in welke
mate normen worden overschreden.
Op basis hiervan kunnen mogelijke risico’s voor het
watersysteem worden ingeschat en kan
handhaving/vergunningverlening maatregelen treffen om
belasting te verminderen.

Meetstrategie

Richtlijn: leidraad monitoring GBM;
Meetlocaties: representatieve meetpunten afstemmen op
het grondgebruik/diverse teelten, bij voorkeur in het
midden van een watersysteem, type R4 of R5.
Bemonstering: steekmonsters; mogelijk aangevuld met
passive sampling
Compartiment: oppervlaktewater;
Discipline: chemie;
Parameters: GBM uitgebreid pakket;
Cyclus: jaarlijks;
Frequentie: 6 keer in groeiseizoen, weken afstemmen met
werkgroep GBM NOM-NL.

Meetnet

Zie meetnetbeheermodule

NOM-NL: Noord-Oost, Oost- en Midden-Nederland
Lozingenbesluit open veeteelt en veehouderij
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Inwinnen

Validatie
Bewerken

Analyseren

Rapportage

Kosten

Monstername: eigen monsternamedienst of
waterschapslaboratoria
Analyse: waterschapslaboratoria
Invulling volgt uit ander deelproject MonRO
Verwerken: invoerbestand iBever/ AquoKit
Bewerken: Ranglijst op basis van voorkomen
Toetsen: bestrijdingsmiddelentoets in combinatie met
KRW Prioritair en KRW Overig
Ranglijst en de toetsing geven informatie over het
voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen en
mogelijke risico’s voor het watersysteem.
Door: medewerker/ adviseur watersysteem.
Aan: opdrachtgever, waterkwaliteitsenquete;
Soort rapport: (Excel) tabel met ranglijst(en) middelen,
kaartbeeld, waterkwaliteitsenquete
(bestrijdingsmiddelenatlas);
Evaluatie: nagaan of projectmatig onderzoek nodig is;
Tijdstip leveren: 1 februari (bijeenkomsten spuitlicenties)
Frequentie: jaarlijks
In de vorm van Ilowpunten. Punten bij overlappende
analyses verdeling volgens prioriteit meetnet.
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7.2. Bijlage 2: Meetpunten gezamenlijk meetnet bestrijdingsmiddelen

Meetpunt

Naam

(1)2204

Zeegserloop, duiker in weg
Tynaarlo-Zeegse
Eerste Dwarsdiep bij stuw
Gasselternijveenschemond
Eerste Dwarsdiep Stadskanaal,
brug in Dreefweg
Oostelijk Noordpolderkanaal

238750

251578

(6)1313

Groote Tjariet, Brug Ten Z.O van
Oude Schip
Zijlstra's tocht, Midden

(7)6504

Zevenblokkengrift

227578

(8)DIW02

Didamse Wetering, Eldrikseweg
Angerlo
Oosterwijkse Vloed, weg Vorden
Wichmond
Zuidelijk Afwateringskanaal
Lochemseweg Lochem
Nederwoudsebeek, Renswoude
Bekerweg 4
Bornsche Beek, Albergerweg,
Zenderen
Tilligterbeek, zandweg, Hezingen

207923

Oranjekanaal, Slenerweg
Westenesch
Verlengde Hoogeveensche vaart,
Oosterhesselenbrug
Onderduikerstocht, brug
Noordermiddenweg
Vuursteentocht, duiker
Wisentweg
Kottertocht, brug einde Groene
Kadeweg
Suermondswijk- of Dikke Wijk
Middenraai
Wetering
Vecht Stuw Vechterweerd
Bisschopswetering gemaal Nw
Lutterzijl
Hoofdtocht Koekoekspolder Nw
Lutterzijl

254756

(2)3209
(3)3226
(4)1220
(5)1310

(9)OWV01
(10)ZAK01
(11)288702
(12)15-099
(13)34-033
(14)EORJ50
(15)FVHV80
(16)15HZ-055-01
(17)20GZ-031-01
(18)26AZ-062-01
(19)1SEUW6BO
(20)2MIDR9BO
(21)4WWET9BO
(22)LVE85
(23)QBW99
(24)QHT99

Xcoördinaat

Y-coördinaat

Waterschap

227550
239489
195719
211040
194530

565780 Waterschap Hunze en
Aas
557930 Waterschap Hunze en
Aas
557180 Waterschap Hunze en
Aas
604608 Waterschap
Noorderzijlvest
605290 Waterschap
Noorderzijlvest
606623 Waterschap
Noorderzijlvest
556809 Waterschap
Noorderzijlvest
445026 Waterschap Rijn en
IJssel
454810 Waterschap Rijn en
IJssel
467285 Waterschap Rijn en
IJssel
455352 Waterschap Vallei en
Veluwe
483437 Waterschap
Vechtstromen
495183 Waterschap
Vechtstromen
534286 Waterschap
Vechtstromen
528362 Waterschap
Vechtstromen
527190 Waterschap
Zuiderzeeland
503914 Waterschap
Zuiderzeeland
491757 Waterschap
Zuiderzeeland
551400 WDODelta
534149 WDODelta
531329 WDODelta
503710 WDODelta
511700 WDODelta

194500

511690 WDODelta

258000
258225
237221

246634

213533
230920
165906
246465
261130

245057
173415
168780
146526
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(25)RHO91
(26)0478
(27)1779
(28)1780

Hondemotswetering boven stuw
derde pand
Wierumer opvaart, De Goffe Tille
Haule, Rendijk
Tjalleberd, Pastorijsingel
Houtakker

213000

492000 WDODelta

197413
219225
192311

600245 Wetterskip Fryslan
561596 Wetterskip Fryslan
555938 Wetterskip Fryslan

(*) is het nummer op onderstaande overzichtskaart
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7.3. Bijlage 3: Overzichtskaart met alle meetlocaties
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7.4. Bijlage 4: Meetpunten, ligging en kenmerken

Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Hunze en Aa’s
(1)2204
Zeegersloop, Tynaarlo
238.750
565.780
Drentsche Aa
R5 Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Gras, maïs, aardappelen, suikerbiet,
bollenteelt
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Hunze en Aa’s
(2)3209
Eerste Dwarsdiep bij stuw
Gasselternijveenschemond
258.000
557.930

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten

Beïnvloeding -

Hunze en Aa’s
(3)3226
Eerste Dwarsdiep (demonden)
258.225
557.180
Kanalen Hunze/veenkloloniën
M14 Grote ondiepe gebufferde
plassen
Veenkoloniaalbouwplan:
zetmeelaardappelen, graan,
suikerbiet
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Noorderzijlvest
(4)1220
Oostelijk Noordpolderkanaal
237.221
604.608

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Noorderzijlvest
(5)1310
Groote Tjariet, brug ten z.o. van
Oude Schip
251.578
605.290

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Noorderzijlvest
(6)1313
Zijlstra’s toch, midden
246.634
606.623

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Noorderzijlvest
(7)6504
Zevenblokkengrift
227.578
556.809

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Rijn en IJssel
(8)DIW02
Didamse Wetering, Eldrikseweg
Angerlo
207.923
445.026
Didamse Wetering
R5 Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Gras, maïs, beetje granen
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Rijn en IJssel
(9)OWV01
Oosterwijkse Vloed, weg Vorden
Wichmond
213.533
454.810
Oosterwijkse Vloed
R5 Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Gras, maïs, beetje granen en bieten
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Rijn en IJssel
(10)ZAK01
Zuidelijk Afwateringskanaal
Lochemseweg Lochem
230.920
467.285

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Vallei en Veluwe
(11)288702
Nederwoudsebeek Bekerweg
Renswoude
165.905
455.353
Nee
Maïs, grasland en verder veel
veestallen, glastuinbouw, etc.
Eventueel ook RWZI, stedelijk
gebied
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Vechtstromen
(12)15_099
Bornsche beek
246.465
483.437
Bornschebeek
R5 Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Boomteelt
Stedelijk, RWZI (Enschede/Henglo)
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Vechtstromen
(13)34_033
Tilligterbeek
261.130
495.183
Tilligterbeek
R5 Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Gras, maïs,boomteelt
Relatief kleine RWZI (Ootmarsum)
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Vechtstromen
(14)EORJ50
Oranjekanaal Slenerweg
Westenesch
254.756
534.286
Kanalen
M3 Gebufferde (regionale) kanalen
Akkerbouw, maïs, gras
RWZI, stedelijk
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Vechtstromen
(15)FVHV80
Verlengde Hoogeveensche Vaart
Oosterhesselenbrug
245.057
528.362
Kanalen
M3 Gebufferde (regionale) kanalen
Akkerbouw, maïs, gras
RWZI, stedelijk
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Zuiderzeeland
(16)15HZ-055-01
Onderduikerstocht, brug
Noordermiddenweg
173.415
527.190
Tochten lage afdeling NOP
M3 Gebufferde (regionale) kanalen
Akkerbouw (op klei)
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Zuiderzeeland
(17)20GZ-031-01
Vuursteentocht, duiker Wistentweg
168.780
503.914
Tochten J
M3 Gebufferde (regionale) kanalen
Akkerbouw (op klei)
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Zuiderzeeland
(18)26AZ-062-01
Kottertocht, brug einde Groene
Kadeweg
146.526
491.757
Tochten FGIK
M3 Gebufferde (regionale) kanalen
Glastuinbouw
Hemelwater industrieterrein
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding

Drents Overijsselse Delta
(19)1SEUW6BO
Suermondswijk- of Dikke Wijk
227.550
551.400
Drentse kanalen
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding

Drents Overijsselse Delta
(20)2MIDR9BO
Middenraai
239.489
534.149
Drentse kanalen
Aardappelen
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding

Drents Overijsselse Delta
(21)4WWET9BO
Waterlossing Polder Wetering-Oost
195.719
531.329
Boezem NWO
Aardappelen en grasland
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding

Drents Overijsselse Delta
(22)LVE85
Vecht Stuw Vechterweerd
211.040
503.710
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding

Drents Overijsselse Delta
(23)QBW99
Bisschopswetering gemaal NW
Lutterzijl
194.530
511.700

-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding

Drents Overijsselse Delta
(24)QHT99
Hoofdtocht Koekoekspolder Nw
Lutterzijl
194.500
511.690
Nee
Glastuinbouw
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Drents Overijsselse Delta
(25)RHO91
Hondemotswetering boven stuw
derde pand
213.000
492.000
Nee
Grasland
RWZI
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Fryslân
(26)478
Wierumer opvaart, Goffe Tille
197.413
600.245
Nee
Akkerbouw (op klei)
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Fryslân
(27)1779
Haule, Rendijk
219.225
561.596
Nee
Grasland met akkerbouw (op zand)
-
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Waterschap
Meetpuntcode
Locatienaam
X-coördinaat
Y-coördinaat
KRW waterlichaam
KRW type
Teelten
Beïnvloeding -

Fryslân
(28)1780
Tjalleberd, Pastorijsingel Houtakker
192.331
555.938
Nee
Maïs (op klei/veen)
-
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7.5. Bijlage 5: Analysepakket Overlappende stoffen gezamenlijk meetnet
2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
2,4-dichloorfenoxyboterzuur
2,4-dichloorfenoxypropionzuur
2,4-dinitrofenol
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur (MCPA)
2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur (MCPB)
2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (MCPP)
4-chloorfenoxyazijnzuur
aclonifen
alachloor
aldicarb
atrazine
azoxystrobin
bentazon
bifenox
boscalid
broomoxynil
carbaryl
carbendazim
carbofuran
chloorbromuron
chloorfenvinfos
chlooroxuron
chloorprofam
chloorthalonil
chloortoluron
chloridazon
cumafos
cycloxydim
cypermethrin
cyproconazool
deltamethrin
demeton-S-methyl
diazinon
dichlofluanide
dichloorvos
difenoconazool
dimethenamide
dimethoaat

fluazinam
fluroxypyr
flutolanil
heptenofos
imazalil
imidacloprid
ioxynil
iprodion
isoproturon
kresoxim-methyl
linuron
malathion
metalaxyl
metamitron
metazachloor
methabenzthiazuron
methobromuron
methomyl
methylazinfos
methyl-metsulfuron
methylparathion
methylpirimifos
metolachloor
metoxuron
metribuzin
mevinfos
monolinuron
monuron
N,N-diethyl-3-methylbenzamide (DEET)
nicosulfuron
pencycuron
pendimethalin
pentachloorfenol
pirimicarb
prochloraz
propiconazol
propoxur
prosulfocarb
rimsulfuron
simazine
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dimethomorf
disulfoton
diuron
epoxiconazool
ethoprofos
ethylazinfos
ethylparathion
fenitrothion
fenpropimorf
fenthion
fenvaleraat
fluazifop-P-butyl

som demeton-isomeren
tebuconazol
terbutrin
terbutylazine
thiacloprid
tolylfluanide
triadimenol
triallaat
triazofos
trifluraline
triflusulfuron-methyl
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7.6. Bijlage 6: kengetallen evaluatie.
De toetsing van de gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op de datasets van de 8
waterschappen over de jaren 2011-2015. De volgende stappen zijn gedaan om de
gegevens te ordenen en tot een toetsoordeel te komen:
1. De dataset is per beheerder ingelezen in Aquo kit (eenduidigheid
parameters en meetpunten)
Resultaat: 10 waterbeheerders, 28 meetlocaties, 796 monsters, ruim 150000
meetwaarden, 586 waarnemingssoorten.
2. De 586 waarnemingssoorten zijn verdeeld in gewasbeschermingsmiddelen (en
metabolieten en bijbehorende hulpstoffen) en niet-gewasbeschermingsmiddelen.
3. Bij de normtoetsing wordt een toetskental berekend dat wordt vergeleken met een
norm. Als het berekende toetskental is gebaseerd op een reeks met een of meer
meetwaarden beneden de rapportagegrens, is het lastig om te beoordelen of het
daadwerkelijk om een normoverschrijding gaat. Het toetskental kan gebaseerd
zijn op een daadwerkelijke meetwaarde of op een rapportagegrens die hoger is dan de
normwaarde. Een toetskental gebaseerd op alleen metingen beneden de
rapportagegrens
rekenen we niet mee als een normoverschrijding. Om alleen toetskentallen
te berekenen gebaseerd op een of meer aangetoonde meetwaarden, is een selectie
gemaakt van de meetreeksen (combinatie van beheerder, meetpunt, waarnemingssoort
en jaar) met tenminste een meetwaarde boven de rapportagegrens. Voor deze
meetreeksen zijn vervolgens alle meetwaarden geselecteerd. Meetreeksen met
slechts waarden beneden de rapportagegrens zijn dus niet getoetst.
4. Bovenstaande selectie is getoetst met de Aquokit. De volgende toetsingen zijn
uitgevoerd:
• BKMW – EU voorstel nieuwe prioritaire stoffen 2012
• BKMW - Nationaal kader overig relevante stoffen zoet
• Grondwater voor drinkwaterbereiding
• Beleidsnormen gewasbeschermingsmiddelen zoet
Resultaat bijna 19000 toetsresultaten.

middel
imidacloprid
linuron
clotrimazol
terbutylazine
pyraclostrobin
carbendazim
irgarol
dimethoaat
terbutrin
triflusulfuron-methyl
boscalid
methylpirimifos
ethyleenthioureum
permethrin
allethrin
bifenox
bifenthrin
butachloor
methylchloorpyrifos
dicofol
dichloorvos
dinoterb
esfenvaleraat
ethoprofos
methomyl
metazachloor

Legenda

locaties
28
28
18
28
25
28
21
28
28
21
28
23
7
18
18
21
18
18
18
14
28
18
6
28
23
28

1

Aantal
metingen < dg
851
696
922
682
501
501
835
566
617
593
900
638
542
535
846
815
701
682
642
604
793
542
676
672
158
152
489
488
489
488
616
615
489
488
410
410
489
488
278
278
847
844
114
106
246
243
833
818
600
584
667
622

>dg
155
240
0
269
24
262
7
31
19
38
251
4
6
1
1
1
1
0
1
0
3
8
3
15
16
45

% > dg
18,4%
26,0%
0,0%
32,3%
3,9%
29,1%
1,3%
3,7%
2,7%
5,9%
31,7%
0,6%
3,8%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
0,4%
7,0%
1,2%
1,8%
2,7%
6,7%

Hunze en Aas
Noorderzijlvest
Aantal overschrijdingen drinkwaternorm
2204
3209
3226
1220
1310
1313
6504
DIW02
Aantal overschrijdende locaties
11 12 13 14 15 totaal
totaal
11 12 13 14 15 Check 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14
2 3 2
2
9
5,8%
32
3 7 7 7 8
0
1
1
1
1 3 4 7 5 20 8,3%
8
0 1 2 3 2
0
1
1
11
0 0 11 0 0
0
1
5 6 6 7 7 31 11,5%
8
2 1 1 2 2
0
1 1 1 1
4 16,7%
10
0 5 1 2 2
0
2 1 2 2 2
9
3,4%
8
2 1 2 2 1
0
1
4
2 0 0 0 2
0
3 1
2
6 19,4%
4
2 1 0 1 0
0
1
1
1
3
3 15,8%
3
0 3 0 0 0
0
1
1 1
3
7,9%
2
1 0 0 1 0
0
2 3 1 5 4 15 6,0%
3
1 1 1 0 0
0
2
1 0 1 0 0
0
1
1 1
3 50,0%
3
1 0 0 1 1
0
1 1
1
3
0 0 0 0 3
0
0
0 0 0 0 0
0
1
0 0 0 0 1
0
0
0 0 0 0 0
0
2
0 0 0 0 2
0
2
0 0 0 0 2
0
2
0 0 0 0 2
0
1
0 0 0 1 0
0
1
2
1 1 0 0 0
0
2
0 0 1 1 0
0
1
1
1
1
6,7%
2
0 0 0 0 2
0
1
1
1
1
6,3%
1
0 0 0 0 1
0
1 1 1
3
6,7%
1
0 0 1 0 0
0

gemeten, normoverschrijdend
gemeten
gemeten, niet aangetoond
niet gemeten
permethrin (alle) metingen onder rapportagegrens. Stof is niet in de overzichten meegenomen

Vechtstromen
Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
OWV01
ZAK01
288702
FVHV80
15-099
34-033
EORJ50
15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
1
1 1 1
1 1 1 1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1 1 1
1

1

1

1

1

1

1 1
1

Zuiderzeeland
Drents Overijsselse Delta
Fryslân
15HZ-055-01
20GZ-031-01
26AZ-062-01
1SEUW6BO
2MIDR9BO
4WWET9BO
LVE85
QBW99
QHT99
RHO91
478
1779
1780
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1
1
1 1 1 1
1 1 1
1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1 1 1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1
1
1 1
1
1

1

1

