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BIJLAGE 3 

EVALUATIE MONSTERS 1-13 Westerveld 
versie april 2019 

 
Informatie vooraf: 
- Biociden zijn stoffen die organismen doden.  
- Pesticiden zijn biociden die als plaagbestrijdingsmiddel zijn toegelaten zoals insecticiden die 

insecten doden, herbiciden die onkruiden doden, fungiciden die schimmels doden, algiciden die 
algen doden, nematociden die aaltjes doden, bactericiden die bacteriën doden, arcadiciden die 
mijten en teken doden.  

- De meetbare stoffen in de bodem tonen slechts het topje van de ijsberg, omdat veel stoffen in de 
bodem slecht meetbaar zijn. Dat komt onder andere doordat met de bestaande laboratorium-
technieken de bestrijdingsmiddelen niet volledig van de bodemdeeltjes vrijkomen.  

- Herbicide glyfosaat (actieve stof in Round-up) en het afbraakproduct AMPA zijn niet gemeten 
want de analyse is duur, de stof is vrijwel overal aanwezig en het gebruik ervan toont zich door 
de geeloranje kleur van het bespoten gewas. 

 
BAC en DDAC: 
Omdat in alle onderzochte bodem- en groenmonsters de biociden BAC12, BAC14 en/of DDAC 
aangetroffen zijn volgt hier informatie over deze stoffen.  
Deze biociden worden als reinigingsmiddel o.a. in zorginstellingen of in de veehouderij gebruikt. 
DDAC wordt tegen schimmels, algen en bacteriën gebruikt. DDAC wordt o.a. als desinfectiemiddel 
toegepast in voedsel en veevoeder industrie (daar waar voedsel wordt toebereid), als anti-rotmiddel 
voor rieten daken, bestrijding van groene aanslag. Het Ctgb vermeldt: het moet voorkomen worden 
dat de vloeistof (DDAC) het oppervlaktewater bereikt. DDAC is giftig voor vissen en andere water 
organismen. 
BAC12 en BAC14 worden ook als “hulpstof” aan bestrijdingsmiddelen toegevoegd.  
De biociden kunnen bijvoorbeeld door drift of via de mest in het milieu terecht komen. 
De effecten van deze middelen op de biodiversiteit is weinig bekend. Ook is er niets bekend over de 
synergistische werking van cocktails van deze biociden met andere middelen. 
Naar de bron(nen) en de effecten van deze algemeen in Westerveld voorkomende stoffen is nader 
onderzoek nodig. 
 
Kijk voor meer informatie over pesticiden: 
- Bijlage 1 ‘Rapportage van de resultaten’ waarin per monster van elke gevonden stof staat of het 

een insecticide, herbicide, fungicide, enz. is.  
- Bijlage 2 ‘Stofeigenschappen’ waarin ook de voor de mens nadelige eigenschappen zijn vermeld 

zoals verstoring van de hormoonwerking, effect op werking van het zenuwstelsel, effect op 
voortplanting, kankerverwekkend, enz. 

 

Namen van monsters  
In de namen van de monsters (met uitzondering van de watermonsters) is de afstand tot de 
dichtstbijzijnde teelt / teelten vermeld. Dit zijn de teelten van het seizoen 2018 voorafgaande aan de 
monstername in december 2018. 
 
1 Spruitkool biologische moestuin op 10 meter van aardappels 

2 Volggewas/voedselgewas op 0 meter van lelies 

3 Boerenkool biologische moestuin op 10 meter van lelies 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecticide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herbicide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fungicide
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4 Gras en biezen natuurgebied1 op 50 meter van lelies 

5 Grond natuurgebied1 op 50 meter van lelies 

6 Grond akkerrand op 0 meter van pioenroos 

7 Grond natuurgebied2 op 50 meter van lelies 

8 Grond natuurgebied2 op 250 meter van lelies 

9 Koemest natuurgebied2 op n meter van lelies 

10 Grond tuin gazon nulmeting 

11 Oppervlaktewater recreatieplas Blauwe Meer (oude zandwinning) 

12 Oppervlaktewater laaglandbeek Beilerstroom bij stuw Mussels 212 

13 Grondwaterwater uit put particulier ca 8 meter diep (monster is verloren gegaan) 

 
 

EVALUATIE per GROND-, GEWAS- EN MESTMONSTER 1 t/m 10 
maart 2019 

1. SPRUITKOOL uit BIOLOGISCHE MOESTUIN op 10 meter afstand van aardappels 

Over het monster 
Spruitkoolblad uit een particuliere moestuin, gelegen op 10 meter afstand van een perceel waar in 

het teeltseizoen 2018 consumptieaardappelen hebben gestaan. De eigenaren hebben al vele jaren 

geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

Resultaten 
In de spruitkoolplanten van een particuliere biologische moestuin zijn 11 bestrijdingsmiddelen en 

biociden gevonden in de concentratie van 24 microgram per kg versgewicht, ofwel 237 microgram 

per kg drooggewicht. De stof 2-fenyl-fenol en chloorprofam zijn de uitschieters in dit monster. 

Chloorprofam wordt veel in de aardappelteelt toegepast. De stof 2-fenyl-fenol is zowel 

kankerverwekkend als verdacht van een hormoon verstorende werking en van verstoring van de 

ontwikkeling van mensen. Ook zijn in de spruitkool de voor het zenuwstelsel schadelijke stoffen 

prosulfocarb en triallaat met respectievelijk 1,7 en 0,7 microgram per kg versgewicht gevonden, en 

ook stoffen die als kankerverwekkend en/of waarschijnlijk een hormoon verstorende werking 

hebben. In de spruitkool worden eveneens de biociden BAC12 en DDAC gevonden.  

Interpretatie 
De aangetroffen herbiciden prosulfocarb en triallaat zijn “cholesterinase inhibitors” en hebben 

daardoor invloed op het zenuwstelsel, ook op dat van insecten. Vier aangetroffen stoffen zijn door 

het Pesticide Action Network (PAN) geclassificeerd als kankerverwekkend en/of waarschijnlijk 

hormoon-verstorend (2-fenylfenol, difenyl, pendimethalin en propyzamide). De normen voor de 

maximaal residu limieten (MRL´s) van de verschillende bestrijdingsmiddelen in voedselgewassen 

voor menselijke consumptie worden in de spruitkool niet overschreden. De aanwezigheid van deze 

stoffen in ons voedsel is ongewenst, ook in concentraties beneden de MRL. Voor hormoon 

verstorende stoffen kunnen ook bij zeer lage concentraties nog effect op het hormonale systeem 

hebben, en daarom is een veilige norm nauwelijks vast te leggen. Ook is er niets bekend over de 

effecten die de aangetroffen stoffen te samen (de synergistische werking) op onze gezondheid 

hebben. 

Herkomst 
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De stof Chloorprofam wordt in allerlei teelten gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel en als 

kiemremmer op aardappelen. Thiamethoxam wordt gebruikt als insecticide op pootgoed. Beide 

stoffen zijn waarschijnlijk afkomstig van nabije landbouwpercelen. De overige stoffen kunnen van 

diverse herkomst zijn, waaronder meststoffen of compost die op de tuin gebruikt is. 

 

2. VOLGTEELT rogge op 0 meter afstand van lelies 

Over het monster  
Het gewasmonster is afkomstig uit de rand van een perceel waar als groenbemester rogge is 

ingezaaid. Er zijn bovengrondse delen van de roggeplanten verzameld.  

Resultaten 
In dit gewas worden 21 bestrijdingsmiddelen, biociden en metabolieten gevonden met een totaal 

gehalte van 244 microgram op basis van versgewicht en 2362 microgram op basis van het droog-

gewicht.  

Vooral het hoge gehalte van 111 microgram 2,4 D (op basis van het versgewicht) is opvallend. Deze 

stof is het werkzame bestanddeel van herbiciden. De normen voor deze stof in veevoer zijn zeer 

hoog. Toch overschrijdt het gehalte aan 2,4 D in het monster het toegestane gehalte in veevoeder-

gewassen (soja, tarwe, gerst), waarin maximaal 50 microgram per kg versgewicht is toegestaan, in 

ernstige mate. Voor ruwvoer (hooi, stro, kuilvoer) zijn in de EU geen normen voor het maximale 

gehalte aan pesticiden, maar het is evident dat ruwvoer van gewas afkomstig van een perceel als het 

betreffende niet geschikt is als veevoer. Het is waarschijnlijk dat volgteelten van voedselgewassen na 

lelies eveneens hoge gehalten van pesticiden zullen bevatten. En zeer waarschijnlijk niet geschikt 

zullen zijn als veevoer, laat staan geschikt voor menselijke consumptie. 

Uit door RVO vastgelegde gegevens (zie www.boerenbunder.nl) valt af te leiden dat in Westerveld 

regelmatig aardappelen, bieten, mais en andere voedsel- en voedergewassen worden geteeld op 

percelen waarop in het voorafgaande jaar qua bestrijdingsmiddelen-intensieve teelten stonden zoals 

lelie-, tulp- en pioenroos. Het is dan ook dringend gewenst dat meer onderzoek wordt gedaan naar 

de kwaliteit van volggewassen na dergelijke intensieve teelten. 

Interpretatie 
Zeven van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen zijn volgens de Pesticide Action Network (PAN) 

database1 geclassificeerd als kankerverwekkend en/of waarschijnlijk hormoon-verstorend: 2,4D, 4-

CPA, 2-fenylfenol, bitertanol, difenyl, fluopyram en propyzamide.  

In het gewasmonster worden ook de insecticiden DEET en het eveneens vluchtige picaridin 

gevonden. Het effect van deze stoffen op de insectenfauna is grotendeels onbekend. Wellicht dat het 

groenbemestergewas insecten afstoot door de aanwezigheid van deze twee insecten-werende 

middelen.  

Herkomst 
Gezien het feit dat in dit monster van het groenbemestergewas 21 bestrijdingsmiddelen worden 

gevonden en in monster nummer 4 van de biezen en gras van een natuurterrein ‘maar’ 9, ligt het 

voor de hand dat de meeste in het gewas gevonden stoffen door het recente gebruik van 

bestrijdingsmiddelen op dit veld zijn terechtgekomen en niet door transport van elders (via drift of 

neerslag).  

                                                           

 

1 http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp#ChemSearch 
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M=W beschikt niet over lijsten van gebruikte middelen op dit veld over de laatste jaren, dus dit kan 

op dit moment niet verder worden geëvalueerd.  

Zie voor de halfwaardetijden in het bestand ‘Stof-eigenschappen’. 

 

3. BOERENKOOL BIOLOGISCHE MOESTUIN op 10 meter afstand van lelies 

Over het monster 
Uit een biologische moestuin zijn bladeren van boerenkool bemonsterd. 

Resultaten 
Het aantal gevonden middelen in dit monster bedraagt 12, en het totaal gehalte bedraagt ruim 22 

microgram per kg versgewicht en 281 microgram per kg drooggewicht. Van verschillende 

bestrijdingsmiddelen is het gehalte lager dan in het spruitkoolmonster (1.), o.a. van 2-fenyl-fenol, van 

chloorprofam, difenylamine en prosulfocarb. Van MCPA is het gehalte in dit monster echter relatief 

hoog met 14 microgram per kg versgewicht. Over de toxische eigenschappen van MCPA is relatief 

weinig bekend. In de boerenkool worden de biociden BAC12, BAC14, DDAC en de insecticide/biocide 

DEET gevonden. 

Interpretatie  
Net als in het spruitkoolmonster, worden ook in de boerenkool de “cholesterinase inhibitors” 

prosulfocarb en triallaat aangetroffen. De stoffen hebben invloed op het zenuwstelsel, ook op dat 

van insecten. Verder wordt het bedenkelijke fungicide 2-fenylfenol gevonden. De stof is als 

kankerverwekkend geclassificeerd en wordt verdacht een hormoon-verstorende werking te hebben. 

Het is opmerkelijk dat zowel in de spruitkool als in de boerenkool 2 herbiciden voorkomen die voor 

het zenuwstelsel schadelijk zijn. In dit monster worden de voor boerenkool vastgelegde MRL-normen 

niet overschreden.  

Herkomst 
Van de middelen is het moeilijk vast te stellen waar ze vandaan komen. Het hoge gehalte MCPA moet 

wel van het aan de moestuin grenzende perceel komen. In de groenbemester afkomstig uit de rand 

van dat perceel is ook een grote concentratie MCPA aanwezig. Blijkbaar zijn in de regio Westerveld 

de biociden BAC12, BAC14 en DDAC (ook als herbicide, algaecide, fungicide werkzaam) overal 

aanwezig. BAC-stoffen worden ook wel als hulpstof aan bestrijdingsmiddelen (formuleringen) 

toegevoegd. Nader onderzoek is gewenst om de bron van deze stoffen te vinden.  

 

4. GRAS en BIEZEN NATUURTERREIN-1 op 50 meter afstand van lelies 

Over het monster 
Het gras/biezen-mengmonster is verkregen door op 20 plaatsen gras en biezen te oogsten.  

Op dezelfde plaats is ook het volgende grondmonster (5.) genomen.  

Resultaten 
Het totaal aantal gevonden bestrijdingsmiddelen en biociden in dit monster bedraagt 9. Dit terrein 

wordt verschraald door het te maaien. Het maaisel wordt afgevoerd. De totale optelsom van 

middelen in dit mengmonster bedraagt 12,9 microgram per kg vers gewicht. Het gehalte op basis van 

het drooggewicht bedraagt 60,57 microgram per kg.  

Interpretatie 
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Verontrustend is de aanwezigheid van stoffen waarvan toxicologische gegevens grotendeels 

ontbreken, zoals van de biociden BAC-12, BAC-14 en DDAC.  

De aanwezigheid van het insecticide etofenprox samen met het fungicide boscalid kan voor insecten 

zeer schadelijke gevolgen hebben, zeker in de gevonden concentratie van resp. 1,75 en 1,70 

microgram/kg drooggewicht.  

Het herbicide prosulfocarb is met een gehalte van 15,1 microgram/kg op basis van drooggewicht 

aangetroffen. Deze stof is ook een “cholesterinase inhibitor” en heeft dus invloed op het 

zenuwstelsel van de mens, idem op dat van insecten. Verder wordt in dit monster de herbicide 

pendimethalin aangetroffen; de stof wordt verdacht een hormoon-verstorende werking te hebben. 

Herkomst 
Voor het aanwijzen van de herkomst van de gevonden stoffen is onvoldoende informatie. Nader 

onderzoek is daarvoor nodig.  

 

5. GROND van NATUURTERREIN-1 op 50 meter afstand van lelies 

Over het monster 
Dit grondmonster is afkomstig van dezelfde locatie als het gras-en-biezen-monster (4.).  

Resultaten 
In de bodem worden drie biociden (o.a. gebruikt als ontsmettingsmiddel) gevonden, namelijk BAC-

12, BAC-14 en DDAC. Dezelfde stoffen worden ook in het gras-en-biezen-monster gevonden. Daaruit 

blijkt dat deze stoffen hoogstwaarschijnlijk door het gewas uit de bodem worden opgenomen. De 

totale optelsom van de gevonden middelen is 4,4 microgram per kg droge bodem.  

Interpretatie 
Omdat over de toxicologische eigenschappen van deze stoffen weinig bekend is, is het niet mogelijk 

een goede inschatting van de risico’s voor het ecosysteem te geven. Gezien de aanwezigheid van 

deze stoffen in de maand december, lijkt van een snelle afbraak van deze stoffen geen sprake te zijn. 

Dat zou getest kunnen worden door metingen in andere maanden te herhalen. 

Herkomst 
De drie biociden worden in acht van de tien monsters aangetroffen. In de overige twee monsters 

zitten twee van de drie biociden. Gezien de algemene aanwezigheid van deze stoffen in monsters 

genomen verspreid over Westerveld is het aannemelijk dat ze afkomstig zijn van lokale bronnen. 

Nader onderzoek kan uitwijzen waar de stoffen gebruikt worden.  

 

6. GROND uit AKKERRAND op 0 meter van pioenroos 

Over het monster 
Langs de rand van een akker waarop pioenrozen hebben gestaan werd dit monster genomen.  

Resultaten 
In dit perceel zijn 32 stoffen aangetroffen. Het totale gehalte bedraagt 318 microgram per kg verse 

bodem. Bij de 32 stoffen zijn 6 insecticiden, 15 fungiciden, 7 herbiciden, 2 biociden, en nog 2 meta-

bolieten (omzettingsproducten). Een deel van de insecticiden is al sinds 1973 verboden, maar de 

middelen zitten door hun slechte afbreekbaarheid nog steeds in de grond. Als we deze oude sinds 

jaren niet meer toegelaten stoffen en de biociden BAC12 en BAC14 buiten beschouwing laten, dan 
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zijn er nog 26 middelen die mogelijk gedurende de laatste jaren in de bodem terecht zijn gekomen. 

Hiervan zijn 7 stoffen (27%) door PAN geclassificeerd als kankerverwekkend en/of waarschijnlijk 

hormoon-verstorend of schadelijk voor het zenuwstelsel (epoxyconazool, fenvaleraat, esfenvaleraat, 

fluazifop (vrij zuur) fluopyram, metolachloor-S, prochloraz, tebuconazool).  

Interpretatie 
Op basis van de aangetroffen middelen kan gesteld worden, dat deze bodem zwaar vervuild is en het 

lijkt daarom logisch dat van een normaal bodemleven in deze bodem geen sprake kan zijn. Dit heeft 

niet alleen nadelen voor het milieu, ook de teler zal hierdoor vaker gedwongen worden om nog meer 

bestrijdingsmiddelen aan te wenden. Gezien de zeer bedenkelijke toxische eigenschappen van een 

aantal gevonden stoffen (zie het bestand Stofeigenschappen), is het zowel voor degene die het 

middel toepast als voor de omwonenden wenselijk dat deze 7 aangetroffen pesticiden 

(epoxyconazool, fenvaleraat, esfenvaleraat, fluazifop (vrij zuur) fluopyram, metolachloor-S, 

prochloraz, tebuconazool) niet meer in omloop gebracht worden. 

Herkomst 
Aangenomen mag worden dat vrijwel alle stoffen die in dit bodemmonster zijn gevonden afkomstig 

zijn van toegepaste middelen. Een aantal van de middelen zijn waarschijnlijk heel lang geleden al 

toegepast, zoals DDT en dieldrin, en zullen nog tientallen jaren in de bodem aanwezig zijn. DDT en 

dieldrin zijn al in 1973 verboden in Nederland!  

 

7. GROND van NATUURTERREIN-2 op 5O meter afstand van lelies 

Over het monster 
De monsters 7, 8 en 9 zijn genomen in een en hetzelfde natuurterrein. Dit grondmonster is 

samengesteld op ongeveer 50 meter afstand van een groot lelieveld. 

Resultaten 
In het grondmonster van dit terrein worden 6 bestrijdingsmiddelen en biociden gevonden met een 

totaal gehalte van 29,02 microgram per kg verse bodem. Hiervan zijn in totaal 11,66 microgram de 

zeer persistente insecticiden DDT, DDE en het afbraakproduct DDD. Opvallend is het relatief hoge 

gehalte aan het fungicide/biocide DDAC (11,7 microgram per kilogram). Ook in deze bodem worden 

de biociden (ontsmettingsmiddelen) BAC-12 en BAC-14 gevonden. Deze stoffen worden ook wel als 

hulpstof aan bestrijdingsmiddelen (formuleringen) toegevoegd.  

Interpretatie 
In dit natuurterrein worden stoffen aangetroffen die niet in een natuurterrein thuis horen. De nog uit 

vroegere tijden afkomstige en nog steeds aanwezige persistente insecticiden DDT en DDE en het 

omzettingsproduct DDD hebben nog steeds hun negatieve invloed op het insectenleven en zullen 

nog tientallen jaren in de bodem aanwezig zijn. Weinig is bekend over de ecotoxicologische werking 

van de gevonden biociden BAC12 en BAC-14, en al helemaal niet over de combinatie van alle 

gevonden stoffen. 

Herkomst 
Aangenomen mag worden dat de aangetroffen biociden uit de omgeving komen. Een aantal van de 

middelen zoals DDT, DDE, DDD zijn waarschijnlijk heel lang geleden (voor 1973) al toegepast. 
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8. GROND van NATUURTERREIN-2 op 25O meter afstand van lelies 

Over het monster 
De monsters 7, 8 en 9 zijn genomen in een en hetzelfde natuurterrein. Dit grondmonster is 

samengesteld op ongeveer 250 meter afstand van een groot lelieveld. 

Resultaten 
In dit grondmonster, worden “slechts” 3 biociden met een totaal gehalte van 5,96 microgram per 

kilogram bodem gevonden: BAC-12, BAC-14 en DDAC.  DDAC wordt behalve als biocide ook als 

fungicide, algaecide of herbicide toegepast.  

Interpretatie 
Ecotoxicologische gegevens over BAC en DDAC zijn er nauwelijks. Deze stoffen worden in alle 

onderzochte monster uit Westerveld gevonden. Daardoor mag aangenomen worden dat deze 

stoffen veelvuldig worden toegepast en/of in het milieu circuleren.  

Herkomst 
Meer onderzoek is nodig om de herkomst van de drie stoffen en de effecten op mens en natuur te 

begrijpen.  

 

9. KOEMEST uit NATUURGEBIED-2 op n meter van lelies 

Over het monster 
De monsters 7, 8 en 9 zijn genomen in een en hetzelfde natuurterrein. Dit monster is genomen uit 

vlaaien van vleeskoeien die ingeschaard zijn op dit terrein van een grote natuurterreinbeheerder. 

Resultaten 
In het mestmonster worden 6 verschillende bestrijdingsmiddelen en biociden aangetroffen met een 

totaal gehalte van 9,60 microgram per kilogram verse mest. Ook in de mest waren de in Westerveld 

algemeen aanwezige biociden BAC-12, BAC-14 en DDAC gevonden. Opvallend en ook verontrustend 

voor insecten en het bodemleven zijn de twee gevonden insecticiden DEET (0,13 microgram per 

kilogram) en het voor insecten zeer giftige insecticide deltamethrin (2,62 microgram per kilogram).  

Interpretatie 
DEET wordt zowel bij mensen als bij dieren tegen insecten (teken en muggen) gebruikt. Deltamethrin 

wordt als insecticide in de land- en tuinbouw, als diergeneesmiddel en als middel tegen insecten in 

o.a. de veehouderij en opslagplaatsen toegepast. De stof is voor waterorganismen extreem giftig; de 

norm voor oppervlaktewater is 0,2 microgram/liter water. Met een gift van slechts 13,5 gram 

deltamethrin (ca. een dessertlepel) per hectare sterft 100% van de Trichogramma cacoeciae (een 

wespensoort). Gezien het gevonden gehalte deltamethrin zal deze mest ongeschikt zijn om daarin 

eitjes tot wasdom te laten komen en dus een negatieve invloed op de insectenfauna hebben. De 

normen van de Kader Richtlijn Water voor deze stof zijn dan ook terecht extreem streng: de JG-MKN 

voor deltamethrin is 0,0000031 microgram/liter. Het fungicide difenyl wordt in een concentratie van 

2,33 microgram per kilogram verse mest gevonden. De stof wordt ervan verdacht een hormoon 

verstorende werking te hebben voor de mens, en is dus ook voor de diergezondheid ongewenst. 

De werking van de combinatie van deltamethrin met de andere gevonden stoffen is onbekend. 

Herkomst 
De herkomst van de in mest en alom aanwezige biociden BAC-12, BAC-14 en DDAC is onbekend en 

dient in Westerveld nader onderzocht te worden. Verder is het nodig om de herkomst van 
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deltamethrin en DEET te vinden door bijvoorbeeld met de beheerder van het vee contact op te 

nemen. Mogelijk zijn de insecticiden als diergeneesmiddel toegepast. Zo ja, dan moeten er voor de 

behandeling van de dieren alternatieven gevonden worden. 

 

10.  GROND / TUIN / nulmeting 

Over het monster 
De particuliere eigenaren van deze tuin waarin het grondmonster is genomen worden in het jaar 

2019 voor het eerst geconfronteerd met lelieteelt, en wel op zeer korte afstand van hun tuin. Om 

vast te leggen welke en in welke hoeveelheden bestrijdingsmiddelen vanuit de teelt op hun tuin 

terecht komen is vooraf aan de teelt een monster uit de tuin onderzocht t.b.v. een zogenaamde 

nulmeting / 0-meting.  

Resultaten 
In de tuin zijn 9 verschillenden bestrijdingsmiddelen en biociden gevonden met een totaal gehalte 

van 11,52 microgram per kilogram verse grond. Behalve de ook in andere monsters veelvuldig 

aangetroffen biociden BAC-12 , BAC-14 en DDAC, en de vorige eeuw gebruikte insecticiden DDT, DDE, 

en afbraakproduct DDE, komen in deze tuin het herbicide methoxychloor ( 1,67 microgram/kg verse 

grond), het fungicide/acaricide fluazinam en het insecticide fipronil-sulfone voor. De laatste twee 

stoffen zijn aanwezig onder de detectie-limiet van 0,5 microgram/kilogram versgewicht. D.w.z., de 

aanwezigheid van deze stoffen is met zekerheid aangetoond, maar de concentratie waarmee niet: 

deze kan variëren van plus tot min 50%. 

Interpretatie 
DDAC had het hoogste gehalte van 4,88 microgram per kilogram grond. Opmerkelijk is de aanwezig-

heid van het herbicide methoxychloor, dat ervan verdacht wordt een hormoon- verstorende werking 

te hebben. De aangetroffen insecticide fipronil-sulfone is in Nederland niet als bestrijdingsmiddel 

toegelaten. In de geraadpleegde databases is weinig informatie over deze stof beschikbaar. Wel is 

het bekend dat de stof zeer giftig voor waterorganismen is. 

Herkomst 
Gezien de algemene aanwezigheid van de drie biociden in het milieu in Westerveld is het aanneme-

lijk dat er lokale bronnen zijn van deze stoffen. Het dient te worden onderzocht waar deze stoffen 

binnen de gemeente gebruikt worden. Een aantal van de in deze tuin aangetroffen middelen zoals 

DDT, DDE, DDD zijn waarschijnlijk heel lang geleden al toegepast. De herkomst van de gevonden 

stoffen fluazinam, methoxychloor en fipronil-sulfone is nu niet te bepalen. De aangetroffen 

bestrijdingsmiddelen kunnen via drift of neerslag in de tuin terecht gekomen zijn, maar ook mogelijk 

via compost, mest of gekochte tuinplanten. 
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EVALUATIE per WATERMONSTER  11 t/m 13 
versie mei 2019 

Informatie vooraf  
De watermonsters werden geanalyseerd met de volgende methoden: 

• ZVWAA ZV Kwantitatieve multi residu methode GC-MSMS TQ  

• ZVWAB ZV Kwantitatieve multi residu methode LC-MSMS  

• ZVWAF ZV Kwantitatieve multi residu methode GC-ECD  

Voor de analyse van de watermonsters werd de detectiegrens niet aangepast zoals bij de grond-, 

mest- en gewasmonsters. 

De detectiegrens voor de analyse van pesticiden en biociden in water is in het algemeen 0,005 – 0,1 

microgram per liter water. De detectie grens verschilt van stof tot stof.  

Normen 
- Drinkwater 

Voor pesticiden in drinkwater is met enkele uitzonderingen een algemene norm voor maximaal 

toelaatbare gehalten voor alle pesticiden van 0,1 microgram actieve stof geldig. Voor de som van alle 

stoffen samen is de maximaal toelaatbare gehalte 0,5 microgram per liter. 

Met deze normen wordt ervan uitgegaan dat bij een levenslange consumptie van het drinkwater 

geen nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid ontstaan. 

- Oppervlaktewater 

Voor pesticiden in oppervlaktewater zijn andere normen van toepassing. Deze normen hebben tot 

doel het aquatische organismen tegen negatieve effecten van pesticiden te beschermen.  

Voor de komst van de Kaderrichtlijn water (KRW) was er in Nederland het nationale MTR, Maximaal 

Toelaatbaar Risico. Met de invoering van de KRW, (Kaderrichtlijn Water / Water Framework Directive 

2000/60/EC) is de Milieu Kwaliteitsnorm (MKN) de geldende norm voor veel stoffen. Bij de MKN is er 

sprake van twee normen, respectievelijk:  

- de jaargemiddelde MKN (JG-MKN) en  

- de Maximaal Aanvaardbare Concentratie MKN (MAC-MKN)2.  

De JG-MKN vertegenwoordigt de concentratie van de stof in het milieu die bescherming zou moeten 

bieden tegen nadelige effecten bij langdurige blootstelling aan die stof.  

De MAC-MKN is de concentratie in water die bij kortdurende piekblootstelling geen effect heeft op 

waterorganismen. 

De MTR richt zich echter alleen op de effecten van een stof die het bij langdurige blootstelling op 

waterorganismen heeft, terwijl de JG-MKN ook rekening houdt met vergiftiging van zoogdieren en 

vogels via het eten van vis en/of schaaldieren, en blootstelling van mensen via consumptie van 

vis(producten) en/of schaaldieren. Er zijn geen normen voor de som van de totale hoeveelheid 

pesticiden in oppervlaktewater. 

Zie voor meer informatie over bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater: 

http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2018/Bestrijdingsmiddelen_Drenthe_Symposium.php  

                                                           

 

1http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/toelichting/normen/ecotoxicologische-normen-

(mknmtr)/algemeen.aspx  

http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2018/Bestrijdingsmiddelen_Drenthe_Symposium.php
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en over normen water en agrarische producten:  

http://www.wecf.eu/download/2018/02%20February/InfobladNormen5febr2018fin14.25.20.pdf 

Monstername: 

Op 2 december 2018 zijn in de gemeente Westerveld drie watermonsters genomen. Twee van 

oppervlaktewater en een waterput met grondwater. Helaas is dit laatste monster verloren gegaan. 

Meten=Weten overweegt opnieuw dezelfde waterput te bemonsteren. De overige twee monsters 

zijn geanalyseerd op pesticiden en worden hier besproken. 

 

11. OPPERVLAKTEWATER recreatieplas Blauwe Meer (oude zandwinning) 

Over het monster 
Met een 2 meter lange stok met aan het uiteinde een bevestigde fles van een liter, zijn op 10 plekken 

van 0 tot 1 meter diepte monsters genomen. Deze monsters zijn in een schone emmer verzameld. 

Van dit mengmonster is voor het onderzoek één liter in een schone waterfles afgevuld. De monsters 

zijn op een afstand van circa 10 meter van de oever genomen. 

Resultaten 
In dit water werden de volgende stoffen aangetroffen: 

- DEET (Diethyltoluamide) met een gehalte van 0,079 microgram/liter; 

- Pyrethrin I met een gehalte van 0,006 microgram/liter  

Interpretatie 
Het biocide DEET is een insecten-afwerende stof en wordt zowel in de veehouderij als ook bij 

mensen en huisdieren tegen muggen en teken gebruikt. DEET is voor een breed publiek toegankelijk 

en is verkrijgbaar bijv. als spray, trekpleister, roll-on. Uit veiligheidsoverwegingen is het advies DEET 

niet te gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. DEET is niet als gewasbeschermingsmiddel maar als 

biocide toegelaten. 

Gezien het Blauwe Meer in de zomer een druk bezocht recreatieplas is, is het zeer aannemelijk dat 

deze stof door mensen en mogelijk door zwemmende honden in het water terecht is gekomen.  

DEET is schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verder is er in de 

geraadpleegde databases weinig of geen informatie over DEET zoals de effecten op de menselijk 

gezondheid of de omzettingstijd. 

De MTR voor DEET is 0,11 microgram/liter. 

Daar waar DEET in het meetprogramma´s van de waterschappen is opgenomen, wordt de stof 

regelmatig in het oppervlaktewater gevonden. Ook in Drenthe zijn enkele meetlocaties waar de 

MRT-norm voor DEET overschreden wordt. 

Het insecticide Pyrethrin I (ook pyrethrum genoemd) is een natuurlijke insecticide dat in chrysanten 

(Chrysanthemum cinerariifolium) voorkomt. De stof is werkzaam als insecticide en acaricide (middel 

tegen teken en mijten) en is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel veelal voor niet-professioneel 

gebruik. In de biologische landbouw mogen pyrthrinen als pesticide  worden toegepast. Aan de stof 

wordt vaak piperonyl-butoxide toegevoegd waardoor de werking aanzienlijke versterkt. Pyrethrinen 

worden ook gebruikt ter bestrijding van insecten in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten voor 

ruimtebehandeling, en het is in de handel als anti-vlooienmiddel voor honden. 

Met de voorhanden zijnde informatie is het niet eenduidig wat de bron van de aangetroffen 

pyrethrin I is. Mogelijk van in het meer zwemmende honden die met pyrethrin I behandeld zijn.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum_cinerariifolium
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Voor pyrethrin I is geen MTR of JG-MKN norm vastgelegd. Wel een zogenaamde toelatingscriterium 

en die is 0,086 microgram/liter. Dat wil zeggen dat bij toxiciteitstesten met de watervlo (Daphnia) bij 

een pyrethrin I concentratie van 0,86 microgram/l water geen waarneembare effecten optraden 

(NOEC). De concentratie voor het toelatingscriterium is voor pyrethrin I berekend uit 0,1 x NOEC voor 

de watervlo3. Over de eventuele effecten van de combinatie van pyrethrin I en DEET is ons niets 

bekend. Het is wel bekend dat diverse synthetische pyrethroïden een JG-MKN hebben van 0,005 

nanogram per liter of minder. Deze stoffen zijn chemisch nauw verwant, het is dus opmerkelijk dat 

pyrethrin I 17200 maal minder toxischer zou zijn. 

Volgens de literatuur is de halfwaardetijd van pyrethrin I in water overigens 11,8 uur. Dus als dit 

middel maanden geleden in het Blauwe Meer terecht is gekomen moet de oorspronkelijke 

concentratie veel hoger zijn geweest of de halfwaardetijd is voor deze recreatieplas niet toepasbaar. 

De ecologische invloed van dit middel kan groot zijn, ook in combinatie met DEET. Dit feit zou een 

monitoring rechtvaardigen door het jaar heen. 

12. OPPERVLAKTEWATER laaglandbeek Beilerstroom Stuw Mussels 212 

Over het monster 
Met een 2 meter lange stok, met aan het uiteinde bevestigd een fles van een liter, zijn op 10 plekken 

van 0 tot 1 meter diepte monsters genomen. Deze monsters zijn in een schone emmer verzameld. De 

monsters zijn vanaf de brug en van oever tot oever met een afstand van 1 meter van de oeverkant 

genomen. Van het mengmonsters is voor het onderzoek één liter in een schone waterfles afgevuld. 

Resultaten 
In dit oppervlaktewatermonster van december 2018 zijn geen pesticiden aantoonbaar. 

Interpretatie 
Het is bemoedigend dat in één van de door ons genomen monsters GEEN bestrijdingsmiddelen 

worden gevonden. Het kan dus wel!  

De afwezigheid van middelen in concentraties boven de detectiegrens van de analyse kan verklaard 

worden doordat  

- bovenstrooms van stuw 212 voornamelijk blijvend grasland is. 

- de laatste jaren bovenstrooms weinig akkerbouw was; 

- daarop vrijwel geen bloembollen of –knollen (lelies) geteeld zijn; 

- in de maand december vrijwel niet gespoten wordt; 

- stromend water snel wordt ververst 

- de detectiegrens van de analyse hoger ligt.  

Herkomst 
n.v.t. 

13. Grondwater uit particuliere waterput van 8 meter diep 

Dit monster is helaas verloren gegaan. M=W overweegt of ze weer eenzelfde monster gaat 

onderzoeken. 

                                                           

 

3 http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/factsheets.aspx 
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/toelichting/normen/toelatingscriterium-(ctgb).aspx 


