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Woord vooraf
Dit is het achtergronddocument voor het hoofdstuk Verspreiding van bestrijdingsmiddelen in
de MIRA-T rapportering. Het achtergronddocument bundelt de kennis en informatie
aangedragen in de MIRA-T-rapporten vanaf 1998. Dit document wordt elk jaar bijgewerkt en
is raadpleegbaar op de websites www.milieurapport.be/AG en www.vmm.be/mira.
Het Milieurapport Vlaanderen heeft de decretale opdracht enerzijds om de toestand van het
milieu en het tot nu toe gevoerde milieubeleid te analyseren en te evalueren, en anderzijds
om de verwachte ontwikkeling van het milieu volgens relevante beleidsscenario's te
beschrijven. Daartoe werken een auteursgroep en kritische lezers (lectoren), onder
coördinatie van het MIRA-team, jaarlijkse themarapporten (MIRA-T), vijfjaarlijkse
scenariorapporten (MIRA-S) en tweejaarlijkse beleidsevaluatierapporten (MIRA-BE) uit. De
rapporten worden beschikbaar gemaakt aan beleidsmakers en het brede publiek.
Themarapporten zijn compacte studies van de verstoringsketen en onderbouwen de jaarlijkse
milieujaarprogramma's van de Vlaamse overheid. Scenariorapporten zijn uitgebreide
modelstudies van de verstoringsketen en leveren noodzakelijke inzichten om het Vlaamse
milieubeleidsplan op te stellen. Beleidsevaluatierapporten zijn diepgaande studies over
milieugerelateerde beleidsthema’s.
Het geheel van de achtergronddocumenten bestaat uit sectorhoofdstukken, milieuthemahoofdstukken en gevolgenhoofdstukken. Zo worden milieuverstoringen vanuit drie
invalshoeken benaderd.
In de sectorhoofdstukken worden alle relevante milieuverstoringen die een sector
teweegbrengt, beschreven. De maatschappelijke activiteiten die aan de basis liggen van de
milieudruk in Vlaanderen, worden opgedeeld in 7 sectoren: huishoudens, industrie, energie,
landbouw & visserij, transport, handel & diensten en toerisme & recreatie. Het doel van de
sectorhoofdstukken is het samenbrengen van kwantitatieve inzichten in de milieudruk van
een sector (zowel brongebruik als emissies) en in de onderliggende drijvende krachten ervan.
Hiertoe worden indicatoren opgesteld vanuit de conceptuele milieuverstoringsketen (DPSI-Rdenkkader). Indicatoren van de onderliggende maatschappelijke activiteiten (driving forces)
en van de milieudruk (pressure) worden met elkaar vergeleken via indicatoren van ecoefficiëntie. De evolutie van de indicatoren wordt getoetst aan beleidsdoelstellingen. Ten slotte
worden de ingezette beleidsinstrumenten en genomen maatregelen geëvalueerd (response).
De activiteit-, druk-, toestand- (state) en impactindicatoren (impact) worden in de
themahoofdstukken behandeld volgens een doorsnede naar milieuverstoring.
Het doel van de themahoofdstukken is het samenbrengen van kwantitatieve inzichten in de
milieudruk (pressure) van de verantwoordelijke doelgroepen of sectoren (zowel brongebruik
als emissies), in de hieruit voortkomende milieukwaliteit (state) in de milieucompartimenten
lucht, water en bodem en in de gevolgen (impact) voor mens, natuur en economie.
Het doel van de impacthoofdstukken is het samenbrengen van kwantitatieve inzichten over
de gevolgen (impact) voor mens, natuur en economie, over de milieuverstoringen heen.
Overname wordt aangemoedigd mits bronvermelding.
Korte citering: MIRA Achtergronddocument 2007, Verspreiding van bestrijdingsmiddelen
Volledige citering: MIRA (2007) Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, Achtergronddocument
2007, Verspreiding van bestrijdingsmiddelen, Claeys S., Steurbaut W., Theuns I., De Cooman
W., De Wulf E., Eppinger R., D’hont D., Dierckxens C., Goemans G., Belpaire C.,
Wustenberghs H., den Hond E., Peeters B., Overloop S., Vlaamse Milieumaatschappij,
www.milieurapport.be
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1 Beschrijving van de verstoring
1.1 Mechanismen
1.1.1 Definities
Bestrijdingsmiddelen, ook pesticiden genoemd, zijn chemische of natuurlijke stoffen die
gebruikt worden voor de bestrijding van allerlei ongewenste aantastingen (plagen, ziekten,
onkruiden) van planten, dieren en materialen. Hoewel de landbouw een belangrijk aandeel
heeft in de uitstoot van de bestrijdingsmiddelen, gebruiken ook huishoudens, industrie en
overheid aanzienlijke hoeveelheden.
Volgens de bestaande Belgische wetgeving is er een onderscheid tussen de
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (KB van 28 februari 1994) enerzijds en
voor niet-landbouwkundig gebruik anderzijds, de zogenaamde biociden (KB van 22 mei
2003), waarbij bestrijdingsmiddelen naargelang het toepassingsveld onder beide categorieën
kunnen
vallen.
Bestrijdingsmiddelen
voor
landbouwkundig
gebruik
omvatten
gewasbeschermingsmiddelen
en
hulpstoffen
om
de
werking
van
gewasbeschermingsmiddelen te versterken. Gewasbeschermingsmiddelen worden
gedefinieerd als actieve stoffen en preparaten ter bescherming en bewaring van planten en
plantaardige producten tegen schadelijke organismen, ter beïnvloeding van de
levensprocessen van planten en om ongewenste planten of plantendelen te doden. De
gewasbeschermingsmiddelen volgens deze indeling omvatten ook producten voor
bescherming van kamerplanten; gebruik in tuinen; gebruik in openbaar groen en gebruik op
sportterreinen. Voorbeelden van dit gebruik buiten de landbouw zijn onkruidverdelgers
bestemd voor niet-landbouwgronden (wegen, openbaar groen, industrieterreinen e.a.),
producten voor gebruik door hobbytuinders. Al deze producten zijn dan ook opgenomen in de
gegevens over de verkoop van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik die de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
bijhoudt.
De Europese regelgeving maakt een onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen
(richtlijn 91/414/EEG) en biociden (richtlijn 98/8/EG). Deze indeling wordt verder doorheen dit
document gehanteerd. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in de landbouw gebruikt
worden, maar ook buiten de landbouw door bijvoorbeeld hobbytuinders, voor onderhoud van
groen en wegbermen.
De chemische bestrijdingsmiddelen zijn talrijk en omvatten verschillende groepen producten
zoals organochloor- en organofosforverbindingen, ureumderivaten, triazines e.a. Er zijn ook
natuurlijke producten op de markt (bv. endotoxines van micro-organismen, plantaardige en
minerale oliën)
De belangrijke groep van de biociden zijn gereglementeerd in een aparte EU-richtlijn
(98/8/EG). Deze richtlijn omvat een breed gamma producten. Enkele voorbeelden van
biociden zijn:


ontsmettingsmiddelen voor menselijke en
voedingsindustrie en drinkwaterbehandeling;

dierlijke

hygiëne,

volksgezondheid,



materiaalbeschermingsmiddelen voor bv. hout, textiel, koelwater, enz.;



ongediertebestrijdingsmiddelen (pest control) bv. rodenticiden, aviciden, repellents of
afweermiddelen;



aangroeiwerende middelen voor in water gebruikte constructies bv. scheepsrompen,
staketsels enz.

Door het KB van 22 mei 2003 is de definitie van biociden iets verruimd. Biociden omvatten nu
ook:


de producten voor het bestrijden van ectoparasieten van fok- en gebruiksdieren, duiven
inbegrepen;
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de producten voor het behandelen van oppervlakken in en rond gebouwen bestemd voor
veeteelt en vervoermiddelen, ter bestrijding of verdelging van de micro-organismen die
ziekten kunnen veroorzaken bij bovenvermelde dieren (stalontsmettingsmiddelen).

Biociden worden volgens de wet ingedeeld in 23 productgroepen ingedeeld in 4
hoofdgroepen:


ontsmettingsmiddelen en algemene biociden (behandeling lokalen);



conserveringsmiddelen (houtbehandeling, behandeling bouwmaterialen, behandeling
voedingswaren);



plaagbestrijding (rodenticiden, algendodende middelen, behandeling lokalen, middelen
voor particulier gebruik);



andere (bv. aangroeiwerende middelen ).

Gewasbeschermingsmiddelen worden over het algemeen ingedeeld volgens het te bestrijden
doelorganisme: insecticiden (insecten), herbiciden (planten), fungiciden (schimmels),
bactericiden (bacteriën), mollusciden (slakken), rodenticiden (muizen, ratten en andere
knaagdieren), nematiciden - vaak bodemontsmetters genoemd - (nematoden) en acariciden
(mijten). Ook groeiregulatoren, die niet doden maar ingrijpen op de groei van organismen en
ontbladerings-, afstotings- en verdrogingsmiddelen worden als bestrijdingsmiddelen
beschouwd.
1.1.2 Gebruik van bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw voor de gewasbescherming, door de
bevolking (bv. onderhoud tuinen, plaagbestrijding binnenshuis), in de industrie (bv.
houtverduurzaming, opslag van voeding), in de sector handel en diensten (bv. onderhoud
wegbermen, terreinen en gebouwen door de overheid en de private sector) en door verkeer
en vervoer (bv. aangroeiwerende middelen in de scheepvaart).
In België schommelt het jaarlijkse gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sinds meerdere
jaren rond 9 000 ton actieve of werkzame stoffen, van biociden werd er 6 800 ton (werkzame
stoffen)
gebruikt
in
1996.
Voor
Vlaanderen
wordt
het
gebruik
van
gewasbeschermingsmiddelen geschat op 5 018 ton actieve stof in 2005. Naar schatting
worden 60 à 80 % van de gewasbeschermingsmiddelen toegepast in de akker- en tuinbouw.
De resterende hoeveelheid wordt aangewend voor niet-landbouwkundige toepassingen:
openbaar groen, wegen, enz.
1.1.3 Beschrijving van de verstoring
Gewasbeschermingsmiddelen zijn, naast de biociden, de enige stoffen die geproduceerd
worden om in het milieu te brengen en om daar gewild en gepland een zeker toxisch effect te
veroorzaken bij de doelorganismen. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen nadelige
neveneffecten hebben voor het milieu door hun toxische invloed op niet-doelorganismen
(zoals mens, planten, insecten en aquatisch leven) door verontreiniging van
oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en bodems en door accumulatie in de
voedselketen (bio-accumulatie). Zo worden gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks op de
gewassen aangebracht of via de bodem. Ze hebben bijgevolg een rechtstreekse impact op de
bodem (en het grondwater).
Gewasbeschermingsmiddelen worden sinds de jaren 1940-1950 zeer intensief gebruikt en
leverden een belangrijke bijdrage in de verzekering van onze voedselvoorziening.
Gewasbeschermingsmiddelen van de eerste generatie werden weinig onderzocht op
(eco)toxicologisch vlak en vertoonden soms nadelige gevolgen die slechts later werden
vastgesteld. De volgende generaties gewasbeschermingsmiddelen zijn minder schadelijk
vanwege de geringere persistentie, het beter (eco)toxicologisch profiel en de verminderde
accumulatie in de voedselketen. Gewasbeschermingsmiddelen worden daarenboven nu,
zeker in Vlaanderen en West-Europa, rationeler gebruikt, wanneer beroepshalve toegepast.

10

december 2007

Achtergronddocument

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

Hoewel gewasbeschermingsmiddelen meestal vrij lokaal toegepast worden, kunnen zowel op
korte als op lange afstand van het toepassingsgebied nog aanzienlijke residu’s vastgesteld
worden door driftverschijnselen, door evaporatie van de behandelde oppervlakken en door
depositie via regen en stof. De verblijftijd van gewasbeschermingsmiddelen (persistentie) in
het milieu varieert van enkele dagen tot meerdere jaren. Een lange verblijftijd leidt tot een
langere nawerking, een langere herstelperiode en een grotere kans voor interacties met
andere ecosystemen. Stoffen met een lange verblijftijd en lipofiel karakter hebben bovendien
de potentie tot bio-accumulatie. Lage concentraties in het aquatisch milieu kunnen zo
uiteindelijk leiden tot sterk verhoogde concentraties bij waterdieren en visetende vogels,
omdat zij aan de top van de voedselketen staan.
Ongewenste nevenverschijnselen kunnen optreden doordat de producten opgenomen
worden door niet-doelorganismen die in de lucht, water of bodem aanwezig zijn. Residu’s van
gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden aangetoond in ons voedselpakket: in fruit,
groenten, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, vis, eieren, eiproducten, enz. Ook kan een
deel van de actieve bestanddelen terechtkomen in het drinkwater of het water met
bestemming drinkwaterproductie, en dit via druppeldrift, afspoeling, uitspoeling of drainage,
atmosferische depositie, reinigen en spoelen van sproeitanks, enz. (zie hoofdstuk 1.3
Verspreiding in het milieu).
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen verstorend werken op diverse wijzen. Naast hun
invloed op het milieu in zeer diverse aspecten (water, bodem, lucht, fauna & flora) kunnen ze
ook een invloed hebben op resistentieontwikkeling (bij bepaalde ziekten, plagen en
onkruiden), op de voedselproblematiek (residu’s, kwaliteitsbeïnvloeding) en op de
volksgezondheid. Het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen staat ook ter
discussie wegens hun potentiële kankerverwekkende eigenschappen en hun mogelijke
pseudo-oestrogene of hormoonverstorende effecten. Zo worden ze wel eens in verband
gebracht met een daling van de vruchtbaarheid bij zoogdieren, waaronder de mens.
Samengevat zijn de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen vooral:
•
de acute en chronische toxiciteit voor niet-doelorganismen (aantasting biodiversiteit,
volksgezondheid);
•
de aanwezigheid van residuen in de voeding;
•
het optreden van resistentie bij de behandelde organismen;
•
de aanwezigheid van schadelijke stoffen en hun eventuele accumulatie in het milieu.
Bij de biociden vergen de metaalverbindingen en anorganische zouten (koper, chroom, zink,
tin, arseen, boor, fluor) die aangewend worden als houtbeschermingsmiddelen de nodige
aandacht (zie ook MIRA Achtergronddocument Verspreiding van zware metalen). Hoewel
deze zouten toxisch zijn voor de mens (vooral tijdens de behandeling), zijn ze tijdens de
diensttijd van het hout in een stabiel complex in het hout gefixeerd. Toch is de afgifte van
metaalzouten uit behandeld hout een reëel risico. Na de diensttijd kan het hout in de afvalfase
op verschillende wijzen herbruikt worden (spaanderplaten, hergebruik, enz.) of verbrand
worden. Dit laatste kan aanleiding geven tot vorming van toxische stoffen zowel in de as als
in de rook.

1.2 Verbanden met andere thema’s
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen tijdens en na de toepassing in de bodem
terechtkomen. Al dan niet oefenen zij gedurende een bepaalde tijd een nadelig effect uit op
het bodemleven en de bodemeigenschappen waaronder de mogelijkheid tot afbraak van
organisch bodemmateriaal. Door uitloging en afvloeiing komen gewasbeschermingsmiddelen
als vreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater terecht. Het transport via
oppervlaktewater samen met het atmosferisch transport draagt bij tot een vrij algemene en
globale
wateren
luchtverontreiniging.
De
aanwezigheid
van
vluchtige
gewasbeschermingsmiddelen (bv. methylbromide) in de atmosfeer kan interfereren als
fotochemische verontreinigingsbron en leiden tot aantasting van de ozonlaag (zie ook MIRA
Achtergronddocumenten Fotochemische luchtverontreiniging en Aantasting van de
ozonlaag). Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt als deelaspect in verband
gebracht met de verandering van de biodiversiteit en het landschappelijk karakter (bv.
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bermbeheer). Het verpakkingsmateriaal van de gebruikte producten dient selectief
ingezameld te worden als gevaarlijk afval (zie ook MIRA Achtergronddocument Beheer van
afvalstoffen). Door de invoering van herbicidenresistente genetisch gemodificeerde gewassen
(zie ook MIRA Achtergronddocument Gebruik van GGO's) kan vooral het herbicidengebruik
wijzigen en/of toenemen wat eveneens leidt tot extra milieubelasting.

1.3 Verspreiding in het milieu
Gewasbeschermingsmiddelen worden teruggevonden in de compartimenten lucht, water en
bodem. De meest courante toepassingswijze van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt door
het verspuiten van in water verdeelde formuleringen over het gewas of de bodem, waarbij de
lucht als voornaamste transportmedium dienst doet. Het product mist hierdoor voor een deel
zijn doel en wordt een milieubelastende stof.
Er wordt aangenomen dat bij behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen op planten
meer dan 80 % uiteindelijk niet op de bedoelde plaats zoals het bladoppervlak terecht komt
en bijgevolg niet effectief is. Forster (2004) stelde het zo: als de totale gespoten hoeveelheid
gelijk gesteld wordt aan 100 % is er 80 % depositie, daarvan slechts 50 % retentie, van deze
weerhouden hoeveelheid wordt 50 % opgenomen, en 10 % van de opgenomen fractie wordt
getransporteerd. Dit betekent dus dat maar 20 % opgenomen wordt en niet meer dan 2 % in
het gewas getransporteerd wordt naar de plaats van actie. De 80 % die niet opgenomen
wordt gaat verloren en komt op niet-doeloppervlakken of in niet-doelcompartimenten terecht.
Daar kan de aanwezigheid nefast zijn en kunnen deze verbindingen schade berokkenen aan
de oorspronkelijke habitat.
In vele opzichten vormt de contaminatie van het hydrologisch systeem het grootste risico voor
de nadelige effecten van gewasbeschermingsmiddelen. Water is één van de belangrijkste
emissieroutes waarlangs gewasbeschermingsmiddelen zich in de verschillende
milieucompartimenten (bodem, water, lucht, sediment, zwevende stof en water- en
bodemleven) verspreiden. Eens de gewasbeschermingsmiddelen in het hydrologisch
systeem terecht zijn gekomen, kunnen ze zich wijd verspreiden via stromen, rivieren, meren
en
oceanen.
Er
bestaan
verschillende
potentiële
wegen
waarlangs
gewasbeschermingsmiddelen het milieu contamineren (Figuur 1). Deze blijken in hoofdzaak
afhankelijk te zijn van de eigenschappen van de actieve stof en de klimatologische
omstandigheden. Algemeen onderscheidt men twee soorten bronnen: punt- of semipuntbronnen en diffuse bronnen (Tabel 1). Een punt of semi-puntbron is een gelokaliseerde
bron waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het milieu komen en dit slechts op een
beperkt aantal locaties.
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Tabel 1: Bronnen van milieuverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen
•
•

•
•
•
•
•

diffuse bronnen
spuittoepassingen en drift
bodem/sediment accumulatie, opname
door gewassen, planten en niet-doelwit
organismen
verdamping en depositie
gecontamineerde mest en afval
afspoeling van de bodem en transport via
sediment
uitloging (bodem, behandelde oppervlakten
en dieren)
depositie vanuit rivieren aan mondingen en
in het zeewater, depositie vanuit het
grondwater

•
•

•
•
•
•
•

•
•

punt- en semi-puntbronnen
vullen en mengen van
gewasbeschermingsmiddelentanks
lekkages, verspillingen

gebrekkig materiaal
reinigingen van tanks en
afvalverwerking
afspoeling van behandelde oppervlakten
en dieren
directe contaminatie door
overbehandeling
moedwillige en onvrijwillige lozingen,
incidenten (brand, vandalisme)
dumpen van containers en recipiënten
lozen van overtollige spuitresten

Bron: Environment Agency (UK), www.environment-agency.gov.uk

Een diffuse bron kan echter niet toegeschreven worden aan een specifieke locatie of
persoon, maar is meer alom tegenwoordig. De impact van één diffuse bron kan
verwaarloosbaar zijn, maar het cumulatieve effect van meerdere diffuse bronnen is meetbaar
en kan leiden tot sterke pollutie van grond- en oppervlaktewater.
Figuur 1: Verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu en de voeding

Bron: Führ (1998)
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Verspreiding in oppervlaktewater en grondwater
Naargelang de toepassingswijze en het beoogde gebruiksdoel variëren de processen die het
gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu bepalen. Hierdoor verschillen ook de
routes waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. Voor de emissie
naar het oppervlaktewater zijn vijf belangrijke routes gekend: druppeldrift, spoelen van
sproeitanks, afspoeling na overbehandeling, uitspoeling uit behandelde velden en droge of
natte depositie over lange afstand.
Druppeldrift is veruit de belangrijkste emissieroute naar oppervlaktewater die plaatselijk voor
zeer hoge concentraties in het oppervlaktewater kan zorgen. De hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen die via deze route in het oppervlaktewater terechtkomt, is sterk
afhankelijk van de gebruikte spuittechniek, de spuitboomhoogte, de windsnelheid, de
formuleringswijze, de spuitafstand tot de sloot en de dimensies van de sloot. Het grootschalig
en gelijktijdig toepassen van dezelfde gewasbeschermingsmiddelen kan leiden tot een
cumulatie van kleinere concentratiepieken, waardoor hoge piekconcentraties kunnen
optreden in grotere rivieren. Voor Vlaanderen wordt geschat dat slechts in 1 % van de
gevallen het pesticide daadwerkelijk in het oppervlaktewater terechtkomt. In het SEPTWAmodel (Pussemier & Beernaerts, 1997) wordt namelijk verondersteld dat slechts 1 % van de
behandelde velden zich in de onmiddellijke nabijheid van een sloot bevindt
(oppervlaktewater/land ratio = 0,01). Het SEPTWA-model rekent bovendien met een
wijzigend
driftpercentage
naargelang
de
toepassingswijze:
0%
voor
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor zaadbehandeling of als granulen, 0,5 % voor
gewasbeschermingsmiddelen die in rijen worden gesproeid, 1 % voor volleveld sproeien van
gewassen tot 25 cm (fruitteelt 10-17 %), 2 % voor volle veldspuit op gewassen groter dan 25
cm en 100 % voor vliegtuigsproeien. De afstand tot het oppervlaktewater beïnvloedt ook het
driftpercentage (Pussemier & Beernaerts, 1997). Geschat wordt dat bij volleveld sproeien
naarmate de afstand tot het oppervlaktewater toeneemt van 2 tot 10 meter, het
driftpercentage vermindert van 1 % tot 0,3 % (Vercruysse et al, 1999). De percentages
hebben betrekking op de totale hoeveelheid toegepaste pesticiden.
Tot op heden is er weinig gekend over mogelijke stof (“dust”) drift bij de toepassing van
granulaten of bij het zaaiproces van behandeld zaaizaad. Het is gebleken dat het gevormde
stof tijdens het uitstrooien van de granules of zaden hoge concentraties actieve stof bevat.
Ook op Europees gebied is men op heden met dit probleem bezig. (EFSA, European Food
Safety Authority)
Afspoeling (“Run-off”) via erosie van percelen en verhardingen kan leiden tot zeer hoge
piekconcentraties. De belangrijkste bron ligt echter buiten de landbouw: industrie, gemeenten
en particulieren. Een gedeelte van de gewasbeschermingsmiddelen geadsorbeerd aan de
bodemdeeltjes wordt meegevoerd naar het oppervlaktewater, vooral bij neerslag vlak na de
behandeling. Afspoeling vindt vooral plaats bij toepassingen op verhardingen en percelen.
Toepassingen buiten de landbouw zijn de belangrijkste bron in de belasting van het
oppervlaktewater via deze route. Het betreft een beperkt aantal herbiciden, zoals glyfosaat,
diuron, MCPA, enz.
Uitloging of drainage levert meestal een vrij constante, weliswaar vertraagde en vrij geringe
toevoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater. De aangevoerde hoeveelheid
is in grote mate afhankelijk van de adsorptie aan en de afbraak (chemisch en microbieel) in
de bodem (cfr. GUS-waarde), van de doorlaatbaarheid van de bodem (afhankelijk van het
bodemtype) en de grondwaterstand onder het maaiveld. Vooral tijdens het winterseizoen, bij
toenemende neerslag, levert ondiepe uitspoeling en afvoer via drainage een belangrijke
bijdrage in de belasting van oppervlaktewater. Ondiepe uitspoeling verloopt snel, waardoor de
verblijftijd in de bodem voor afbraak vrij kort is. Hierdoor kunnen relatief veel
gewasbeschermingsmiddelen via deze route verspreid worden. De diepe uitspoeling verloopt
via diepe stroombanen, waarbij gewasbeschermingsmiddelen een lange verblijftijd vertonen
(grotere afbraak) en ook het verdunningseffect belangrijk is. De contaminatie via diepe
uitspoeling is dus geringer dan via ondiepe uitspoeling.
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De atmosferische depositie van actieve stoffen is in kilogrammen uitgedrukt de belangrijkste
aanvoerroute. Via volatilisatie vanop de bodem of het bladoppervlak en/of drift en/of
winderosie komen actieve stoffen in de lucht terecht. Een deel ervan wordt afgebroken door
fotochemische oxidatie, maar persistente actieve stoffen kunnen tot honderden en zelfs
duizenden kilometers getransporteerd worden, om dan via natte (regen, sneeuw, hagel) en
droge depositie (gasuitwisseling, stofuitval) in het oppervlaktewater terecht te komen.
Geschat wordt dat de emissie naar het oppervlaktewater via atmosferische depositie in
omvang 2,5 maal zo groot is dan de emissie via drift en af- en uitspoeling (Boland &
Leendertse, 1999). Atmosferische depositie veroorzaakt een grote totaalvracht, maar leidt
meestal niet tot een piekbelasting. Voor natuurgebieden en spaarbekkens is dit een zeer
belangrijke bron van verontreiniging. De milieuverontreiniging op continentaal, regionaal en
lokaal niveau wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het transport van vaste stofdeeltjes
in de atmosfeer. Fijne deeltjes (dynamische diameter <3 µm) hebben een verblijftijd van
enkele uren tot meerdere dagen en kunnen zich verspreiden over grote afstanden, tot enkele
honderden km (zie MIRA Achtergronddocument Verspreiding van zwevend stof). Deze fijne
deeltjes spelen een cruciale rol als drager van een groot aantal gevaarlijke stoffen, waaronder
gewasbeschermingsmiddelen. Dit verklaart de aanwezigheid van de stoffen op
intercontinentale schaal.
Het reinigen en spoelen van sproeitanks levert een belangrijke bijdrage tot de lokale
contaminatie van oppervlaktewateren. Geschat wordt dat 5 % van de spuitoplossing in de
tank achterblijft, waarvan 5 % het oppervlaktewater bereikt (Tabel 2). Beernaerts et al. (2003)
toonden aan dat de zogenaamde puntverliezen op de boerderij misschien wel de
belangrijkste route is. Tijdens een project van 2 jaar werden de landbouwers van het Nilbekken (Waals Brabant) geïnformeerd en bewust gemaakt van het probleem van de
puntverliezen. In deze 2 jaren van overleg vonden de onderzoekers een daling van de
hoeveelheid van gewasbeschermingsmiddelen terug van 60 tot 80 % in de Nil (afhankelijk
van de actieve stof).
De grootte van de emissie van een bestrijdingsmiddel naar het oppervlaktewater via de
verschillende routes is dus afhankelijk van de stofeigenschappen, de hoeveelheid gebruikt
middel, de wijze van toediening, de lokale waterhuishouding en de bodemeigenschappen.
Eenmaal terechtgekomen in het oppervlaktewater treden volgende processen op, die nauw
samenhangen met de fysico-chemische eigenschappen: verdunning en verspreiding,
degradatie naar andere verbindingen, adsorptie, vervluchtiging en opname door water- en
waterbodemorganismen.
In het simulatiemodel SEPTWA (System for the Evaluation of Pesticide Transport to Water)
voor de evaluatie van de diffuse landbouwemissies naar oppervlakte- en grondwater in België
(Pussemier & Beernaerts, 1997) worden de transfers zoals vermeld in Tabel 2 gebruikt.
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Tabel 2: Verlies naar het oppervlaktewater- en grondwater van gewasbeschermingsmiddelen
als % van de toegepaste dosis in de landbouw
emissieroute

criterium

rechtstreekse contaminatie (spoelen van 5 % verlies naar oppervlaktewater (d.i.
tanks)
5 % van totaal oppervlak)
drift (druppeldrift)
1 % naar nabije oppervlaktewater (d.i.
1% van totaal oppervlak)
run-off (afspoeling)
landbouwkundig gebruik
niet-landbouwkundig gebruik
drainage naar oppervlaktewater
GUS<3
(ondiepe uitspoeling)
3<GUS<4
4<GUS <4.5
uitloging naar grondwater
GUS<4
(diepe uitspoeling)
4<GUS<5
5<GUS<6
GUS>6

verlies (% van
toegepaste dosis)
0,25
0,01
0,40
2,00
0,01
0,10
1,00
0,05
0,10
0,20
0,30

GUS = Groundwater Ubiquity Score, zie indicator som verspreidingsequivalenten
Bron: Pussemier & Beernaerts (1997)

Om een idee te vormen van de verontreiniging die Vlaanderen, met name via het
Scheldebekken, binnenstroomt via Frankrijk, het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk gewest,
voert de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoek uit naar de inkomende grensvrachten op
een tiental relevante meetpunten op de Vlaamse gewestgrens. Hieruit blijkt dat dit een niet te
verwaarlozen bron is voor de verontreiniging van het Vlaamse oppervlaktewater.
Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en bepaalde biociden zoals
materiaalbeschermingsmiddelen kunnen via de afvalverwerkingstroom eveneens in het milieu
terechtkomen.
De kennis over de verspreiding van biociden in het milieu is in volle ontwikkeling. De
Europese Commissie laat onderzoek uitvoeren naar de verspreidingswegen van biociden
voor de onderbouwing van het biocidebeleid. Voor meer informatie wordt verwezen naar het
studiewerk van Van der Poel & Bakker (2002).

1.4 Beleid
Deze paragraaf schetst een algemeen beeld van het pesticidenreductiebeleid. Bij het
algemeen beleid inzake productie, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
wordt enkel stilgestaan wanneer dit elementen voor het reductiebeleid bevat.
1.4.1 Europees beleid
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In de EG-richtlijn 76/464/EG wordt gestreefd naar een beëindiging van de emissie van
een reeks werkzame stoffen die worden ingedeeld als volgt (cursief = erkend in België):


Lijst I: “zwarte stoffen” met een nood aan emissiewaarden of kwaliteitsdoelstellingen:
atrazine, simazine, trifluralin, endosulfan, dichloorvos, parathion, malathion, azinfosmethyl, azinfos-ethyl, fenitrothion, fenthion.



Lijst II: “grijze stoffen” met nood aan emissie reductieprogramma’s: linuron, bentazon,
chloridazon, monolinuron, propanil, chlordaan, heptachloor en –epoxide, 2,4-D,
MCPA, 2,4,5-T, mecoprop, dichloorprop, parathion, malathion, dimethoaat, mevinfos,
coumafos, demeton, demeton-S-methyl, demeton-O-methyl, disulfoton, foxim,
methamidofos, omethoaat, parathion-methyl, triazofos, trichloorfon.

De Kaderrichtlijn Water bevat in annex een lijst van "prioritaire stoffen", vastgelegd via
een beschikking van Raad en Parlement op 20 november 2001 (2455/2001). Ze bevat 33
stoffen en/of stofgroepen die dus allemaal "prioritair" zijn, en waarvan 10 "gevaarlijk" zijn
en er 14 nog verder geëvalueerd moeten worden of ze ook het label "gevaarlijk" krijgen.
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Deze lijst omvat o.a. volgende gewasbeschermingsmiddelen: alachloor, atrazine,
chloorfenvinphos, chloorpyrifos, diuron, endosulfan, hexachloorbenzeen (HCB),
hexachloorbutadieen (HCBD), hexachloorcyclohexaan (HCH), lindaan, isoproturon,
pentachlorophenol, simazine, tributyltinverbindingen, trifluralin


De Europese richtlijn 91/414/EEG voorziet dat alle oude werkzame stoffen in een
herzieningsprogramma moeten onderzocht worden op hun schadelijkheid voor mens en
milieu. Het gaat om 1 156 stoffen. Het is de bedoeling om via een zeer uitgebreid dossier
de erkenningen te controleren en slechts toe te laten op een wetenschappelijk
verantwoorde wijze. Dit heeft voor gevolg dat de lidstaten eigenhandig maatregelen
moeten nemen om hun beleid aan te passen aan de resultaten van deze
herzieningsprogramma’s (zoals een verbod van actieve stoffen en/of formuleringen). De
procedures zijn voor België in een uitvoerende fase gekomen. Stoffen waarvoor de
producenten geen herzieningsprocedure opstarten, worden door de EG van de markt
gehaald. Verwacht wordt dat vele middelen in dit kader hun erkenning zullen verliezen.
Van de 1 156 actieve stoffen die dienden geëvalueerd te worden zijn er momenteel (juni
2007) 165 die werden opgenomen op de positieve lijst (Annex I van 91/414/EEG). Alleen
erkende middelen krijgen een plaats op deze lijst. Voor reeds 604 stoffen werd beslist om
ze niet op te nemen in Annex I, voor de andere moet de beslissing nog vallen. Ook de
Europese richtlijn 79/117/EG is het vermelden waard. Deze handelt over het verbod van
het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen die bepaalde actieve
stoffen bevatten.



De Europese richtlijn 98/8/EG legt strengere toelatingsvoorwaarden op voor het op de
markt brengen van biociden. De biociden die al op de markt zijn moeten allen
geëvalueerd worden op hun mogelijke negatieve effecten. Stoffen die de producenten
niet meer zullen evalueren volgens de strengere toelatingsvoorwaarden zullen door de
EG van de markt gehaald worden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het gebruik in België.
Jaarlijks publiceert de Federale Overheidsdienst Leefmilieu een lijst met de toegelaten
biociden (http://www.environment.fgov.be).



De Europese verordening 850/2004 is de vertaling in het Europese beleid van twee
internationale verdragen inzake POP’s (Persistente Organische Polluenten), met name
het LRTAP-POPprotocol (Aarhus, 1998) en het UNEP-POPverdrag (Stockholm, 2001).
De verordening is in werking getreden op 20 mei 2004 en regelt de productie, het in de
handel brengen (dit impliceert ook de import) en het gebruik van 16 stoffen. De
verordening combineert aldus de stoffenlijsten en –reglementering van beide
internationale verdragen. Voor aldrin, chloordaan, dieldrin, endrin, heptachloor,
hexachloorbenzeen, mirex, toxafeen, PCB’s (met specifieke vrijstelling), DDT (met
specifieke vrijstelling, beperkt in de tijd), chloordecon, hexabroombifenyl en lindaan (met
specifieke vrijstelling, beperkt in de tijd) geldt een verbod op productie, in de handel
brengen en gebruik. Er zijn voor drie stoffen dus nog specifieke vrijstellingen betreffende
gebruik. Zo is het gebruik van PCB’s beperkt tot het opgebruiken van nog toegelaten
hoeveelheden die reeds in gebruik waren, en voor DDT zal nog tot 1 januari 2014 een
gebruik in gesloten systemen toegelaten worden als tussenproduct bij de productie van
dicofol. Dit zal echter wel herzien worden in het kader van de Richtlijn 91/414/EEG. Voor
het gebruik van lindaan, dat in sommige lidstaten nog toepassingen kent inzake
volksgezondheid, zijn nog bepaalde uitzonderingen qua gebruik toegelaten tot uiterlijk
eind 2007. Voor PCBB’s, PCDF’s, hexachloorbenzeen, PCB’s, PAK’s moeten
vrijkomingsinventarissen bijgehouden worden voor water, lucht en bodem. Deze
verplichting geldt vanaf twee jaar na datum van inwerkingtreding van de verordening.
Actieplannen met het oog op de identificatie, de karakterisatie en de emissiereductie van
deze stoffen dienen zowel aan de Commissie als aan de andere lidstaten meegedeeld te
worden.



Het zesde Milieuactieprogramma van de Europese commissie (2002-2012) besteedt in
één van de 7 strategische thema’s bijzondere aandacht aan het duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen (http://europa.eu.int/comm/environment). De Europese
Commissie stelt in haar mededeling (COM, 2002) volgende doelstellingen:


minimaliseren van het gevaar en de risico’s voor gezondheid en milieu door het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en afbouw van de afhankelijkheid van
chemische gewasbeschermingsmiddelen, opmaak van nationale reductieplannen;
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verbeteren van de controle
gewasbeschermingsmiddelen;

op

het

gebruik

en

de

distributie

van



daling van het aantal schadelijke actieve stoffen, met inbegrip van de substitutie van
de meest gevaarlijke stoffen door veiligere, ook niet chemische, alternatieven;



aanmoediging van lage-input of gewasbeschermingsmiddelenvrije landbouwteelten;



opstellen van een transparante rapportering en monitoring van deze strategie,
inbegrepen de ontwikkeling van aangepaste indicatoren.

1.4.2 Federaal beleid
De Belgische overheid heeft begin 2005 het federale reductieprogramma ter vermindering
van pesticiden en biociden (PRPB, Pesticiden Reductie Plan voor België) goedgekeurd (KB
van 22 februari 2005). Het vooropgestelde objectief van het programma houdt in om tegen
2010, ten opzichte van het referentiejaar 2001, tot een vermindering te komen van de impact
op de mens en het milieu:
•

van 25 % van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw;

•

van 50 % van het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor nietlandbouwkundig gebruik.

Het eerste deel van het programma wordt gezien als “een in beweging zetten van”, met de
nadruk op inventariseren, het opstarten van een overkoepelende stuurgroep en werkgroepen
die voor specifieke toepassingen de reductiemogelijkheden onderzoeken. Een overzicht van
de belangrijkste werkgroepen:
•

thematische groepen per teelt: per teelt werd een aanbevelingslijst opgesteld, met als
doel het komen tot een vermindering van de risico’s en impact van
gewasbeschermingsmiddelen.

•

splitsing van de erkenningen: is het mogelijk/zinvol om de erkenningen van producten
te splitsen naar professioneel en particulier gebruik?

•

spuitlicentie: haalbaarheidsstudie voor het invoeren van een spuitlicentie voor
professionele doeleinden.

•

HEEPEBI-studie: iventarisatie van de effecten van bestrijdingsmiddelen en type 18
biociden op de mens en het milieu.

•

toxicovigilantie: haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een centrum voor het
opvolgen van vergiftigingen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden.

•

bijen: werkgroep rond de
gewasbeschermingsmiddelen.

•

indicatoren: keuze voor PRIBEL (aangepaste versie van POCER-indicator) als
indicator voor het meten van de mogelijke risico’s door het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen.

•

groep Garden: werkgroep die zich toelegt op het gebruik van producten door de
particuliere sector.

gezondheid

van

bijen

en

rond

bijen

en

Op het einde van 2006 werd een samenvatting gemaakt van de aanbevelingen van de
werkgroepen waarbij de richtlijnen en de prioritaire acties werden gedefinieerd. Volgende
maatregelen vormen prioriteit: de vermindering van puntlozingen (spoelwaterbak, fytobak,
e.a.), het steunen van de geïntegreerde bestrijding (waarschuwingssystemen, waarnemingen,
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opleidingen, enz.), het aanmoedigen van het gebruik van persoonlijke beschermkledij,
driftreductie, de uitbouw van informatie- en vormingsactiviteiten. (Phytofar, 2007)
Productreglementering is een eveneens een essentieel instrument in de aanpak van
milieugevaarlijke stoffen. Op federaal niveau wordt een productbeleid gevoerd voor de
erkenning van gewasbeschermingsmiddelen (Tabel 10), geïnspireerd door het Europese
herzieningsbeleid (91/414/EEG). Dit beleid omvat de regelingen voor de productie, toelating
en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Fiscale instrumenten zoals productheffingen en taksen
en boni op het gebruik zijn ook federale bevoegdheid.
Een voorbeeld van federaal productbeleid is het KB van 26 april 2003. Vanaf 1 oktober 2003
mogen geen arseenverbindingen meer gebruikt worden in houtverduurzamingsmiddelen.
Arseen werd toegepast in de zogenaamde CCA-houtproducten. Vanaf 1 januari 2004 wordt
de verkoop van alle CCA-houtproducten gebannen, zoals tuinmeubilair. Geheel in lijn met de
Europese richtlijn wordt een uitzondering gemaakt voor professionele en industriële
toepassingen, op voorwaarde dat er een industriële installatie is gebruikt bij het
verduurzamen. Dat hout moet dan wel een vermelding dragen dat het arseen bevat.
1.4.3 Vlaams beleid
Inleiding
Het Vlaams beleid inzake reductie is beperkt tot gebiedsgerichte gebruiksbeperkingen,
regeling van het gebruik binnen de overheidsdiensten, sensibilisatie en subsidiëring van
doelgroepen en het opstellen van milieukwaliteitsnormen voor water.
Gebiedsgerichte gebruiksbeperkingen
beschermde natuurgebieden.

gelden

in

waterwingebieden

en

planologisch

Het gebruik binnen de overheidsdiensten is geregeld door:


Het wegbermdecreet: verbod op gebruik op niet-verharde oppervlakten in openbare
wegbermen.



Het decreet houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door
openbare diensten in het Vlaamse Gewest (www.zonderisgezonder.be).

Het opstellen van milieukwaliteitsnormen slaat vooral op de compartimenten
oppervlaktewater en grondwater. Deze normen zijn terug te vinden in het VLAREM. Voor
grondwater bestaan er algemene normen voor alle stoffen. Voor oppervlaktewater zijn er
normen per bestrijdingsmiddel of groep van bestrijdingsmiddelen. Niet alle stoffen zijn
genormeerd.
Sensibilisatie en subsidiëring beogen het aanzetten tot minder of geen gebruik van
bestrijdingsmiddelen. In het kader van het plattelandsontwikkelingsplan worden
bestrijdingsmiddelenarme of –vrije activiteiten voor de landbouw gesubsidieerd: mechanische
onkruidbestrijding, biologische landbouw, geïntegreerde landbouw, milieuvriendelijke sierteelt,
geleide gewasbescherming, enz. Daarnaast wordt informatie aangeboden via de “code goede
landbouwpraktijk”-bestrijdingsmiddelen (www.vlaanderen.be/landbouw). Via de webstek
www.zonderisgezonder.be wordt aan particulieren en openbare diensten informatie
aangeboden over rationeel gebruik van bestrijdingsmiddelen en alternatieve niet-chemische
methoden.
De
invloed
van
internationale
overeenkomsten
(Europees
landbouwbeleid,
Wereldhandelsorganisatie, e.a.) op de prijsvorming van land- en tuinbouwproducten heeft
eveneens een effect omdat lagere opbrengsten het intens en veelvuldig inzetten van
gewasbeschermingsmiddelen afremt in de mate dat de gewasbeschermingsmiddelen een
hoge kost vertegenwoordigen in de totale productiekosten (teeltafhankelijk). Quotaregelingen
of premies voor braakligging veranderen eveneens de kosten-batenbalans en beïnvloeden zo
ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
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Overzicht milieubeleidsplan aangaande bestrijdingsmiddelen
Het milieubeleidsplan 2003-2007 - verspreiding van milieugevaarlijke stoffen, partim
gewasbeschermingsmiddelen
Dit milieubeleidsplan is onder meer gericht op het behalen van de doelstellingen van de
Noordzeeconferentie en de richtlijn 76/464. Hiervoor is overleg binnen de milieuadministratie,
tussen de verschillende Vlaamse administraties en ook met de federale overheid essentieel.
De Vlaamse Regering verbond zich ertoe om tegen 2005 de totale hoeveelheid
bestrijdingsmiddelen, uitgedrukt als de som van de jaarlijkse verspreidingsequivalenten (Seq)
in Vlaanderen minstens te verminderen met 50 % t.o.v. het niveau in 1990.
Ze wil dit bereiken door o.a. het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door openbare
diensten in het Vlaamse Gewest te verminderen. Het decreet houdende vermindering van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21
december 2001) moet helpen deze doelstelling te realiseren. Het decreet voorziet een verbod
op het gebruik van pesticiden op openbare domeinen vanaf 1 januari 2004. Omdat dit niet
altijd even evident is, konden de openbare diensten cf. het decreet ook een
reductieprogramma voorleggen (voor 1 juni 2003) aan het Vlaamse Gewest, waarin ze
konden aangeven hoe ze stapsgewijs minder pesticiden gaan gebruiken. Een eerste
belangrijke stap binnen dit plan is de overschakeling naar minder milieuschadelijke producten
(aan de hand van een evaluatie met de POCER-indicator). Dit zal een meetbaar effect
hebben op de doelstelling van de Vlaamse Regering. Vervolgens moeten de openbare
diensten een ‘proefproject’ afbakenen (ten laatste tegen 2008) waar er bij het beheer geen
gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden. Ten slotte moet dit naar het volledige
grondgebied uitgebreid worden zodat vanaf 2015 het openbaar domein definitief
‘pesticidenvrij’ zou zijn.
In 2004 werd een opvallende milieuwinst geboekt ten opzichte van 2002. De POCERindicator, ofwel het risico dat de gebruikte pesticiden veroorzaken voor mens en milieu, is
voor de Vlaamse gemeenten met 57,4% gedaald. De bijdrage van de Vlaamse gemeenten in
de totale pesticidenreductie in Vlaanderen (o.b.v. de Seq-indicator) is eveneens gehalveerd
(van 14 naar 7%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het pesticidenreductiebeleid en in
het bijzonder het decreet zijn vruchten afwerpt.
In een eerste fase werden de meest schadelijke producten vervangen door producten die een
lager risicoprofiel vertonen. Dit resulteerde in een aanzienlijke daling van het risico oftewel
een milieuwinst op korte termijn. Het vervangen van de resterende producten door nietchemische alternatieven vergt dan weer meer tijd. Er wordt dus verwacht dat de milieuwinst
de komende jaren niet in dezelfde mate zal toenemen.
De Vlaamse Regering stimuleert eveneens het verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen
bij industrie, landbouw en particulieren. Daarbij ondersteunt ze vooral gemeentelijke en
provinciale overheden die goed geplaatst zijn om burgers en andere doelgroepen te
informeren en te sensibiliseren. Dit komt trouwens ook aan bod in de
samenwerkingsovereenkomst van het Vlaamse Gewest met de gemeenten en provincies.
Zeker het sensibiliseren van burgers is essentieel voor het welslagen van een pesticidenvrij
beheer. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de campagne ‘Zonder is gezonder’ van de
Vlaamse overheid (http://www.zonder.is.gezonder.be). In 2003 is deze campagne in
verscheidene media (TV, magazines, ea.) uitgebreid aan bod gekomen. In 2007 zal tesamen
met o.a. LNE en OVAM een sensibilisatie naar particulieren opgestart worden. De campagne
gaat gepaard met een grootscheepse inzamelactie van restanten van (vervallen)
bestrijdingsmiddelen. Tevens wordt opnieuw opgeroepen om het gebruik van pesticiden in
huis en tuin te verminderen. Deze keer ligt de klemtoon bij mensen die wonen in
waterwingebieden. Voor de openbare besturen worden (kleefbanners voor het aanmaken
van) infopanelen verdeeld.

20

december 2007

Achtergronddocument

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

Houtbeschermingsmiddelen
In het Uitvoeringsplan houtafval 2004-2008 zijn eveneens een aantal acties opgenomen met
betrekking tot houtverduurzamingsmiddelen. Onder meer volgende maatregelen zijn
voorzien:


Maximaal vermijden van gebruik van houtverduurzamingsmiddelen (op basis van bv.
zware metalen of creosoot) bij openbare besturen;



Sensibiliseren rond aankoop van producten vervaardigd uit hout behandeld met
houtverduurzamingsmiddelen en rond toepassing houten dwarsliggers;



Opvolging van toelatingen/verbod op gebruik van houtverduurzamingsmiddelen (initiatief
bij federale overheid);



Selectieve inzameling en verwerking van verduurzaamd hout;



Onderzoek naar en controle van het in de handel brengen van gebruikte houten
dwarsliggers;



Aanpassing sectorale voorwaarden houtverduurzamingsinstallaties in Vlarem II;



Vergelijkend onderzoek houtverduurzamingsmiddelen en milieuvriendelijke alternatieven.

Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen
Op 25 november 2005 verscheen het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen 2005 in het
Belgisch Staatsblad. Dit vernieuwde reductieprogramma geeft een nieuwe samenvatting en
evaluatie van het beleidsveld gevaarlijke stoffen, en de aanzet voor nieuwe beleidsinitiatieven
in de komende jaren:


een betere omschrijving van de gevaarlijke stoffen, op basis van een basislijst van 170
stoffen en criteria zoals persistentie, bio-accumulatie en giftigheid;



een aanpassing van de milieukwaliteitsnormen in 2006;



een verdere uitbouw van het oppervlaktewatermeetnet, waaronder een 6-jaarlijkse
screening op de grote rivieren en een jaarlijkse opvolging van de meest voorkomende
stoffen;



aanpassing en actualisatie van VLAREM;



actualisatie van de richtlijnen voor de beoordeling van bedrijfsafvalwater in de
vergunningen.

2 Indicatoren
2.1 Indeling van het groene areaal naar zijn maatschappelijke functies
Heel wat activiteiten geven een indicatie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Meestal behandelen ze slechts een deelaspect. Een belangrijk onderscheid is er zo te maken
tussen landbouw- en niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
enerzijds en het gebruik als biocide anderzijds. Een geïntegreerde totaalindicator is mogelijk
als bepaalde van de deelindicatoren worden gecombineerd met inachtneming van
wegingsfactoren. Tabel 3 geeft een overzicht van de verschillende indicatoren.
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Tabel 3: Indicatoren van maatschappelijke activiteiten
indicator
land- en tuinbouwareaal

omschrijving
Verloop van de arealen geeft indicatie van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor
land- en tuinbouw:


akkerbouw (met graangewassen,
aardappelen, bieten en voedergewassen)

tuinbouw (vollegrondsgroenten, serregroenten
en sierteelt
Zie MIRA Achtergronddocument Landbouw


aandeel (%) van landbouwbedrijven met
biologische teelt
aandeel (%) van landbouwbedrijven met
geïntegreerde bestrijding

oppervlakte openbare groene ruimten
(niet-landbouwkundig gebruik)
113 000 ha (LNE, 1993)

aantal privé-tuinen

Een toename duidt op een vermindering van de
potentiële verstoring (responsindicator)
Zie MIRA Achtergronddocument Landbouw
•
bossen
50 %
24 %
•
natuurgebieden
•
parken
11 %
7%
•
recreatiedomeinen
•
sport- en speelvelden
5%
2%
•
begraafplaatsen
•
bufferzones
1%
40 % insecticiden & fungiciden
38 % herbiciden
21 % rodenticiden
(Haest, 1996)

aantal privé-grasperken
oppervlakte bermen, oppervlakte parkings,
openbare pleinen
houtproductie

2.1.1 Landbouwareaal
Vooral
de
evolutie
van
de
teeltarealen
met
intensief
gebruik
van
gewasbeschermingsmiddelen
is
een
drijvende
kracht
voor
het
gewasbeschermingsmiddelengebruik. Tot deze teelten worden gerekend: aardappelteelt en
alle tuinbouwteelten. Deze teelten zijn sinds 1979 gegroeid in areaal. Hoewel het gebruik van
herbiciden in weiland zeer beperkt is, is dit wel significant voor natuurwaarden in weilanden.
Landbouwsystemen met verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn
biologische landbouw, geïntegreerde pitfruitteelt en milieuvriendelijke sierteelt. Voor een
verdere bespreking en verklaring van de evoluties wordt verwezen naar het MIRAAchtergronddocument Landbouw.
De omschakeling naar biologische landbouw brengt op bedrijfsniveau een verschuiving van
het gewasbeschermingsmiddelengebruik met zich mee, maar niet noodzakelijk een reductie.
In de biologische teelt zijn slechts enkele middelen toegelaten, bijvoorbeeld zwavel, maar
daarvoor is de hoeveelheid werkzame stof per ha veel groter dan voor andere fungiciden.
Sinds de invoering van de hectaresteun in 1994 is het totale areaal biologische landbouw
(onder controle bij de controleorganismen BLIK en ECOCERT) verzesvoudigd, van 640 ha tot
3 153 ha in 2005. Toch komt dit amper overeen met 0,5 % van de totale Vlaamse
landbouwoppervlakte. Het streefaandeel van 10 % dat vooropgesteld is door de Vlaamse
overheid voor het jaar 2010 blijft dus ver verwijderd. Een verdere stimulering vanuit de
overheid dient de omschakeling te vergemakkelijken en de toekomstkansen van de sector te
vergroten.
De geïntegreerde bestrijding in teelten zoals pitfruit en bepaalde teelten (tomaat, paprika,
komkommer) onder glas is vrij succesrijk en wordt meer en meer toegepast. De
geïntegreerde productiemethode voor pitfruit kent een groot succes: het areaal is uitgebreid

22

december 2007

Achtergronddocument

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

van 2 339 ha in 1996 tot 10 572 ha in 2002, maar kent sindsdien een lichte daling. In 2005
telde Vlaanderen nog 10 265 ha geïntegreerd pitfruit onder toezicht van de erkende
controleorganismen SGS en Integra. Dit betekent dat 76 % van het pitfruitareaal geïntegreerd
beheerd wordt. Een goed kwaliteitssysteem (met labeling en een extern controlesysteem)
ondersteunen de betrouwbaarheid van de producten zodat een zekere meerprijs
aanvaardbaar wordt geacht door de consument. Het invoeren van een kwaliteitssysteem (met
lastenboeken en controlesysteem) tracht de geïntegreerde teelten te propageren en te
begeleiden, wat leidt tot een gereduceerd gebruik van scheikundige gewasbescherming.
Sinds 2004 hebben de Veilingen een gelijkschakeling gerealiseerd tussen de geïntegreerde
pitfruitteelt en de milieubewuste teelt.
Distributiebedrijven (grootwarenhuizen) richten zich erop om een bepaald aandeel van
biologisch en geïntegreerd geteelde producten in hun gamma (via labeling) op te nemen.

2.2 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Deze indicator kan pas geactualiseerd worden in het voorjaar van 2008
2.2.1 De verschillende doelgroepen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Meerdere doelgroepen dragen verantwoordelijkheid voor de verspreiding van
gewasbeschermingsmiddelen in het milieu (Tabel 4). De drinkwatersector vervult een
speciale rol als zuiveraar van het drinkwater, door verwijdering van de
gewasbeschermingsmiddelen verspreid door de andere doelgroepen.
Tabel 4: Overzicht van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door verschillende doelgroepen
in Vlaanderen
doelgroep
bevolking
industrie: chemie
industrie: voeding
industrie: bouw
energie
landbouw
overheid (verkeer & vervoer)

gebruik
tuinen, binnenshuis (aërosolen), hygiëne (shampoo, schimmelwerende
zalven, e.a.), verzorging huisdieren
fabricage gewasbeschermingsmiddelen, aangroeiwerende verven
bewaring voedingsmiddelen, naoogstbehandeling
materiaalbescherming (hout, scheepsrompen)
koelwaterbehandeling (met algendodende middelen)
gewasbescherming, bodemontsmetting
onderhoud weg- en spoorwegbermen, onderhoud van
groenaanplantingen, knaagdieren- en plaagbestrijding

2.2.2 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Inleiding
Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op middellange termijn zijn momenteel nog
onvoldoende uitgewerkt. Meestal tracht men door het toetsen van diverse scenario's (met
verschillende graad van gewasbeschermingsmiddelengebruik) de baten van de ecologische
verbetering te toetsen aan mogelijke nadelige effecten (economisch, sociaal, productiedaling,
enz.). Het is duidelijk dat deze benadering het meest aangewezen is. Vermeldenswaard is de
afgeronde studie voor Vlaanderen “De haalbaarheid van pesticidereductieprogramma’s:
uitwerken van scenario's en evaluatie van de impact en het relatief belang van beperkende
maatregelen”, in het kader van een IWT-STWW-project (Vakgroep Gewasbescherming,
UGent). Uit deze studie kan besloten worden dat binnen de gangbare
landbouwproductiemethoden nog een gevoelige reductie van de neveneffecten van
gewasbeschermingsmiddelen haalbaar is, wanneer dit ondersteund wordt met voor de
landbouwer positieve beleidsmaatregelen. Doorstroming van informatie omtrent technische
innovaties en een milieuvriendelijkere middelenkeuze kan hierbij een belangrijke rol spelen
(Steurbaut et al., 2002).
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Indeling van het gebruik volgens type
Het gebruik (kg/jaar) van de gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen, opgesplitst per
groep (bv. insecticiden), deelgroep (bv. organochloorverbindingen), doelgroep (akkerbouw,
tuinbouw, niet-landbouw) of teeltgroep, is geschat op basis van verkoopcijfers van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(FOD VVVL). Het betreft de hoeveelheid actieve of werkzame stof en niet de
handelsformuleringen welke nog allerlei hulpstoffen bevatten (solventen, uitvloeiers,
vulstoffen, e.a.). Het werkelijke gebruik kan afwijken van de verkoop door stockverwerking,
grensexport en import. De verkoopscijfers worden gecorrigeerd voor export wanneer het
verkoop aan buitenlandse afnemers betreft. Grenstransport kan echter niet in rekening
gebracht worden.
De bepaling van het gebruik in Vlaanderen is moeilijk omdat de registratie van de verkoop op
federaal niveau plaatsvindt en het gebruik van elk middel in de diverse teelten en/of
toepassingsgebieden onvoldoende gekend is. Afhankelijk van commerciële aspecten zijn
sommige middelen in bepaalde streken ook beter vertegenwoordigd en worden er zo meer
gebruikt. Ook de verdeling van de teelten en/of toepassingsgebieden over de landsgedeelten
varieert, zelfs in de tijd. In opdracht van de VMM werd door het CLE een studie uitgevoerd
naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in enkele teelten in Vlaanderen (Van de
Bossche & Van Lierde, 2002). De resultaten werden verwerkt in een studie (“Verfijning van de
SEQ-indicator voor gewasbeschermingsmiddelengebruik in Vlaanderen”) uitgevoerd door de
Vakgroep Gewasbescherming (UGent) in opdracht van de VMM in het kader van het MIRArapport, waarbij uitgaande van de Belgische verkoopscijfers het gebruik in Vlaanderen werd
berekend, rekening houdende met de verhouding van teeltarealen voor de landbouw en
bevolkingsaantallen voor het gebruik buiten de landbouw. Voor een beschrijving van deze
methodiek wordt verwezen naar De Smet & Steurbaut (2002).
Ten opzichte van 1990 is het totaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 25 %
gedaald in 2005. Aan de hand van deskundige schattingen bekomen via informatie bij de
erkenningshouders van gewasbeschermingsmiddelen, blijkt dat de onderlinge verhouding
tussen de diverse groepen (insecticiden, fungiciden, herbiciden en overige) vrij constant blijft
(Figuur 2). Overige omvat diverse producten zoals stalontsmettingsmiddelen en
groeiregulatoren.

24

december 2007

Achtergronddocument

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

Figuur 2: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens type (Vlaanderen, 1990-2005)
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Bron: FOD VVVL, bewerking Vakgroep gewasbescherming (UGent)

Indeling van het gebruik volgens mobiliteit
De GUS (Groundwater Ubiquity Score) is een maat voor het uitlogingsrisico van
gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater of de mobiliteit doorheen de bodem naar
het grondwater. Deze eigenschap wordt bepaald op basis van de adsorptiecapaciteit aan de
bodem en de afbreekbaarheid in de bodem (uitgedrukt als halfwaardetijd DT50).
GUS = log(DT50) x (4 - log KOC)
Koc is de verdelingscoëfficiënt tussen de organische bodemfractie en het bodemwater. De
Koc geeft aan in welke mate een component aan het organisch bodemmateriaal wordt
geadsorbeerd (uitgedrukt in zijn koolstoffractie). Een laag adsorptieniveau verhoogt de kans
op uitloging. Naargelang de GUS-waarde kan een bestrijdingsmiddel mobiel of immobiel
genoemd worden (Tabel 5). Gewasbeschermingsmiddelen met een GUS-waarde lager dan
1,8 worden immobiel en met een GUS-waarde hoger dan 2,8 mobiel genoemd.
Tabel 5: Interpretatie van de GUS-waarde
GUS-waarde
<1,8
1,8–2,8
>2,8

uitlogingsgedrag
onwaarschijnlijk
intermediair
potentieel

omschrijving
immobiele gewasbeschermingsmiddelen
mobiele gewasbeschermingsmiddelen

Aan de hand van de GUS-waarden kunnen aandachtstoffen geïdentificeerd worden waarvan
de concentratie in het grondwater de drinkwaternorm kan overschrijden (concentratie >0,1
µg/l). Hiertoe behoren de gewasbeschermingsmiddelen met een gebruik hoger dan 10 000 kg
per jaar en een GUS-waarde hoger dan 2,8 bij de veronderstelling van een gemiddeld
neerslagoverschot van 300 l/m2 en een uitlogingspercentage van 1 %. Naar
ecotoxicologische risico’s vereisen insecticiden meer aandacht. Tabel 6 geeft een overzicht
van enkele gewasbeschermingsmiddelen met hun GUS en waarvoor uitloging naar grond- en
oppervlaktewater is vastgesteld. Door de veelvuldige toepassing van herbiciden zijn zij meer
verspreid dan andere gewasbeschermingsmiddelen.
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Tabel 6: Enkele voorbeelden van aandachtsgewasbeschermingsmiddelen met hun GUSwaarde, teruggevonden in grond- of oppervlaktewater in

herbiciden

insecticiden

GUS-waarde
3,1
3,3
3,0
4,1
3,2
2,7
2,6
2,7
2,8
3,5
3,2

atrazine
chloortoluron
diuron
isoproturon
mecoprop
MCPA
metabenzthiazuron
metamitron
metoxuron
simazine
lindaan

teruggevonden in
grondwater
oppervlaktewater
x
x
x
.
x
x
x
.
x
x
x
x
x
.
x
.
x
.
x
x
x
x

Bron: UGent, Vakgroep gewasbescherming

Figuur 3 toont het gebruik van mobiele en niet-mobiele gewasbeschermingsmiddelen in de
landbouw, gebaseerd op verkoopscijfers van de FOD VVVL. Het totaal gebruik van Figuur 3
is kleiner in vergelijking met het gebruik in de landbouw uit Figuur 4 omdat hier enkele stoffen
niet konden meegenomen worden wegens gebrek aan gegevens voor de berekening van de
GUS-waarde. Gemiddeld over de periode 1979-2005 betreft het wel meer dan 91 % van de
actieve stoffen (uitgedrukt in kg). Uit Figuur 3 blijkt dat het gebruik van immobiele
gewasbeschermingsmiddelen belangrijker is geworden. Voorts blijkt dat de dalende trend van
het gebruik van mobiele middelen die zich sinds 1991 heeft ingezet, zich gestaag voortzet. In
2005 bedroeg het aandeel immobiele, intermediaire en mobiele respectievelijk 63,3 %; 16,8
% en 19,9 % op een totaal van 2 850 ton actieve stof.
Figuur 3: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw ingedeeld naar mobiliteit
(Vlaanderen, 1979-2005)
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Bron: Vakgroep Gewasbescherming, UGent
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Indeling van het gebruik volgens doelgroep
Het landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen bedraagt
gemiddeld genomen over de periode 1990-2005 ca. 70 % van het gebruik
gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen. Het gebruik in de tuinbouw ligt in de periode
1998-2004 lager dan het gebruik in de periode 1990-1997. Dit komt doordat voor deze twee
periodes een verschillende methode wordt gehanteerd om het gebruik in deze twee sectoren
in te schatten. Voor de periode 1990-1997 wordt de methode gehanteerd die ook in vroegere
MIRA-rapportages werd gebruikt. Voor de periode erna werd gewerkt met de
verbruiksgegevens afkomstig uit de studie uitgevoerd door het CLE (Van de Bossche & Van
Lierde, 2002). Uit de verfijnde verdeelsleutel blijkt inderdaad dat het gebruik in
tuinbouwteelten vroeger werd overschat (De Smet & Steurbaut, 2002).
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen, verdeeld over de grote
toepassingsgebieden (akkerbouw, tuinbouw en niet-landbouw) vertoont geen opmerkelijke
verschuivingen (Figuur 4). In 2005 situeert het hoogste gebruik zich in de in tuinbouw (35 %
of 1 753 ton), gevolgd door het niet-landbouwkundig gebruik (34 % of 1 690 ton) en het
gebruik in de akkerbouw (31 % of 1 575 ton). Vergelijking van het gebruik in de teelten in de
akker- en tuinbouw (Figuur 5 & Figuur 6) toont het relatieve belang aan van de aardappelteelt
bij de akkerbouwgewassen. Opmerkelijk is de sterke daling van het gebruik in de maïsteelt in
2005, als gevolg van het intrekken van de erkenning van atrazine. In de tuinbouwsector is het
gewasbeschermingsmiddelengebruik meer gelijkmatig verdeeld over de diverse sectoren
fruit-, openlucht groente-, serre- en sierteelt. Analyses volgens diverse teeltgroepen samen in
de akker- en tuinbouw voor 2005 gaf volgende verhouding aan: aardappelen (24 %), fruitteelt
(17 %), groenteteelt (13 %), sierteelt (12 %), serreteelten (10 %), graanteelt (9 %), bieten
(7 %) en maïs (4 %).
Na 1992 treedt een vermindering op van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
dankzij verschillende factoren: introductie van geïntegreerde en biologische bestrijding
(fruitteelt), gebruiksbeperking door strengere residucontroles (groenteteelt), verbeterd gamma
gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe technologische ontwikkelingen (spuitinstallaties),
betere doseringen en efficiëntere formuleringen.
Figuur 4: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw, tuinbouw en buiten de
landbouw (Vlaanderen, 1990-2005)
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Figuur 5: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de belangrijkste akkerbouwteelten
(Vlaanderen, 1990-2005)
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Figuur 6: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de belangrijkste tuinbouwteelten
(Vlaanderen, 1990-2005)
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Gebruik van methylbromide in de landbouw
Van de ozonafbrekende stoffen, die de stratosferische ozonlaag aantasten is alleen
methylbromide van belang in de landbouw. In België was methylbromide tot 2005 erkend voor
landbouwkundig gebruik, als bodemontsmettingsmiddel ter bestrijding van schimmelziekten,
aaltjes en insecten; maar ook voor niet-landbouwkundig gebruik (biocide), nl. voor
ontsmetting van opslagruimten, scheepsruimen e.d. (quarantaine en pre-shipment
toepassingen).
De productie en het gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten is gereguleerd in het
Protocol van Montreal (United Nations Environment Programme, UNEP). Binnen de
Europese Gemeenschap werden via verordening 2037/2000 iets strengere doelstellingen
vooropgesteld in verband met de uitbanning van methylbromide, namelijk:
•

vanaf 1 januari 1995:

beperking tot het niveau van 1991;

•

vanaf 1 januari 1999:

beperking tot 75 % van het niveau van 1991;

•

vanaf 1 januari 2001:

beperking tot 40 % van het niveau van 1991;

•

vanaf 1 januari 2003:

beperking tot 25 % van het niveau van 1991;

•

vanaf 1 januari 2005: landbouwkundig
beperkt tot kritische toepassingen;

•

vanaf 1 januari 2006: productie en gebruik beperkt tot de hoeveelheden nodig voor
quarantaine en toepassingen voor transport (pre-shipment). Gebruik als
bodemontsmettingsmiddel volledig verboden.
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Figuur 7 toont de afbouw van het gebruik van methylbromide in de landbouw in Vlaanderen.
Het gebruik is gebaseerd op de verkoopcijfers, die beschikbaar zijn bij de FOD
Volksgezondheid. Deze cijfers omvatten geen verkoop als biocide, maar alleen voor
bodemontsmetting. Het gebruik is verdeeld over de gewesten op basis van het totale areaal
serres, aangezien methylbromide in zeer diverse teelten gebruikt kan worden (SEGO, 2002).
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Figuur 7: Evolutie van het gebruik van methylbromide in de landbouw (Vlaanderen 19902006), uitgedrukt t.o.v. 1991, het referentiejaar in het Protocol van Montreal
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Figuur 7 toont aan dat de doelstellingen van het Protocol van Montreal in het begin
gemakkelijk gehaald werden. De totale uitbanning van methylbromide als bodemontsmetter
bleek echter zeer moeilijk.
De doelstellingen voor 1995 en 1999 werden reeds enkele jaren tevoren gehaald. In 1999 lag
het gebruik van methylbromide nog op 47 % van het niveau van 1991.
Vanaf juli 2000 werd de erkende dosis voor de toepassing van methylbromide als
bodemontsmettingsmiddel gehalveerd. Wetenschappelijk onderzoek had nl. aangetoond dat,
onder Belgische omstandigheden, een toepassing van 4,5 kg/are methylbromide
evenwaardige resultaten oplevert qua doeltreffendheid en residugehalten als de voorheen
erkende toepassing van 9 kg/are. Om een voldoende werkzaamheid te verzekeren dient een
minder doorlaatbare plastiekfolie gebruikt te worden in plaats van voordien gebruikte gewone
plastiek. Na deze beperking is het gebruik van methylbromide verder gedaald en wel in die
mate dat het doel voor 1 januari 2001 gemakkelijk gehaald werd en dat de verkoop in 2001
reeds lager lag dan het niveau dat als doelstelling voor 1 januari 2003 voorop gesteld was.
Na 2001 stagneerde het gebruik van methylbromide als bodemontsmetter echter. De totale
uitbanning, de doelstelling van het Protocol van Montreal vanaf 2005, bleek zeer moeilijk. Er
waren niet in alle gevallen waarin een bodemontsmetting nodig geacht wordt, alternatieven
voor methylbromide beschikbaar. Alternatieve chemische middelen bleken niet steeds
effectief en het stomen van de bodem is duurder, arbeidsintensiever en vooral gevaarlijker
voor de toepasser. De vereniging van Speciaal Erkende Grondontsmetters stelde dan ook
aan dat het ‘kritisch gebruiksniveau’ reeds enkele jaren bereikt is (SEGO, 2002). Daarom
hadden zij voor 2005 en 2006 bij UNEP een aanvraag ingediend om vrijstelling voor dit
kritisch gebruik te bekomen. Een dergelijke aanvraag wordt geëvalueerd, enerzijds op UNEPvlak, anderzijds op EG-vlak.
Voor 2005 is voor België inderdaad een uitzondering toegestaan: er mocht nog 42 676 kg
methylbromide gebruikt worden in de landbouw. Dit is 13,7 % van het niveau van 1991 en het
niveau waarop het gebruik de laatste jaren stagneerde. In 2005 werd een strikte procedure
opgelegd om toelating tot dit kritisch gebruik toe te kennen aan bedrijven. Deze omvatte o.a.
een voorafgaande inspectie van de te ontsmetten percelen en het verplicht aantonen van de
aanwezigheid van een ziekte of plaag waarvoor het kritisch gebruik toegestaan kon worden.
Uiteindelijk werd zo het gebruik toegestaan van 15 911 kg of 37,3 % van het toegekende
quotum (Heungens et al., 2005). Op basis van de verdeling van het glastuinbouwareaal over
de gewesten, wordt verondersteld dat 97 % of 15 498 kg hiervan in Vlaanderen gebruikt
werd. Het gebruik in Vlaanderen bedroeg in 2005 dus nog 5,1 % van dat in 1991.
Voor 2006 heeft de Europese Commissie geen uitzondering meer toegestaan. Vanaf 1
januari 2006 mocht in België dan ook geen methylbromide meer gebruikt worden voor
landbouwkundig gebruik. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu registreerde ook geen verkopen meer. De doelstellingen van het Protocol van
Montreal zijn daarmee bereikt.
Indeling van gebruik volgens jaarlijks toegepaste dosis
Gewasbeschermingsmiddelen worden in een bepaalde dosis (kg/ha) toegediend. Voor elk
handelsproduct is een wettelijke dosis vastgelegd. Sinds 2001 is het toegestaan om een
lagere dosis toe te dienen dan voorgeschreven op de verpakking. Dit kan in bijvoorbeeld
volgende omstandigheden:
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voor de producten apart:


in het kader van de geïntegreerde bestrijding, waarbij niet de hoogste werkzaamheid
wordt nagestreefd, maar de nuttige insecten moeten behouden blijven;



om economische redenen, wanneer weinig schade te verwachten is;



om de selectiviteit jegens gevoelige variëteiten te verzekeren.

voor mengsels van gelijkaardige producten: wanneer deze elkaar aanvullen of samen een
verhoogde werking vertonen.
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Vorige generaties gewasbeschermingsmiddelen met een gebruiksvolume van ca. 1 kg
actieve stof/ha werden meer en meer vervangen door nieuwe met doseringen van ca. 0,1
kg/ha. De gebruikte dosis geeft geen aanduiding over de toepassingsfrequentie en het
behandeld areaal, maar geeft in grote lijnen aan welke teelten een intensief gebruik kennen.
Deze dosisverlaging heeft niet geleid tot een verminderd totaalgebruik omdat juist de teelten
met intensief gebruik in areaal zijn toegenomen (zie hoofdstuk 2.1.1 Landbouwareaal).
Tabel 7 illustreert de dalende dosis in de graanteelt, de suikerbietenteelt en deels in de
maïsteelt. De gebruikte dosis in de aardappelteelt vertoont voor de herbiciden een
drievoudige toename; voor de insecticiden zelfs een zesvoudige toename. Opvallend is de
hoge en wisselende dosis fungiciden, in functie van de omvang van schimmelaantastingen.
Deze gegevens werden bekomen aan de hand van een enquêtering van gebruikers of van
voorgeschreven spuitschema’s en geven dus de ideale toestand weer.
Tabel 7: Gemiddelde dosissen actieve stoffen (kg/ha/jaar) in enkele akkerteelten
teelt
granen

maïs

aardappel

suikerbiet

I
1991
1993
1996
1999
2002
1991
1993
1996
1999
2002
1991
1993
1996
1999
2002
1991
1993
1996
1999
2002

F
0,07
0,04
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,08
0,11
0,08
0,34
0,31
0,54
1,90
2,00
1,13
0,41
0,29
1,02
0,86

1,65
1,25
1,12
1,35
0,78
0,02
0,02
14,35
19,12
17,40
15,71
15,78
0,44
0,27
0,25
0,51
0,50

H
2,21
2,08
1,80
1,26
1,39
2,30
1,97
1,66
1,92
1,62
1,12
2,62
3,43
3,91
3,75
4,47
4,13
3,98
4,20
4,58

G
0,77
0,81
0,73
0,96
0,83
-

L
0,59
1,11
0,79
-

Totaal
4,70
4,18
3,67
3,65
3,10
2,33
1,99
1,74
2,05
1,72
16,40
23,16
22,16
21,52
21,53
6,04
4,81
4,52
5,73
5,94

I: Insecticiden; F: fungiciden; H: herbiciden; G: groeistoffen; L: loofdoding
Bron: UGent

Voor enkele landbouwteelten is een studie gevoerd naar het gebruik per actieve stof (Van
den Bossche & Van Lierde, 2002). Deze studie geeft een overzicht van het gebruik in
Vlaanderen in de periode 1998-2003. Hieruit kan ook de dosis per groep
gewasbeschermingsmiddelen bepaald worden (Tabel 8).
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Tabel 8: Verbruik van actieve stof in kg/ha in de landbouw (Vlaanderen, 1998-2003)
teelt
wintergerst (98-99)
wintertarwe (99-00)
aardappelen (99)
suikerbieten (99)
blijvend grasland (98-99)
tijdelijk grasland (98-99)
kuilmaïs (00)
korrelmaïs (00)
appel (01)
peer (00)
glasgroenten (99)
sierteelt onder glas (01)
groenteteelt open lucht (03)

I
0,01
0,02
0,29
0,44
0,01
0,06
0,07
4,58
2,74*
3,77*
7,88*
1,84

F
0,61
1,11
15,65
0,42
0,03
0,02
35,47
24,63
40,73
26,27
6,28

H
2,11
1,76
3,54
3,69
0,25
0,06
1,66
1,43
7,30
3,41
1,37
2,23
2,75

G
B
0,65
.
0,83
.
<0,01
.
.
.
.
<0,01
.
<0,01
.
17,09
.
0,20
.
1,76
70,35
7,07 rest: 4,48
- rest: 0,69

Totaal
3,38
3,72
19,47
4,55
0,26
0,06
1,75
1,52
64,44
30,97
117,98
47,93
11,56

*bij de fruitteelten, groenteteelt en sierteelt werd het insecticidenverbruik samengenomen met het acaricidenverbruik
I: Insecticiden; F: fungiciden; H: herbiciden; G: groeistoffen; B: bodemonstmetting
Bron: Van den Bossche & Van Lierde (2002) & ILVO (2003)

Het gebruik in de glasgroenteteelt is erg hoog in vergelijking met de andere teelten (laatste
kolom Tabel 8). Er dient wel aangestipt te worden dat dit de minst representatieve waarde is,
daar in dit cijfer nog een belangrijk aandeel gebruik van methylbromide voorkomt (49 %),
terwijl het gebruik intussen verboden is.
Verder kan ook vermeld worden dat de hoge gebruikswaarden in de serreteelten
(glasgroenten & sierteelt onder glas) deels kunnen verklaard worden door de intensiviteit van
de productie onder glas. De hogere productie leidt vaak ook tot een hogere inzet van
gewasbeschermingsmiddelen
per
oppervlakte-eenheid.
Uitgedrukt
per
eenheid
productiewaarde wordt dan wel een ander beeld bekomen. Ook het milieurisico is in
afgeschermde teelten lager dan in teelten in open lucht, omdat bijvoorbeeld het risico voor
vogels en verliezen door drift beperkter is.
Internationale vergelijking gebruik
Op Europees vlak worden jaarlijks de gegevens omtrent de verkoop van
gewasbeschermingsmiddelen van de verschillende lidstaten (EU-15) verzameld. In de
meeste landen zijn deze data afkomstig van steekproeven, gebaseerd op een
geharmoniseerde methodiek.
De meeste lidstaten hanteren de definitie voor gewasbeschermingsmiddelen, zoals deze
gegeven is in de Richtlijn 91/414/EEG. Desondanks zijn er nog verschillen tussen de lidstaten
omtrent de invulling van het begrip “gewasbeschermingsmiddelen”. De interpretatie van de
resultaten uit Figuur 8 moet dan ook met enige voorzichtigheid gebeuren. Het is bijvoorbeeld
zo dat de Belgische statistieken, zelfs na eliminatie van de totaalherbiciden voor nietlandbouwkundig gebruik, betrekking hebben op “gewasbeschermingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik”, wat nog altijd ruimer is dan de definitie van
“gewasbeschermingsmiddelen” in de Richtlijn 91/414/EEG. Uitvloeiers en andere additieven
zijn geen gewasbeschermingsmiddelen maar vallen wel onder eerstgenoemd begrip en zijn
dus opgenomen in de lijst voor de statistieken, voor wat België betreft althans.
Figuur 8 geeft de evolutie weer van de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in de EU15 lidstaten tussen 2000 en 2003.
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Figuur 8: Evolutie in het gebruik van actieve stof in de EU-15 lidstaten (2000-2003)
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Bron: EC (2006)

In vergelijking met de andere lidstaten is de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in
België positief geëvolueerd tussen 2000 en 2003 (afname van 13,1 %). Enkel Frankrijk,
Griekenland en Italië scoren procentueel gezien nog beter
Anderzijds dient ook rekening te worden gehouden met het landbouwareaal in de
verschillende lidstaten. Uit de berekeningen blijkt dat de gemiddelde dosis in België in 1990
2,1 kg actieve stof/ha landbouwgrond bedroeg, wat hoog is in vergelijking met de andere
lidstaten. Vanaf 1995 is in alle landen een daling van de gemiddelde dosis waar te nemen. Uit
de gegevens van 2003 blijkt dat België nog steeds hoog scoort (gemiddeld 2,6 kg/ha), enkel
gevolgd door Portugal (2,72 kg/ha). De hoge scores kunnen deels verklaard worden doordat
in België op een relatief klein oppervlak aan intensieve landbouw wordt gedaan.
Het aandeel van België in het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen in de EU-15 is echter
klein, in 2003 was het aandeel slechts 1,8 %. Slechts 5 lidstaten (Frankrijk, Spanje, Italië,
Duitsland en UK) zijn verantwoordelijk voor meer dan 75 % van het totale gebruik in Europa.
2.2.3 Gebruik van biociden
De Federale Overheidsdienst voor Leefmilieu inventariseert sedert 1994 de jaarlijkse
Belgische verkoopcijfers van biociden. Cijfers over het gebruik zijn voorlopig slechts
beschikbaar voor de periode 1994-1996. In 1996 werd in België de verkoop van 6 804 ton
actieve stof geregistreerd (MIRA-T, 1999). Tabel 9 geeft de verkochte hoeveelheden biociden
weer in België van 1994 tot 1996. Opvallend hierbij is het belangrijk en toenemend aandeel
van de houtbeschermingsmiddelen en, in mindere mate, van de ontsmettingsmiddelen. Het is
niet duidelijk in welke mate deze toename het gevolg is van een verbeterde registratie. Bij de
houtbeschermingsmiddelen valt 83 % onder industrieel gebruik (cf. gebruik van creosoten
voor houtimpregnatie). Middelen voor particulier gebruik vertonen een stagnerende tot
dalende trend.
In absolute cijfers is het gebruik van biociden kleiner dan de gewasbeschermingsmiddelen.
Biociden kennen meestal een onrechtstreekse verspreiding in het natuurlijk milieu. Ze worden
doelbewust toegepast in of op media, materialen en organismen, die op hun beurt in het
natuurlijk milieu terechtkomen. Biociden zijn dikwijls gebaseerd op dezelfde of analoge
actieve stoffen die in de landbouw worden gebruikt.
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Na 1996 zijn geen cijfers meer vrijgegeven door de federale administratie: de FOD VVVL.
Nochtans zijn de toelatingshouders bij wet verplicht hun verkoop in België te rapporteren aan
de overheid.
Tabel 9: Verkochte hoeveelheden biociden (in ton actieve stof) in België (1994-1996)
houtbehandeling
ontsmettingsmiddelen
algendodende middelen
behandeling voedingswaren
middelen voor particulier gebruik (aërosols, e.d.)
behandeling lokalen (beroepsmatig)
behandeling bouwmaterialen
rodenticiden
diverse
totaal

1994
4 770,00
794,00
176,00
27,00
33,00
7,00
7,00
0,02
8,00
7 816,02

1995
4 876,00
1 091,00
186,00
24,00
25,00
8,00
5,00
0,02
11,00
8 221,02

1996
5 436,00
1 133,00
163,00
34,00
19,00
5,00
5,00
0,02
9,00
8 800,02

Bron: FOD VVVL (Huysman & Breijne, 1998)

2.2.4 Evaluatie en maatregelen
In het kader van de milieuproblematiek van gewasbeschermingsmiddelen gaat de meeste
aandacht naar het akker- en tuinbouwkundig gebruik omdat deze middelen rechtstreeks
terechtkomen in het (agro-)ecosysteem. Het milieueffect van het niet-landbouwkundig gebruik
(vooral de totaalherbiciden) en het gebruik van bepaalde biociden zoals
houtbeschermingsmiddelen, wordt in verhouding minder onderzocht en geëvalueerd.
Verschuiving in gebruik als gevolg van substitutie van actieve stoffen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gewijzigd in de loop van de tijd en is
afhankelijk van de nieuw geïntroduceerde middelen, van klimatologische omstandigheden,
van nieuwe (meer resistente) gewasvariëteiten en van nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen. Sterk milieubelastende middelen van de jaren 1960-1970 zijn vervangen (bv.
drins, DDT) of werden recentelijk vervangen (bv. lindaan, parathion). Dit leidde tot een
belangrijke sanering qua milieubelasting. Een nog meer gerichte keuze van middelen zal
waarschijnlijk resulteren in een verdere verbetering in de toekomst.
Diverse instanties (bv. proefstations, voorlichtingsdiensten) stellen eveneens spuitschema’s
voor of leggen die zelfs op aan de gebruikers. De spuitschema’s bestaan uit
bespuitingsscenario’s met informatie over productselectie, dosis, toepassingstijdstip en
frequentie. Deze schema’s zijn illustratief voor bepaalde periodes in het
gewasbeschermingsmiddelengebruik en evolueren slechts geleidelijk over de jaren.
Labels leggen eveneens beperkingen op qua selectie van de gebruikte middelen. Zo wordt bij
het Flandria label gewerkt met steekkaarten waarbij de middelen in klassen worden
onderverdeeld: groene middelen zijn toegelaten, rode middelen verboden en oranje middelen
zijn toegestaan onder bepaalde voorwaarden.
Het EU-programma (richtlijn 91/414/EEG) ter herziening van de toegelaten actieve stoffen
verloopt traag zodat tot nu toe slechts een beperkt aantal actieve stoffen tot opname in de
bijlage I (positieve lijst) zijn toegelaten. Oorspronkelijk had de EU gehoopt het programma
tegen 2003 te kunnen beëindigen, doch voorziet nu 2008 als einddatum voor de evaluatie.
Eind 1992 werd een eerste lijst gepubliceerd van 91 te herziene stoffen. Intussen zijn er
meerdere lijsten gepubliceerd die betrekking hebben op alle te herziene stoffen. Hoewel de
vooruitgang traag is, werd wel al een aantal stoffen door de overheid van de markt genomen.
Het grootste aandeel van deze stoffen zijn actieve stoffen waarvoor de industrie geen dossier
had ingediend omdat de desbetreffende stof op Europees niveau een te lage omzet had of
omdat de kans om opgenomen te worden in Bijlage I zeer klein werd ingeschat omwille van
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de reeds gekende stofeigenschappen. In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de
recent ingetrokken erkenningen en de termijn om bestaande voorraden op te gebruiken.
Daarnaast legt de Belgische overheid in een aantal gevallen beperkingen op omdat een
aantal actieve stoffen frequent worden teruggevonden in het Vlaamse oppervlakte- en
grondwater (www.fytoweb.fgov.be).
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Tabel 10: Overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de erkenning recent
(sinds 2003) ingetrokken werd of binnenkort ingetrokken zal worden, met de uiterste data
voor verhandeling en voor gebruik van de bestaande
actieve stof
acefaat(1)
aldicarb
alkylfenolen,
alkylfenolethoxylaten
amitraz
atrazin(1)
azaconazole
bioallethrin

type middel
insecticide
insecticide, acaricide,
nematicide
hulpstof

datum
intrekking
25/09/2003
25/03/2007

verhandeling
voorraden
25/09/2003
25/03/2007

gebruik
voorraden
25/09/2004
31/12/2007

01/01/2006

acaricide, insecticide
bodemherbicide
fungicide
insecticide

12/08/2004
10/09/2004
01/01/2007
28/02/2003

12/08/2004
10/09/2004
01/01/2007
31/03/2003

12/08/2005
10/09/2005
31/12/2007
31/12/2003

totaalherbicide
acaricide
fungicide
insecticide,
groeiregulator
breedwerkend
insecticide
totaalherbicide
bodemherbicide
selectief herbicide
insecticide, acaricide
insecticide, acaricide
selectief acaricide
bodemherbicide
bodemherbicide
insecticide
insecticide, acaricide
insecticide, acaricide
selectief herbicide
insecticide
insecticide
fungicide, bactericide
totaalherbicide
herbicide
insecticide, acaricide
ontsmettingsmiddel
(fungicide)
herbicide
insecticide
herbicide
herbicide
totaalherbicide
fungicide
fungicide
fungicide
insecticide, acaricide
insecticide
herbicide
insecticide, acaricide
herbicide
insecticide
bodeminsecticide
herbicide

28/02/2003
01/01/2007
26/05/2003
20/11/2007

31/03/2003
01/01/2007
20/11/2007

31/12/2003
31/12/2007
26/04/2004
21/11/2008

28/02/2003

31/03/2003

31/12/2003

28/02/2003
28/02/2003
28/02/2003
05/12/2007
06/12/2007
28/02/2003
28/02/2003
13/12/2007
28/02/2003
28/02/2003
28/02/2003
28/02/2003
01/01/2007
22/05/2007
12/01/2003
30/09/2005
01/09/2007
28/02/2003

31/03/2003
31/03/2003
31/03/2003
05/12/2007
06/12/2007
31/03/2003
31/03/2003
13/12/2007
31/05/2003
31/03/2003
31/03/2003
31/03/2003
31/03/2003
01/01/2007
22/05/2007
31/03/2003
30/09/2005
01/09/2007
31/03/2003

31/12/2003
31/12/2003
31/12/2003
05/12/2008
06/12/2008
31/12/2003
31/12/2003
13/12/2008
31/05/2004
31/12/2003
31/12/2003
31/12/2003
31/12/2003
31/12/2007
22/05/2008
31/12/2003
30/09/2006
01/03/2009
31/12/2003

01/01/2009
20/03/2003
01/01/2007
01/01/2007
28/02/2003
28/02/2003
31/12/2003
28/02/2003
28/02/2003
21/11/2007
11/07/2007
21/06/2007
05/04/2006
28/02/2003
28/02/2003
28/02/2003

01/01/2009
31/07/2003
01/01/2007
01/01/2007
31/03/2003
31/03/2003
30/06/2004
31/03/2003
31/03/2003
21/11/2007
11/01/2008
21/06/2007
05/04/2006
31/03/2003
31/03/2003
31/03/2003

31/12/2009
31/07/2004
31/12/2007
31/12/2007
31/12/2003
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2003
31/12/2003
21/11/2008
11/07/2008
21/06/2008
01/03/2008
31/12/2003
31/12/2003
31/12/2003

(uitgezonderd gebruik
als biocide in de
veeteelt)

bromacil
broompropylaat
benomyl
carbaryl
chloorfenvinfos
chloorthiamide
cyanazin
cycloaat
diazinon
dichloorvos
dienochloor
dimefuron
diuron
endosulfan
fenpropathrin
flucycloxuron
fluoroglycofeen-ethyl
foxim
furathiocarb
8-hydroxyquinoline
imazapyr
imazamethabenz
(1)
malathion
mepronil
metabenzthiazuron(1)
methidathion*
metobromuron
metoxuron
natriumthiocyanaat
nitrothal-isopropyl
nuarimol
ofurace
omethoaat
oxydemeton-methyl
paraquat
(1)
phosalone
(1)
simazin
sulfotep
terbufos
terbutryn
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tetradifon
thiodicarb
thiometon
triadimefon(1)
triazamaat(1)
vinclozolin
zilverthiosulfaat
(1)
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type middel
fungicide
insecticide, molluscide
insecticide
fungicide
insecticide
fungicide
groeiregulator

datum
intrekking
28/02/2003
24/11/2007
28/02/2003
31/12/2003
03/01/2006
31/12/2006
28/02/2003

verhandeling
voorraden
31/03/2003
24/11/2007
31/03/2003
30/6/2004
03/01/2006
30/06/2007
31/03/2003

gebruik
voorraden
31/12/2003
25/11/2008
31/12/2003
31/12/2004
04/01/2007
31/12/2007
31/12/2003

Afhankelijk van de formulering kunnen andere termijnen gelden. Meer informatie op www.fytoweb.fgov.be

Bron: FOD VVVL, toestand 30 juli 2007

Kennishiaten aangaande het gebruik
De bepaling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op
verkoopcijfers. Verkoopcijfers kunnen afwijken van het werkelijk gebruik door import, export
en stockage. De cijfers kunnen getoetst worden aan het werkelijke gebruik aan de hand van
enquêtes en de extrapolatie van spuitprogramma’s.
Afleiding van Vlaamse cijfers uit Belgische verkoopsgegevens geeft slechts een benaderend
beeld omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de diverse landbouwteelten
en/of toepassingsgebieden onvoldoende gekend is en omdat, afhankelijk van commerciële
aspecten, sommige middelen in bepaalde streken beter vertegenwoordigd zijn en dus meer
gebruikt worden. Ook de verdeling van de teelten en/of toepassingsgebieden over de
landsgedeelten kan variëren, zelfs in de tijd. Het is nodig op basis van beschikbare gegevens
over gebruik, toepassingsgebied, teeltgroep, areaal en streekgebondenheid een betere
schatting van het Vlaamse gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw te
verkrijgen.
Knelpunt voor de evaluatie van het Vlaamse reductiebeleid gewasbeschermingsmiddelen is
de beperkte of niet geharmoniseerde informatie omtrent het gebruik per actieve stof. De
Federale Overheidsdienst Leefmilieu registreert voor de gewasbeschermingsmiddelen de
jaarlijkse verkoop van actieve stoffen. Er werd een protocol uitgewerkt voor de
gegevensoverdracht van deze verkoopscijfers waardoor studiewerk op Vlaams niveau
mogelijk wordt. De fytofarmaceutische industrie tekent om concurrentiële redenen echter
voorbehoud aan om recente gegevens op stofniveau openbaar te maken waardoor een
efficiënte evaluatie van het gevoerde reductiebeleid bemoeilijkt wordt. Daarom is er behoefte
aan andere gegevensbronnen. Voor het gebruik in de landbouw is het CLE-boekhoudnet een
belangrijke informatiebron. Voor de periode 1998-2003 werd voor 85 % van het
landbouwareaal het gebruik bepaald. Vooral gebruiksgegevens in de verschillende
tuinbouwteelten (open lucht en onder glas) dienen verder onderzocht te worden. Een
belangrijke stap in de goede richting is ook de oprichting van het
LandbouwMonitoringsNetwerk in 2005. Via het netwerk worden het jaarlijks gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen bij een 700-tal telers geïnventariseerd.
Om het gebruik buiten de landbouw te bepalen werd in het kader van het MINA-plan 2
enquêtes uitgevoerd bij loonsproeiers in land- en tuinbouw, de NMBS, de Administratie
Wegen en Verkeer en de gemeenten. Dit onderzoek is echter zeer beperkt qua respons en
resultaten (Callebaut & Vanhaecke, 1999) en biedt onvoldoende zicht op het totale gebruik. In
het federale reductieprogramma wordt echter vanaf 2008 een aparte registratie voor actieve
stoffen voor niet-landbouwkundig gebruik voorzien. De meest recente verkoopscijfers over
biocidegebruik dateren van 1996. Knelpunt hierbij is dat de verplichte aanmelding door de
toelatingshouders van de verkoop aan de overheid niet vlot verloopt.
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2.3 Druk op oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen
Deze indicator kan pas geactualiseerd worden in het voorjaar van 2008
2.3.1 Inleiding
Het MINA-plan 3 (2003-2007) stelt een reductie met 50 % van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in verspreidingsequivalenten voorop in 2005
vergeleken met 1990.
Emissiedoelstellingen zijn niet specifiek geformuleerd maar zouden kunnen afgeleid worden
uit milieukwaliteitsdoelstellingen. Zowel VLAREM als de Kaderrichtlijn Water formuleren
specifieke doelstellingen voor waterkwaliteit .
2.3.2 Druk op het waterleven door gewasbescherming
Definitie en opbouw indicator
De druk op het waterleven door gewasbescherming is de som van de jaarlijkse
spreidingsequivalenten (ΣSeq) per actieve stof gebruikt in en buiten de Vlaamse landbouw.
Deze indicator geeft een maat voor de risico’s voor het waterleven verbonden aan het
gebruik. Hierbij wordt de jaarlijkse verkochte hoeveelheid (G), als maat voor het gebruik en de
daaruit voorkomende emissie, per gewasbeschermingsmiddel gewogen op verschillen in
ecotoxiciteit voor waterorganismen (MTC) en verblijftijd (DT50) en gesommeerd voor alle
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in Vlaanderen. De ∑Seq-indicator schat enkel het
risico voor waterorganismen en houdt bijvoorbeeld geen rekening met het mogelijk bioaccumulerend vermogen, de eventuele hormoonverstorende eigenschappen en
synergetische effecten.
Seq = G x DT50 / MTC
waarbij:

G

=

DT50

=

MTC

=

Seq

=

Verkochte hoeveelheid van het bestrijdingsmiddel (in kg actieve stof/jaar) (als
maatstaf voor het gebruik en de daaruit voorkomende emissie);
Halveringstijd van de activiteit van de actieve stof (jaren). Dit is de duur waarin 50
% van de actieve bestanddelen van de stof is afgebroken;
Maximaal Toelaatbare Concentratie (in mg/kg milieu), gebaseerd op
risicoschattingen; de Seq-waarden zijn gebaseerd op de ecotoxiciteit voor
waterorganismen als meest relevant toxiciteitscriterium;
Spreidingsequivalenten.

De som van de Seq-waarden van alle actieve stoffen geeft een indicatie van de
milieubelasting voor het waterleven door de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen
en is een relatieve maat voor het risico verbonden aan het gebruik.
De verblijftijd (persistentie) van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu varieert van enkele
dagen tot enkele jaren. De halveringstijd (DT50) van de stoffen bepaalt de duur waarin ze de
helft van hun actieve eigenschappen verliezen. Bij persistente stoffen duurt deze afbraak
lang. Tevens kunnen bepaalde afbraakproducten op hun beurt aanleiding geven tot nadelige
effecten. Ze kunnen zich vastzetten en zich als depot (“bound residues”) immobiliseren op
organische fracties. Een lange verblijftijd impliceert een langere nawerking, een langere
herstelperiode en een grotere kans voor chemische omzettingen en interacties met andere
ecosystemen. Heel wat oudere, nu verboden, middelen zoals DDT en aldrin, vertonen de
capaciteit tot bio-accumulatie. Dit effect wordt bij de recent geïntroduceerde
gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig gecontroleerd alvorens de overheid overgaat tot
erkenning.
MTC-waarden worden bepaald aan de hand van acute en chronische toxiciteitparameters. In
functie van hun beschikbaarheid voor diverse trofische niveaus wordt een verschillende
veiligheidsfactor gehanteerd, in overeenstemming met Annex V van de Europese
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Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Tabel 11 geeft een overzicht van de veiligheidsfactoren
voor de afleiding van de MTC-waarde uit toxiciteitgegevens. Hoe meer er geweten is over de
chronische toxiciteit, hoe kleiner de benodigde veiligheidsfactor. Insecticiden hebben een
grotere toxiciteit op waterorganismen dan fungiciden en herbiciden.
Tabel 11: Veiligheidsfactoren voor afleiding van MTC uit toxiciteitgegevens
beschikbare gegevens
NOEC-waarden van minstens 3 trofische
niveaus (algen, crustaceae en vissen)
NOEC-waarden van 2 trofische niveaus
(algen, crustaceae of vissen)
NOEC-waarde van 1 trofisch niveau
(vissen of crustaceae)
slechts NOEC-waarde algen of enkel
L(E)C50 waarden van aquatische species

veiligheidsfactor
10

MTC
laagste toxiciteit / 10

50

laagste toxiciteit / 50

100

laagste toxiciteit / 100

1000

laagste toxiciteit / 1000

NOEC (No Observable Effect Concentration): Concentratie die bij langdurige blootstelling geen waarneembaar effect
heeft op de testspecies (chronische toxiciteit).
LC50 (Lethal Concentration): Concentratie die bij 50 % van de testspecies sterfte veroorzaakt bij een éénmalige
toediening (acute toxiciteit).
EC50 (Effect Concentration): Concentratie die bij 50 % van de testspecies een bepaald gewenst effect (niet
noodzakelijk sterfte) veroorzaakt zoals bijvoorbeeld groeiremming bij schimmels (acute toxiciteit).

De Smet & Steurbaut (2002 & 2005) pasten de verdeling van het gebruik, de DT50-waarden
en de ecotoxiciteitswaarden aan. Deze nieuwe onderzoeksresultaten vloeien onder andere
voort uit het herzieningsprogramma van de EU (Richtlijn 91/414/EEG) van bestaande en
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die momenteel op de markt zijn. Daar de herziening op
Europees niveau gebeurt, worden de resultaten, de zogenaamde end-points, als bijzonder
betrouwbaar en definitief aanschouwd. Momenteel is van ca. 120 bestaande stoffen het
volledige stofdossier gekend. In de toekomst kunnen zeker nog nieuwe gegevens verwacht
worden. Dit herzieningsbeleid leidt tot nieuwe kennis over ecotoxicologische waarden van
gewasbeschermingsmiddelen. Deze kennis wordt jaarlijks meegenomen in ∑Seq-indicator.
Daardoor kunnen er elk jaar aanpassingen zijn in deze indicator ook voor het basisjaar 1990.
Door de grote gevoeligheid van risico-indicatoren in het algemeen aan deze evoluerende
kennis, zal ook het verloop ervan in de toekomst wijzigen. De belangrijkste verklaring voor de
trends in de ∑Seq is echter het federaal reductiebeleid onder invloed van het Europees
beleid. Door de herhaaldelijke inspanningen van de overheid zijn belangrijke reducties
gerealiseerd. Een definitieve evaluatie van het herzieningsbeleid met risico-indicatoren, kan
pas gemaakt worden wanneer voor alle stoffen de stofeigenschappen gekend zijn op
Europees niveau. Voor de stoffen waarvoor nog geen end-points beschikbaar zijn, werd
gebruik gemaakt van andere databronnen (De Smet & Steurbaut, 2002 & 2005).
Druk op het waterleven door gewasbescherming volgens type
De gewijzigde aanbevelingen voor veiligheidsfactoren hebben een grote invloed gehad op het
gewijzigde verloop van de ∑Seq. Voor vele stoffen zijn enkel chronische toxiciteitzwaarden
voor algen gekend. Daar waar vroeger de veiligheidsfactor 100 bedroeg, dient nu een factor
1 000 gehanteerd te worden. De totale ∑Seq is hierdoor in absolute cijfers dan ook gestegen.
Dit absoluut cijfer heeft echter weinig waarde daar enkel een relatieve vergelijking ten
opzichte van 1990 zinvol is. Voor andere stoffen zoals de voor de Seq-indicator belangrijke
middelen chloorpyrifos en prosulfocarb, kon een andere veiligheidsfactor (50 in plaats van
100) gehanteerd worden. Dit maakt dat zulke middelen minder op de ∑Seq zullen wegen,
terwijl anderen door het invoeren van een hogere veiligheidsfactor naar voor zullen schuiven.
Uit Figuur 9 blijkt dat in 2005 een reductie van 47 % werd gehaald ten opzichte van het
referentiejaar 1990, maar wat wel een lichte stijging betekend ten opzichte van 2004, toen
een reductie van 51 % gehaald werd ten opzichte van 1990.
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Figuur 9: ∑Seq voor gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in en buiten de landbouw naar
type (Vlaanderen, 1990-2005)
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Bron: Vakgroep Gewasbescherming (UGent)

Door het verdwijnen van lindaan in de ∑Seq (sinds 2001) is flufenoxuron nu de actieve stof
met het grootste aandeel. Zowel in 2003, 2004 en 2005 hadden flufenoxuron, paraquat,
fenoxycarb, chloorpyrifos, aclonifen, diflufenican en bifenthrin samen een aandeel van meer
dan 75 % in de totale ∑Seq.
Deze stoffen bepalen dus in grote mate het verloop van de indicator. Voor lindaan en
parathion geldt sinds 2002 een totaal verbod in gebruik. Dit verklaart waarom de doelstelling
in 2002 bijna gehaald wordt. Voor diuron, chloorpyrifos en fenoxycarb steeg het gebruik ten
opzichte van 1990 en nam dus ook de belasting ervan toe. De piekwaarde in 1993 komt
overeen met een piekwaarde in het gebruik van lindaan en diuron. Nadien daalde het gebruik
van beide stoffen, aanvankelijk sterk in 1994. De stijging tussen 1994 en 1996 is het onder
meer het gevolg van een tijdelijke stijgend gebruik van cypermethrin, cyfulthrin, fenpropidin
(graanteelt).
Opmerkelijk is de sterke daling van de ∑Seq voor fungiciden tussen 2002 en 2003. Dit is in
grote mate te danken aan het verdwijnen van fentin-hydroxide en bromuconazole. De daling
van het aandeel van de herbiciden in 2003 en 2004 is deels te verklaren door het verdwijnen
van tri-allaat en door de aanpassing van de Seq-waarde van paraquat omwille van nieuwe
officiële afbraak- en ecotoxiciteitsgegevens.
In 2005 is de ∑Seq opnieuw licht gestegen. Een lichte stijging in de verkoop van bepaalde
stoffen (o.a. flufenoxuron) kan, omwille van de hoge toxiciteit voor waterorganismen, een
aanzienlijke stijging veroorzaken in de totale Seq. Zo wordt de stijging bij de insecticiden
voornamelijk bepaald door flufenoxuron en fenoxycarb en bij de herbiciden door een hogere
verkoop van aclonifen (verdubbeling van de verkoop sinds 1999). Flufenoxuron en
fenoxycarb worden vooral in de fruitteelt gebruikt, aclonifen vooral in de aardappelteelt. De
stijging van de ∑Seq in 2005 valt dan ook het meest op in deze teelten (zie onderstaande
paragrafen).
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Druk op het waterleven door gewasbescherming volgens doelgroep
Figuur 10 toont het aandeel van tuinbouw, akkerbouw en niet-landbouw in de som van de
verspreidingsequivalenten. In 2005 bedroeg het aandeel van deze doelgroepen
respectievelijk 64, 23 en 13 %. In 2002 is door het volledige verbod op lindaan en parathion
het onderlinge aandeel van de verschillende doelgroepen verder gewijzigd: 60, 15, 25 voor
respectievelijk het aandeel van tuinbouw, akkerbouw en niet-landbouw. Reden voor deze
sterke wijziging ten opzichte van eerdere MIRA-rapporten (verschenen voor 2003) is de
vermelde aanpassing van de Seq-indicator. De sterke daling (respectievelijk stijging) van het
aandeel van de tuinbouwsector (respectievelijk akkerbouwsector) in de periode 1998-2001
ten opzichte van voorgaande jaren is te wijten aan een aangepaste methode om het gebruik
per teelt te bepalen (De Smet & Steurbaut, 2002).
Figuur 10: ΣSeq gewasbeschermingsmiddelen naar doelgroep (Vlaanderen,1990-2005)
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Bron: Vakgroep Gewasbescherming, UGent

In de akkerteelten behoudt de aardappelteelt een belangrijk Seq-aandeel met sinds 1992 een
gunstige kentering (Figuur 11). De sterke stijging in 1998 heeft te maken met een andere
methode die wordt gehanteerd vanaf 1998 voor de toewijzing van de verkoop van middelen in
bepaalde teelten (De Smet & Steurbaut, 2002). De gunstige evolutie sinds 1992 doet zich ook
voor in de bietenteelt, dankzij het FAR-systeem (fractionering van de dosering) en de
overgang van vollevelds- naar zaaizaadbehandeling. In de graanteelt maakt men meer
gebruik van ecotoxicologisch gunstiger fungiciden (ergosterol biosyntheseremmers). Ook in
de maïsteelt valt positief nieuws te rapen door het uitfaseren van atrazine. Het gebruik van
atrazine in de maïsteelt was vanaf juni 2002 enkel toegelaten in co-formulering met een
andere werkzame stof, en is sinds 2004 niet meer erkend. Het mocht wel opgebruikt worden
tot september 2005. De geboekte vooruitgang belet niet dat het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen verder omlaag moet ten voordele van de biologische landbouw
en van de geïntegreerde bestrijding waarbij de biologische bestrijding een grote rol speelt. In
de tuinbouw valt vooral de fruitteelt op (Figuur 12).
Voor een diepgaandere bespreking van de evoluties in de akkerbouw en tuinbouw wordt
verwezen naar het MIRA achtergronddocument Landbouw.
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Figuur 11: ΣSeq gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en op weiland naar
teeltgroep (Vlaanderen, 1990-2005)
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Bron: Vakgroep Gewasbescherming, UGent

Figuur 12: ΣSeq gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw naar teeltgroep (Vlaanderen,
1990-2005)
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0,46

0,26

0,42

0,41

0,34

0,41

0,43

0,46

0,49

serre fruit

0,20

0,19

0,24

0,25

0,25

0,26

0,32

0,62

0,32

0,40

0,41

0,38

0,44

0,50

0,47

0,53

serre groenten

0,50

0,48

0,70

0,65

0,52

0,43

0,36

0,33

0,39

0,35

0,28

0,31

0,31

0,39

0,34

0,30

sierteelt

11,14

10,85

9,94

9,73

6,73

7,43

9,24

9,41

4,85

4,02

4,10

3,94

2,74

2,34

2,40

2,78

totaal

24,84

25,25

24,91

25,19

20,91

22,30

23,95

23,83

17,29

18,22

18,99

19,66

16,21

13,94

15,65

17,28

0

Bron: Vakgroep Gewasbescherming, UGent
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Druk op het waterleven door gewasbescherming volgens areaal
In onderstaande figuur (Figuur 13) wordt de verhouding weergegeven tussen het areaal en de
Seq-waarde voor de periode 1992-2005.
Figuur 13: ΣSeq gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw en akkerbouw in functie van
het areaal (Vlaanderen, 1990-2005)
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Bron: Vakgroep Gewasbescherming, UGent

Het areaal voor de akkerbouw in Vlaanderen is sinds 1993 min of meer constant gebleven.
De Seq akkerbouw daarentegen is wel gedaald de voorbije jaren. Het is duidelijk dat de
verschillende maatregelen om de impact van gewasbeschermingsmiddelen te doen dalen
succes hebben gehad binnen de akkerbouw. Het areaal is gelijk gebleven, maar de druk op
het waterleven is gedaald.
Het tuinbouwareaal is sinds 1991 gestaag aan het stijgen, met een maximum in de periode
2001-2002 en een kleine terugval in de daarop volgende jaren. De Seq-curve volgt ongeveer
hetzelfde verloop.
In de figuur wordt ook aangetoond dat de tuinbouw, ondanks het relatief kleine areaal in
Vlaanderen, wel een veel grotere impact heeft op het waterleven in vergelijking met de
akkerbouw. Anderzijds moet ook de bedenking gemaakt worden dat serreteelten deel
uitmaken van de teeltgroep tuinbouw en dus ook deel uitmaken van de ∑Seq. De vraag is in
hoeverre bespuitingen binnen serres impact hebben op het oppervlaktewater buiten de
serres. Hiermee moet zeker rekening gehouden worden bij de interpretatie van de figuur.
2.3.3 Evaluatie en maatregelen
Evaluatie
De intrekking van de erkenningen van actieve stoffen of gebruiksbeperkingen hebben een
duidelijke invloed op het verloop van indicator. Wanneer met al de geplande intrekkingen
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rekening wordt gehouden, is het mogelijk een idee te krijgen hoe het verloop van de ∑Seq
nog verder zal evolueren.
Doordat in de toekomst verder nieuwe stofspecifieke kennis beschikbaar kan komen,
waardoor de gegevens omtrent halfwaardetijd en ecotoxicologie kunnen wijzigingen, kan ook
het verloop van de ∑Seq wijzigen. Hoe het verloop zal veranderen is moeilijk te voorspellen.
Wel is het zo dat doordat nieuwe toxiciteitgegevens beschikbaar worden, de in te voeren
veiligheidsfactor voor bepaalde stoffen zal dalen, waardoor ook het aandeel ervan in ∑Seq
zal dalen. Meer toxische stoffen zullen dan meer naar voor komen in deze indicator. Deze
gevoeligheid voor evoluerende kennis is typisch voor alle risico-indicatoren waar
toxiciteitsparameters in rekening worden gebracht.
De Seq-indicator geeft een schatting van de risicotrend over de jaren heen, maar is geen
absolute maat voor het actuele risico. Als beleidsindicator biedt deze risicobenadering zeker
een meerwaarde in vergelijking met het meten van de reductie op basis van gebruik in kg.
Toch blijft een aantal belangrijke deelaspecten zoals bio-accumulatie, synergetische effecten
en hormoonverstorende eigenschappen buiten beschouwing. Ook het hanteren van de Code
van Goede Landbouwpraktijk kan niet in rekening gebracht worden, tenzij onrechtstreeks
door dalend gebruik.
Niettegenstaande de kennis over deze deelaspecten nog onvolledig is, is er voldoende
informatie beschikbaar over hoe gewasbeschermingsmiddelen worden getransporteerd,
verspreid, afgebroken en welke impact ze hebben op het aquatisch leven. Een gedetailleerde
kennis en inventarisatie van alle processen in en effecten op het ecosysteem zijn meestal
afhankelijk van de omgevingsfactoren en maakt dus ook voorspellingen vaak plaats- en
situatiegebonden. Om het risico over de jaren heen te evalueren, heeft het beleid derhalve
nood aan eenvoudige indicatoren (Møhlenberg et al., 2002).
Aanvullende maatregelen en instrumenten voor alle sectoren
De doelstelling om de Seq van gewasbeschermingsmiddelen met 50 % te reduceren tegen
2005 (in vergelijking met 1990) werd in 2003 en 2004 gehaald. In 2005 echter wordt opnieuw
een kleine stijging waargenomen (reductie van 47,4 %).
In de toekomst zullen allicht nog meerdere stoffen van de markt gehaald worden, zodat het
milieurisico verder zal afnemen.
Andere maatregelen die bovenop dit productbeleid kunnen genomen worden:
•

Reductiewetgeving (gebruiksbeperkingen, braaklegging).

•

Strengere controle en monitoring.

•

Beperken van het gebruik in risicogebieden zoals waterwingebieden.

•

Opleggen van (eco)taksen of heffingen op het gebruik.

•

Betere opleiding, voorlichting en onderricht van de gebruiker en betere informatie over de
milieubelasting
van
gewasbeschermingsmiddelen;
door
middel
van
een
doelgroepgerichte aanpak.

•

Stimuleren van onderzoek over gebruiks- en blootstellingsbeperking;



Stelselmatig weren van de ‘slechte’ (persistente, uitlogende, ecotoxicologische) middelen
en vervangen door milieuvriendelijker alternatieven;



Niet-chemische totaalonkruidbestrijding (mechanisch, thermisch) is nog steeds beperkt
alhoewel bepaalde toestellen geïntroduceerd zijn voor wegenonderhoud. Sinds het
decreet houdende de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
door openbare diensten in het Vlaamse Gewest is, is het aanbod van zulke technieken
vergroot.



Het aanleggen van bufferstroken of strips langs waterwegen ter voorkoming van afvloei
en drift. Voor een aantal middelen dienen reeds bepaalde afstanden tot waterlopen (2-20
m) gerespecteerd te worden. Deze bepalingen zijn wettelijk vastgelegd (POVLT, 2007).
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Promoten van anti-drift spuitmaterialen. De FOD VVVL heeft een lijst opgesteld van
materieel dat toelaat de drift van spuitnevels te verminderen teneinde de bufferzones die
vermeld worden op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen in acht
nemen. Deze lijst is gebaseerd op een studie die gefinancierd werd door het Fonds voor
de grondstoffen en de producten en gepubliceerd werd in juni 2004 (Etude des moyens
de réduction de la dérive – Project driftreducerende maatregelen. Projet N° FF03/01 425).
De spuitdoppen zijn ingedeeld in functie van hun potentieel tot driftreductie in vergelijking
met een standaarddop 03 ISO aan een druk van 3 bar. De doppen worden ingedeeld in 3
klassen (50, 75 en 90 %) bij toepassing van een druk van 3 bar. Indien fabrikanten van
spuittoestellen en doppen wensen dat hun materieel wordt opgenomen in de lijst op de
website Fytoweb (www.fytoweb.fgov.be), zal hun gevraagd worden proefverslagen in te
dienen. Het regelmatig bijwerken van deze lijst zal toelaten de gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen zo goed mogelijk te adviseren.



De Code van de Goede Landbouwpraktijken met onder meer volgende maatregelen: het
correct uitrekenen van de te verspuiten vloeistof, het verdund uitspreiden van spuitresten
op het behandelde land en het spuittoestel minstens drie maal intern naspoelen en
versneld uitspuiten op het land.



De inzamelingsacties van lege verpakkingen bij professionele gebruikers (gecoördineerd
door Phytofar). Door een georganiseerde terugname en vernietiging van de verpakkingen
wordt de milieubelasting verlaagd. Hoewel dit in hoofdzaak een afvalprobleem is, is hier
nood aan een aangepaste verwerking zodat bij de verwerking geen
gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terecht komen. De verwerking van
verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouwsector is in België goed
gecoördineerd en succesrijk. Het systeem is vooruitstrevend en staat model in Europa.
De vooropgestelde doelstellingen van de Phytofar-Recover actie (80 % inzameling)
worden gehaald met 92 % voor 2002 en 2003. Voor 2004, 2005 en 2006 werd
respectievelijk 92, 93 en 90 % van de verpakkingen selectief ingezameld. Sinds 1997
worden daarenboven ook inzamelingen gehouden van oude en vervallen producten bij
professionele gebruikers en verdelers. Gemiddeld wordt daarbij ongeveer 100 ton product
per jaar ingezameld. Het systeem van de inzameling van vervallen producten werd eind
2006 erkend door het FAVV (Phytofar, 2007).



Voor oppervlaktewateren zou meer aandacht moeten geschonken worden aan de
beperking van de puntlozingen (lozen van resten, spoelen van spuittank) en aan het nietlandbouwkundig gebruik (herbiciden op verharde oppervlakken met hoge kans tot afvloei)
welke lokaal aanleiding geven tot hoge piekconcentraties. Dergelijke situaties zijn zeer
moeilijk vast te stellen doch diverse incidenten (o.a. vissterfte) en metingen van
verhoogde concentraties in water wijzen op deze misbruiken. Ook accidentele lozingen
kunnen een groot gevaar opleveren voor mens en milieu en moeten ten allen koste
vermeden worden. Een actueel voorbeeld is de grote vissterfte in de Maas ten gevolge
van een accidentele lozing van chloorpyrifos. (De Standaard, 03/08/2007)

Aanvullende maatregelen en instrumenten voor de landbouw
•

Stimuleren van de geïntegreerde en biologische bestrijding;

•

Invoer van ziekte- en plaagresistente variëteiten en bevordering van bepaalde
teelttechnische maatregelen (hydrocultuur, inoculatie van bodem met micro-organismen);

•

Verbetering van de toepassingsefficiëntie (betere
spuittoestellen, plaatsspecifieke precisietoepassingen).

•

Propageren van «bedrijfsmilieuplannen», waarin land- en tuinbouwers aangeven op
welke manier ze hun milieuprestaties verbeteren;

•

Groene labeling bij beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (milieubewust
telen, biologische teelt).

•

Beperkingen van puntlozingen bij spoelen en vullen van sproeitanks,

•

Precisiesproeitechnieken met verminderd productgebruik

•

Rijbespuitingen i.p.v. volleveldbespuitingen

•

Verdere uitbreiding van mechanische onkruidbestrijding
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Ontwikkeling indicatoren - kennishiaten
Indicatoren die het risico en de emissie van biociden inschatten zijn niet beschikbaar en
dienen ontwikkeld te worden. Voorbeeld van een dergelijk risico-indicator is de Seq-indicator
voor gewasbeschermingsmiddelen. Voor biociden is een andere benadering noodzakelijk,
omdat de emissie van biociden naar het milieu zich op een andere wijze manifesteert.
Voor gewasbeschermingsmiddelen is een multirisicobenadering aangewezen, zoals de
POCER-indicator (zie hoofstuk 2.11 Multirisicobenadering van gewasbeschermingsmiddelen).
Wanneer er een betere kennis over het gebruik is, kunnen emissie-indicatoren opgesteld
worden op basis van modelbenaderingen.

2.4 Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
2.4.1 Inleiding
Om in dit hoofdstuk de milieukwaliteit te kunnen evalueren, worden gemeten concentraties in
water getoetst aan de wettelijke normen die gelden in Vlaanderen. Tabel 12 geeft een
overzicht van de huidige grenswaarden voor groepen van bestrijdingsmiddelen. Alle
geciteerde normen zijn terug te vinden in VLAREM II. Er is een belangrijk onderscheid tussen
oppervlaktewater met bestemming drinkwater (als grondstof voor de drinkwaterproductie) en
drinkwater zelf. Met basiskwaliteitnorm OW wordt bedoeld dat alle oppervlaktewater (OW)
aan deze norm moet voldoen.
Tabel 12: Grenswaarden voor groepen van bestrijdingsmiddelen in water
basiskwaliteitsnorm
OW
organochloor:
totaal
per stof
pesticiden-totaal (parathion
- HCH - dieldrin)
pesticiden*:
totaal
per stof
cholinesteraseremming

OW met
bestemming
drinkwater

grondwater

drinkwater

MTC ≤ 0,5 µg/l
MTC ≤ 0,1 µg/l

A ≤ 0,5 µg/l
A ≤ 0,1 µg/l

M ≤ 20 ng/l
M ≤ 10 ng/l
I ≤ 5 µg/l

M ≤ 0,5 µg/l

* deze norm omvat naast bestrijdingsmiddelen ook PCB’s
OW: oppervlaktewater
A: 90 % van de metingen moeten voldoen, en de overige mogen niet 50 % boven de norm gaan
M: mediaan over een jaar
G: gemiddelde over een jaar
I: imperatieve (bindende) waarde voor de 95ste percentiel, en de overige mogen niet 50 % boven de norm gaan
MTC: maximaal toelaatbare concentratie
Bron: VLAREM II

Daarnaast zijn voor de basiskwaliteit van het oppervlaktewater ook grens- en richtwaarden
vastgelegd voor een aantal actieve stoffen. Tabel 13 geeft een overzicht van de huidig
geldende grenswaarden. Voor bestrijdingsmiddelen in regenwater zijn geen wettelijke normen
vastgelegd.
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Tabel 13: Basiskwaliteitsnormen (grenswaarden) voor individuele bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater.
actieve stof
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
hexachloorcyclohexaan (HCH)
hexachloorbenzeen (HCB)
hexachloorbutadieen (HCBD)
DDT (totaal)
p,p’-DDT

norm
G ≤ 10 ng/l
G ≤ 10 ng/l
G ≤ 5 ng/l
G ≤ 5 ng/l
G ≤ 100 ng/l
G ≤ 0,03 µg/l
G ≤ 0,1 µg/l
G ≤ 25 µg/l
G ≤ 10 µg/l

actieve stof
dichloormethaan
dichloorvos
fenitrothion
linuron
malathion
mevinfos
parathion(-ethyl)
simazine
atrazine
dimethoaat

norm
M ≤ 10 µg/l
M ≤ 0,1 µg/l
M ≤ 0,03 µg/l
M ≤ 1 µg/l
M ≤ 0,1 µg/l
M ≤ 0,02 µg/l
M ≤ 0,02 µg/l
M ≤ 1 µg/l
M ≤ 2 µg/l
M ≤ 1 µg/l

G: gemiddelde over een kalenderjaar
M: mediaan over een kalenderjaar
Bron: VLAREM II

2.4.2 Aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
Een decennium lang reeds speurt de Vlaamse Milieumaatschappij systematisch naar
bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Het aantal gemeten stoffen evolueerde ondertussen tot
een 100-tal in 2006. Het pesticidenmeetnet bestond in 1996 en 1997 uit zowat veertig

meetpunten maar werd sinds 1998 gevoelig uitgebreid tot ongeveer honderd plaatsen in
2006. Concreet gaat het om zogenaamde kernmeetpunten (maandelijkse bemonstering),
meetpunten waar tweemaandelijks specifiek naar pesticiden gespeurd werd, extra punten
gekozen om een beter beeld te krijgen van de typische situatie in de Haspengouwse
fruitstreek en meetpunten om de concentraties aan pesticiden bij de gewestgrenzen te
kunnen inschatten. Verder werd in 2006 een aantal meetpunten zeer frequent bemonsterd,
niet alleen om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke concentraties aan actieve stoffen
maar ook om de bijdrage te kunnen inschatten van bekkens met een hoge landbouwactiviteit
en van verstedelijkt gebied (Brussel). Figuur 14 geeft de ligging van de meetplaatsen en het
aantal keer dat deze bemonsterd werden in 2006.
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Figuur 14: Situering VMM-meetplaatsen bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en aantal
monsternemingen (Vlaanderen, 2006)

Bron: VMM

Het pakket gemeten actieve stoffen evolueerde van een zestigtal tot een honderdtal in 2006,
waaronder ook een aantal afbraakproducten. Uit de meetresultaten van 2006 komt duidelijk
naar voor dat een groot aantal van de opgespoorde pesticiden niet of zelden aangetroffen
wordt in het oppervlaktewater: 27 bestrijdingsmiddelen worden nooit aangetroffen en 26
bestrijdingsmiddelen worden bij 0 à 5 % van de metingen aangetroffen. Samengevat, en net
zoals vorige jaren: er wordt een aanzienlijk aantal van de onderzochte bestrijdingsmiddelen
slechts sporadisch gedetecteerd. Daarentegen wordt een klein aantal bestrijdingsmiddelen
zeer frequent teruggevonden. Zeven bestrijdingsmiddelen en één afbraakproduct worden
aangetroffen in 30 à 50 % van de monsters: MCPA, terbutylazine, diuron, chloridazon,
diazinon, bentazone, endosulfansulfaat, carbendazim; 5 bestrijdingsmiddelen en 2
afbraakproducten in meer dan 50% van de metingen: glyfosaat, simazine, isoproturon,
metolachloor, atrazine, AMPA (aminomethylfosfonzuur; wordt gevormd uit glyfosaat en
fosfonaten) en 2-hydroxy-atrazine.
Bij deze cijfers moet men rekening houden met het feit dat per chemische analysemethode
een aantal stoffen gelijktijdig gemeten wordt. Aldus zijn de bestrijdingsmiddelen in een zestal
‘families’ onderverdeeld. Binnen dergelijke groepen komen ook minder relevante
verbindingen voor, bv. omdat hun gebruik sinds jaren verboden is. Verder dient men in het
achterhoofd te houden dat het al dan niet aantreffen van een stof sterk afhankelijk is van de
evoluerende detectielimieten. Elk jaar wordt geëvalueerd welke stoffen verder gemonitord
worden en welke nieuwe actieve stoffen mogelijk relevant worden. De afweging gebeurt op
basis van toenemend gebruik, aquatische ecotoxiciteitsgegeven en middelen van het
uitvoerend laboratorium.
Tabel 18 (zie verder) geeft onder andere de detectiepercentages van frequent aangetroffen
bestrijdingsmiddelen en een aantal van hun afbraakproducten.
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Net zoals in 2005 worden glyfosaat en AMPA zeer frequent teruggevonden. Een opmerkelijke
verschuiving ten opzichte van 2005 is het gestegen detectiepercentage voor terbutylazine,
namelijk van 29 % naar 42 %. Daarnaast is het gedaalde percentage voor atrazine, simazine,
diuron en chloridazon opvallend, van respectievelijk 81 %, 78 %, 74 % en 76 % naar 55 %,
65 %, 42 % en 38 %.
Figuur 15 geeft weer hoeveel bestrijdingsmiddelen er per meetplaats aangetroffen werden in
2006.
Figuur 15: Aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen als actieve stof (Vlaanderen, 2006)

Bron: VMM

Tabel 14 duidt aan in hoeveel percent van de meetplaatsen minstens éénmaal het
bestrijdingsmiddel teruggevonden is in concentraties boven de detectielimiet. De invloed van
de klimatologische factoren wordt door het gebruik van het voortschrijdend gemiddelde
beperkt. Voor de stoffen waarvoor geen metingen over een periode van 3 jaren beschikbaar
waren, werden de beschikbare meetresultaten voor de betrokken periode gebruikt. In Tabel
14 is het vermelde jaartal het middelste van de beschouwde periode. Opvallend is de
toename voor chloridazon, chloortoluron, cyanazine, dichloorvos en metolachloor.
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Tabel 14: Aanwezigheid van veel gebruikte bestrijdingsmiddelen in het VMM-meetnet
oppervlaktewater: detectiepercentages (% van het aantal meetplaatsen waar het
bestrijdingsmiddel minstens 1 maal teruggevonden is)
actieve stof
2,4-D
dichloorprop
2-Hydroxy-atrazine
endosulfan, alfa
AMPA
atrazine
endosulfan, beta
bentazon
carbendazim
chloridazon
chloortoluron
cyanazine
dichloorvos
desethylatrazine
dinoterb
diuron
dimethoaat
endosulfan, sulfaat
lindaan
glyfosaat
heptenofos
isoproturon
linuron
MCPP
metolachloor
monolinuron
parathion-ethyl
simazine
terbutryn

1999

64
100
60

36
40
39
93
98
86
85
100
9
48
20
31
26
98
38

voortschrijdend percentage positieve meetplaatsen
2000
2001
2002
2003
2004
37
50
60
65
69
37
43
46
50
55
41
52
56
71
47
38
25
24
27
95
87
90
86
92
96
91
89
81
87
50
37
23
22
23
51
54
61
65
69
72
77
72
78
38
57
62
69
81
57
53
54
48
61
39
32
19
26
38
35
33
35
35
48
80
65
50
59
77
34
45
42
36
34
97
90
90
84
93
76
62
52
62
70
66
51
48
44
51
90
77
70
55
56
79
74
81
84
91
12
12
12
8
5
59
64
71
68
81
30
58
59
71
79
69
65
69
69
72
29
58
64
65
77
4
17
18
21
22
26
21
13
13
13
93
80
81
69
80
32
23
10
9
18

2005
70
61
75
32
88
88
28
71
77
84
64
42
57
74
31
92
75
53
49
89
5
82
81
70
80
25
17
81
16

Bron: VMM

2.4.3 Concentraties van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
Tabel 15 geeft het voortschrijdend jaargemiddelde over een periode van 3 jaren, uitgedrukt in
ng/L. Dit wil zeggen dat het gemiddelde van alle meetresultaten werd berekend over een
periode van 3 jaren. Op deze manier wordt de invloed van klimatologische factoren zoals
neerslag beperkt. Voor de stoffen waarvoor geen metingen over een periode van 3 jaren
beschikbaar waren, werden de beschikbare meetresultaten voor de betrokken periode
gebruikt. Het jaartal is het middelste van de beschouwde periode. Gezien het gebruik van de
meeste bestrijdingsmiddelen sterk seizoensgebonden is, is de gemiddelde concentratie
tijdens de toepassingsperiode meestal veel hoger. Het gebruik van deze voortschrijdende
jaargemiddelden laat wel duidelijk trends in gebruik van de desbetreffende actieve stoffen
zien. De gemiddelde concentraties van stoffen waarvoor beperkende maatregelen gelden,
nemen af. Dit geldt voor o.a. atrazine en diuron. Deze stoffen worden nog steeds op veel
meetplaatsen aangetroffen (Tabel 15), maar de gemiddelde concentratie daalt over de jaren
heen. De jaargemiddelde concentraties voor dichloorprop, metolachloor en bentazon stijgen
daarentegen duidelijk over de beschouwde periode. Deze resultaten bewijzen dat men de
nodige aandacht moet besteden aan het mogelijke effect van substituerende middelen bij het
inperken van het gebruik of verbieden van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Immers, atrazine
wordt onder andere vervangen door onder andere bentazon in de maïsteelt. Als
totaalherbicide werd vroeger vaak diuron toegepast, waar nu glyfosaat gebruikt wordt.
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Tabel 15: Evolutie van de concentratie van een aantal actieve stoffen: voortschrijdend
jaargemiddelde over een periode van 3 jaren (ng/L) (Vlaanderen, 1998-2005)
actieve stof
2,4-D
dichloorprop
2hydroxy-atrazine
α-Endosulfan
AMPA
atrazine
β-endosulfan
bentazon
carbendazim
chloridazon
chloortoluron
cyanazine
dichloorvos
desethylatrazine
dinoterb
diuron
dimethoaat
endosulfan-sulfaat
lindaan
glyfosaat
heptenofos
isoproturon
linuron
MCPP
methidation
metolachloor
monolinuron
parathion-ethyl
simazine
terbutryn

1999

24
416
11

31
39
44
39
1 147
77
11
25
3
181
16
8
78
0
2
236
7

voortschrijdend gemiddelde (ng/l)
2000
2001
2002
2003
2004
22
60
56
62
60
34
53
56
92
113
21
24
27
42
20
16
6
8
22
1 392 1 707
2 478
2 963
3 372
351
335
277
231
176
10
8
4
5
13
121
154
154
175
230
123
147
176
187
241
226
193
209
234
37
59
55
59
47
20
17
12
8
23
35
29
5
7
12
25
17
14
15
16
15
20
14
9
5
911
744
576
481
299
84
68
43
33
93
8
6
5
7
8
21
15
11
6
4
365
627
760
883
1 013
2
3
3
2
1
188
191
248
248
222
21
48
52
87
61
107
107
96
102
108
4
6
4
4
3
86
101
96
100
109
5
8
8
16
28
3
4
3
3
1
169
118
91
100
101
6
4
5
3
2

2005
62
122
55
20
2988
131
12
235
176
279
67
20
10
11
6
218
88
10
2
921
1
199
52
114
2
143
29
2
105
1

Bron: VMM

2.4.4 Toetsing van de gewasbeschermingsmiddelenconcentraties in oppervlaktewater
aan de wettelijke normen
Om na te gaan of de teruggevonden concentraties een invloed hebben op het aquatisch
leefmilieu werden de meetgegevens uitgebreid geanalyseerd en getoetst aan (1) de
vooropgestelde basiskwaliteitsnormen, (2) een aantal Europese normen of (3) andere
referentiewaarden (zie verder).
De aangehaalde normen (1) en (2) beschrijven voor een aantal stoffen en een aantal
groepsparameters de toegelaten concentraties in het oppervlaktewater. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat voor een beperkt aantal stoffen zowel Vlarem- als Europese normen
gelden, die verschillend zijn.
Momenteel zijn er voor heel wat stoffen nog geen basiskwaliteitsnormen of andere normen
beschikbaar. Voor dergelijke stoffen die vaak teruggevonden worden, is het interessant om
de gevonden concentraties te vergelijken met een relevante referentiewaarde. Tabel 17 geeft
een overzicht van een aantal relevante referentiewaarden. Deze referentiewaarden werden
afgeleid volgens de methode die beschreven staat in Europese Kaderrichtlijn Water op basis
de meeste recente ecotoxiciteitsgegevens. Deze uniforme methode heeft als doel veilige
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concentraties voor het oppervlaktewater te bepalen en wordt ook beschreven in kader van
Risk Assessments op Europees niveau. Op basis van de ecotoxiciteitsgegevens kan men een
“Predicted No-effect Concentration” of “PNEC” berekenen die een over lange termijn veilige
concentratie aangeeft. Daarnaast wordt op basis van acute giftigheid eveneens een
“Maximum Admissable Concentration” of “MAC” afgeleid, een maximumconcentratie die
normaal nooit zou overschreden mogen worden. PNEC en MAC vormen mee de basis
waarop de Europese Commissie en de lidstaten momenteel milieukwaliteitsnormen
vastleggen of stoffen prioriteren.
Een belangrijk aandachtspunt is dat het resultaat van deze toetsingen richtinggevend is en de
gedane uitspraken eerder kwalitatief van aard zijn. Immers, bestrijdingsmiddelen worden
slechts in welbepaalde periodes gebruikt. Piekconcentraties in de gebruiksperiode kunnen
van korte duur zijn en mogelijks niet zichtbaar zijn bij een maandelijks of tweemaandelijkse
meting. Verder, de basiskwaliteitsnormen zijn gebaseerd op medianen waardoor één enkele
piekconcentratie geen invloed heeft op dergelijke normtoetsing.
Toetsing aan de basiskwaliteitsnormen
Organochloorpesticiden
Op 3 meetplaatsen is niet voldaan aan één of meer basiskwaliteitsnormen voor individuele
chloorpesticiden. Dit is te wijten aan overschrijdingen voor lindaan (1 meetplaats) en α- en βendosulfan (beide 2 meetplaatsen). Aan de norm voor totale organo-chloorpesticiden voldoen
2 van de 105 meetplaatsen niet.
Wanneer de twee voorwaarden gecombineerd worden, voldoen 3 van de 105 meetplaatsen
niet.
Onderstaande tabel (Tabel 16) geeft het aantal meetplaatsen dat niet voldoet over de
afgelopen jaren; vanaf 2003 tot 2006 is er een duidelijke daling.
Tabel 16: Aantal meetplaatsen dat niet voldoet aan de basiskwaliteitsnorm voor
organochloorpesticiden
jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

aantal meetplaatsen dat niet
voldoet
27
10
13
19
17
9
3

Aantal individuele pesticiden
Uit de toetsing ten opzichte van de grenswaarde blijken er nergens overschrijdingen te zijn.
Om het beeld te vervolledigen werd tevens nagegaan of de basiskwaliteitsnormen
overschreden worden indien ze gelden als richtwaarde (Tabel 18). Dit laatste wil zeggen dat
de basiskwaliteitsnorm geldt als een 90-percentiel in plaats van een mediaan. Vergelijking
met voorgaande jaren toont aan dat er minder overschrijdingen zijn van deze 90percentieldrempel voor atrazine, dichloorvos, simazine, dimethoaat en parathion-ethyl.
Figuur 16 geeft een overzicht van de meetplaatsen waar de basiskwaliteitsnormen voor
organochloorpesticiden en een aantal individuele pesticiden worden overschreden. Hieruit
blijkt dat de overschrijdingen voor de organochloorpesticiden vooral gelokaliseerd zijn in de
Haspengouwse fruitstreek.
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Toetsing aan de Europese normen
Nergens wordt er een overschrijding van deze Europese normen vastgesteld.
Figuur 16: Overschrijdingen van de wettelijke normen (Vlarem II, EU-richtlijnen), Vlaanderen
2006

Bron: VMM

2.4.5 Toetsing van de bestrijdingsmiddelenconcentraties in oppervlaktewater aan
ecologische referentiewaarden
Voor de volgende stoffen zijn er momenteel nog geen basiskwaliteitsnormen of andere
normen beschikbaar: diuron, glyfosaat, carbendazim, bentazon, mecoprop (MCPP),
isoproturon, MCPA, het afbraakproduct endosulfansulfaat, dichloorprop (2,4-DP),
chloortoluron, 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) en chloridazon. Toetsing van de
meetresultaten ten opzichte van de beschikbare PNEC- en MAC-waarden kunnen het beeld,
bekomen na toetsing aan de wettelijke normen aanvullen. Deze tabel werd aangepast op
basis van de meest recente ecotoxiciteitsgegevens, wat in bepaalde gevallen tot grote
verschillen in PNEC- en MAC-waarde kan leiden in vergelijking met vorig jaar. Dit heeft
verder tot gevolg dat het beeld geschetst in het achtergronddocument 2005 niet helemaal kan
vergeleken worden met het beeld dat in Tabel 17 gegeven wordt.
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Tabel 17: PNEC- en MAC-waarden voor een aantal bestrijdingsmiddelen op basis van de
meeste recente ecotoxiciteitsgegevens
stof

PNEC (ng/l)
2,4-D
18500
2-hydroxyatrazine
1000
alachloor
300
atrazine
600
bentazone
45000
carbendazim
200
chloortoluron
230
chloridazon
10000
chlorofenvinfos
50
desethylatrazin
9840
diazinon
1,6
dichloorprop
24000
dichloorvos
1,2
dimethoaat
20
diuron
200
endosulfan, alfa
5
endosulfan, beta
5
endosulfan, sulfaat
5
glyfosaat
10000
hexachloorcyclohexaan, gamma 20
isoproturon
300
linuron
250
MCPA
700
MCPP (mecoprop)
13000
metazachloor
250
metolachloor
200
metoxuron
250
parathion-ethyl
3
pirimicarb
90
simazine
1000
terbuthylazine
230
trifluralin
30

MAC (ng/l)
200000
.
.
2000
500000
2000
2300
20000
.
98400
37
200000
7
200
1800
10
10
10
100000
40
1000
700
20000
40000
.
5600
.
4
1900
4000
2300
.

Bron: VMM

Toetsing van de meetresultaten ten opzichte van deze PNEC- en MAC-waarden geeft een
beeld van respectievelijk de chronische en acute effecten veroorzaakt door de aanwezigheid
van de betrokken stof. Een overschrijding van de PNEC-waarde werd gedefinieerd als een
meetplaats waar de helft van de metingen boven de PNEC-waarde lagen. Als het maximum
van de resultaten groter was dan de MAC-waarde, werd dit genoteerd als een overschrijding
van de MAC-waarde. Een mogelijke verklaring voor het feit dat voor veel stoffen de
overschrijding van de MAC veel groter is dan die van de PNEC is dat voor die stoffen
doorgaans lage concentraties gemeten worden (laag chronisch effect) maar dat soms hoge
pieken bereikt worden (hoog acuut effect), dit kan bijvoorbeeld seizoensgebonden zijn.
Het algemeen beeld van de chronische en acute belasting van het oppervlaktewater vindt
men in onderstaande figuren: voor een twintigtal stoffen werden de PNEC- en MACoverschrijdingen per meetplaats bepaald (AMPA, atrazine, cyanazine, chloorprofam,
chloortoluron, chloridazon, dichloorvos, dinoterb, diuron, DNOC, α-endosulfan, β-endosulfan,
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endosulfan-sulfaat, glyfosaat, γ-hexachloorcyclohexaan, heptenofos, isoproturon, linuron,
methidation, metolachloor, parathion, terbutryn, trifluralin).
Figuur 17 & Figuur 18 stellen de overschrijdingen van de PNEC-waarden, respectievelijk de
MAC-waarden grafisch voor op de kaart van Vlaanderen. De overschrijdingen van de MACwaarden zijn voornamelijk te situeren in het Ijzerbekken en het Demerbekken/Haspengouw.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit landbouwgebieden zijn.
Figuur 17: Overschrijdingen van
oppervlaktewater (Vlaanderen, 2006)

de

PNEC-waarden

voor

bestrijdingsmiddelen

in

Bron: VMM
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Figuur 18: Overschrijdingen van
oppervlaktewater (Vlaanderen, 2006)

Achtergronddocument
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Bron: VMM

Heel wat maatregelen kunnen aanleiding geven tot verminderde concentraties van
bestrijdingsmiddelen in het milieu. Maatregelen die het gebruik beperken zijn toegelicht in
2.2.4. Evaluatie en maatregelen. Maatregelen die de verspreiding naar de verschillende
milieucompartimenten beperken, komen aan bod onder 2.3.4. Evaluatie en maatregelen.
Tabel 18 geeft een algemeen overzicht van de meetresultaten voor 2006.
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Tabel 18: Bestrijdingsmiddelen: detectiepercentages, aantal postieve meetplaatsen, aantal
meetplaatsen dat niet voldoet aan de basiskwaliteitsnorm en toetsing meetresultaten aan
PNEC- en MAC-waarden
stof

2-hydroxy-atrazine

N

105

detectie%*

N
positief**

N dat niet
voldoet aan
de
basiskwaliteits
norm

N dat niet
voldoet aan de
basiskwaliteits
norm
(richtwaarde)

N waar de
mediaan de
PNEC
overschrijdt

N waar het
maximum de
MAC
overschrijdt

54

25

nvt

nvt

0

geen MACwaarde
beschikbaar

AMPA
(=afbraakproduct°°)

105

atrazine°

105

55

99

0

1

0

3

bentazone

105

34

80

nvt

nvt

0

0

carbendazim

105

30

75

nvt

nvt

6

8

chloortoluron

105

27

83

nvt

nvt

3

6

chloridazon

105

37

92

nvt

nvt

0

2

desethylatrazine

105

11

60

nvt

nvt

0

0

diazinon

105

37

98

nvt

nvt

27

56

dichloorvos

105

8

44

0

2

0

44

dimethoaat

105

19

81

0

nvt

3

17

diuron°

105

42

99

nvt

nvt

4

4

α-endosulfan°

105

7

32

2

nvt

3

17

β-endosulfan°

105

7

29

2

nvt

4

14

endosulfan-sulfaat

105

31

61

nvt

nvt

24

3

fenitrothion

105

0

0

0

nvt

toetsing niet

toetsing niet

92

105

nvt

nvt

0

geen MACwaarde
beschikbaar

relevant

relevant

glyfosaat

105

isoproturon°

105

59

linuron

105

4

lindaan°

105

9

47

malathion

105

1

11

0

2

niet getoetst

niet getoetst

MCPA

105

44

101

nvt

nvt

0

2

MCPP

105

24

83

nvt

nvt

0

0

metolachloor

105

57

101

nvt

nvt

1

2

metoxuron

105

21

70

nvt

nvt

0

geen MAC-

79

105

nvt

nvt

0

0

99

nvt

Nvt

1

29

37

0

1

0

13

1

nvt

0

8

waarde
beschikbaar
mevinfos

105

0,1

1

0

nvt

toetsing niet
relevant

relevant

parathion-ethyl

105

0,6

6

0

3

0

6

pirimicarb

105

27

76

nvt

nvt

0

2

simazine°

105

65

103

0

3

0

2

terbutylazine

105

42

98

nvt

nvt

0

4

2,4-DP

105

16

60

nvt

nvt

0

0

2,4-D

105

16

76

nvt

nvt

0

0

105

16

72

nvt

nvt

0

geen MAC-

metazachloor

toetsing niet

waarde
beschikbaar

N: aantal meetplaatsen
*: aantal positieve detecties/totaal aantal analyses (voor het gehele meetnet)
**: aantal meetplaatsen waar de stof minstens 1 maal gedetecteerd werd in de loop van 2006
° prioritaire stof Bijlage X Kaderrichtlijn Water
°° AMPA wordt gevormd uit de afbraak van glyfosaat en fosfonaten
Bron: VMM
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2.4.6 Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater met bestemming drinkwater (SVW)
Van op Europees niveau worden strenge eisen geformuleerd voor wat betreft de
aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater met bestemming
drinkwater. Hoewel deze normen een weergave zijn van het voorzorgsprincipe en geen
relatie aangeven met gevaren voor de menselijke gezondheid, heeft de Vlaamse
drinkwatersector aanzienlijke inspanningen geleverd om inzichten te verkrijgen in de
aanwezigheid van deze stoffen in het grond- en oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt
geproduceerd. De norm voor grondwater met bestemming drinkwater is 0,1 µg/l per stof en
maximaal 0,5 µg/l voor de som van de gemeten gewasbeschermingsmiddelen. Deze
grenswaarde werd eveneens opgenomen in de EU-richtlijn 91/414/EEG.
In volgend overzicht wordt de evolutie geschetst omtrent de aanwezigheid van vier
gewasbeschermingsmiddelen (atrazine, simazine, diuron en isoproturon) in de periode 19902001. Voor sommige winplaatsen konden enkel gegevens gevonden worden voor de periode
1997-2001. De keuze van deze stoffen is o.m. gebaseerd op het feit dat ze in het voorbije
decennium tot de meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen behoorden, dat op alle
locaties in Vlaanderen meetgegevens voor deze stoffen aanwezig zijn en deze stoffen via
eenvoudige zuiveringstechnieken onvoldoende verwijderd worden. De vier gekozen stoffen
zijn alle herbiciden. Hierbij dient benadrukt te worden dat naast deze stoffen regelmatig
andere gewasbeschermingsmiddelen (en metabolieten) werden aangetoond gedurende de
beschouwde periode.
Voor wat het oppervlaktewater betreft, wordt over de aangegeven periode, per jaar en per
innamepunt een gemiddelde, een minimum en een maximum gehalte aangegeven. Tevens
werd voor elk innamepunt een jaarvracht berekend voor elk bestrijdingsmiddel. Voor de
evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit werden vijf winningen geëvalueerd, op een totaal
van zes winningen in Vlaanderen. Twee winningen werden gevolgd over de periode 19902001, drie winningen over de periode 1997-2001. Over de beschouwde periodes werden de 4
substanties (atrazine, simazine, diuron en isoproturon) op alle winplaatsen aangetroffen:
Kluizen, Blankaart, Gavers, Lier en Broechem. Lier en Broechem situeren zich op de
Kempense kanalen, die gevoed worden met water van de Maas. Sommige
gewasbeschermingsmiddelen werden gedurende het hele jaar aangetroffen, andere eerder
gebonden aan het seizoen van gebruik, hetgeen een voortdurende waakzaamheid noodzaakt
gedurende het hele jaar.
De hoogste waarden die gemeten worden op oppervlaktewater liggen voor atrazine vele
malen hoger dan de waarden die worden aangetroffen in grondwater, te Kluizen werd een
maximum gehalte van 10,8 µg/l gemeten (1997). Ook voor de andere stoffen worden maxima
aangetroffen die erg hoog liggen: diuron (3,3 µg/l, Kluizen, 1998), isoproturon (0,5 µg/l,
Blankaart, 1999) en simazine (1,5 µg/l, Kluizen, 1998). De maxima gemeten in de Kempense
kanalen (Lier, Broechem) liggen lager dan in Kluizen, Gavers en Blankaart. De gehaltes in de
Kempense kanalen worden hoofdzakelijk bepaald door de gehaltes in het Maaswater: de
Kempense kanalen worden slechts door een beperkt aantal beken en overstorten beïnvloed.
Bovendien bevatten sommige van deze beken zeer lage concentraties aan
gewasbeschermingsmiddelen.
De waarde van de maximale waarden dient als indicatief te worden beschouwd, omwille van
de aard van de rivieren. Kleine rivieren vertonen doorgaans hogere gehaltes dan grote
rivieren waar verdunning een grote invloed heeft. Ook klimatologische factoren spelen een
zeer belangrijke rol: doseringen van herbiciden en fungiciden zijn sterk afhankelijk van deze
factor. Het afspoelen van gewasbeschermingsmiddelen is eveneens sterk weersafhankelijk.
De gemiddelde gehaltes geven meer bruikbare informatie om de evoluties te evalueren. Over
de beschouwde periodes dalen de gemiddelde waarden voor atrazine en simazine, op alle
monsterpunten voor oppervlaktewater. De evolutie van de minimum waarden bevestigt in
grote lijnen deze evolutie. Voor wat diuron betreft wordt op drie van de vijf meetpunten tussen
1990 en 1995 een stijging van het gemiddelde diuron gehalte vastgesteld, vanaf 1996 dalen
de gemiddelde waarden. Voor de andere punten is evolutie niet eenduidig. De evolutie van de
minimum- en maximumwaarden levert geen duidelijk beeld op. Voor isoproturon is op geen
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van de vijf monsterpunten een duidelijke evolutie waarneembaar noch voor de gemiddelde,
noch voor de extreme waarden.
Deze vaststellingen worden ondersteund door de vrachtberekeningen die sinds een tiental
jaren worden uitgevoerd op de Maas te Luik (ingang Kempense kanalen). De
vrachtberekening gebeurt op basis van 52 metingen per jaar. De vrachten aan atrazine en
simazine daalden over de laatste tien jaren, de diuronvracht steeg in de periode 1990-1995
maar nam daarna af. Voor isoproturon is geen duidelijke tendens waar te nemen.
Op drie innamepunten ligt de jaargemiddelde waarde over de hele periode (1997-2001),
zowel voor atrazine als voor diuron boven 0,1 µg/l. Op de twee overige plaatsen lag de
jaargemiddelde waarde voor atrazine hoger dan 0,1 µg/l in de periode 1990-1998. Voor
diuron werd deze waarde jaarlijks overschreden in de periode 1992-1998. Sinds 1999 wordt
een daling waargenomen van de maximale concentraties voor atrazine en diuron in het
Maaswater te Broechem (Figuur 19). Voor isoproturon wordt de waarde van 0,1 µg/l jaarlijks
overschreden op één plaats (1997-2001). Op de andere punten gebeurt dit sporadisch. Voor
simazine wordt op twee punten geen enkele overschrijding gevonden (1990-2001), op de
andere drie punten werden zeven overschrijdingen vastgesteld op een totaal van 15
jaargemiddelden.
Figuur 19: Gewasbeschermingsmiddelen in het Maaswater voor drinkwaterproductie op het
innamepunt te Broechem (1990-2001)
concentratie (µg/l)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1990

1992

1993

1995

1996

1998

1999

2001

atrazine gemiddelde

0,2

0,22

0,17

0,16

0,18

0,12

0,08

0,06

atrazine maximum

0,43

0,7

0,56

0,56

0,4

0,33

0,28

0,19

diuron gemiddelde

0,09

0,1

0,16

0,17

0,21

0,15

0,14

0,03

diuron maximum

0,18

0,37

0,5

0,48

0,66

0,48

0,56

0,14

Bron: SVW (2002)

Er dient benadrukt te worden dat naast de gerapporteerde stoffen diverse
gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen in oppervlaktewaterwinningen in
concentraties boven 0,1 µg/l: chloridazon, metamitron, chloortoluron, metolachloor,
ethofumesaat, bentazon, carbendazim, DEA, terbutylazine (Phytofar, 2001 & AWW, 2002).
Bij de evoluties die naar voor treden uit de gerapporteerde resultaten dienen diverse
bemerkingen geformuleerd te worden die bepaalde kwaliteitsevoluties kunnen verklaren:
enerzijds zijn er van overheidswege maatregelen genomen om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen te beperken, anderzijds werd door de producenten een aantal
initiatieven genomen in het kader van het product stewardship. Van overheidswege werden
volgende maatregelen getroffen:


invoeren van een bijkomende taks van 0,25 euro per kg aktieve stof atrazine, simazine,
diuron en isoproturon (en ook lindaan) via het KB van 19 augustus 1998;
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invoering van een taks op gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met
een minimum van 0,62 euro per verpakking;



het verbod van het gebruik van atrazine en simazine in de totale onkruidbestrijding;



de intrekking van de erkenning voor de middelen die atrazine als enige werkzame stof
bevatten;



het volledige verbod op atrazine;



de intrekking van de erkenning voor de middelen die diuron als enige werkzame stof
bevatten;



het Decreet van 21 december 2001 betreffende de vermindering van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest effect

Van de kant van de producenten wordt gedurende enkele jaren veel aandacht besteed aan
het product stewardship, deze benadering omvat o.m. fysische aspecten (infrastructuur),
technische aspecten (efficiëntere apparatuur) en opleiding van gebruikers. Enkele
voorbeelden zijn:


campagnes om professionele gebruikers te sensibiliseren voor een meer efficiënt gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen o.m. correct gebruik van spuitapparatuur, opvang en
behandeling van restanten, in Vlaanderen in het bijzonder gericht op de IJzer en de
Blankaart;



gebruik van lagere doseringen dan voorheen, éénmalige applicatie per jaar, enkel op
teelten en landbouwgronden die hiervoor geschikt zijn;



ontwikkeling van producten die minder schadelijk zijn;



Informatie ter beschikking stellen van alle partijen om te voorkomen dat
gewasbeschermingsmiddelen in het water komen via transport, opslag, gebruik en
verwijdering;



ontwikkeling van geschikte analysemethodes voor gewasbeschermingsmiddelen in water
en ter beschikking stellen van deze methodes aan geïnteresseerden;



invoeren van Agri-Environment programma’s zoals IPM (Integrated Pest Management),
zoals in de fruitteelt.

Deze elementen verklaren ten dele de evoluties die worden waargenomen in de gehaltes die
gemeten worden in oppervlaktewater en de vrachten die hieruit berekend werden.
Los daarvan dient er rekening gehouden te worden met het feit dat gedurende het laatste
decennium belangrijke verschuivingen zijn gebeurd in de herbicidenmarkt met als meest
markante tendens dat in diverse applicaties sommige herbiciden (atrazine, simazine, diuron)
werden verdrongen door glyfosaat. Deze evolutie dient nauwgezet opgevolgd te worden.

2.5 Bestrijdingsmiddelen in waterbodems
2.5.1 Organochloorbestrijdingsmiddelen in waterbodems
Het waterbodemmeetnet VMM beslaat 600 locaties waarvan elk jaar 150 worden
bemonsterd. De fysicochemische beoordeling van de waterbodem omvat onder meer een
onderzoek naar de aanwezigheid van organochloorbestrijdingsmiddelen. In Tabel 19 is
aangegeven welke middelen werden meegenomen in de beoordeling.
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Tabel 19: Onderzochte organochloorbestrijdingsmiddelen in de waterbodem
parameter
24DDD
24DDE
24DDT
44DDD
44DDE
44DDT
aendo
aHCH
Aldrin
bHCH
cHpCEpx
dieldrin
endrin
gHCH
HCBz
HpC
isodrin

omschrijving
op'Dichloordifenyldichloorethaan
op'Dichloordifenyldichlooretheen
op'Dichloordifenyltrichloorethaan
pp'Dichloordifenyldichloorethaan
pp'Dichloordifenyldichlooretheen
pp'Dichloordifenyltrichloorethaan
endosulfan, alfa
hexachloorcyclohexaan, alfa
aldrin
hexachloorcyclohexaan, beta
heptachloorepoxyde (cis)
dieldrin
endrin
lindaan
hexachloorbenzeen
heptachloor
isodrin

bron: VMM (2006)

De indeling van de meetplaatsen in 4 klassen gebeurt op basis van de triade methode.
De fysisch-chemische component van de Triade beschrijft de fysisch-chemische kwaliteit van
de waterbodem. Steeds worden de meest gekende chemische verontreinigingen
geanalyseerd, waardoor de fysisch-chemische inhoud van de waterbodem wordt
weergegeven.
In het kader van de methodologische studie naar de inventarisatie, de ecologische effecten
en de saneringsmogelijkheden van de bodems van de Vlaamse waterlopen werd een
toetsingskader ontwikkeld dat de aanrijking aangeeft van microverontreinigingen t.o.v.
referentiegehaltes, nadat een standaardisatie is gebeurd voor zware metalen en organische
microverontreinigingen t.o.v. organische stof (5 %) en klei (11 %). Dit gebeurt overeenkomstig
de voorwaarden voor omrekening van achtergrondwaarden en bodemsaneringsnormen voor
terrestrische bodems.
Bij de verdeling in fysisch-chemische klassen worden arbitraire aanrijkingsniveaus t.o.v.
referentiewaarden aangenomen. De referentiewaarden werden, tijdens de studie, bepaald uit
het geometrisch gemiddelde van 12 streng geselecteerde referentiewaterlopen in Vlaanderen
(Tabel 21). Van iedere variabele wordt een verhouding tot de referentie berekend, de VTR.
De logaritme hiervan varieert tussen de grenzen 0 en 2. M.a.w. het aanrijkingsniveau varieert
tussen 0 en 100. Tussen deze grenzen worden arbitrair 4 klassen gedefinieerd (Tabel 20).
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Tabel 20: Logindex en aanrijkingsniveau voor de verschillende fysisch-chemische klassen
Log VTR
<0,4
0,4-0,8
0,8-1,2
>1,2

aanrijking

klasse

<2,5
2,5-6,3
6,3-15,8
>15,8

1
2
3
4

kleur
blauw
groen
geel
rood

betekenis t.o.v
referentie
niet afwijkend
licht afwijkend
afwijkend
sterk afwijkend

Tabel 21: Referentiewaarden voor de verschillende variabelen als het geometrisch
gemiddelde van 12 referentiewaterlopen en de verschillende niveaus ter indeling van de
klassen
microverontreiniging
referentiewaarde
SomOCP
3,9

X
9,8

Y
24,6

Z
61,6

eenheid
µg/kg DS

DS = droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen werden herhaaldelijk in afwijkende concentraties
gedetecteerd. Opvallend hierbij is dat reeds lang verboden middelen als DDT (en
afbraakproducten) nog steeds in hoge concentraties worden teruggevonden (tot meer dan
400 µg/kg droge stof). Ook de reeds decennialang niet meer erkende cyclodiënen (drins)
komen op diverse meetplaatsen in hoge waarden voor. In vergelijking met de
referentiewaarde voor organochloorgewasbeschermingsmiddelen (3,9 µg/kg droge stof) blijkt
dat voor 31 % een afwijking ten opzichte van de referentiewaarde wordt vastgesteld in de
periode 2003-2006. In 3 % blijkt dit zelfs een sterke afwijking te zijn (Figuur 20). Voor meer
informatie over staalname en gegevensverwerking wordt verwezen naar de VMM webstek
(www.vmm.be) en rapporten over het waterbodemmeetnet en de oppervlaktewaterkwaliteit
(VMM, 2003b; VMM, 2005; VMM, 2006).
Figuur 20: Klassenverdeling
waterbodemmeetplaatsen naar
(Vlaanderen, 2003-2006)

(afwijking t.o.v. de referentiewaarde) van de
verontreiniging door organochloorbestrijdingsmiddelen

afwijkend
8%

sterk afwijkend
3%

licht afwijkend
20 %

niet afwijkend
69 %

Bron: VMM waterbodemdatabank

De meetplaatsen die in 2000-2002 bemonsterd werden, kwamen opnieuw aan bod in 20042006. In die periode is de toestand licht verbeterd, het percentage meetplaatsten dat sterk
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afwjikt van de referentiewaarde is immers gedaald van 7 naar 3 % (Figuur 21). Deze cijfers
geven aan dat de waterbodemkwaliteit van nature niet snel verbetert. Gerichte saneringen
blijven dan ook noodzakelijk.
Figuur 21: Evolutie van de klassenverdeling van de waterbodemmeetplaatsen naar
verontreiniging door organochloorbestrijdingsmiddelen (Vlaanderen, 2004-2006 t.o.v. 20002002)
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40%
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30%
20%
10%
0%
2000-2002

2004-2006

Bron: VMM

Gewasbeschermingsmiddelen zijn slechts één aspect van de verontreiniging van
waterbodems. Voor meer informatie wordt verwezen naar het achtergronddocument Kwaliteit
Oppervlaktewater en de Jaarrapporten Water (www.vmm.be). Sanering van waterbodems is
een noodzaak, maar de kosten zijn hoog. In een recente studie uitgevoerd door de
Universiteit Antwerpen (Leloup et al., 2006) werd onderzoek gedaan naar de ecologische en
ecotoxicologische onderbouwing van kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. Uit die
studie komen nieuwe toetsingswaaden, ook voor organochloorpesticiden. Ook hier wordt voor
meer informatie verwezen naar het achtergronddocument Kwaliteit Oppervlaktewater.
2.5.2 Organotinverbindingen in water en waterbodems
Organotinverbindingen zijn een groep van stoffen waarin koolstof-tin verbindingen
voorkomen. Ze worden toegepast in aangroeiwerende verven (anti-fouling) op
scheepsrompen (tegen groei van algen en zeewieren), als fungicide en acaricide in de
landbouw. Een aantal van deze verbindingen zijn vrij persistent en werken in op de
hormoonhuishouding van sommige organismen. Zo werd door het gebruik van tributyltin
(TBT) als aangroeiwerend middel in verven voor scheepswanden, bij zeeslakken imposex
vastgesteld, vrouwelijke slakken krijgen dan een niet-functionele penis waardoor ze zich niet
meer kunnen voortplanten.
In 2000-2001 voerde de VMM een beperkte meetcampagne uit naar organotinverbindingen in
water en waterbodems (Figuur 22). In totaal werden 14 water- en 8 waterbodemmonsters
geanalyseerd op respectievelijk 6 en 9 organotinverbindingen. In de watermonsters kon
slechts in 6 % van de metingen concentraties organotinverbindingen worden aangetoond, die
echter ook nauwelijks hoger lagen dan de detectielimiet (1 tot 7 ng tin/l). In de waterbodems
daarentegen werden op twee plaatsen (de vissershaven te Zeebrugge en het Hansadok in de
haven van Antwerpen) sterk verhoogde concentraties aan organotinverbindingen gevonden
(voor sommige organotinverbindingen tot enkele mg tin/kg). Een opvolgingsonderzoek is
aangewezen om bevestiging van de gegevens en meer gedetailleerde informatie over de
toestand te verkrijgen (VMM, 2001).
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De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in de periode 2005-2006 in meer dan 100
sedimentmonsters, in het kader van het routinematig waterbodemmeetnet, organotins
geanalyseerd.
Tabel 22 geeft een overzicht van de detectiepercentages van een aantal van deze
organotinverbindingen. Tributyltin werd in een range van 0,9 tot 3130 µgSn/kg DS gevonden.
Voor Trifenyltin werden waarden tussen 0,8 en 369 µgSn/kg DS waargenomen. Ter illustratie:
de Nederlandse WVO-norm van TBT voor het terugstorten van baggerspecie in de
Westerschelde is 100 µgSn/kg DS (Staatscourant 5 juli 2004, nr 125/p. 14).
Tabel 22: Detectiepercentages voor organotinverbindingen in waterbodems

DBySn
DFySn
MBySn
MFySn
TBySn
TFySn
TtBySn

detectiepercentage
2005
2006
76%
57%
37%
21%
68%
73%
0%
63%
38%
40%
34%
32%

Figuur 22: Organotinverbindingen in waterbodems (Vlaanderen en Westerschelde, 20052006)

Bron: VMM

Het AFS-verdrag (Anti Fouling Systems on Ships) over de controle van schadelijke
aangroeiwerende middelen op schepen is aangenomen op 5 oktober 2001 te Londen
(www.imo.org). Het bepaalt dat vanaf 1 januari 2003 de schadelijke organotinverbindingen in
de ondertekenende landen niet meer als aangroeiwerend middel op scheepswanden mogen
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toegepast worden. De ratificaties van het AFS-verdrag zijn nog steeds niet afgelopen,
bijgevolg is het verdrag ook nog niet in werking getreden. Op Europees niveau werd de
ratificatie opgestart en zijn de afspraken uit het AFS-verdrag al wel opgenomen in
verordening 782/2003 (die dus rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten). Daarnaast
werd de productregeling inzake TBT aangepast (richtlijn 2002/62/EG), die in België is
omgezet in het KB van 25 oktober 2002. Hoewel het AFS-verdrag dus officieel nog niet in
werking getreden is, zijn de afspraken die erin opgenomen zijn al wel van toepassing op
België en de andere Europese lidstaten.
De erkenningen voor de gewasbeschermingsmiddelen fentinhydroxide en fentinacetaat
(organotinverbindingen gebruikt in de landbouw) werden ingetrokken op 20 december 2002.
De voorraden mochten nog opgebruikt worden tot 20 december 2003.

2.6 Bestrijdingsmiddelen in grondwater
2.6.1 Bestrijdingsmiddelen in grondwater (grondwatermeetnet VMM, Afdeling Water)
Deze indicator kan pas geactualiseerd worden in februari 2008
In de landbouw maar ook door de privé en de overheidsdiensten worden bestrijdingsmiddelen
ingezet, die bij overmatig gebruik gemakkelijk in de ondergrond kunnen infiltreren. Vooral
stoffen met een lage adsorptiecapaciteit, die bovendien moeilijk afbreekbaar zijn of toxische
metabolieten vormen, kunnen een gevaar voor het grondwater zijn. In het voorjaar van 2006
werd de analysecampagne voor de bestrijdingsmiddelen verder uitgebouwd en bijgesteld,
zodat de resultaten van de voorgaande analysecampagnes niet zomaar met deze van 2006
te vergelijken zijn. In totaal zijn 404 putten (ca. 500 meetfilters) bemonsterd, gespreid over de
verschillende hydrogeologisch homogene zones (HHZ’s) van Vlaanderen. Gezien de
bestrijdingsmiddelen in hoofdzaak in de oxidatiezone van de bovenste watervoerende lagen
voorkomen en op een vergelijkbare manier diffuus in landbouwgebied worden verspreid als
nutriënten, kan voorlopig de indeling van de HHZ’s als referentieniveau worden gebruikt.
Figuur 23 geeft de percentages aan overschrijdingen op putniveau weer. Het gros aan
overschrijdingen wordt voor de stoffen desethylatrazine, atrazine, bentazon en AMPA
vastgesteld, en dit zowel voor de individuele overschrijdingsnorm van 0,1 µg/l als ook voor de
norm van 0,5 µg/l, die voor de som van alle bestrijdingsmiddelen van toepassing is. Ondanks
het verbod op het gebruik van atrazine sinds september 2005, kan deze stof samen met zijn
afbraakproduct desethylatrazine in grote mate in het freatische grondwater worden
aangetroffen. Dit toont de resistentie van deze stoffen maar ook de traagheid, waarmee het
systeem grondwater werkt. Bovendien is het voorkomen van bentazon en AMPA, het
afbraakproduct van glyfosaat, tegenover vorige meetcampagnes duidelijk toegenomen. De
vraag stelt zich hierbij of de toename het gevolg is van de uitbreiding van het
bestrijdingsmiddelenmeetnet of versterkte toepassing, mogelijk ter vervanging van
atrazine.Voor linuron wordt dan weer geen overschrijding vastgesteld. Ook glyfosaat wordt
nauwelijks gemeten, gezien de relatief snelle omzetting naar AMPA.
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Figuur 23: Overschrijdingspercentages voor bestrijdingsmiddelen in het freatische grondwater
op putniveau (Vlaanderen, voorjaar 2006)
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Bron: VMM, afdeling Water

Globaal bekeken wordt op 58,2 % van de meetlocaties reeds de aanwezigheid van de
milieuvreemde bestrijdingsmiddelen in het grondwater vastgesteld (Figuur 24). Op ca. 25 %
van de locaties is de individuele norm of de norm voor de som van de bestrijdingsmiddelen
overschreden. De verdere evolutie kan pas op basis van langere meetreeksen worden
vastgesteld.

68

december 2007

Achtergronddocument

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

Figuur 24: Overzicht van de bestrijdingsmiddelenmetingen (Vlaanderen, voorjaar 2006)
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Bron: VMM, afdeling Water

De overschrijdingen zijn gespreid over de verschillende hydrogeologisch homogene zones
van heel Vlaanderen (Figuur 25). Een sterke correlatie met de verschillende zones laat zich
voorlopig niet vaststellen, wel is er een verband met de verschillende landbouwgebieden.
Duidelijke verontreinigingspieken (atrazine, bentazon en AMPA) laten zich voor in
Haspengouw opmerken. In West-Vlaanderen worden dan weer veel verontreinigingen met
bentazon vastgesteld. In het algemeen zijn veel overschrijdingen in het zuidelijke gedeelte
van Vlaanderen (heuvelstreken) te vinden.

december 2007

69

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

Achtergronddocument

Figuur 25: Verspreiding van bstrijdingsmiddelen in het freatische grondwater (Vlaanderen,
voorjaar 2006)

Bron: VMM, afdeling Water

2.6.2 Bestrijdingsmiddelen in grondwater bestemd voor drinkwaterproductie
(Belgaqua-Phytofar, 2002)
Water dat bestemd is voor drinkwaterproductie, of het nu grond- dan wel oppervlaktewater is,
moet voldoen aan de Europese en Vlaamse wetgeving. Daarin wordt onder meer bepaald dat
de maximaal toegelaten concentratie voor elke actieve stof 0,1 µg/l bedraagt. Dit geldt ook
voor de relevante metabolieten, reactie- en afbraakproducten. De kwaliteit van het ruw water
bestemd voor de productie van drinkwater wordt dan ook nauwgezet gecontroleerd door de
drinkwatermaatschappijen. De resultaten worden onder meer gepubliceerd in het
zogenaamde ‘Groenboek’ (Belgaqua-Phytofar, 2002).
Er kunnen residu’s van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen worden in het ruw water
bestemd voor de productie van drinkwater, meer bepaald van de herbiciden. Veel herbiciden
moeten immers een zeker persistent karakter hebben om een doeltreffende bescherming te
vormen voor de gewassen en om te beletten dat onkruid tot ontwikkeling komt tijdens de
periode van de kieming en groei van de planten.
Uit onderstaande figuur (Figuur 26) blijkt dat simazine, diuron en isoproturon niet of bijna niet
in concentraties boven 0,05 µg/l teruggevonden worden in het Vlaamse grondwater bestemd
voor drinkwaterproductie.
Van atrazine en haar afbraakproduct desethylatrazine worden echter wel in een aantal
gevallen concentraties boven de 0,05 µg/l teruggevonden. Voor beide stoffen worden zelfs af
en toe normoverschrijdingen vastgesteld. Uitzondering hierop zijn de lagen van het Primair,
die evenwel slechts een klein deel van het grondwater in Vlaanderen opleveren en waarvoor
dus slechts een klein aantal gegevens beschikbaar zijn. Zowel in de lagen van het Secundair,
Tertiair en Quartair lijkt de situatie met betrekking tot atrazine en desethylatrazine langzaam
te verbeteren.
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Als drinkwaterproducenten geconfronteerd worden met normoverschrijdingen, nemen zij,
naast de klassieke waterbehandelingen, hun toevlucht tot specifieke behandelingen om de
overtollige residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. In geval van filtratie is
de meest gebruikte techniek filtratie op actieve kool. Deze techniek is echter complex en
duur.
De aanwezigheid van reststoffen van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater
evolueert over het algemeen vrij traag. Een geheel van preventieve maatregelen, die
voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater terecht komen, moeten dan
ook aanhoudend genomen worden om problemen met de drinkwaterwinning uit grondwater te
voorkomen.
Figuur 26: Bestrijdingsmiddelen in grondwater bestemd voor drinkwaterproductie, per
formatie (Vlaanderen, 1991-2002)
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2.7 Bestrijdingsmiddelen in regenwater
Deze indicator kan pas geactualiseerd worden in februari 2008
Residu’s van bestrijdingsmiddelen in regenwater worden dikwijls gehanteerd als een maat
voor luchtverontreiniging. Ook kan aan de hand van deze residu’s het gebruik van verboden
middelen opgespoord worden. De resultaten geven een duidelijk verband met de
toepassingsperiodes binnen en buiten de landbouw en de gebruiksfrequenties in de
omgeving van de monsternamelocatie. Bij de interpretatie van de resultaten moet er wel
rekening mee gehouden worden dat meteorologische omstandigheden een belangrijke
invloed kunnen hebben op de gemeten hoeveelheden (bv. al dan niet regen in de perioden
van intens bestrijdingsmiddelengebruik). Specifieke normen voor bestrijdingsmiddelen in
regenwater bestaan niet, soms worden de resultaten wel getoetst aan de drinkwaternormen.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt sinds 1997 de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in regenwater op vijf locaties in Vlaanderen: Gent, Oostende, Diksmuide
(De Blankaart), Leuven (Kessel-Lo) en Genk (Bokrijk) (VMM, 2003a). De staalname gebeurt
dagelijks en omvat telkens de neerslag van de afgelopen 24 uur. Omwille van de continuïteit
van de resultaten wordt hier enkel gewerkt met de locatie Gent. Deze metingen gebeurden tot
en met 2003 jaarlijks, maar sindsdien worden monsternamefrequentie en –plaatsen
aangepast in functie van de beschikbare logistieke ondersteuning. Figuur 27 geeft de
resultaten van staalnamelocatie Gent, telkens voor de periode maart-september.
Lindaan en endosulfan zijn de belangrijkste stoffen uit de groep van de
organochloorbestrijdingsmiddelen. Lindaan nam duidelijk af in de periode 1997-2004.
Ondanks het verbod op lindaan lag de depositie in 2005 opnieuw iets hoger. Ook de depositie
van endosulfan nam niet langer af in 2004 en 2005. Andere organochloorbestrijdingsmiddelen
werden in 2005 niet gedetecteerd. Een aantal verboden organochloorverbindingen zoals drins
(endrin, isodrin, telodrin, aldrin), DDT en aan DDT verwante stoffen werden in 1997 en 1998
meermaals aangetoond in regenwater, weliswaar in zeer kleine hoeveelheden (minder dan 1
µg/m²).
In
1999
en
2000
bleken
van
de
onderzochte
verboden
organochloorgewasbeschermingsmiddelen, enkel nog drins aanwezig in het regenwater. In
2001 en 2002 werden ze niet meer aangetroffen. Het gebruik van deze persistente
organochloorinsecticiden is al sinds tientallen jaren verboden. Waarnemingen in 2000 wijzen
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op illegaal gebruik (bv. aldrin in Leuven). Zelfs als bepaalde bestrijdingsmiddelen reeds
langere tijd uit de handel en/of verboden werden, blijft het illegale gebruik van oudere
voorraden tot de mogelijkheden behoren, ook grensoverschrijdend transport is een
mogelijkheid.
Dichloorvos
en
diazinon
blijven
belangrijke
componenten
van
de
organofosforbestrijdingsmiddelen. Zij vertonen geen duidelijke trend. De overige
organofosforbestrijdingsmiddelen worden nog slechts sporadisch en meestal in
onbeduidende hoeveelheden aangetroffen. Organofosforinsecticiden zijn weinig stabiel en
worden snel omgezet (hydrolyse). Het feit dat ze niet gedetecteerd worden bewijst dan ook
niet onmiddellijk dat ze niet gebruikt worden.
Diuron, isoproturon en atrazine blijven kwantitatief zeer belangrijke leden van de groep van
de organostikstofbestrijdingsmiddelen. De deposities van diuron en atrazine vertonen de
laatste jaren een dalend verloop. Sinds 2002 zijn ook metolachloor en propachloor relatief
belangrijk. In tegenstelling tot 2002 en 2003 werd chloorprofam in 2005 niet meer
gedetecteerd. De aanwezigheid van simazine vertoonde een grillig verloop, maar wordt sinds
2002 niet meer of in nauwelijks aantoonbare hoeveelheden vastgesteld.
DNOC (4,6 dinitro-o-cresol) en 2,4-dinitrofenol zijn sinds enkele jaren verboden, maar lijken
toch een stijgende trend te vertonen. Onderzoek heeft aangetoond dat DNOC en 2,4dinitrofenol in regenwater ook afkomstig kunnen zijn van andere bronnen, zoals uitlaatgassen
van verkeer of verbrandingsinstallaties. Wat DNOC betreft, is er reden tot ongerustheid omdat
het bestendig aangetroffen wordt in concentraties die de drinkwaternorm ruim overschrijden.
Het totaalherbicide glyfosaat wordt nog steeds in aanzienlijke hoeveelheden aangetroffen.
Figuur 27: Depositie van de belangrijkste bestrijdingsmiddelen in regenwater (Gent, 19972005*)
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* Telkens cijfers voor de periode maart – september.
Bron: VMM
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Heel wat maatregelen kunnen aanleiding geven tot verminderde concentraties van
bestrijdingsmiddelen in het milieu. Maatregelen die het gebruik beperken zijn toegelicht in
hoofdstuk 2.2.4 Evaluatie en maatregelen. Maatregelen die de verspreiding naar de
verschillende milieucompartimenten beperken, komen aan bod onder hoofdstuk 2.3.4
Evaluatie en maatregelen.

2.8 Bestrijdingsmiddelen en menselijke gezondheid
2.8.1 Inleiding
Gewasbeschermingsmiddelen hebben per definitie een acute biologisch actieve werking,
maar kunnen een brede waaier van chronische effecten veroorzaken bij niet-doelorganismen.
Vooral bij gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen (loonsproeiers, land- en tuinbouwers,
ea.) is er een reëel blootstellingsrisico. Onoordeelkundige toepassingen zorgen soms ook
voor problemen bij de lokale bevolking (bv. vernevelingstoepassingen in de fruitteelt). Er
kunnen onrechtstreekse toxische invloeden optreden door de orale opname van
gewasbeschermingsmiddelenresidu’s via de voeding en het drinkwater en door contact met
behandeld hout en textiel. Eén indicator is hiervoor uitgewerkt: het voorkomen van residu’s
van gewasbeschermingsmiddelen in plantaardige voeding voor menselijke consumptie.
Er zijn weinig epidemiologische gegevens i.v.m. de gezondheidseffecten van
gewasbeschermingsmiddelen op de mens. De beschikbare studies betreffende de effecten
van langetermijn blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en zijn vooral toegespitst op
landbouwers of arbeiders in de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. De voornaamste
effecten op de gezondheid zijn kanker en neurotoxiciteit. Door de gelijkenissen tussen het
zenuwstelsel van zoogdieren en insecten, zijn insecticiden, ontwikkeld om het zenuwstelsel
van insecten aan te vallen, ook in staat om acute en chronische neurotoxische effecten bij
mensen te veroorzaken. Zowel acute als chronische veranderingen van sensorische,
motorische, autonome, cognitieve en gedragsfuncties werden waargenomen bij mensen die
beroepsmatig werden blootgesteld aan relatief hoge concentraties van insecticiden en andere
gewasbeschermingsmiddelen. Chronische blootstelling is geassocieerd met een reeks nietspecifieke symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid, slapeloosheid,
verwarring en concentratiestoornissen. Landbouwers blootgesteld aan organofosfaten
rapporteerden vaker deze symptomen dan de gewone bevolking. Blootstelling aan
gewasbeschermingsmiddelen wordt ook geassocieerd met stemmingsveranderingen. Er
bestaan
weinig
epidemiologische
studies
die
de
immunotoxiciteit
van
gewasbeschermingsmiddelen bij mensen onderzochten.
Bij dieren werd reeds het bewijs geleverd van door bestrijdingsmiddelen geïnduceerde
immunotoxiciteit. De meeste hiervan tonen immunosuppresieve effecten aan. Andere studies
toonden aan dat de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen zoals organofosfaten en
chloorpyrifos de weerstand voor bacteriële, virale en parasitaire infecties reduceert en
tumorgroei promoot in verschillende diersoorten. Verschillende gewasbeschermingsmiddelen
hebben reproductieve en endocrien verstorende effecten. Landbouwers hebben een
toegenomen risico voor specifieke kankertypes. Het is echter niet duidelijk welke factor
verantwoordelijk is voor dit toegenomen risico (De Bont & Van Larebeke, 2004).
Verstoring van het hormonale evenwicht (Frank Comhaire in MIRA-S 2000)
In de natuur vertonen bepaalde diersoorten een verminderde vruchtbaarheid, een
vervrouwelijking van de mannetjesdieren en storingen in de seksuele identiteit. Bij de mens
noteren we een toename van de prevalentie van borst- en teelbalkanker en een geleidelijke
vermindering van de kwaliteit van het sperma. Dit gaat gepaard met een verhoogde
prevalentie van onvruchtbaarheid of infertiliteit. Zowat 15 % van alle paren hebben
momenteel een probleem van infertiliteit, dit is tweemaal zo veel als 20 jaar geleden.
Volgens een recente hypothese zouden deze verschijnselen een gemeenschappelijke
milieugebonden oorzaak hebben. Pseudo-oestrogenen spelen hierbij een belangrijke rol.
Deze stoffen worden zo genoemd omdat ze de werking van de natuurlijke oestrogenen
(vrouwelijke geslachtshormonen) kunnen nabootsen. Ze komen voor in producten die
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aanwezig zijn in onze voeding, in detergenten, in gewasbeschermingsmiddelen, in
verpakkingsmateriaal en zelfs in gezuiverd afvalwater.
De termen endocriene verstoorders, pseudo-oestrogenen of xeno-oestrogenen duiden op
scheikundige stoffen, zowel synthetische als natuurlijke, die in staat zijn het delicate
evenwicht van het hormonale systeem te ontregelen. Hormonen regelen allerlei
levensbelangrijke functies zoals ontwikkeling, groei, voortplanting, afweer en
energiehuishouding. Zo zijn de schildklierhormonen thyroxine en trijodothyronine o.a.
noodzakelijk voor de ontwikkeling van de hersenen, insuline voor de regulatie van de
bloedsuikerspiegel. Hormonen zoals testosteron en oestradiol zijn gekend als
“sekshormonen”. Deze spelen een belangrijke rol tijdens de ontwikkeling van de foetus
waarbij ze o.a. de ontwikkeling van de geslachtsorganen of gonaden (testikels en
eierstokken), van de seksuele kenmerken, van het afweersysteem, het zenuwstelsel en de
hersenen beïnvloeden. Sekshormonen bepalen tevens de groei van de foetus en kunnen het
latere seksuele gedrag van de volwassene bepalen.
Effecten van hormoonontregelaars
In verschillende studies werd de vervuiling (met gechloreerde koolwaterstoffen) van bepaalde
Noord-Amerikaanse meren in verband gebracht met voortplantingsafwijkingen bij alligators,
vogels en zoogdieren. Bij de mens had echter ook het eten van hoofdzakelijk door PCB’s
“besmette” vis een belangrijke invloed.
De hypothese werd geformuleerd dat bij de man een relatie zou kunnen bestaan tussen een
verhoogde blootstelling van de (mannelijke) foetus aan pseudo-oestrogenen en verstoring
van de genitale ontwikkeling en van de reproductie. Vanuit medisch standpunt is deze
hypothese zeer aantrekkelijk omdat ze één enkele, biologisch plausibele verklaring geeft voor
de oorzaak van de verschillende fenomenen bij de man, namelijk de toename in prevalentie
van testiskanker, van niet ingedaalde teelbal (cryptorchidie), van onvolledige sluiting van de
peniele urineleider (hypospadie), en van gestoorde spermaproductie en infertiliteit. Voor meer
achtergrondinformatie over gevolgen van milieuverstoring op vruchtbaarheid zie MIRA
Achtergronddocument
Milieu
&
Gezondheid
Gevolgen
voor
de
mens:
vruchtbaarheidsproblemen (www.milieurapport.be).
In Vlaanderen is vastgesteld dat niet zozeer het aantal geproduceerde zaadcellen in de
gezonde bevolking is veranderd, maar dat wel de kwaliteit van de spermatozoa is verminderd.
Als gevolg van deze verandering is het percentage jonge gezonde mannen met een
spermakwaliteit die minder goed is dan “optimaal”, in de loop van de laatste 20 jaar, van 9 tot
45 % gestegen. Het percentage mannen met een spermakwaliteit die als “zo goed als
onvruchtbaar” moet worden beschouwd, is toegenomen van 1,6 tot 9 %. Dit laatste cijfer
stemt goed overeen met de waarde berekend uit de volgende premissen: ongeveer 15 % van
alle paren kampen met een vruchtbaarheidsprobleem en in de helft van de gevallen is er een
‘mannelijke factor’ (Comhaire et al., 1996).
“Man made” pseudo-hormonen
Naast natuurlijke oestrogenen, synthetische hormonen en fyto-oestrogenen (plantaardige
stoffen die de hormoonhuishouding kunnen verstoren) bestaan er heel wat ‘man made’
pseudo-hormonen die het hormonale evenwicht kunnen beïnvloeden. Momenteel heeft de
Europese Commissie een lijst opgesteld van een honderdtal waarschijnlijke pseudohormonen.
Deze
lijst
is
beschikbaar
op
http://europa.eu.int/comm/environment/docum/01262_en.htm, en geeft aan welke stoffen
prioritair zijn voor nader onderzoek. Stoffen waarvoor de hormoonverstorende werking zeer
waarschijnlijk geacht wordt, zijn:


Organochloorverbindingen o.a. DDT, hexachloorbenzeen, lindaan, dieldrin, metoxychloor,
die via bladgroenten, oppervlakte- en grondwater in de voeding terecht komen;



Herbiciden (gewasbeschermingsmiddelen) zoals simazine die ook in de voeding
voorkomen;
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Dioxines, die gevormd worden tijdens verbrandingsprocessen en vervolgens in de
voedingsketen terechtkomen. De dioxines zijn vooral berucht voor hun carcinogeen
potentieel, maar vertonen tevens anti-oestrogene effecten;



PCB’s of polychloorbifenylen, die vooral via vette vis, vlees en melkproducten in de
voeding voorkomen;



PAK’s of polycyclische aromatische koolwaterstoffen, aanwezig in motoruitlaatgassen en
op granen, fruit en groenten;



Alkylfenolpolyethoxylaten (APE’s) aanwezig in was- en schoonmaakmiddelen, verven en
gewasbeschermingsmiddelen. De alkylfenolen worden als afbraakproducten van de
voornoemde APE’s in en door waterzuiveringsinstallaties gegenereerd;



Bisfenol A, o.m. aanwezig in kunstharsen en plastics;



TBT of tributyltin, een belangrijk bestanddeel van verf voor zeeschepen;



Ftalaten waarvan grote hoeveelheden worden aangewend als weekmakers in PVC;



Diëthylstilbestrol (DES) en andere illegale anabole steroïden in vlees.

Synthetische hormoonverstoorders komen in zeer lage concentraties voor in het milieu
(micro- en nanogrammen) en zijn weinig of niet in water oplosbaar, maar zeer oplosbaar in
vet (lipofiel). Ze zijn moeilijk afbreekbaar en sommige stoffen zullen bio-accumuleren en ze
kunnen daarom in hoge concentraties voorkomen bij dier en mens, terwijl hun concentratie in
bv. oppervlaktewater relatief gering is.
Blootstelling aan pseudo-hormonen gebeurt hoofdzakelijk via de voeding. Belangrijk is de
blootstelling van de foetus aan chemicaliën ingenomen door, en opgestapeld bij, de moeder.
2.8.2 Residu’s gewasbeschermingsmiddelen in voeding
Voor de aanwezigheid van residu’s in voedingsmiddelen is een uitgebreide wetgeving
uitgewerkt die gebaseerd is op de ‘goede landbouwkundige praktijk’ en een strenge risicoevaluatie. In uitvoering van de Europese Richtlijnen 97/14/EG en 99/71/EG werd een
Belgische wetgeving uitgeschreven (KB van 21 april 1994, KB van 13 maart 2000 en KB van
3 oktober 2005). Als norm voor land- en tuinbouwproducten geldt het maximum toegelaten
residugehalte (MRL, maximum residu limiet). Het respecteren van deze MRL's geeft aan dat
er geen gezondheidsrisico is voor consumenten en het betreffende middel volgens goede
landbouwpraktijk werd toegepast. Daarom worden landbouwproducten vóór oogst en na
oogst gecontroleerd op de aanwezigheid van residu’s. Deze controles worden opgelegd in het
kader van het autocontrole systeem door tuinbouwveilingen, maar ook door het Federale
Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Het monitoringprogramma in België
Voor de selectie van de te analyseren producten (groenten en fruit) op residu’s van
gewasbeschermingsmiddelen houdt het FAVV rekening met volgende factoren: de
gemiddelde consumptie, de verkoop in België, het aantal overschrijdingen van de MRLwaarde in voorgaande jaren, de analytische en budgettaire mogelijkheden en alle andere
nuttige informatie. Alle groepen van groenten en fruit zijn vertegenwoordigd. De belangrijkste
groepen worden systematisch geëvalueerd, de minder belangrijke worden opgenomen in een
beurtrol systeem.
De stalen worden genomen door daarvoor opgeleide mensen op veilingen, bij importeurs, bij
groothandelaars, bij verwerkende bedrijven en uitzonderlijk ook in de warenhuizen (in
navolging van de Europese richtlijn 2002/63/EG). Nadien worden de stalen geanalyseerd in
officieel erkende laboratoria in België, volgens de Europees voorgeschreven procedures. De
meeste stalen worden onderworpen aan een multi-residu analyse, maar wanneer een
vermoeden bestaat dat een actieve stof voor problemen kan zorgen, worden ook specifieke
“single residue” analyses uitgevoerd (bv. daminozide in appel, chloormequat in peer,
chloorprofam op aardappel).
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De bedoeling van het monitoringprogramma van het FAVV is controle van de wetgeving. Het
betreft dus geen at random analyse, omdat er ook specifiek gezocht wordt naar stoffen
waarvan verwacht wordt dat ze mogelijks de MRL-waarden zouden kunnen overschrijden. Zo
worden, omwille van problemen in het verleden, bijvoorbeeld peer en sla nog altijd van
dichtbij gevolgd.
In geval van overschrijding van de MRL-waarden, wordt ook overgegaan tot sancties voor de
betrokken telers. Indien de overschrijding binnen de grenzen van de analytische onzekerheid
valt, wordt enkel een waarschuwing uitgeschreven, als het daarentegen over een grove
overschrijding van de MRL gaat, wordt een proces verbaal opgesteld en wordt ook een boete
opgelegd aan de teler. Indien zou blijken dat het residugehalte van dien aard is dat de
consumptie van de behandelde gewassen risico inhoudt voor de menselijke gezondheid kan
een nationaal en internationaal bevel uitgevaardigd worden om de betrokken goederen te
traceren, terug te roepen en te vernietigen.
Resultaten van het monitoringprogramma 2005 (FAVV, 2005)
In 2005 werden door het FAVV 1 496 stalen genomen van groenten, fruit, granen en bereide
producten van plantaardige oorsprong. 62 % van de stalen groenten en fruit waren van
Belgische herkomst. De nationale of Europese MRL-waarden werden bij 104 stalen
overschreden (7 %). De overschrijdingen werden vooral gevonden in bessen en kleinfruit,
steenvruchten, bladgroenten, vruchtgroenten en stengelgroenten. Er werden meer
overschrijdingen gevonden in de stalen afkomstig van geïmporteerde producten (8,8 %) dan
in producten van Belgische origine (7,3 %).
In onderstaande tabellen (Tabel 23 & Tabel 24) wordt een overzicht gegeven van de
resultaten van het monitoringprogramma van het FAVV in 2005.
Tabel 23: Overzicht van de resultaten van het monitoringprogramma in België (2005)
stalen
fruit & groenten
granen
bereide producten
totaal

aantal
analyses

geen
residu’s

1322
24
150
1496

583
21
143
747

residu’s
<MRL

residu’s
>MRL

635
4
26
685

104
0
0
104

residu’s
>MRL (%)
7,9
0,0
0,0
7,0

Bron: FAVV (2005)

Tabel 24: MRL-overschrijdingen per type
type gewas
FRUIT
bessen en kleinfruit
steenvruchten
citrusvruchten
tropische vruchten
pitvruchten
GROENTEN
bladgroenten en verse kruiden
vruchtgroenten
stengelgroenten
knolgewassen
aardappelen
peulvruchten
bolgroenten

% overschrijdingen MRL
11,3
11,1
7,0
7,0
1,0
12,7
10,1
9,5
9,2
3,3
3,2
1,2

Bron: FAVV (2005)

Het percentage overschrijdingen is in 2005 (7 %) hoger dan in 2004 (4,8 %). Het aantal
onderzochte stalen ligt iets lager dan de voorbije jaren (Figuur 28). De stijging kan deels
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verantwoord worden door wijzigingen in de MRL-waarden (strengere waarden) en verbeterde
analytische technieken (detectie van zeer lage residu-waarden). Er werden geen residu’s
gevonden in 44 % van de stalen van verse groenten en fruit, in 88 % van de graanstalen en in
95 % van de stalen van bereide producten.
Figuur 28: Vergelijking van het percentage overschrijdingen van de MRL-waarden in groenten
en fruit voor de periode 2001-2005
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Uit een lijst van 200 verschillende actieve stoffen waarnaar gezocht werd in groenten en fruit,
werden er 72 minstens éénmaal teruggevonden. De meest teruggevonden residu’s (in
absolute aantallen) waren, in afnemende volgorde: iprodion, dithiocarbamaten, carbendazim,
tolylfluanide, pirimicarb, thiabendazole en procymidone. In granen werden, uit een lijst van 31
actieve stoffen, dichloorvos, malathion en bromide gedetecteerd, maar allemaal beneden de
MRL-waarde.
Europese vergelijking (EC, 2006)
De 25 Europese lidstaten en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland ondertekenden het EEAakkoord (“Agreement on the European Economic Area”) (EC, 2001), dat inhoudt dat alle
resultaten van de nationale monitoringprogramma’s (analoog aan het monitoringprogramma
in België, zoals hierboven beschreven) worden verzameld op Europees niveau.
In 2004 werden in totaal 60 450 analyses uitgevoerd. Het betreft zowel verse (inclusief
diepgevroren) groenten, fruit en granen (92 %) als verwerkte producten (8 %). Figuur 29 geeft
de resultaten voor die analyses exclusief de verwerkte producten. Naargelang het
bevolkingsaantal werd een minimum van analysers per product vastgelegd. Stalen werden
genomen op veilingen, verdelers, importeurs, in de verwerkende industrie en winkels.
In 56 % van alle analyses (vers en verwerkt) werden geen aantoonbare residu’s aangetroffen
(<DL.). In 40 % van de analyses werden wel residu’s aangetroffen, maar onder de MRL
(nationaal of Europees). In 4,7 % van de analyses werden residu’s aangetroffen boven de
MRL. Wanneer enkel verse producten beschouwd worden, is er toename merkbaar van het
aantal overschrijdingen tot 5 % en daalt het aantal analyses met geen aantoonbare residu’s
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tot 53 %. Reden hiervoor is dat de verwerking van producten (schillen, koken …) het gehalte
aan aanwezige residu’s gevoelig kan doen dalen. Over de periode van 1996 tot 2004 kan
besloten worden dat het aantal overschrijdingen steeg van ca. 3 % in 1996 tot 5 % in 2004.
Ook het aantal analyses met aantoonbare residu’s (beneden MRL) steeg.
Figuur 29: Evolutie van het aantal
monitoringsprogramma (2000-2004)*
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De resultaten kwamen echter in de onderzochte periode niet steeds onder dezelfde
omstandigheden tot stand: verschillend aantal onderzochte landen, staalname in functie van
specifieke problemen, veranderde MRL-waarden en verbeterde analytische technieken. De
toename van het aantal overschrijdingen is dus deels ook toe te schrijven aan vermelde
gewijzigde omstandigheden.
Naast de nationale monitoringstudies worden elk jaar, op basis van een speciaal EUgecoördineerd programma, ook acht producten (in 2004: appel, tomaat, sla, aardbei, prei,
sinaasappelsap, sluitkool en haver/rogge) onderzocht op de aanwezigheid van residu’s van
47 bestrijdingsmiddelen. Dit gebeurt volgens een beurtsysteem zodat de focus elk jaar op
andere gewassen ligt. Het vooropgestelde minimum aantal stalen is constant (496 stalen per
jaar), maar dit aantal is de voorbije jaren sterk overschreden. In 2004 werden ongeveer
13 953 stalen geanalyseerd, maar niet op elk staal werd naar de 47 actieve stoffen gezocht.
In onderstaande figuur (Figuur 30) worden de resultaten van 2004 per lidstaat weergegeven.
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Figuur 30: Pesticide-residu’s in acht producten in Europese landen
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Bron: EC (2006)

In 44 % van de stalen werden aantoonbare residu’s teruggevonden onder de MRL en in
1,9 % werden overschrijdingen vastgesteld. Residu’s onder de MRL werden het meest
teruggevonden in aardbeien (63 %), appelen (59 %) en sla (48 %). De MRL-waarden werden
het vaakst overschreden in sla (3,3 %), aardbeien (2,8 %) en sluitkool (2,3 %).
2.8.3 Organochloorpesticiden in baby’s, adolescenten en volwassenen
Het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma Milieu & Gezondheid (2002-2006) heeft in
opdracht van de Vlaamse overheid een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van
vervuilende stoffen in de mens. Er werd gemeten in navelstrengbloed van pasgeborenen (juni
2005), in bloed en urine van 14- tot 15-jarige adolescenten (mei 2006) en in bloed en urine
van 50- tot 65-jarige volwassenen (december 2006). De bedoeling was om na te gaan of het
wonen in verschillende gebieden in Vlaanderen (Antwerpse agglomeratie, Gentse
agglomeratie, Antwerpse en Gentse haven, de fruitstreek rond Sint-Truiden, landelijk gebied,
de regio Olen rond de non-ferro nijverheid, de regio rond verbrandingsovens en de
Albertkanaalzone) een invloed heeft op de gehalten van vervuilende stoffen in bloed en in
urine.
In het navelstrengbloed werden volgende stoffen gemeten: dioxineachtige stoffen, PCB’s, de
bestrijdingsmiddelen p,p’-DDE (afbraakproduct van het reeds lange tijd verboden DDT) en
hexachlorobenzeen (HCB) en de zware metalen lood en cadmium. Bij adolescenten en
volwassenen werden dezelfde stoffen gemeten in perifeer bloed en werden eveneens
afbraakproducten van benzeen en PAK’s in de urine gemeten.
Voor iedere stof en iedere leeftijdsgroep werden een Vlaams referentiegemiddelde berekend.
Ieder individueel gebied werd vergeleken met deze Vlaamse referentiewaarden. Specifiek
naar bestrijdingsmiddelen toe werden volgende resultaten gevonden (Figuur 31).
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Een duidelijke trend doorheen de drie leeftijdsklassen is dat beide gechloreerde pesticiden
verhoogd zijn in het landelijk gebied. In de Albertkanaalzone was p,p’-DDE verhoogd in de
drie leeftijdsgroepen; in Olen werden voorhoogde waarden voor p,p’-DDE vastgesteld bij
adolescenten en volwassenen. In de fruitstreek werden significant lagere waarden van beide
pesticiden gevonden bij de pasgeborenen, maar significant verhoogde gehaltes bij de
volwassenen, dat mogelijk te wijten is aan vroeger verhoogd verbruik van deze
bestrijdingsmiddelen. Dit laatste wordt bevestigd door metingen van de ratio DDT/p,p’-DDE bij
een steekproef van volwassenen. In de fruitstreek was de ratio DDT/DDE laag, wat duidt op
gebruik van lang geleden (en dus enkel verhoogde waarden in de oudere leeftijdsgroep); in
Olen en het Albertkanaal was de ratio het hoogst, wat duidt op meer recent gebruikt van DDT.
Figuur 31: Gemiddelde blootstelling aan p,p’-DDE en hexachloorbenzeen (HCB, gemeten in
het serum van pasgeborenen, jongeren en volwassenen in de acht aandachtgebieden in
vergelijking met het referentiegemiddelde
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Kleurencodes: rood gearceerd: significant hoger dan het referentiegemiddelde; groen geruit: significant lager dan het
referentiegemiddelde; blauw: statistisch niet verschillend van het referentiegemiddelde. Beide merkers werden
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht (niet bij pasgeborenen), body-mass index en roken. Volgorde van de gebieden in
de x-as: Antwerpse agglomeratie, Gentse agglomeratie, fruitstreek, landelijke gebieden, havens, regio Olen,
Albertkanaalzone en verbrandingsovens of Menen+ (bij pasgeborenen kwamen 14 stalen uit de regio Menen plus
nog 11 stalen uit gebieden rond andere verbrandingsovens). De verticale strepen duiden bet 95 %
betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde aan.
Bron: Vlaams humaan biomonitoringsprogramma
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In de regio rond verbrandingsovens werden slechts een beperkt aantal baby’s (25)
gerekruteerd, vooral uit Menen (14). De concentraties aan p,p’-DDE en HCB waren verhoogd
in het navelstrengbloed, maar de resultaten zijn niet te veralgemenen voor de gebieden
rondom verbrandingsovens, wat tevens ook blijkt uit de resultaten van de adolescenten- en
volwassenenstudie.
De hoge waarden van p,p’-DDE en de streekverschillen binnen Vlaanderen worden
momenteel meer in detail bestudeerd in het fasenplan van het Steunpunt Milieu en
Gezondheid.
Er werden relaties gevonden tussen de blootstelling aan gechloreerde pesticiden en
gezondheidseffecten, namelijk met astma, vruchtbaarheidsproblemen, puberteitsontwikkeling
en diabetes. Deze metingen tonen associaties aan, maar zijn geen bewijs dat de gevonden
effecten daadwerkelijk veroorzaakt worden door de gemeten stoffen.
2.8.4 Evaluatie en maatregelen
Naast acute en chronische effecten worden aan gewasbeschermingsmiddelen ook mutagene,
teratogene, carcinogene en pseudo-oestrogene risico's toegekend. Mede door deze recent
vastgestelde effecten blijft er een dringende behoefte aan impactindicatoren die de invloed op
de mens evalueren. De indicatoren die momenteel beschikbaar zijn, houden geen rekening
met mogelijke synergetische, antagonistische, hormoonverstorende, bioaccumulerende …
effecten. Deze effecten zijn immers niet te kwantificeren met behulp van de gangbare
toxicologische waarden. In een studie werd de invloed van gewasbeschermingsmiddelen
toegepast in de Vlaamse fruitteelt nagegaan op het ontstaan van weke delen sarcomen en
spina bifida (kinderkankers en geboorteafwijkingen), omdat hiervoor een relatie met
gewasbeschermingsmiddelen vermoed werd (LUC, 2000). Deze studie stelt dat er geen
verband is tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt en het
voorkomen van weke delen sarcomen en spina bifida bij kinderen in Vlaanderen.
Analoge resultaten werden bekomen in een Waalse studie (Van Maele-Fabry, 2004). Daarin
werd uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op
mogelijke ontwikkeling van prostaat- en lymfeklierkanker bij producenten en toepassers van
gewasbeschermingsmiddelen. Als besluit wordt gesteld dat er indicaties zijn dat
gewasbeschermingsmiddelen mogelijks invloed hebben op de ontwikkeling van kankers,
maar een significant verband tussen de twee kan niet worden aangetoond.

2.9 Bestrijdingsmiddelen in organismen andere dan de mens
2.9.1 Inleiding
Niettegenstaande het grote aantal beschikbare monitoringgegevens over de milieukwaliteit in
water blijft het moeilijk de reële impact van bestrijdingsmiddelen in ecosystemen af te
bakenen. Volgende effecten kunnen optreden:
•

wild- en vogelsterfte kunnen via acute vergiftiging en op de tweede plaats via
gecontamineerde prooien optreden;

•

groei- en reproductiestoornissen kunnen optreden bij subletale dosering;

•

nadelige beïnvloeding habitat, voedsel- of;

•

accidentele vissterfte bij piekconcentraties in oppervlaktewater;

•

verstoring van het voortplantings- en endocriene stelsel bij vissen.

De neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op ecosystemen zijn vaak echter moeilijk
concreet vast te stellen. De Snoo & de Jong (2002) geven een overzicht van de
daadwerkelijke effecten die zijn vastgesteld in Nederlandse, terrestrische ecosystemen. De
enige effecten die met zekerheid zijn vastgesteld, zijn directe effecten (vergiftiging) op
primaire producenten (spontaan gevestigde kruiden) dicht bij de akker (1-3 m). Directe
effecten op invertebraten door insecticiden en op reducenten door fungiciden dicht bij de
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akkers evenals indirecte effecten (bv. wijzigingen voedselaanbod, habitatstructuur) op
vertebraten op de akker zelf achten de auteurs waarschijnlijk. Verder weg van de akker
kunnen mogelijk directe effecten op primaire producenten (door herbiciden) en reducenten
(door fungiciden) optreden als gevolg van de chronische blootstelling van deze groepen
organismen.
De invoering van herbicidenresistente genetisch gemodificeerde gewassen (zie ook MIRAachtergronddocument Gebruik van GGO's) beïnvloedt het gebruik van herbiciden en kan
uiteenlopende effecten hebben op de biodiversiteit. Zo bleek uit de 'Farm Scale Evaluation'
studies (http://www.defra.gov.uk/environment/gm/fse/) dat de teelt van conventionele bieten
en koolzaad algemeen genomen gunstiger is voor de biodiversiteit dan de teelt van
herbicidenresistente varianten. De auteurs schrijven dit toe aan het gebruik van specifieke
herbiciden in de conventionele teelt, terwijl in de herbicidenresistente teelten gebruik gemaakt
werd van totaalherbiciden, die het geheel van onkruiden effectiever bestrijden. Minder
onkruiden betekende ook een afname van de insectendiversiteit. In de maïsteelt werd echter
het omgekeerde fenomeen vastgesteld: de biodiversiteit bleek hoger in de velden met
herbicidenresistente maïs. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat landbouwers in deze
teelten het herbicide veel later toepasten dan in de conventionele teelten zodat de onkruiden
meer tijd kregen te groeien. In de conventionele teelt daarentegen werd het onkruid al in een
vroeg stadium bestreden, waarbij het krachtige en persistente atrazine gebruikt werd.
Als indicator voor de gevolgen voor natuur wordt de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen
in paling genomen. Deze indicator toont het voorkomen van de lichaamsvreemde
bestrijdingsmiddelen in het vetweefsel van de paling. Deze indicator geeft niet echt de
gevolgen voor de paling aan, maar kan dit wel benaderen door te toetsen aan
referentiewaarden voor het gehalte bestrijdingsmiddelen in paling. Voor cijfers over
organochloorbestrijdingsmiddelen in invertebraten (krabben en garnalen) en vissen uit de
Noordzee en de Schelde wordt verwezen naar de MIRA-achtergronddocumenten
Verspreiding van POP’s en Kust & zee.
2.9.2 Bestrijdingsmiddelen in paling
Inleiding
Sinds 1994 verzamelt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) - voorheen: Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) - palingen uit Vlaamse binnenwateren die door het
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO, voorheen DVZ) onderzocht worden op
de aanwezigheid van verscheidene lipofiele polluenten (Belpaire et al., 1999). In opdracht van
de Vlaamse Minister voor Leefmilieu werd in 2000 een Vlaams palingpolluentenmeetnet
opgestart teneinde door het meten van polluenten in paling de waterkwaliteit in beeld te
brengen. Momenteel bestaat dit meetnet uit een 380-tal meetplaatsen (circa 585
monsternames en 3 100 geanalyseerde palingen) verspreid over kanalen, rivieren en beken,
afgesloten wateren en polderwaterlopen. Er werd een standaardisatie doorgevoerd op lengte:
enkel de palingen met een lengte tussen 30 en 50 cm en enkel locaties waarvan
analyseresultaten voorhanden waren van minimaal twee gestandaardiseerde palingen
werden hier beschouwd. Door deze standaardisatie werden een 100-tal locaties niet in
beschouwing genomen.
Als bio-indicator is paling uitermate geschikt door zijn ruime verspreiding, zijn hoog
vetgehalte, zijn benthische levenswijze en zijn plaats in de voedselketen. Omdat de paling
tijdens zijn groeifase ter plaatse blijft, geven metingen in paling een accuraat beeld van de
verontreinigingstoestand op die meetplaats. Het meten van lipofiele bestrijdingsmiddelen in
water en waterbodem wordt bemoeilijkt door de geringe concentraties en moeilijke detectie.
Metingen in paling bieden het analytische voordeel dat er in het vetweefsel van paling vrij
hoge concentraties bestrijdingsmiddelen aangetroffen worden door processen van
bioaccumulatie en biomagnificatie in biota.
Er werden een tiental bestrijdingsmiddelen geanalyseerd en de belangrijkste worden hier
besproken.
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Toestand
Vooral de concentraties van lindaan waren in Vlaanderen zeer hoog in vergelijking met
waarden aangetroffen in paling uit onze buurlanden. De hoogste lindaanconcentratie in paling
teruggevonden in de literatuur is 171 ng/g versgewicht, in Vlaanderen werden in 2002 op een
aantal locaties waarden teruggevonden tot 2 000 ng/g versgewicht (Poperingevaart,
Martjevaart en Kemmelbeek).
De referentiewaardes in paling werden voor iedere polluent berekend in Goemans et al.
(2003) en zijn gebaseerd op de 5-percentielwaarde voor de gemiddelden van al de
bemonsterde locaties. Op basis van deze referentiewaarden worden er afwijkingsklassen
bepaald naar analogie met de TRIADE-beoordelingsmethode (de Deckere et al., 2000) (Tabel
25).
Tabel 25: Klassenindeling voor 4 bestrijdingsmiddelen in paling (ng/g versgewicht)
referentiewaarde
niet afwijkend
licht afwijkend
afwijkend
sterk afwijkend

lindaan
1,3
<3,3
3,3-<8,2
8,2-<20,6
>20,6

dieldrin
1,1
<2,8
2,8-<6,9
6,9-<17,4
>17,4

HCB
0,5
<1,3
1,3-<3,2
3,2-<7,9
>7,9

Som DDT
16
<40
40-<101
101-<254
>254

Bron: Goemans et al. (2003); IBW (2003)

Figuur 32 geeft een overzicht van de klasseverdeling van de vier voornaamste
organochloorbestrijdingsmiddelen gemeten in paling. Zowel lindaan, dieldrin als HCB zijn
(nog) op 10 à 20 % van de locaties in Vlaanderen sterk afwijkend van hun respectievelijke
referentiewaarde. Voor dieldrin en HCB wordt op iets minder dan de helft van de locaties in
Vlaanderen een afwijkende tot sterk afwijkende concentratie aangetroffen. Voor lindaan is dit
teruggevallen naar 30 %. In het geval van de som van DDT en zijn derivaten is iets minder
dan 20 % van de locaties nog afwijkend tot sterk afwijkend van de referentiewaarde voor
Vlaanderen. De hoogste gemiddelde concentratie in Vlaanderen (oude Schelde
Doornhammetje: 680 ng/g versgewicht) is echter van dezelfde grootteorde als de hoogste
concentratie teruggevonden in de internationale literatuur (720 ng/g versgewicht).
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Figuur 32: Procentuele verdeling van de afwijkingsklassen t.o.v. de referentiewaarde voor
concentraties van een aantal bestrijdingsmiddelen in spierweefsel van paling (Vlaanderen,
1994-2006, 280 locaties)
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Bron: INBO

Trend
Op 78 locaties in Vlaanderen werden over de periode 1994-2006 meerdere malen minimaal 2
gestandaardiseerde palingen bemonsterd en geanalyseerd. Aangezien er in 2000 een zeer
intensieve bemonsteringscampagne is gevoerd is het momenteel mogelijk om een
vergelijking te maken tussen de periodes ‘vóór 2000’ en ‘na 2000’. Concreet kunnen echter
de bemonsteringen van het jaar 2000 in beide periodes vallen afhankelijk van de beschouwde
locatie. Er word gekeken naar een eventuele verbetering of verslechtering van de situatie in
functie van de desbetreffende afwijkingsklassen t.o.v. de referentiewaarden voor Vlaanderen.
Negatieve waarden wijzen op een verbetering van de situatie, een waarde van -3 betekent
hier dus een verschuiving van sterk afwijkend van de referentiewaarde (klasse 4) naar niet
afwijkend van de referentiewaarde (klasse 1).
Voor de periode ‘na 2000’ is er voor de vier hogervermelde bestrijdingsmiddelen een
duidelijke verbetering merkbaar t.o.v. de periode ‘vóór 2000’ op deze 78 locaties (Figuur 33).
De meest uitgesproken verschuiving treedt op voor lindaan, op 74% van de locaties is er een
verbetering opgetreden van minimaal 1 klasse. Deze verbetering werd enigszins verwacht
omwille van het sinds 2002 geldende verbod op het verbruik van lindaan in de land- en
tuinbouw. Slechts op vier locaties (5 %) werd er een achteruitgang waargenomen. De meest
spectaculaire daling zien we op de Leerzevaart in Lampernisse. De gemiddelde (standaard)
concentraties dalen hier van 486 ng/g (1999) naar minder dan 1 ng/g versgewicht (2003).
Interessant is echter wanneer we ook de niet gestandaardiseerde palingen bekijken en alzo
een gemiddelde maken per vangstlocatie, we zien nu een meer geleidelijke daling optreden.
De reden moeten we meer dan waarschijnlijk zoeken in de toepassingsperiode van lindaan,
eenzelfde seizoenale daling werd voor lindaan reeds beschreven in Weltens et al. (2003) op
de Oude A-vaart. Desalniettemin is er hier een duidelijk dalende trend tussen 1999 en 2003.
In het geval van dieldrin werd er op 58 % van de locaties een verbetering van de situatie
waargenomen met minimaal één klasse, voor HCB was dit op iets minder dan 60% van de 78
locaties.
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Gemiddelde DDT-concentraties in spierweefsel van paling vertonen een minder uitgesproken
positieve trend, dit betreft dan ook het meest persistente bestrijdingsmiddel van de hier
onderzochte. Er was een ‘status quo’ op 56 % van de locaties, op 33 % van de locaties was
er een verbetering met één klasse, op 5 % een verbetering met twee klassen en op 6 % een
verslechtering met één klasse.
Figuur 33: Bestrijdingsmiddelen in paling, verschuiving in afwijkingsklasse ten opzichte van
de referentiewaarde voor lindaan, dieldrin, HCB en som DDT tussen ‘vóór 2000’ en ‘na 2000’
(Vlaanderen, 1994-2006, 78 locaties)
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Bron: INBO

We mogen dus voor deze vier stoffen spreken van een positieve trend op de 78 onderzochte
plaatsen. De verbetering is het sterkst uitgesproken voor lindaan en het minst uitgesproken
voor DDT en zijn derivaten. Voor lindaan werden er in 2002 echter op een aantal locaties in
het IJzerbekken extreem hoge concentraties aangetroffen die niet in deze tijdsanalyse zitten,
aangezien ze niet werden bemonsterd vóór 2000. In 2006 werden deze locaties opnieuw
bemonsterd. Zoals hoger reeds vermeld is het gebruik van lindaan in de landbouw bij wet
verboden sinds 19 juni 2002, dit is mogelijk de verklaring van de zeer hoge waarden
aangetroffen in 2002 (opgebruiken van bestaande reserves). Figuur 34 vergelijkt de situatie
tot en met 2002 met de situatie na 2002. Het positieve effect van het toepassingsverbod in de
landbouw is duidelijk te zien. Voor het verbod was er op bijna 70% van de locaties een
‘afwijkende’ tot ‘sterk afwijkende’ concentratie aanwezig, na het verbod is dit gedaald tot
minder dan 10 %.
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Figuur 34: Effect van het sinds 2002 geldende verbod op het gebruik van lindaan in de
landbouw (Vlaanderen, 1994-2006, 82 locaties)
meetplaatsen (%)
100%

90%

80%

70%

60%

sterk afwijkend
afwijkend
licht afwijkend
niet afwijkend

50%

40%

30%

20%

10%

0%
voor 2002

na 2002

Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

In de studie van Maes et al. (2007) wordt eenzelfde daling beschreven. Ook zij stellen dat
PCB’s en verscheidene organochloorpesticiden een dalende tijdstrend vertonen. Zij
baseerden hun studie op gemengde lineaire modellen voor longitudinale data omdat het data
betreft die geclusterd zijn per bemonsterings locatie en dus niet onafhankelijk van elkaar. Zij
stellen nog dat deze analyse er van uitgaat dat rivierbekkens en bemonsteringslocaties
duidelijk verschillende polluti profielen hebben. Maes et al. beschouwen p,p’-DDT eveneens
als een uitzonderingspolluent. Ze zien dat de DDT concentraties afnemen tot 2001, maar
vanaf 2002 beginnen deze weer toe te nemen. Ze zien dat de algemene verhouding tussen
p,p’-DDE and p,p’-DDD in het algemeen > 1 (geen recent gebruik). Maar, op een aantal
locaties (Kanaal Dessel - Schoten, Handzamevaart en Ieperkanaal) neemt de verhouding
tussen DDE en DDT snel toe over de tijdsspanne van enkele jaren, met een grootte orde drie.
Ze poneren dat zo een snelle stijging wijst op recent gebruik van DDT.
Consumeerbaarheid
De metingen geven ook aanwijzingen over de consumeerbaarheid van vis uit
oppervlaktewater. Op dit moment bestaan er in Vlaanderen geen consumptienormen voor
bestrijdingsmiddelen in vis. We gebruiken hier ter vergelijking de Nederlandse conceptconsumptienormen voor vis (paling): lindaan: 200 ng/g, dieldrin: 100 ng/g, HCB: 100 ng/g,
som DDT's: 1 000 ng/g (al deze concentraties zijn berekend op versgewicht basis). Voor
lindaan wordt deze norm op 6 plaatsen overschreden, nl.: Kemmelbeek, Koolhofput,
Kamerlingsgeleed, de IJzer in Diksmuide, de Weerderlaak in Langdorp en de Demer in Diest.
Let wel dat al deze gegevens van voor 2003 zijn, nieuwe bemonsteringen van na het verbod
moeten uitsluitsel geven of het verantwoord is om paling van deze locaties te consumeren.
Voor dieldrin zijn er gemiddelde concentraties die de norm overschrijden teruggevonden op 7
locaties (4 van deze locaties werden bemonsterd in 2002): de Motte in Aarschot (2003), de
Handzamevaart in Handzame en in Diksmuide (2 locaties), het Ieperkanaal in Houthulst, de
Grote Bassin in Roeselare (2000) en de Winge in Rotselaar (1999). De oude Leie in
Machelen vertoonde net geen normoverschrijding (99,5 ng/g versgewicht).
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Noch voor HCB, noch voor som DDT's overschrijden de gemiddelden de norm. Wel werden
er op de Grote Nete in Westerlo individuele palingen aangetroffen die de HCB norm
overschrijden, dit zowel in 2000 als in 2003.
Omwille van standaardisatie en vergelijkbaarheid komen de vermelde cijfers van palingen van
dezelfde lengteklasse (30-50 cm). Grotere palingen hebben meestal hogere concentraties
(soms ver boven de norm), omdat het persistente lipofiele polluenten betreft die zeer slecht
afgebroken worden in het lichaam (bioregulatie). Daarom kunnen grote palingen in licht of
matig verontreinigd water toch sterk gecontamineerd zijn. Door de nog steeds hoge waarden
van o.a. PCB’s op de meeste plaatsen in Vlaanderen blijft het echter sterk afgeraden om
palingen uit onze oppervlaktewateren te consumeren, zowel grote als kleinere.
Op 25 mei 2002 verscheen er een ministerieel besluit in het staatsblad waarin de Minister van
Leefmilieu overging tot een algehele teruggooiplicht van paling op alle Vlaamse openbare
viswaters. Dit besluit was van kracht tot en met 2005. Eind 2005 werd door de minister beslist
om het meeneemverbod niet te verlengen, maar wel een nieuwe informatiefolder op te stellen
met een sterke consumptie ontrading, de motivatie voor deze beslissing en een vernieuwing
van de pollutiegegevens voor Vlaanderen.
2.9.3 Concentratie van organochloorpesticiden in ongewervelden en vis in Noordzee
en Schelde
In 2001 werden op 16 plaatsen in de Belgische Noordzee en in de Westerschelde
verschillende ongewervelden (krabben en garnalen), platvissen (tong, schar, pladijs) en
kabeljauwachtigen (steenbolk en wijting) bemonsterd. Deze stalen werden onder meer
geanalyseerd op 10 verschillende gechloreerde pesticiden (OCP’s), waaronder de
hexachloorcyclohexaan-isomeren, hexachloorbenzeen (HCB) en DDT en zijn metabolieten.
De resultaten worden voorgesteld als de som van de verschillende OCP’s (Figuur 35).
Voor de OCP’s vertoonden garnalen de laagste concentraties en aldus konden alleen HCB, γHCH en p,p’-DDE in alle garnalen worden bepaald. In schar, pladijs, steenbolk en wijting
konden alle gezochte pesticiden worden gedetecteerd. In tong konden de meeste altijd
worden gemeten.
In vergelijking met andere studies kunnen we besluiten dat de Noordzee OCP-waarden laat
optekenen die vergelijkbaar zijn met zeeën elders in de wereld. De Schelde daarentegen is
erg gecontamineerd met OCP’s. De concentraties die in de Schelde worden gemeten
verschillen meer dan 2 grootteordes met concentraties uit Groenland, waarvan wordt
aangenomen dat ze nog relatief weinig vervuild zijn.
De gemeten OCP-concentraties vertoonden een inverse correlatie met de afstand tot
Antwerpen. Hieruit kan worden besloten dat de stad en/of de haven die daar is gevestigd, of
het Schelde-bassin, een impact heeft op de OCP-pollutie in de Schelde. Dit is niet ongewoon
en is reeds verschillende keren waargenomen in andere delen van de wereld.
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Figuur 35: OCP-concentraties in Noordzee en Schelde in ongewervelden en lever van
platvissen en kabeljauwachtigen (2001)
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De weergegeven concentratie is de som van pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, HCH’s en DDT’s.
Bron: Toxicologisch Centrum, Universiteit Antwerpen.

Het MIRA-T achtergronddocument Kust & zee bevat nog meer cijfers over de aanwezigheid
van polluenten in mariene organismen.
2.9.4 Organochloorpesticiden in muizen en zangvogels
Gegevens omtrent organochloorpesticiden (OCP’s) in terrestrische dieren zijn eerder
zeldzaam. De meeste data zijn beschikbaar van terrestrische top-predatoren, zoals bv.
roofvogels. Over (kleinere) terrestrische zoogdieren (prooidieren) zijn er nagenoeg geen
gegevens voorhanden. Omdat deze dieren niet voorkomen in het menselijke dieet, is de
wetenschappelijke interesse geringer en wordt meer aandacht besteed aan producten die
geschikt zijn voor menselijke consumptie. Desalnietemin vormen kleine knaagdieren en
zangvogels de basis van meerdere voedselketens in het wild en is ook de opvolging van de
pollutiegraad van deze kleine dieren van het grootste belang (zie hieronder).
In een recente studie werden onder andere muizen (n=70) en zangvogels (mezen) (n=40)
onderzocht op organochloorpesticiden. De stalen werden in 2001 verzameld rond Antwerpen
met de hulp van het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Van deze dieren
werden ofwel lever en spier onderzocht (muizen), ofwel eieren en lichaamsvet (zangvogels).
De weefsels van de muizen werden geanalyseerd voor organochloorpesticiden (OCP’s),
zoals lindaan (γ-HCH), hexachloorbenzeen (HCB), DDT (en de metabolieten ervan zoals DDE
en DDD) en trans-nonachloor (TN) (en metaboliet oxychlordaan (OxC)) (Tabel 26). Naast
DDE, de belangrijkste metaboliet van DDT, konden nagenoeg geen OCP’s worden gemeten
boven de detectielimiet van de analysemethodes, wat impliceert dat de concentraties erg laag
zijn.
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Tabel 26: Organochloorpesticiden in muizen (mediaan–ng/g vet)

hersenen
spier
lever

α
HCH
0,27
0,30
0,56

γ
HCH
-

β
HCH
-

HCB
-

OxC
18

TN
1,5

ppDDE
2,9
16

ppDDD
0,17
6,2

ppDDT
3,3

Net zoals muizen, bekleden ook zangvogels een relatief lage plaats in de voedselketen. OCPconcentraties in de zangvogels waren hoger dan in de muizen. In tegenstelling tot de muizen,
konden bij de zangvogels alle onderzochte pesticiden worden gemeten (Tabel 27). Niet
onverwacht was de component met de hoogste concentratie DDE, de voornaamste
metaboliet van DDT. Dit product is erg persistent en accumuleert in hoge mate in biologisch
weefsel, zoals duidelijk is bij deze zangvogels. De mediaan van alle gemeten DDEconcentraties bedraagt ongeveer 600 ng/g vet, zowel voor vetweefsel als voor eieren.
Tabel 27: Organochloorpesticiden in zangvogels (mediaan–ng/g vet)

vet
eieren

α
HCH
1,1
3,3

γ
HCH
7,5
7,2

β
HCH
2,6
5,8

HCB
19
11

OxC
4,7
3,5

TN
4,8
3,8

ppDDE
610
589

ppDDD
3,9
7,9

ppDDT
43
38

Deze gegevens van muizen en zangvogels tonen aan dat zelfs in kleine, niet-carnivore
dieren, waarvan verondersteld wordt dat ze geen al te grote biomagnificatie of –accumulatie
kennen van lipofiele polluenten, OCP’s toch aanzienlijk accumuleren. In de zangvogels
werden zelfs hogere concentraties gemeten dan verwacht op basis van hun positie in de
voedselketen.
2.9.5 Organochloorpesticiden in roofvogels
In het verleden is reeds veel onderzoek gedaan naar organochloorpollutie in roofvogels. In de
jaren 60 werden ten gevolge van milieupollutie met DDT verscheidene soorten roofvogels
nagenoeg uitgeroeid. In de nasleep van de decimering van de Europese roofvogelpopulaties,
werden verschillende monitoringprogramma’s opgezet om een dergelijke ramp in de toekomst
te voorkomen. Nu, ongeveer 40 jaar later, zijn in Europa de OCP’s, die toen verantwoordelijk
waren voor o.a. eischaalverdunning waardoor het voortplantingssucces van de vogels
gereduceerd werd tot enkele procenten, strikt gereglementeerd en hebben de meeste
roofvogelpopulaties zich kunnen herstellen.
De studie waarvan de resultaten hier worden voorgesteld kadert in een groter project dat
voornamelijk gericht is op vlamvertragers (zie MIRA-T achtergronddocument Verspreiding
van gebromeerde vlamvertragers). Desalnietemin zijn recente gegevens over OCP’s in
roofvogels steeds interessant, gezien de hoge gevoeligheid van deze dieren voor dergelijke
polluenten. In deze studie werden verschillende weefsels (vet, lever, spier en hersenweefsel)
van buizerds (n=44) en sperwers (n=7) onderzocht op 9 OCP’s (Tabel 28). De kadavers van
de vogels werden verzameld in Vlaanderen in de periode 2001-2003 door de medewerkers
van het vogelopvangcentrum van Opglabbeek en in samenwerking met Vogelbescherming
Vlaanderen.
Uit de gegevens blijkt dat de OCP-concentraties, zelfs nu nog, erg hoog kunnen genoemd
worden (Tabel 28 & Tabel 29). De concentraties zijn weefselafhankelijk, wat verwacht wordt
gezien de specifieke transportprocessen die kunnen optreden voor deze contaminanten ter
hoogte van specifieke organen en weefsels. Naast de weefselspecificiteit vallen ook de
uitgesproken verschillen op tussen de soorten. Concentraties zijn aanzienlijk (gemiddeld 10x)
hoger in sperwer dan in buizerd. Dit kan worden verklaard door o.a. het voedingspatroon van
deze 2 vogels. Sperwers voeden zich voornamelijk met zangvogels (zie hoger), terwijl de
buizerd slechts occasioneel een zangvogel en voornamelijk muizen (zie hoger) en andere
kleine zoogdieren en insecten eet. Ook voor deze top-predatoren geldt de stelling dat het
overgrote deel van de blootstelling aan POP’s gebeurt via de voeding.
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De hoogste concentraties werden gevonden in vetweefsel. Dit weefsel is echter niet erg actief
en is eerder een opslagplaats van het lichaam. Naast de hoge mediaan OCP-concentraties,
valt vooral op dat sommige individuele metingen nog enkele grootte-ordes hoger kunnen
liggen dan de mediaan die hier wordt voorgesteld. Deze waarneming is niet helemaal
onverwacht, aangezien individuele verschillen voor wat betreft habitat, gezondheidstoestand,
enz. een grote invloed kunnen hebben op de pollutiegraad van de vogel. Voor deze vogels
met uitzonderlijk hoge weefselconcentraties is het niet uitgesloten dat ze nog steeds nadelige
effecten, zoals eischaalverdunning, kunnen ondervinden van de blootstelling aan OCP’s.
Het is belangrijk op te merken dat er geen enkele indicatie is dat de vervuiling die hier wordt
gemeten in de roofvogels recent is. Het betreft hier een historische vervuiling die nog voor
decennia lang zal kunnen worden teruggevonden in ons milieu. Dit blijkt ook uit het feit dat de
hier gemeten DDT-concentraties van dezelfde grootte-orde zijn als deze die in Vlaamse
sperwers en buizerds werden gemeten eind de jaren 90 (D’Havé, 2000) en zelfs in de jaren
70 (Joiris & Delbeke, 1985). We kunnen besluiten dat de organochloor-concentraties in
Vlaamse roofvogels de laatste decennia geen noemenswaardige dalingen laten optekenen.
Tabel 28: Organochloorpesticiden in buizerds (mediaan-ng/g vet)

hersenen
vet
lever
spier

α
HCH
1,1
0,63
0,93
0,65

γ
HCH
0,39
2,1
3,7
2,6

β
HCH
1,5
8,2
15
10

HCB
29
97
80
85

OxC
63
119
180
250

TN
13
70
70
75

ppDDE
275
1 710
1 120
210

ppDDD
11
105
130
170

ppDDT
7,4
145
80
210

ppDDE
12 900
99 000
42 400
43 500

ppDDD
155
2 830
1 000
1 100

ppDDT
130
1 750
360
1 400

Tabel 29: Organochloorpesticiden in sperwers (mediaan–ng/g vet)

hersenen
vet
lever
spier

α
HCH
18
4,7
2,9
4,9

γ
HCH
13
23
25
35

β
HCH
26
185
165
215

HCB
205
705
455
495

OxC
305
820
450
610

TN
81
420
160
210

2.9.6 Organochloorpesticiden Vlaamse vossen
Drie weefsels (vet, lever en spier) van 33 vossen werden o.a. onderzocht op OCP’s. De
kadavers van deze vossen werden verzameld door de medewerkers van het Pasteur Instituut
in Ukkel. De studie waarvan de resultaten hier worden voorgesteld, kaderen in een groter
project dat voornamelijk was gefocust op vlamvertragers (zie MIRA-T achtergronddocument
Verspreiding van gebromeerde vlamvertragers). Recente gegevens over OCP’s in vossen zijn
erg interessant maar zeer zeldzaam. Vossen zijn interessante dieren omdat ze erg geschikt
zijn als “biomonitoring tool”; ze leven dicht bij de mens, passen zich snel aan aan hun habitat,
het zijn zoogdieren met goed ontwikkelde metabolisatieprocessen (zoals de mens), ze leven
doorheen heel Europa. In deze studie werden de weefsels onderzocht van 9 OCP’s (Tabel
30)
Tabel 30: Organochloorpesticiden in vossen (mediaan - ng/g vet)

vet
lever
spier

α
HCH
0,08
0,17
0,00

γ
HCH
0,0
1,3
0,0

β
HCH
1,1
2,3
0,0

HCB
2,9
5,9
2,2

OxC
14
211
13

TN
3,2
28
1,7

PpDDE
0,81
9,9
2,1

ppDDD
0,00
5,70
0,78

ppDDT
1,90
1,50
0,57

Vossen vertoonden OCP pollutiepatronen die afweken van de verwachtingen. De
concentraties waren veel lager dan verwacht op basis van hun positie in de voedselketen.
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Deze vaststellingen wijzen er reeds op dat er in de vos specifieke metabolisatieprocessen
werkzaam zijn.
Dit was reeds aangetoond in een analoge studie uit Duitsland. Ook vroeger werd bij
blootstellingsexperimenten met vossen en honden reeds vastgesteld dat honden en vossen in
staat zijn verrassend snel te metaboliseren, wat resulteert in “speciale” profielen en lage
concentraties. Voor OCP’s zien we lage concentraties in de weefsels van de vos, met
uitzondering van de metaboliet OxC, waarvan de concentratie wel aanzienlijk is. Dit wijst op
een erg actieve omzetting van de precursor pesticiden.
Deze omzetting of metabolisatie van OCP’s wil echter niet zeggen dat deze polluenten
onschadelijk worden gemaakt. De gevormde metabolieten hebben soms een hogere toxiciteit
dan het polluent zelf. Onderzoek naar deze metabolieten is tot op heden nog niet gebeurd
voor vossen, dus daarover kunnen nog geen conclusies worden getrokken.
2.9.7 Organochloorpesticiden in egels
De egel (Erinaceus europaeus) is een algemene zoogdiersoort in Vlaanderen. Een aantal
kenmerken van diens levensstijl maken dat deze mogelijk kwetsbaar is voor vervuiling. Egels
staan op een relatief hoog niveau in de voedselketen, wat maakt dat ze via hun prooidieren
(o.a. kevers, regenwormen, slakken en larven) organochloorpesticiden kunnen accumuleren.
Ze bereiken hoge dichtheden in suburbane gebieden die vaak worden gekenmerkt door een
hoge graad van vervuiling. Bovendien zijn egels relatief langlevend waardoor de accumulatie
van organochloorpesticiden mogelijk sterk toeneemt met de leeftijd en kan resulteren in
chronische toxicologische effecten.
Egelkarkassen werden verzameld over heel Vlaanderen en Brussel gedurende de periode
2002-2003. De verzamelde egels waren grotendeels egels die stierven in Vogelopvangcentra
(Anderlecht, Malderen, Oostende en Opglabbeek) van Vogelbescherming Vlaanderen en
deels verkeersslachtoffers. Egelkarkassen waren afkomstig uit de provincies WestVlaanderen, Limburg, Antwerpen en uit het Brusselse. Omdat een langdurig verblijf in een
opvangcentrum of een heel slechte conditie een vertekend beeld zou geven van de
natuurlijke contaminatie werden de geanalyseerde individuen zorgvuldig geselecteerd uit alle
verzamelde egels. Weefsels (lever, nieren, haar, spier- en vetweefsel) van 42 egels werden
geanalyseerd op 4 gechloreerde pesticiden: dichloro-diphenyl-trichloroethaan en zijn
metabolieten (DDT’s), hexachlorocyclohexaan-isomeren (HCH’s), hexachlorobenzeen (HCB)
en chlordaans (som van trans-nonachlor, oxychlordaan, trans-chlordaan en cis-chlordaan).
De hier weergegeven resultaten zijn voor lever, nieren, spier- en vetweefsel en haar (D’Havé
et al., in druk).
De dataset van 42 geanalyseerde egels afkomstig van verschillende gemeentes verspreid
over Vlaanderen is niet geschikt om effecten van leeftijd, geslacht of conditiefactoren op de
accumulatie na te gaan, omdat de mogelijke rol van deze beïnvloedende factoren kan
gemaskeerd worden door de vervuilingsgraad in het leefgebied waar de egel van afkomstig
is. De hieronder gepresenteerde data zijn dan ook voor alle egels samen. Voor bepaalde
weefsels waren niet van alle egels stalen beschikbaar (zie n in Tabel 31).
De concentraties voor DDT’s, HCH’s, HCB en chlordaans in egels zijn weergegeven in Tabel
31. Voor interne weefsels zijn de concentraties weergegeven in lipidegewicht. Omdat het
vetgehalte van haar moeilijker te bepalen is door het kleine volume van het staal, zijn de
concentraties voor haar weergegeven in versgewicht.
Er zijn geen andere (internationale) studies voorhanden waarin gechloreerde pesticiden
werden gemeten in egels. Om een idee te geven van de graad van contaminatie en mogelijke
toxiciteit, worden de waarden in egels dan ook vergeleken met kritische grenswaarden voor
zoogdieren en met concentraties gemeten in andere terrestrische zoogdieren.
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Tabel 31: Concentraties van gechloreerde pesticiden (gemiddelde, mediaan en (minima –
maxima)) in lever nieren, spieren en vetweefsel (ng/g lipidegewicht) en in haar (ng/g
versgewicht) van egels
n
% vet
DDT’s
Gem.
Med.
Min.-max.
HCH’s
Gem.
Med.
Min.-max.
HCB
Gem.
Med.
Min.-max.
Chlordaans Gem.
Med.
Min.-max.

lever
nieren
41
42
3,5
3,7
1969
1727
36
38
(0,2–26 571) (<0,5–32 406)
13
10
4
4
(<0,5–185)
(0,7–106)
184
132
7
6
(0,5–5201)
(0,6–3574)
439
57
158
12
(3–3243)
(0,6–652)

spieren
42
3,1
3978
97
(2–111 232)
20
10
(<0,5–271)
147
12
(2–2873)
92
13
(0,8–1594)

vet
5
71
44
22
(13–143)
2
3
(1,3–3,1)
7
6
(3,8–13,3)
7
7
(2,8–10,5)

haar
32
7
2,3
(<0,1–68)
5
0,7
(<0,1–106)
8
0,2
(<0,1–335)
0,1
<0,1
(<0,1–1.2)

n = aantal weefselstalen. % Vet = Gemiddeld vetgehalte van de weefsels.
DDT’s: som van DDT, DDE en DDD. HCH’s: som van α, β en γ-HCH. Chlordaans: som van trans-nonachlor,
oxychlordaan, trans-chlordaan en cis-chlordaan
Bron: D’Havé et al. (in druk)

Het DDT-patroon werd in alle weefsels gedomineerd door p,p′-DDE (gemiddeld 51 tot 88 % in
de verschillende weefsels), de belangrijkste metaboliet van DDT in dierlijke weefsels. De
DDT-concentraties vertoonden een relatief grote variatie tussen individuele egels (zie Tabel
31).
De lever DDT-waarden in egels zijn lichtjes hoger dan deze in muizen en vossen
Vlaanderen, maar nog steeds van dezelfde grootte-orde. De mediane DDT-concentraties
spierweefsel van egels zijn evenwel 49 maal hoger dan deze in bosmuizen en vossen
Vlaanderen. Het is opmerkelijk dat de DDT-concentraties in egels het hoogst waren
spierweefsel.

in
in
in
in

De gemiddelde DDT-concentraties in egels waren gelijkaardig aan deze in Nederlandse
insectivoren (spitsmuizen) die ongeveer 10 jaar geleden bemonsterd werden (Hendriks et al.,
1995). Dit wijst erop dat DDT’s nog steeds in belangrijke mate in ons terrestrisch ecosysteem
aanwezig zijn. Insectivoren, en dus wellicht ook egels, zijn mogelijk bijzonder gevoelig voor
DDT-vergiftiging gezien voor regenwormen en slakken, belangrijke prooidieren van de egel,
werd aangetoond dat deze hoge DDT-waarden accumuleren en overleven. Toch waren de
concentraties van DDT, DDD en DDE in egels lager dan de waarden die onder laboomstandigheden sterfte in spitsmuizen veroorzaken (Blus, 1978).
Voor de overige organochloorpesticiden zijn weinig gegevens voor terrestrische zoogdieren
beschikbaar. De HCH-, HCB- en chlordaan-concentraties in egels zijn vergelijkbaar met deze
in Vlaamse vossen. De gemiddelde concentraties van HCH’s en HCB waren hoger dan deze
in Japanse zoogdieren (Hoshi et al., 1998). Chlordaanconcentraties waren verder gelijkaardig
als deze in de herbivore kariboe van vervuilde gebieden (Elkin & Bethke, 1995). Terwijl βHCH de belangrijkste HCH-isomeer was in lever en vetweefsel, was γ-HCH dominant in de
nieren en spierweefsel van egels. In egelhaar was α-HCH de belangrijkste HCH-isomeer.
Oxychlordaan was in alle weefsels de belangrijkste chlordaan-component in egels.
Een belangrijk element waar men rekening mee moet houden bij overwinterende dieren zoals
de egel, is dat het risico van hoge concentraties aan lipofiele verbindingen (hier vooral DDT’s)
seizoenaal aanzienlijk kan versterkt worden. Tijdens de winterslaap verliest de egel immers
tot 37 % van zijn lichaamsgewicht en verbruikt hij een groot deel van zijn vetreserves. Het
opgebruiken van de vetten betekent dat lipofiele verbindingen, zoals organochloren,
vrijkomen en terug in de circulatie van de egel belanden waar ze naar andere organen

94

december 2007

Achtergronddocument

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

worden herverdeeld. Het gevolg is dat de concentraties van deze polluenten in de organen
tijdens de winterslaap van de egel nog aanzienlijk kunnen toenemen.
Deze wereldwijd eerste studie naar het voorkomen van organochloorpesticiden in egels toont
aan dat egels een geschikte indicatorsoort zijn voor de bio-monitoring van deze polluenten in
het terrestrisch milieu. Bovendien zijn organochloorpesticiden detecteerbaar in haar van egels
en vertonen de organochloorconcentraties in haar relaties met deze in organen, waardoor
bemonstering van egelhaar een indicatie geeft van de interne belasting met deze
verbindingen. Dit maakt dat het mogelijk is de blootstelling van deze verbindingen in
natuurlijke egelpopulaties te monitoren en op te volgen in de tijd op een niet-invasieve wijze
door middel van haarstalen.
Deze studie toont aan dat egels vergeleken met andere terrestrische zoogdieren aanzienlijke
concentraties aan organochloorpesticiden accumuleren. De waargenomen DDT-waarden zijn
bovendien relatief hoog ondanks het afnemend gebruik van dit pesticide gedurende de laatste
decennia.

2.10 Kosten veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen
2.10.1 Inleiding
Ook op economisch vlak kan de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het milieu
bepaalde problemen veroorzaken. Zo moet men ongewenste residu’s van
bestrijdingsmiddelen verwijderen: tijdens de drinkwaterproductie, bodemsanering ... Dit brengt
bestrijdingskosten mee.
Overmatig gebruik in de landbouw leidt tot extra kosten voor de landbouw zelf:
•

Het verdwijnen van natuurlijke vijanden en parasieten van plagen en aantastingen door
het inzetten van bestrijdingsmiddelen vereist een hoger gebruik.

•

Sterfte van vee en huisdieren wordt voor ca. 0,05 % toegewezen aan onoordeelkundig
gebruik. Het onrechtstreeks risico voor zuivel- en/of vleesbesmetting is moeilijker in te
schatten en is economisch ook vrij beperkt door het bannen van de
organochloorbestrijdingsmiddelen.

•

De verhoogde resistentie van ziekte- en plaagorganismen voor bestrijdingsmiddelen kan
leiden tot een verhoogd gebruik van alternatieve (soms minder effectieve) middelen of tot
een verhoogde dosering van het resistentieverwekkende middel.

•

De nadelige invloed van bestrijdingsmiddelen op bijen en hun pollinatiegedrag geeft voor
sommige teelten een belangrijk opbrengstverlies.

•

Bepaalde opbrengstverliezen kunnen optreden door overdosering, drift of nawerking van
bestrijdingsmiddelen in volgteelten. Hoewel dergelijke schade lokaal zeer hoog kan zijn,
blijft ze voor de totale landbouwopbrengsten beperkt tot 0,1 à 0,2 %.

Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen door diverse sectoren leidt tot externe kosten die
niet worden gedragen door de vervuiler, maar door de eindgebruiker. Waterverontreiniging
door bestrijdingsmiddelen noodzaakt tot extra zuivering over actieve koolfilters voor de
winning van drinkwater. Voor deze kosten is hieronder een indicator uitgewerkt. Extra kosten
ter ondersteuning van monitoring en onderzoek van bestrijdingsmiddelen worden via
belastingen en heffingen gedragen door de gemeenschap. Bodemsaneringen tengevolge van
verontreiniging door bestrijdingsmiddelen brengen ook kosten mee. Kosten tengevolge van:
vergiftiging en chronische ziekten bij de mens veroorzaken verzorging-, verpleging- en
hospitalisatiekosten, werkverlet en (levens)verzekeringskosten. De kosten voor de
gemeenschap zouden nog stijgen indien vast staat dat bepaalde kankers of
fertiliteitverstoringen te wijten zijn aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Accidentele vissterfte veroorzaakt een rechtstreeks economisch verlies en kan ook indirect
nadelig zijn voor de toeristische sector.

december 2007

95

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen

Achtergronddocument

2.10.2 Kosten voor de drinkwaterproductie ten gevolge van de verspreiding van
bestrijdingsmiddelen
De best geschikte manier om bestrijdingsmiddelen uit het ruwwater te verwijderen is actieve
koolfiltratie. Hierbij gebeurt de verwijdering door adsorptie van de bestrijdingsmiddelen op de
actieve kool. Aangezien het adsorptieproces niet selectief is, worden ook andere organische
verbindingen geadsorbeerd. Om de actieve koolfilters zo efficiënt mogelijk
bestrijdingsmiddelen te doen verwijderen is het van belang om vooraf reeds zoveel mogelijk
organische stoffen te verwijderen. Daarom worden actieve koolfilters helemaal achteraan in
de waterbehandeling geplaatst.
Volledigheidshalve dient vermeld dat actieve koolfiltratie ook gebruikt kan worden voor:


de verwijdering van reuk-, kleur- en smaakstoffen;



de verwijdering van toxische stoffen zoals de organische halogeenverbindingen en de
polycyclische aromaten;



de dechloring van water dat behandeld werd met een overmaat aan chloor;



de verwijdering van ozon.

De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater heeft geleid tot belangrijke
aanpassingen van de bestaande oppervlaktewaterzuiveringsinstallaties. Zo werden de
installaties van de Antwerpse Waterwerken (AWW) te Notmeir (Walem-Mechelen) en
Oelegem volledig uitgerust met actieve koolfilters in functie van de verwijdering van de
bestrijdingsmiddelen. De eerste koolfilters werden in 1983 gebouwd te Notmeir
(zuiderproductie). Tussen 1991 en 1997 werd de tweede productielijn te Notmeir
(zuiderproductie) en beide productielijnen te Oelegem (noorderproductie) voorzien van
actieve koolfilters. Deze investeringen worden afgeschreven over 20 jaren.
De waterproductiecentra van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) van
Kluizen en De Blankaart waren van sinds hun realisatie begin de jaren 70 reeds uitgerust met
actieve koolfilters. Toch moest ook de VMW een aantal bijkomende investeringen realiseren
in de waterproductiecentra (WPC) van Kluizen (Evergem), De Blankaart (Diksmuide) en De
Gavers (Harelbeke). De gedane investeringen zijn hier echter niet altijd eenduidig toe te
schrijven aan de bestrijdingsmiddelenverwijdering. Daarom werd hier van elk
aannemingsbedrag
het
aandeel
geraamd
ten
aanzien
van
de
bestrijdingsmiddelenverwijdering. Voor de berekening van de jaarlijkse afschrijving werden de
omgeslagen bedragen evenredig verdeeld over een periode van 20 jaar.
Men kan vandaag de dag stellen dat al het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de
drinkwatervoorziening via ‘actieve kool’ bijkomend gezuiverd wordt. In functie van de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen werden nog geen grondwaterzuiveringsinstallaties
aangepast. Wel bouwde de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der
provincie Antwerpen (Pidpa) actieve koolfilters in functie van de inname van kanaalwater voor
infiltratie.
De werkingskosten van ‘actieve koolfilters’ lopen hoog op. De bestrijdingsmiddelen
‘adsorberen’ op de kool. Bij verzadiging van de actieve kool dient de kool ‘gereactiveerd’ te
worden door middel van een thermische behandeling bij zeer hoge temperaturen, zodat de
kool de bestrijdingsmiddelen terug kan adsorberen. Het zijn vooral de reactivatiekosten die
doorslaggevend zijn bij de werkingskosten.
De actieve koolfilters van WPC De Blankaart (Diksmuide) en WPC De Gavers (Harelbeke)
worden gereactiveerd op basis van de doorslag van atrazine. De reactivatiekosten kunnen
daardoor volledig worden toegeschreven aan de bestrijdingsmiddelenverwijdering. In het
WPC Kluizen (Evergem) worden de actieve koolfilters ingezet voor de verwijdering van de
pesticiden, organische stof en methylisoborneol, een afbraakproduct van algen. Daarom
kunnen de reactivatiekosten slechts gedeeltelijk worden toegeschreven aan de
bestrijdingsmiddelenverwijdering. In de periode 1990-1997 werd de helft in rekening gebracht.
Vanaf 1998 slechts een derde omdat vanaf dan een verhoogde reactivatie werd doorgevoerd
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ten gevolge van de geur- en smaakproblemen te Kluizen. Bij de AWW bedragen de
exploitatiekosten voor het zuiveren via de actieve koolfilters 0,062 euro/m³.
Figuur 36 geeft de afschrijvingskosten en de werkingskosten sinds 1991, evenals de som van
beide. Het betreft hier enkel de kosten specifiek voor het verwijderen van
bestrijdingsmiddelen. Voor Vlaanderen betekent dit momenteel een jaarlijkse kost van bijna
12 miljoen euro. Vooral de kosten voor reactivatie van de actieve kool zijn een belangrijk
aandeel van deze kosten.
Figuur 36: Kosten voor de verwijdering van bestrijdingsmiddelen uit water tijdens de
drinkwaterproductie (Vlaanderen, 1991-2001)
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2.11 Multi-risico benadering van gewasbeschermingsmiddelen (POCER)
Deze indicator kan pas geactualiseerd worden in het voorjaar van 2008
2.11.1 Inleiding
De risico-indicator POCER (Pesticide Occupational and Environmental Risk) tracht de impact
van verschillende beperkende maatregelen in de landbouw te evalueren op verschillende
componenten: toepasser, werknemer (die in een bespoten veld werkt), omstaander
(toevallige voorbijganger tijdens en na bespuiting), consument, persistentie, grondwater,
waterorganismen, vogels, regenwormen, bijen, nuttige arthropoden en zoogdieren. Het risico
per component wordt beschreven door een zogenaamde Risico Index (RI). Een RI is het
quotiënt van de geschatte humane blootstelling of de geschatte concentratie in het milieu (=
PEC-waarde of Predicted Environmental Concentration) en de (eco)toxicologische
grenswaarde. De POCER-indicator bestaat uit twaalf componenten (Tabel 32).
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Tabel 32: Risico-indices gebruikt in de POCER-indicator
component
toepasser
werknemer
omstander
consument
persistentie
grondwater
waterorganismen
vogels
regenwormen
bijen
nuttige arthropoden
zoogdieren

risicoindex
blootstelling/AOEL
blootstelling/AOEL
blootstelling/AOEL
blootstelling/ADI*BW
10(DT50/90-1)*2
PEC/0.1
PEC/MTC
(PEC*10)/(LD50*BW)
(PEC*10)/LC50
AR/(LD50*50)
(RC-25)/(100-25)
(PEC*10)/(LD50*BW)

MTC : Maximaal Toelaatbare Concentratie
BW : Body Weight (lichaamsgewicht)
AR : Application Rate (toegepaste dosis)
RC : Reductie in nuttige capaciteit
AOEL: Adverse Observable Effect Level
ADI: Acceptable Daily Intake
LD50 : Letale Dosis waarbij de helft van de populatie proeforganismen na een éénmailge toediening sterft
LC50 : Letale Concentratie waarbij de helft van de populatie proeforganismen na een eenmalige toediening sterft
PEC : Predicted Environmental Concentration

Bij de evaluatie van spuitschema’s worden niet altijd al deze twaalf componenten
opgenomen, enkel de relevante. Het is de bedoeling om per teelt de diverse
gewasbeschermingswijzen te evalueren en de impact van huidige trends in
gewasbeschermingsmiddelengebruik of reductieprogramma’s te bepalen (Vercruysse &
Steurbaut, 2001). De aard van verpakking wordt momenteel niet meegenomen in de risicoevaluatie. Toch kan de aard aanleiding geven tot een verminderde blootstelling bij de
toepasser.
2.11.2 De POCER-indicator als hulpmiddel op beleidsniveau
Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd aan het Laboratorium voor
Fytofarmacie in de periode 2004-2005 onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de
POCER-indicator als beleidsinstrument (Claeys et al., 2005).
Op dit moment wordt in Vlaanderen de ∑Seq-indicator gebruikt om een beeld te krijgen van
de evolutie van het gebruik van gewasbeschermingsmaatregelen doorheen de jaren en meer
specifiek ook van de impact van het gebruik op mens en milieu. De grootste beperking van de
∑Seq-indicator is dat deze slechts rekening houdt met de impact op één milieucompartiment,
namelijk het oppervlaktewater. Dit in tegenstelling tot de POCER-indicator die een idee
probeert te geven van de impact van gewasbeschermingsmiddelen op 12 of meer mens- en
milieucompartimenten. In het kader van dit project werd geopteerd voor volgende
compartimenten: toepasser, werknemer, omstaander, consument, persistentie, grondwater,
waterorganismen, vogels, regenwormen, bijen, zoogdieren en nuttige arthropoden.
Concreet werden aan de hand van de desbetreffende formules voor de 100 meest verkochte
actieve stoffen in Vlaanderen 12 verschillende risico-indices (RI) berekend. Elke risicoindex
werd nadien vermenigvuldigd met de totale verkoop van die bepaalde actieve stof in dat
bepaald jaar om te komen tot de definitieve risicoindex per actieve stof. Dit werd gedaan voor
alle jaren tussen 1992 en 2005, en 1992 werd beschouwd als referentiejaar (Figuur 37).
Figuur 38 geeft de evolutie weer van de 12 compartimenten van de POCER-indicator voor
Vlaanderen berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde. Met deze methode wordt
een globale tendens weergegeven, en worden plotse pieken en dalen in de curves die
veroorzaakt zijn door kleine schommelingen in de verkoopscijfers uitgevlakt. Met het
voortschrijdend gemiddelde is bv. de RI voor 2001 = (RI 2000 + RI 2001+ RI 2002)/3, en
bijgevolg kunnen geen waarden gegeven worden voor 1992 en 2005. Het gekozen
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referentiejaar is 1993, waarin de resultaten van de berekeningen gelijk gesteld worden aan
100 %.
Figuur 37: Risico voor de 12 compartimenten van de POCER-indicator (Vlaanderen 19922005)
risicoindex (1992 = 100)

120
100
80
60
40
20
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

toepasser

werknemer

omstander

consument

persistentie

grondwater

waterorganismen

vogels

regenwormen

bijen

zoogdieren

nuttige artropoden

2005

berekend met de actieve stoffen uit de top 100
Bron: UGent

Figuur 38: Risico voor de 12 compartimenten van de POCER-indicator op basis van het
voortschrijdend gemiddelde (Vlaanderen, 1993-2004)
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Toepasser, werknemer en omstaander
Figuur 37 & Figuur 38 tonen aan dat de reductiepercentages van toepasser, werknemer en
omstaander bijna perfect samenvallen. Dit betekent geenszins dat de absolute waarden ook
dezelfde zijn; de risicoindex voor de toepasser is steeds het grootst, gevolgd door de
werknemer en de omstaander. De reden waarom ze eenzelfde dalende of stijgende trend
vertonen, is omdat ze afhankelijk zijn van dezelfde factoren (bv. toepassingsdosis, dermale
en inhalatoire absorptie, Acceptable Operator Exposure Level of AOEL).
De stoffen die resulteren in een grote risicoindex zijn diegenen waarvoor een hoge
toepassingsdosis is toegelaten. Dit zijn methylbromide, metam-natrium, 1,3-dichloorpropeen,
chloorpicrine en dazomet. Methylbromide heeft de hoogste risicoindex van de zes
voornoemde stoffen, door de combinatie van een hoge toepassingsdosis en een zeer lage
AOEL.
In de figuur is ook te zien dat de curve voor toepasser, werknemer en omstaander gedurende
de jaren sterk daalt. In 2005 wordt een reductie bereikt van 90 % ten opzichte van 1992. De
kleine schommelingen zijn voornamelijk te wijten aan een wijzigende verkoop van
methylbromide in de desbetreffende jaren.
De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door de dalende verkoop van
methylbromide. De mindere daling in 1996 is het gevolg van een plotse stijging in de verkoop
van 1,3-dichloorpropeen. De laatste jaren (2000-2005) is de verkoop van methylbromide
meer dan gehalveerd en is het gebruik van lindaan verboden (in 2002). Deze sterke daling is
niet direct zichtbaar in de figuur omdat die laatste jaren de verkoop van 1,3-dichloorpropeen
wel sterk is toegenomen. De verkoop van zowel dazomet als metam-natrium is sinds 1992
ongeveer gehalveerd.
Voor toepasser, werknemer en omstaander wordt de risico-curve dus in de eerste plaats
bepaald door de impact van methylbromide op de mens. Hoe lager de verkoop, hoe lager het
risico zal zijn en hoe lager de risico-curve dus zal zijn.
Consument
Ten opzichte van 1992, is het risico voor de consument in 2005 gereduceerd van 100 % tot
32 % (-68 %). De risico-curve voor de consument wordt vooral bepaald door volgende actieve
stoffen: zwavel, thiram, natriumchloraat en methylbromide, waarbij zwavel veruit de
belangrijkste impact heeft.
De MRL- en de ADI-waarde zijn bepalend voor de risicoindex voor de consument. Doch dit
zijn twee totaal verschillende waarden die geen verband houden met elkaar. De MRL-waarde
is een vastgestelde norm, gebaseerd op Good Agricultural Practices (GAP); de ADI-waarde is
een toxische parameter. Actieve stoffen waarvoor een hoge MRL is opgelegd zijn minder
toxische stoffen, maar scoren het hoogst in de indicator voor consument omdat de factor MRL
daar in de teller van de formule staat. Zwavel heeft een opmerkelijk hoge MRL, thiram heeft
een iets lagere MRL dan zwavel maar die is toch nog steeds hoger dan de MRL’s van de
andere stoffen uit de top 100.
De verkoop van zwavel is in de periode 1992 tot 2005 met 80 % gedaald, wat overeenkomt
met de daling die te zien is in de figuur. Ook de verkochte hoeveelheden methylbromide zijn
meer dan gehalveerd in de bestudeerde periode. De verkoopshoeveelheden van thiram en
diuron stagneren.
Persistentie
Zwavel, koperhydroxide, diquat, paraquat en koperoxychloride zijn de meest persistente
stoffen uit de top 100. De risicoindex voor de persistentie wordt uitsluitend bepaald door de
DT50 van de actieve stof. Diquat en paraquat spannen de kroon met een hoge DT50.
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Grondwater
De actieve stoffen met de hoogste risicoindex voor grondwater zijn methylbromide, metamnatrium en 1,3-dichloorpropeen. Deze stoffen hebben een hoge toepassingsdosis en een
lage Koc-waarde.
Er wordt een risicoreductie van 61 % behaald in 2005 ten opzichte van 1992, wat
voornamelijk bepaald wordt door de dalende verkoop van methylbromide.
Waterorganismen
De vijf stoffen met de hoogste risicoindex voor waterorganismen in 2005 zijn dazomet,
metam-natrium, chloorpicrine, natriumchloraat en aclonifen. De hoge risico-indices zijn het
resultaat van een hoge toepassingsdosis gecombineerd met een lage MTC. Lenacil vormt
hierop een uitzondering, het wordt niet in hoge dosissen toegepast, maar heeft een lage MTC
en bovendien een zeer lage Koc-waarde.
Het risico voor de waterorganismen in Vlaanderen is in 2005 gedaald met 48 % in vergelijking
met 1992, voornamelijk door de verminderde verkoop van methylbromide.
Vogels
Chloorpicrine, 1,3-dichloorpropeen, metam-natrium en methylbromide zijn de stoffen met het
hoogste risico voor de vogels. De hoge risico-indices zijn het resultaat van het samengaan
van een hoge toepassingsdosis en een kleine LD50, vogel. Methylbromide in het bijzonder heeft
een zeer lage letale dosis.
In 2005 werd een reductie bereikt van 82 %, veroorzaakt door de daling in verkoop van
methylbromide en deels chloorpicrine.
Regenwormen
Door combinatie van een hoge toepassingsdosis en een redelijk lage LC50, regenworm is
methylbromide de stof met de hoogste risicoindex voor regenwormen. 1,3-Dichloorpropeen
en chloorpicrine komen op de tweede en derde plaats. De curve van het risico voor
regenwormen in Vlaanderen is in 2005 gedaald tot 23 % ten opzichte van de situatie in 1992.
De dalende verkoop van methylbromide in die periode heeft daarbij een belangrijke invloed.
Bijen
De stoffen met het hoogste risico voor bijen zijn imidacloprid, 1,3-dichloorpropeen,
chloorpicrine en methylbromide. Voor methylbromide, 1,3-dichloorpropeen en chloorpicrine is
de hoge risicoindex vooral te verklaren door de hoge toepassingsdosissen. Het hoge risico
van imidacloprid (en ook lindaan, maar afwezig in 2005 doordat het verboden werd in 2002) is
dan weer voornamelijk te wijten aan de lage LD50, bijen, in combinatie met relatief hoge
verkoopscijfers. Daarnaast heeft ook chloorpyrifos een zeer lage LD50, bijen, maar aangezien
de verkoop relatief laag is, komt dit risico in de grafiek niet direct tot uiting. De curve voor
bijen vertoont een golvende trend tussen 1992 en 2005. De stijgingen en dalingen komen
overeen met de variaties in de verkoopscijfers van lindaan, chloorpicrine, methylbromide en
imidacloprid in die periode.
Nuttige arthropoden
Er zijn verscheidene stoffen met een hoge risicoindex voor de nuttige arthropoden. De reden
daarvoor is dat ze een hoge reductiecapaciteit (RC) hebben. Carbofuran, methiocarb,
dimethoaat, dichloorvos en chloorpyrifos behoren tot deze categorie.
De risicocurve van de nuttige arthropoden in Vlaanderen heeft een schommelend verloop, en
bereikt in 2005 een reductie van 14 %. De stijging in 2005 ten opzichte van de vorige jaren
hangt samen met de stijgende verkoop van 1,3-dichloorpropeen in 2005.
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Zoogdieren
De risicoindex voor de zoogdieren wordt voornamelijk bepaald door de
bodemontsmettingsmiddelen (methylbromide, 1,3-dichloorpropeen, chloorpicrine, metamnatrium en dazomet) omwille van hun hoge gebruiksdosissen en hoge verkoopscijfers.
Bovendien heeft dazomet, net zoals 1,3-dichloorpropeen, ook een lage LD50, zoogdier, waardoor
het risico nog verhoogd wordt.
De risicocurve vertoont een dalende trend tot 2001. In 2002 en de daarop volgende jaren is er
echter een stagnatie en zelfs lichte stijging. Deze tendens houdt verband met de variaties in
de verkoopscijfers van chloorpicrine.
Conclusie
Algemeen beschouwd valt het op dat er tussen 1992 en 2001 sterke reducties worden
gerealiseerd in de verschillende compartimenten, maar dat na 2001 het risico niet langer
daalt maar wel integendeel opnieuw begint te stijgen. De oorzaak hiervan zijn de toegenomen
verkoopscijfers van de bodemontsmettingsmiddelen. Deze groep bestrijdingsmiddelen
hebben een grote invloed op de risicoindices van alle compartimenten.
Uit de resultaten van het project kan besloten worden dat de POCER-indicator als multirisicoindicator zeker een bijdrage kan leveren in het reductiebeleid. Er wordt immers een indicatie
van het risico voor 12 compartimenten verkregen waarbij kleine wijzigingen, zoals een
verandering van formulering, enkele stoffen die gesubstitueerd worden of het dalen en stijgen
van de verkoopscijfers duidelijk zichtbaar zijn in het verloop van de indicator. De POCERindicator werd oorspronkelijk opgesteld om, na aggregatie van de risico-indices van alle
compartimenten en herschaling naar een waarde tussen 0 en 1, één eindcijfer als resultaat te
geven. In het kader van het project werd daar geen gebruik van gemaakt, omdat de
gevoeligheid van de indicator daardoor voor een stuk verloren gaat. Ook naar gebruik in het
beleid toe is dit af te raden, omdat de bedoeling van de reductieplannen juist het evalueren
van de meest risicovolle stoffen is.
Aangezien de POCER geen model is maar een indicator, is het moeilijk om de resultaten aan
de werkelijkheid te toetsen. De indicator is gebaseerd op toxicologische gegevens en op de
mate van blootstelling, zodat de juistheid van de POCER-indicator afhankelijk zal zijn van
deze twee waarden. Het is dus uitermate belangrijk dat de inputdata correct en volledig zijn.
De database met alle ecotoxicologische waarden wordt regelmatig aangepast en ook de
formules die de blootstelling benaderen worden op gepaste tijdstippen geëvalueerd en
vergeleken met nieuwe studies. Het enige knelpunt zijn de verkoops- of gebruikscijfers van de
actieve stoffen. Dit is momenteel nog een zwak punt in de evaluatie van de blootstelling. Het
gebrek aan data over de verdeling van het gebruik van actieve stoffen over de verschillende
teelten maakt het op dit moment onmogelijk om een goed beeld te schetsen van de situatie in
de verschillende teeltgroepen. Om te komen naar een optimaal en realistisch reductiebeleid is
het noodzakelijk dat deze hiaten in de toekomst zo veel mogelijk worden weggewerkt.
Impact van reducerende maatregelen op de POCER-indicator
Indien, van overheidswege, een verdere reductie in de toekomst gewenst is, zullen ook
andere maatregelen moeten genomen worden. Al naargelang het milieucompartiment zullen
deze maatregelen verschillen. Zo wordt er op dit moment in de POCER-berekeningen vanuit
gegaan dat de toepasser en de werknemer op het veld volledige bescherming dragen tijdens
het mengen en toepassen van de spuitvloeistof. Uit enquêtes is echter gebleken dat in
realiteit vaak nog zeer onzorgvuldig wordt omgesprongen met beschermende kledij. Verdere
bewustmaking op dit punt is dus zeker wenselijk.
Een ander voorbeeld is het risico voor oppervlaktewater. Indien de landbouwers ervan
kunnen overtuigd worden om enerzijds te werken met driftreducerende spuitdoppen en om
anderzijds een bufferstrook aan te leggen tussen het veld en het oppervlaktewater, dan
kunnen de verliezen voor drift, directe verliezen en runoff sterk gereduceerd worden. Relatief
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eenvoudige maatregelen kunnen met andere woorden leiden tot aanzienlijke reducties van
het risico.
In onderstaande tabel (Tabel 33) wordt een overzicht gegeven van de impact van enkele
“voor de hand liggende” reductiemaatregelen op de POCER-scores voor het desbetreffende
compartiment (in vergelijking met de scores van 2004).
Tabel 33: Impact van enkele reducerende maatregelen op de POCER-scores
POCER-compartiment
toepasser
werknemer
omstaander
oppervlaktewater

december 2007

reducerende maatregel
volledige beschermende kledij
volledige beschermende kledij
extra bufferzone (drift –50 %)
aanpassing spuitapparatuur en bufferzone (drift
50 %, directe verliezen –50 % en runoff -50 %)

reductie (%)
83
90
6
48
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Begrippen
Aangroeiwerende middelen: gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden om aanwas van
waterorganismen op scheepsrompen te voorkomen.
Acariciden: bestrijdingsmiddel tegen mijten, teken en spinnen.
Actieve kool: gebruikt om een brede variëteit aan organische verbindingen te verwijderen vaak
toegepast voor de verwijdering van lage concentraties niet afbreekbare organische verbindingen in
grondwater, drinkwaterbronnen of proceswater. Het principe van actieve-koolfiltratie is gebaseerd op de
adsorberende capaciteit van de actieve kool, dankzij het grote interne oppervlak.
Actieve stof: actief bestanddeel in een bestrijdingsmiddel. Een bestrijdingsmiddel, zoals aangeboden in
de handel, kan verschillende actieve stoffen bevatten.
Arthropoden: geleedpotigen, dit zijn ongewervelde dieren zoals insecten, spinnen, enz.
Bactericide: bestrijdingsmiddel tegen bacterieën.
Basiskwaliteitsnorm oppervlaktewater: grenswaarde voor de concentratie van een stof in
oppervlaktewater waar alle oppervlaktewater aan zou moeten voldoen, zoals vastgelegd in VLAREM.
Benthisch: bodemgebonden.
Bestrijdingsmiddel: synthetische of uit levende organismen gewonnen stof aangewend tegen onkruid
(herbiciden), insecten (insecticiden), schimmels (fungiciden) of andere ongewenste organismen of
hulpstoffen om deze stoffen te versterken. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen biociden en
gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (gewasbeschermingsmiddelen (actieve
stoffen) en hulpstoffen).
Bioaccumulatie: opstapeling van lichaamsvreemde stoffen in plantaardige en dierlijke weefsels.
Biocide: bestrijdingsmiddel voor gebruik buiten de landbouw anders dan gewasbeschermingsmiddelen
(bv. houtbeschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen).
Bioindicator: organisme dat gebruikt wordt om de aanwezigheid van contaminanten of hun effecten te
duiden.
Biologische landbouw: landbouwproductiemethode waarvan de hoofdlijnen zijn: geen gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en toepassing van extensieve veebezetting en
maatregelen voor dierenwelzijn, conform een lastenboek.
Biomagnificatie: verhoging van de concentratie aan chemische stoffen in organismen als gevolg van
doorstroming doorheen de verschillende trofische niveaus van de voedselpiramide.
Bioregulatie: het langs metabolische weg uitscheiden van lichaamsvreemde stoffen.
Creosoot: mengsel van koolwaterstoffen, teerzuren en –basen, dat zowel vluchtige organische stoffen
(VOS) als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) bevat en gebruikt wordt als
verduurzamingsmiddel voor hout.
Cyclodiënen: groep organochloorgewasbeschermingsmiddelen waaronder aldrin, dieldrin, endrin,
chloordaan, hepta-chloor en endosulfan.
Depositie: hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een
gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid (bv. 10 kg SO2/ha/j).
Drift: spontane en ongewenste verplaatsing naar lucht en regenwater van een bestrijdingsmiddel tijdens
het gebruik ervan.
Ecotoxicologisch: betreffende de toxische effecten op organismen of ecosystemen.
Emissie: uitstoot of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door bronnen, meestal uitgedrukt
als een hoeveelheid per tijdseenheid.
Endocrien: met inwendige afscheiding die onmiddellijk in de bloedbaan opgenomen wordt (klierwerking).
Endotoxine: giftige stof geproduceerd door bepaalde bacterieën.
Evaporatie: verdamping van uit bodem of oppervlaktewater.
FAR-systeem: Adviessysteem voor onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt.
Fungicide: schimmelbestrijdingsmiddel.
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Geïntegreerde teelt: landbouwproductiemethode met gecombineerde inzet van chemische en
biologische gewasbeschermingsmiddelen, zodat het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen daalt, ook conform een specifiek lastenboek.
Geïntegreerde bestrijding: gewasbescherming waar biologische en synthetische
gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet.
Geleide bestrijding: gewasbescherming op basis van waarnemingen en/of waarschuwingen.
Gewasbeschermingsmiddel: actieve stof en preparaat ter bescherming en bewaring van planten en
plantaardige producten tegen schadelijke organismen, ter beïnvloeding van de levensprocessen van
planten en om ongewenste planten of plantendelen te doden. Deze omvatten
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw, voor de bescherming van kamerplanten, in
tuinen, in openbaar groen en op sportterreinen.
Goede landbouwpraktijk: uitvoering van de landbouw met respect voor het milieu, maar die niet verder
gaat dan wat wettelijk voorgeschreven is, eventueel vastgelegd in een code.
Grenswaarde: waarde die wettelijk niet overschreden mag worden. Een overschrijding van deze waarde
moet aanleiding geven tot het treffen van maatregelen.
Herbicide: onkruidbestrijdingsmiddel.
Immunotoxiciteit: de toxische werking van stoffen op het immuun- of afweersysteem.
Insecticide: insectenbestrijdingsmiddel.
Kaderrichtlijn Water: Europese Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid.
Letaal: dodelijk.
Lipofiel: in vet oplosbaar.
Mediaanwaarde: meetwaarde waarbij, als een verzameling meetwaarden naar opklimmende grootte
gerangschikt zijn, er precies evenveel meetwaarden groter als kleiner zijn dan deze meetwaarde.
Molluscicide: slakkenbestrijdinsmiddel.
Nematicide: bestrijdingsmiddel tegen nematoden (groep van wormen, bv. aaltjes).
'No Observed Effect Concentration' (NOEC): de hoogste concentratie waarbij geen nadelige effecten
worden waargenomen. (toxicologie).
Oppervlaktewater: aquatische ecosystemen: open water, meren, rivieren, sloten, kanalen, enz.
Organochloor-, organostikstof-, organofosforbestrijdingsmiddel: groep van gewasbeschermingsmiddelen
op basis van hun gemeenschappelijke chemische samenstelling.
OSPAR: conventie ter bescherming van het mariene milieu van de Noord-Oost Atlantische zone,
genoemd naar de conventie van Oslo en Parijs.
Persistent: niet of zeer moeilijk afbreekbaar.
Pesticide: zie bestrijdingsmiddel.
Protocol van Montreal: protocol afgesloten in 1987 dat volgde op het Verdrag van Wenen uit 1985,
waarin werd gesteld dat de stratosferische ozonlaag dient te worden beschermd tegen negatieve
effecten van het menselijke handelen. Het Protocol werd gewijzigd en aangepast te Londen in 1990, te
Kopenhagen in1992, te Wenen in 1995, te Montreal in 1997 en te Beijing in 1999. De chemische
producten die in het Protocol voornamelijk werden gereglementeerd zijn de gechloreerde en/of
gebromeerde fluorkoolwaterstoffen.
Richtwaarde: beleidsmatig na te streven milieukwaliteitsdoelstelling met opgave van tijdstippen voor de
realisatie.
Rodenticide: bestrijdingsmiddel tegen knaagdieren (ratten, muizen, enz.)
Seq (spreidingsequivalenten): maat voor de druk op het waterleven uitgeoefend door
gewasbeschermingsmiddelen. Deze weegt het gebruikte volume op ecotoxiciteit en verblijftijd in het
milieu.
Streefwaarde: milieukwaliteitsdoelstelling waarbij geen nadelige effecten te verwachten zijn.
Totaalherbicide: niet-selectief herbicide.
Uitspoeling: verdwijning van stoffen uit de bodem doordat ze met het doorsijpelend water worden
meegevoerd.
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Val-I-Pac: organisatie die instaat voor de terugnameplicht van verpakkingsafval van bedrijfsmatige
oorsprong.
Waterbodem: bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot deel van het jaar onder
water staat.
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Afkortingen
2,4-D: 2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur
2,4-DP: DichloorProp
ADI: Aanvaardbare Dagelijkse Inname
AFS: Anti Fouling Systems on Ships
AMINAL: Administratie MIlieu, NAtuur, Land- en waterbeheer (nu: LNE)
AMPA: Aminomehtylfosfonylzuur
AWW: Antwerpse WaterWerken, www.aww.be
AOEL: Adverse Observable Effect Level
APE: AlkylfenolPolyEthoxylaten
AR: Application Rate
BW: Body Weight
CCA: Copper-Chromium-Arsenic, koper-chroom-arseenhoudende producten
CLE: Centrum voor LandbouwEconomie (sinds 1 april 2006, deel van ILVO), www.ilvo.vlaanderen.be
CODA: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, www.var.fgov.be
DL: DetectieLimiet
DDD: 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, metaboliet van DDT
DDE: 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-DichloroDiphenyl)ethylene, metaboliet van DDT
DDT: DichloorDiphenylTrichloroethaan, kleurloos bestrijdingsmiddel tegen ziekteverspreidende en
schadelijke insecten
DES: Di-EthylStilbestrol
DNOC: DiNitro-O-Cresol
DS: Droge Stof
DT50: Deterioration Time (50 % afbraak)
EC: European Commission
EC50: Effect Concentration (bij 50 % testorganismen)
EFSA: European Food Safety Authorities, www.efsa.europe.eu
EG: Europese Gemeenschap
EU: Europese Unie
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, www.afsca.be
FOD VVVL: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
www.health.fgov.be
GAP: Good Agricultural Practices
GGO: Genetisch Gemodificeerd Organisme
GUS: Groundwater Ubiquity Score
HCB: HexaChloorBenzeen
HCBD: HexaChloorButaDieen
HCH: HexaChlorocycloHexaan
HHZ: Hydrogeologische Homogene Zone
IBW: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, www.ibw.vlaanderen
ILVO: Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek, www.ilvo.vlaanderen.be
IMO: International Maritime Organisation, www.imo.org
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INBO: Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek, www.inbo.be
IPM: Integrated Pest Management
IWT: Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
KB: Koninklijk Besluit
Koc: Octanol-water partitiecoëfficiënt
LC50: Letale Concentratie (dodelijke concentratie, 50 % sterfte)
LD50: Letale Dosis (50 % sterfte)
LNE: Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie (vroeger: AMINAL), www.lne.be
LUC: Limburgs Universitair Centrum, www.uhasselt.be
MAC: Maximum Admissable Concentration
MCPA: 4-Chloor-o-tolyloxyazijnzuur
MCPP: MeCoProP
MINA: MIlieu- en NAtuurbeleidsplan, www.mina.be
MTC: Maximaal Toelaatbare Concentratie
MRL: Maximale ResiduLimiet
NMBS: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, www.b-rail.be
NOEC: No Observable Effect Concentration
OCP: OrganoChloorPesticiden
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org
PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstof
PCB: PolyChloorBifenyl
PCBB: PolyChloroBiBenyl
PCDF: PolyChloorDibenzoFuran
PEC: Predicted Environmental Concentration
PNEC: Predicted No Effect Concentration
POCER: Pesticide OCcupational and Environmental Risk indicator
POP: Persistente Organische Polluent
POVLT: Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw, www.povlt.be
PRIBEL: Pesticide Reductie Indicator BELgië
PRPB: Pesticide ReductiePlan België
PVC: PolyVinylCarbonaat
RC: Reductie in nuttige Capaciteit
RI: Risico-Index
SEGO: Speciaal Erkende GrondOntsmetter
SEPTWA: System for the Evaluation of Pesticide Transport to WAter
Seq: SpreidingsEQuivalenten
STWW: Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn
SVW: Samenwerking Vlaams Water, www.svw.be
TBT: TriButylTin
UNEP: United Nations Environment Programme, www.unep.org
UGent: Universiteit Gent, www.ugent.be
VLAREM: VLAams REglement Milieuvergunningen
VMM: Vlaamse MilieuMaatschappij, www.vmm.be
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VMW: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, www.vmw.be
VTR: Verhouding Tot de Referentie
WPC: Water Productie Centrum
WVO: WaterVerOntreiniging
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