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Probleem: De Drentse bodem is

kwetsbaar voor uitspoeling van stoffen
Legenda

Drenthe mask

Nitraatuitspoeling, kwetsbaarheid naar

grondwater (2006) (historie)

Aan deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Datum: 28-01-2018

Bron Kaart Geoportaal Provincie Drenthe



Probleem: hoog gebruik van 

bestrijdingsmiddelen
Met een gebruik van 5772 ton werkzame stof (o.a. herbiciden, loof 

dodende middelen, fungiciden, insecticiden) in de gewassen en 

teeltsectoren is Nederland de grootste gebruiker van 

bestrijdingsmiddelen in de EU:

• Gemiddeld in Nederland 7,4 kg / ha 

• Lelies (bollen) 134,6 kg / ha

• Bloemen onder glas 37,9 kg / ha

• Groenten onder glas    12,1 kg / ha

• Groenten open grond    4,1 kg / ha
(Stand 2012, bron CBS 2016)
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Bestrijdingsmiddelen in het Drentse 

oppervlaktewater  
meten en rapporteren 

• Per meetpunt worden verspreid over het jaar 4-10 metingen 

verricht;

• Afhankelijk van de te verwachten milieubelasting worden per 

meetpunt 10-100 of meer verschillende stoffen getest

• In 2014 werden 236 verschillende stoffen geanalyseerd

• Van deze stoffen waren 25% niet of gedeeltelijk toetsbaar; d.w.z. 

de stof is niet te meten of alleen als de norm overschreden wordt.

Verantwoordelijke instanties besteden voornamelijk 

aandacht aan de mate van norm overschrijdingen.

WECF besteedt aandacht aan bestrijdingsmiddelen 

die zowel boven als onder de norm in het 

oppervlaktewater voorkomen. 



Normen voor bestrijdingsmiddelen in 

oppervlaktewater
• MAC / MKN: Maximaal Toelaatbare concentratie/ MileuKwaliteitsNivo) gebaseerd op kortdurige 

blootstelling – waarbij het ecosysteem geen nadelig invloed zou moeten ondervinden. 

• JG MKN / MTR: Jaar Gemiddelde is gebaseerd op langdurige blootstelling.

*: vele laboratoria kunnen deze lage concentraties niet meten. De stof is niet toetsbaar
-- : In de betreffende factsheet is geen concentratie voor de betreffende norm vermeld

• De effecten van een mix van verschillende bestrijdingsmiddelen, interacties met andere stoffen 

en van de afbraakproducten zijn onbekend;

• Er is geen norm voor de som van de totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

Zolang de normen niet overschreden worden, mag volgens de regulering een 
onbeperkt aantal verschillende bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater voorkomen.
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Actieve stof JG-MKN / MTR

ng/liter
MAC / MKN

ng/liter

Imidacloprid 8,3* 200

Glyfosaat -- 77000

Fipronil 0,07* --

Linuron 170 200

MCPA 1400 15000



Resultaten voor Drenthe
(samenvatting situatie 2014)

• In het Drentse oppervlaktewater werden 74 verschillende actieve stoffen en 

5 metabolieten aangetoond*

• Hiervan is de helft geclassificeerd als zeer toxisch voor mens en/of milieu**

• Per gecontroleerde locatie werden gemiddeld 14 stoffen aangetoond

• In “hot spot” gebieden kwamen 15 tot 42 verschillende stoffen voor (herbiciden, 
fungiciden en insecticiden) 

• Bij 16% van de gevonden stoffen werd de norm voor het jaargemiddelde 
overschreden

Bron: *  http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

** http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp#ChemSearch; http://www.pan-germany.org/download/ PAN_HHP_List_161212_F.pdf
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Hot spots in Drenthe
Stoffen gevonden in oppervlakte water (2014) 

Meetpunt

(aantal stoffen met norm overschrijding)

Totaal Herbicid

en

Fungici

den

Insecti

ciden

Metab

olieten

Suermondswijk of Dikke Wijk, (8 )

1 km ten oosten v. Smilde

42 17 13 8 4

Kanalen, verlengde Hoogeveense vaart;     (3)

1,5 km ten zuiden v, Oosterhesselen

39 16 12 6 4

Middenraai-Nieuweroort;                              (1)

3 km ten oosten v. Hoogeveen

27 14 7 4 2

Afwatering sloot tuinbouwcentrum                (5)

Erica, stuw / Meetpunt Watergang

27 4 14 7 2

Lelieteelt referentiepunt stuw                        (4)

Lheebroeker es; tussen Dwingelo en Beilen. 

23 13 5 3 2

Bron: http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/factsheets.aspx
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http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/factsheets.aspx


In Assen en de directe omgeving 
Stoffen gevonden in oppervlakte water (2014)

Meetpunt

(aantal stoffen met norm overschrijding)

Totaal Herbi-

ciden

Funigi-

ciden

Insecti-

ciden

Metabo-

lieten

Anreeperdiep/Nijlandsloopje,      (1)

Assen Zuid

8 3 2 2 1

Brug weg Rolde-Assen:              (1)

Afwatering Deurzerdiep

7 3 1 2 1

Sloot Laaghalen (Draadweg),     (2) 

afwatering Anreeperdiep

bij Assen

11 5 2 3 1

Greppel met afwatering in           (6)

Amerdiep; 6 km ten zuiden

v. Assen

10 5 3 1 1
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Bron: http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/factsheets.aspx


	 Actieve	stof	 in	%	van	de	
meetpunten	
aangetoond	

Norm	
oppervlakte	
water	(mg	/l)	

	

Kanker	
verwekkend	

Giftig	voor	
reproductie	

en	

ontwikkeling	

Hormoon	
verstorende	
werking	

	

Giftig	
voor	

aquatisch

e	planten	

Giftig	voor	
aquatische	
diertjes/zoo-

plankton	

1	 Dimethenamide(H)	 83%	 JG								0,13	 mogelijk	 ?	 ?	 matig	 matig	

2	 Linuron	(H)		 61%	 JG								0,17	 mogelijk	 ja	 verdacht	 zeer	 matig	

3	 Metolachloor	(H)	 61%	 JG								0,4	 mogelijk	 ?	 verdacht	 matig	 matig	

4	 Flutolanil	(F)	 54%	 MTR			22	 niet	
waarschijnlijk	

?	 ?	 matig	 matig	

5	 MCPA	(H)	 54%	 JG								1,4	 mogelijk	 ?	 ?	 matig	 niet	acuut	

6	 Azoxystrobin	(F)	 50	%	 MTR			0,056	 niet	
waarschijnlijk	

?	 ?	 zeer	 ?	

7	 Chloridazon	(H)	 46%	 JG						27	 niet	
waarschijnlijk	

?	 ?	 ?	 ?	

8	 Pencycuron	(H)	 46%	 MTR				2,7	 ?	 ?	 ?	 ?	 ?	

9	 Bentazon	(H)	 39%	 JG						73	 niet	
waarschijnlijk	

?	 ?	 ?	 matig	

10	 Metribuzine	(H)	 39%	 JG							0,12	 niet	te	
classificeren	

ja	 verdacht	 matig	 ?	

	

Top-tien van bestrijdingsmiddelen die het vaakst in het 

Drentse oppervlaktewater voorkomen (2014) 
en de betreffende normen en risico´s voor mens en het aquatisch milieu

www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp

MTR: maximaal toelaatbare risico

JG: Jaargemiddelde van MilieuKwaliteitsNorm (MKN)

?: voor een beoordeling zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar 



• Sinds 10-tallen jaren worden in Drenthe miljoenen aan programma´s, pilots en 

rapporten uitgegeven om de waterkwaliteit te verbeteren - met onvoldoende resultaat

• In Drenthe worden in de agrarische sector minstens 100 verschillende 

bestrijdingsmiddelen (actieve stoffen) gebruikt

• Bollen- (lelie) teelt met een intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen neemt de 

laatste jaren sterk toe

• Eén van de doelen in het actuele maatregelenprogramma “DuurSaam Glashelder”: 

o.a. Het voeren van een lobby voor het behouden van de breedte van het huidige 
middelpakket (LTO Glaskracht).

• In 2015  werd in Drenthe slechts 1% van de landbouw-

grond biologisch bewerkt (excl. natuurweilanden)*

Bron http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Organic_2016_web.pdf

* http://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Ruimtelijke%20ordening/Landbouw.aspx

Wat hebben de vele programma´s
bereikt?

Percentage van biologisch 

bewerkte landbouwgrond 

EU gemiddeld 6,2 %

Oostenrijk 19,3 %

Zweden 15,3 %

Estland 13,3 %

Tsjechie 12,2 %

Nederland 2,4 %

Drenthe 1 %

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Organic_2016_web.pdf


• Sinds 2004 stijgt per ha het gebruik van bestrijdingsmiddelen (CBS 2016)

• Nog steeds worden niet meetbare stoffen en als zeer giftig geclassificeerde 

stoffen gebruikt

• Slechts 5% van de regionale wateren in Nl heeft voor de biologische 

kwaliteit de status “goed” (Planbureau voor de Leefomgeving 2016)

• De laatste 25 jaren is het insectenbestand met 75% achteruit gegaan, met 

dramatische gevolgen voor insectenetende dieren (o.a. vogels)

Bron: http://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone

Aus dem entomologischen Verein Krefeld 1. 1-5(2013)     

Wat hebben de vele programma´s
bereikt?



Stoffen die in 2014 in Drenthe in het oppervlaktewater voorkwamen

en als zeer toxisch voor mens/en of milieu zijn geclassificeerd
(Bron:  Database van Pesticide Action Network, gebaseerd op onderzoekgegevens van WHO,US  

EPA, IARC en EU).

Toelating en gebruik onverantwoordelijk

http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp

http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_161212_F.pdf 

Herbicide/loofdodend Insecticide Fungicide

1 Aclonifen 1 Acetamiprid 1 Azinfos-methyl*

2 Dimethoaat 2 Carbaryl* 2 Carbendazim*

3 Dinoseb * 3 Chloorpyrifos 3 DNOC* 

4 DNOC * 4 Dichloorvos* 4 Epoxiconazool

5 Diuron 5 Dimethoaat 5 Imazalil

6 Glyfosaat 6 DNOC* 6 Iprodion*

7 Linuron* 7 Esfenvaleraat 7 Kresoxim-methyl

8 Metolachloor* 8 Ethoprofos 8 Pendimethalin

9 Metribuzine 9 Fenvaleraat 9 Propiconazool

10 Pendimethalin 10 Imidacloprid 10 Procymidon*

11 Pirimicarb 11 Methiocarb 11 Thiabendazool

12 Prosulfocarb 12 Oxamyl 12 Thiofanaat-methyl

13 Pirimicarb 13 Triflumizool

14 Propoxur*

15 Pymetrozine

16 Thiacloprid

17 Thiamethoxam

* Niet meer toegelaten als bestrijdingsmiddel



In het meetprogramma opgenomen stoffen, die niet of 

gedeeltelijk toetsbaar waren (2014)
Toelating en gebruik onverantwoordelijk

Abamectine Chlorthalonil Esfenvaleraat Heptenofos * Mevinfos* Pyridaben

Allethrin* Clotrimazol? ETU Hexachloorbenzeen* Milbemectin Pyriproxyfen

Azinfos-ethyl* Coumafos* Fenithrotion* Imidacloprid Nuarimol* Spiromesifen

Azinfos-methyl* Cyfluthrin Fenoxycarb Ivermectine ? Parathion-ethyl* Teflubenzuron

Bifenox Cypermethrin Fenpropathrin* Lufenuron Parathion-methyl* Telodrin?

Bifenthrin Deltamethrin Fenthion* Malathion Pendimethalin Tetrachloorvinfos, cis *

Binapacryl* Diazinon* Fipronil* Mesotrione Pentachloorfenol* Tetramethrin*

Bromacyl* Dichloorvos* Florasulam Metazachloor Permethrin* Thiacloprid

Butachloor* Dicofol* Fluoxastrobin Methiocarb Pirimifos-methyl Triazofos*

Chloorpyrifos-

methyl

Dimethoaat Heptachloor* Metsulfuron-methyl Propoxur*

Bron: Bestrijdingsmiddelen Atlas  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.selection&language=

• Niet meer toegelaten als bestrijdingsmiddel



Conclusie

Voor beleidsmakers en de agrarische sector 

is het de hoogste tijd deze ecologisch en 

maatschappelijk ontoelaatbare vervuiling 

van het milieu te stoppen, door

- reductie van het gebruik van de minstens 100 soorten synthetische 

stoffen die nu over Drentse akkers verspreid worden 

- te beginnen met die stoffen die als zeer toxisch voor mens en/of 

milieu geclassificeerd zijn en stoffen die niet toetsbaar zijn:

- omzetting van effectieve programma´s die de uitspoeling van 

bestrijdingsmiddelen uit kwetsbare bodems verhinderen;

- verlening van aantrekkelijk financiele ondersteuning aan boeren en 

tuinders die een bestrijdingsmiddelen-vrije teelt realiseren.
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Bedankt voor uw aandacht!

margriet.samwel@wecf.org

Meer informatie over het voorkomen van 

bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe: 

http://www.wecf.eu/download/2018/January/forWEB_Drenthe_www.wecf.org.pdf


