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SAMENVATTING

O.

-

In dit rapport is de bedrijfstak lbestrijdingsmiddelen formulerende bedrijven' nader bekeken in
het kader van een evaluatie en aktualisatie van het
eerder door de C W O hierover uitgegeven rapport
(1980). Direkte aanleiding hiervoor waren onder
meer de verstreken tijdsperiode tussen de vorige
inventarisatie in 1976, het van kracht worden van
het WO-vergunningsvereiste voor bepaalde indirekte
lozingen op grond van de 1' fase AmvB en de toenemende aandacht in de beleidsvorming voor bestrijdingsmiddelen als kategorie van verontreinigende
stoffen.
Formuleren van bestrijdingsmiddelen is te
omschrijven als het geheel van aktiviteiten en
handelingen (voornamelijk fysisch bepaald) om een
aktieve stof of mengsel van stoffen in een dusdanige vorm te brengen dat het als zodanig danwel na
verdunning kan worden toegepast. Dit wordt uitgevoerd in circa 20 bedrijven binnen Nederland. Van
deze bedrijven zijn er zes waar eveneens aktieve
stoffen gesynthetiseerd worden. Op de totaal in
Nederland geformuleerde hoeveelheid (30.000 ton
aktieve stof per jaar voor landbouwkundige toepassing) nemen deze synthesebedrijven 70% voor haar
rekening. De overige 30% wordt geformuleerd in
zelfstandige formuleerbedrijven. Hiervan zijn er
circa vijf van redelijke omvang waarbij het formuleren van bestrijdingsmiddelen als hoofdaktiviteit
gezien kan worden.
Verontreinigd afvalwater ontstaat voornamelijk als
gevolg van schoonmaakaktiviteiten bij chargewisselingen, natte gaswassing van proceslucht. Daarnaast
kan er ook verontreinigd hemelwater zijn afkomstig
van bijvoorbeeld niet overdekte opslagplaatsen en
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laad- en losperrons. De verontreinigende stoffen
zijn doorgaans (potentiële) zwarte lijststoffen of
stoffen met vergelijkbare milieu-eigenschappen
waarvoor in beginsel naar beëindiging van de lozing
dient te worden gestreefd. Een en ander impliceert
een maximale brongerichte aanpak gericht op het
voorkomen van verontreiniging en behandeling van
het afvalwater met toepassing van de beste bestaande technieken.
Door het treffen van brongerichte (met name waterbesparende) maatregelen kan het afvalwatervolume
verband houdende met de procesvoering vrijwel
steeds worden gereduceerd tot 0,l - 0 , 5 m3 per ton
verwerkte aktieve stof. Hiermee is in veel gevallen
het afvoeren van afvalwater naar een verbrandingsinstallatie aantrekkelijker dan en vanuit integraal
milieubeheer te preferen boven het in eigen beheer
zuiveren. Navolging van onder meer de aanbevelingen
uit het voorgaande CUWO-rapport heeft voor het
gros van de bedrijven geleid tot een substantiële
vermindering van de emissie.
Voor een enkel bedrijf wordt momenteel op basis van
individuele aanpak in een WO-vergunning aan een
verdere afvalwatersanering gewerkt. Een behandelingsinstallatie voor met bestrijdingsmiddelen verontreinigd afvalwater dient tenminste te bestaan
uit een flokkulatie en een aktief-kooladsorptie
gedeelte. Onderzoek naar de opzet van een dergelijke zuiveringsinstallatie met het oog op een zo
optimaal mogelijk zuiveringsresultaat is onderwerp
van een saneringsplan voor het op dit moment nog
enige bedrijf binnen deze kategorie dat haar afvalwater zelf zuivert en loost. De kosten van behandeling bedragen globaal tussen de f 4 0 , - en f 9 0 , - per
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m3 voor respektievelijk behandeling van 10.000 m3 en
2.000 m3/jr.
Het toekomstig beleid voor de sanering van lozingen
van bedrijfsafvalwater vanuit de bedrijfstak formuleerbedrijven is erop gericht bestaande lozingsvergunningen af te bouwen, zodanig dat in de praktijk
tot een nullozing van bedrijfsafvalwater kan worden
gekomen. Voor bestaande formuleerbedrijven is het
streven erop gericht dit op een zo kort mogelijke
termijn te realiseren, voor nieuwe bedrijven zou
vanaf thans geen lozing van bedrijfsafvalwater
behoeven te worden toegestaan. Alternatieven zoals
afvoer ter verbranding zijn praktisch en financiëel
toepasbaar.
De lozing van hemelwater van 'kritische bedrijfsgedeelten' zoals laad- en losperrons en niet overdekte opslagplaatsen dient als bedrijfsafvalwater
beschouwd te worden. Overig hemelwater van verharde
terreinen waar als gevolg van bedrijfsaktiviteiten
zoals transport verontreiniging kan optreden dient
gekontroleerd en eventueel behandeld geloosd te
worden. Studie naar de mogelijkheden en eisen die
een verbetering van de beheersbaarheid van kalamiteiten moeten bewerkstelligen, vindt reeds plaats
in het kader van post-Sandoz, waarnaar verwezen
wordt.
De totale emissie aan bestrijdingsmiddelen via het
afvalwater vanuit deze bedrijfstak is inmiddels van
een ondergeschikte orde in vergelijking met de
ingeschatte emissie vanuit de direkte toepassingssfeer in land- en tuinbouw. Nochtans dient op grond
van aard en kwalijkheid van de betreffende stoffen
het streven naar beëindiging van de lozingen vanuit
de formuleerbedrijven uitgangspunt te blijven.
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O.

SUMMARY

This report reviews water pollution aspects of the
pesticide formulation industry. A s such it is the
follow up of a first report on the Same subject
issued by the IICoordination Committee For the
implementation of the Surface Water Pollution Acttt
in 1980.
Major reasons for the preparation of this review
are:
the need for updating the inventory of pesticides handled,
to register changes in discharges int0 surface waters, quantitatively as wel1 as qualitatively,
the since 1983 legislative requirement for
discharge permits for polluted water, even
when discharged via public sewage treatment
plants and
the growing concern of governmental bodies,
water authorities and drinking water manufacturers for certain classes of pollutants,
whereby pesticides are high on the list.
Formulation of pesticides includes al1 handling
(excluding the chemica1 synthesis) of the many
ingredients required for the preperation of a wide
range of specialty products ready for use in the
complex fields of agricultural outlets. Major
processes involved are dissolving, melting, mixing,
grinding and packaging.
In the Netherlands some twenty plants are involved
in this industry. Six of this together formulating
70% of the active ingredients (a.i.), are also
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involved in the chemica1 synthesis of active ingredients. From the other 30% five firms are solely
formulating. The others have also additional activities. The total amount of pesticides formulated
in the Netherlands for agriculutural uses is about
31,000 tonnes a.i. per annum.
Contamination of water with pesticides originates
mainly from cleaning of equipment at change overs
from products and of process air scrubbing. Additional contamination sources can result from raining when it hits open outdoor "hot spots11such as
uncovered storage- and drumparcs and loading areas
and from losses onto roads during transport stages
at manufacturing.
Since pesticides are classified as priority pollutants the elimination of 'point source dischargecl
is a logic way of pollution reduction. Therefor
similar to some other regions zero discharge of
production wastewater of formulation plants is one
of the short-term aims.
This implicates a maximum effort on pollution
prevention and where such is unavoidable, wastewater treatment in accordance with the best available
technology.
Information did become available that measures
aimed at the limitation of water usage during
manufacturing operations can result in amounts
required between one and five hundred litres per
ton a.i. formulated. This reduction facilitates the
elimination of wastewater through incineration at
the available installations ("waste incineration
Rij nmond" )

.
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The implimentation of the recommendations from the
previous CUWVO report (1980), has already resulted
in major reduction of environmental pollution from
this category of manufacturing sites. The total
discharge of pesticides from waste water is of a
much lower level than the estimated amount being
discharged in surface waters by applicating the
pesticides for agricultural uses.
Up to now, further reduction measures for some
plants have been established in their discharge
permits, on the basis of an individual approach.
These water discharge permits are developed in
consultations between the relevant local- and water
authorities and the manufacturers. Measures to be
taken and control systems are included.
Whether wastewater treatment at the site and basically based on flocculation and actived carbon
adsorption is still feasible when taking the ever
growing need for further prevention of environmental pollution int0 account, is the subject of an
optimalisation of discharge water quality at present under scruting for a plant in this category.
Treatment costs are estimated between DF1. 4 0 up to
DF1. 90 per cubic metre for a treatment facility
ranging down from 10,000 to 2,000 cubic metre per
annum.
The aim of the policy for existing formulation
plants is to reach complete termination of the
discharge of contaminated production water within
an as short as possible period. For new plants or
sites no discharge wil1 be permitted. Alternative
wastewater handling through incheration is sufficiently available and economically feasible. The
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costs are wel1 within the limits which can be
regarded as reasonable for this class of pollutants.
When a site still has 'hot spots' mentioned earlier
e.g. uncovered storage areas or loading facilities,
rainwater of these areas needs to be collected
seperatly and is to be treated in the Same way as
production waste water. Rainwater from other places
of a site, e.g. transportroads, should be collected
and discharged only following the negative outcome
of a specified biologica1 test.
However directly outside the scope of this report,
recommendations for contigency planning in case of
calamities such as fire and/or explosions resulting
in contaminated water are nearing completion.
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1.

INLEIDING

De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) heeft tot taak het
bevorderen van de nodige eenheid van beleid ten
aanzien van onderwerpen die bij de uitvoering van
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren door de
daarmee belaste overheidsorganen een gelijke benadering vraagt.
Er zijn een aantal werkgroepen ingesteld, waarvan
werkgroep VI is belast met de koördinatie van het
beleid met betrekking tot de lozingen van nietzuurstofbindende en toxische stoffen.
De sanering van lozingen van niet-zuurstofbindende
en toxische stoffen is vooral daarom van belang
omdat deze stoffen veelal niet of niet in voldoende
mate zullen worden afgebroken en/of teruggehouden
in oxydatief-biologische zuiveringsinrichtingen,
met als direkt gevolg dat het oppervlaktewater toch
wordt belast met deze stoffen. Naast het feit dat
niet-zuurstofbindende en toxische stoffen een
zuiveringsinrichting nadelig kunnen beïnvloeden,
kunnen zij ook de bruikbaarheid van het af te
scheiden zuiveringsslib voor toepassing in bijvoorbeeld de landbouw beperken of onmogelijk maken.
Het is dan ook noodzakelijk deze niet-zuurstofbindende en toxische stoffen bij de bedrijven zelf
zoveel mogelijk uit het afvalwater te verwijderen.
De aanpak is daar het meest effektief aangezien de
koncentratie van de verontreiniging een grote rol
speelt bij het te verkrijgen rendement van de
zuivering en de kosten die daarmee gepaard gaan.
Een belangrijke taak van werkgroep VI is het opstellen van aanbevelingen voor de vergunningverlening waardoor tot vermindering dan wel eliminatie
van de lozing van deze stoffen kan worden gekomen.
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Er wordt een bedrijfstakgewijze aanpak gevolgd.
Hiertoe zijn een aantal subwerkgroepen ingesteld.
Een van deze subgroepen is de subgroep Itbestrijdingsmiddelentt;deze subwerkgroep is voor het eerst
ingesteld in 1976 en had tot taak om een saneringsprogramma op te stellen voor de bedrijven die bestrijdingsmiddelen produceren en/of formuleren. Dit
gebeurde in het kader van de bepalingen in de
Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 1976, 76/464/EEG.
Deze richtlijn bepaalt dat voor lozing op oppervlaktewateren en riolen van zgn. zwarte lijststoffen een voorafgaande vergunning nodig zal zijn. In
die vergunning zullen bovendien de maximale toelaatbare emissies worden voorgeschreven.
De zwarte lijst van stoffen betreft een opsomming
van 129 potentieel zwarte stoffen gebaseerd op
lijst I van de EG welke gewoonlijk worden aangeduid
als "zwarte lijststoffen" (Publ.blad EEG C176/7
d.d. 14 juli 1982). Deze lijst van zwarte stoffen
voor het milieubeleid, met daarbij aangegeven welke
als bestrijdingsmiddel toepassing vinden, is opgenomen als bijlage 3 . Zolang er nog geen definitieve
inkleuring heeft plaatsgehad worden deze stofen
nationaal in beginsel als zwart behandeld.
Van de stoffen op deze lijst zijn inmiddels voor 10
stoffen door de EG emissiegrenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld in richtlijnen, te
weten voor cadmium, kwik, hexachloorcyclohexaan
(HCH), pentachloorfenol (PCP), DDT, tetrachloorkoolstof, drins, trichloormethaan,
hexachloorbenzeen (HCB) en hexachloorbutadieen
(HCBd). Ten aanzien van andere stoffen zijn voorstellen gedaan door de Europese Commissie.
De werkgroep heeft zich destijds alleen gericht op
de formulering van bestrijdingsmiddelen. Reden
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hiervan was voornamelijk gelegen in het feit dat
het een relatief groot aantal formulerende bedrijven betrof met een vergelijkbare procesvoering.
Deze procesvoering maakte een kollektieve beschouwing en een gekoördineerde aanpak van de afvalwatersanering beter mogelijk dan bij de synthese van
de aktieve stoffen waar de processen een meer
specifieke benadering vragen. De resultaten van de
subwerkgroep zijn neergelegd in het rapport "aanbevelingen met betrekking tot de sanering van de
lozingen afkomstig van de formulering van bestrijdingsmiddelen'@ van december 1980, welke grotendeels
was gebaseerd op bedrijfsgegevens uit 1976.
Medio 1986 is de subwerkgroep bestrijdingsmiddelen
opnieuw ingesteld. Redenen hiervoor waren onder
meer:
De verstreken tijdsperiode sinds de inventarisatie van de bedrijfstak (1976). Als gevolg
van gewijzigde toelatingen en nieuwe technische ontwikkelingen kan het produktenpakket
en afvalwater van de formuleerbedrijven kwa
samenstelling en hoeveelheden gewijzigd zijn.
Ook bestaan er een aantal bedrijven niet meer
en zijn er wellicht nieuwe bijgekomen. Dit
pleit voor het opnieuw inventariseren van de
bedrijfstak en de daarbij behorende afvalwatersituatie.
Op het beleidsterrein kan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ex artikel 1, tweede
lid, en 31, vierde lid, WVO Stb.577 d.d. 29
november 1983 worden genoemd. Op grond van
aanwijzing van de (petro-)chemische industrie
als soort van inrichting die in elke lozingssituatie direkt op oppervlaktewater of indirekt via gemeentelijke riolering rwzi-vergunningplichtig zijn op grond van de Wet veront-
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reiniging oppervlaktewateren (WVO), zijn
formuleerbedrijven WVO-vergunningplichtig
gesteld. Het lijkt derhalve zinnig de in het
rapport van 1980 genoemde saneringsmogelijkheden en de aanbevolen vergunningseisen in
vergelijking met de afgegeven vergunningen te
evalueren en eventueel te aktualiseren.
In het kader van het Indikatief Meerjarenprogramma Milieubeheer (IMP-M) 1986-1990 is er
een zwarte lijst van stoffen voor het milieubeleid opgesteld. Deze lijst heeft een richtinggevende betekenis voor overheden belast
met de vergunningverlening en de betrokken
bedrijven. Voor stoffen van de zwarte lijst
van 129 wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan. Op deze lijst staan ca.
vij ftig bestrijdingsmiddelen.
Als laatste reden kan genoemd worden de in
het kader van de EG tot stand gekomen richtlijnen die mede of met name op deze bedrijfstak betrekking hebben. Voor alle richtlijnen
geldt dat er nationaal emissiegrenswaarden
moeten worden vastgesteld.

De subwerkgroep heeft in 1987 een inventarisatie
gehouden onder de bedrijfstak teneinde een inzicht
te krijgen in:
de aktiviteiten
de omvang en hoedanigheid van het afvalwater
de getroffen sanerings- en zuiveringsmaatregelen
WVO-vergunningssituatie en eisen/voorschriften
aanwezigheid van kalamiteitenvoorzieningen
afvoer van retour-emballage (gebruikte vaten
en dergelijke)

-

-

.
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Daarnaast is voor een aantal andere landen nagegaan
hoe de afvalwatersituatie, de saneringsinspanning
en de vergunningverlening voor deze bedrijfstak
aldaar is geregeld. Dit is gedaan middels navraag
bij verschillende buitenlandse milieu-ministeries
en bij de internationale organisatie van producenten van agro-chemikalien (GIFAP).
De subwerkgroep llbestrijdingsmiddelenll bestond uit
de volgende leden:

-

-

-

D.A. Bekooii:
(Zuiveringschap West Overijssel)
Drs. V.W.J. van den Bersen:
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer)
Ir. S.P.W. Franses, voorz.:
(Zuiveringsschap Rivierenland)
Ir J. van der Harst:
(Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie)
Drs. R. Kliinenbers/Drs. M.F. Dumont:
(Ministerie van Ekonomische Zaken)
Ir. H.M. Nollen/Dr. P.A. Oomen:
(Ministerie van Landbouw en Visserij, Plantenziektenkundige Dienst)
Ins. F.H. Wasemaker, sekr.:
(Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA).

Dr. P.A. Oomen is Ir. H.M. Nollen in januari 1988
als lid van de subwerkgroep opgevolgd.
Drs. M.F. Dumont is Drs. R . Klijnenberg in september 1988 opgevolgd.
De bedrijfstak is voor de landbouwkundige toepassingen van bestrijdingsmiddelen vertegenwoordigd
door de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie
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(Nefyto), waarbij kwa omvang van produktie de
belangrijkste zich in deze bedrijfssektor bezighoudende bedrijven zijn aangesloten.
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2.

BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSTAK

2.1

Begripsomschrijving

De bestrijdinssmiddelen formulerende industrie
wordt doorgaans tot de chemische industrie gerekend. Toch vinden er eigenlijk praktisch geen
chemische processen plaats. De meeste toegepaste
processen liggen in de sfeer van malen, mengen,
oplossen en dergelijke. Het formuleren op zich is
te omschrijven als het geheel van handelingen en
aktiviteiten om een aktieve stof of mengsel van
aktieve stoffen in een dusdanige vorm te brengen
dat het als zodanig, danwel na een voorgeschreven
verdunning, toegepast kan worden als bestrijdingsmiddel.
Aktieve stoffen worden hiertoe vermengd met onder
meer draagstoffen en oppervlakte-aktieve stoffen
(niet-biologisch aktieve of inerte stoffen).
Het begrip bestriidinssmiddel is in art. 1 van de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 gedefinieerd als elke
stof en elk mengsel van stoffen, alsmede mikroorganismen en virussen, bestemd om te worden gebruikt hetzij voor lid-l (landbouwkundige), hetzij
voor lid-2 (niet landbouwkundige) toepassingen.

-20-

Het volgende overzicht geeft een en ander schematisch weer:

lid 1

.~

" 1 andbouwkundi ge toepass i ng"

-gewasbeschermingsmiddelen
(inklusief kamerplanten)
-1oofdodende middelen
-groei-regulerende middelen
-anti-ektoparasitaire middelen
-zaadontsmetting
-grondontsmettingsmiddelen
-voorraad bescherming onbewerkte
landbouwprodukten
-stal- en hokontsmetting

lid 2

"niet landbouwkundige toepassing
-huishoudelijke toegepaste
insekticiden (eksklusief
kamerplanten
-desinfektantia voor industrie,
huishouding en nijverheid
-houtkonservering
-produktkonservering
-aangroeiwerende verven
(antifouling)
-industriële biociden
(proces- en koelwater)
-voorraadbescherming bewerkte
1andbouwprodukten)

Bestrijdingsmiddelen hebben, zoals uit het bovenstaande blijkt, een skala van toepassingen. Een
bestrijdingsmiddel is vrijwel steeds het eindprodukt van de formuleringsindustrie. Daar worden voor
toepassing geschikte mengsels van stoffen gemaakt,
bestaande uit:
a.
biologisch aktieve komponenten, ook wel genoemd de aktieve danwel werkzame stoffen:
b.
niet-biologisch aktieve komponenten, ook wel
genoemd de hulpstoffen.
Voor de landbouwkundige toepassing (middelen beschreven in artikel l, lid 2, van de bestrijdingsmiddelenwet) wordt ook wel de term gewasbeschermingsmiddelen gebezigd. Deze dekt echter ook niet
de gehele lading zoals uit bovenstaande mag blijken. Een indeling naar werking en doelgebied wordt
gegeven in bijlage 4.1.
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2.2

Omvang van de bedrijfstak

2.2.1

Aantal formuleerbedrijven voor landbouwkundige toepassing

Er zijn binnen Nederland een 20-tal bedrijven die
zich bezig houden met het formuleren van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige toepassing.
Hiervan zijn er negen lid van Nefyto, dit is kwantitatief het grootste gedeelte van de markt (ca.
85%). Van dit 20-tal bedrijven zijn er zes die
eveneens aktieve stoffen synthetiseren. Dit zijn
voornamelijk de grotere bedrijven (>1.000.000 kg
aktieve stoffen per jaar) en hun aandeel is goed
voor zo'n 70% van de totaal in Nederland geformuleerde hoeveelheid. Totaal zijn er acht syntheselokaties in Nederland.
Tabel 1: Overzicht aantal synthese- en formuleerbedrijven voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige toepassing.

i a l l e e n i synthese en i

I

I
I

IIi

I
'

I ;;y

Nefyto

i totaal

1

I

formulering

Ii

5

i

Nefyto-lid

I

2.2.2

synthese

2

1

8 wrijven

I

alleen
formulering

I

1

iI
I

4

l2

1

22 bedrijven

I

I
I

1

I

I
I

I

Aantal formuleerbedrijven voor overige toepassingen

Buiten deze bedrijven zijn er
drijven die zich niet primair
ten, maar middelen formuleren
insekten in de huishoudelijke

nog de formuleerbeop de landbouw richter bestrijding van
sfeer alsmede
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produkten in de sfeer van industriële ontsmetting
en houtkonservering. Over de samenstelling en
omvang van deze kategorie is veel minder bekend.
Het gaat hier veelal om (kleine) deel-aktiviteiten
van farmaceutische-, parfumerie- en kosmetikabedrijven en verf- en lakfabrieken.
Een zeer ruwe en indikatieve schatting is dat het
hier eveneens gaat om zo'n 20 bedrijven. De aard en
eigenschappen van de verwerkte stoffen, indien het
bijvoorbeeld gaat om chloorbleekloog, peroxiden en
aldehyden, zal reden zijn om hier een wat meer
genuanceerde saneringsaanpak te volgen. Nochtans
worden ook binnen deze kategorie formuleringen
samengesteld die llechtell
bestrijdingsmiddelen
bevatten.
Sanering van de afvalwaterlozingen vindt hier of
heeft hier primair plaatsgevonden in een ander bedrijfstakkader (verf- en lakbedrijven, houtimpregneerbedrijven, farmaceutische bedrijven).
2.2.3

Personeelsbestand

Het personeelsbestand dat direkt of indirekt betrokken is bij de produktie en formulering van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige toepassing wordt geschat op circa 1000 personen.
2.2.4

Omzet en afzet van gewasbeschermingsmiddelen

De omzet uitgedrukt in geld van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige toepassing naar waarde
berekend op de binnenlandse markt -op verbruikers550 miljoen gulden.
nivo- beloopt een bedrag van
Een belangrijk deel daarvan, en dat geldt ook voor
de hiernavolgende cijfers, wordt gebruiksklaar
geïmporteerd vanuit het buitenland.

*
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Bij het vaststellen van de waarde van de omzet van
produktie- en formuleerbedrijven stuit men op het
probleem dat in Nederland ook vrij veel loonopdrachten worden uitgevoerd waarbij de produkten
direkt worden geëxporteerd. Hierbij is dus in feite
geen sprake van formuleringsomzet doch slechts van
toegevoegde waarde.
Rekeninghoudend met het voorstaande kan de totale
omzet van de Nederlandse gewasbeschermingsmiddelen
op basis van af-fabrieksprijzen ruwweg worden
geraamd op 350 miljoen gulden. Bij alle genoemde
cijfers moet nog worden aangetekend dat de waarde
van de afzet per jaar sterk kan divergeren. Vooral
het gedeelte "exportttvormt een onzekere faktor in
het geheel als gevolg van de wisselende koersen van
buitenlandse valuta.
,
/

De afzet in aktieve stoffen op de Nederlandse
markt, met inbegrip van die produkten die
gebruiksklaar worden geïmporteerd, was in 1985 ca.
20.000 ton (aktieve stofbasis), in 1986 ca. 21.000
ton en in 1987 ca. 17.000 ton met de volgende
verdeling over de hoofdgroepen:
Tabel 2: Afzet in Nederland van landbouwkundig toegepaste bestrijdingsmiddelen (aktieve stofbasis)
I

hoofdgroep

I

I

I

I

Insekticiden/
Acariciden
Fungiciden
Herbiciden/
Doodspuitmiddelen
Groeiregulatoren
Grondontsmettingsmi dde 1en
Overige/rodenticiden
Totaal

I

i

1986 (kg.

I

634.146
4.362.691

560.798
3.574.932

3.977.161
113.582

3.794.873
98.610

10.783.797

12.534.888

67.500

69.073

19.938.877

20.633.174

1

I

498.186
4.070.202

I
I

3.911.925
113.973

II

I

8.423.220
75.830
17.093.336

1

I
I
I

II

1
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Een meer gedetailleerd overzicht van afzet, formulering en produktie van aktieve stoffen in de
gewasbeschermingsmiddelensektor is voor de jaren
1984 t/m 1986 te vinden in bijlage 5 . Hierbij zijn
tevens opgenomen de totalen voor hulpstoffen.
De hier soms iets andere totalen worden veroorzaakt
door afrondingen.
De binnenlandse afzet aan bestrijdingsmiddelen in
de niet-landbouwkundige sektor bedroeg voor 1984
circa 21.000 ton aktieve stof. Dit getal op zich
heeft echter weinig waarde voor de vaststelling van
de binnenlandse produktie. Hierin kunnen de volgende werkgebieden worden onderscheiden:
Tabel 3 : afzet in Nederland van niet-landbouwkundige toegepaste bestrijdingsmiddelen.
In (kg x 1000) aktieve stof/jaar

i

Houtverduurzamingsmiddelen

11

Desinfektantia

III

Middelen voor opslag-, verblijfen bedrijfsruimten (inkl. middelen
voor huishoudkundig gebruik)

1984

12.173

1.193

19

IV

Repellents (afweermiddelen)

V

Koel- en proceswaterbiociden

VI

Textielveredeling

65

VII

Metaalindustrie (boor- en snijolie)

70

VIII Kunststof- en rubberindustrie
IX

3,1
6.700

225-403

Aangroeiwerende verven voor schepen

91-102

Totaal circa

23.000

werkgebied I t/m V
: IMP-Milieubeheer 1987-1991
VI t/m VII : TNO, inventarisatie gebruik bestrijdingsmiddelen in de
industrie (1981)
VIII en IX : CES, organotin in Nederland (1985).
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N.B.

2.2.5

Doordat uit verschillende bronnen is geciteerd kan het voorkomen dat er dubbeltellingen optreden (met name in de groep overige
schimmelwerende verven en aangroeiwerende
verven zou mogelijk enige overlap kunnen
zitten). Ook hebben niet alle gegevens betrekking op hetzelfde jaar, er is echter
aangenomen dat hierin geen ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bedrijfsgrootte
Binnen het aantal bedrijven dat zich met de synthese en/of formulering van bestrijdingsmiddelen
bezig houdt zitten aanzienlijke verschillen in
omvang en produktenpakket.
Zoals uit de inventarisatie is gebleken wordt
momenteel in Nederland ten behoeve van landbouwkundige toepassing ca. 45.000 ton aktieve stof
gesynthetiseerd en ruim 30.000 ton aktieve stof
geformuleerd. In tegenstelling tot de situatie ten
tijde van toen het voorgaande CUWO-rapport is
geschreven is de synthese nu kwantitatief zeker wel
van grotere betekenis dan de formulering.
Tabel 4: Overzicht omvang van de formulering
aantal bedrijven

I

totaal

omvang formulering
(kg aktieve stof/ jaar)

7

o

-

10.000

4

10.000

-

50.000

2

50.000

2

150.000

6

1.000.000

-

150.000
1.000.000
10.000.000

1

> 10.000.000

22

i 30.000.000
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Binnen de kategorie formuleerbedrijven bevinden
zich bedrijven met een omvang van slechts enkele
tientallen kg aktieve stof per jaar en bedrijven
met een omvang van enkele miljoenen kg aktieve stof
per jaar. Bij de eerst genoemden gaat het dan
doorgaans om een klein onderdeel van het totaal aan
bedrijfsaktiviteiten, terwijl het bij de tweede
groep duidelijk om de hoofdaktiviteit van een
bedrijf gaat. Tabel 4 geeft een inzicht in de
opbouw van de bedrijfstak naar omvang van de formulering. Bij de synthese gekombineerd met formulering handelt het zich voornamelijk om grote
bedrijven.
Er zijn zo'n 4-5 zelfstandige formuleerbedrijven
van redelijke omvang (100.000 - 4.000.000 kg aktieve stof/jr), waar niet eveneens aktieve stoffen
gesynthetiseerd worden. Het aantal verschillende
aktieve stoffen kan erg variëren; zo voeren de
kleinere bedrijven vaak één of slechts enkele
produkten, terwijl de grotere bedrijven een zeer
breed assortiment aan produkten formuleren.
Tabel 5: Overzicht formuleringsassortiment voor de
te onderscheiden bedrijven.

i aantal

bedrijven

I
I
I

11

I
I

2

I

2

I

1

1

aantal verschi 1 lende
aktieve stoffen d i e
verwerkt worden

1 -

5

6 - 1 0

> 661
>
1

I
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Binnen de groep van de formuleerbedrijven in de
niet-landbouw sektor is het niet mogelijk om hier
direkt inzicht in te geven. Het varieert van enkele
kilogrammen aktieve stof per jaar voor een bedrijf
dat bijvoorbeeld een anti-luisshampo op de markt
brengt, tot een ordegrootte van 10.000 kg aktieve
stof voor bedrijven die een totaal produktenpakket
insekticiden voor huishoudelijk gebruik voeren en
tot ordegrootte 100.000 kg aktieve stof voor bijvoorbeeld een gespecialiseerd formuleerbedrijf voor
houtverduurzamingsmiddelen.
2.3

Bedrijfsaktiviteiten

Formuleren is omschreven als het geheel van handelingen welke noodzakelijk zijn om een aktieve stof
of mengsel van aktieve stoffen als zodanig, danwel
na een voorgeschreven verdunning, toegepast kan
worden als bestrijdingsmiddel (gewasbeschermingsmiddel). De handelingen die daarbij toegepast
worden liggen in de sfeer van malen, mengen, roeren
en oplossen.
Formulering van bestrijdingsmiddelen is noodzakelijk om één of meer van de volgende redenen:
- de aktieve stof is kwa aard en vorm ongeschikt
voor direkte toepassing;
- de hoge biologische aktiviteit van aktieve stoffen maakt dat er maar een kleine hoeveelheid per
oppervlakte-eenheid (ha) benodigd is. Dit betekent dat er verdund moet worden;
- de aktieve stof heeft slechte wateroplosbaarheid
en moet op andere wijze met water toepasbaar
gemaakt worden;
- bescherming van de gebruiker tegen kontakt met
de gekoncentreerde aktieve stof zelf.
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Afhankelijk van het type formulering worden globaal
de volgende stoffen met elkaar vermengd:
de aktieve stof (of mengsel van aktieve stoffen) :
een inert dragermateriaal (klei, dolomiet, kalk)
of oplosmiddel (water, xylenen, terpetha's,
minerale oliën en gehalogeneerde koolwaterstoffen) ;
emulgatoren en dispergeermiddelen (vnl. sulfonaten en polyglycolethers);
kleur- en/of geurstoffen;
verdampingsremmers;
stabilisatoren;
hechters (polyethyleensulfaten);
synergisten (piperonylbutoxide e.d.).

-

-

-

-

-

Voor een groot gedeelte is het formuleren nog
steeds empirie. Hierin zit veel ongeschreven kennis
en know-how. In principe zijn formuleringen in
hoofdzaak te onderscheiden in natte formuleringen
en droge formuleringen.
Een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende typen formuleringen is opgenomen in bijlage
6. Het navolgende processchema geeft weer hoe een
proceslijn voor de bereiding van natte formuleringen eruit kan zien. Figuur 2 en 3 geven een principe-schema voor droge formuleringstypen en in
water dispergeerbare suspensies.
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figuur 2.

Principe schema voor een droge formulering

F-7
toevoegsilo voor draagstof
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Zoals uit deze principe-schema's blijkt hebben de
proceshandelingen in het algemeen een fysisch of
fysisch/chemisch karakter. De meeste proceslijnen
zijn vrij uniform van opzet omdat ze voor de bereiding van verschillende produkten gebruikt moeten
kunnen worden (de zgn. multipurpose plant). De
bereiding vindt bijna altijd chargegewijs plaats.
in zijn meest elementaire uitvoering is een formuleringslijn als volgt weer te geven.

stoffen

hulp- en ->
draagstoffen

U
meting
hoeveelheid

De basisaktiviteiten zijn:
1. legen van verpakkingen (vaten, zakken) met
2.
3.
4.

grondstoffen
meten of wegen van de benodigde hoeveelheden
vullen van de procesapparatuur
afhankelijk van formuleringstype:
fijnmalen van ruwe stoffen
mengen van vaste stoffen
- oplossen in water of organische oplosmiddelen
impregnering van granulaten
mengen van oplossingen
afvullen van het gerede produkt in bulk- of
handelsverpakking
opslag en aflevering
kwaliteitskontrole

-

-

5.
6.

7.
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Het afvullen in de handelsverpakking gebeurt doorgaans in het formuleerbedrijf zelf. Het komt echter
ook nog wel voor dat het afpakken wordt uitbesteed
aan een daarin gespecialiseerd bedrijf of een ander
formuleerbedrijf. Uit de inventarisatie is gebleken
dat twee bedrijven struktureel in loonopdracht bestrijdingsmiddelen (naast andere produkten) afpakken.
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3.

LOZINGSGEGEVENS

3.1

Omvang van de emissie van de gekombineerde
synthese- en formuleerbedrijven

Bij een aantal bedrijven worden de aktieve stoffen
gesynthetiseerd en in dezelfde lijn geformuleerd.
Dit is het geval voor globaal 70% van de in totaliteit in Nederland geformuleerde hoeveelheid (ca.
21.000 ton a.s.). Het afvalwater is dan veelal niet
te specificeren in een gedeelte afkomstig van de
synthese en een gedeelte afkomstig van de formulering.
Uit de inventarisatie is gebleken dat er bij de
synthesebedrijven van aktieve stoffen jaarlijks
circa 8 0 0 . 0 0 0 m3 afvalwater geloosd wordt. Dit
varieert van geen lozing maar afvoer naar AVR ( O m3
afvalwater per 1000 kg geproduceerde aktieve stof)
tot zo'n 9 0 m3 te lozen afvalwater per 1000 kg
geproduceerde aktieve stof. Kwa ordegrootte voor de
totale lozing van aktieve stoffen moet zeker op
enkele tonnen per jaar worden gerekend.
Tabel 6: Overzicht afvalwatersituatie synthesebedrijven en gekombineerde synthese- en formuleerbeCarijven

iI

bedri jfs-

j m3 afvatwater/
I 1000 kg geprodu-

I
I
I
i
I I
I
I
I l
I E
I
A

B
C

I

D

I

I

*
**
***

F

I

G

I

ceerde aktieve
stoffen

12
18
56
88

5,6
6

5

g lobaa 1

gehalte (mg/l)
t o t a a l aktieve
stoffen

j
I

I

I

o, 1

<1

0,070

0,s

3,5

20,0*
2

i

globaal ingeschatte geloosdel
vracht ( t o n / j r )
aktieve stoffen

,

l

**

0.2

o ***

3

Koncentratie van één komponent i n deelstroom produktie eenheid
Inschatting van het b e d r i j f
Afgevoerd naar AVR
Lozingsgegevens uitgedrukt i n aktieve stof z i j n n i e t bekend
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Dit overzicht is zeer onvollediq en slechts bedoeld ter globale indikatie van de omvang van de
emissie. Van een aantal bedrijven zijn geen specifieke gehalten van stoffen bekend, maar zijn deze
verdiskonteerd in groepsparameters zoals chemisch
zuurstofverbruik (CZV) of extraheerbaar organisch
chloor (EOC1). Voor deze bedrijven is dan ook geen
geloosde vracht in aktieve stoffen weergegeven.
De in Nederland gesynthetiseerde aktieve stoffen
zijn voornamelijk gechloreerde koolwaterstoffen,
dithiocarbamaten, organische fosforverbindingen,
organotinverbindingen (in 1987/1988 is gestopt met
de produktie van cyhexatin op grond van teratogene
eigenschappen van deze stof, andere organotinverbindingen worden nog steeds gesynthetiseerd) en
fenoxycarbonzuren. Een meer gedetailleerd overzicht
voor 1984, 1985 en 1986 is te vinden in bijlage 5.
In het algemeen worden de synthesebedrijven anno
1989 op individuele basis verder gesaneerd met in
principe toepassing van de beste bestaande technieken voor de behandeling van afvalwater. De
verwachting is dat dit binnen enkele jaren tot een
verregaande reduktie zal leiden. Dit houdt in dat
onder meer toegepast worden als proces geïntegreerde maatregelen en/of behandelingstechnieken:
bezinkingstanks respectievelijk filters
aktieve kool absorptie
extraktie

-

koagulatie/flokkulatie/flotatie/sedimentatie

ontgifting en nafiltratie
biologische zuivering met poederkooldosering
peroxidebehandeling
stoomstrippen
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Een zuiveringsschema voor de verschillende afvalwaterctromen van een willekeurig synthesebedrijf is
hierna ter illustratie weergegeven.

insekticiden

-

>

fungiciden

LI/groep 111
grondontsmet
tingsmiddel

>

-

retentie
precoat v a c u u n f i l t r a t i e
flokkulatie/sedimentatie
zandbedfiltratie
a k t i e f kooladsorptie

-

stoomstrippen

-

hydrolyse

-

settling
e k s t r a k t i e met tolueen
stoomstrippen

-

ekstraktie
naar nodig
stoomstrippen U
U

->

->

oliehoudend regen- en proceswater

-

->

->

o l i e a f s c h e i d i n g ->

v e r o n t r e i n i g d koelwater

>

i-

biologische zuivering

-

oliescheiding
neutralisatie
coagulatie/f l o k k u l a t i e
b i o l o g i s c h e behandel ing
nabezinking

1

I
I
I

I

I
I

l o z i n g op oppervlaktewater

De o p e r a t i o n e l e kosten van behandeling van de groepen I t / m I 1 1 v a r i ë r e n tussen de
f 36,- en 8S,-/m3.
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3.2

Bronnen van verontreiniging van het afvalwater bij
formuleerbedrijven
Bij het formuleren van bestrijdingsmiddelen kan
verontreinigd water langs een veelheid van routes
ontstaan. In principe vinden er, in tegenstelling
tot de produktiebedrijven, geen chemische reakties
plaats waarbij er een duidelijke procesafvalwaterstroom ontstaat. Daarentegen vinden er veelvuldig
produktwisselingen plaats, waarvoor de proceslijn
gereinigd moet worden in verband met het voorkomen
van kontaminatie van de produkten. Het grote aantal
verschillende verwerkte aktieve stoffen maakt dat
het afvalwater moeilijk kwalificeerbaar is.

Het ontstaan van verontreinigd afvalwater is te
onderscheiden in een drietal situaties, te weten:
1regulier of met grote mate van waarschijnlijkheid verontreinigd water (het bedrijfsafvalwater),
2ten gevolge van incidenten en/of storingen
verontreinigd water,
3in principe niet-verontreinigd water.
De bovenstaande situaties kunnen als volgt naar de
praktijk vertaald worden ;
Ad. 1

-

Schoonmaakaktiviteiten van de procesapparatuur bij produktiewisselingen. Formuleringen
zijn zeer gevoelig voor kontaminatie met
andere stoffen. Met name kontaminatie van
insekticiden/fungiciden met herbiciden zijn
kritisch met het oog op eventuele gewasschade
bij toepassing in de teelt. Hiervoor hebben
bedrijven dan soms ook wel apart produktielijnen. Ook binnen de groepen van herbiciden
of insekticiden/fungiciden zijn kontaminaties
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-

-

-

-

in het algemeen niet toelaatbaar.
Mors- en lekverliezen bij het aanvoeren,
ledigen van verpakkingen voor grondstoffen,
laden en lossen van de procesapparatuur en
het afvullen en afvoeren van de eindprodukten. Hiervan is moeilijk een indikatie te
geven, veel zal afhangen van de werkwijze van
het personeel en de staat van onderhoud van
procesapparatuur (met name pompleidingen en
dergelijke). Ook het schoonmaken van een
partij als gevolg van één lekke verpakking
valt hieronder.
Water dat gebruikt wordt voor natte luchtreiniging. Veel van de laad- en losaktiviteiten
van de procesapparatuur gebeurt onder geforceerde luchtafzuiging om arbeidcrisiko's voor
het personeel zoveel mogelijk te verminderen.
Stofemissies zal men in eerste instantie met
behulp van zak- of doekenfilters terughouden.
Nareiniging van de gefiltreerde lucht met
behulp van natte gaswassing is een toegepaste
techniek.
Water van kontrole- en ontwikkelingslaboratoria, hetgeen bij veel analyses en reiniging
van laboratoriumapparatuur en glaswerk vrijkomt. Ook het gebruik van bijvoorbeeld een
waterstraalluchtpomp is hierbij te noemen.
Met name in ontwikkelingslaboratoria lijkt
kwalificatie van de verontreinigde stoffen in
het afvalwater erg moeilijk.
Spoelen van gebruikte grondstofvaten alvorens
ze afgevoerd worden naar een vatenhandelaar
en/of vatenrekonditioneerbedrijf. Soms kunnen
vaten aan de leverancier geretourneerd worden, anders worden de vaten, afhankelijk van
hun gevarenklasse, ongespoeld afgevoerd ter
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vernietiging danwel ongespoeld of gespoeld
naar een vatenreconditioneerbedrijf. Bij het
spoelen van deze vaten ontstaat uiteraard
afvalwater. Het totale vatencircuit in Nederland is een nog tamelijk onbekend gebied.
Er is in opdracht van VROM en V&W een studie
van DHV gestart om dit verder te inventariseren.
Met grote mate van waarschijnlijkheid verontreinigd hemelwater van niet overdekte opslagplaatsen van aktieve grondstoffen, eindprodukten en gebruikte verpakkingen. Ook niet
overdekte laad-en losperrons zijn wat dat
betreft kritisch.
Ook kan bij een eventueel aanwezige wasvoorziening voor bedrijfskleding met aktieve
stoffen verontreinigd afvalwater ontstaan.
Het water uit het testbad voor spuitbusverpakkingen. Ingevolge het Aerosolenbesluit
Warenwet is de fabrikant verplicht zijn produkten te testen in een waterbad van 5 5 ° C . In
verband met kontaminatie door lekkende bussen
en dergelijke wordt hier doorgaans met een
doorstroombad gewerkt.
Ad. 2

-

Water dat gebruikt wordt als verwarmings- en
koelmedium. Zeker indien er aktieve stoffen
gebruikt worden die eerst gesmolten moeten
worden voordat ze gemengd kunnen worden of
zeer visceus zijn, zal er sprake zijn van
enige opwarm/afkoelaktiviteiten. In principe
komt dit water niet in kontakt met de aktieve
stoffen en zou dus niet gekontamineerd kunnen
zijn. In geval van storingen bestaat echter
altijd het risiko dat verontreiniging plaats-
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-

-

vindt.
Hemelwater van het verhard terrein waar als
gevolg van bedrijfsaktiviteiten verontreiniging kan optreden. Een overzicht van de kwaliteit van het hemelwater van een formuleerbedrijf is weergegeven in bijlage 7. Er zijn
een aantal mogelijkheden als gevolg waarvan
het hemelwater mogelijk verontreinigd kan
raken met aktieve stoffen. De meest waarschijnlijke zijn dan ook reeds onder het bedrijfsafvalwater meegenomen.
*
mors- en lekverliezen tijdens intern
transport over het terrein.
*
depositie nabij uitlaten van luchtafzuigingsinstallaties
*
deeltjes en stof dat aan werkkleding,
schoenen en machine-onderdelen zit wanneer verplaatsing over het terrein
plaatsvindt
*
depositie met Ilnatuurlijke" hemelwater
van stoffen die zich langdurig in de
milieucyclus bevinden (HCH, DDT, Drins).
Zie hiervoor ter illustratie tabel 7.
In geval van kalamiteiten ontstaat er soms
bluswater dat is verontreinigd met aktieve
stoffen. Een recent voorbeeld hiervan is de
brand bij Sandoz in Bazel waar 6.000 kg aktieve stof in ca. 12.000 m' bluswater in de
Rijn afstroomde. Dit behoort echter tot de
incidenten en maakt geen deel uit van de
reguliere afvalwaterlozing.
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Tabel 7: Geschatte droge depostie en gemeten gehalten in regenwater in De Bilt voor enkele organische
mikroverontreinigingen.
paramet e r
W h a per j a a r )

I
a-HCH
?-HCH
HCB
DDT+DDD+DDE

0.05
0.05
0.01
0.01

dieldrin
aldrin
endrin
heptachloor
a-endosulfan
toxafeen
chloordaan
Bron:

CUUVO-VI

0.01
0.01

0.06
0.04

0.01

-

-

-

-

-

0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1

max.

gem.

0,04
0,22

0,OI

max.

gem.

0 , 0 3 0,Ol
0,03 0,14 0,04

I
I

0.6
4
0.1

d i f f u s e bronnen van waterverontreiniging, september 1986.

Ad. 3

-

Sanitair afvalwater, waarin inbegrepen het
afvalwater van douche- en wasfaciliteiten
voor het personeel.
Hemelwater van daken en verharde terreingedeelten waarop in principe geen bedrijfsaktiviteiten plaatsvinden (parkeerterrein personeel e.d.).

N.B. In bet verleden is er waarschijnlijk nog wel
eens eens sprake geweest van het lozen van
afgekeurde partijen (off-specification) of
oude voorraden geformuleerde eindprodukten.
Er zijn qeen signalen uit de praktijk die
indiceren dat dit heden ten dage nog plaatsvindt binnen de bedrijfstak. Afvoer vindt
plaats via het reguliere chemisch afvalcircuit.
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3.3

Aard en omvang van de emissie van verontreinigende
stoffen

Uit de inventarisatie die gehouden is onder de bedrijfstak is gebleken dat getroffen saneringsmaatregelen bij met name de zelfstandige formuleerbedrijven er veelal toe geleid hebben dat hoeveelheden verontreinigd afvalwater zijn geminimaliseerd.
Op dat moment is de afweging van zelf zuiveren ten
opzichte van afvoeren ter vernietiging in het
voordeel van de laatste uitgevallen. De lozingssituatie kan als volgt worden weergegeven:
Tabel 8 : Overzicht afvalwatersituatie van de belangrijkste formuleerbedrijven (1984 t.e.m. 1986)

bedr ij f

_

13

ioevee 1h e i d
afvalwater/
ifvatwater d / j r I000 kg v e r ierkte aktievi
;tof

A

7300

-

12.600

B

755

-

1.030

D*

E

_

-

+

+
300

+'

F**

50

+

*

60

+

G

**

~

+

375
200

~

+

10

C

_

ahandeling
lfvoer a f !aiwater t e r i f v a l w a t e r
,erniet ig ing !n l o z i n g op
ipperviaktei a t e r / r io1e-ing

s p e c i f i k a t i e van het formuleerdeel van een gekombineerd synthese/formuleerbedrijf
i n c l u s i e f een n i e t nader g e s p e c i f i c e e r d aandeel synthese-afvalwater,
hetgeen i n p l i c e e r t dat de waarde voor h e t formuleren k l e i n e r i s dan
0,8 m3/ton a.s.

In deze tabel zijn verder niet opgenomen de overige
gekombineerde synthese/formuleerbedrijven, aangezien het aandeel afvalwater dat vrijkomt bij de
formulering daar niet nader gespecificeerd is. Ook
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niet opgenomen zijn de formuleerbedrijven die hun
afvalwaterhoeveelheid slechts aangeduid hebben met
nihil. Slechts 30% van de in totaliteit in Nederland geformuleerde gewasbeschermingsmiddelen wordt
in op zich zelf staande formuleerbedrijven (waar
dus niet eveneens synthese plaatsvindt) geformuleerd. Met de bovenstaande opsomming (ekskl. D en
F) is van dat gedeelte meer dan 90% gedekt.
In totaliteit is in de bovenstaande tabel ca.
14.000 m’ afvalwater opgegeven.

Uit de tabel volgt dat voor een gesaneerd formuleerbedrijf afvalwaterhoeveelheden in de ordegrootte van 0,l-0,5 m3 per ton verwerkte aktieve stof
goed te bereiken zouden moeten zijn.
Over de kwaliteit van het afvalwater is veel minder
informatie naar boven gekomen uit de inventarisatie. Er wordt gezien het grote aantal te verwachten
komponenten in het afvalwater niet naar individuele
parameters gekeken en eigenlijk ook niet naar
eventueel toepasbare groepsparameters zoals extraheerbaar organisch halogeen (EOX) of extraheerbaar
organisch fosfor ( E O P ) . Kontrole van effluent voor
lozing vindt veelal plaats met behulp van een
vistoxiciteitstoets, waarbij het gehalte aan individuele parameters minder van belang is. Een overzicht van een onderzoek naar de effluentkwaliteit
van een formuleerbedrijf is weergegeven in tabel 11
(pag. 67). Hieruit blijkt enerzijds hoezeer de
kwaliteit (chemisch en biologisch) fluktureert in
de tijd en anderzijds hoe de gevoeligheid van de
verschillende toetsorganismen per charge verschilt.
In het geval dat bedrijven geen afvalwater meer
behandelen en lozen maar dit afvoeren naar een ver-
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brandingsinstallatie is de precieze samenstelling
van het afvalwater ook minder relevant.
Door de Bruin (ref.2) wordt voor het inschatten van
de kwaliteit van het afvalwater een soort van
tlworst-casell
berekening uitgevoerd. Uitgaande van
maximaal 2 m3 afvalwater/ton aktieve stof en
maximaal 1% van de verwerkte hoeveelheid aktieve
stof die in het afvalwater terecht komt, zou die
maximale koncentratie 5.000 mg a.s./l kunnen bedragen.
Als minimale koncentratie, berekend op basis van
maximale oplosbaarheid in water van .bepaalde aktieve stoffen, wordt 5 mg a.s./l genoemd. Van een
bedrijf dat momenteel het afvalwater afvoert is de
globale samenstelling weergegeven in tabel 9. In
hoeverre dit representatief is voor de gehele
bedrijfstak is moeilijk in te schatten aangezien
het afvoeren van afvalwater vaak impliceert dat
sterk op het waterverbruik wordt gelet hetgeen in
principe een hogere verontreinigingsgraad betekent.
De afvalwaterkwaliteit is hier gebaseerd op ca.
0,2 m’ spoelwater/ton a.s. hetgeen een faktor 10
lager ligt dan in de aanname van de Bruin.
Tabel 9: Globale samenstelling bedrijfsafvalwater
van een formuleerbedrijf dat momenteel afgevoerd
wordt ter verbranding
eenheid

koncentratie
gemi dde 1d

-

-

aromatische en’
chloorhoudende
oplosmiddelen
wateroplosbare
oplosmiddelen
totaalpest ic iden
totaaldetergenten

I

range

1

3

0,2

-

5

911

16

0,4

-

20

91 L

18

0.4

-

24

0,l

-

0,6

g/ 1

0.5
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Een zuiveringsinstallatie bestaande uit flokkulatie, filtratie en aktief kooladsorptie zou minimaal
moeten kunnen voorzien in 99% verwijdering. Het
koncentratienivo in het effluent zou uitgaande van
de gegeven range volgens de Bruin daarmee komen te
liggen tussen 0,05 en 50 mg/l. Het CUWO-rapport
uit 1980 noemde hiervoor als indikatieve waarden
10-100 mg/l. Uitgaande van een maximum gehalte in
het effluent van 50 mg/l voor de nu nog lozende
formuleerbedrijven zou de totaalvracht geloosde
aktieve stoffen vanuit de formuleerbranche maximaal
op ca. 500 kg/jr komen.
Ten opzichte van de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die als gevolg van toepassing in de landbouw in
het oppervlaktewater terecht komen lijkt deze
hoeveelheid al tamelijk gering. Hoewel hierover
weinig konkrete gegevens voorhanden zijn worden
toch in diverse publikaties hiervoor indikatieve
percentages genomen. In het CUWO-rapport "Diffuse
bronnen van waterverontreiniginggtwordt voor bijvoorbeeld de afspoeling door Niekman e.a. voor het
merendeel van de kommerciele bestrijdingsmiddelen
op 0,5% van de toegepaste hoeveelheid geschat. In
het voorgaande formuleringsrapport wordt Wauchope
(1978) geciteerd die op basis van metingen op een
uitspoeling (moet afspoeling zijn) tussen 0,3 en 3 %
van de toegepaste hoeveelheid komt. Daarnaast
spelen nog aspekten als uitspoeling (drainage),
verwaaiing naar oppervlaktewater (voor de fruitteelt gemeten op maximaal ca. 10% van de toepassingsdosering per oppervlakteenheid indien er geen
windsingel om het perceel aanwezig is en voor de
akkerbouw variërend tussen de 1 en 5 % ) en het
(illegaal) wegspoelen van spuitrestanten en spoelwater. In de Derde Nota Waterhuishouding is een
ruwe schatting gemaakt dat tussen de 2 en 4 procent
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van de anders dan voor grondontsmetting gebruikte
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komt. Dit is circa 160 à 320 ton aktieve
stof. Dit is een geheel andere orde van grootte dan
de lozingen uit formuleerbedrijven.
Ten aanzien van de kwaliteit van het veelal wel
geloosde hemelwater wordt verwezen naar de tabel in
bijlage 7. Hieruit blijkt dat er aanzienlijke
gehalten aan bestrijdingsmiddelen in het hemelwater
kunnen voorkomen en tevens dat het hemelwater
daarmee ook vaak een behoorlijke mate van toxiciteit heeft voor guppen. Dat dit door het treffen
van preventieve maatregelen goed is te voorkomen
blijkt uit de kontrolecijfers voor een ander formuleerbedrijf. Een aantal metingen zijn ter illustratie weergegeven in tabel 10.
Tabel 10: Overzicht van enige analyses van het
hemelwater van een formuleerbedrijf

iI

monster
22/01/88

parameter

-monster
08/02/88

O0
O0

CZV

(mg/l)

I

I

monster
22/03/88

I
I

O0
O0
O0
O0

05
05

I

--

I

monster
30105m

monster
2a/o6/a

16

3.0
Nkj ( m g / l )
Chloride (mg/l)
PH
onopgelos s t f

I

(mg/[ 1
EOX

(Wl)

Chol.remning
(Pg/L)

*
?

:
:

1

I

55
7.5
52
1.6

--

--

I

1.2
0.5

herhaling van de t e s t na eerste resultaten gaf 00% s t e r f t e
l i j k t een fout i n de opgegeven eenheid gezien de andere waarden (opgegeven
a l s 100 p g / l )
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4.

WETTELIJK KADER VERGUNNINGVERLENING EN WATERKWALITEITSBELEID

Bij het stellen van eisen ten aanzien van lozingen
dient onderscheid te worden gemaakt tussen:
lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater
lozingen op rioleringsstelsels.
Dit onderscheid is noodzakelijk omdat het wettelijk
kader waarin lozingseisen tot stand komen in deze
te onderscheiden gevallen enigszins verschillend
kan zijn.
4.1

Lozingen op oppervlaktewater

Rechtstreekse lozing (met behulp van een werk) op
oppervlaktewater is verboden, behoudens wanneer
vergunning is verleend (artikel 1, eerste lid WVO).
Vergunningverlenende instantie is de kwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater waarop lozing
plaatsvindt.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden die strekken tot bescherming van de kwaliteit van het Oppervlaktewater.
4.2

Lozingen op rioleringsstelsels

Voor een lozing met behulp van een werk dat op een
ander werk is aangesloten -een zogenaamde geschakelde of indirekte lozing- geldt het hiervoor
genoemde lozingsverbod niet, mits de door de beheerder van dat andere werk gegeven voorschriften
bij de lozing worden nageleefd (artikel 1, tweede
lid WVO).
Onder de beheerder van het andere werk moet als
regel de (waterkwa1iteits)beheerder van het zuiveringstechnische werk, waarop het gemeentelijke
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rioolstelsel is aangesloten, worden verstaan. Deze
uitzondering geldt niet voor lozingen afkomstig van
de bij algemene maatregel van bestuur per 1 januari
1984 aangewezen kategorieën van inrichtingen (besluit van 4 november 1983, Stb. 577). Voorts is het
overgangsrecht, zoals vastgesteld in artikel 31,
lid 3 WVO, niet meer van kracht voor de aangewezen
soorten van inrichtingen.
Formuleerbedrijven vallen onder kategorie a van de
aangewezen kategorieen ((petro)-chemische industrie) volgens de nota van toelichting bij de voornoemde AMvB.
Resumerend dient ieder formuleerbedrijf zodoende
voor de lozing van afvalwater rechtstreeks op
oppervlaktewater danwel op de gemeentelijke riolering in het bezit te zijn van een lozingsvergunning
op grond van de WVO. In die zin is er geen principieel juridisch onderscheid meer tussen formuleerbedrijven die direkt danwel indirekt op oppervlaktewater lozen. In deze lozingsvergunning kunnen
sedert kort ook voorwaarden worden opgenomen die de
goede werking van het zuiveringstechnische werk
(rwzi) waarborgen. Vergunningverlenende instantie
is de waterkwaliteitsbeheerder van het ontvangende
oppervlaktewater danwel de beheerder van de zuiveringsinstallatie mits deze ook is aangewezen als
een waterkwaliteitsbeheerder (niet noodzakelijkerwijs van het oppervlaktewater waar de rwzi op
loost).
4.3

Waterkwaliteitsbeleid

Het waterkwaliteitsbeleid is gestoeld op een tweetal uitgangspunten nl. ten eerste de vermindering
van de verontreiniging en ten tweede het standstill beginsel.
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Aan het eerste uitgangspunt wordt onder meer invulling gegeven door de sanering van lozingen. Voor
bepaling van de 'mate van inspanning' bij saneriny
wordt naar de milieuschadelijkheid van de geloosde
stoffen gekeken. Deze milieuschadelijkheid wordt
bepaald aan de hand van stofeigenschappen zoals
o.m. toxiciteit, persistentie en bio-akkumulatie.
Voor zgn. (potentiële) zwarte-lijststoffen, welke
voorkomen op de EG-lijst van 129 stoffen en voor
niet nader aangewezen stoffen welke vergelijkbare
milieu-eigenschappen bezitten en behoren tot de in
bijlage I van de in de EG-richtlijn genoemde kategorieën en families van stoffen, geldt in beginsel
dat de milieuverontreiniging met deze stoffen dient
te worden beëindigd. Dit betekent in de praktijk
dat geprobeerd moet worden zo dicht mogelijk bij
een nullozing te komen. Sanering aan de bron dient
tenminste te gebeuren door toepassing van de 'beste
bestaande technieken' (bbt), danwel door beëindiging van de betreffende lozing indien de restlozing
nog tot onaanvaardbare koncentraties in het aquatisch milieu leidt.
Het stand-still beginsel is zodanig uitgewerkt dat:
a)
emissies van stoffen van de zwarte lijst
mogen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet toenemen:
b)
voor overige stoffen geldt dat de betreffende
waterkwaliteit niet signifikant mag verslechteren.
Meer dan 50 van de 129 EG-stoffen behoren tot de
kategorie der bestrijdingsmiddelen (zie bijlage 3 ) .
Een nog veel groter aantal bestrijdingsmiddelen
behoren tot de aangewezen kategorieën en families
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van stoffen (bijv. organische halogeenverbindingen,
organische fosforverbindingen en organische tinverbindingen). Omdat veel bestrijdingsmiddelen (juist
vanwege het doel waarvoor ze gemaakt worden) gekenmerkt worden door toxische eigenschappen en/of
slechte afbreekbaarheid, moeten veel van de niet
genoemde bestrijdingsmiddelen op vergelijkbare
wijze als zwarte-lijststoffen worden benaderd.
Naar verwachting slechts een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen moet gerekend worden tot de
kategorie "overige stoffent1.Voor deze kategorie
moet de verontreiniging van het water zoveel mogelijk worden beperkt door toepassing van de "best
uitvoerbare technieken" (but). Een verschil met de
eerdergenoemde "beste bestaande technieken" bestaat
eruit dat bij llbutll
de kostenaspekten van de maatregelen een duidelijkere rol spelen. Ook voor deze
kategorie geldt dat het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstellingen kan leiden tot verdergaande eisen.
Kort samengevat betekent het voorgaande dat er bij
het waterkwaliteitsbeleid primair vanuit wordt
gegaan dat de veroorzaker zich inspant om verontreiniging te voorkomen, dan wel te beperken. Deze
(basis)inspanning is in eerste instantie gebaseerd
op de milieuschadelijkheid van de verontreinigde
stoffen en onafhankelijk van de oppervlaktewaterkwaliteit. De kwaliteitseisen van de watersystemen
kunnen daarenboven ertoe leiden dat verdergaande
eisen gesteld worden en dus ekstra maatregelen
nodig zijn. De llbasiskwaliteitll
(zie het Indikatief
Meerjarenplan Water), welke zowel een verbale
omschrijving als een nu nog beperkte getalsmatige
invulling kent, is hierbij de minimumkwaliteit.
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(Basiskwaliteit wordt ook wel de ekologische doelstelling van het laagste nivo genoemd en is voor
alle watertypen gelijk, dit in tegenstelling tot
het middelste en hoogste nivo waarvan een aantal
parameters - hierbij moet vooral aan ltsysteemeigenll
stoffen worden gedacht - per ittype18
oppewlaktewater verschilt). In de zeer recent verschenen Derde
Nota Waterhuishouding is deze basiskwaliteit aanzienlijk aangescherpt en uitgebreid voor met name
bestrijdingsmiddelen. Voorts wordt gewerkt aan een
uitbreiding van de kriteria voor de waterfunktie
'grondstof voor de bereiding van drinkwater' voor
een aantal bestrijdingsmiddelen. Dit teneinde de
grondstofnormen beter te laten aansluiten bij de
produktnormen van het waterleidingbesluit. Deze
ontwikkelingen zullen tot gevolg hebben dat waterkwaliteitseisen daarmee wellicht ook vaker bepalend
gaan worden voor een verdergaande saneringsinspanning van de zich met bestrijdingsmiddelen bezighoudende industriesektoren.
De mate van inspanning die van lozers gevraagd
wordt is primair afhankelijk van de eigenschappen
van de geëmitteerde stof. Voor relatief onschadelijke stoffen zoals zuurstofbindende stoffen zijn
jaarlijkse kosten in een range van f 40 tot f 100
per inwonerekwivalent aan vermeden waterverontreiniging normaal, voor wat bezwaarlijkere (systeemvreemde) I1overige1'stoffen, zoals zware metalen
(anders dan kwik of cadmium), zijn eksploitatiekosten (jaarlijkse kosten) tussen f 100 en f 300
per vermeden kg algemeen geaksepteerd, terwijl de
eksploitatiekosten per kg voor "zwarte-lijststoffent1uiteenlopen in een wijde range van ca. f 1000
tot meer dan f 100.000 voor zeer bezwaarlijke
stoffen zoals dioxines. Het instrument dat primair
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gebruikt wordt om deze inspanning te reguleren is
de WVO-vergunningverlening. Het vergunningenbeleid
voor deze bedrijfstak is erop gericht om bestaande
lozingsvergunningen af te bouwen en voor eventuele
nieuwe bedrijven geen vergunning voor het lozen van
bedrijfsafvalwater te verlenen.
Het belang van reduktie van de emissie van bestrijdingsmiddelen voor het waterkwaliteitsbeleid heeft
onlangs nog een ekstra dimensie gekregen doordat in
een aantal internationale kaders, zoals de Internationale Rijnkommissie en de Noordzee Ministerskonferentie is overeengekomen dat de belasting van
rivieren en van de Noordzee met onder meer bestrijdingsmiddelen de komende paar jaar aanzienlijk moet
worden teruggedrongen. Naast de belasting van de
wateren als gevolg van direkte lozingen dient
hierbij ook de belasting via indirekte routes (het
gebruik in land- en tuinbouw) te worden aangepakt.
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5.

MOGELIJKHEDEN EN GETROFFEN MAATREGELEN TOT BEPERKING VAN DE HOEVEELHEDEN TE LOZEN AFVALSTOFFEN

5.1

Algemeen

Om de omvang van de emissie aan verontreinigende
stoffen te beperken zijn in toepassingsvolgorde een
tweetal methoden te onderscheiden, namelijk:
a.
het voorkomen en beperken van het ontstaan
van verontreinigd afvalwater door zogenaamde
interne bronmaatregelen;
b.
het behandelen en zuiveren van ontstaan verontreinigd afvalwater, de zogenaamde eksterne
maatregelen.
In vergelijking met de cijfers uit het voorgaande
CUWVO rapport is binnen de kategorie formuleerbedrijven al veel bereikt met een daarop ingestelde
bedrijfsvoering. Zoals uit de inventarisatie is
gebleken zijn veel bedrijven reeds langs deze weg
gesaneerd. Dit heeft in het gros van de gevallen
geresulteerd in minimalisatie van het ontstaan van
afvalwater tot circa 0,l-0,5 m3 per 1.000 kg verwerkte aktieve stof.
Voor dergelijke bedrijven is het ekonomisch minder
aantrekkelijk om een eigen zuiveringsinstallatie
voor het afvalwater neer te zetten dan om het
afvalwater ter vernietiging af te voeren naar een
verbrandingsinstallatie. Globaal zal het financieel
omslagpunt voor zelf zuiveren van afvalwater ten
opzichte van afvoeren rond de 600 m3 per jaar liggen.
Teruggrijpend op de in hoofdstuk 3.2 genoemde
potentiële bronnen van verontreinigd afvalwater
worden hierna een aantal mogelijkheden besproken om
dit te voorkomen en/of te beperken.
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5.2

Interne (bron)maatregelen
1.

Het reinisen van de formuleeramaratuur
Gezien het gedifferentieerde produktenpakket
zal er veelvuldig wisseling van grondstoffen
plaatsvinden. Verontreiniging van de produkten met sporen van vorige charges met andere
aktieve stoffen kan ongewenste effekten veroorzaken bij de toepassing. Om deze kontaminatie te voorkomen wordt er veelvuldig en
intensief gereinigd. Dit is tot een minimum
te beperken door:
verschillende produktielijnen te bedrijven voor kategorieen van produkten die
absoluut niet met elkaar gekontamineerd
mogen worden:
in de produktieplanning rekening te
houden met de gevoeligheden voor kontaminatie en dus noodzakelijkheid tot
reinigen ;
bij natte formuleringen waar mogelijk in
plaats van met water met organisch oplosmiddel te reinigen en het oplosmiddel
met aktieve stof te bewaren voor hergebruik in een volgende charge of voor
nogmaals reinigen;
- zoveel mogelijk droog (voor)reinigen;
- reinigen met hoge druk apparatuur, hetgeen een kleiner afvalwatervolume geeft.

2.

Mors- en lekverliezen
Waar gewerkt wordt, bestaat een kans dat er
het een en ander gemorst wordt. Door een, op
het voorkomen daarvan, toegesplitste werkwijze zal het een en ander te minimaliseren zijn
door:
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-

-

-

-

-

-

een goede voorlichting en praktische
opleiding van werknemers om zodoende een
nette en milieubewuste wijze van werken
te verzekeren;
aan- en afvoerlijnen tussen opslagruimten en produktielijnen zo kort mogelijk
proberen te houden zodat transporttijd
en -afstand alsook het mogelijk gekontamineerd oppervlak zo klein mogelijk
blij ft ;
intern transport slechts in deugdelijke
verpakkingen/kontainers te laten plaatsvinden;
pompleidingen, pakkingen, afsluiters en
overige apparatuur uit te voeren in voldoende chemisch- en korrosiebestendig
materiaal, voorzien van lekgoten en het
geheel in een deugdelijke staat van
onderhoud houden;
het laden en lossen van grondstoffen,
eindprodukten voor transport of binnen
de produktielijn met de nodige voorzichtigheid te laten gebeuren;
eventuele lek- en morsvloeistoffen met
behulp van absorbentia (zaagsel, kattegrit e.d.) droog op nemen en verwijderen. Een en ander moet snel op kritische
punten beschikbaar zijn. Nat opnemen kan
gebeuren met adekwate dweil- en schrobmachines. Overige opruim- en schoonmaakwerkzaamheden zoveel mogelijk droog
uitvoeren;
omrandingen van bedrijfskompartimenten
zodat eventuele lekkages zich niet kunnen verspreiden maar plaatselijk gelokaliseerd blijven.
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3.

Water van de aaswasser voor afgezosen lucht
uit de bedrijfsruimten
Dit is te voorkomen of te minimaliseren door:
voor zover mogelijk te voorzien in droge
stofreiniging middels absoluutfilters.
Als extra nazuivering kan dan eventueel
nog natte gaswassing worden toegepast.
De verontreinigingsgraad van het afvalwater kan daarmee tot een minimum worden
beperkt waarbij toch het maximale rendement door het toepassen van twee verschillende reinigingsprincipes (droog en
nat) behouden blij ft.

4.

Koelwater
Water dat gebruikt wordt als warmtemedium
komt in principe niet in kontakt met het
produkt en is dus slechts bij uitzondering
verontreinigd. Om de kans hierop verder te
verkleinen kan gebruik gemaakt worden van:
gesloten koelsystemen waardoor de lozing
beperkt kan blijven tot een eventuele
spuistroom;
indirekte koel- en opwarmsystemen met
behulp van thermische olie of overdruksystemen met lekindikator.

-

5.

Afvalwater van kontrole- en ontwikkelinaslaboratoria
Het hanteren van de "good laboratory practicel' door het:
gescheiden opvangen en afvoeren van

-

organische oplosmiddelen en sterk verontreinigende stoffen;
monsters terug te voeren naar herkomst;
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-

-

vermijden van overvloedig watergebruik
bij schoonmaken en dergelijke :
voorspoelen van glaswerk en separaat
afvoeren van het voorspoelmedium via
bestaand inzamelsysteem;
recirculeren van het water van waterstraalluchtpompen.
Er is een CUWVO-studie ten aanzien van
het afvalwater van laboratoria in gang,
welke op korte termijn zal worden afgerond.

6.

Sanitair afvalwater
De persoonlijke veiligheid van de werknemer
wordt bevorderd door hem zo min mogelijk in
aanraking te laten komen met de aktieve stoffen. Ook op dit punt draagt een aktieve scholing bij tot een minimale kans dat het wasen douchewater verontreinigd kan zijn met
aktieve stoffen.
Een eventueel aanwezige voorziening voor het
reinigen van bedrijfskleding vormt een mogelijk grotere bron van verontreinigd water.
Uit afvalwatertechnisch oogpunt verdient het
aanbeveling het reinigen zoveel mogelijk chemisch te doen en eventuele lozingen op het
proceswaterriool te laten plaatsvinden. In de
praktijk vindt echter veelal uitbesteding van
reiniging van werkkleding plaats, waarmee de
lozingsproblematiek verplaatst is naar de
wasserijen.

7.

Afsekeurde nartiien en oude voorraden
Deze behoren niet in het afvalwatercircuit
thuis en worden gerecirculeerd of als chemisch afval ter vernietiging afgevoerd.
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8.

Spoelwater aebruikte verpakkinaen
Ook hier zijn een aantal bronmaatregelen
mogelijk om de hoeveelheid afvalwater en/of
de verontreinigingsgraad te beperken door:
grondstofverpakkingen grondig ledigen en
zorgvuldig naspoelen (eventueel met
oplosmiddel) in het produktieproces,
zodat slechts een minimale hoeveelheid
produkt in de verpakking achtergebleven
is als deze moet worden afgevoerd;
een goed verpakkingscircuit te realiseren waarbij gebruikte verpakkingen van
grondstoffen ongespoeld kunnen worden
geretourneerd aan de leverancier voor
hergebruik;
niet te spoelen alvorens de verpakkingen
worden afgevoerd naar een vatenrekonditioneerbedrijf of ter vernietiging worden aangeboden. Het vatenrekonditioneerbedrijf is hierbij dan een soort sluitpost in het vatencircuit waar de nodige
zuiveringsmaatregelen moeten zijn getroffen. Dit laatste is overigens nog in
studie binnen de CUWVO-subwerkgroep
Vatenrekonditioneringsbedrijventl.

-

9.

Moaeliik verontreiniad hemelwater
De hoeveelheid potentieel verontreinigd hemelwater kan worden verminderd door zoveel
mogelijk te voorkomen dat het hemelwater in
kontakt kan komen met de verontreinigende
stoffen. Hierbij is onder meer te denken aan
maatregelen in de sfeer van:
het aanleggen van een gescheiden rioleringssysteem, namelijk een vuilwater

-
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-

riool voor mogelijk met aktieve stoffen
verontreinigd afval- en hemelwater, en
een "schoonttwaterriool voor sanitair en
huishoudelijk afvalwater en schoon hemelwater;
plaatsen waar grondstoffen, produkten
en/of gebruikte verpakkingen en afval
staan opgeslagen overdekken;
laad- en losplaatsen, en wellicht ook
transportroutes overdekken. In feite is
het zaak alle transportafstanden binnen
een bedrijf zo kort mogelijk te houden
waardoor er een minimale kans is op
lekkages en er in geval van lekkage er
slechts een klein oppervlak gekontamineerd kan worden. Te denken is bijvoorbeeld aan een onderstaande opzet.

1

grondstof- formuleer- afvul- en eind-> aanvoer -> magazijn afdeling
inpakprodukt
*afvoer
afdeling magazijn

of:

aanvoer
grondstof fen

afvoer
produkten

-

-i

I

eindprodukt
magazijn

1

afvul- en
inpakafdeling

II

tankenparks voorzien van tankputten;
kompartimentering van mogelijk verontreinigende terreingedeelten (transportroutes tussen gebouwen, leidinggoten,
open opslagplaatsen) door omrandingen
zodat splitsing in vuil en schoon hemelwater mogelijk is.
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10

Verontreiniad water inaeval van kalamiteiten
Zeker na het recente Sandoz-ongeval
heeft dit veel meer aandacht gekregen.
Bij brand of lekkage kunnen grote hoeveelheden afvalwater (bluswater) of
afvalstoffen vrijkomen. Dit kan, mits
ongekontroleerd in oppervlaktewater of
riolering afstromend, vergaande gevolgen
voor de oppervlaktewaterkwaliteit hebben. Momenteel wordt door de overheid en
bedrijfsleven samen gewerkt aan het
opstellen van kriteria en richtlijnen
voor de beheersing van kalamiteiten.
Primair wordt hierbij gewerkt aan aanpassen van de huidige inspektierichtlijn
voor de opslag van bestrijdingsmiddelen
(Hinderwet). Met name de kompartimentering krijgt hierbij uitgebreide aandacht alsook de brandbestrijding in het
algemeen voor dit soort opslagplaatsen.
Voor een korte beschrijving hiervan
wordt verwezen naar § 5 . 4 .

11

Testbad voor spuitbussen
Hoewel dit binnen de bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen formuleren weinig of niet
voorkomt is het kader van enkele van lid-2
middelen formulerende bedrijven zeker wel een
aandachtspunt. Een en ander is bij voorkeur
uit te voeren als een recirculatiesysteem.
Hierbij kan het noodzakelijk zijn een spuitstroom te kreëeren. Een andere mogelijkheid
is, aangezien het doorgaans om een enkele
charge van met name huishoudinsekticiden
gaat, het water indien er lekkage optreedt
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(slechts enkele op de miljoen spuitbussen)
apart op te vangen en af te voeren.
Er is hier voorgaand nogal uitgebreid stil gestaan
bij de mogelijke interne (bron)maatregelen. De
reden hiervan is dat uit de inventarisatieresultaten is gebleken dat er bij het gros van de formuleerbedrijven hieraan al aandacht is gegeven. Zeker
daar waar verplaatsing en nieuwbouw van bedrijven
heeft plaatsgevonden is bij de opzet van deze
bedrijven met voornoemde aspekten rekening gehouden. Deze maatregelen zullen bij enkele, kwa opzet
en riolering wat verouderde bedrijven, slechts met
aanzienlijke inspanning kunnen worden uitgevoerd.
Met name bijvoorbeeld aanpassing en vernieuwing van
riolering is daar een kostbare zaak. Ook kunnen
terreinindeling en lokatie van gebouwen hierbij
parten spelen. Voor een enkel bedrijf is dit evenwel een van de redenen geweest om tot verplaatsing
van de lokatie over te gaan.
5.3.

Externe (zuiverings)maatregelen

5.3.1.

Zuivering van bedrijfsafvalwater
Voor de synthesebedrijven zijn doorgaans specifieke
op de gesynthetiseerde stoffen en bijprodukten
afgestemde en veelal proces-geïntegreerde sanerings- en zuiveringsmaatregelen getroffen. Dit gaat
daar relatief eenvoudig aangezien het meestal toch
om een beperkt pakket aan stoffen gaat. De zuiveringsmaatregelen liggen ook daar voornamelijk in de
sfeer van fysisch-chemische methoden. Er wordt voor
deze bedrijven een individuele benadering toegepast
en derhalve zullen ze hier in dit kader verder
buiten beschouwing gelaten worden. Hiermee is
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echter al wel 7 0 % van de in de Nederland geformuleerde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gemoeid.
Binnen de kleine groep van zelfstandige formuleerbedrijven van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige toepassing wordt momenteel nog slechts door
één bedrijf een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie bedreven. Dit brengt met zich mee dat met het
beschrijven van eksterne zuiveringstechnieken niet
een algemeen beeld geschetst kan worden, maar wordt
teruggegrepen op de behandelingswijze zoals deze
bij dat specifieke formuleerbedrijf gebeurt. Een
ander formuleerbedrijf met eveneens een redelijk
grote hoeveelheid afvalwater heeft de intentie om
zelf een afvalwaterzuiveringsinstallatie te gaan
bedrijven.
De aard van het afvalwater (veel verschillende
komponenten) vraagt om een behandelingsmethode met
een hoog zuiveringsrendement voor een breed skala
van stoffen. Hierbij is dan bijvoorbeeld te denken
aan drie hoofdstappen, nl.:
verwijdering van de vluchtige komponenten
1)
(oplosmiddelen e.d.);
2)
breken van de dispersie en verwijderen van de
kolloïdaal aanwezige vaste deeltjes;
effluentpolijsting door adsorptie van reste3)
rende mikroverontreinigingen aan aktief kool.
De momenteel toegepaste behandelingsinstallatie
voor dit afvalwater bestaat uit een aktief kool
adsorptie, gevolgd door flokkulatie. De behandeling
vindt batch-gewijs plaats in een hoeveelheid van
10 m’ per charge. Hier vindt een dosering van aktief kool slurry plaats (200 liter 10%) aktief kool
waarmee het circa 1 uur geroerd wordt. Er wordt
vervolgens ijzerchloride (FeC1,) en eventueel zout-
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zuur gedoseerd tot een pH van ca. 3-5 zodanig, dat
een goede primaire vlokvorming zal optreden (hiervoor is een lage pH noodzakelijk). Daarna wordt de
pH verhoogt met behulp van natronloog tot ca. pH=8,
waarna de polyelektroliet wordt gedoseerd, waardoor
een goed afscheidbare vlok (sekundaire vlokvorming)
ontstaat. Vervolgens wordt in een bezinktank het
slib bezonken en afgetapt en wordt de bovenstaande
waterfase in een effluent buffertank gepompt waar
het getest wordt op vistoxiciteit alvorens het kan
worden geloosd. Bij niet voldoen van het effluent
aan de vistoxiciteitseis kan het water worden
herbehandeld en/of eventueel worden geoxideerd met
behulp van waterstofperoxide. Het afgetapte slib
wordt verder ontwaterd in een filterpers, het
retourwater wordt teruggevoerd naar de influentbuffer en de filterkoek wordt afgevoerd ter vernietiging.
De resultaten van deze behandelingsinstallatie
zijn, getoetst aan de uitslag van de vistoxiciteitstest, niet altijd voldoende. Soms is nabehandeling noodzakelijk of werd tot in het recente
verleden additionele verdunning met schoon leidingwater toegepast om aan het vergunningvereiste
te voldoen. Wordt daarnaast gekeken naar het restgehalte van bijvoorbeeld extraheerbaar organisch
chloor ( E O C l ) , dan laat het zuiveringsresultaat
toch nog wel wat te wensen over. In tabel 11 wordt
een overzicht gegeven van de kwaliteit van het
geloosde afvalwater.
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AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE

diverse chemicalië

I

-HC1

-FeC13
-NaOH
-Separan
-eventueel H 2 0 2

Noritslurry
tank
10 m3

50 m3

teiten
bassin
400 m 3

> gem.
riool

1

6*20 m3

10 m3

3*27 m3

slib
indikker
-<
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Tabel 11: Enige analysegegevens van het bedrijfsafvalwater na zuivering van een bestrijdingsmiddelen formulerend bedrijf
IPARAMETER

IONSTER

IONSTER

!0/06/88

IONST ER
15/07/88

IONSTER
12/07/88

IONSTER

13/06/88

20

55

>320

74

>560

2,2

6,5

4,o

5,9

13,5

1,7

0,04

<3,2

5,3

<3,2

(3
2,4
0,2

<1
0,5
084

<1
1.2
0,2

<1

5.200
3.230
36
1.840
10
<o, 1
7,o

590
3.180
34
1.360
10
<o, 1
7,5

2.000
930
15

430
1.590
20
2.070
5
<D,1
6,8

<3
5,6
<o, 1

iPH

18.000
4.660
61
2.260
10
<o, 1
6,5

10

<o, 1
7,4

a107na

o.
o,

1
1

*het vergunningvereiste i s dat e r i n een verdunning van 1 : 100 voor guppen geen
s t e r f t e op mag treden b i j een expositieduur van 96 uur. D i t betekent dat de LC0,96hr
>10 m l / l moet z i j n en derhalve is de LC50,96hr ook >10. Het afvalwater voldoet h i e r
dus i n a l l e gevallen aan het vergunningvereiste.

Resultaten uit bemonsteringscampagnes van voorgaande jaren geven eenzelfde sterk varierend beeld.
In de periode 1986 t.e.m. 1987 varieerde het CZV
van 800 tot 7.800 mg/l en het kjeldahl-N van 6 tot
60 mg/l. Gehalten aan EOC1 varieerden van 4 pg/l
tot 4.900 pg/1.
Uit proefresultaten van door IMAG, IOB en DBW/Riza
uitgevoerd onderzoek naar de effektiviteit van een
fysisch-chemische zuiveringsunit voor agrarisch
spoelwater volgens vergelijkbaar procedé is gebleken dat een gehalte aan aktief kool adsorbeerbaar
organisch halogeen (AOX) kleiner dan 10 pg/l en een
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gehalte aan extraheerbaar organisch halogeen (EOX)
kleiner dan 100 pg/l haalbaar is.
Naar het zich laat aanzien heeft de bovenstaande
zuiveringsinstallatie nog niet de optimale opzet of
is in incidentele gevallen de gedoseerde hoeveelheid aktief kool ontoereikend voor voldoende ontgifting. Van de aanwezigheid van oplosmiddelen is
bekend dat deze het adsorptieproces sterk kunnen
verstoren. Een primaire selektieve verwijdering
hiervan is dan ook aan te bevelen. Een verbetering
zou verwacht mogen worden van een behandelingsinstallatie waarin achtereenvolsens plaatsvindt:
1)

2)

3)

4)

Uitstrippen van vluchtige komponenten met een
aktief kool kolom of kompostfilter voor behandeling van de striplucht.
Breken van de dispersie en afscheiding van de
kolloïdale deeltjes door flokkulatie en filtratie, sedimentatie of flotatie.
Vervolgens batch-gewijze behandeling met een
aktief kool slurry.
Afscheiding van de aktief-kool door zandfiltratie.

Deze opzet heeft een aantal voordelen ten opzicht
van de vorige, nl.:
vluchtige komponenten worden uitgestript en
gebruiken dus geen adsorptiekapaciteit van de
kool. Bovendien is het adsorptievermogen van
aktief kool uit een luchtstroom vaak beter
dan uit een waterstroom
primaire verwijdering van vaste en emulsiedeeltjes (waar doorgaans een belangrijk deel
van de organische mikroverontreinigingen aan
zal zijn geadsorbeerd of erin zal zijn opgelost) alvorens adsorptie met aktief-kool
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wordt toegepast
afscheiding van de aktief-kool slurry door
middel van zandfiltratie zorgt voor een veel
betere vaste stofafscheiding als alleen indikking. De uitvoering in batch-uitvoering
met een slurry-dosering heeft als voordeel
dat verdringingsverschijnselen die op kunnen
treden in een koolkolom worden vermeden.
5.3.2.

Afvoer van afvalwater ter verbranding

Uit de inventarisatieresultaten is gebleken dat
door het treffen van adekwate - op waterbesparing
gerichte -bronmaatregelen het volume afvalwater per
ton verwerkte aktieve stof sterk gereduceerd is.
Een orde van grootte van 0,l-0,5 m3/ton a.s. is
daarbij gangbaar gebleken. Dit impliceert wel dat
de verontreinigingsgraad van het dan vrijkomende
afvalwater doorgaans groter is dan voorheen. Verwerking van het afvalwater via verbranding is
daarmee een ekonomisch haalbare oplossing geworden.
Integraal milieuhygiënisch bezien is dit eveneens
een te preferen oplossing. Voor de overwegend
organische stoffen in het afvalwater wordt bij een
juiste verbranding verwacht dat restemissies naar
andere milieukompartimenten zeer gering zullen
zijn. Daarenboven worden de bij de huidige afvalwaterzuiveringsmethoden afgescheiden vaste frakties
ook nu reeds ter verbranding afgevoerd.
5.3.3.

Behandeling van verontreinigd hemelwater

Het zal duidelijk zijn dat het zuiveren van hemelwater een zeer kostbare zaak is. In principe zijn
het tamelijk grote hoeveelheden met toch een voor
zuiveringsbegrippen laag verontreinigingsnivo. Het
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kan dan ook niet vaak genoeg gesteld worden dat
voorkomen van verontreiniging door adekwate bronmaatregelen en een bewust zorgvuldige en nette
werkwijze een eerste prioriteit is. Voor het kontroleren van de mate van verontreiniging zal het
hemelwater van kritische terreingedeelten doorgaans
tijdelijk opgevangen moeten worden in specifieke
bassins of vijvers. Indien noodzakelijk kan behandeling daar wellicht in eerste instantie plaatsvinden door spontane fysisch-chemische en/of biologische afbraak als gevolg van verblijftijd, geforceerde beluchting of door menging met een aktief
koolslurry danwel lozing via een aktief koolfilter.
Afhankelijk van het verontreinigingsnivo en de aard
van de betrokken stoffen zal in specifieke gevallen
worden bekeken of afvoer ter verbranding ook hier
overwogen moet worden. In het algemeen zal deze
maatregel voor hemelwater echter te kostbaar zijn.
I

5.4.

Kalamiteitenvoorziening
Momenteel wordt de bescherming van oppervlaktewater
tegen kalamiteuze gebeurtenissen bij formuleerbedrijven geregeld in het,kadervan de Hinderwet.
In principe zijn de inrichtingen ook bestemd tot
bewaring van bestrijdingsmiddelen. Hierdoor kan dan
worden teruggegrepen op de Hinderwetrichtlijn
inzake de opslag van bestrijdingsmiddelen van
november 1983. Hierin worden voorschriften gesteld
al naar gelang de opgeslagen hoeveelheden, te
weten:
1. opslagplaatsen tot 500 kg :kleinverbruikers
2. opslagplaatsen van 50 kg
:loonspuitbedrijven,
lokale distributie
tot 25 ton
bedrijven
3 . opslagplaatsen van 25 tot :regionale distributiebedrijven
200 ton
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:grote distributie
bedrijven, synthe
Se- formuleringsen overslagbedrijven
5. opslag van bijzondere (methylbromide) of brandgevaarlijke stoffen (maneb, zineb e.d.).

4.

opslagplaatsen van meer
dan 2 0 0 ton

Deze voorschriften regelen onder meer zaken zoals:
een doelmatige ventilatie
de opslag voorzien van een vast en/of automatische brandblusinstallatie
de indeling in vakken van bepaalde omvang en
opslag vrij van de vloer
een noodplan dient in overleg met de brandweer
te worden opgesteld
het personeel dient op de hoogte te zijn van
aard en gevaaraspekten van de opgeslagen produkten en de nemen maatregelen bij onregelmatigheden
een overzicht van magazijnhoeveelheden dient te
worden bijgehouden
voorzieningen moeten zijn getroffen dat bluswater niet buiten het terrein van de inrichting
kan treden.
In het kader van de bescherming van het oppervlaktewater zijn een aantal aspekten van belang bij de
formuleerbedrijven, nl. :
1. Het voorkomen dat lekkages uit magazijn e.d.
rechtstreeks af kunnen stromen in riolering
en/of oppervlaktewater. Opslagplaatsen moeten
hiertoe voorzien zijn van vloeistofdichte vloeren en een zodanige bergingskapaciteit hebben
dat een deel van de magazijninhoud opgevangen
kan worden.
2. Het voorkomen danwel beperken van kontaminatie
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3.

van hemelwater als gevolg van lekkages en morsingen op het bedrijfsterrein. Hemelwaterafvoeren dienen hiertoe afgesloten te kunnen
worden zodat het gekontamineerde water niet als
zodanig in het gemeentelijk rioleringsstelsel
of oppervlaktewater kan afstromen. Eveneens
moet op diverse lokaties materiaal (adsorbentia, zaagsel e.d.) direkt voorhanden zijn om
kalamiteiten plaatselijk gelokaliseerd te kunnen houden.
Het spreekt voor zich dat personeel hiertoe
voldoende geïnstrueerd en regelmatig getraind
moet worden. Als laatste is het van belang dat
beslissingsbevoegdheid tot het weer vrij geven
van hemelwaterriolen goed en ondubbelzinning is
geregeld.
Het kunnen bergen van gekontamineerd water e.d.
in een voldoende grote opslagvoorziening. Indien er een morsing heeft plaatsgehad waarbij
gekontamineerd hemelwater is ontstaan of er is
bluswater vrijgekomen bij een brand, dan heeft
het bedrijf een hoeveelheid afvalwater die niet
als zodanig geloosd mag worden. Er zal een
ontgifting moeten plaatsvinden of het water zal
afgevoerd moeten worden ter vernietiging.
Hiertoe dient een voldoende groot kalamiteitenbassin aanwezig te zijn. Bepalend voor de
grootte van het bassin zijn onder meer de inhoud van een sprinklersysteem en opslagvolume
in een magazijn.
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Zoals reeds eerder vermeld, wordt momenteel in het
kader van Post-Sandoz gewerkt aan deze aspekten van
beheersbaarheid en worden de kriteria die voor de
verschillende voorzieningen moeten gelden verder
uitgewerkt. Hieruit gaat waarschijnlijk in de loop
van 1989 nog aanpassing van de Inspektierichtlijn
voor opslag van bestrijdingsmiddelen volgen. In
deze rapportage is het daarmee het meest zinvol te
verwijzen naar de komende rapportages van deze
werkzaamheden voor meer konkrete voorstellen hieromtrent.
Doorgaans zijn bij de synthese- en formuleerbedrijven opslagvoorzieningen voor kalamiteiten
getroffen, waarbij ten aanzien van de kapaciteit
zeer grote verschillen zijn te konstateren.
Tabel 12: Overzicht opvangvoorzieningen voor bluswater en dergelijke bij de synthese en formuleerbedrijven.

n i e t aanuezig/

ISynthesebedri j w n
Formuleerbedrijven

kapaciteit

i

3

4

4

100-8000

12

10

50-1800*

I
A

4 - t a l onbekende kapaciteit
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6.

FINANCIELE KONSEKWENTIES VAN AFVALWATERSANERING

In het CUWVO-rapport van 1980 zijn enige kostenberekeningen gemaakt ten aanzien van door het formuleerbedrijf te treffen maatregelen. Hieraan is
eigenlijk weinig veranderd. Kwa orde van grootte
zijn de genoemde investerings- en eksploitatiekosten nog steeds redelijk representatief voor de
huidige kosten.
6.1.

Bronmaatregelen

Het nemen van bronmaatregelen is in het algemeen
moeilijk in geld uit te drukken. Alleen voor het
overkappen van opslaglokaties voor grondstoffen,
emballage en afval, alsmede laad- en losperrons, is
een indikatie te geven.

besparing b i j 700 mn regen/jaar:

I

6.2.

Zuivering van bedrijfsafvalwater

Een behandelingsinstallatie zoals in het vorige
hoofdstuk is aangegeven is voor een tweetal kapaciteiten globaal berekend teneinde de orde van grootte van behandelingskosten te bepalen (2000 m3/jaar
en ~ O . O O O m3/jaar).
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Tabel 14: Geschatte investeringskosten voor een
fysisch-chemische zuiveringsinstallatie bestaande
uit strippen, flokkulatie en nabehandeling d.m.v.
aktief kooladsorptie.

1

I

-

i

-

I

kapaci t e i t
2 $/charge
2000 Rs/ jr)

invester ingskosten

2

buffertank 10 resp. 100
stripper i n c l . afgasbehandeling
flocculatietank 3 2 / 1 2 n?
2 zandfilters
a k t i e f kool mengtank 2 5 2 / 1 1
slibindikker 5 dgn à 2 / 2 0 n?
buffertanks voor e f f luent 6 à 5 n?/
20
Subtotaal

405.000

leidinguerk, elektra, bordessen
(38%)
Subtotaa 1

154.000
559.000

stelpost bouwkundige werken
Subtotaa 1

625.000

Engineering en installeren,
uinst en r i s i k o (35%)
Totaal

219.000
844.000

2

2

2.500
150.000
11 .o00
100.000
9.000
20.000
90.000

+

kapaci t e i t
10 $/charge

:IO.OOO d / j r :
160.000
250.000
29.000
200.000
29.000
65.000
210.000

+

943.000

+

357.000
1.300.000

+

66.000 +

150.000
1.450.000

+

507.000
1.957.000

+

+

De jaarlijkse kosten van het bedrijven van een
dergelijke installatie worden berekend in tabel 15.
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Tabel 15: De jaarlijkse kosten bij
bedragen dan circa:

r

kapaci t e i t
2000 d / j r

kostenpost

- a f s c h r i j v i n g (10 j a a r
- onderhoud ( 2 % )
- bediening
- elektra
- slibafvoer
- a k t i e f kool
-

à 8%)

126.000
17.000
31 .O00
2.000
4.800
420
1.500 +

overige chemicaliën

L

183.000

t

I

kosten per

3

afvaluater

*

90

4

charges/dag

kapaciteit
IO.OOO $/jaar

f

292.000
39.000
62.000
8.000
24.000
2.450
3.500 +

f

431.000
f 40

Als teruggegrepen wordt op de in hoofdstuk 3 . 3 beschreven schatting van het gehalte bestrijdingsmiddelen in het te behandelen bedrijfsafvalwater kan
bij een minimum gehalte van 5 mg/l op basis van 99%
retentie door zuivering de maximale zuiveringskosten per kg verwijderde bestrijdingsmiddel(en)
berekend worden. Deze bedragen tussen de f 8.000 en
f 18.000 per kg Ilbestrijdingsrniddel(en)In.
f 40 /m3

=

I

f8.000 per kg bestrijdingsmiddel(en)

0,99 * 5.10'.' k g / d

Uitgaande van een maximaal gemeten gehalte van ca.
18.000 mg/l (tabel 9) en eveneens 99% retentie door
zuivering liggen de zuiveringskosten tussen de
f 2,- en f 4 , - per kg llbestrijdingsmiddel
(en)ll. Het
juiste bedrag zal ergens tussen deze beide extremen
liggen, waarbij verwijderingskosten van enkele
tientallen tot honderd guldens per kg "bestrijdingsmiddel(en)" naar verwachting het meest reële
beeld is. Dit is gezien de aard van de stoffen,
zeker niet als onevenredig hoog te beschouwen.
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6.3.

Afvoer van bedrijfsafvalwater ter verbranding

Voor het afvoeren van afvalwater ter verbranding
wordt op basis van de in het kader van de inventarisatie door de bedrijven verstrekte gegevens
berekend dat dit voor 1986 vanaf zo'n f 300 per m3
bedroeg. Anno 1989 lijkt een bedrag van ca. f 600
per m3 zeker meer realistisch.
Tussen het zelf bedrijven van een zuiveringsinstallatie en afvoeren zit dus een redelijk financieel
gat. Het break-evenpunt op kosten tussen zelf
zuiveren bij een kapaciteit van ca. 2.000 m3/j
(lasten f f 180.000 per jaar) en afvoeren zal
daarbij rond 600 m3 per jaar liggen. Overigens zal
dit break-evenpoint snel dalen als de kosten voor
verbranding hoger worden. Uitgaande van het totaal
bestrijdingsmiddelen-gehalte uit tabel 9
( 5 18 g/1) kunnen de kosten per kg verwijderd
bestrijdingsmiddel als volgt berekend worden.
f 300

-

600 per m3

=
100 %

*

f f 20

-

40 per kg bestrijdingsmiddel.

18 kg/m3

De totale kosten voor het bedrijf zijn echter
beduidend hoger dan momenteel voor zuiveren wordt
uitgegeven. Voor een zuiveringsinstallatie met een
kapaciteit van 2.000 m3/jr dan bedragen de totale
kosten bij zuiveren ca. f 180.000 per jaar (tabel
15). Voor afvoer van deze hoeveelheid moet tenminste f 300.000 gerekend worden. Bij een nog groter
afvalwatervolume neemt het verschil in kosten meer
dan evenredig toe. Voor 10.000 m3 afvalwater/jr
wordt als zuiveringskosten berekend ca. f 430.000.
Het afvoeren van deze hoeveelheid, indien praktisch
al mogelijk, kost tenminste ca. f 3.000.000. Dit is
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een faktor tien meer dan nu uitgegeven wordt.
Hieruit blijkt de financiële en praktische noodzaak
voor waterbeperkende bronmaatregelen.
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7.

LOZINGSEISEN

7.1

Overzicht huidige vergunningverlening

Inmiddels zijn bijna alle formuleerbedrijven (inklusief de 'droge' bedrijven) voorzien van een W O vergunning of is deze in voorbereiding.
De eisen die gesteld worden indien al een lozing
plaatsvindt, zijn voornamelijk gebaseerd op biologische toetsen (guppentest). Er is één formuleerbedrijf waar bijvoorbeeld eisen aan zware metalen
gesteld worden (namelijk bij een bedrijf dat kopernaftenaat en tributyltinoxide formuleert). Voor
de overige formuleerbedrijven worden geen specifieke- of groepsparameters gelimiteerd. Voor de
synthesebedrijven is dit doorgaans vaker het geval.
Wel worden regelmatig toch ook eisen gesteld aan
het hemelwater voor lozing. Een en ander is weergegeven in tabel 16.
7.2

Buitenlandse aanpak en lozingseisen

Voor een aantal landen is geïnventariseerd hoe de
saneringsaanpak en de gehanteerde vergunningvoorschriften voor deze bedrijfstak aldaar zijn opgezet. Er is lang niet door alle aangeschreven landen
gereageerd vandaar dat ook zeker niet een kompleet
beeld is verkregen. Onderstaand is de verkregen
informatie beknopt per land weergegeven.
Zwitserland
Gewerkt wordt volgens "ordinance for waste water
discharge (1975)". Hierin zijn een aantal algemene
normen neergelegd waar oppervlaktewater en te lozen
afvalwater aan moeten voldoen. Zo zijn er eisen te
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onderscheiden voor lozingen op de riolering en
rechtstreeks op oppervlaktewater. Naast een aantal
standaardeisen (waaronder vistoxiciteit en nietverstoren van het biologisch zuiveringsproces)
kunnen de distriktbesturen ( Itcantons") in overleg
met het regeringsburo voor milieubescherming ("federal office for environmental protection") strengere eisen stellen afhankelijk van de specifieke
situatie. Dit geldt onder andere voor pesticiden.
Voor de formuleerbedrijven zijn echter geen specifieke eisen bekend aangezien ze als zodanig niet
voorkomen in Zwitserland.
Volgens opgave van de industrie zelf (GIFAP) worden
met name eisen gesteld aan stoffen met een bakteriocide werking, gechloreerde amines en zware
metalen. De interne bronmaatregelen betreffen onder
meer reiniging van formuleringsapparatuur met
oplosmiddel en hergebruik daarvan, opvang van
afvalwater in een put, vervolgens oxidatie en dan
afvoer naar een zuiveringsinstallatie. Lozingen van
laboratoria en was- en douchegelegenheden worden
direkt op de riolering geloosd. In de nabije toekomst wordt de toepassing van aktief kooladsorptie
na de genoemde oxidatie verwacht. Kalamiteitenbassins worden inmiddels verplicht.
Frankriik
In Frankrijk komen zowel synthesebedrijven als formuleerbedrijven voor. De lozingen vinden zowel
plaats op oppervlaktewater als op riolering. Er is
in de Franse wetgeving vast omschreven aan welke
effluentgehalten dergelijke bedrijven dienen te
voldoen. Een en ander is weergegeven in tabel 16 en
17. Voor belangrijke grote bedrijven worden specifieke normen opgesteld. Kwa interne bronmaatregelen
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Tabel 16.1:Overzicht huidige vergunningssituatie formuleringsbedrijven
(inklusief gekombineerde synthese/formuleringsbedrijven)
~~

bedri jfskode

iynthese/
:o r m l e r ing

WO-vergunning
aanwezig

B

F
F

C

F

D

F

E
F
G

I

F
F
F
S/F
F

neen
ja
neen
ja
i n voorbereiding

J

F

i n voorbereiding

K

F

L
M

S/ F
F

A

H

neen

ja
neen

Eisen en opnerkingen

Heeft geen afvalwaterlozing.
Formuleringsafvalwaterstroom t e verwaarlozen i n
overige afvalwaterstromen, eigen awzi.
i s volgens s c h r i j v e n uaterkwaliteitsbeheerder ook
niet WO-plichtig.
standaardeisen t.a.v.

metalen.

Algemene en specifieke parameters gelimiteerd.
v i s t o x i c i t e i t s t e s t (guppen, verdunning 1:100,
e x p o s i t i e 96 u, geen s t e r f t e ) voor lozing op
gem. r i o l e r i n g .
na zuivering ( f l o k k u l a t i e , AK-adsorptie)
hemelwater geen eisen.
geen l o z i n g van b e d r i j f s a f v a l u a t e r
hemelwater opvangbedden Lozing na v i s t o x t e s t
(guppen, verdunning l:lO, expositieduur 24 u
max. 25% s t e r f t e o f expositieduur 96 u,
max. 50% s t e r f t e ) .
geen lozing bedrijfsafvalwater, hemelwater na
t o x i c i t e i t s t e s t (respiratiesnelheid aktief s l i b
" n i e t - s i g n i f i k a n t " negatief beinvloed).
maandgemiddelde specifieke componenten k l e i n e
omvang, t 80 l i t e r / j r wordt verspoten over
landbouwgrond.
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-

vervolg t a b e l 16.
I

Bedrijfskode

Synthese/
Formulering

I

N

I

I

I

; II
I

o
R
S

T

"
V

I

i
I

I
I

I
I

II

I
I

I

WO-vergunning
aanwez ig

Eisen en opmerkingen

i s t o x - t e s t (guppen, verdunning 1:50,

expositie

24 u, max. 50% s t e r f t e : goed; dan v i a procesriool
en zuivering i n eigen awzi, slecht; dan voorbehandeling of afvoer a l s chemisch a f v a l .
Geen lozing bedrijfsafvalwater.
Geen l o z i n g bedrijfsafvalwater, Lozing van
hemelwater van daken op schoonwaterriolering.
Hemelwater van het t e r r e i n l o z i n g op v u i l u a t e r r i o l e r i n g met lx per maand k o n t r o l e op aktieve
komponenten d i e voorafgaand gebruikt z i j n
Geen lozing bedrijfsafvalwater, lozing hemelwater
op v u i l w a t e r r i o l e r i n g met mogelijkheid t o t
bemonstering.
Kleine d e e l a k t i v i t e i t , hoeveelheid afvalwater t e
verwaarlozen t.o.v.
overig, eigen awzi.
hoeveelheid afvalwater I a t e verwaarlozen" volgens
opgave.
Geen l o z i n g bedrijfsafvalwater, hemelwater v i a
opvangbakken en na " z i n t u i g e l i jke" waarneming van
geen verontreiniging met hulp- en grondstoffen
v i n d t lozing op oppervlaktewater plaats.
V i s t o x i c i t e i t s t e s t (guppen, verdunning 1:20,
e x p o s i t i e 48 u, max. 50% s t e r f t e ) en voorts
specifieke parametereisen.
Specifieke parameters.
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worden dezelfde toegepast als in Zwitserland. De
toegepaste zuiveringsmethoden liggen op het gebied
van flokkulatie en aktief kool adsorptie. In de
sfeer van de kalamiteitenregelingen moet er een
noodplan opgesteld zijn met daarin aangegeven welke
blusmiddelen aanbevolen worden om te voorkomen dat
er verontreiniging van het milieu en riolering optreedt.
Tabel 17:Algemeen geldende eisen voor agrochemische en houtimpregneerbedrijven in Frankrijk

I waarde
I

chroom V I
arseen
DDT
pentachtoorfenol
kwik
endosu1fan

I
I

Imonster (gemiddelde (g/ton
verwerkt<
(mg/l)
stof
I

I

I

0,1
0,1

0,4

I
I

0,1

0,l

I

I

2
0,l
0,l

0,2
1
0,05
0,05

I

4

1

20
1
1

I

Tabel 18:VOOr het overige wordt voor lozingsnormen
onderscheid gemaakt tussen lozingen op rioolstelsels en lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater.

/parameter

I

iI vlaktewater
lozing op opper-

lozing op r i o l e r i n g

I

100 mg/l ( 4 0 kg/dag)
30 mg/l

500 mg/L (<100kg/dag)
300 mg/l

IBZVs

120 mg/i (<15 kg BZV/dag)

400 mg/l

Iczv
I

360 mg/l (<45 kg CZV/dag)l 1200 mg/l

zwevende s t o f

I

i

I

II
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Ierland
In Ierland wordt gewerkt met een algemeen geldende
"code of practise for pesticide formulation plantcl'
waarin de maatregelen zijn omschreven welke het bedrijf moet nemen om de emissie van afvalstoffen
(inkl. afvalwater) zoveel mogelijk te beperken.
Daarnaast wordt voorgeschreven op welke wijze(n)
het bedrijf zich aan deze afvalstoffen moet ontdoen. De bronmaatregelen genoemd in deze C.O.P.
zijn geheel vergelijkbaar met de bronmaatregelen
die in dit rapport genoemd worden. De eisen gesteld
aan het afvalwater houden het volgende in:
minimaliseren hoeveelheid verontreinigd afvalwater door voorgeschreven bronmaatregelen,
- behandeling voor lozing (op oppervlakte of
rwzi) d.m.v. een geavanceerde techniek met
i.h.a. flokkulatie, adsorptie of chemische
behandeling. Voor stoffen van de zgn. EG-lijst
I moeten de 'identified BAT ommission standards' (BAT staat voor Best Available Technology) worden toegepast,
- zwaar verontreinigd afvalwater moet als vloeibaar afval worden behandeld (i.c. verbrand of
gecementeerd gestort).
Er wordt een vergunning opgesteld op grond van de
'Water pollution Act (1977)' door de lokale waterautoriteiten waarbij per bedrijf specifieke eisen
worden vastgesteld. Het komt daarbij voor dat
toxiciteitseisen worden gehanteerd. Konkrete voorbeelden worden niet gegeven.

West-Duitsland

In Duitsland wordt gewerkt met de zgn. 'Mindestan-
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forderungen' waarin voor te onderscheiden bedrijfskategorieën toe te passen saneringsmaatregelen
(algemein anerkanten regeln der technik) en te
stellen eisen worden omschreven. Voor de formuleerbedrijven is dit nog niet gebeurd en zij vallen
derhalve onder de mindestanfordering voor ttMischwasser" hetgeen een verzamelterm is voor kommunaalen bedrijfsafvalwater. Hierbij geldt als eis dat
het totaal verwijderingsrendement van de CZV voor
voorbehandeling (in bedrijf) en de rwzi tenminste
75% dient te bedragen.
In het algemeen worden de volgende maatregelen
toegepast in de Duitse bedrijven:
bronmaatregelen ter minimalisatie afvalwatervolume en verontreiniging
scheiding van afvalwaterstromen met het oog op
een zo optimaal mogelijke zuivering van de
deelstromen
opsporing, identifikatie en voorkomen van
geraken van stoffen in het afvalwater die het
biologisch zuiveringsproces verstoren
egalisatiebassin ter voorkoming van pieklozingen
toepassen van gangbare zuiveringsmaatregelen
zoals:
*
fasescheiding
*
strippen
*
ekstraktie
*
adsorptie
*
ionenewisseling
*
neutralisatie
het soms toepassen van bijzondere zuiveringsmaatregelen zoals:
*
indamping
*
verbranding
*
natte luchtoxidatie
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De vergunning voorziet doorgaans in eisen v.w.b.
bezinkbare bestanddelen (0,5 ml/l) en CZV (afhankelijk 75% reduktiekriterium). Daarnaast bestaat de
mogelijkheid tot het stellen van andere eisen
afhankelijk van de aard van het afvalwater, hiervan
worden verder geen voorbeelden gegeven voor formuleerbedrijven. Volgens opgave van de industrie
betreft het hier onder meer toxiciteit, somparameters en specifieke parameters. Een regeling ten
aanzien van kalamiteitenvoorzieningen is in 1987
van kracht geworden.
Vereniqd Koninkrijk
Volgens opgave van de industrie komen in het verenigd koninkrijk zowel synthesebedrijven als formuleerbedrijven voor. Deze kunnen zowel op oppewlaktewater als op riolering lozen. De lozing van
afvalwaterstromen vindt plaats na chemische en
fysische behandeling (o.m. aktief kooladsorptie).
Het effluent wordt gekenmerkt door een laag gehalte
aan organische komponenten, kleurloosheid en reukloosheid. De eisen die aan de lozingen gesteld
worden liggen in de sfeer van toxiciteit en specifieke parameters zoals CZV, pH en dergelijke. Ten
aanzien van kalamiteitenvoorzieningen zijn nog geen
regelingen van kracht maar men is bezig deze te
implementeren.
Verenigde Staten
In de verenigde staten is door de Environmental
Protection Agency (EPA) in 1985 een definitieve
regeling voor de lozing van producenten van bestrijdingsmiddelen en voor formuleer- en afpakbedrijven van bestrijdingsmiddelen opgesteld. Dit
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gebeurt op basis van de 'Clean Water Act' uit 1977.
Effluenteisen worden opgesteld op basis van een
inspanningsbeginsel dat onder meer uitgaat van een
lijst van 6 5 'priority pollutants' (een soort
zwarte lijst). Er worden effluenteisen opgesteld op
basis van:
- BPT : best practicable control technology currently available (vergelijkbaar met best
uitvoerbare technieken)
- BAT : best available technology econnomically
achievable (vergelijkbaar met best bestaande technieken)
- BCT : best conventional pollution control (geldt
voor BZV, zwevende stof e.d.)
- NSPS : new source performance standards (dit zijn
technieken gebaseerd op de best voor handen zijnde technologie en geldend voor
nieuwe bedrijven)
- PSES : pretreatment standards for existing sources (eisen voor indirekt op kommunale
rwzi's lozende bestaande bedrijven)
- PSNS : pretreatment standards for new sources
(idem maar voor nieuwe bedrijven)
Voor de 119 produktiebedrijven zijn effluenteisen
opgesteld op basis van BAT hetgeen inhoud dat
toegepast moeten worden als zuiveringstechniek een
fysisch-chemische zuivering gevolgd door een biologische nazuivering. De fysisch-chemische zuivering
kan bestaan uit precipitatie, aktief kooladsorptie,
stoomstrippen, hydrolyse en/of ionenwisseling. In
totaliteit zijn op basis hiervan dan voor zo'n 90
specifieke bestrijdingsmiddelen effluentnormen
opgesteld variërend (voor een etmaalmonster) van
0,002 mg/l voor bijvoorbeeld sulprofos tot 130 mg/l
voor glyfosaat.
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Volgens de toelichting waren er in de Verenigde
Staten 1264 formuleerbedrijven waarvan er 1095
(87%) reeds een nullozinq hadden gerealiseerd en
169 nog enig afvalwater loosden via een kommunale
rwzi. In de regeling zijn effluenteisen opgesteld
op basis van BPT die inhouden dat er aeen afvalwaterlozinq meer mag plaatsvinden. De formuleerbedrijven moeten deze nullozing realiseren via:
- kontrakt-afvoer naar derden voor verbranding,
- fysisch-chemische zuivering zodanig dat recirculatie in het proces kan plaatsvinden.
Er is daarmee afgezien van het opstellen van effluenteisen voor specifieke stoffen. Dit impliceert
ook dat de eisen op basis van BAT, PSNS en PSES
hieraan identiek zijn. Over het algemeen gaat men
er vanuit dat voor de meeste bedrijven het afvoeren
van afvalwater naar verwerking of verbranding
elders kostentechnisch het meest voor de hand zal
liggen. De afvoerkosten bedragen daarbij circa
$ 1,00 - 2,50 per gallon hetgeen omgerekend ongeveer f 500 tot f 1.250 per m3 is. Slechts voor 4%
van de bedrijven wordt installatie van een fysischchemische behandeling met recirculatie verwacht.
Eind 1986 heeft de EPA deze regeling echter ingetrokken nadat in het kader van een door de industrie aangespannen rechtzaak was gebleken, dat de
gegevens waarop de regelgeving was gebaseerd de
toets der kritiek niet konden doorstaan. Een nieuwe
regeling is in voorbereiding maar wordt niet verwacht voor eind 1990. Bij de huidige vergunningverlening wordt van geval tot geval bekeken of gebruik
gemaakt kan worden van de beschikbare informatie.
Zolang deze niet kontroversieel is wordt daarbij in
de praktijk veelal de regeling van 1985 gevolgd.
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7.3

Gewenste ontwikkeling en mogelijkheden van vergunningverlening

De in de huidige vergunningen opgenomen eisen zijn
grotendeels in navolging van de aanbevelingen uit
het CUWVO rapport van 1980. Er zijn een aantal
redenen te geven om op dit moment te overwegen of
eventueel andere eisen aan het afvalwater gesteld
zouden moeten worden, te weten:
- de vistoxiciteitstest heeft minder relevantie
voor lozingen op de gemeentelijke riolering. In
verband met de mogelijke beïnvloeding van de
werking van de zuiveringsinstallatie zou beter
getoetst kunnen worden op remming van de respiratie- en nitrificatiesnelheid van het aktief
slib. Voor lozing op oppervlaktewater is deze
toets wel zinvol;
- de wens om te komen tot strak omschreven en snel
en eenduidig te bepalen lozingskriteria. Chemische (gr0eps)parameters zijn hiervoor nu eenmaal
beter geschikt dan biologische toetsen;
- de mogelijkheid tot het stellen van strenge
eisen voor specifieke stoffen afhankelijk van de
aard en kwalijkheid

.

7.3.1.

Mogelijkheden chemische normstelling

Binnen de onderhavige bedrijfstak worden een zeer
groot aantal verschillende stoffen verwerkt. Deze
kunnen elk voor zich in het te lozen afvalwater
terecht komen. Het is daarbij evenwel niet mogelijk
om een verband te leggen met de jaarlijks verwerkte
hoeveelheid van een specifieke aktieve stof. Dit
omdat niet de verwerkte hoeveelheid maar het aantal
chargewisselingen in verband met schoonmaakprocedu-
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res grotendeels bepalend is of en hoeveel van die
stof in het afvalwater terecht komt. Dit maakt het
zeer moeilijk zo niet onmogelijk om tot een algemene selektie van goede gidsparameters te komen. Voor
een individueel bedrijf kan het soms wel mogelijk
zijn als het zich om een beperkt produkten pakket
handelt.
Binnen het skala van momenteel ter beschikking
staande groepsparameters of gestandaardiseerde
gaschromatografische bepalingen wordt steeds een
deel van de mogelijk in het afvalwater aanwezige
stoffen gedekt. Als mogelijk toe te passen chemische groepsparameters voor een aantal bestrijdingsmiddelen kan hierbij aan het volgende worden gedacht:

*

*

*

Chemisch zuurstofverbruik:
bestrijdingsmiddelen zijn doorgaans organische
stoffen die een bepaald chemisch zuurstofverbruik vertegenwoordigen. Er is echter weinig
direkte relatie met verontreiniging door aktieve
stoffen. De verontreiniging kan evengoed van
hulpstoffen (oplosmiddelen e.d.) afkomstig zijn.
Biologisch zuurstofverbruik:
het BZV is een maat voor de biologische afbreekbaarheid van de in het afvalwater aanwezige
verontreinigingen. De bepaling kan gestoord
worden door de aanwezigheid van toxische en
remmende stoffen, hetgeen op zich een indikatie
kan zijn.
Ekstraheerbaar/Aan Aktief kool adsorbeerbaar
organisch halogeen:
hiermee wordt een belangrijk deel van met name
de bestrijdingsmiddelen als organisch halogeen
bepaald. Er blijven echter toch nog grote groe-
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*

*

*

*
*

pen van pesticiden buiten beschouwing (organotins, carbonzure esters).
Organochloorpesticiden (VPR C85-16):
hiermee worden een 16-tal met name insekticide
verbindingen bepaald waaronder de HCH's, drins
en DDT en metabolieten welke veelal niet of in
geringe omvang geformuleerd worden.
Organofosforpesticiden (VPR C85-17):
bevat een twaalftal o r g a n o f o s f o w e r b i n d i n g e n , en
is een belangrijke en op grote schaal geformuleerde groep van bestrijdingsmiddelen.
Choline-esteraseremming
hiermee wordt het effekt van een bepaalde groep
bestrijdingsmiddelen op het neurosysteem van
organismen bepaald. Groepen bestrijdingsmiddelen
die deze effekten veroorzaken zijn de organo
P-pesticiden en enkele carbamaten. De analyse
heeft dus veel overlap met de analyse op organo
P-pesticiden. Men kan deze analyse eigenlijk ook
al als een soort biologische toets beschouwen.
Organostikstofpesticiden(VPR C85-18):
bevat een vijftal herbicideverbindingen waaronder atrazin en simazin.
Totaal dithiocarbamaten (als CS2) :
Hiermee worden een aantal op zeer groteschaal
gebruikte en geformuleerde verbindingen bepaald.
Is echter slechts in een beperkt aantal laboratoria momenteel uit te voeren. De bepaling wordt
als CS2 uitgevoerd aangezien de verbindingen als
zodanig zeer snel afbreken. Ook kan naar het
afbraakprodukt ethyleenthioureum (ETU) gekeken
worden.

Met dit bovenstaande pakket is echter geenszins een
representatieve doorsnede verkregen voor wat betreft het aantal verschillende in Nederland gefor-
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muleerde aktieve stoffen noch voor wat betreft de
hoeveelheden aktieve stoffen die geformuleerd
worden. Daarnaast speelt nog het kostenaspekt een
duidelijke rol. Een pakket analyses als bovenstaand
weergegeven zal in een kommercieel laboratorium
toch zeker circa f 2.000 per monster gaan kosten en
zijn bovendien veelal slechts door enkele wat meer
gespecialiseerde laboratoria uit te voeren. Voor
overige stoffen zal specifiek gekeken moeten worden
naar analysemogelijkheden. Er zijn daarbij van
circa 130 stoffen analysemogelijkheden bekend. Deze
kunnen doorgaans slechts bij één of twee zeer
specialistische laboratoria in Nederland worden
uitgevoerd. Het betreft daarenboven ook nog veelal
de analysemogelijkheid in drinkwater en/of grondwater. De storende aanwezigheid van veel komponenten
in een afvalwatermonster (de matrix) kan hierbij
detektiegrenzen en/of analysemogelijkheden sterk
beperken. Gemeten naar de huidige stand der techniek leent normstelling voor individuele en groepsparameters zich alleen voor bedrijven met een
beperkt produktenpakket (i.c. synthesebedrijven en
kleine formuleerbedrijven). Voor de grote formuleerbedrijven met een breed produktenpakket is een
meer brede biologische monitoring van het effluent
een betere optie.
7.3.2.

Mogelijkheden biologische normstelling

Voor het
principe
teel ter
toetsen,

-

meten van biologische effekten kan in
worden teruggegrepen op een aantal momenbeschikking staande gestandaardiseerde
te weten:

toxiciteit voor vis (guppy of forel)
Hiermee wordt een indikatie verkregen van de
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acute toxiciteit. De gup is op zich een vrij
eenvoudig te kweken. Een nadeel in dit kader is
dat het minder gevoelig organisme is voor herbiciden en fungiciden. Het blijkt uit in dit kader
uitgevoerde testen sowiezo de minst gevoelige
toets te zijn. In de analyseresultaten van het
behandelde bedrijfsafvalwater van den formuleerbedrijf in tabel 11 is te zien dat de gup in
alle gevallen een faktor 10-100 ongevoeliger is
dan daphnia of alg.
De resultaten worden uitgedrukt in LC50-waarden
waarmee de koncentratie wordt aangegeven waarbij
50% van de proefdieren binnen de ekspositieduur
sterft.

-

-

toxiciteit voor watervlooien (daphnia's)
Hiermee wordt een indruk verkregen van de acute
toxiciteit op een lager trofisch nivo dan de
gup. Er zijn wat tegenstrijdige meningen over
het gemak waarmee dergelijke toetsen kunnen
worden uitgevoerd. Door de korte generatietijd
alvorens tot voortplanting gekomen kan worden (2
weken) is het eveneens mogelijk hiermee wat meer
chronisch geörienteerde testen mee uit te voeren. Bij het relatief weinig uitvoeren van testen is de kweek met name de kostenbepalende
faktor. De resultaten worden uitgedrukt in LC50of EC5O-waarden hetgeen betekent dat bij die
koncentratie 50% van de proefdieren binnen de
ekspositieduur sterft of immobiel wordt.
toxiciteit voor algen
De alg is de belangrijkste primaire producent In
het aquatisch systeem en van de in dit kader
uitgevoerde onderzoek met drie 'standaard' testen (zie tabel 11) ook doorgaans het gevoeligste
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toetsorganisme. Dit is waarschijnlijk met name
te wijten aan de aanwezigheid van herbiciden
aangezien de alg voor organische stoffen in het
algemeen juist het minst gevoelig is. De toets
is echter nogal arbeidsintensief en storingsgevoelig. Het geeft wel een indicatie van de chronische toxiciteit. De algen zijn doorgaans wat
gevoeliger voor herbiciden en fungiciden en
minder voor insekticiden. De resultaten worden
uitgedrukt in EC50-waarden hetgeen betekent dat
bij die koncentratie 50% reproduktieremming
optreedt.
Deze set van toxiciteitstoetsen ( 3 trofische nivo's) is een vrij algemeen geaksepteerde basis voor
normstelling voor diverse stoffen (Gezondheidsraad).
Naast deze zijn er dan nog de volgende biologische
toetsen voorhanden. De nitrifikatie- en respiratieremmingstoetsen hebben daarbij een wat direktere
relatie met de 'goede werking' van de kommunale
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

-

mikrotox
Dit is een snelle biologische toets gebaseerd op
het luminiserend vermogen van een bepaalde bakteriesoort. Het is een snelle bepaling ( ca. 1
uur) en geeft een meetbaar effekt voor een breed
skala aan stoffen. Kwa gevoeligheid is deze
doorgaans te vergelijken met een guppentest.
Stoffen als choline-esteraseremmers hebben echter geen effekt op de mikrotox (bakterien hebben
geen neurosysteem), ook is de toets ongevoeliger
voor meer lipofiele verbindingen. In vergelijking met de guppentest is daarmee dus zeker
voorzichtigheid geboden. De resultaten kunnen
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worden weergegeven in EC50-waarden waarmee de
koncentratie wordt weergegeven waarbij 50% afname van de lichtproduktie optreedt.
nitrifikatieremming voor aktief slib.
Hiermee wordt de remming bepaald van een afvalwatermonster op de werking van nitrificerende
bakteriën. Deze bakterien zetten ammonium-stikstofverbindingen om in nitriet en nitraat. Indien de lozing plaatsvindt op een kommunale rwzi
is dit een eerste indikatie van een mogelijke
verstoring van het biologisch zuiveringsproces.
De toetsing is duidelijk gevoeliger dan de respiratie-remming. Voor de snelle indikatie is er
eventueel de mogelijkheid gebruik te maken van
de zgn. Blokplaten. De gevoeligheid en vergelijking hiervan met de NEN-bepaling is aanzienlijk
verbeterd afgaande op recente ervaringen van
enkele waterkwaliteitsbeheerders.

-

respiratieremming
Hiermee wordt door middel van zuurstofmeting
bepaald in hoeverre het zuurstofverbruik van
aktief slib op endogeen respiratienivo wijzigt
na toevoeging van het afvalwatermonster. Een
daling onder het nivo van de endogene respiratie
is een maat voor de remming van het aktief slib.

Een biologische toetsing die minder gangbaar is
maar toch wel goede mogelijkheden in zich heeft
voor het testen van afvalwater is de zgn. fytotoxiciteitstoets. Hierbij wordt gekeken naar de kiemontwikkeling van bepaalde plantenzaden of naar het
effekt op bepaalde hogere planten zoals bijvoorbeeld eendekroos. Deze laatste is in principe
gestandaardiseerd (KEMA) waarbij de oppervlaktebe-
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dekking bij een bepaalde lichtintensiteit een maat
is voor de remming van de groei van het eendekroos.
De methoden zijn uiteraard met name geschikt voor
herbiciden-bevattend afvalwater, maar ook voor
andere verontreinigingen (zware metalen) worden een
grotere sensifiviteit gemeten dan in vergelijkende
vistoetsen. Deze methode wordt feitelijk nog maar
weinig toegepast in het afvalwateronderzoek.
7.4.

Voorstel lozingskriteria voor de saneringstermijn

Ten aanzien van de lozing van bedrijfsafvalwater
wordt gesteld dat met het toepassen van de best
bestaande technieken voor de beperking van de
emissie van bestrijdingsmiddelen uit de zelfstandige formuleerbedrijven er geen lozing meer behoeft
plaats te vinden. De hoeveelheid afvalwater kan
door bronmaatregelen zodanig beperkt worden dat het
kostentechnisch en vanuit integraal milieuoogpunt
verantwoord kan worden afgevoerd ter verbranding.
Het streven is erop gericht dit op een zo kort
mogelijke termijn te realiseren. Het heeft derhalve
geen zin, anders dan voor de nu voorliqqende afbouwtermiin, effluentwaarden te formuleren. Gezien
het kleine aantal bedrijven waar het zich om handelt wordt gestreefd naar 'maatwerk' en is derhalve
ook afgezien van het opstellen van een vergunningmodel. Voor de tussenliggende periode ligt het
meest in de rede een effluentkriterium op basis van
AOX te formuleren (dit heeft een direkte relatie
met de werking van de zuiveringsunit, al zullen er
een aantal specifieke stoffen hier door heen glippen). Vervolgens wordt het effekt van de lozing op
de werking van de ontvangende kommunale rwzi beperkt en gelimiteerd door middel van een bredere
biologische eis op basis van nitrifikatieremming.
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Zoals reeds eerder gemeld is uit onderzoek van het
IOB, IMAG en DBW/Riza naar de effektiviteit van een
flokkulatie/aktief kooladsorptie zuiveringsunit
voor bestrijdingsmiddelenhoudend afvalwater uit de
land- en tuinbouw (spuitrestanten en spoelwater)
gebleken dat een gehalte AOX kleiner dan 10 pg/l
haalbaar is in het uiteindelijke effluent. Rekening
houdend met een hogere influentbelasting lijkt het
reëel voor een formuleerbedrijf als maximumeis 100
ps/l voor AOX te formuleren.

II

Het gehalte Aox mag maximaal 100 Irg/i bedragen

Voor het beperken en limiteren van een mogelijk
effekt van de lozing op de werking van een kommunale rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt een kriterium op basis van nitrifikatieremming vastgesteld.
Hierbij is de verhouding tussen het te lozen afvalwaterdebiet en het influent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een belangrijke faktor. Een kriterium voor de nitrifikatie is te formuleren op basis
van de ratio tussen het maximale afvalwaterdebiet
en de droog weer-aanvoer (dwa) van de rwzi. Dit is
immers de meest kritische situatie die onder normale omstandigheden kan voorkomen. Bij die verdunning
mag er in ieder geval geen remming van het biologisch zuiveringsproces optreden. Om rekening te
houden met de aanwezigheid van eventueel andere
remmende stoffen in het influent en de grote fluktuaties in afvalwaterkwaliteit die worden gekonstateerd (zie onder meer tabel 11) wordt voorgesteld
hier een 'veiligheidsfaktor' van 100 te hanteren en
het toegestane remmingspercentage op 50 % te stel-
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len. Bijvoorbeeld voor een lozing van 200 m’/etm op
een rwzi van 100.000 m’/etm (dwa) kan het remmingskriterium dan als volgt worden opgesteld:
Qrwzi (dwa)

-----------

= 500

=> veiligheidsfaktor 100 =>

Qafvalwater (max)
remmingskriterium 1 :

5 < 50%

( = RC50 > 200

ml/l)

Gezien de gehanteerde veiligheidsfaktor is het
gebied waarin dit kan worden toegepast rekenkundig
beperkt tot lozingen c 1/100 van de dwa-aanvoer.
Als een lozing bijvoorbeeld 10% van de aanvoer van
de rwzi bepaald dan wordt het rekenkundig moeilijk
een veiligheidsfaktor van 100 te hanteren. Hiervoor
wordt voorgesteld dat er in het onverdund afvalwater geen signifikante remming (>10%) mag optreden.
Dit laatste zou los van technische mogelijkheden
eigenlijk een soort van streefwaarde moeten zijn.
Gezien het feit dat de nitrifikatieremming duidelijk gevoeliger is dan de respiratieremming ligt
het in de rede in principe met een eis voor nitrifikatieremming te volstaan.
Voor de nitrifikatieremming wordt derhalve voorgesteld :

i RC50 mag de
I

I

(

Qafvalwater

*

1000 m l / l

*

100 (VFL)

Prwzi (dwa)

i n m l / L n i e t *schrijden

VF : veiligheidsfaktor
bereik : Qafvalwater (max) <

i

I

I

O,Ol*Qrwzi (dwa)

Voor afvalwaterlozingen die buiten dit bereik
liggen wordt voorgesteld ;
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1

RC10 mag de 1000 m l / l n i e t &schrijden

Een mogelijk andere wijze om te komen tot een
kriterium voor de nitrifikatieremming is te stellen
dat het afvalwater geen signifikante remming (>10%)
mag veroorzaken waarbij dan de verdunning in de
rwzi als veiligheidsfaktor wordt gezien.
Voor de lozing van het mogelijk verontreinigd
hemelwater wordt voorgesteld dit op basis van een
kontrole middels de guppentoets te doen. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat het bedrijf een zodanige
bedrijfsvoering pleegt en een zodanige preventieve
bedrijfsopzet heeft dat verontreiniging wordt
voorkomen.
Uit onderzoek naar de kwaliteit van het hemelwater
van een modern en volgens de meest recente inzichten opgezet formuleerbedrijf blijkt dat er geen
toxiciteit voor guppen in het onverdunde hemelwater
behoeft op te treden (tabel 10). Als kriterium
wordt hier derhalve voorgesteld :
r

I
I

1

I

E r mag geen s i g n i f i k a n t e s t e r f t e (>10%) voor de
gup optreden i n hemelwater b i j een expositieduur
van 96 uur.

I

I
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8.

KONKLUSIESI EVALUATIE EN AANBEVELINGEN

8.1

Konklusies
1.

Uit de studie naar de omvang en afvalwatersituatie van formuleerbedrijven in Nederland
blijkt er een sterke overlap en relatie met
de synthesebedrijven te bestaan. Bij de synthesebedrijven worden veelal ook de aldaar
geproduceerde of ook van derden gekochte
aktieve stoffen (a.s.) in dezelfde lijn geformuleerd tot handelsprodukten. Het is daarmee eigenlijk niet reëel om bij een studie
naar formuleerbedrijven de synthesebedrijven
buiten beschouwing te laten. De synthesebedrijven zijn zowel kwa omvang van formulering
als kwa hoeveelheid afvalwater dat met bestrijdingsmiddelen is verontreinig, van grotere betekenis dan de zelfstandige formuleerbedrijven. Onderstaand schema geeft een en
ander getalsmatig weer.

1

I

I

I

bedrijfskategorie

laantal
bedrijven

synthese

2

gekombineerd
synth./formul

6

produkt ieomvang
(ton a . s . / j r )

fornxiteringsomvang
(ton a . s . / j r )

21.000 (70%)

45.000

formulering

t o t a a l ca.

2.

I

i

l6

I

I

30.000

-

I

I

I

!

10.000 ( 3 0 % )

45.000

1

j

II

omvang
afvalwater

($1
f 800.000

î

14.000

1

I

Voor de synthesebedrijven is en wordt gezien
de daar toegepaste specifieke processen een
individuele saneringsaanpak gevolgd. Hierbij
is het doorgaans niet mogelijk of wenselijk
gebleken om de afvalwaterstroom afkomstig van
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de eventuele formuleringsaktiviteit apart te
specificeren en/of te behandelen.
3.

Sanering van de afvalwaterlozingen bij de
synthesebedrijven heeft voornamelijk plaatsgehad door toepassing van fysisch-chemische
zuiveringsmethoden (strippen, ekstraktie,
flokkulatie, aktief kooladsorptie) met daarnaast soms een biologische nabehandeling. De
in lozingsvergunning gestelde eisen hebben
doorgaans betrekking op specifieke chemische
(groeps-) parameters en/of vistoxiciteit.

4.

Formuleren wordt uitgevoerd door circa twintig bedrijven. Hiervan zijn er zes eveneens
synthesebedrijven, dit zijn met name de grotere bedrijven (>l.000.000 kg aktieve stof/jaar). Bij een aantal andere, met name de
kleinere bedrijven, is de formulering van
gewasbeschermingsmiddelen slechts een klein
onderdeel van het totaal van bedrijfsaktiviteiten.
Gerekend naar redelijke omvang zijn er een 45 zelfstandige formuleerbedrijven van enige
omvang (100.000-4.000.000 kg aktieve stof/jaar) waar niet tevens synthese van aktieve
stoffen plaatsvindt.

5.

Verontreinigd afvalwater in formuleerbedrijven ontstaat voornamelijk tengevolge van:
schoonmaken bij chargewisselingen
natte gaswassing van de afgezogen lucht
uit bedrijfsruimten
hemelwater van niet overdekte opslagplaatsen en laad- en losperrons.
De meeste formuleerbedrijven, zeker de grote-

6.
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re, zijn van een WVO-vergunning voorzien of
bevinden zich in de procedure.
Dit geldt evenzo voor de synthesebedrijven.
De in de lozingsvergunningen van formuleerbedrijven gestelde eisen zijn doorgaans (vis)toxiciteitseisen aan afvalwater danwel mogelijk verontreinigd hemelwater. De gehanteerde
kriteria zijn evenwel nogal verschillend.
7.

Van de in konklusie 4 genoemde zelfstandige
formuleringsbedrijven van enige omvang zuivert op dit moment slechts één bedrijf haar
afvalwater (10.000 m3/jr) in eigen beheer en
loost dit op gemeentelijke riolering. De
andere bedrijven voeren het bedrijfsafvalwater af ter verbranding.
Hiervan heeft één bedrijf de wens om het
afvalwater in de toekomst ook in eigen beheer
te gaan zuiveren. De meeste gekombineerde
synthese- en formuleerbedrijven zuiveren het
afvalwater in eigen beheer en lozen op oppervlaktewater. De overige kleine formuleerbedrijven hebben ofwel geen afvalwater, of
behandelen het afvalwater tezamen met afvalwater van hun hoofdaktiviteit of voeren het
af ter verbranding.

8.

De sanering van formuleerbedrijven door met
name het treffen van maatregelen in de sfeer
van de bedrijfsvoering (interne saneringsmaatregelen) kan het ontstaan van afvalwater
sterk beperken. Deze als 'best bestaande
techniek! te kwalificeren saneringsaanpak
maakt dat het ekonomisch aantrekkelijker kan
zijn en vanuit integraal milieu-oogpunt te
preferen is om het bedrijfsafvalwater af te
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voeren ter verbranding in plaats van het in
eigen beheer te behandelen.
9.

Eksterne zuiveringsmaatregelen bestaan voornamelijk uit systemen gebaseerd op flokkulatie en adsorptie aan aktief kool. Adsorptieen desorptieverschijnselen worden sterk beinvloed door de aanwezigheid van oplosmiddelen. Eerst verwijdering van eventueel aanwezige oplosmiddelen door bijvoorbeeld ekstraktie of strippen heeft dan ook de voorkeur.
Een behandelingsinstallaties bestaande uit
achtereenvolaens strippen, flokkulatie, filtratie en nabehandeling met een aktief kooladsorptie kan voor een relatief goed zuiveringsresultaat zorgdragen. Een dergelijke
behandelingsstraat is kwa onderdelen ook wel
vergelijkbaar met een behandelingsinstallatie
die toegepast wordt voor grondwater dat vrijkomt bij de bodemsanering van een voormalige
lokatie van een formuleerbedrijf.

10.

De investeringskosten voor een dergelijke
behandelingsinstallatie zijn globaal geraamd
op f 850.000 (kapaciteit 2.000 m3/jaar) en
f 2.000.000 (kapaciteit 10.000 m3/jaar) De
jaarlijkse kosten liggen daarmee respektieDe
velijk op ca. f 185.000 en f 430.000
behandelingskosten liggen daarmee tussen de
f 40 a f 90 per m3.
Voor kleinere afvalwatervolumina (kleiner dan
ca. 600 m3/jr) zullen de kosten voor eigen
behandeling zeker meer bedragen dan voor
afvoer. Afvoerkosten per m’ bedragen tussen de
f 300 en f 600

.

.

.
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11.

Op basis van enkele indikatieve berekeningen
is in te schatten dat de huidige zuiveringskosten per kg bestrijdingsmiddel(en) enkele
tientallen tot honderden guldens bedragen. De
kosten per kg verwijderd liggen bij afvoer
ter verbranding eveneens in de orde van enkele tientallen guldens aangezien het bij verbranding 'gekoncentreerder' wordt aangeboden.
Gezien de aard van de stoffen worden deze
kosten niet als onevenredig hoog beoordeeld.

12.

De koncentratie aan aktieve stoffen in het te
lozen effluent wordt maksimaal ingeschat tot
een nivo van 50 mg/l. Dit betekent gezien het
feit dat het een kontinue puntlozing betreft
er toch van dit soort van lozingen een mogelijk effekt op het biologisch zuiveringsproces in een rwzi te verwachten kan zijn.

13.

Het beeld dat van de aanpak en vergunningsvoorwaarden voor deze specifieke bedrijfstak
in andere landen is verkregen is te fragmentarisch en inkompleet om een goede vergelijking met de Nederlandse situatie te kunnen
maken. In de Verenigde Staten was in een
regeling voorzien waarbij als emissie-eis
voor formuleerbedrijven was geformuleerd dat
er géén lozing van bedrijfsafvalwater meer
mocht plaatsvinden. Voor synthese bedrijven
waren op fysisch-chemische zuivering gebaseerde stofspecifieke effluentgehalten geformuleerd. De regeling is op dit moment echter
niet algemeen van kracht.

14.

Ook in deze rapportage heeft de nadruk gelegen op de formuleerbedrijven van bestrij-
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dingsmiddelen voor landbouwkundige toepassing
en is aan de formuleerbedrijven voor bestrijdingsmiddelen voor overige toepassingen minder aandacht gegeven. Redenen hiervoor waren
de veel heterogene samenstelling van die bedrijfstak, de aard van de daar in hoofdzaak
verwerkte stoffen en het feit dat een aantal
aktiviteiten reeds in andere bedrijfstakstudies zoals bijvoorbeeld verf- en lakfabrieken
aandacht heeft gekregen.
15.

De omvang van de bedrijfstak formuleerbedrijven is dermate gering en de saneringsaanpak
is toch wel vrij bedrijfsspecifiek dat is
afgezien van het opstellen van een modelvergunning. Er wordt gestreefd naar maatwerk
voor de vergunningverlening waarbij de bouwstenen in deze rapportage zijn weergegeven.
Het vastleggen van de nullozing middels een
WVO-vergunning blijft aanbeveling verdienen
op grond van het feit dat er mogelijk verontreinigd hemelwater ontstaat. Wel is er een
model opgesteld voor een aanvraagformulier
omdat altijd sprake kan zijn van nieuwe bedrijven waardoor hernieuwde aanvragen moeten
ingediend.

16.

De emissie van bestrijdingsmiddelen als gevolg van toepassing in de landbouw wordt
volgens een ruwe schatting berekend op 160 à
320 ton aktieve stof. Hiermee vergeleken zijn
de huidige lozingen van formuleerbedrijven
kwantitatief van een ondergeschikte orde (op
basis van een worst-case aanname maksimaal
ca. 500 kg aktieve stof per jaar). Voor de
synthesebedrijven is geen kompleet beeld
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verzameld maar moet toch met lozing van een
tiental tonnen aktieve stoffen gerekend worden.

1.

2.

3.

Evaluatie van de gegevens uit het CUWVO-rapport van 1980 leert dat er behoorlijke wijzigingen zijn ten opzichte van de toenmalige
inventarisatie (1976). De synthese blijkt
kwantitatief voor zowel afvalwaterhoeveelheid
als omvang van produkten wel van grotere
betekenis dan de formulering. Ook de hoeveelheid geformuleerde aktieve stof in Nederland
ligt hoger dan destijds geraamd (ruim 30.000
ton/jaar nu tegen 15.000 ton/jaar toen). De
totaal geloosde hoeveelheid afvalwater ligt
echter aanzienlijk lager dan destijds ingeschat (ca. 10.000 m3/jaar nu tegen ca. 30.000
m3/jaar toen). Het aantal bedrijven is globaal
gelijk gebleven.
De in het CUWO-rapport gedane aanbevelingen
voor wat betreft de saneringsaanpak zijn
doorgaans nagevolgd. Een aanzienlijk aantal
formuleerbedrijven hebben door interne saneringsmaatregelen de lozing van bedrijfsafvalwater in voorkomend geval zelfs kunnen beëindigen. Daar waar nog lozing plaatsvindt,
wordt de effluentkwaliteit middels een vistoxiteitstest getest.
De gehanteerde eisen voor de vistoxiciteitstest zijn minder eenduidig en sporen ook
minder met de in het voorgaande CUWO-rapport
aanbevolen eis. Dit geldt met name ook voor
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de afvalwaterstromen waarvoor ze gesteld
zijn. Het betreft de eindkontrole van het te
lozen effluent van een behandelingsinstallatie, de vooraf kontrole op behandelbaarheid
van een afvalwaterstroom en toetsing van het
hemelwater voor lozing. Dit kan deels verklaard worden uit het feit dat het vorige
CUWVO-rapport hierover nog niet eenduidig
uitgediskussieerd was.
4.

8.3

Aan de mogelijk toe te passen zuiveringstechnieken is evenzo weinig veranderd. De praktijk laat zien dat voor eindzuivering meestal
technieken geënt op flokkulatie en adsorptie
aan aktief kool worden toegepast. Technieken
als selektieve adsorptie aan harsen worden
momenteel feitelijk in de formuleringsbranche
niet toegepast vanwege het te nauwe werkingsspectrum.

Aanbevelingen
1.

Sanering van bestrijdingsmiddelen formulerende bedrijven kan en dient primair plaats te
vinden door het treffen van bronmaatregelen.
Als streefwaarde voor het minimaliseren van
het ontstaan van verontreinigd afvalwater kan
0,l-0,5 m3 afvalwater per ton verwerkte aktieve stof worden gehanteerd.
Binnen de bandbreedte van wat als kosten voor
de verwijdering van bestrijdingsmiddelen als
akseptabel kan worden beschouwd is afvoer ter
verbranding van bedrijfsafvalwater goed toepasbaar en vanuit integraal milieu-oogpunt te
prefereren boven zuivering. Hiermee wordt er
naar een totale beëindiging van de be-
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drijfsafvalwaterlozingen vanuit de formuleerbedrijfstak gestreefd. Er wordt naar gestreefd dit op een zo kort mogelijke termijn
te realiseren. Voor nieuwe bedrijven wordt
van meet af aan geen lozing van bedrijfsafvalwater toegestaan.
2.

Het verdient aanbeveling om aspekten van deze
aanpak voor wat betreft bronmaatregelen en
hemelwater ook voor formuleerafdelingen van
gekombineerde synthese/formuleerbedrijven en
zelfstandige synthesebedrijven te volgen.

3.

Het formuleren van nationaal geldende emissiegrenswaarden voor de lozing van zwarte
lijststoffen - zoals dat in EG-richtlijnen is
bepaald - kan hiermee voor de onderhavige
bedrijfstak uniform plaatsvinden op nul kg
per kg verwerkte stof. Gezien dit absolute
lozingsverbod voor bedrijfsafvalwater zal in
geen geval strijdigheid kunnen ontstaan met
in internationaal verband overeengekomen
en/of toekomstige grenswaarden.

4.

Behandeling van het afvalwater in deze saneringsperiode dient tenminste plaats te vinden
met behulp van een fysisch-chemische zuiveringsinstallatie. Onmisbare elementen van een
dergelijke zuiveringsinstallatie zijn flokkulatie en adsorptie aan aktief kool. Afhankelijk van het feit of er organische oplosmiddelen in het afvalwater kunnen voorkomen
kan een voorbehandeling in de vorm van ekstraktie of strippen wenselijk zijn. Lozing
dient te allen tijde via een kommunale zuiveringsinstallatie plaats te vinden en niet
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rechtstreeks op oppervlaktewater.
5.

Het formuleren van lozingskriteria waaraan
het effluent dan zou moeten voldoen is op dit
moment slechts voor een zeer beperkt aantal
bedrijven van toepassing. Bij dergelijke
bedrijven wordt als kriterium voorgesteld
voor het bedrijfsafvalwater een eis op te
nemen op basis van AOX (maksimaal 100 pg/l)
en een biologische eis op basis van nitrifikatieremming gebaseerd op de kapaciteit van
de ontvangende rwzi in relatie met het maksimum afvalwaterdebiet.

6.

De lozing van hemelwater van met name de
verharde terreinen van formuleerbedrijven
vormt evenwel nog wel een potentiële bron van
verontreiniging. Het verdient primair aanbeveling een zodanige opzet en bedrijfsvoering
te verlangen dat voorkomen wordt dat hemelwater verontreinigd kan raken. Preventie is
hier in feite de best bestaande saneringstechniek. Hemelwater van niet overdekte 'hot
spots' dient te worden meegenomen in het
bedrijfsafvalwatercircuit. Lozing van het
overige van het terrein afstromend hemelwater, afhankelijk van de lokale situatie bij
voorkeur op de riolering, zou pas na kontrole
en eventuele 'behandeling' moeten plaatsvinden. Hiertoe is het noodzakelijk dat voorzien
wordt in opvangvoorzieningen voor hemelwater
voor lozing. Voor de afvoer van verontreinigd
hemelwater in plaats van behandeling wordt
het kostennivo naar verwachting onakseptabel
hoog.
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7.

Als toetskriterium voor het toestaan van de
lozing van hemelwater van formuleerbedrijven
wordt voorgesteld een eis op basis van vistoxiciteit nl. "er mag geen signifikante
sterfte (>10%) optreden voor guppen in onverdund hemelwater bij een expositieduur van 96
uurtg.

8.

Bluswater en verontreinigd hemelwater ingeval
van kalamiteiten dient te worden beschouwd
als bedrijfsafvalwater.

9.

De totale emissie naar het oppervlaktewater
aan bestrijdingsmiddelen vanuit deze bedrijfstak vormt een gering deel van de totaal
geschatte emissies vanuit de bestrijdingsmiddelen-synthesebedrijven en vanuit de feitelijke toepassing in de land- en tuinbouw.
Met het oog op de vermindering van de verontreiniging van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen is het zinnig het onderzoek naar de mogelijkheden tot emissiereduktie in de toepassingssfeer verder te intensiveren. In dit kader is inmiddels eveneens een
CUWVO-VI-subwerkgroep "Agrarische bedrijven
en bestrijdingsmiddelenttingesteld.
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9.
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BIJLAGE 1
PONKLUSIES UIT DE INVENTARISATIE LID-1-BEDRIJVEN
1.

Van de 118 aangeschreven bedrijven zijn/is
van:

-

-

4 bedrijven in het buitenland gesitueerd
4 onbekend retour gehad
75 geretourneerde vragenlijsten
3 uitsluitend telefonisch gereageerd

5 informatie uit een WVO-aanvraag/vergun-

------ning
+
-

91 bedrijven informatie bekend (77%)

2.

Onderverdeling aangeschreven bedrijven :
synthesebedrijven
: 8 (6-tal formuleert eveneens)
: 22 (6-tal ook synthese)
formuleerbedrijven
: 55
handelsfirma's
onbekend
: 27

3.

WVO-vergunningssituatie synthesebedrijven
(+ gekombineerd formuleerbedrijven):
6 maal vergunning aanwezig
2 maal vergunning in voorbereiding

-

4.

WVO-vergunningssituatie formuleerbedrijven
(+ gekombineerd synthese) :
14 maal vergunning aanwezig
2 maal vergunning in voorbereiding/herziening
6 maal onbekend/niet aanwezig

-

5.

WVO-vergunningssituatie handelsfirma's :
doorgaans is hier geen vergunning aanwezig
(zijn geen aangewezen kategorie en hebben ook
doorgaans geen reguliere bedrijfsafvalwaterstroom)

6.

Bij formuleerbedrijven gestelde vergunningseisen:
7 maal afvoer procesafvalwater/spoelwater
(waarvan er één in de toekomst zelf wil
gaan zuiveren en lozen)
4 maal behandeling/ontgifting voor lozing
2 maal geen eisen bekend
1 maal standaard metaaleisen
- 5 maal een toxiciteitstest voor lozing/behandeling
(Meerdere eisen in één vergunning komt hierbij voor)

-

-

7.

Bij formuleerbedrijven getroffen sanexingsmaatregelen ten behoeve van het afvalwater :
rekening houden met produktiewisselingen
stofemissies naar terrein beperken m.b.v.
stoffilters en het terrein kompartimenteren
bezinkinrichting (wordt filter)

-

- 118 -

8.

separaat opvangen aan de bron en afvoer
naar verwerker
spoelen met oplosmiddel en bijv. hergebruik
in een volgende charge
ontgifting met aktief kool
F/C-methoden (flokkulatie/flotatie,extraktie met org. oplosmidde1,filtratie etc.)
biologische behandeling (met aktief kool,
PACT)
peroxide-behandeling
verspuiten over landbouwgrond
ontgifting m.b.v. zuur/loog-hydrolyse

Plannen tot verbetering/uitbreiding afvalwaterbehandeling en bronmaatregelen bij
formuleerbedrijven :
vervangen bezinkinrichting door filter
ontwerp van nieuwe zuiveringsinstallatie
overkappen van emballage-terrein

9.

Voor de formuleerbedrijven kan berekend
worden dat de hoeveelheid afvalwater/spoelwa3 m3 per ton verwerkte
ter circa 0 , 0 8
aktieve stof per jaar bedraagt. Voor 8 van de
10 grootste formuleringsbedrijven wordt in
totaliteit 14.200 m3 afvalwater jr opgegeven,
waarvan 1 bedrijf ruim 12.000 m4 voor zijn
rekening neemt. Hierin zit eveneens de
afvalwaterhoeveelheid van de formuleringcafdeling van een gekombineerd synthese/formuleringsbedrijf. Voor de overige gekombineerde
bedrijven zijn de afzonderlijke hoeveelheden
afvalwater van synthese en formulering niet
nader te specificeren. Hiervoor wordt in
totaliteit circa 800.000 m3/jr opgegeven.

-

10.

Kalamiteiten-voorzieningen bij synthesebedrijven :
4 maal aanwezig (capaciteit 100
8000 m3)
4 maal onbekend/niet aanwezig

-

-

11.

Kalamiteiten-voorzieningen bij formuleerbedrijven :
12 maal aanwezig (kapaciteit ?
1800 m3)
i maal niet aanwezig
7 maal onbekend

-

-

-

12.

Kalamiteiten-voorzieningen bij handelsfirma's:
8 maal aanwezig
2 maal niet aanwezig
rest onbekend

-

-

13.

Op twee na hebben alle grote formuleerbedrijven op de enquête gereageerd. Voor deze
twee is de informatie onder meer gehaald uit
de (openbare) WVO-vergunningaanvraag en
bewerkt op basis van maximale magazijn- en
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grondstofhoeveelheden.
Voor de opgave van een ander groot formuleerbedrijf is voor de specificatie van formulering naar de verschillende aktieve stoffen
uitgegaan van de minimum-opgave (tussen min
en max-opgave ligt faktor 10 ! ! ) . Op de
totale formuleringshoeveelheid is na additionele informatie van het bedrijf een korrektie
toegepast tot 40 % van de maximumopgave.
14.

Er zijn in Nederland op het gebied van de
gewasbeschermingsmiddelen een 20-tal formuleringsbedrijven werkzaam. De helft heeft een
verwerkingskapaciteit >100.000 kg aktieve
stof per jaar. De overigen hebben een verwerkingskapaciteit tussen de 20
32.000 kg
aktieve stof per jaar.

-

15.

Voor 1984 en 1985 is de omzet van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gedetailleerd
bekend (IMP-M 1987-1991). Worden de syntheseen formuleringshoeveelheden hieraan gerelateerd dan blijkt :
synthese aktieve stof
: ca. 44.000 ton/jaar
formulering aktieve stof
: ca. 34.000 ton/jaar
omzet aktieve stof (lid i) : ca. 21.000
ton/jaar

-

-

In de verdere beschouwingen wordt uitgegaan
van een formuleringshoeveelheid van ruim
30.000 ton/jaar.
Voor de jaren 1986 en 1987 liggen de
verschillende hoeveelheden grosso modo op
hetzelfde nivo.
16.

Uitgaande van de veronderstelling dat in de
binnenlandse vraag het eerst zal worden
voorzien door in Nederland geformuleerde
produkten en de rest zal worden geëxporteerd,
is zeer globaal in te schatten dat van de in
1984 in Nederland geformuleerde produkten
ruim de helft zal zijn geëxporteerd. Volgens
opgave van Nefyto zou de import van gewasbeschermingsmiddelen ongeveer 45% van de omzet
zijn. Resumerend geldt bij benadering:

formulering in Ned.
30.000 ton/jr

> 21.000 ton/jr -> export
>

9.000 ton/jr

1,

;;zet

import geformuleerde
produkten
17.

-> 12.000 ton/jr

Nederland

Van de synthese-bedrijven is voor 1 bedrijf opgegeven
dat het gebruikte vaten voorgespoeld afvoert naar een
vatenreconditioneerbedrijf. Drie andere synthese-
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bedrijven voeren gebruikte verpakkingen af naar AVR of
verbranden het in een eigen verbrandingsoven.
18.

Bij de formuleerbedrijven is dit beeld veel diffuser.
Bij een aantal bedrijven worden de vaten op verschillende wijze afgevoerd afhankelijk van de aard van de
stoffen. Onderstaand overzicht geeft weer op welke
wijze(n) dit bij in totaliteit 13 formuleerbedrijven
gebeurt :

19.

ongespoeld afvoer naar
vatenreconditioneerbedrijf
ongespoeld afvoer ter vernietiging
voorgespoeld naar vernietiging
voorgespoeld afvoer naar
vatenreconditioneerbedrijf

: 6 maal
: 4 maal
: 2 maal
: 4 maal

Bij de handelsfirma's vindt de afvoer doorgaans
ongespoeld plaats naar de leverancier, het vatenreconditioneerbedrijf of ter vernietiging.
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C.

SPECIFIEKE VRAGEN BETREKKING HEBBEND OP DE FORMULEERBEDRIJVEN
(Alleen in te vullen indien u bij vraag 3.1 het desbetreffende hokje ' (petro) chemische industrie' heeft aangekruist)

18

AARD VAN DE PRODUKTEN

18.1 Welke grondstoffen worden in het bedrijf gebruikt en

in

welke hoeveelheden per jaar? (Indien dit als gevolg van de
vraag van de markt sterk wisselt van jaar tot jaar dan een
overzicht van de laatste 3 jaren geven)
kg/jaar
Aktieve stoffen

............
............
3 ) .............

1).
2).

.........
.........
.........

HulD- en draaastoffeq

..........
............
3 ) ............

i)..
2)

.........
.........
.........

18.2 Welke typen van formuleringen worden er in het bedrijf

Samengesteld en globaal in welke produktiecapaciteit?
ton/ jaar
Droae formulerinsen
1) stuif- en strooipoeders
dispergeerbare poeders
wateroplosbare poeders
granulaten
tabletten/ briketten

2)
3)
4)
5)
6)
7)

.......................
.......................

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

Natte fomulerinaen
1) emulgeerbare koncentraten
2) water mengbare koncentraten
3) olie mengbare koncentraten
4) water dispergeerbare suspensies

5)
6)

(flowables) en pasta's
.........................
.........................

.........
.........
.........
.........
.........
.........
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Overiae fomulerinaeq

.........
.........
.........
.........
.........
.........

1) Aerosolen
2) Lokazen
3) Gassen
4) Rookmiddelen
5)
6)

19

......................
......................

PROCESVOERING

19.1 Welke processen worden er toegepast die leiden of kunnen

leiden tot het onstaan en eventueel lozen van verontreinigd
afvalwater ?
ontstaat
wel
afvalwater

o- oplossen
o- voormengen
o- (voor)reinigen van procesapparatuur bij chargewisseling
droge reiniging
natte reiniging met water
natte reiniging met hoge druk
natte reiniging met stoom
natte reiniging met organisch
oplosmiddel
natte reiniging van afgezogen
proces(ruimte)lucht
reinigen van emballage
wassen van bedrijfskleding
wasplaats van (kleine)
produktiemiddelen (filters e.d.)
proefapplicatie (spuitbussen etc)

---

o-

oooooo-

...............
...............

ontstaat
geen
afvalwater

O
O

O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O

O

O

O
O
O

O
O

O

O

o
O
O

O
O
O
O
O

19.2 Is er een bepaalde standaard procedure voor het reinigen

tussen de charges of is deze afhankelijk van aktieve stof of
fomuleringstype ? Op welke wijze wordt hieraan invulling
gegeven ?
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MAATREGELEN CQ. VOORZIENINGEN

20.1 Hoe is de bedrijfssituatie voor wat betreft opslag van

chemicaliën en om welk verhard oppervlak gaat het daarbij?
opslag van/
lokatie

verharde
bodem

niet
verharde
bodem

overdekt

in
open
lucht

gerio
leerd

-opslag grondstoffen
-opslag gerede produkten
-opslag emballage
-laad en losperrons
-transportroutes van
magazijnen naar produktieruimten

20.2 Op welke wijze wordt voorkomen

dat de afgescheiden (afval)stoffen,
die vrijkomen bij de in vraag 8 aangegeven behandelingsmethoden met het
afvalwater worden geloosd?
(in afzonderlijke bijlage nader omschrijven)
20.3 Hoeveel van de vraag 20.2 bedoelde

(afva1)stoffen worden per jaar afgevoerd of behandeld?
20.4 Zijn er maatregelen getroffen om

ekstra lozingen ten gevolge van
storingen, proefcharges, in gebruik
stellen, buiten gebruik nemen,
schoonmaak-of herstelwerkzaamheden,
te voorkomen?

o- afvoeren naar een
verwerkingsbedrijf
o- behandelen in
eigen beheer
o-

...............

.........
/jr
......... dkg/jr
o-ja, namelijk ....
.................
.................
.................
.................

o-nee.

20.5 Op welke wijze (welke analyses en/of gevolgde procedures)
wordt de goede werking van de eventueel bij vraag 8 genoemde

zuiveringsvoorzieningen gekontroleerd en bewaakt? Hiervan
een recente lijst van gegevens overleggen.
20.6 Welke kalamiteitenvoorzieningen en procedures zijn er binnen

het bedrijf aanwezig en/of vastgelegd om verontreiniging van
terreinen en eventueel hemel- of bluswater te voorkomen cq.
te beperken?
te denken valt hierbij aan :
procedures uit noodplan,
voorzieningen voor lokaliseren en opnemen van (kleine)
lekkages,

-
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-

-

aanwezigheid van opslagvoorzieningen voor (grote) lekkages
en verontreinigd hemel- en bluswater. Wat is hiervan de
omvang?
maatregelen ter voorkoming van de lozing en verdere
verwerking van verontreinigd hemel- cq bluswater.

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit
formulier en de daartoe behorende bescheiden, te weten
bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

.........

Gemeente :

Datum :

Handtekening :

......................

...............

..............

Naam en funktie :
Telefoonnummer :

.................
.................
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Toelichtina deel C ( formuleerbedriivenl
Dit deel van de vragenlijst behoeft alleen te worden
ingevuld indien de aanvraag betrekking heeft op formuleerbedrijven. Hieronder wordt verstaan een gedeelte van de
kategorie (petro) chemische industrie dat zich bezig houdt
met het formuleren van bestrijdingsmiddelen. Hiermee is in
eerste instantie gedacht aan de zelfstandige formuleerbedrijven van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige
toepassing, maar kunnen ook worden toegepast voor gekombineerde synthesebedrijven waar de formulering van de
geproduceerde stoffen in dezelfde lijn plaatsvindt of een
richtlijn geven voor formuleerbedrijven van bestrijdingsmiddelen van niet-landbouwkundig toegepaste bestrijdingsmiddelen.
18

Deze vragen dienen om een gedetailleerd inzicht te krijgen
in de aard van de stoffen die in het afvalwater terecht
kunnen komen. Gezien de wijze waarop stoffen bij formuleerbedrijven met name in het afvalwater geraken is een aktuele
lijst van verwerkte stoffen onontbeerlijk. In de vergunning
dient hiertoe dan ook een voorschrift ter periodieke
aktualisatie van deze opgave te worden opgenomen. Op basis
van deze lijst kan de waterkwaliteitsbeheerder ook nagaan
wat de mogelijkheden zijn voor eventuele chemische normstelling.

19

Wil men de mogelijkheden kunnen inschatten om tot (interne
en/of externe) sanering van een lozing te kunnen komen, is
inzicht vereist in het produktieproces en de procesvoering.
Alleen op deze wijze kan uitvoering gegeven worden aan het
vergunningenbeleid dat in het algemeen gericht is op het
voorkomen danwel beperken van de verontreiniging door het
treffen van maatregelen aan de bron (interne sanering). Deze
vragen hebben tot doel om aan te geven waar het verontreinigd afvalwater ontstaat en welke mogelijke oplossingen
daarvoor nog gevonden kunnen worden.

20

Teneinde door middel van een stoffenbalans meer inzicht te
verkrijgen in de hoeveelheden die met het afvalwater worden
geloosd is het gewenst om te weten hoeveel en op welke wijze
de afgescheiden in eigen beheer danwel door derden worden
behandeld. Voorst dient te worden aangegeven welke voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat onder buitengewone
omstandigheden, zoals ongelukken of proefcharges, verontreinigende stoffen in de riolering of het oppervlaktewater
terecht kunnen komen.
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De naamuevina van bestrijd inasmiddelen naar toeDassinssaebied.
I

-Toxine

door levende organismen geproduceerde
verbinding (anders dan een enzym) die
in kleine hoeveelheden schade kan
veroorzaken aan de cellen en/of weefsels
van een ander organisme

I1

-Biocide

algemene naam voor chemische stof die
organismen doodt. De uitgang 'cide'
heeft letterlijk de betekenis dodend,
echter in het spraakgebruik wordt het
veel breder toegepast voor bestrijdend.
Hierbij wordt dan in het midden gelaten
of het organisme wordt gedood of slechts
in zijn groei wordt belemmerd

11-1 Insekticide

-Acaricide
-0vicide
-Larvicide
-0vo-larvicide
-Nematicide

chemisch insektenbestrijdingsmiddel
chemisch mijtenbestrijdingsmiddel
chemisch eibestrijdingsmiddel
chemisch larvebestrijdingsmiddel
chemisch ei- en larvebestrijdingsmiddel
chemisch aaltjesbestrijdingsmiddel
(nematoden)

dit is de algemene naam voor plantdodende stoffen. Indien een s t o f doelbewust
wordt gebruikt voor de doding van
planten wordt doorgaans van herbicide
gesproken
11-2b Herbicide
chemisch bestrijdingsmiddel voor
onkruiden. Eventueel is dit nog verder
onder te verdelen in :
*groeistofherbicide
herbicide waarvan de werkingswijze
verwantschap vertoont met die van
de natuurlijke plantengroeistof 8indolylazijnzuur, maar dat veel
sneller werkt en daardoor tot
sterven van de plant leidt
*bladherbicide
herbicide dat werkzaam is na opname
via het blad van het te bestrijden
onkruid
*bodemherbicide
herbicide dat werkzaam is na opname
door ondergrondse plantendelen
*graminicide
herbicide voor grassen
11-2a Fytocide

-Arboricide
-Loofdoodmiddel

chemisch boom- en heesterbestrijdingsmiddel
middel om loof (bladeren en stengels)
van kruidachtige gewassen te doden voor
het vergemakkelijken van de oogst of om
de overgang van ziekteverwekkers naar
ondergrondse plantendelen te voorkomen.
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-Groeiregulator

11-3 Fungicide

-Algicide
-Bactericide

-Sporicide

Hiervoor worden ook wel de termen
ontbladeringsmiddel en verdorringsmiddel
gebruikt
stof die bedoeld is in lage koncentraties de groei en ontwikkeling van
organismen te beïnvloeden
chemisch schimmelbestrijdingsmiddel
(fungi), zowel te gebruiken om het
optreden te voorkomen (preventief) als
om dit te bestrijden (curatief)
chemisch algen- of wierbestrijdingsmiddel
chemisch bacteriebestrijdingsmiddel.
Hiervoor kan ook de term desinfectans
worden gebruik, wat een middel is dat
het aantal ziekteverwekkers (mikroorganismen) sterk vermindert en/of
onschadelijk maakt.
middel voor de bestrijding van sporen
van mikro-organismen

-Houtverduurzamings
middel
middel dat de aantasting van hout door
bacteriën, schimmels en/of insekten
tegengaat, zowel preventief als curatief
11-4 Zaaizaad- en

pootgoedontsmettingsmiddelen

11-5 Repellent

11-6 Rodenticide

11-7 Molluscicide

middel waarmee zaaizaad resp. pootgoed
wordt behandeld ter bestrijding of
voorkoming van infektie door schadelijke
organismen die in en/of op het zaad of
pootgoed voorkomen.
middel voor het verjagen of afweren van
insekten, vogels en wild (afweermiddelen). Het tegenovergestelde zijn de
lokazen waar door middel van lokstoffen
dieren aangezet tot het opnemen van een
giftige stof
chemisch bestrijdingsmiddel voor
knaagdieren zoals muizen en ratten
chemisch bestrijdingsmiddel voor slakken

11-8 Mollenbestrijdings-

middel

middel voor de bestrijding van mollen
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BIJLAGE 4.2

CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CüWFORM4. DBF/FRM)
WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

INSEKTICIDE

GROEP: bacteriepreparaten
bacillus thuringgiensis
bactimos

*

CHEMISCHE GROEP: carbamaten
bendiocarb
carbaryl
carbofuran
ethiofencarb
fenoxycarb
furathiocarb
mercaptodimethur
pirimicarb
propoxur

*

CHEMISCHE GROEP: carbomoyl-oximen
butocarboxim
butoxycarboxim
methomyl
thiofanox

*
*

CHEMISCHE GROEP: cyaniden
blauwzuur
calciumcyanide
natriumcyanide

CHEMISCHE GROEP: org.Pverb.giftig
azinfos-methyl
carbofenothion
chloorfenvinfos
cyanfos
demeton-S-methyl sulfon
dichloorvos
dicrotofos
ethoprop
fonofos
fosfamidon
heptenofos
isazofos
isofenfos
methamidofos
methidathion
mevinf os
monocrotofos
omethoaat
oxydemeton-methyl
parathion
sulfotep

- 136 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORMQ DBF/FRM)

.

WERKZAME STOF
terbufos
trichloronaat
vamidothion

*

CHEMISCHE GROEP: org.Pverb.schad.
bromofos-ethyl
chloorpyrifos
cumafos
diazinon
dichlofenthion
dimethoaat
fenitrothion
fenthion
formothion
fosalone
fosmet
foxim
profenofos
propetamfos
th iometon
triazofos
trichloorfon

*

CHEMISCHE GROEP: org.Pverb.weinig
acefaat
azamethifos
bromof os
etrimfos
joodfenfos
malathion
pirimifos-methyl
temefos
tetrachloorvinfos

schad

*

CHEMISCHE GROEP: gechl. koolwaterstof
aldrin
camfechloor
DDT
dicofol
dienochloor
dieldrin
endosulfan
endrin
1 indaan
methoxychloor

*

CHEMISCHE GROEP: plantaard. ekstrakten
nicotine
pyrethrinen/pyrethrum

- 137 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORM4 DBF/FRM)
WERKZAME STOF

*

CHEMISCHE GROEP: pyrethroiden
allethrin
bio-allethrin
bio-resmethrin
cyfluthrin
cypem e thrin
deltamethrin
es fenvaleraat
fenotrin
fenpropathrin
fenvaleraat
flucythrinaat
permethr in
resmethrin
sumithrin
tetramethrin

*

CHEMISCHE GROEP: tinverbinding
azocyclotin
cyhexatin
fenbutatinoxide

*

CHEMISCHE GROEP: ov.insekticiden
amitraz
broompropylaat
chlofentezin
diflubenzuron
pl i fenaat
steenkoolteerdestilaat
tetradifon
tetrasul

thiocyclam-hydrogeenoxalaat
trichlofenidine

- 138 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORMI DBF/FRM)

.

WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

FUNGICIDE

GROEP: aniliden
benodanil
carboxin
cyprofuram
fenfuram
furalaxyl
me ta 1axy 1
methyleen-di-aniline
oxycarboxin
prochloraz

*

CHEMISCHE GROEP: benzimidiazolen
benomyl
carbendazim
fuberidazool
thiabendazool
thiofonaat-methyl

*

CHEMISCHE GROEP: captan en verwanten
captafol
captan
dichlofluanide
folpet
tolylfluanide

*

CHEMISCHE GROEP: chl.nitroverb.
quintozeen

*

CHEMISCHE GROEP: dicarboximiden
iprodion
procymidon
vinchlozolin

*

CHEMISCHE GROEP: dithiocarbamaten
ferbam
manam
mancozeb
maneb
metiram
natrium-dimethyldithiocarbamaa
t
thiram
ziram
zineb

*

CHEMISCHE GROEP: fenolen
orthofenylfenol
pentachloorfenolaat
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CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CüWFORM4. DBF/FRM)
WERKZAME STOF
pentachloorfenol
trichloorfenol

*

CHEMISCHE GROEP: fosforverb.
fosethyl-aluminium
pyrazofos
tolclofos-methyl

*

CHEMISCHE GROEP: heterocycl.verb.
chlorobenzilaat
dithianon
etridiazool
hydroxychinoline
triforine

*

CHEMISCHE GROEP: imidiazool en triazool
bitertanol
imazalil
propiconazool
triadimefon
triadimenol

*

CHEMISCHE GROEP: koperverb.
koperhydroxide
kopernaftenaat
koperoxide (I en 11)
koperoxycarbonaat
koperoxychinolaat
koperoxychloride
kopersulfaat (amm.)

*

CHEMISCHE GROEP: organokwikverb.
ethylkwikbromide
fenylkwikverbindingen
methoxyethylkwikchloride
methylkwikbenzoaat

*

CHEMISCHE GROEP: morfolineverb.
dodemorf
fenpropimorf
tridemorf

*

*

CHEMISCHE GROEP: nitroverb.
binapacryl
dichloran
dinocap
nitrothal-isopropyl

CHEMISCHE GROEP: pyrimidineverb.
bupirimaat

- 140 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORMI DBF/FRM)

.

WERKZAME STOF
dimethirimol
ethirimol
fenarimol

*

CHEMISCHE GROEP: tinverbinding
fentinacetaat
fentinhydroxyde
tributyltinoxide

*

CHEMISCHE GROEP: zwavel
zwavel

*

CHEMISCHE GROEP:
chloorthalonil
cymoxanil
dodine
fenaminosulf
guazatine
hymexa zool
pencycuron
propamocarb
thrioxymethyleen

*

OV.

fungiciden

CHEMISCHE GROEP: antibiotica
streptomicine
pimaricine
validamycine

- 141 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CüWFORM4. DBF/FRM)
WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

HERBICIDE

GROEP: alkaancarbzuur
chloralhydraat
dalapon
dichloorpropionzuur
TCA

*

CHEMISCHE GROEP: aniliden
alachloor
ametryn
benzoylprop-ethyl
chinonamide
chloorthiamide
di-ethathyl-ethyl
dimetachloor
flamprop-methyl
flamprop-M-isopropyl
metazachloor
metolachloor
neburon
prometryn
propachloor
propyz amide

*

CHEMISCHE GROEP: benzonitrillen
bromoxyn i1
dicamba
dichlobenil
ioxynil

*

CHEMISCHE GROEP: carbamaten
aculam
carbeetami.de
chloorbufam (BiPC)
fenmedi fam
profam (IPC)

*

*

CHEMISCHE GROEP: dinitroalkylfenolen
dinoseb (DNBP)
dinoseb-acetaat
dinoterb
DNOC
DNOC-ammonium

CHEMISCHE GROEP: fenoxycarbzuren
2.4-D
dichloorprop (2,4-DP)
MCPA
MCPP (Mecoprop)

- 142 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORMI. DBF/FRM)
WERKZAME STOF
2,4,5-T

(Trichloorfenoxyazijnzuur)

*

CHEMISCHE GROEP: heterocycl.verb.
amitrol
benazolin
bentazon
fluazifop-butyl
chloridazon
diclofop-methyl
endothal-natrium
ethofumesaat

*

CHEMISCHE GROEP: uracilverbindingen
bromacil
lenacil

*

CHEMISCHE GROEP: quaternaireamoniumverb.
diverse quaternaire verb.

*

CHEMISCHE GROEP:
difenzoquat
diquat
paraquat

OV.

quaternaire verb.

*

CHEMISCHE GROEP: thiocarbamaten
butylaat
cycloaat
di-allaat
EPTC
tri-allaat

*

CHEMISCHE GROEP: triazinonen
hexazinon
metamitron
metribuzin

*

CHEMISCHE GROEP: triazinen
atrazin
cyanazin
desmetrin
propazin
simazin
terbutryn
terbutylazin

*

CHEMISCHE GROEP: ureum-verb.
chloorbromuron
chloortoluron
chloroxuron

- 143 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORM4 DBF/FRM)

WERKZAME STOF
difenoxuron
difenoxuram
diuron
ethidimuron
fluometuron
isoproturon
1 inuron
methabenzthiazuron
metobromuron
metoxuron
monolinuron

*

CHEMISCHE GROEP: ov.arom. verb.(difenylethers)
aclonifen
bifenox

*

CHEMISCHE GROEP: ov.aromatische verb.
broomfenoxim
chloorthal-methyl
pendimethalin
trifluralin

*

*

CHEMISCHE GROEP: anorganische verb.
ammoniumsulfamaat
ferrosulfaat
natriumarseniet

CHEMISCHE GROEP: OV. herbicide verb.
alloxydim-natrium
creosoot/cresol
flurenol
glufosinaat-ammonium
glyfosaat
pyridaat
selectief werkende olie
sethoxydim
trichlopyr

- 144 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORMJ DBF/FRM)

.

WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

GROEIREGULATOREN

GROEP: groeiremmende mid.
chloormequat
daminozide
dikegulac-natrium
ethefon
maleine hydrazide
mefluidide
mepiquat chloride
piproctalinium bromide
propylbutylfenoxyac

*

CHEMISCHE GROEP: antispruitmid.
chloorprofam (CIPC)
profam (IPC)

*

CHEMISCHE GROEP: bloemknopbevord.
ancymidol
chloorfonium
hydroxyethylhydrazine

*

CHEMISCHE GROEP: groeibevord.mid.
chloorflurenol-methyl
gibberellinen
4-chloor-fenoxyazijnzuur
2-indolylaz ijm u u r
2-indolylboterzuur
methylesters vetzuren
methylnaftylaceetamide
methylnaftylazijnzuur
2-naftoxyazijnzuur
1-naftylaceetamide
1-naftylazi jnzuur
1-naftylazijnzuur-hydrazide

- 145 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORMQ DBF/FRM)

.

WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

GRONDONTSMETTINGSMIDDELEN

GROEP: fumigantia
dazomet
1,i-dichloorpropeen
metam-natrium
methylbromide
methylisothiocyanaat

*

CHEMISCHE GROEP: niet-fumigantia
aldicarb
ethoprofos
oxamyl
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CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORM4. DBF/FRM)
WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

RODENTICIDEN

GROEP: rodenticiden
aluminiumfosfide
chloorfacinon
cr imidine
cumatetralyl
difenacoum
ergocalciferol
pyranocuma r ine
strychnine
thalliumsulfaat
warfarin
zinkfosfide

- 147 CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORM4. DBF/FRM)
WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

HULPSTOFFEN

GROEP: minerale olie
diverse minerale olie

*

CHEMISCHE GROEP: uitvloeiers
diamyl-eth-glycoleth.
iso-octylfenolpolyglycoleth.
natrium-sulfosuccinaat
nonylfeno1.eth.glyc.
nonylfenolp.glyc.et.
octylfen.eth.ethano1.
po1yoxyeth.alk.am.

*

CHEMISCHE GROEP: OV. hulpstof
ammoniumthiocyanaat
butoxypolypropyleenglycol
diallyl.dich1ooracutamide
ethyleenglycol
glycolen
hexyleenglycol
piperonylbutoxide
polyvinylacetaat
polyvinylpropionaat
sesamolie
siliconen(o1ie)
tri-ethyleenglycol
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CHEMISCHE GROEPSINDELING VAN DE WERKZAME STOFFEN
(USE CUWFORM4 DBF/FRM)

.

WERKZAME STOF

** WERKING:
* CHEMISCHE

OVERIGEN

GROEP: slakbestrijdingsmid
mercaptodimethur
metaldehyde

*

CHEMISCHE GROEP: vogel en wildafweer
antrachinon
naftaline
teerolie
ziram

*

CHEMISCHE GROEP: OV. afweermid.
diethyl-toluamide
dipropylisocinchom.
octyl.hept.carboxim

*

CHEMISCHE GROEP: restgroepen
boraten
borax
calciumnitraat
chlorthal-dimethyl
2,4-dichloor-5-sulfamoylb
2,5-dichloorbenzeensulfon
2,5-dichloorbenzeensulfon
flamprop-isopropyl
fluroxypyr
fluorodifen
formaline
imazamethabenz
methfuroxam
oxyfluorfen
PBO
penconazool
pybuthim 5 / 5 0
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OVERZICHT OMZET, PRODUKTIE EN FORMULERING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN NEDERLAND (1984)
IN TON (KG*lOOO) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf, formub5l.fx-m)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OMZET

PRODUKTIE

FORMULERING

HOOFDGROEP : insekticide/acaricide
Bacteriepreparaten
0.014
Carbamaten
72.613
6.800
Carbomoyl-oximen
18.253
Cyaniden
Organische fosforverbindingen
0.000
-Giftige middelen
194.786
90.208
-Schadelijke middelen
-Weinig schadelijke middelen
11.503
89.620
Gechloreerde koolwaterstoffen
0.151
Plantaardige extracten
8.029
Pyrethroiden
23.072
Tinverbindingen
138.213
OV. insekticiden/acariciden
** Subtotaal **

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2302.000
200.000
0.000
2349.000
0.000
0.000
0.000
460.000

0.100
7.910
11.184
0.000
700.000
835.420
114.060
145.954
1229.832
1.322
279.985
98.630
1022.285

653.262

5311.000

4446.682

24.466
111.646

0.000

o.

21.910
10.400

**

**

HOOFDGROEP : fungicide
Ani1 iden
Benzimidazolen/Benz.leverendev
erb.
Captan en verwante verbind.
Chloornitrobenzeen-verbind.
Dicarboximiden
Dithiocarbamaten
Fenolen
Fosfor-verbindingen
Heterocyclische verbindingen
Imidazool- en
triazoolverbindingen
Koperverbindingen
Organische kwikverbindingen
Morfoline-verbindingen
Nitro-verbindingen
Pyrimidine-verbindingen
Tin-verbindingen
Zwavel
Overige fungiciden
** Subtotaal **

529.664
144.523
81.509
2266.514
1.440
35.786
15.770
38.948
68.901
0.586
64.470
22.650
9.144
317.374
93.403
131.299

O00

0.000
0.000

o.

O00

16015.000
0.000
0.000

o. O00
0.000

218.780
0.005
1.000
15318.050
1.277
0.003
18.160
110.120

o. O00

14.890
1.000
0.000
0.935
o. O00
452.300
13.200
102.750

3958.093

20215.000

16284.780

HOOFDGROEP : herbicide/doodspuitmiddel
Alkaancarbonzuren
640.861
Aniliden
121.930
Benzoezuur en benzonitrillen
64.587
Carbamaten
210.131
Fenolen
544.857

0.000
827.000
685.000
0.000
810.000

16.480
237.929
3467.785
53.190
936.500

0.000

o.

O00

0.000
0.000
0.000
4200.000
0.000

**
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GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN NEDERLAND (1984)
IN TON (KG*lOOO) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf , formub5l fn n )

.

OMZET

PRODUKTIE

FORMULERING

828.144
322.037
20.741
129.892
ia. 673
593.766
256.097
35.715
18.219
179.153

9800.000
o. O00
0.000
0.000
0.000
0.000
o. O00
0.000
0.000
o. O00

52.840
10.855
0.000
0.200
1.000
122.050
13.400
5.200
10.000
o. O00

3984.803

12122.000

4927.429

aa. 136
o. O00
o. O00

0.000
0.000

21.000
0.000

1.989

o. O00
0.000

0.000
1.395

90.125

0.000

22.395

HOOFDGROEP : grondontsmettingsmiddelen
Fumigantia
10740.a31
Niet-fumigantia
182.177
** Subtotaal **

5100.000
0.000

1163.395
o. O00

5100.000

1163.395

1.055

0.000

0.389

1.055

o. O00

0.389

1021.371
71.006
46.316

o. O00
0.000
o. O00

0.000
0.125
0.000

1138.693

o. O00

0.125

HOOFDGROEP : overige aktieve stoffen
Slakkenbestrijdingsmiddelen
28.841
Vogel- en wildafweermiddel
23.454
0.000
Overige afweermiddelen
Restgroepen
2.825

0.000
300.000
o. O00
0.000

0.120
1.000
0.140
15.676

HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Fenoxycarbonzuren
Heterocyclische verbindingen
Quaternaire NH4-verbindingen
Overige quaternaire verbind.
Thiolcarbamaten
Triazinen en triazinonen
Ureum-verbindingen
Overige aromatische verb.
Anorganische verbindingen
Overige herbiciden
** Subtotaal **

**

HOOFDGROEP : groeiregulatoren
Groeiremmende middelen
Antispruitmiddelen vr
aardappelen
Middelen tbv bloemknopvorming
Groeibevorderende middelen
** Subtotaal **

**

10923.008

** HOOFDGROEP :
Rodenticiden
** Subtotaal **

**

rodenticiden/mollenbestr.

HOOFDGROEP : hulpstoffen
Minerale olien
Uitvloeiers
Overige hulpstoffen
** Subtotaal **

**
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IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbfI formub51. frm)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

**
**

Subtotaal

OMZET

PRODUKTIE

55.120

300.000

16.936

o. O00
o. O00

2662.398

0.000

2700.551

43048.000

29562.682

FORMULERING

**

HOOFDGROEP : niet/nog nader te specif.
Overige/niet nader
0.000
gespecificeerd
Corr. magvoorraad/persomvang
o. O00
Denka
** Subtotaal **
0.000
*** Totaal ***
20804.159

38.153
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OVERZICHT OMZET, PRODUKTIE EN FORMULERING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN NEDERLAND (1985)
IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbfI formub52.frm)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OMZET

**

HOOFDGROEP insekticide/acaricide
O. 003
Bacteriepreparaten
Carbamaten
75.000
Carbomoyl-oxirnen
6.000
Cyaniden
19.000
Organische fosforverbindingen
304.000
-Giftige middelen
0.000
-Schadelijke middelen
o. O00
-Weinig schadelijke middelen
0.000
Gechloreerde koolwaterstoffen
79.000
Plantaardige extracten
0.200
9.000
Pyrethroiden
Tinverbindingen
16.000
OV. insekticiden/acariciden
126.000
** Subtotaal **

579.000

o. 100
9.850
10.970
0.000
450.000
684.976
110.645
56.928
305.427
0.316
265.803
95.564
622.285

634.203

5558.000

2612.864

37.000
120.000

o. O00
0.000

22.910
11.400

**

HOOFDGROEP fungicide
Aniliden
Benzimidazolen/Benz.leverendev
erb.
Captan en verwante verbind.
Chloornitrobenzeen-verbind.
Dicarboximiden
Dithiocarbamaten
Fenolen
Fosfor-verbindingen
Heterocyclische verbindingen
Imidazool- en
triazoolverbindingen
Koperverbindingen
Organische kwikverbindingen
Morfoline-verbindingen
Nitro-verbindingen
Pyrimidine-verbindingen
Tin-verbindingen
Zwavel
Overige fungiciden
** Subtotaal **

PRODUKTIE FORMULERIN
G

o . O00
o . O00
0.000

o . O00
0.000
2519.000
200.000
0.000
2260.000

o. O00
o. O00
o. O00

606.000
109.000
92.000
2453.000
1.300
51.000
18.000
39.000

0.000
0.000
0.000
19495.000

43.000
0.400
92.000
19.000
9.000
388.000
93.000
192.000

0.000
0.000
0.000
0.000
o. O00
4200.000
0.000
0.000

14.390
0.100
100.000
0.935
0.000
414.300
13.200
160.250

4362.700

23695.000

17598.493

HOOFDGROEP herbicide/doodspuitmiddel
487.000
Alkaancarbonzuren
137.000
Aniliden
71.000
Benzoezuur en benzonitrillen
190.000
Carbamaten
615.000
Fenolen

o. O00
810.000
901.000

13.575
372.153
3551.826
53.790
517.500

**

o. O00
0.000

o. O00
o. O00

o. O00
390.000

128.780

O. 0 0 5
0.000
16612.403
1.037
0.003
8.660
110.120
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IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf, fomub52.frm)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Fenoxycarbonzuren
Heterocyclische verbindingen
Quaternaire NH4-verbindingen
Overige quaternaire verbind.
Thiolcarbamaten
Triazinen en triazinonen
Ureum-verbindingen
Overige aromatische verb.
Anorganische verbindingen
Overige herbiciden
** Subtotaal **

OMZET

PRODUKTIE FORMULERIN
G

756.000
366.000
21.000
144.000
24.000
630.000
306.000
59.000
5.000
166.000

6900.000
o. O00
o. O00
o. O00
o. O00
0.000
o. O 0 0
0.000
0.000
o. O00

61.840
10.853
0.020
1.200
1.000
121.050
114.400
5.200
10.000
1.000

3977.000

9001.000

4835.407

101.000
12.000

0.000

o. O00

21.000
o. O00

o. O00
0.200

0.000
o. O00

0.000

113.200

0.000

22.549

HOOFDGROEP grondontsmettingsmiddelen
Fumigantia
10783.797
Niet-fumigantia
o. O00
** Subtotaal **

8832.000
o. O00

1523.395
0.000

10783.797

8832.000

1523.395

** HOOFDGROEP rodenticiden/mollenbestr.
Rodenticiden
0.500
** Subtotaal **

0.000

0.191

0.500

o. O00

o. 191

0.000
0.000
1063.000

o. O00
0.000
o. O00

0. O00
0.200
0.000

1063.000

0.000

0.200

HOOFDGROEP overige aktieve stoffen
Slakkenbestrijdingsmiddelen
33.000
Vogel- en wildafweermiddel
31.000
0.000
Overige afweermiddelen
Restgroepen
3.000

0.000
440.000
o. O00
o. O00

0.120
67.000
0.140
34.045

**

HOOFDGROEP groeiregulatoren
Groeiremmende middelen
Antispruitmiddelen vr
aardappelen
Middelen tbv bloemknopvorming
Groeibevorderende middelen
** Subtotaal **

1.549

**

**

HOOFDGROEP hulpstoffen
Minerale olien
Uitvloeiers
Overige hulpstoffen
** Subtotaal **

**
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IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf, formub52.frm)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

**

Subtotaal

**

OMZET

G

67.000

**

HOOFDGROEP niet/nog nader te specif.
o. O00
Overige/niet nader
gespecificeerd
o. O00
Corr. magvoorraad/persomvang
Denka
Subtotaal **
0.000

**
***

Totaal

PRODUKTIE FORMULERIN

***

21001.400

440.000

101.305

O. O00

2874.300

0.000

38.153

0.000

2912.453

47526.000

29606.857
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OVERZICHT OMZET, PRODUKTIE EN FORMULERING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN NEDERLAND (1986)
IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf, formub53. frm)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OMZET

**

HOOFDGROEP : insekticide/acaricide
0.040
Bacteriepreparaten
Carbamaten
75.046
12.986
Carbomoyl-oximen
Cyaniden
15.323
Organische fosforverbindingen
0.000
-Giftige middelen
141.545
-Schadelijke middelen
94.193
-Weinig schadelijke middelen
10.400
87.538
Gechloreerde koolwaterstoffen
Plantaardige extracten
0.050
9.341
Pyrethroiden
16.124
Tinverbindingen
98.207
OV. insekticiden/acariciden
** Subtotaal **

PRODUKTIE FORMULERING

o. O00
0.000
o. O00
o. O00
o. O00
3057.000
200.000
0.000
861.000
o. O00
0.000
0.000
571.000

45.100
8.100
17.008
0.000
400.000
367.910
119.645
18.194
511.235
0.200
76.865
68.062
701.285

560.793

4689.000

2333.604

48.359
118.348

o. O00

**

HOOFDGROEP : fungicide
Aniliden
Benzimidazolen/Benz.leverendev
erb.
Captan en verwante verbind.
Chloornitrobenzeen-verbind.
Dicarboximiden
Dithiocarbamaten
Fenolen
Fosfor-verbindingen
Heterocyclische verbindingen
Imidazool- en
triazoolverbindingen
Koperverbindingen
Organische kwikverbindingen
Morfoline-verbindingen
Nitro-verbindingen
Pyrimidine-verbindingen
Tin-verbindingen
Zwavel
Overige fungiciden
** Subtotaal **

324.303
0.193
83.541
2089.724
1.144
78.415
18.497
34.667

0.000
0.000

o. O00
o. O00
19320.000
o. O00
o. O00
0.000
0.000

111,910
52.400
128.780
0.005
0.000
16682.400
0.537
0.003
8.160
185.120

35.679
O. 259
73.548
15.391
9.570
302.253
107.085
233.949

4200.000
o. O00
0.000

16.690
0.100
100.000
0.935
0.000
625.800
13.200
107.450

3574.925

23520.000

18033.490

HOOFDGROEP : herbicide/doodspuitmiddel
Alkaancarbonzuren
433.480
Ani 1iden
149.579
Benzoezuur en benzonitrillen
63.978
Carbamaten
163.740
Fenolen
577.107

o. O00
606.000
707.000
o. O00
380.000

13.575
266.644
3041.675
37.990
418.500

**

0.000

o. O00
o. O 0 0
o. O 0 0
o. O00
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IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf, formub53. fnn)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Fenoxycarbonzuren
Heterocyclische verbindingen
Quaternaire NH4-verbindingen
Overige quaternaire verbind.
Thiolcarbamaten
Triazinen en triazinonen
Ureum-verbindingen
Overige aromatische verb.
Anorganische verbindingen
Overige herbiciden
** Subtotaal **

OMZET

734.054
357.911
16.880
123.088
29.029
620.697
271.767
38.443
16.180
198.932

6500.000
0.000
0.000
O00
O00
O00
0.000
o. O00
o . O00

61.840
20.853
0.030
10.200
0.000
122.050
133.400
14.200
10.000
1.000

3794.865

8193.000

4151.957

62.492
35.699

o. O00
o. O00

21.000

**

HOOFDGROEP : groeiregulatoren
Groeiremmende middelen
Antispruitmiddelen vr
aardappelen
Middelen tbv bloemknopvorming
Groeibevorderende middelen
** Subtotaal **

PRODUKTIE FORMULERING

o. O00

o. O00
o.
o.
o.

o.
o.

o. O00

O00
O00

0.000
1.407

98.608

0.000

22.407

HOOFDGROEP : grondontsmettingsmiddelen
Fumigantia
12262.155
Niet-fumigantia
272.732
** Subtotaal **

5731.000
0.000

1813.395
0.000

12534.887

5731.000

1813.395

2.194

0.000

0.187

2.194

o . O00

0.187

o.
o.

O00
O00
0.000

o.
o.
o.

O00
O00
O00

o. O00

o.

o.

O00

0.200

0.000
660.000

0.120
43.000
0.140
36.253

0.417

**

** HOOFDGROEP :
Rodenticiden
** Subtotaal **
**

rodenticiden/mollenbestr.

HOOFDGROEP : hulpstoffen
Minerale olien
Uitvloeiers
Overige hulpstoffen
** Subtotaal **

O00

**

HOOFDGROEP : overige aktieve Stoffen
Slakkenbestrijdingsmiddelen
31.334
Vogel- en wildafweemiddel
9.796
Overige afweermiddelen
o. O00
Restgroepen
25.748

o. O00
0.000

0.200
0.000
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IN TON (KG*1000) AKTIEVE STOF
(USE formulb5.dbf, fomub53.frm)
HOOFDGROEPEN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

**

Subtotaal

OMZET

**
66.878

**

PRODUKTIE FORMULERING

660.000

79.513

o. O00

0.000

2676.900

o. O00

0.000

38.153

0.000

o. O00

2715.053

20633.150

42793.000

29149.806

HOOFDGROEP : niet/nog nader te specif.

Overige/niet nader
gespecificeerd
Corr. magvoorraad/persomvang

Denka

** Subtotaal **
*** Totaal ***
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Tabel 3.: Afzet in Nederland van niet-landbouwkundig toegepaste
bestrijdingsmiddelen
in (kg x 1000) aktieve stof/jaar
I.

Houtverduurzaminasmiddelen
Arseenverbindingen
Fluoriden/bifluoriden
- Koperverbindingen
Chroomverbindingen
Lindaan
Naftenaten
Pentachloorfenol
Steenkool (teer) oliedestillaten
(uit creosootolie)
- Tributyltinverbindingen
Overige middelen (o.a. houtbeschemingmiddelen, konserveermiddelen, schimmelwerende werven)

-

-

11.

Desinfektantia
Aldehyden
Chloorbevattende middelen
Jodofoor
Ethyleenoxide
- Fenolen en cresolen
Kaliumhydroxide en natriumhydroxide
Quaternaire ammoniumverbindingen
Waterstofperoxide en perazijnzuur
- Overige desinfektantia

-

1984

12.173
81
3
35

106
1,8
57
390
11.419
16
64

1.193
68
655
1
0,04

89
313
46
16
6
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111.

Middelen voor verblijf- en bedrijfsruimten
(inkl. middelen voor huishoudkundig gebruik/
huish. insekticiden)
Carbamaten
Organische fosforverbindingen
Gechloreerde koolwaterstoffen
Plantaardige extracten
Pyrethroïden
Overige insekticiden
Rodenticiden met anti-koagulerende werking
Overige rodenticiden
Gasvormige middelen

-

-

-

-

-

IV

RePellents (afweermiddelen)

V

Koel- en moceswaterbiociden

VI

Textielveredeling

65*

VII

Metaalindustrie (boor- en snijolieën)

70*

VIII

Kunststof en rubberindustrie

IX

Aanaroeiwerende verven voor scher>en
Totaal circa

*

311

6.700

225-403*

91-102*

23.000

ton

werkgebied I t/m V
IMP-Milieubeheer ( 1 9 8 7 )
VI t/M VII TNO ( 1 9 8 1 )
VIII en IX CBS ( 1 9 8 5 )
betrekking hebbend op andere jaren dan 1 9 8 4

N.B.

Doordat uit verschillende bronnen is geciteerd kan het
voorkomen dat er dubbeltellingen optreden (met name
overige schimmelwerende verven en aangroeiwerende verven
zou mogelijk enige overlap kunnen zitten).

-160-
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OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE TYPEN FORMULERINGEN
DROGE FORMULERINGEN:

-------------------

1

STUIF- EN STROOIPOEDERS

Dit zijn in principe fijngemalen inerte materialen met
een relatief laag gehalte aan aktieve stof(fen), meestal in de range van 1 tot 10%. De bereiding vindt in
veel gevallen plaats door eerst een gekoncentreerde
pre-mix te maken door het impregneren van een goed
absorberend materiaal met de vloeibare aktieve stof of
met een gekoncentreerde oplossing van de aktieve stof
in een geschikt oplosmiddel. Deze pre-mix wordt dan
afgemengd tot de gewenste koncentratie met een inert
materiaal. De formulering is direkt voor toepassing
geschikt. Reiniging van de formuleringsapparatuur vindt
doorgaans met water plaats. Naar gelang de toepassing
worden de volgende poederformuleringen onderscheiden :
DP
stuifpoeder (dustable powder)
TP
strooipoeder (tracking powder)
GP
zeer fijne poederformulering geschikt voor
pneumatische verstuiving in de glasteelt
(flodust)
DS
strooipoeder voor droge zaadbehandeling
(powder for dry seed treatment)

-

2

-

-

DISPERGEERBARE POEDERS
Dit zijn (spuit)poeders die voor de uiteindelijke
toepassing in een oplosmiddel (doorgaans water) moeten
worden gedispergeerd. In tegenstelling tot de voorgenoemde poeders worden ze niet als zodanig toegepast.
Het wordt meestal toegepast voor aktieve stoffen met
een lage water-oplosbaarheid. In principe wordt de
aktieve stof verwerkt tot een fijn poeder en eventueel
gemengd met inerte draagstoffen en een dispergeermiddel. Door de keuze van een geschikt dispergeermiddel
wordt de bevochtigingssnelheid van de formulering
verbeterd doordat de oppervlaktespanning van het water
tegenover het poederdeeltje verlaagd wordt. Vloeibare
aktieve stoffen moeten eerst geabsorbeerd worden in een
geschikt absorberend materiaal. Het percentage aan
aktieve stof(fen) kan 50 tot 90% bedragen. Als een
komponent van de formulering een laag smeltpunt heeft
moet het malen zeer voorzichtig gebeuren aangezien
hierbij warmte onstaat en de temperatuur dus stijgt.
Hierdoor kunnen klonten ontstaan die de formulering
verstoren. Hierin zijn de volgende formuleringen te
onderscheiden :
WP
in water dispergeerbaar spuitpoeder (water
wettable powder)
OP
in een organisch oplosmiddel dispergeerbaar

-

-
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3

-

poeder (oil dispersible powder)
in water dispergeerbaar poeder voor de
vochtige zaadbehandeling (water dispersible
powder for slurry treatment)

WATEROPLOSBARE POEDERS
Hierbij wordt volgens dezelfde procédés als bij de
dispergeerbare poeders een formulering bereid. Hier
zijn echter de aktieve stof(fen) en de inerte draagstof
goed wateroplosbaar.
Reiniging van formuleringsapparatuur vindt dan ook
doorgaans met water plaats. Naar toepassing zijn er
twee formuleringen te onderscheiden :
SP
in water oplosbaar spuitpoeder (water
soluble powder)
- ss
wateroplosbaar poeder voor zaadbehandeling
(water soluble powder for seed treatment)

-

-

4

GRANULATEN
De granulaten onderscheiden zich van de poeders door
hun veel grotere deeltjes-afmeting. De produkten zijn
in principe direkt toepasbaar. Deze formulering is met
name geschikt voor gebruiksdoeleinden waarbij een
langzaam en/of gespreid vrijkomen van de aktieve stof
gewenst is. Het percentage aktieve stof(fen) kan globaal varieren tussen 1 en 40 %.Op grond van de wijze
van produktie zijn de volgende granulaten te onderscheiden :
geïmpregneerde granules
ommantelde granules (capsules)
geagglomereerde granules (glomules)
geperste granules (compacteergranules)

-

De bereiding van de drie eerstgenoemde granules verschilt onderling slechts op kleine punten. De geïmpregneerde granules worden bereid doordat men uitgezeefde
draagstofgranules besproeit met een vloeibare danwel
gesmolten aktieve stof. De aktieve stof wordt dan
geabsorbeerd door de draagstof. De granules moeten in
sommige gevallen gekoeld worden alvorens zij verpakt
kunnen worden. De bereiding van de ommantelde granules
(encapsulated granules = CG) verschilt erin dat aan de
vloeibare danwel gesmolten aktieve stof een hars wordt
toegevoegd. het eventueel gebruikte oplosmiddel wordt
daarna verwijderd. Geagglomereerde granules worden
bereid door een mengsel van draag- en aktieve stoffen
in een roterende trommel te besproeien met water of een
ander oplosmiddel met daaraan toegevoegd bindmiddelen.
Het eindprodukt moet gedroogd worden alvorens het
verpakt kan worden.
De bereiding van geperste granules vindt doorgaans
zonder gebruik van water of ander oplosmiddel plaats.
Een mengsel van draagstof en aktieve stof(fen) wordt
tot korrels geperst. Het eindprodukt wordt na breken en
uitzeven verkregen.
Afhankelijk van de deeltjes-afmeting worden als formu-

- 163 lering wel onderscheiden :
granulaat (granule)
fijn granulaat (granule in the particle
size from 300 to 2500 pm)
mikrogranulaat (diameter 100 < p < 600 pm)
makrogranulaat (diameter 2000 < pi < 6 0 0 0
ctm)

- GR
- FG
- MG
- GG
5

-

-

OPLOSBARE EN DISPERGEERBARE GRANULATEN
Deze formulering is bedoeld om in water opgelost respektievelijk gedispergeerd te worden alvorens als
spuitoplossing verspoten te worden. De bereiding verschilt verder niet van de voorgaande granulaten. Soms
worden het ook wel 'dry flowablesl genoemd. Te onderscheiden zijn :
SG
wateroplosbaar granulaat (water soluble
granule)
WG
water dispergeerbaar granulaat ( water
dispersible granule)

-

-

6

-

TABLETTEN EN BRIKETTEN
Dit zijn droge direkt toepasbare formuleringen in de
vorm van bijvoorbeeld kleine platte tabletten (TB =
tablet) of briketten (BR = briquette) waarbij de aktieve stof gedoseerd vrijkomt. Toepassing ligt in de sfeer
van groeistoftabletten en voorraadbescherming. Het
percentage aktieve stof ligt in de orde van 10
20%
voor groeistoffen en 34
66% voor bijvoorbeeld fosfidetabletten.

-

-

NATTE FORMULERINGEN:

....................

7

EMULGEERBAAR KONCENTRAAT (INCL. STOCK EMULSIE)
Dit zijn olie-achtige koncentraten waaraan een oppervlakte-aktieve stof of een emulgator is toegevoegd. Dit
maakt het namelijk mogelijk het koncentraat bij toepassing te verdunnen met water als draagvloeistof. Bij de
stock-emulsie wordt als formulering al een soort gekoncentreerde emulsie bereid. De meest gebruikte oplosmiddelen zijn xylenen of aromaatrijke koolwaterstoffrakties en soms ook nog wel alifatische koolwaterstoffen.
De bereiding vindt plaats in afsluitbare mengketels
voorzien van roerwerk. Soms kan de mengketel van een
verwarmings- of koelsysteem zijn voorzien. In dien met
vaste technische stof gewerkt wordt kan een smeltinrichting voor de mengketel geschakeld zijn.
Het schoonspoelen van de formuleringsapparatuur kan
hier in principe met een organisch oplosmiddel gebeuren
in plaats van met water. Te onderscheiden zijn dus:
EC
emulgeerbaar koncentraat (emulsifiable
concentrate)

-

-
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EW

- gekoncentreerde emulsie olie

in water

(emuïsion, oil in water)

OLIE-MENGBARE KONCENTRATEN
Dit zijn vloeibare formuleringen met doorgaans een hoog
gehalte aan aktieve stof(fen) en die bij toepassing als
zodanig of verder verdund met een organisch oplosmiddel
(minerale olie) worden toegepast. Doorgaans worden
aromatische koolwaterstoffen als oplosmiddel toegepast
(xylenen). Aktieve stoffen die slecht oplosbaar zijn in
aromatische oplosmiddelen worden eerst in een meer
polair oplosmiddel zoals iso-propanol of cyclohexanon
opgelost alvorens ze met het aromatisch oplosmiddel
worden gemengd. Ook deze formulering leent zich om in
principe bij reiniging gebruik te maken van een organisch oplosmiddel in plaats van water. Te onderscheiden
is hier :
OL
in olie mengbaar koncentraat (oil miscible
liquid)

-

9

-

ULV-KONCENTRATEN
Dit zijn in het algemeen emulgeerbare koncentraten of
suspensies met een zeer hoog gehalte aan werkzame stof.
De toepassing geschied met speciale 'ultra low volume'apparatuur. Te onderscheiden zijn :
UL
homogeen koncentraat voor ULV-toepassing
SU
suspensie voor ULV-toepassing

-

10

-

WATER-MENGBARE KONCENTRATEN
Dit zijn homogene gekoncentreerde oplossingen van
aktieve stoffen in water. Aangezien de aktieve stof
wateroplosbaar is bestaat weinig probleem met verdunning met water bij de toepassing. De meest voorkomende
formulering en van deze aard zijn zouten van herbiciden. Het schoonspoelen van de formuleringsapparatuur
kan hier in principe het beste met water gebeuren. Naar
toepassingsgebied zijn de volgende formuleringen te
onderscheiden :
SL
met water mengbaar koncentraat (soluble
concentrate)
-Ls
oplossing voor zaadbehandeling, direkt of
verdund (solution for seed treatment)
ED
elektrostatisch oplaadbare spuitvloeistof
(electrochargeable liquid)

-

-
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GEïNVERTEERDE EMULGEERBARE KONCENTRATEN
Dit is een heterogene formulering die zich onderscheidt
van de gewone emulgeerbare koncentraten door het feit
dat bij het bereiden van de emulsie voor toepassing de
kontinue fase van de emulsie (draagmedium) wordt gevormd door de olie-fase en de diskontinue fase (de
emulsiedeeltjes) door de waterfase wordt gevormd. Het
is dus in feite een dispersie van kleine waterdruppeltjes met pesticide(n) in een organische draagvloeistof.
Dit is bij het gewone emulgeerbare koncentraat precies
omgekeerd. De hoeveelheid toe te passen verdunningswater is bij een OE-formulering (emulsion, water in
oil) dan ook veel minder. De bereiding is weinig verschillend.

12

IN WATER DISPERGEERBARE SUSPENSIES (FLOWABLES) EN
PASTA ' S
Deze formulering is een gekoncentreerde suspensie in
een oplossing van op zich in water slecht oplosbare
aktieve stoffen. Het is vergelijkbaar met verven op
latex-basis. Er wordt uitgegaan van een zeer fijn
gemalen mengsel van aktieve stoffen. Hieraan wordt
toegevoegd water met middelen voor de dispersievorming,
suspensievorming, viskositeitsregeling en middelen ter
bescherming tegen vorst en bederf (conserveringsmiddelen). Voor toepassing wordt de formulering verdund met
water. De pasta's zijn een zeer visceuze vorm. Te
onderscheiden zijn :
sc
suspensie koncentraat (suspension concentrate or flowable)
cs
capsule suspensie
FS
suspensie koncentraat voor zaadbehandeling
(flowable for seed treatment)

-

-

-

OVERIGE FORMULERINGEN:

13

AEROSOLEN
Deze formulering (AE = aerosol dispenser) bestaat uit
een aktieve stof(fen), een geschikt oplosmiddel (water
of een organisch oplosmiddel) en een drijfgas, Het
wordt verpakt in een spuitbus. Koncentraties aktieve
stof variëren tussen 0,2 en 15%. Toepassing vindt
plaats in de huishouding maar ook in de veeteeltsektor
(ook lidi), champignonteelt en sierteelt onder glas,
Formulering vindt meestal plaats bij gespecialiseerde
aerosol-bedrijven. Een speciaal aandachtspunt hierbij
is het aftestbad.

-166-
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FORMULERINGEN IN VERBINDING MET KUNSTSTOF
Dit zijn formulering in de vorm van bijvoorbeeld huisdierbanden (vlooienbanden) of oormerken voor de veeteelt waarbij het de bedoeling is dat de aktieve stof
langzaam gedoseerd vrijkomt. de aktieve stof(fen)
worden met een (warme) kunststof gemengd en tot een
band of iets dergelijks gevormd, vervolgens gekoeld, op
maat gemaakt en verder afgewerkt. Koncentratienivo
aktieve stof bedraagt circa 8,5
10%. Voor zover
bekend vindt dit type formuleren in Nederland niet
plaats.

-

15

MENGSELS MET MESTSTOFFEN
Hierbij wordt op analoge wijze als bij granules de
aktieve stof middels impregnering of bijmenging als
vaste stof bij een meststof gemengd. Een voorbeeld is
de gazonmest met mosdoder of onkruidverdelger. Toepassing in de professionele landbouw vindt nauwelijks
plaats.

16

LOKAZEN
Dit zijn formuleringen in de vorm van tabletten, vloeistoffen en/of korrels bedoeld om plaagdieren (ratten,
mieren, emelten e.d.) te lokken en te worden gegeten.
Percentage aktieve stof varieert tussen 0,l en 6%.
Afhankelijk van de vorm zijn er diverse typen te onderscheiden (SB, GB, PB, CB, AB en BB)

17

GASSEN
Hieronder vallen de middelen als methylbromide en
blauwzuur. Het percentage aktieve stof bedraagt doorgaans respektievelijk 100 en 28-70%. Naast deze gekomprimeerde gassen (GA = gas) bestaan er ook middelen
die volgens een chemische reaktie gas ontwikkelen (GE =
gas generating product).

18

NEVELMIDDELEN
Dit zijn vloeibare koncentraten die middels vernevelingsapparatuur toegepast worden in met name de glasteelt. Er zijn heet vernevelbare koncentraten (HN =
hot fogging concentrate) en koud vernevelbare koncentraten (KN = cold fogging concentrate).

19

ROOKMIDDELEN
Dit zijn formuleringen die bij verbranding de aktieve
stof als rook verspreiden. Het percentage aktieve stof
varieert zo tussen 10 % (Lindaan) tot 96 % (Trioxymethyleen). Er bestaan veel verschillende uitvoeringen
zoals tabletten (FT = smoke tablets), pellets (FW),

- 167 staafjes of sticks (FR), kaarsen (FK) en dozen (FD).
20

PLANTENSTAAFJES
Deze formulering (PR = plant rodlet) is bedoeld om een
bepaalde hoeveelheid bestrijdingsmiddel gedoseerd toe
te dienen. Percentage aktieve stof voor bijvoorbeeld
butoxycarboxim bedraagt 11%.

21

VERDAMPINGSMIDDELEN
Deze formulering bevat vluchtige aktieve komponenten
waarvan de afgifte aan de lucht bepaald wordt door het
gebruik van geschikte formuleringen en doseerapparatuur
(dispenser).
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