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Samenvatting
Op twee meetlocaties van het provinciaal grondwatermeetnet van de provincie Noord
Brabant zijn op twee filterdieptes passive samplers uitgehangen. Het doel was te
onderzoeken of, door de grotere gevoeligheid van deze methode, stoffen zoals
gewasbeschermingsmiddelen (GBM), farmaceutische stoffen (geneesmiddelen) en antibiotica
al bij lage eoncentraties kunnen worden aangetoond. Hiervoor is een systeem ontwikkeld om
de bemonstering van grondwater met passive sampling praktisch te kunnen uitvoeren en
heeft er monitoring van enkele GBM, geneesmiddelen en antibiotica plaatsgevonden.

Er is gebruik gemaakt van siliconenrubbersamplers en Empore disks die gedurende zes
weken in de peilbuizen zijn blootgesteld waarbij de buis boven het filter werd afgesloten. Elke
bemonstering is eenmaal statisch en eenmaal met water verversing uitgevoerd. Hierbij werd
water tweemaal per dag ververst door steeds een filtervolume af te pompen. Tevens zijn er
watermonsters genomen om de resultaten van de passive sampling te kunnen vergelijken
met de reguliere bemonsteringsmethode.

Met de passive samplers zijn meer stoffen in het grondwater aangetoond dan in de parallel
genomen watermonsters, en ook meer dan in de reguliere monitoring. Het betreft met name
GBM. Er zijn ook enkele geneesmiddelen en antibiotica waargenomen die zowel in de
watermonsters als op de Empore disks zijn aangetoond. Op de Empore disks werden de
meeste stoffen waargenomen maar dat komt ook doordat het gekozen analyse pakket
voornamelijk uit stoffen bestond die daaraan binden. Wanneer stoffen in goed meetbare
concentraties zowel in de watermonsters als op de (beide) samplers aanwezig waren
kwamen de (afgeleide) concentraties in water onderling redelijk goed overeen.

Het actief verversen van het water in het filter door afpompen leidde niet tot een hogere
opname waardoor monitoring met passive samplers eenvoudig uitgevoerd kan worden door
de samplers gewoon in de peilbuis te hangen. Passive samplers bemonsteren vele liters
water waardoor de hoeveelheid stof voor de analyse groter is, en dus gevoeliger kan worden
gemeten dan in een watermonster van 1 liter. Bij de monitoring van grondwater met passive
samplers kan de gevoeligheid verder vergroot worden door de blootstellingsduur te
verlengen, van enkele weken naar enkele maanden, of zelfs een jaar. Om een breed beeld te
krijgen van de grondwaterkwaliteit is het tevens is het aan te bevelen om op een breder
pakker aan middelen te analyseren waarin ook meer hydrofobe stoffen zitten.
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1  Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
In de provincie Noord-Brabant wordt drinkwater gewonnen uit grondwater en goede kwaliteit 
van dit water is van groot belang. Stoffen die boven de grond worden toegepast zoals 
gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en antibiotica in mest kunnen via uitspoeling de 
grondwaterbronnen bereiken.  
De onttrekkingsfilters voor het drinkwater staan op een diepte variërend van 50 tot 250 m-mv. 
In ondiepere grondwatertrajecten (10 en 25 m-mv) zijn monitoringsfilters aanwezig om de 
kwaliteit van het grondwater in de gaten te houden. Met reguliere monitoring wordt inzicht 
verkregen in de waterkwaliteit op de diepte van de monitoringspeilbuizen. Deze monitoring 
vindt plaats door het nemen van een watermonster van circa 1 liter water waarin de stoffen 
worden geanalyseerd. Zodra er ongewenste stoffen in de monitoringsfilters worden 
waargenomen kunnen er maatregelen genomen worden om uiteindelijk de aanwezigheid van 
deze stoffen te reduceren. Echter, water op 10 m diepte is al heel wat jaren onderweg 
Daardoor duurt het ook vele jaren voordat deze maatregelen effect hebben. Daarom geldt: 
hoe eerder stoffen worden aangetoond, hoe sneller er maatregelen genomen kunnen worden 
en hoe beter de drinkwaterbron beschermd wordt. 
 
Met de reguliere bemonstering is het monstervolume beperkt, wat ook de kans om stoffen te 
kunnen detecteren verkleind door de detectielimiet van de analyse. Bovendien is het niet 
altijd mogelijk om een voldoende groot watermonster uit de peilbuizen te pompen.  
Door gebruik te maken van een techniek die de stoffen concentreert en daarmee een groter 
watervolume bemonstert, kunnen lagere concentraties worden gemeten en stoffen eerder 
worden waargenomen. Passive sampling is een techniek die in oppervlaktewater al 
veelvuldig is toegepast voor de monitoring van GBM (De Weert, 2012a, Smedes, et al. 2013). 
Uit de vergelijking met steekmonsters komt naar voren dat met deze samplers meer GBM 
worden waargenomen onder andere doordat er lagere concentraties gemeten kunnen 
worden (De Weert, 2012b). In het verleden is passive sampling van grondwater ook al eens 
toegepast (Smedes, et. al, 2007) maar nog niet voor GBM. 
 
Omdat met passive samplers lagere concentraties gemeten kunnen worden en daarmee 
stoffen eerder in het grondwater kunnen worden aangetoond is de provincie Noord-Brabant 
geïnteresseerd in de ontwikkeling en toepassing van passive sampling in grondwater. 

1.2 Doelstelling 
 
Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een eenvoudig systeem voor de 
bemonstering van grondwater met passive sampling en de monitoring van GBM hiermee in 
enkele peilbuizen. En omdat naast GBM ook geneesmiddelen en veterinaire antibiotica 
steeds meer in de belangstelling staan, die onder andere via bemesting in het grondwater 
terecht kunnen komen, wordt de monitoring met deze stoffen uitgebreid.  
Er is gekozen voor een aanpak waarbij een tweetal ondiepe en een tweetal diepe meetfilters 
bij wijze van pilot worden bemonsterd met passive sampling. De bemonstering is tweemaal 
uitgevoerd waarbij eenmaal dagelijks wat water uit de peilbuis werd gepompt gedurende de 
bemonsteringperiode en de andere keer niet. Met het pompen is gekeken of hiermee de 
bemonsteringssnelheid en daarmee de opname van de stoffen door de samplers kan worden 
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vergroot. Er zijn eveneens watermonsters genomen om een vergelijking te maken met de 
bestaande praktijk van bemonstering en analyse van een steekmonster. 

1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort het principe van passive sampling uitgelegd. Hoofdstuk 3 
beschrijft de werkzaamheden die zijn verricht voor de ontwikkeling van de samplers en de 
veld- en labwerkzaamheden die zijn uitgevoerd om tot de resultaten te komen. In hoofdstuk 4 
en hoofdstuk 5 staan respectievelijk de resultaten en de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Achtergrondinformatie passive sampling 

In dit hoofdstuk wordt in het kort de werking van passive sampling beschreven. Voor 
uitgebreidere informatie wordt verwezen naar De Weert en Smedes (2014). 
 
Passive sampling is een techniek waarbij sorptiemateriaal in het water, in dit geval 
grondwater, wordt geplaatst. Het sorptiemateriaal heeft een grote affiniteit en capaciteit voor 
het opnemen van organische verbindingen, zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn twee 
typen passive samplers: partitiesamplers voor slecht wateroplosbare (hydrofobe) stoffen en 
adsorptiesamplers voor meer goed wateroplosbare (hydrofiele) stoffen. Partitie samplers zijn 
gemaakt van apolaire polymeren waarin de hydrofobe stoffen min of meer oplossen terwijl 
adsorptie samplers stoffen binden. 
  
Bij passive sampling worden samplers meestal voor een periode van 2-6 weken in het water 
uitgehangen. Gedurende deze periode worden de stoffen uit het water door de sampler 
opgenomen en geconcentreerd op de sampler. Nadat de samplers een tijd in het milieu 
hebben uitgehangen, worden in het laboratorium de opgenomen stoffen van de sampler 
geëxtraheerd. Vervolgens wordt geanalyseerd op organische verontreinigingen. De 
gemiddelde concentratie van de stoffen die tijdens de blootstellingsperiode van de sampler in 
het water zat, kan na de analyse worden uitgerekend op basis van de opnamesnelheid van 
de stoffen door de sampler. De opname van stoffen vanuit het bulkwater wordt gecontroleerd 
door diffusie in een stagnante waterige grenslaag aan het oppervlak van de passive sampler. 
De dikte van deze grenslaag bepaalt de snelheid van het transport door de grenslaag naar de 
sampler. Deze grenslaag is dunner naarmate de waterbeweging rond de sampler hoger is. 
Hoe dunner de grenslaag hoe sneller het transport en daarmee de opnamesnelheid van de 
stoffen door de sampler. Door het toepassen van het pompen tijdens de 
bemonsteringsperiode van de peilbuizen wordt onderzocht of de waterbeweging voldoende 
groot is om de grenslaag te verkleinen en daarmee de opnamesnelheid te vergroten.  
Bij de opname van stoffen door partitiesamplers zoals siliconenrubber wordt de 
opnamesnelheid gekwantificeerd door het omgekeerde transport te meten uit de afgifte van 
stoffen die vooraf aan de sampler zijn gedoseerd, de Performance References Compounds 
(PRCs). Deze PRCs gaan namelijk met dezelfde snelheid van de samplers als dat stoffen 
worden opgenomen. Op basis van de afgifte van de PRCs kan het bemonsterd volume 
berekend worden waarmee de gemiddelde vrij opgeloste concentratie aan stoffen in het 
(grond) water kan worden berekend.  
 
Voor de adsorptie samplers, zoals Speedisk en Empore disk, is het opnameproces gelijk aan 
dat van een partitie sampler. De bepaling van het bemonsterd volume kan dus niet 
plaatsvinden door gebruik te maken van PRCs zoals bij partitiesamplers. Het bemonsterd 
volume voor adsorptiesamplers wordt daarom afgeleid van stoffen die zowel door 
siliconenrubber als de adsorptiesampler wordt opgenomen. De combinatie van 
siliconenrubber en Speedisk is voor oppervlakte water al in meerdere projecten toegepast 
(De Weert 2012 a en b, Smedes et al. 2013). 
  



 

 

 
1210074-000-BGS-0009, 15 februari 2016, definitief 
 

 
Passive sampling van grondwater 
 

4 van 40 

 

 
Voor dit project is gescreend op een brede groep aan GBM die qua mate van 
wateroplosbaarheid sterk uiteenlopen. Er is dan ook een combinatie gemaakt van 
partitiesamplers waarvoor siliconenrubber is toegepast en adsorptiesamplers waarvoor 
Empore disks zijn gebruikt. Voor de Empore disks wordt bekeken of op dezelfde manier tot 
een bemonsterd volume gekomen kan worden als voor de Speedisk.  
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3 Praktische werkzaamheden 

3.1 Ontwikkeling bemonsteringsmethode 
 
In dit onderzoek is siliconenrubber toegepast als partitiesampler en is gekozen voor Empore 
disks als adsorptiesampler. De Speedisks die in eerder onderzoek veelal zijn toegepast, 
kunnen vanwege hun vorm niet in een peilbuis worden geplaatst. Een Empore disk kan dat 
wel, heeft vergelijkbare sorptie eigenschappen als de Speedisk, en zijn daarom in deze studie 
toegepast.  
Eén siliconenrubber sampler (bestaande uit 6 sheets) heeft een opnameoppervlak van ca. 
300 cm2. Het gezamenlijk oppervlak van de 6 Empore disks (te schouwen als één sampler) is 
ca. 200 cm2 waarvan ca. 50 cm2 door de bevestiging wordt afgedekt. De 
siliconenrubbersamplers zijn voorafgaande aan de blootstelling uitgebreid met ethylacetaat 
geëxtraheerd om restpolymeren uit het materiaal te verwijderen en vervolgens gespiked met 
PRCs.  
De Empore disks zijn met dichloormethaan voorgeëxtraheerd om mogelijke organische 
verontreinigingen die bij de productie op de samplers zijn gekomen te verwijderen. Daarna 
zijn de disks deze via wassen met aceton in opslagpotten met water zijn overgebracht. 
 
Een essentieel verschil met passive sampling in oppervlakte water ten opzichte van 
grondwater is dat in peilbuizen de waterbeweging gering. Hierdoor is de grenslaag aan het 
oppervlak van de passive sampler erg dik en de opname traag. Ook kan de concentratie van 
stoffen in het aanwezig water worden uitgeput door de opname door de samplers, als 
bijvoorbeeld de verversing klein is door weinig stroming of verstopping van filters. Daarnaast 
kan er verticale, circulaire (convectieve) stroming in de peilbuis plaatsvinden die groter is dan 
de horizontale stroming. Hierdoor bestaat de kans dat gedurende de gehele 
bemonsteringsperiode steeds hetzelfde water wordt bemonsterd, en dat dit grotendeels 
vermengd is het water dat boven de filter in de peilbuis aanwezig is. Met deze beide punten 
wordt in dit onderzoek rekening gehouden. Zo wordt met betrekking tot de geringe 
waterbeweging naast statische bemonstering, waarbij alleen de samplers in de peilbuis wordt 
aangebracht, ook een test uitgevoerd waarbij het water in de peilbuis regelmatig ververst 
wordt met een pompsysteem. Verder wordt verticale stroming tegen gegaan door de peilbuis 
boven de sampler af te sluiten waardoor het filtergedeelte is afgesloten van het dode 
watervolume boven de peilbuis.  

3.1.1 Ontwerp  
In oppervlaktewater hangt de siliconenrubber (partitie)sampler vrij in het water om scheuren 
door stroming te voorkomen. In peilbuizen moeten de samplers echter worden gefixeerd om 
aanraking met de plastic buiswand te voorkomen. Hiertoe is een frame ontwikkeld waarin 
siliconenrubbersamplers en Empore disks naast elkaar kunnen worden geplaatst. In Figuur 
3.1 en 3.2 staan enkele illustratieve foto’s en een schematische weergave van de constructie 
zoals die in de peilbuizen is geplaatst.  

- De samplers zijn verdeeld over twee frames met daaronder een gewicht (Figuur 
3.1A).  

- In het bovenste frame is een buis gemonteerd (zichtbaar achter de siliconensampler 
in Figuur 3.2) waar een slang doorheen is gevoerd die tussen de beide samplers 
eindigt. Deze wordt gebruikt om het grondwater bij de samplers te verversen door 
water weg te pompen.  

- De samplers zijn aan de packer bevestigd met een staalkabel (Figuur 3.1B).  
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- Onder de packer is een CTD logger bevestigd die het verloop van de geleidbaarheid, 
temperatuur en druk (waterkolom) vast legt gedurende de bemonsteringsperiode.  

- De slang voor de waterverversing wordt vanaf het frame door de packer gevoerd en 
direct daarboven aan een pompje bevestigd waaraan een afvoer slang is gekoppeld 
die tot boven het maaiveld komt. In een bundel worden ook de voeding voor de pomp, 
de drukleiding voor de packer en een bevestigingsdraad voor het ophalen, naar 
boven geleid.  

- Nadat de packer op de juiste hoogte is geplaats wordt deze opgepompt tot hij 
voldoende vast zit.  

- Een intervaltimer waaraan de pomp is aangesloten regelt het tweemaal per etmaal 
verversen van het water onder de packer (Figuur 3.1C). Een accu zorgt voor voeding. 
Om de werking van de pomp te controleren gaat het water via een potje waarin een 
temperatuur logger is geplaatst. Een temperatuur verlaging in het potje is een 
indicatie dat er grondwater is opgepompt. Het water loopt uit in het veld.  

- De timer, accu en ander materiaal is in een kastje geplaatst dat in plaats van het 
deksel bovenop de metalen koker van de peilbuis is bevestigd (Figuur 3.1D) 

 

  

  
Figuur 3.1: Foto’s van de verschillende onder delen van de sampler. A) het tweevoudige ophangsysteem voor de 
samplers, B) de packer, C) de intervaltimers voor de pomp, D) het kastje met onder andere de timers, accu’s en 
pomp. 
  

Packer 

A B 

D C 
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Figuur 3.2: Detailfoto (links) van de het samplerophangsysteem met aan de voor en achterkant een verticale 
silconenrubbersheet en tussenin de Empore disks (rondjes) en de schematische weergave (rechts) van de gehele 
bemonsteringsconstructie. 

siliconenrubbersampler  

Empore disk 
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3.2 Onderzoekslocaties 
 
Voor dit project zijn er enkele eisen gesteld aan de onderzoekslocaties en de peilbuizen 
waarin de passive samplers zouden komen te hangen: 

- De locaties moesten zijn gelegen in een gebied met intensieve landbouw 
- Tijdens de monitoring van de afgelopen jaren moesten er GBM in het grondwater zijn 

aangetoond 
- Er moesten zowel een ondiep (freatisch filter) als een dieper gelegen filter aanwezig 

zijn 
- De diameter van de peilbuizen moesten minstens 2 inch zijn, zodat de passive 

samplers in de peilbuizen aangebracht konden worden. 
 
Voor de keuze van de locaties is gekeken naar de gegevens over de peilbuizen en de 
monitoringsresultaten van het provinciaal meetnet van de afgelopen jaren van het grondwater 
in deze peilbuizen. Hierbij zijn de resultaten bekeken van de GBM-monitoring en van de 
monitoring van stoffen die door de Provincie al “nieuwe stoffen” zijn aangeduid. Het betreft 
onder andere geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen. De geselecteerd locaties zijn 
Eersel (locatiecode 1841; NITG-code: B57A0068) en Wanroy (locatie 1860; NITG-code: 
B46C0109). In Tabel 3.1 staan de dieptes van de aanwezige filters op de beide 
onderzoekslocaties die zijn bemonsterd met passive samplers. 
 
Tabel 3.1: Bemonsterde peilfilters op twee bemonsteringslocaties van het provinciaal meetnet van de provincie 
Noord-Brabant. 
Bemonsteringslocatie Locatiecode 

provincie NB 
Monstercode 
Passive sampling 

Filterdiepte (m-mv) 

Eersel 1841 E4 3 – 4 
E23 21 – 23 

Wanroy 1860 W6 4 – 6 
W25 23 – 25 

 
De peilfilters in Eersel staan in een gebied dat wordt gekenmerkt door landbouw met 
intermediaire droge podzol. Op deze locatie is het risico op uitspoeling groot. In de afgelopen 
jaren zijn er acht stoffen in het grondwater waargenomen uit de lijst met GBM en “nieuwe 
stoffen”. Het betreft het atrazine, BAM, bentazon en simazine, EDTA, joxitalaminezuur, 
trifenylfosfaat en tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat. 
 
In Wanroy betreft het een landbouwgebied met intermediaire natte eerd. Hier is het risico op 
uitspoeling middelgroot. Tijdens monitoring in het verleden zijn hier eveneens acht stoffen uit 
de lijst met GBM en “nieuwe stoffen” waargenomen. Het betreft de GBM bentazon, 
carbendazim, DEET, diuron, EDTA metoxuron, metabenzthiazuron en nicosulfuron,  

3.3 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
 
Van 12 juni tot 24 juli 2015 zijn voor de eerste keer de samplers uitgehangen in de peilbuizen 
(Tabel 3.2). In de beide peilbuizen in Eersel is gedurende deze periode gepompt waarbij 
tweemaal per dag een volume van 5 tot 7 liter water per dag uit de peilbuis werd gepompt 
met als doel het water te verversen. Bij de peilbuizen in Wanroy stond de pomp gedurende 
deze periode uit (statisch) en vond er geen actieve verversing van het grondwater plaats. 
Gedurende de tweede periode (van 24 juli tot 11 september 2015) is in Eersel niet gepompt 
en in Wanroy wel. 
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Voorafgaande aan het uithangen van de samplers in beide periodes, zijn de temperatuur en 
de geleidbaarheid van het grondwater gemeten. Daarnaast hebben in de peilbuizen CTD-
loggers gehangen om de conductivity (geleidbaarheid), temperatuur en druk continu te meten 
om zode stabiliteit van de pomp- en watercondities te bevestigen. De resultaten van deze 
CTD-loggers zijn opgenomen in Bijlage A. De logger in de diepe peilbuis bij Eersel (E23) 
heeft niet goed gefunctioneerd.  
Naast loggers in de peilbuizen is een temperatuurlogger in een bovengronds reservoir 
geplaatst die de temperatuur verandering registreerde die het pompen van het koudere 
grondwater teweeg brengt. Op basis hiervan kon gecontroleerd worden hoe goed de pompen 
gedurende de uithangperiode van de samplers gewerkt hadden. De resultaten van deze 
bovengrondse temperatuur-loggers voor Eersel zijn opgenomen in Bijlage B. Data van deze 
loggers voor Wanroy zijn verloren gegaan bij het overzetten van de data.  
Op basis van deze temperatuurprofielen is te zien dat in Eersel de pompen goed hebben 
gewerkt. Toch is in het diepe filter bij Eersel (E23) de pomp gedurende de uithangperiode 
minder goed gaan pompen. Na de bemonsteringsperiode was het afpompvolume afgenomen 
van 7 naar nog maar 1 liter. Mogelijk is dit veroorzaakt door ijzerhydroxide neerslag in de 
terugslagklep waardoor deze deels verstopt is geraakt. In het diepe filter bij Wanroy (W25) is 
de pomp halverwege de periode uitgevallen. Dit is visueel waargenomen bij het uitlezen van 
de bovengrondse logger op de locatie (data verloren bij het overzetten) en ook zichtbaar in 
het drukprofiel door de CTD logger (Bijlage A.4). Blijkbaar is het filter (W25) niet erg 
doorlatend waardoor het afpompen een drukverlaging veroorzaakte. Bij andere filters is zo’n 
drukverlaging niet waargenomen.  
 
Tabel 3.2: Overzicht van bemonsteringsperiode en duur, pompvolumes, temperatuur en geleidbaarheid van het 
grondwater gemeten op het moment dat de samplers werden uitgehangen. Tweemaal per dag werd het 
pompvolume uit de peilbuis gepompt 
Locatie Code  

PS 
Uithang-
periode 

Uithang-
duur 
 
(dagen) 

Pomp/ 
statisch 

Volume 
2x /dag) 

Start 
(L)  

Volume 
2x/dag 
Eind 
(L,) 

Temp 
 
 

(˚C) 

Geleid-
baarheid 

 
(µS) 

Eersel E3a) 12-6 tot 
24-7 

42 Pomp 7 
 

5 13,1 675 

24-7 tot 
11-9 

49 Statisch   13,4 875 

E23 12-6 tot 
24-7 

42 Pomp 7b) 
 

1 12,3 369 

24-7 tot 
11-9 

49 Statisch   11,4 328 

Wanroy W6 12-6 tot 
24-7 

42 Statisch   16,0 603 

24-7 tot 
11-9 

49 Pomp 6 
 

6 17,9 817 

W25 12-6 tot 
24-7 

42 Statisch   13,1 845 

24-7 tot 
11-9 

49 Pomp 6c) 
 

0 14,8 859 

a) Omdat de peilbuis erg ondiep was moest de pomp onder de packer worden gemonteerd om te kunnen werken in plaats 
van er boven. Hierdoor moest de voeding langs de packer worden geleid en sloot deze de buis niet geheel af.  

b) Pomp werkte nog wel maar is mogelijk door ijzerhydroxide neerslag de terugslagklep deels verstopt geraakt  
c) De pomp is halverwege gestopt met pompen. Dit is te zien aan het wegvallen van de drukpuls in het CTD profiel (bijlage 

A). 
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Er zijn op twee momenten watermonsters genomen om een vergelijking te kunnen maken 
met de concentraties die worden gemeten met de passive samplers. Het eerste monster is 
genomen op 12 juni bij het voor de eerste keer uithangen van de samplers. Het tweede 
monster is genomen bij de wisseling van de samplers op 24 juli. 

3.4 Extractie en analyses  
 
Na het ophalen van de samplers en watermonsters zijn deze voor extractie en verdere 
analyse naar het laboratorium van TNO Earth Environmental and Life Sciences binnen 
Utrecht Castel gebracht.  
De siliconenrubbersheets zijn geëxtraheerd met acetonitril door middel van dialyse. De 
Empore disks (adsorptiesamplers) zijn eerst gevriesdroogd en vervolgens door dialyse 
geëxtraheerd met dichloormethaan. De extracten zijn verder opgewerkt voor analyse van de 
verschillende stoffen met behulp van GC-MSMS en LC-MSMS.  
De extracten zijn geanalyseerd op een brede set aan GBM, geneesmiddelen en antibiotica. 
Tevens zijn op de extracten van de siliconenrubber samplers geanalyseerd op de PRCs (13 
PCB’s en D10-bifenyl) voor de bepaling van het bemonsterd volume (opnamesnelheid). De 
extracten van beide samplers zijn ook geanalyseerd op PAKs om te gebruiken bij de 
inschatting van het bemonsterd volume van de Empore disks. Deze stoffen worden door 
beide samplers opgenomen en zijn altijd wel aanwezig in het oppervlaktewater en mogelijk 
ook in grondwater. 
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4 Resultaten en discussie 

4.1 Waargenomen stoffen 

4.1.1 Aantallen  
 
Een doelstelling van dit onderzoek is om te onderzoeken of met passive sampling meer 
stoffen in het grondwater worden waargenomen dan wanneer een steekmonster is genomen. 
Daartoe zijn alle geanalyseerde stoffen geteld die een signaal gaven groter dan de 
bepalingsgrens (LOQ). Hierdoor worden alleen de stoffen meegeteld die in het chromatogram 
een duidelijk piek vertonen en dus met zekerheid aanwezig zijn. Ook stoffen die bij de ene 
bemonstering wel en de ander niet aanwezig waren roepen vraagtekens op en zijn daarom 
niet meegeteld. De verwachting is namelijk dat gezien de korte bemonsteringsperiode een 
stof gedurende beide periodes in het grondwater aanwezig is en dus ook beide keren 
waargenomen zou moeten worden. De reden dat ze toch maar eenmaal zijn aangetoond kan 
zijn dat bij de opwerking van de samplers iets niet optimaal is gegaan. Het betreft namelijk 
veelal zuurherbiciden die een extra opwerkstap nodig hebben. Bij de telling zijn de PAKs 
buiten beschouwing gelaten.  
 
Vooral in de ondiepe peilbuizen zijn zowel met de siliconenrubber als met de Empore disk 
meer stoffen aangetoond in vergelijking met de watermonsters. Op de Empore disk in de 
ondiepe peilbuis bij Wanroy zijn de meeste stoffen aangetoond. In de diepe peilbuizen is het 
verschil in aantal stoffen tussen de watermonsters en de Empore disk kleiner, en zijn op 
siliconenrubbersamplers minder stoffen waargenomen dan in de watermonsters, zie Figuur 
4.1. Naar verwachting zullen voornamelijk hydrofiele stoffen, die zich redelijk snel door de 
bodem verplaatsen, in het diepere grondwater terecht komen. Siliconenrubber neemt deze 
stoffen niet op en het is dus logisch dat deze stoffen vooral door de Empore disk zijn 
opgenomen. Er moet ook opgemerkt worden dat (behalve voor PAKs en PRCs) alleen LC-
analyses zijn uitgevoerd op de extracten. Deze analyse methodes richten zich voornamelijk 
op hydrofiele stoffen. In totaal zijn er 280 stoffen geanalyseerd. 
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Figuur 4.1 Aantal stoffen die in de verschillende monsters (water, SR (= siliconenrubber) en Empore disk) een 

resultaat gaven dat bij beide bemonsteringen hoger was dan de LOQ. De PAKs zijn hierin niet meegeteld. E 
= Eersel met diepte filter, W = Wanroy. 

 
De vergelijking van het aantal waargenomen stoffen op de siliconenrubber en Empore disk 
gedurende de periode dat er gepompt of statisch bemonsterd is laat zien dat afpompen 
nauwelijks weinig of geen effect heeft (Figuur 4.2), zoals ook al blijkt uit de bemonsterde 
volumes voor siliconenrubber (Paragraaf 4.2.1). Bij siliconenrubber is in één geval (Eersel 
ondiep) tijdens de periode met afpompen meer stoffen waargenomen in vergelijking met de 
periode dat statisch werd bemonsterd. Het aantal stoffen op de Empore disk was gelijk. Bij de 
andere peilbuizen worden er in de periode met pompen juist minder of een vergelijkbaar 
aantal stoffen op de siliconerubber en Empore disk waargenomen. De aantallen in Figuur 4.2 
zijn hoger dan in Figuur 4.1. Dat komt omdat in deze figuur het criterium is meegenomen dat 
de stoffen in beide periodes waargenomen moesten worden. Figuur 4.2 geeft de data van de 
afzonderlijke periodes en daarbij is dit criterium dus niet van toepassing en zijn alle stoffen 
die zijn waargenomen boven de detectielimiet meegeteld. 
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Figuur 4.2  Aantal stoffen waargenomen op de siliconenrubber (SR) en Empore disk in de verschillende peilbuizen 

gedurende de zowel periode dat er gepompt werd (p) als de statische bemonsteringsperiode (s). De PAKs 
zijn hierin niet meegeteld. E = Eersel met diepte filter, W = Wanroy. 

4.1.2 Soorten stoffen 

4.1.2.1 GBM 
In het grondwater zijn met name GBM aangetoond. Er zijn meerdere stoffen aangetoond die 
niet in watermonsters zijn waargenomen en ook niet in eerder tijdens de reguliere monitoring. 
Voor Eersel betreft het 11 GBM; triazamaat, 2,4-DB, iprodion, metolachloor (-S), 
terbuthylazin-desethyl, metsulfuron-methyl, cyromazinem, atrazine-desethyl, oxamyl, 
tebufenpyrad en fenoxycarb. De onderstreepte stoffen zijn alleen in het diepe filter 
waargenomen.  
In Wanroy betreft het 10 GBM die niet in de watermonsters zijn aangetoond en ook niet 
eerder in het reguliere meetnet. Het zijn de stoffen cyromazine, atrazine-desethyl, 
metazachloor, triazamaat, methofumesaat, dimethenamid (-P), isoproturon, oxamyl, 2,4-DB, 
en metalaxyl. 
 
Er zijn ook stoffen aangetoond in de watermonsters en de samplers die ook tijdens de 
reguliere monitoring zijn waargenomen bij Eersel en/of Wanroy. Het betreft onder andere 
BAM, bentazon, diuron en simazine die zowel in de watermonsters als op de samplers zijn 
aangetoond (Tabel 4.1). Hierbij zijn BAM en simazine alleen waargenomen in de ondiepe en 
diepe filters in Eersel; bentazon in het diepe filter in Eersel en het ondiepe filter in Wanroy. 
Diuron is waargenomen in de ondiepe filters op beide locaties.  
 
In de reguliere monitoring werden ook de stoffen EDTA, joxitalaminezuur, metoxuron, 
nicosulfuron trifenylfosfaat en tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat) aangetoond. Deze stoffen 
waren in dit project niet opgenomen in het analysepakket. Carbendazim werd ook eerder in 
het reguliere meetnet aangetoond. In dit project werd de stof steeds maar gedurende één 
periode op de Empore disks waargenomen en is daarom is niet opgenomen in tabel 4.1. De 
resultaten van deze stof staan wel in Bijlage F.  
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Tabel 4.1 Hoeveelheden van de stoffen (in ng) die bij beide bemonsteringen (statisch en met pompen) boven de 
bepalingsgrens (LOQ) zijn gemeten in de verschillende analysemonsters (water (Wtr, 1L), siliconenrubber 
(SR, ca. 300 cm2) en Empore disks (Emp, ca. 150 cm2 onbedekt)), “Type” kolom is de soort stof. A = 
antibiotica, D = diversen, F - farmaceutische stoffen, G = gewasbeschermingsmiddelen en P = PAKs.  

   
 

E4 E4 E4 E23 E23 E23 W6 W6 W6 W25 W25 W25 
Naam Type LOQ Wtr SR Emp Wtr SR Emp Wtr SR Emp Wtr SR Emp 
Acenafteen P 3 

    
34 97 

 
6 15 

 
6 14 

acenaftyleen P 3 
 

105 148 
 

542 913 
 

56 259 
 

19 53 
antraceen P 3 (5)a) 

 
7 

 
19 13 

  
10 

 
7 7 

fluoreen P 3 13 10 111 (8) a) 13 39 
 

10 158 
 

10 24 
fenantreen P 3 (7) a) 43 37 24 129 128 (7) a) 104 48 (8) a) 28 25 
fluoranteen P 3 (8) a) 15 15 

 
34 32 

 
12 10 

 
37 28 

Pyreen P 3 10 34 29 10 84 65 (7) a) 54 31 
 

44 29 
chryseen P 3 (5) a) 8 8 

 
8 7 

 
4 

  
19 10 

benzo(a)antraceen P 3 
          

15 9 
benzo(a)pyreen P 3 (8) a 

          
3 

benzo(b)fluoranteen P 3 (11) a 
         

7 5 
benzo(ghi)peryleen P 3 (5) a 

 
3 

         
benzo(k)fluoranteen P 3 (5) a 

           
indeno(123-cd)pyreen P 3 (4) a 

           
   

             
2-aminoacetophenon D 30 

  
61 

  
398 

     
31 

atrazine G 10 
 

108 75 
         

BAM G 50 109 
 

773 918 
        

DEET D 30 
 

25 43 
     

63 
   

dimethenamid (-P) G 30 
        

52 
   

ethofumesaat G 50 
        

83 
   

iprodion G 30 
 

83 63 
         

kresoxim-methyl G 30 
   

122 
 

251 
      

metazachloor G 50 
 

370 348 
         

metolachloor (-S) G 30 
       

193 154 
   

simazine G 10 51 177 504 
 

11 31 
      

terbutylazine G 10 
       

60 48 
   

bentazon G 5 
  

126 8 
 

38 96 
 

1380 11 
 

24 
MCPP G 5 

        
25 10 

 
65 

salicylic acid F 10 82 
 

37 138 
 

120 220 
 

26 94 
 

157 
caffeine D 10 

  
660 

  
560 

  
312 

  
385 

diuron G 15 60 170 753 
   

71 291 1466 
   

fluopicolide G 10 
       

41 40 
   

imidacloprid G 30 
        

89 
   

Iohexol F 5 
   

8 
     

12 
  

isoproturon G 15 
        

61 
   

metabenzthiazuron G 30 
       

77 107 
   

metalaxyl G 15 
  

134 
         

metoxyfenozide G 5 105 393 1705 
  

26 
      

monuron G 30 
        

156 
   

oxamyl G 30 
        

102 
   

sulfadiazine A 10 
      

30 
 

119 
   

sulfamethazine A 10 21 
 

60 16 
 

58 
  

42 
   

terbuthylazin-desethyl G 10 
  

14 
         

thiamethoxam G 10 
        

47 
   

a) waardes voor PAKs in water tussen haakjes betekent waardes dicht bij de blanco  
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4.1.2.2 Farmaceutische stoffen  
Van de geneesmiddelen is salicylzuur aangetoond in beide watermonsters en in de Empore 
disks in alle peilfilters. Iohexol is enkel aangetoond in beide watermonsters boven de LOQ in 
beide diepe filters. Deze stof was niet meetbaar opgenomen door de samplers.  

4.1.2.3 Antibiotica 
Er zijn twee antibiotica waargenomen; sulfadiazine en sulfamethazine. Sulfadiazine was 
aangetoond in beide watermonsters en op de Empore disks in de ondiepe filter in Wanroy. De 
hoeveelheid stof op de Empore disk was viermaal hoger dan in het watermonster (1 L). 
Sulfamethazine was in Eersel in beide filters gevonden in het water en op de Empore disk. In 
het ondiepe filter in Wanroy alleen op de Empore disk. De gevonden hoeveelheden op de 
Empore disk ten opzicht van de watermonsters waren ongeveer driemaal zo hoog.  
Voor het vroegtijdig detecteren van deze antibiotica is het toepassen van de Empore disk, of 
ander adsorptie sampler, zinvol. 

4.1.2.4 Diversen 
Enkele waargenomen stoffen die zijn ingedeeld onder het type “diversen” betreffen 2-
aminoacetophenon (ingrediënt voor geur- en smaakstoffen), DEET en cafeïne. Hoewel 
blanco’s een grote rol speelden is cafeïne met name op de Empore disk  in alle peilbuizen in 
grote hoeveelheden waargenomen. Vooral in het diepe filter in Eersel zat 2-
aminoacetophenon in een grote hoeveelheid op de Empore disk. DEET werd in beide 
ondiepe peilbuizen op de Empore disks gevonden.  

4.2 Concentraties 

4.2.1 Bepaling bemonsteringssnelheid van de siliconerubbersamplers 
 
Uit de afgifte van de PRCs die vooraf zijn gedoseerd aan de siliconenrubbersamplers kan de 
bemonsteringssnelheid (sampling rate) bepaald worden. Deze worden gefit met een model 
dat rekening houdt met de afnemende diffusie als het molecuul groter wordt. De methode is 
beschreven in Smedes en Booij (2010) en uitgebreide richtlijnen zijn te vinden in Smedes en 
Booij (2012). De figuren die de fit van de modellen laten zien zijn weergegeven in Bijlage C.  
De siliconenrubbersamplers hebben tussen de 0,4 en 0,9 l per dag bemonsterd (Tabel 4.2). 
Voor de hele periode is dat 15-39 l, mede afhankelijk van het aantal dagen dat de samplers in 
de peilbuis hebben gehangen. Uit de data blijkt niet dat met het pompen altijd een hogere 
bemonsteringssnelheid wordt bereikt. Bij E4 is de bemonsteringssnelheid tijdens de periode 
zonder en met pompen namelijk vergelijkbaar. Bij E23 is de bemonsteringssnelheid met 
pompen hoger, terwijl hier aanwijzingen waren dat de pomp niet optimaal heeft gewerkt. Bij 
W6 is het juist andersom en is tijdens de periode zonder pomp (statisch) een hoger 
bemonsterd volume gehaald dan erna.  
 
Er is dus geen eenduidig effect op de bemonsteringssnelheid van de stoffen waargenomen 
tussen het wel of niet verversen van het grondwater in de peilbuis. Het lijkt dat de afgifte van 
zowel de PRCs als de opname van de te monitoren stoffen volledig bepaald wordt door de 
dikte van de waterige grenslaag. Ook lijkt uitputting van stoffen in het geringe volume in de 
peilbuis geen rol te spelen op deze locaties. Met andere woorden, het verversen van het 
water verandert voor target stoffen niet de gradiënt tussen bulkwater en sampler en daarmee 
de opnamesnelheid. 
In de literatuur is bij toepassing van SPMDs (een ander type partitiesampler) wel een relatie 
waargenomen tussen de bemonsteringssnelheiden de (natuurlijke) verversingssnelheid in 
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peilbuizen (Vrana et al 2005). Het niveau van de bemonsteringssnelheid in dat onderzoek, 
rond de 0,1-0,3 l/d per 100 cm2 ligt in dezelfde range als in dit project waargenomen.  
 
Voor de siliconenrubbersamplers zijn met behulp van de berekende bemonsteringssnelheden 
concentraties in de waterfase afgeleid voor alle stoffen boven de detectielimiet vielen. Deze 
zijn in bijlage D weergegeven. 
 
Tabel 4.2  Bemonsteringssnelheden (Rs) en bemonsterd volumes (l) van de siliconenrubbersamplers gedurende 

de uithangperiode (dagen). E = Eersel met diepte filter, W = Wanroy. 
  RS 

(l/d) 
Bemonsterd 

volume (l) 
Uithangduur  

(dagen) 
E4sa) 0,36 ± 0,04 18 49 
E4p 0,39 ± 0,21 16 42 
E23s 0,47 ± 0,15 23 49 
E23p 0,93 ± 0,21 39 42 
W6s 0,84 ± 0,18 35 42 
W6p 0,69 ± 0,06 34 49 
W25s 0,50 ± 0,10 21 42 
W25p 0,45 ± 0,04 22 49 
a)statisch (s) en verversing door afpompen (p) 
 
PRCs die door de siliconenrubbersamplers waren afgegeven bleken voor een klein deel weer 
opgenomen te zijn door de Empore disks die daar ~ 1,5 cm vanaf waren gemonteerd. 
Logischerwijs waren de door de Empore disks opgenomen hoeveelheden sterk gecorreleerd 
met de concentratie die de siliconenrubbersamplers aan het water afgaven. Hierbij kwam het 
effect van het afpompen wel tot uiting in een lagere opname van PRCs door de Empore 
disks. Door het verversen van het bulk water wordt de concentratie die de Empore disk ziet 
lager. 
 
Bij grote waterbeweging worden er grotere hoeveelheden PRCs afgegeven en wordt de 
modelfit voor de bepaling van de bemonsteringssnelheid bepaald door meerdere 
meetwaarden (de curves in bijlage C schuift in naar rechts). In de peilbuizen is de afgifte van 
de PRCs echter gering door de weinige waterbeweging en rust de fit van het model op de 
resultaten van een of enkele PRCs waarvan voldoende afgifte heeft plaatsgevonden. Dat is 
weinig waardoor de bemonsteringssnelheid een grotere onzekerheid heeft.  
Om te komen tot een grotere betrouwbaarheid kan gekozen worden voor een langere 
bemonsteringsperiode (bv één jaar) of toepassing van andere beter wateroplosbare PRCs. 
Deze PRCs gaan bij een lager bemonsterd watervolume toch in voldoende mate van de 
siliconenrubbersamplers waardoor de modelfit met meerdere data kan gebeuren. Dit laatste 
vergt nog wel aanvullend onderzoek. 

4.2.2 Bemonsteringssnelheid van de Empore disks 
 
Om de bemonsteringssnelheid (Rs) van Empore disks te achterhalen is het niet mogelijk 
PRCs toe te voegen omdat gedoseerde stoffen in principe niet worden afgegeven. In dit 
onderzoek zijn daarom PAKs mee gemeten, omdat deze zowel goed door de partitiesamplers 
als de Empore disks worden opgenomen. Uit de opname van PAKs door 
siliconenrubbersamplers is de concentratie in de waterfase afgeleid. Door de opgenomen 
hoeveelheid door de Empore disk te delen door de afgeleide concentratie in de waterfase, 
kan een maat worden verkregen voor het geëxtraheerd volume en dus de 



 

 

 
1210074-000-BGS-0009, 15 februari 2016, definitief 
 

 
Passive sampling van grondwater 
 

17 van 40 

 

bemonsteringssnelheid van de Empore disk. Figuur 4.3 laat de relatie zien tussen de RS voor 
de Empore disks en de siliconenrubbersamplers bij gebruik van de opgeloste concentraties 
voor acenafteen, fenantreen, fluoranteen en pyreen. Een relatie tussen de 
bemonsteringsnelheid van deze stoffen in beide samplertypes is aannemelijk, omdat opname 
bij beiden gecontroleerd wordt door het transport door de waterige grenslaag. De gevonden 
relatie is echter niet erg sterk (Figuur 4.3), maar de Rs waardes van beide samplers liggen bij 
elkaar in de buurt. Het verschil in Rs waarde is wel wat groter als rekening gehouden wordt 
met het verschil in oppervlak. Dan is de RS van de Empore disk ongeveer tweemaal zo groot 
als de RS van de siliconenrubbersampler.  
Omdat de meetwaardes van de PAKs in de watermonsters te weinig van de blanco’s 
verschilden (data niet opgenomen in de rapportage), was het niet mogelijk om op basis 
hiervan betrouwbare bemonsteringssnelheden voor de Empore disks te schatten. Door de 
onzekerheid in de bemonsteringssnelheid van de Empore disks moeten de berekende 
waterconcentraties als indicatief beschouwd worden. De onzekerheden ten aanzien van de 
bemonsteringssnelheid laten onverlet dat het passive sampling proces goed werkt.  
 

 
Figuur 4.3 Plot van RS voor de 6 Empore disks berekend als opname gedeeld door vrij opgeloste concentratie 

afgeleid uit de siliconenrubbersampler (SR) versus de RS voor de siliconenrubbersampler bepaald uit de 
PRC afgifte. Blauw is statische blootstelling en rood is met afpompen. 

 
Met de voor siliconenrubber en Empore disks afgeleide bemonsteringssnelheden is het 
mogelijk om opgeloste concentraties te berekenen voor de opgenomen stoffen door de 
samplers. De bemonsteringssnelheid voor de Empore disks is daarbij de grootste 
onzekerheid. De waarde voor de bemonsteringssnelheid hangt samen met die van de 
siliconenrubber hoewel dat niet voor alle bemonsteringen geldt (Figuur 4.3). Het is niet 
duidelijk of de afgeleide waarde per specifieke bemonstering of een voorspelling uit de relatie 
tussen de RS-Empore en RS-SR (de onderbroken lijn in Figuur 4.3) de beste waarde is. 
Daarom lijkt het gemiddelde tussen de beide de beste waarde voor gebruik bij de berekening 
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van de opgeloste concentraties uit de opname door de Empore disk. De waardes zijn te 
vinden in bijlage F. 

4.2.3 Vergelijking van opgeloste concentraties 
 
In Bijlage D staan voor de siliconenrubbersamplers de afgeleide concentraties in de 
waterfase gegeven voor alle stoffen met concentraties boven de detectielimiet (LOQ). Op 
dezelfde wijze zijn in Bijlage F uit de Empore disks afgeleide opgeloste concentraties 
weergegeven. In Tabel 4.3 is een selectie van (vrij opgeloste) concentraties weergegeven die 
zijn gemeten in watermonsters en afgeleid voor de siliconenrubbersamplers en Empore disks. 
Voor de watermonsters zijn ook concentraties opgenomen beneden de LOQ. Als de stof in 
beide bemonsteringen is waargenomen is de gemiddelde concentratie genomen. Als de stof 
maar éénmaal voorkwam, is deze concentratie vermeld (donker gearceerd). In de tabel staan 
alleen die stoffen waarvan de gemiddelde concentratie samen bepaald in water, 
siliconenrubber en Empore disks hoger dan 4 ng/l was. De overige concentraties zijn te 
vinden in de bijlages. De waardes in de tabel gesorteerd met de hoogste gemiddelde 
concentratie bovenaan.  
 
Bij elke stof zijn er verschillen tussen water en passive samplers, maar als de onzekerheden 
in aanmerking worden genomen is het beeld redelijk goed. De onzekerheden die het betreft 
zijn 1) de verdelingscoëfficiënten van de siliconenrubbersamplers, 2) de afgeleide 
bemonsterde volumes en 3) de hoogte van het analytisch signaal.  
1) Door de onzekerheid in de verdelingscoëfficiënten kunnen de waardes voor 

siliconenrubber gemakkelijk wat afwijken. Verder nemen ze toe met lagere temperatuur 
wat tot een hogere berekende waarde voor de concentratie kan leiden.  

2) De onzekerheid in de berekende vrij opgeloste concentratie hangt direct samen met die 
in het bemonsterd volume van de Empore disk. Dit is waarschijnlijk maximaal ongeveer 
een factor 2. Voor individuele stoffen kan dit verschillen. Het ontwikkelen van methodes 
die beter het bemonsterd volume kunnen vast stellen is gewenst. 

3) De concentratie in het watermonster is gebaseerd op een volume van slechts 1L, terwijl 
dat voor de siliconenrubber en Empore disk metingen een veel groter volume is. Het 
bemonsterde volume voor een watermonster (1L) is in vergelijking met de samplers 
nauwkeuriger, maar bij watermonsters is het analysesignaal erg klein en wordt de 
analyse onzekerheid groter als de concentraties lager zijn. Bij passive samplers zit de 
onzekerheid niet in het analysesignaal maar het bemonsterd volume. Dit kan betekenen 
dat de 2 ng/L voor imidacloprid via de Empore disk de “ware” concentratie dichter 
benaderd dan de 13ng/L in die 1L water ondanks dat het bemonsterd volume precies 
bekend is.  

 
Stoffen als diuron, metazochloor, metoxyfenozide, simazine, metalaxyl en ook DEET laten 
overwegend goed overeenkomende concentraties zien. Deze stoffen zijn in de hoogste 
concentraties gemeten. De PAKs zijn meestal systematisch hoger in de watermonsters (niet 
voor acenaftyleen op E23). Deels kan dat komen doordat er zich ook wat zwevend stof en of 
DOC in het watermonster kan bevinden wat vooral bij de zwaardere PAKs hogere 
totaalconcentraties geeft dan de vrij opgeloste concentraties die met passive sampling 
worden bepaald. Voor de lichtere PAKs is de contaminatie op het laboratorium moeilijk in de 
hand te houden wat het meest tot uiting komt als er weinig van de PAK in het monster zit, 
zoals het geval is bij de watermonsters.   
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Tabel 4.3 Gemiddelde concentraties (statisch en pompen) in de waterfase (ng/L) voor siliconenrubber (SR) en 
Empore disk (Emp) boven de LOQ en de waterconcentraties (Wtr) met ook concentraties beneden Limit Of 
Quatifiaction. Donker gearceerd zijn stoffen die eenmaal zijn waargenomen.  

   
E4 E23 W6 W25 

Stofnaam CasNr 

Ty
pe

 

w
tr

 

SR
 

Em
p 

w
tr

 

SR
 

Em
p 

w
tr

 

SR
 

Em
p 

w
tr

 

SR
 

Em
p 

BAM 2008-58-4 G 109 
 

43 918 
 

24 63 
 

9 
   cyromazine 66215-27-8 G 

    
116 

  
125 

  
79 

 diuron 330-54-1 G 60 122 40 
   

71 208 38 
   atrazine-desethyl 6190-65-4 G 

    
57 

  
146 2 

 
71 

 salicylic acid 69-72-7 F 82 
  

138 
 

3 220 
  

94 
 

5 
kresoxim-methyl 143390-89-0 G 

   
122 

 
9 

      caffeine 58-08-2 D   30   17   7   13 
metazachloor 67129-08-2 G 48 88 18 

 
57 

  
14 

  
21 

 metoxyfenozide 161050-58-4 G 105 43 85 4  1 
      simazine 122-34-9 G 51 129 26 6 8 1 
  

2 
   2-aminoacetophenon 551-93-9 D 

  
3 71 

 
14 

  
32 

  
1 

oxamyl 23135-22-0 G 
    

38 29 
  

3 
   bentazon 25057-89-0 G 5 

 
7 8 

 
1 96 

 
35 11 

 
1 

anthraquinone 84-65-1 D 
 

1 
 

63 1 
 

28 0,4 
 

45 0,5 
 dodine 197-14-3 G 

      
17 

     sulfadiazine 68-35-9 A 
      

30 
 

3 
   atrazine 1912-24-9 G 9 49 4 

         triazamaat 112143-82-5 G 
 

6 
  

40 6 
 

4 
  

4 
 monuron 150-68-5 G 

      
7 24 4 

   metabenzthiazuron 18691-97-9 G 
       

20 3 
   acenaftyleen 208-96-8 P 

 
8 7 

 
38 33 

 
3 8 13 1 2 

2,4-DB 94-82-6 G 
 

3 10 
     

11 
  

9 
sulfamethazine 57-68-1 A 21 

 
3 16 

 
2 6 

 
1 

   metalaxyl 57837-19-1 G 12 17 7 
  

1 
  

1 
   iprodion 36734-19-7 G 

 
12 3 

         imidacloprid 138261-41-3 G 
      

13 
 

2 
   metolachloor (-S) 51218-45-2 G 48 3 2 

   
11 12 4 

   fenantreen 85-01-8 P (7)a 2 2 24 5 5 (7)a 3 1 (8)a 1 1 
ibuprofen 51146-56-6 F 

      
5 

     tebufenpyrad 119168-77-3 G 
     

5 
      ethofumesaat 26225-79-6 G 

       
7 2 

   fenoxycarb 72490-01-8 G 
     

5 
      Iohexol 66108-95-0 F 

  
3 8 

 
1 5 

 
0,3 12 

 
1 

dimethenamid (-P) 87674-68-8 G 
       

8 1 
   MCPP 93-65-2 G 

      
4 

 
1 10 

 
3 

DEET 134-62-3 D 
 

4 2 13 4 1 
 

7 2 
 

3 2 
thiamethoxam 153719-23-4 G 

      
7 

 
1 

   indeno(123-cd)pyreen 139-39-5 P (4)a 

           MCPA 94-74-6 G 
      

4 
     terbuthylazin-desethyl 30125-63-4 G 

 
11 1 

     
0,2 

   metsulfuron-methyl 74223-64-6 G 
  

4 
         pyreen 129-00-0 P 10 2 1 10 3 2 7 1 1 6 2 1 

isoproturon 34123-59-6 G 
       

6 2 
   fluoreen 86-73-7 P 13 0,5 6 8 0,4 1 5 0,2 5 4 0,4 1 

procimidon 32809-16-8 G  13   4    1  1 2 
a) waardes voor PAKs in water tussen haakjes betekent waardes dicht bij de blanco  
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4.3 Selectiviteit van de samplingmethodes 
 
De stoffen die boven de LOQ worden aangetoond in de watermonsters worden ook op één of 
twee van de samplers waargenomen. Met uitzondering enkel erg polaire stoffen zoals 
salicylzuur die vrijwel alleen in de watermonsters worden aangetroffen en minder goed op de 
samplers gaan.  
 
De affiniteit van de twee gebruikte samplers verschilt ook voor enkele stoffen. Er zijn stoffen 
zoals cyromazine die alleen op de siliconenrubbersampler zijn waargenomen en andere, 
zoals BAM alleen op de Empore disk. 
 
Een vergelijking van de aanwezigheid van stoffen in de verschillende typen monsters laat 
zien dat als stoffen in 1 liter water worden gedetecteerd deze in ~1/3 van de gevallen in 
grotere hoeveelheden op de siliconenrubbersamplers worden aangetroffen, en in alle 
gevallen in grotere hoeveelheden op de Empore disk sampler (Bijlage G). Alleen voor BAM 
lijkt dat in peilfilter E23 niet het geval. In bijlage G staan voor alle geanalyseerde en 
waargenomen stoffen en hierin is te zien dat BAM wel wordt gedetecteerd in de peilfilter E23 
op de Empore disk, maar niet tijdens beide blootstellingsperiodes en daarom niet voldeed 
aan het criterium om in Tabel 4.1 opgenomen te worden.  
 

Binnen de onderzochte groep stoffen geldt dus dat met Empore disks (of vergelijkbare 
adsorptiesamplers) de breedste groep stoffen kan worden bemonsterd. Doordat voor de 
meeste geanalyseerde stoffen op de Empore disk een grotere hoeveelheid stof wordt 
gevonden in vergelijking met 1 liter water kan hierdoor gevoeliger worden gemeten.  
Deze gevoeligheid kan gemakkelijk nog verder worden vergroot door de 
bemonsteringsperiode te verlengen. Wel zal na een bepaalde tijd (of bemonsterd 
watervolume) evenwicht worden bereikt en heeft langer uithangen geen toegevoegde 
waarde. 
 
Op de siliconenrubbersampler werden veel minder stoffen gevonden, ook omdat de focus in 
de analyses meer lag op hydrofiele stoffen. De siliconenrubbersampler was in deze studie 
dan ook met name zinvol om via de afgifte van de PRCs zicht op de uitwisseling cq. stroming 
in de peilbuis te krijgen. In gebieden waar monitoring van meer hydrofobe stoffen van belang 
is, kunnen siliconenrubbersamplers zicht geven op de aanwezigheid van deze 
stoffengroepen.  
Ook hiervoor kan door langer blootstellen van de samplers meer stof bemonsterd worden en 
daarmee nog lagere concentraties gemeten worden.  
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5 Conclusie en aanbevelingen  

5.1 Conclusies 
 
In twee peilbuizen in Eersel en Wanroy heeft bemonstering met siliconenrubbersamplers en 
Empore disks plaatsgevonden gedurende twee periodes. Ze waren uitgehangen op twee 
dieptes en gedurende één periode werd er dagelijks water ververst door te pompen.  

5.1.1 Gemeten stoffen in het grondwater 
 

- In vergelijking met watermonsters zijn met de passive samplers meer stoffen 
waargenomen in het grondwater.  

- Voor Eersel betreft het 11 GBM; triazamaat, 2,4-DB, iprodion, metolachloor (-S), 
terbuthylazin-desethyl, metsulfuron-methyl, cyromazinem, atrazine-desethyl, oxamyl, 
tebufenpyrad en fenoxycarb. De laatste vijf genoemde stoffen zijn alleen in het diepe 
filter waargenomen.  

- In Wanroy betreft het 10 GBM die niet in de watermonsters zijn aangetoond en ook 
niet eerder in het reguliere meetnet. Het zijn de stoffen cyromazine, atrazine-desethyl, 
metazachloor, triazamaat, methofumesaat, dimethenamid (-P), isoproturon, oxamyl, 
2,4-DB, en metalaxyl. 

- Een deel van de GMB die eerder zijn waargenomen tijdens de reguliere monitoring 
van het provinciaal meetnet zijn ook in dit project aangetoond, zoals BAM, atrazine, 
simazine en diuron.  

- Tijdens de monitoring zijn enkele geneesmiddelen en antibiotica aangetoond, in het 
algemeen zowel in het water als op de Empore disk. Op de Empore disk waren de 
gemeten hoeveelheden vele malen hoger dan in het water, waardoor gevoeliger 
gemeten kan worden. Voor de gemeten antibiotica sulfadiazine en sulfamethazine is 
dit duidelijk van toepassing. 

- In vergelijking met de siliconenrubber worden in de Empore disks meer stoffen 
waargenomen. Dit komt deels omdat de stoffen die de ondergrond bereiken veelal 
hydrofiel zijn en dus minder door de siliconenrubbersampler worden opgenomen. 
Daarnaast zijn in dit project, vanwege kosten afwegingen, alleen LC-
analysemethodes toepast die voornamelijk meer hydrofiele stoffen detecteren.  

5.1.2 Methodeontwikkeling 
 

- Uit zowel de vastgestelde bemonsteringssnelheden als het aantal stoffen dat is 
opgenomen door de passive samplers blijkt dat pompen (in de onderzochte 
peilbuizen en test periodes) geen toegevoegde waarde heeft. De 
bemonsteringssnelheid is niet hoger en het aantal stoffen dat wordt waargenomen 
ook niet.  

- Door de geringe waterbeweging zal het bemonsterd volume in grondwater altijd lager 
zijn dan in oppervlaktewater. De samplers hebben in dit project enkele weken uit 
gehangen, maar zouden in het vervolg gemakkelijk een langere periode uitgehangen 
kunnen worden. 

- Voor de bepaling van de bemonsteringssnelheid voor de Empore disk kan in eerste 
instantie de bemonstersingssnelheid (Rs) van siliconenrubbersamplers een maat zijn 
voor die van de Empore disk totdat betere methodes zijn ontwikkeld. De opname van 
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stoffen wordt namelijk voor beide samplers door het transport door de waterige 
grenslaag bepaald. 

- De toepassing van siliconenrubber is voor het meten van de hydrofiele stoffen minder 
zinvol. Deze samplers zijn echter wel noodzakelijk om inzicht te krijgen in de 
waterbeweging en doorstroming van het grondwater in de peilbuis, en in gebieden 
waar hydrofobe vervuiling een rol kan spelen. 

5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 Stoffen in het grondwater 
 

- De focus van de analyses was vooral gericht op hydrofiele stoffen. Nu blijkt dat met 
passive samplers meer stoffen worden waargenomen in het grondwater dan met de 
reguliere watermonsters is het aan te bevelen een brede screening te doen met 
passive sampling waarbij een breed pakket aan stoffen (inclusief de meer hydrofobe 
stoffen) wordt geanalyseerd. 

- De toepassing van siliconenrubber (partitiesampler) is voor hydrofiele stoffen minder 
zinvol. Er kan gekozen worden om dit type sampler alleen te gebruiken voor de 
bepaling van de waterbeweging en inzicht krijgen in het bemonsterd volume. De 
Empore disk kan gebruikt worden voor de monitoring van deze stoffen.  

- Hang de samplers gedurende een langere periode uit, bijvoorbeeld een jaar. Dit 
verhoogt het bemonsterd volume en daarmee de stoffen die opgenomen kunnen 
worden. Als er niet gepompt hoeft te worden is het een kwestie van de samplers 
uithangen en een jaar later weer ophalen. In die tussentijd hoeft er geen aandacht 
aan besteed te worden 

- Met passive sampling zijn stoffen aangetoond die niet eerder in het reguliere 
provinciaal meetnet zijn aangetoond/geanalyseerd. Indien enkele van deze stoffen 
niet opgenomen zijn in de analysepakketten van de reguliere monitoring is het aan te 
bevelen deze op te nemen aangezien ze in het grondwater voorkomen. 

5.2.2 Methodeontwikkeling 
 

- Door het gebruik van pompen en de packer wordt het bemonsteringssysteem 
ingewikkelder. Door de weinige toegevoegde waarde van het pompen is aan te 
bevelen om de bemonstering uit te voeren zonder pomp. Voor de huidige packer zou 
een simpeler afdichtingssysteem gebruik kunnen worden.  

- Het aan te bevelen methodes te onderzoeken of te ontwikkelen om de 
opnamesnelheid van de Empore disk te controleren of te bepalen, om hiermee tot 
een goede bepaling van de waterconcentraties te komen 

- Bij een grotere blootstellingsduur vindt ook een grotere afgifte van de Performance 
Reference Compounds (PRCs) plaats en kan het bemonsterd volume 
betrouwbaarder worden bepaald (met de huidige PRCs). Door toepassing van andere 
PRCs die de siliconenrubber sneller afgeeft kan het meetbereik van het bemonsterd 
volume verder geoptimaliseerd worden. 
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A  Uitlezing CTD loggers 

A.1 CTD data voor Eersel 4 (E4) 
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A.2 CTD data voor Eersel 23 (E23) 
 
Voor geleidbaarheid en diepte heeft de CTD waarschijnlijk niet goed gefunctioneerd 
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A.3 CTD data voor Wanroy 6 (W6) 
 
Bij de controle van de CTD tijdens het verwisselen van de samplers is het overzetten van de 
data misgegaan 
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A.4 CTD data voor Wanroy 25 (W25) 
 
Links onder, de periode dat de pomp was aangesloten, is goed te zien hoe de druk afneemt 
als de pomp start. Ook is duidelijk waarneembaar dat de pompwerking langzaam afneemt en 
halfweg helemaal stopt. 
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B  Uitlezing van temperatuur loggers die de pompwerking 
controleren  

Figuur B: Gegevens temperatuurloggers (˚C) van Eersel Data van de temperatuurloggers van Wanroy zijn verloren 
gegaan. 
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C Bepaling bemonsteringssnelheden voor de 
siliconenrubbersamplers 

Figuur C: Fitting van gemeten de PRC afgifte met model voor de bepaling van de bemonsteringssnelheid (L/d). E= 
Eersel, W= Wanroy. Cijfer geeft diepte van de peilbuisfilter. S= statisch, p=pompen. f-measured is de gemeten 
achtergebleven fracties PRCs en f-calc de gefitte fractie 
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D  Opgeloste concentraties bepaald uit opname 
siliconenrubbersamplers 

Tabel D: Opgeloste concentraties (ng/l) afgeleid van de opname uit de siliconenrubbersamplers in de ondiepe 
peilfilters bij Eersel en Wanroy (E4 en W6) en de diepere peilfilters (E23 en W25), p= pompen gedurende 
bemonstering, s= statische bemonstering. Concentraties zijn berekend voor alle stoffen met data boven Limit 
Of Quantification, anders aangegeven als “<”.  
 CAS-nummer Stofnaam  Type E4p E4s E23p E23s W6p W6s W25p W25s 
208-96-8 acenaftyleen P 7 9 2.2 73 0.7 6 0.8 1.5 
120-12-7 antraceen P < < 0.22 0.8 < < 0.24 < 
56-55-3 benzo(a)antraceen P 0.32 < 0.1 < < < 0.6 0.6 
205-99-2 benzo(b)fluoranteen P 0.36 < 0.18 < < 0.1 < 0.25 
218-01-9 chryseen P 0.5 < 0.2 0.15 < 0.08 0.6 0.8 
85-01-8 fenantreen P 1.9 2.1 1.2 8 1.3 4.1 0.8 1.2 
206-44-0 fluoranteen P 0.5 0.7 0.45 1.6 0.1 0.35 1.4 1.4 
86-73-7 fluoreen P 0.5 0.4 0.16 0.7 0.13 0.36 0.14 0.6 
129-00-0 pyreen P 1.4 1.9 0.6 5 1.1 1.5 1.8 1.6 
83-32-9 acenafteen P < 2.6 0.7 2.2 0.2 0.2 0.37 0.25 
50-32-8 benzo(a)pyreen P 0.35 < 0.17 < < 0.12 < < 
190-86-3 benzo(ghi)peryleen P 0.22 < 0.09 < < < < < 
207-08-9 benzo(k)fluoranteen P 0.21 < < < < < < < 
193-39-5 indeno(123-cd)pyreen P < < < < < < < < 
53-70-3 dibenzo(ah)antraceen P < < < < < < < < 
84-65-1 anthraquinone D < < < < < < < < 
67129-08-2 metazachloor G 126 50 < 57 14 < 21 < 
134-62-3 DEET D 5 < < < < 11 < < 
5915-41-3 terbutylazine G 1.1 < < < 6 4.8 < < 
112143-82-5 triazamaat G < 6 < 77 < 4.8 < < 
51218-45-2 metolachloor (-S) G 5 < < < 14 10 < < 
122-34-9 simazine G 149 108 7 8 < < < < 
32809-16-8 procimidon G 13 < 3.8 < < < < < 
1912-24-9 atrazine G 45 52 < < < < < < 
87674-68-8 dimethenamid (-P) G < < < < 10 < < < 
26225-79-6 ethofumesaat G < < < < 10 < < < 
36734-19-7 iprodion G 18 6 < < < < < < 
23103-98-2 pirimicarb G < < < < < < < < 
886-50-0 terbutryn G < < < < < < < < 
63-25-2 carbaryl G < < < < < < < < 
6190-65-4 atrazine-desethyl G < < < < < < < < 
56-38-2 parathion-ethyl G < < < 0.6 2.6 < < < 
731-27-1 tolylfluanide G < < < < < < < < 
18181-80-1 broompropylaat G < < < < < < < < 
22224-92-6 fenamifos G < < < 3.2 < < < < 
52645-53-1 permethrin (som) G < < < < < < < < 
52645-53-1 permethrin (som) G < < < < < < < < 
52888-80-9 prosulfocarb G < < < < < < < < 
7696-12-0 tetramethrin (som) G < < < < < < < < 
7696-12-0 tetramethrin (som) G < < < < < < < < 
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 CAS-nummer Stofnaam  Type E4p E4s E23p E23s W6p W6s W25p W25s 
94-82-6 2,4-DB G < < < < < < < < 
1420-07-1 dinoterb G < < < < < < < < 
330-54-1 diuron G 134 109 < < 279 137 < < 
239110-15-7 fluopicolide F < < < < 5 2.6 < < 
161050-58-4 metoxyfenozide G 62 24 < < < < < < 
94361-06-5 cyproconazool (som) G 4.8 < < < < < < < 
34123-59-6 isoproturon G < < < < 7 < < < 
18691-97-9 metabenzthiazuron G < < < < 25 15 < < 
57837-19-1 metalaxyl G 27 < < < < < < < 
30125-63-4 terbuthylazin-desethyl G 15 < < < < < < < 
66215-27-8 cyromazine G < < 116 < < 125 < < 
120116-88-3 cyazofamid G < < < < < < < < 
66108-95-0 Iohexol F < < < < < naa) < < 
179101-81-6 pyridalyl G < < < 0.8 < < < < 
188425-85-6 boscalid G < < < < < < < < 
161326-34-7 fenamidone G < < < < < < < < 
150-68-5 monuron G < < < < < < < < 
23135-22-0 oxamyl G < < < 38 < < < < 
a) Iohexol wel gedetecteerd (laag), maar resultaat is onwaarschijnlijk omdat de lage KOW geen aanleiding geeft voor 
opname door SR.  
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E Relaties opname siliconenrubbersamplers en Empore 
disks 

Op de x-as is de opname van verschillende PAKs (in ng) door de siliconenrubbersampler 
(SR) uitgezet en op de y-as die van de Empore disks. De nummers geven de individuele 
PAK aan. (1) - acenafteen, (2) - acenaftyleen, (3) - fluoreen, (4) - antraceen, (5) - 
fenantreen, (6) - fluoranteen, (7) - pyreen, (8) - benzo(a)antraceen, (9) - chryseen 
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F  Opgeloste gehaltes uit opname Empore disks 

Tabel F: Opgeloste concentraties (ng/l) afgeleid van de opname uit de Empore disks in de ondiepe peilfilters 
bij Eersel en Wanroy (E4 en W6) en de diepere peilfilters (E23 en W25), p= pompen gedurende 
bemonstering, s= statische bemonstering. Concentraties zijn berekend voor alle stoffen met data boven de 
Limit Of Quatification, anders aangegeven als “<”.  
CasVal Stofnaam Type E4p E4s E23p E23s W6p W6s W25p W25s 

83-32-9 acenafteen P < 5.3 0.4 6.6 0.4 0.3 0.9 0.2 
208-96-8 acenaftyleen P 5.0 9.4 1.3 64.8 1.0 15.3 1.5 3.0 
120-12-7 antraceen P 0.3 0.4 0.3 0.7 0.2 0.4 0.3 0.3 
56-55-3 benzo(a)antraceen P < < < 0.1 < < 0.4 0.4 
50-32-8 benzo(a)pyreen P < 0.2 0.2 < < < 0.1 0.2 

205-99-2 benzo(b)fluoranteen P 0.2 < 0.1 < < 0.2 0.2 0.3 
190-86-3 benzo(ghi)peryleen P 0.0 0.0 < < < < < < 
207-08-9 benzo(k)fluoranteen P < 0.1 < < < 0.2 0.1 < 
218-01-9 chryseen P 0.2 0.4 0.1 0.2 < < 0.6 0.1 
53-70-3 dibenzo(ah)antraceen P < < 0.1 < < < < < 
85-01-8 fenantreen P 2.0 1.6 0.7 8.3 0.4 2.3 0.9 1.1 

206-44-0 fluoranteen P 0.5 0.8 0.4 1.7 0.2 0.2 1.5 0.7 
86-73-7 fluoreen P 6.5 5.0 1.0 1.5 0.0 10.4 0.3 1.8 

129-00-0 pyreen P 1.1 1.8 0.6 4.0 0.5 1.2 1.2 1.3 
94-82-6 2,4-DB G < 10.3 < < 11.4 < 9.5 < 

120-36-5 2,4-DP G < < < < 0.2 < < < 
1912-24-9 atrazine G 1.3 5.9 < < < < < < 
6190-65-4 atrazine-desethyl G < < < < < 1.7 < < 

131860-33-8 azoxystrobin G < < < 1.0 < < < < 
2008-58-4 BAM G 66.8 18.6 24.2 < < 8.6 < < 

25057-89-0 bentazon G 11.8 2.3 1.4 1.1 31.8 38.4 0.7 1.4 
188425-85-6 boscalid G 0.7 < < < < < < < 
10605-21-7 carbendazim G < < < < 3.2 < 0.6 < 
1563-66-2 carbofuran G < < < 2.6 < < < < 

15545-48-9 chloortoluron G < < < < 0.8 < < < 
1702-17-6 clopyralid G < < < < 0.3 < < < 

101205-02-1 cycloxidim G < < < 2.1 < < < < 
62-73-7 dichloorvos G < < < 0.7 < < < < 

87674-68-8 dimethenamid (-P) G < < < < 1.4 1.1 < < 
1420-07-1 dinoterb G < < 0.4 < < < < < 
330-54-1 diuron G 50.9 29.3 < < 31.7 44.3 < < 

26225-79-6 ethofumesaat G < < < < 1.9 2.3 < < 
161326-34-7 fenamidone G < < < 1.2 < < < < 
72490-01-8 fenoxycarb G < < < 4.6 < < < < 
120068-37-3 fipronil G < < < < 0.2 < < < 
131341-86-1 fludioxonil G < 0.3 < < < < < < 
138261-41-3 imidacloprid G < < < < 2.0 2.6 < < 
1689-83-4 ioxynil G < < < < < 0.2 < < 

36734-19-7 iprodion G 5.1 1.8 < < < < < < 
34123-59-6 isoproturon G < < < < 1.1 2.2 < < 
141112-29-0 isoxaflutool G < 1.7 < < 0.8 < 2.0 < 
143390-89-0 kresoxim-methyl G < < 0.9 17.2 < < < < 
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CasVal Stofnaam Type E4p E4s E23p E23s W6p W6s W25p W25s 
93-65-2 MCPP G < < < < 0.2 1.3 3.5 1.9 

18691-97-9 metabenzthiazuron G < < < < 2.2 3.4 < < 
57837-19-1 metalaxyl G 11.6 3.2 < 1.4 < 1.1 < < 
41394-05-2 metamitron G < < < < 0.5 < < < 
67129-08-2 metazachloor G 23.8 11.3 < < < < < < 
51218-45-2 metolachloor (-S) G 2.2 < < < 3.4 4.5 < < 
161050-58-4 metoxyfenozide G 59.2 111.1 0.2 1.6 < < < < 
74223-64-6 metsulfuron-methyl G 3.9 < < < < < < < 
51596-11-3 milbemectin A4 G < < < 2.3 < < < < 
150-68-5 monuron G < < < < 3.0 5.5 < < 

23135-22-0 oxamyl G < < < 28.9 0.9 5.3 < < 
32809-16-8 procimidon G < < < < < 1.0 < 2.0 
123312-89-0 pymetrozine G < 3.2 < < < < < < 
179101-81-6 pyridalyl G < < < 0.5 < < < < 

122-34-9 simazine G 30.5 22.4 0.8 1.2 < 1.6 < < 
119168-77-3 tebufenpyrad G < < < 4.8 < < < < 
30125-63-4 terbuthylazin-desethyl G 0.7 0.8 < < 0.2 < < < 
5915-41-3 terbutylazine G < < < 1.3 1.1 1.1 < < 
7696-12-0 tetramethrin (som) G < < < < < 1.7 < < 
7696-12-0 tetramethrin (som) G < < < < < 1.7 < < 

153719-23-4 thiamethoxam G < < < < 0.4 2.4 < < 
112143-82-5 triazamaat G < < < 6.0 < < < < 

298-46-4 carbamazepine F < < < < 0.3 < < < 
239110-15-7 fluopicolide F < < < 0.7 1.0 1.0 < < 
66108-95-0 Iohexol F 2.7 < 0.7 < < 0.3 < 0.5 
103-90-2 paracetamol F 3.6 < 2.1 < < 1.2 < 2.0 
69-72-7 salicylic acid F < 0.3 < 5.5 < < 4.0 5.3 

551-93-9 2-aminoacetophenon D 3.9 2.6 6.3 21.2 < 31.6 1.2 1.5 
58-08-2 caffeine D 31.2 29.3 6.5 27.2 3.6 9.7 16.6 8.9 

134-62-3 DEET D 2.8 1.8 1.3 < 0.9 2.7 1.6 < 
68-35-9 sulfadiazine A < < < < 2.8 3.2 < < 
57-68-1 sulfamethazine A 3.8 2.5 0.6 3.5 1.2 0.8 < < 
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G Meetwaardes voor alle stoffen in de verschillende monsters 

Tabel G: Gemeten hoeveelheden (ng) van de geanalyseerde stoffen in de verschillende monsters. De waardes zijn 
de gemiddelde hoeveelheid van beide bemonsteringen – statisch en met pompen voor de siliconenrubbersamplers 
(Sr) en Empore disk (Emp), en de beide bemonsteringen voor water (Wtr). Grijs gemarkeerd = stof maar bij één van 
de bemonsteringen gedetecteerd. “Type” = soort stof; A = antibiotica, D = diversen, F - farmaceutische stoffen, G = 
gewasbeschermingsmiddelen en P = PAKs. 

  

 T
yp

e 

  

LO
Q

 

E4 E23 W6 W25 

Name CasNr W
tr

 

SR
 

Em p W
tr

 

SR
 

Em p W
tr

 

SR
 

Em p W
tr

 

SR
 

Em p 

acenafteen P 83-32-9 3 3 47 58 2 34 97 2 6 15 3 6 14 
acenaftyleen P 208-96-8 3 4 105 148 4 542 913 4 56 259 13 19 53 
antraceen P 120-12-7 3 5 3 7 4 19 13  4 10  7 7 
benzo(a)antraceen P 56-55-3 3 4 4 2  3 4 1 2 2 2 15 9 
benzo(a)pyreen P 50-32-8 3 8 5 3  9 4 2 7 3 3 3 3 
benzo(b)fluoranteen P 205-99-2 3 11 5 4 2 6 3  4 3 2 7 5 
benzo(ghi)peryleen P 190-86-3 3 5 6 3  4 2  5 2 2 2 3 
benzo(k)fluoranteen P 207-08-9 3 5 6 3  3   3 5  3 3 
chryseen P 218-01-9 3 5 8 8 3 8 7 2 4 3 2 19 10 
dibenzo(ah)antraceen P 53-70-3 3 2 1    5  1 1    
fenantreen P 85-01-8 3 7 43 37 24 129 128 7 104 48 8 28 25 
fluoranteen P 206-44-0 3 8 15 15 6 34 32 3 12 10 4 37 28 
fluoreen P 86-73-7 3 13 10 111 8 13 39 5 10 158 4 10 24 
indeno(123-cd)pyreen P 139-39-5 3 4 4 2  3 1  3 1  2 2 
pyreen P 129-00-0 3 10 34 29 10 84 65 7 54 31 6 44 29 
2,4,5-T G 93-76-5 5             
2,4,5-TP  G 93-72-1 5         3    
2,4-D G 94-75-7 5             
2,4-DB G 94-82-6 50  48 223   30   574   248 
2,4-DP G 120-36-5 5         6   2 
4-CPA G 122-88-3 5             
abamectine G 71751-41-2 30             
acetamiprid  G 135410-20-7 10             
aclonifen G 74070-46-5 50             
aldicarb G 116-06-3 30             
aldrin G 309-00-2 30             
ametoctradin G 865318-97-4 10             
atrazine G 1912-24-9 10 9 108 75  2    2    
atrazine-desethyl G 6190-65-4 30   28  12 14  29 50  13 20 
azaconazool G 60207-31-0 30             
azadirachtin G 11141-17-6 100             
azoxystrobin G 131860-33-8 15   12   26   11    
BAM G 2008-58-4 50 109  773 918  425 63  258   23 
bentazon G 25057-89-0 5 5  126 8  38 96  1380 11  24 
bifenazate G 149877-41-8 10             
bifenox G 42576-02-3 30             
bifenthrin G 82657-04-3 50             
bitertanol (som) G 55179-31-2 30             
boscalid G 188425-85-6 10  7 11   6       
bromoxynil G 1689-84-5 5             
broompropylaat G 18181-80-1 30     12    22    
bupirimaat G 41483-43-6 100             
carbaryl G 63-25-2 10  2   5   2   2  
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carbendazim G 10605-21-7 15      13   164   16 
carbofuran G 1563-66-2 20      71       
chloorfenvinfos G 470-90-6 20             
chloorprofam G 101-21-3 50             
chloorpyrifos-ethyl G 2921-88-2 20      18       
chloortoluron G 15545-48-9 30   20      27    
chlorantranilliprole G 500008-45-7 10             
chloridazon G 1698-60-8 15             
chlormequat G 999-81-5 10             
Cinerin I G 25402-06-6 10             
Cinerin II G 121-20-0 10             
cinidon-ethyl G 142891-20-1 30             
clofentezine G 74115-24-5 10             
clomazon G 81777-89-1 20             
clopyralid G 1702-17-6 5   3    6  14    
clothianidin G 210880-92-5 10         7    
cyazofamid G 120116-88-3 30        22   11  
cycloxidim G 101205-02-1 30   13   58       
cyflumetofen G 400882-07-7 10             
cyfluthrin (som) G 68359-37-5 50             
cyhalothrin-lambda G 91465-08-6 50             
cymoxanil G 57966-95-7 30      7   6    
cypermethrin (som) G 52315-07-8 50             
cyproconazool (som) G 94361-06-5 30  22 14          
cyprodinil G 121552-61-2 50             
cyromazine G 66215-27-8 10     11   11   7  
daminozide G 1596-84-5 10             
deltamethrin G 52918-63-5 50             
desmedifam/ 
 fenmedifam G 13684-56-5/ 

 13684-63-4 30             
diazinon G 333-41-5 20             
dicamba G 1918-00-9 30             
dichlobenil G 1194-65-6 30             
dichlofluanide G 1085-98-9 20             
dichloorvos G 62-73-7 10   2   19   1   2 
difenoconazool (som) G 119446-68-3 30             
diflubenzuron G 35367-38-5 30             
diflufenican G 83164-33-4 50             
dimethenamid (-P) G 87674-68-8 30        39 52    
dimethoaat G 60-51-5 20             
dinoterb G 1420-07-1 5    2 5 15   2    
diuron G 330-54-1 15 60 170 753    71 291 1466    
dodemorf (som) G 1593-77-7 30             
dodemorf-cis G 1593-77-7 30             
dodemorf-trans G 1593-77-7 30             
dodine G 197-14-3 30       17      
emamectine (B1) G 119791-41-2 10             
emamectine (B2) G 137335-79-6 10             
endosulfan-alfa G 959-98-8 30             
esfenvaleraat (fenvaleraat-alfa) G 66230-04-4 30             
ethofumesaat G 26225-79-6 50        66 83    
ethoprofos G 13194-48-4 20             
etoxazole G 153233-91-1 10             
etridiazool G 2593-15-9 10             
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ETU G 96-45-7 10             
famoxadone G 131807-57-3 50             
fenamidone G 161326-34-7 10   5  6 34       
fenamifos G 22224-92-6 20    8 51        
fenarimol G 60168-88-9 30             
fenbutatinoxide G 13356-08-6 30             
fenhexamid G 126833-17-8 15             
fenitrothion G 122-14-5 20             
fenoxycarb G 72490-01-8 30      125       
fenpropimorf G 67564-91-4 30             
fenvaleraat G 51630-58-1 30             
fipronil G 120068-37-3 5      3   9    
flonicamid G 158062-67-0 10             
fluazifop-butyl G 69806-50-4 50             
fluazifop-P-butyl G 79241-46-6 10             
fluazinam G 79622-59-6 5             
flubendiamide G 272451-65-7 5             
fludioxonil G 131341-86-1 5   6   5       
fluopyram G 658066-35-4 10             
fluroxypyr G 69377-81-7 5             
flutolanil G 66332-96-5 15             
haloxyfop-P-methyl G 69806-40-2 50             
hexythiazox G 78587-05-0 15             
imazalil G 35554-44-0 30             
imidacloprid G 138261-41-3 30   21   21 13  89    
indoxacarb G 173584-44-6 10             
ioxynil G 1689-83-4 5   3      4    
iprodion G 36734-19-7 30  83 63          
isoproturon G 34123-59-6 15        16 61    
isoxaflutool G 141112-29-0 30   36   14   40   52 
Jasmolin I G 4466-14-2 10             
Jasmolin II G 1172-63-0 10             
kresoxim-methyl G 143390-89-0 30    122  251       
lenacil G 96-63-9 30             
lindaan G 58-89-9 20             
linuron G 330-55-2 15             
malathion G 121-75-5 20             
MCPA G 94-74-6 5       4      
MCPB G 94-81-5 5         3    
MCPP G 93-65-2 5       4  25 10  65 
mepanipyrim  G 110235-47-7 10            8 
metabenzthiazuron G 18691-97-9 30        77 107    
metalaxyl G 57837-19-1 15 12 34 134   27   24    
metamitron G 41394-05-2 15         24    
metazachloor G 67129-08-2 50 48 370 348  133 22  53 29  66 20 
methiocarb G 2032-65-7 30             
methomyl G 16752-77-5 30             
metobromuron G 3060-89-7 30             
metolachloor (-S) G 51218-45-2 30  37 25    11 193 154    
metoxuron G 19937-59-8 15             
metoxyfenozide G 161050-58-4 5 105 393 1705 4 3 26   3    
metribuzin G 21087-64-9 30   10      25    
metsulfuron-methyl G 74223-64-6 30   66          
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milbemectin A3 G 51596-10-2 10             
milbemectin A4 G 51596-11-3 10      64       
monolinuron G 1746-81-2 30             
monuron G 150-68-5 30       7 12 156    
nicosulfuron G 111991-09-4 30             
oxamyl G 23135-22-0 30     35 791   102    
oxydemeton-methyl G 301-12-2 90   37          
paclobutrazol G 76738-62-0 10             
parathion-ethyl G 56-38-2 10   8  17   81     
parathion-methyl G 298-00-0 20             
penconazool G 66246-88-6 30   9     10 12    
pencycuron G 66063-05-6 30             
pendimethalin G 40487-42-1 50             
permethrin (som) G 52645-53-1 50     43        
permethrin-cis G 52645-53-1 50     43        
permethrin-trans G 52645-53-1 50             
phorate G 298-02-2 100             
piperonylbutoxide G 51-03-6 10             
pirimicarb G 23103-98-2 10      3  4 6    
pirimifos-methyl G 29232-93-7 30             
prochloraz G 67747-09-5 30             
procimidon G 32809-16-8 30  154 24  89 15  39 45  57 54 
propamocarb G 24579-73-5 10             
propiconazool (som) G 60207-90-1 30             
propoxur G 114-26-1 30             
propyzamide G 23950-58-5 50             
prosulfocarb G 52888-80-9 50   24  21        
prosulfuron G 94125-34-5 30             
pymetrozine G 123312-89-0 30   69          
pyraclostrobin  G 175013-18-0 10             
Pyrethrin I G 121-21-1 10             
Pyrethrin II G 121-29-9 10             
pyridaat G 55512-33-9 30             
pyridaben G 96489-71-3 10             
pyridalyl G 179101-81-6 10     13 13     9 9 
pyrimethanil G 53112-28-0 30             
pyriproxifen G 95737-68-1 10         6    
quinoclamine G 2797-51-5 10            6 
quizalofop-P-ethyl  G 100646-51-3 10             
rimsulfuron G 122931-48-0 30             
simazine G 122-34-9 10 51 177 504 6 11 31   47   7 
spinosad A G 168316-95-8 10             
spinosad D G 131929-60-7 10             
spirodiclofen G 148477-71-8 10             
spirotetramat G 203313-25-1 10             
sulcotrion G 96-63-9 30             
tebuconazool G 107534-96-3 15         10    
tebufenpyrad G 119168-77-3 20      132       
teflubenzuron G 83121-18-0 30             
tepraloxydim G 149979-41-9 5             
terbuthylazin-desethyl G 30125-63-4 10  9 14   10   9    
terbutryn G 886-50-0 20        13     
terbutylazine G 5915-41-3 10 3 9  5 7 39 6 60 48  6  
tetramethrin (som) G 7696-12-0 50     26    51    
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tetramethrin-cis G 7696-12-0 50             
tetramethrin-trans G 7696-12-0 50     26    51    
thiabendazol G 148-79-8 30             
thiacloprid G 111988-49-9 30      16       
thiamethoxam G 153719-23-4 10       7  47    
thiofanate-methyl G 23564-05-8 10             
thiram  G 137-26-8 10             
tolclofos-methyl G 57018-04-9 20  6      5   7  
tolylfluanide G 731-27-1 30  6   6        
triadimenol G 55219-65-3 30             
tri-allaat G 2303-17-5 10             
triasulfuron G 82097-50-5 30             
triazamaat G 112143-82-5 50  50   404 164  44   40 40 
tribenuron-methyl G 101200-48-0 30             
triclopyr G 55335-06-3 5             
triflumizole G 68694-11-1 10             
triflusulfuron-methyl G 126535-15-7 30             
vinclozolin G 50471-44-8 30             
atenolol F 29122-68-7 10             
benthiavalicarb isopropyl  F 177406-68-7 10             
bezafibrate F 41859-67-0 10             
bisoprolol F 66722-44-9 10             
carbamazepine F 298-46-4 10         11    
chloroquine F 54-05-7 10             
clofibric acid F 882-09-7 10             
clotrimazole F 23593-75-1 10             
cyclophosphamide F 58-18-0 5             
cytarabine F 147-94-4 5             
diatrizoic acid F 117-96-4 5             
dichlofenac F 15307-86-5 10             
diclofenac F 15307-86-5 10             
diethylstilbestrol F 56-53-1 10             
doxorubicin F 25316-40-9 5             
estradio-alfa F 57-91-0 10             
estradio-beta F 50-28-2 10             
estradiol-alfa F 57-91-0 10             
estradiol-beta F 50-28-2 10             
estrone F 53-16-7 10             
ethynilestradiol-alfa F 57-63-6 10             
etoposide F 33419-42-0 5             
fenofibrate F 49562-28-9 10             
fluopicolide F 239110-15-7 10   7  5 11 5 41 40   7 
gemfibrozil F 25812-30-0 10             
ibuprofen F 51146-56-6 10       5      
ifosfamide F 3778-73-2 10             
Iodipamide F 606-17-7 5             
Iohexol F 66108-95-0 5 6 3 46 8  22 5 6 9 12  11 
Iomeprol F 78649-41-9 10             
Iopamidol F 60166-93-0 10             
Iopanoic acid F 96-83-3 10             
Iopromide F 73334-07-3 10             
ketoprofen F 22071-15-4 10             
lidocaine F 137-58-6 10             
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mandipropamid F 374726-62-2 10             
metformin F 657-24-9 5             
methotrexate F 59-05-2 5             
metoprolol F 37350-58-6 10             
miconazole F 22916-47-8 10             
mitomycin F 50-07-7 5             
naproxen F 22204-53-1 10             
paracetamol F 103-90-2 10   62   73   37   42 
pentoxifylline F 1677-68-7 10             
phenazone F 60-80-0 10             
prednisolone F 50-24-8 5             
progesterone F 57-83-0 10             
prozac F 59333-67-4 10             
salicylic acid F 69-72-7 10 82  37 138 23 120 220 8 26 94 12 157 
sotalol F 3930-20-9 10             
2,4-dinitrophenol   D 51-28-5 50      26   26    
2-aminoacetophenon D 551-93-9 30   61 71  398   480   31 
anthraquinone D 84-65-1 20  13 10 63 11 8 28 7 8 45 7  
caffeine D 58-08-2 10 61 105 660 93 128 560 121 47 312 36 84 385 
DEET D 134-62-3 30  25 43 13 30 43  45 63  21 30 
amoxicillin A 26787-78-0 10             
azithromycin A 83905-01-5 10             
cefuroxime A 55268-75-2 10         6    
chloramphenicol A 56-75-7 10             
ciprofloxacin A 85721-33-1 10             
clarithromycin A 81103-11-9 10             
doxycycline A 564-25-0 10             
erythromycin A 114-07-8 10             
flumequine A 42835-25-6 10             
furazolidone A 67-45-8 10             
levofloxacin A 100986-85-4 10             
lincomycin A 154-21-2 10             
ofloxacin A 82419-36-1 10             
oxytetracycline A 79-57-2 10             
roxithromycin A 80214-83-1 10             
sulfachloropyridazine A 80-32-0 10             
sulfadiazine A 68-35-9 10       30  119    
sulfamethazine A 57-68-1 10 21  60 16  58 6  42    
sulfamethoxazole A 723-46-6 10         6    
tetracycline A 60-54-8 10             
trimethoprim A 738-70-5 10             
tylosin A 1401-69-0 10             
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