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WENR

▪ Wageningen Environmental Research

● Voorheen Alterra

▪ Onderdeel van Wageningen Research

● Stichting met kennisinstituten voor toegepast onderzoek

▪ Onderdeel van Wageningen University & Research (WUR)

● Samen met Wageningen University (onderwijs en 

fundamenteel onderzoek)
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WENR

▪ Van oudsher focus op landelijk gebied, 

thans ook heel actief met onderzoek 

in stedelijk gebied (bijvoorbeeld AMS)

▪ Onderzoeksprogramma’s →
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Nieuwe bedreigingen door stoffen

1. Bekende stoffen die ‘plotseling’ gedetecteerd worden:

a. omdat men ze is gaan onderzoeken/monitoren

b. omdat de analysemethoden zijn verbeterd

2. ‘Echte’ nieuwe stoffen qua

productie en gebruik

3. Nieuwe kennis over (effecten van)

bekende verontreinigingen

4. Onbekende stoffen die meetbare

effecten veroorzaken
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WENR

▪ Veel onderzoek gedaan naar allerlei (diffuse) 

verontreinigingen, in (grond)water én bodem, o.a.:

● Meststoffen/nutriënten

● Gewasbeschermingsmiddelen

● Zware metalen

● Olie

▪ Ook ‘nieuwe’ verontreinigingen:

● Humane geneesmiddelen

● Diergeneesmiddelen

● Hormonen

● Pathogenen
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Onderzoek Gelderland

▪ Injectie van mest

▪ Kalver- en varkensbedrijven (5+5)

▪ Diergeneesmiddelen & natuurlijke hormonen

▪ Concentraties in mest, bodem, grondwater, oppervlaktewater 

& sediment
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Diergeneesmiddelen in de bodem (Gld.)
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Natuurlijke hormonen in de bodem (Gld.)
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Samenvatting onderzoek Gelderland

▪ Veel diergeneesmiddelen en natuurlijke hormonen na 

drijfmestinjectie in de bodem van percelen

▪ Sommige van deze stoffen mogelijk (zeer) persistent

▪ Goed oplosbare stoffen worden sporadisch terug gevonden in 

ondiep grondwater en sporadisch in sloten om de percelen

▪ Ook in grotere afwaterende beken diergeneesmiddelen en 

hormonen in het oppervlaktewater en sediment aangetroffen

▪ Waargenomen stoffen in mest als sulfadimidine en oestradiol

worden in in diepe (drinkwater)putten gevonden

▪ Algemene signaalwaarden voor grond- en oppervlaktewater 

worden sporadisch overschreden, maar voor de meeste stoffen 

bestaan nog geen echte effectdrempels
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Ontwormingsmiddelen
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Ontwormingsmiddelen
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Ontwormingsmiddelen

▪ Ontwormingsmiddel ivermectine heeft duidelijke effecten op 

mestinsecten in het veld (larven van mestvliegen en 

mestkevers)

▪ Dit middel wordt veel gebruikt:

● Grote grazers in natuurgebieden

● Recreatiepaardenhouderij

● Intensieve kalverhouderij

▪ Mogelijk PBT eigenschappen

▪ Ook aanverwante middelen

worden gebruikt (bij schapen)
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Ontwormingsmiddelen

▪ Effecten op populatie- en landschapsniveau: onderzoek naar 

dispersie & herstel
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Effecten op insectenetende hogere fauna?
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Veldleeuwerik

Grutto Grauwe klauwier

Hoefijzerneusvleermuis



Wat kan WENR bieden?

▪ Expertise voor onderzoek & advies:

● Bodemkunde

● Bodemecologie

● Bodemmicrobiologie

● Milieuchemie/bodemchemie

● Toxicologie & ecotoxicologie

● Hydrologie/ecohydrologie

● Natuur & biodiversiteit

● Klimaat

● Enz.
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Wat kan WENR bieden?

▪ Infrastructuur & instrumenten:

● Chemische & ecologische laboratoria (ook GLP)

o Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem (CBLB)

o Analyse van stoffen (WENR, RIKILT)

o Bioassays

o e-DNA

● Veldonderzoek

● Proeflocaties (landbouw, veehouderij, kassen)

● Modellen voor verspreiding & effecten

● Indicatoren voor milieubeleid

● Bodem triade-onderzoek (verontreinigde locaties)
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Sinderhoeve

Experimentele faciliteit
modelecosystemen
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Modellen

▪ Ontwikkeld voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM)

▪ Bodem, grondwater, oppervlaktewater

▪ Uitspoeling, afspoeling, effecten

● TOXSWA

● PEARL-varianten (SOILPEARL,

GeoPEARL)

● CASCADE

● HAIR

● PERPEST

● Enz.
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Indicatoren

▪ Nationale milieuindicator (NMI):

● Oppervlaktewater, grondwater, bodem lucht

● Risico’s waterleven in sloot, uitspeling naar grondwater, 

bodemleven en terrestrische natuur

● Gebuikt voor evaluatie GBM-beleid, emissieregistratie, 

Compendium Leefomgeving

▪ Bestrijdingsmiddelenatlas

● Monitoringsdata grondwater

● Ruimtelijke & temporele presentatie

● T.b.v. evaluatie toelatingsbeleid
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Einde

Hartelijk dank!

joost.lahr@wur.nl

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-

Research.htm
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