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BIJLAGE 4 CONCLUSIES  
 

Algemene conclusies:  

1) Groenten uit moestuinen bevatten pesticiden in concentraties die per middel beneden de 

toegestane normen (mrl’s) blijft. 

 

2) Bij het vaststellen van de normen wordt geen rekening gehouden met cocktaileffecten, dus de 

conclusie dat de gevonden gehaltes in de groenten veilig zijn, kan niet getrokken worden. 

 

3) Het aantal en de concentraties van gevonden stoffen in rogge als groenbemester en volgteelt / 

vanggewas na lelieteelt (monster 2) geven aan dat de bodem klinisch dood moet zijn.  

 

4) De teelt van voedergewassen en voedselgewassen na bollenteelt is zeer onwenselijk voor de 

gezondheid van het vee, respectievelijk de mens. 

 

5) Het ligt voor de hand dat de bollenbedrijven zelf mede slachtoffer zijn van hun vervuilde bodems 

door verlaagde bodemvruchtbaarheid en vermeerderd optreden van plagen en ziekten (vicieuze 

cirkel die leidt tot nog meer spuiten). 

 

6) De aard van dit eerste onderzoek geeft geen uitsluitsel over de belasting van omwonenden met 

al deze stoffen.  

 

7) Volgens de geraadpleegde databases heeft ongeveer een derde van de aangetroffen stoffen 

schadelijke eigenschappen voor de gezondheid van mens en dier. 

 

8) In het algemeen verspreiden bestrijdingsmiddelen, en we kunnen aannemen, ook de gevonden 

stoffen, zich via de dampfase, via opwaaiend stof van de velden, via de regen en via de 

spuitnevels.  

 

9) Er dient gericht onderzoek te worden gedaan naar de gezondheidseffecten van de (combinatie 

van) middelen.  Tot het bekend worden van de uitkomsten van dat onderzoek dienen er geen 

bespuitingen in de nabijheid van mens, natuur, in grondwaterbeschermingsgebieden en in 

waterwingebieden te worden uitgevoerd. 

 

10) De aanwezigheid van vele pesticiden in mest en gewas uit een natuurgebied geven aan dat ook 

de natuur vergiftigd wordt met pesticiden. Waar ze precies vandaan komen dient te worden 

uitgezocht.  

 

11) Het kan niet anders zijn dan dat gevonden gehalten pesticiden in de natuurgebieden een 

rampzalige invloed hebben op de biodiversiteit. 
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