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Meten=Weten, Havelte, 15 maart 2019

10 monsters, 5 grond-, 4 groen- en 1 mestmonster
75% van stoffen aangetroffen in groenbemester naast voormalig bollenperceel en in 
de bodem rand bollenpercelen 

Buijs Agro-Services
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Groenbemester rogge na lelieteelt

middel werking aangetroffen
(ug/kg)

kanker
verwekkend ?

hormoon-
verstorend?

2-4, D herbicide 111 mogelijk vermoedelijk

Fluroxypyr herbicide 51,8 niet waarschijnlijk ?

MCPA herbicide 44,2 mogelijk ?

Bitertanol fungicide 2,3 niet waarschijnlijk vermoedelijk

Difenyl fungicide 2,0 niet te classificeren vermoedelijk

Fluopyram fungicide/ne
matocide

0,8 ja ?

4-CPA herbicide 0,7 mogelijk ?

2-Fenylfenol fungicide 0,5 ja vermoedelijk

Propyzamide herbicide 0,2 ja vermoedelijk

Totaal: 20 stoffen, 217,2 microgram per kg rogge (vers-gewicht)
Hiervan zijn 8 stoffen (40%) bedenkelijk voor de gezondheid

Voorbeelden:

Meten=Weten, Havelte, 15 maart 2019

Bron: database Pesticides Action Network International



Bodemmonster van rand pioenrozenveld

middel werking aangetroffen
(ug/kg)

kanker-
verwekkend ?

hormoon-
verstorend?

Fluopyram fungicide/ne
matocide

160,5 ja ?

Boscalid fungicide 30,2 mogelijk ?

Fludioxonil fungicide 30,4 mogelijk ?

Trifloxystrobin fungicide 12,2 niet waarschijnlijk ?

Tebuconazool fungicide 7,4 mogelijk vermoedelijk

Epoxyconazool fungicide 7,4 ja vermoedelijk

Metolachloor-S herbicide 4,6 mogelijk vermoedelijk

Prochlotraz fungicide 2,1 mogelijk vermoedelijk

Fenvaleraat
+
Esfenvaleraat

Insecticide

insecticide
3,1

niet te
classificeren
niet waarschijnlijk

vermoedelijk

vermoedelijk

Totaal: 32 stoffen 318,2 microgram per kg bodem
Hiervan zijn 12 stoffen (37%) bedenkelijk voor de gezondheid

Voorbeelden:

Meten=Weten, Havelte, 15 maart 2019

Bron: database Pesticides Action Network International



Minstens 30% van de aangetroffen bestrijdings-middelen
hebben mogelijk een schadelijke werking op de gezondheid
van mens en dier.

• Kankerverwekkend
• Hormoonverstorend
• Schadelijk voor het zenuwstelsel
• Effect op reproductie en ontwikkeling

Uit voorzorgsprinciepe moeten deze middelen
niet meer toegepast worden !

Margriet Mantingh, WECF
Jelmer Buijs, Buijs Agro Services
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Het onderzoek van Meten=Weten

Een eerste stap om de ongemakkelijke feiten op tafel te krijgen



Herkomst pesticiden: 75% bollenteelt
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41

41 van de gevonden 56 stoffen waren aanwezig op de rand van bollenpercelen en in 
groenbemester naast voormalig bollenperceel en slechts 15 stoffen niet

Dat is 75% van alle gevonden pesticiden in 10 monsters
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Voorlopige conclusies (I)

1. Groenten uit eigen tuin bevatten pesticiden, maar in dosis beneden de toegestane 
normen (mrl)

2. De normen houden geen rekening 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 groenbemesters en op de rand 
van percelen geven aan dat de bodem klinisch dood moet zijn

4. De teelt van voedergewassen na de bollenteelt is zeer onwenselijk voor de gezondheid 
van het vee

5. Het ligt voor de hand dat de bollenbedrijven zelf mede slachtoffer zijn van hun 
vervuilde bodems door verlaagde bodemvruchtbaarheid en versterkt 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. 



Voorlopige conclusies (II)

7. De gevonden stoffen kunnen zich blijkbaar goed verspreiden over de 
wijdere omgeving via de dampfase, via opwaaiend stof van de velden, via de 
regen en via de spuitnevels
8. Er dient gericht onderzoek te gebeuren naar de gezondheidseffecten en 
tot het bekend worden van de uitkomsten dienen er geen bespuitingen in de 
nabijheid van mens en natuur te worden uitgevoerd
9. 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. 

M. Mantingh en ir. J. Buijs
12 maart 2019



Stellingen

1. Het kan niet anders zijn dan dat gevonden gehalten pesticiden in de 
natuurgebieden een rampzalige invloed hebben op de biodiversiteit

2. Ook op de landbouw zelf hebben deze stoffen een grote negatieve 
invloed

3. Het is wenselijk de marktwaarde van sterk vervuilde percelen in 
overeenstemming te brengen met hun vervuilde status; ze zullen 
geldelijk moeten worden afgewaardeerd. Daarvan zal een 
preventieve werking uitgaan ter voorkoming van vervuiling
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