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Wie heeft het voor het zeggen in de zaadhandel? 



Wie heeft het voor het zeggen in de agrochemie? 



Dosis-werkingsrelaties van imidacloprid bij bijen en mieren 
G. Rondeau, F. Sánchez-Bayo, H.A. Tennekes, A. Decourtye,  R. Ramirez-Romero, N. Desneux 

Delayed and time-cumulative toxicity of imidacloprid in bees, ants and termites.  
Nature Sci. Rep. 4, 5566; DOI:10.1038/srep05566 



Normoverschrijding van imidacloprid in 2010 ten 
opzichte van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 

(MTR = 13 nanogram per liter oppervlaktewater) 

• Rode stippen: locaties waar de norm 
meer dan 5 maal wordt 
overschreden.  

• Oranje stippen: locaties waar de 
norm 2-5 maal wordt overschreden 

• Gele stippen: locaties waar de norm 
tot 2 maal wordt overschreden 

• Groene stippen: locaties waar de 
concentratie lager is dan de norm 

• Grijze stippen: niet toetsbaar (te 
weinig metingen en/of chemische 
analyse niet gevoelig genoeg)  
 

Bronnen:  
- Bestrijdingsmiddelenatlas (CML, 2013) 
- C.E. Smit | D. Kalf. Bestrijdingsmiddelen in 
oppervlaktewater. Vergelijking tussen Nederland en 
andere Europese landen 
RIVM briefrapport 601714026/2014 



De Klokkenluider 

 



Imidacloprid concentraties correleren met achteruitgang van vogels  
omdat insecten een onmisbare eiwitbron voor opgroeiende kuikens zijn 

Bron: Sovon  



De ondergang van akkervogels in Europa 
The Guardian, 26 mei 2012 



Achteruitgang weidevogels vanaf 1990 
SOVON 2013 



Pesticide residuen in de voeding bedreigen de gezondheid 
Sterke toename van autisme in West-Europa en de VS 



De NL regering voert aangenomen TK motie niet uit  

Motie Ouwehand c.s.: moratorium op gebruik neonicotinoiden 
15-11-2012 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
constaterende, dat de relatie tussen het gebruik van neonicotinoiden enerzijds en de hoge sterfte onder 
bijen en het optreden van hersenschade bij kinderen anderzijds niet is uitgesloten, 

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op het gebruik van 
neonicotinoiden totdat vaststaat dat neonicotinoiden geen schadelijk effect 
hebben op bijen en de volksgezondheid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Ouwehand 
Van Gerven 
Schouw 

Status: Aangenomen 18/03/2014 
Voor: PvdD, SP, PvdA, GL, D66, 50+, PVV 
Tegen: VVD, CU, CDA, SGP, Bontes 



Reactie van de Gouden Driehoek 
Ministerie EZ – Wageningen Universiteit – LTO/Agrochemie 

 
• Afgelopen dagen is in de 

media veel aandacht voor de 
studie van de European 
Academies Science Advisory 
Council (EASAC). 

• De auteurs leggen de nadruk 
op de vermeende daling in 
aantallen van nuttige insecten, 
wilde bestuivers en vogels in 
de afgelopen decennia, zonder 
daarbij duidelijk te kunnen 
aantonen dat deze terugval 
kan worden toegeschreven 
aan neonicotinoïden als enige 
of belangrijkste factor 



De ondermijnende activiteiten van de gouden driehoek 
 

“De boeren zijn de dragers van de Nederlandse economie.”  
“De VS is de kampioen in vierkante kilometers. Wij zijn kampioen in productie per vierkante kilometer!” 

• De Gouden Driehoek vertegenwoordigt een belangrijk deel van de 
voedselmarkt (Agro-Foodsector): Akkerbouw, glastuinbouw of 
veeteelt/zuivel. Men is er trots op dat Nederland de één na de 
grootste voedselexporteur van de wereld is. 

• Partijen als het Louis Bolk instituut, of Milieudefensie, 
Vogelbescherming, Natuurmonumenten, een van de Natuur- of 
Milieufederaties of Foodwatch zijn niet vertegenwoordigd 

• Aan dieronvriendelijke productiemethoden of het gebruik van 
gevaarlijke bestrijdingsmiddelen zoals de neonicotinoïden waardoor 
de natuur en volksgezondheid in ons land ernstige klappen oploopt 
wordt het liefst voorbij gegaan.  

• Het allergrootste probleem is de lage prijzen die de boeren voor 
hun producten krijgen. Juist daardoor kunnen ze maar één ding 
doen: aan de leiband van de zaad- en chemie-industrie meer 
hoogproducerende gewassen zaaien. 


