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Milieu Incident met Milieu Incident met OrganochloorOrganochloor
Insecticiden Insecticiden -- DDT en DDT en DieldrinDieldrin

DDT DDT -- Werking ontdektWerking ontdekt
in 1939, Nobelprijs 1948in 1939, Nobelprijs 1948

DieldrinDieldrin

•• SilentSilent Spring (dode lente) Spring (dode lente) 
van Rachel van Rachel CarsonCarson (1962)(1962)

•• De stoffen dringen de De stoffen dringen de 
voedselketen binnenvoedselketen binnen

•• De stoffen hopen zich op in De stoffen hopen zich op in 
vetweefselvetweefsel

•• De stoffen veroorzaken De stoffen veroorzaken 
massale vogelsterftemassale vogelsterfte



Bijensterfte: een nieuw milieu incident Bijensterfte: een nieuw milieu incident 
waarbij insecticiden betrokken zijn ?waarbij insecticiden betrokken zijn ?

•• Bijensterfte neemt wereldwijd alarmerend toe.Bijensterfte neemt wereldwijd alarmerend toe.
In Nederland is de bijensterfte de laatste zes jaar verdubbeldIn Nederland is de bijensterfte de laatste zes jaar verdubbeld

Ook de wilde bijen en de hommels lopen terugOok de wilde bijen en de hommels lopen terug

Bijen en hommels Bijen en hommels bestuivenbestuiven gewassen en vervullen daarmee een gewassen en vervullen daarmee een 
belangrijke rol in de belangrijke rol in de voedselproductie. voedselproductie. Er dreigt een Er dreigt een bestuivingscrisisbestuivingscrisis te te 
ontstaanontstaan

Bronnen: Visie Bronnen: Visie BijenhouderijBijenhouderij en Insectenbestuiving , PRI rapport 227, en Insectenbestuiving , PRI rapport 227, 
Wageningen Universiteit en Wageningen Universiteit en www.wildebijen.nlwww.wildebijen.nl

•• De huidige insecticiden zoals De huidige insecticiden zoals imidaclopridimidacloprid zijn extreem giftig voor bijen zijn extreem giftig voor bijen 

Het toelatingsbeleid van Het toelatingsbeleid van imidaclopridimidacloprid is in NL gestaag verruimd sinds 1994 is in NL gestaag verruimd sinds 1994 

Brandbrief van Jeroen van der Sluijs en Henk Tennekes in NRC Brandbrief van Jeroen van der Sluijs en Henk Tennekes in NRC 
Handelsblad van 2 mei 2009Handelsblad van 2 mei 2009



ImidaclopridImidacloprid is gebaseerd op is gebaseerd op 
Nicotine, een natuurlijk insecticideNicotine, een natuurlijk insecticide

•• NicotineNicotine •• ImidaclopridImidacloprid

•• 66--chloornicotinezuurchloornicotinezuur
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Nicotine en Nicotine en ImidaclopridImidacloprid
zijn zenuwgiftenzijn zenuwgiften

•• Nicotine en Nicotine en imidaclopridimidacloprid bootsen bootsen 
de werking van de werking van acetylcholineacetylcholine nana
op op nicotinergenicotinerge acetylcholineacetylcholine
receptorenreceptoren

AcetylcholineAcetylcholine is boodschapperstof is boodschapperstof 
bij signaaloverdracht in het bij signaaloverdracht in het 
zenuwstelselzenuwstelsel

Na receptor Na receptor activatieactivatie wordt wordt 
acetylcholineacetylcholine door door acetylcholineacetylcholine--
esteraseesterase razend snel afgebrokenrazend snel afgebroken

•• ImidaclopridImidacloprid activeert bij activeert bij 
voorkeur een type receptoren die voorkeur een type receptoren die 
vooral bij insecten voorkomenvooral bij insecten voorkomen

ImidaclopridImidacloprid wordt echter niet wordt echter niet 
afgebroken en zorgt voor afgebroken en zorgt voor 
blokkade van de receptor blokkade van de receptor 

Gevolg: verlamming en sterfteGevolg: verlamming en sterfte



NeonicotinoideNeonicotinoide insecticiden insecticiden 
zijn zijn systemischesystemische giftengiften

•• DDezeeze producten worden opgenomen in de producten worden opgenomen in de 
sapstroom en vervolgens door de gehele plant sapstroom en vervolgens door de gehele plant 
getransporteerdgetransporteerd

•• Het plantensap wordt daardoor giftig voor etende Het plantensap wordt daardoor giftig voor etende 
en zuigende insectenen zuigende insecten

•• Gewasbescherming is daardoor mogelijk met zeer Gewasbescherming is daardoor mogelijk met zeer 
geringe hoeveelheden insecticidegeringe hoeveelheden insecticide



RISICO ANALYSE IMIDACLOPRIDRISICO ANALYSE IMIDACLOPRID

•• GOEDE OPLOSBAARHEID EN MOEILIJKE AFBREEKBAARHEID GOEDE OPLOSBAARHEID EN MOEILIJKE AFBREEKBAARHEID 
IN WATERIN WATER
Risico : vervuiling van grondRisico : vervuiling van grond-- en oppervlaktewateren oppervlaktewater

•• PERSISTENTIE IN DE BODEMPERSISTENTIE IN DE BODEM
Risico: meerdere jaren stof opname door plantenRisico: meerdere jaren stof opname door planten

•• EXTREME GIFTIGHEID VOOR BIJENEXTREME GIFTIGHEID VOOR BIJEN
DE METABOLIET 6DE METABOLIET 6--CHLOORNICOTINEZUUR IS NOG GIFTIGER CHLOORNICOTINEZUUR IS NOG GIFTIGER 
VOOR BIJEN VOOR BIJEN 
Risico: bijensterfteRisico: bijensterfte

Bron: CST (ComitBron: CST (Comitéé scientifiquescientifique et et techniquetechnique de de l'l'éétudetude multifactoriellemultifactorielle des des troublestroubles des des abeillesabeilles), 2003), 2003



De Extreme Giftigheid van De Extreme Giftigheid van 
ImidaclopridImidacloprid voor Bijenvoor Bijen

•• 1 gram 1 gram imidaclopridimidacloprid eerlijk verdeeld eerlijk verdeeld 
over de voltallige wereldbevolking over de voltallige wereldbevolking 
(6,8 miljard personen) is per persoon (6,8 miljard personen) is per persoon 
al genoeg gif om een werkbij al genoeg gif om een werkbij 
arbeidsongeschikt te maken  arbeidsongeschikt te maken  



Haalbij wordt Arbeidsongeschikt na  Haalbij wordt Arbeidsongeschikt na  
Blootstelling aan 0,1 Blootstelling aan 0,1 ngng ImidaclopridImidacloprid
Bron: CST (ComitBron: CST (Comitéé scientifiquescientifique et et techniquetechnique de de l'l'éétudetude multifactoriellemultifactorielle des des troublestroubles des des abeillesabeilles), 2003), 2003

KnockdownKnockdown effect (verlamming)effect (verlamming)
en en bewegingsbewegings coordinatiecoordinatie::

0,0022 0,0022 nanogramnanogram
66--chloornicotinezuur chloornicotinezuur 
per honingbijper honingbij

Effect treedt op vanaf dag 6Effect treedt op vanaf dag 6

Laboratoriumstudie naarLaboratoriumstudie naar
effecten van herhaalde oraleeffecten van herhaalde orale
toediening van metabolieten vantoediening van metabolieten van
imidaclopridimidacloprid

ProboscisProboscis (populair: de tong)(populair: de tong)
uitsteek reflex = maat vooruitsteek reflex = maat voor
geconditioneerd geheugen engeconditioneerd geheugen en
leervermogen:leervermogen:

0,1 0,1 nanogramnanogram imidaclopridimidacloprid perper
honingbijhoningbij

Effect treedt op na 15 minutenEffect treedt op na 15 minuten

Laboratoriumstudie naar deLaboratoriumstudie naar de
effecten van een of meer lokaleeffecten van een of meer lokale
toedieningentoedieningen



Veldonderzoek in Frankrijk (2002 Veldonderzoek in Frankrijk (2002 –– 2005)2005)
in 5 belangrijke gebieden van honing productie , 5 in 5 belangrijke gebieden van honing productie , 5 
bijenstallen per gebied, 5 bijenstallen per gebied, 5 bijenvolkenbijenvolken per bijenstalper bijenstal

•• ImidaclopridImidacloprid en metaboliet 6en metaboliet 6--
chloornicotinezuur waren de chloornicotinezuur waren de 
meest voorkomende residuen meest voorkomende residuen 
in stuifmeel, honing en bijenin stuifmeel, honing en bijen

•• Geen statistisch verband Geen statistisch verband 
tussen bijenvolk sterfte en tussen bijenvolk sterfte en 
pesticiden residuenpesticiden residuen

•• SynergistischeSynergistische werkingen werkingen 
tussen pesticiden residuen en tussen pesticiden residuen en 
pathogenenpathogenen werden niet werden niet 
nader onderzochtnader onderzocht

Bron: Bron: ChauzatChauzat et al. (2009) et al. (2009) 
EnvironEnviron. . EntomolEntomol. 38(3): 514. 38(3): 514--523523

•• Gem. Gem. ImidaclopridImidacloprid
concentratie:concentratie:

Stuifmeel  Stuifmeel  -- 0,9 0,9 ngng / g/ g
Honing Honing –– 0,7 0,7 ngng / g/ g
Bijen Bijen –– 1,2 1,2 ngng / g/ g

•• Gem. 6Gem. 6--chloornicotinezuur chloornicotinezuur 
concentratie:concentratie:

Stuifmeel  Stuifmeel  -- 1,2 1,2 ngng / g/ g
Honing Honing –– 1,2 1,2 ngng / g/ g
Bijen Bijen –– 1,0 1,0 ngng / g/ g



Werkingsmechanisme Werkingsmechanisme ImidaclopridImidacloprid op op 
KolonieKolonie--vormendevormende Sociale InsectenSociale Insecten

““PremisePremise causescauses a range of a range of effectseffects in in termitestermites,, theythey stopstop
feeding and are feeding and are unableunable to to maintainmaintain theirtheir colonycolony. . 

A A secondsecond effect, effect, exclusiveexclusive to to PremisePremise, is , is calledcalled PremisePremise plusplus
Nature. Nature. ThisThis product product makesmakes termitestermites susceptiblesusceptible to to infectioninfection
by by naturallynaturally occurringoccurring organismsorganisms..

EitherEither wayway, the , the termitestermites die and your home is die and your home is protectedprotected““

Bron: Product Informatie ProducentBron: Product Informatie Producent



Zeeland, ZuidZeeland, Zuid-- en Noorden Noord--Holland, Friesland, Holland, Friesland, 
Groningen, Zuiderzeepolders:Groningen, Zuiderzeepolders:
Grondwater beneden NAPGrondwater beneden NAP (Bron TNO(Bron TNO--NITG)NITG)



ImidaclopridImidacloprid in het Nederlandse Oppervlaktewater in 2006:in het Nederlandse Oppervlaktewater in 2006:
Rode Stippen Gemiddeld 37 Keer Boven de MTR NormRode Stippen Gemiddeld 37 Keer Boven de MTR Norm
Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)



De helft van de bijenvolken in ZuidDe helft van de bijenvolken in Zuid--
Holland en de Zuiderzeepolders  Holland en de Zuiderzeepolders  
overleefde de winter niet in 2008overleefde de winter niet in 2008



Voorzorgsprincipe Voorzorgsprincipe -- Uitgangspunt Uitgangspunt 
van Europese Milieuwetgevingvan Europese Milieuwetgeving

als er substantials er substantiëële aanwijzingen bestaan datle aanwijzingen bestaan dat
een nieuwe technologie of activiteit ernstigeeen nieuwe technologie of activiteit ernstige
effecten kan hebben op het milieu, krijgt heteffecten kan hebben op het milieu, krijgt het
milieu het voordeel van de twijfel en moetenmilieu het voordeel van de twijfel en moeten
risicobeperkende maatregelen volgenrisicobeperkende maatregelen volgen ook alook al
is er nog sprake van wetenschappelijkeis er nog sprake van wetenschappelijke
onzekerheid over de risico'sonzekerheid over de risico's

Bron: Bron: http://http://europa.eueuropa.eu//scadplusscadplus/leg/en//leg/en/lvblvb/l32042.htm/l32042.htm



StellingStelling

NEDERLANDNEDERLAND

•• met veel landmet veel land-- en tuinbouw beneden de zeespiegel en tuinbouw beneden de zeespiegel 

•• dient terughoudend te zijn bij de toelating van dient terughoudend te zijn bij de toelating van 
wateroplosbarewateroplosbare, , 
moeilijk afbreekbare, en moeilijk afbreekbare, en 
voor bijen zeer giftige insecticidenvoor bijen zeer giftige insecticiden

•• omdat liberaal gebruik tot omdat liberaal gebruik tot 
vervuiling van het oppervlaktewater en vervuiling van het oppervlaktewater en 
verhoogde bijensterfte kan leidenverhoogde bijensterfte kan leiden



LandLand-- en Tuinbouw in Nederlanden Tuinbouw in Nederland

•• Tuinbouw:Tuinbouw: intensieve teelt van groenten, fruit, bloemen, planten, intensieve teelt van groenten, fruit, bloemen, planten, 
bomen, bollen of zaden in de kas of in bomen, bollen of zaden in de kas of in vollegrondvollegrond

•• Akkerbouw:Akkerbouw: teelt van suikerbieten, aardappelen, graansoorten, teelt van suikerbieten, aardappelen, graansoorten, 
snijsnij-- en korrelmaen korrelmaïïs, koolzaads, koolzaad

•• Bijen ingezet voor bestuiving in deBijen ingezet voor bestuiving in de

Fruitteelt:Fruitteelt: aardbei, abrikoos, appel, braam, framboos, kers, aardbei, abrikoos, appel, braam, framboos, kers, 
meloen, mirabel, peer, pruim, kruisbes, rode bes, witte bes, meloen, mirabel, peer, pruim, kruisbes, rode bes, witte bes, 
blauwe bes, zwarte besblauwe bes, zwarte bes

Groenteteelt:Groenteteelt: aubergine, augurk, courgette, paprika aubergine, augurk, courgette, paprika 

Sierteelt:Sierteelt: bloemen en bessenbloemen en bessen

Zaadteelt:Zaadteelt: koolzaad en preizaadkoolzaad en preizaad



Toelating Toelating ImidaclopridImidacloprid
in Nederlandin Nederland
•• 1994: 1994: bloemisterijgewassen (onder glas) , zaden van suikerbloemisterijgewassen (onder glas) , zaden van suiker-- en en 

voederbietenvoederbieten
•• 1995: 1995: snijmasnijmaïïs en korrelmas en korrelmaïïs  (zaaizaadbehandeling)s  (zaaizaadbehandeling)
•• 1996: 1996: pootaardappelen (grondbehandeling bij het poten)pootaardappelen (grondbehandeling bij het poten)
•• 1999: 1999: sierplanten in potten en bakkensierplanten in potten en bakken
•• 2000:2000: planten op terras en balkonplanten op terras en balkon
•• 2002:2002: zaden van sla zaden van sla 
•• 2004:2004: appels , perenappels , peren (2 keer per seizoen), aubergine, augurk, courgette, (2 keer per seizoen), aubergine, augurk, courgette, 

komkommer, tomaat en paprika (teelt onder glas), lelie (gewaskomkommer, tomaat en paprika (teelt onder glas), lelie (gewas-- en en 
dompelbehandeling), bloemisterijgewassen (dompelbehandeling), bloemisterijgewassen (vollegrondvollegrond), ), 
boomkwekerijgewassen en vaste planten boomkwekerijgewassen en vaste planten 

•• 2007:2007: Radicchio Radicchio rossorosso, groenlof, andijvie, sluitkool, spruitkool, boerenkool, , groenlof, andijvie, sluitkool, spruitkool, boerenkool, 
bloemkool, zaadprei en prei (zaadbehandeling inclusief dummy pilbloemkool, zaadprei en prei (zaadbehandeling inclusief dummy pil), ), 
onbedekte teelt van hop en in de pennenteelt van witlof, bedekteonbedekte teelt van hop en in de pennenteelt van witlof, bedekte teelt van teelt van 
Spaanse peper en paprika, bedekte teelt van gerbera, chrysant, tSpaanse peper en paprika, bedekte teelt van gerbera, chrysant, teelt van eelt van 
bloembolbloembol-- en bloemknolgewassen, bolbloemen bloemknolgewassen, bolbloem-- en en knolbloemgewassenknolbloemgewassen

Bron: Databank Bron: Databank CCollege voor de ollege voor de TToelating van oelating van GGewasbeschermingsmiddelen en ewasbeschermingsmiddelen en 
BBiociden (CTGB), Wageningeniociden (CTGB), Wageningen



IImidaclopridmidacloprid Gebruik in Nederland Gebruik in Nederland 
in Tien Jaar Verachtvoudigdin Tien Jaar Verachtvoudigd

Oppervlakte met Gebruik (hectare)Oppervlakte met Gebruik (hectare)

1995:1995: 5.3355.335

1998:1998: 22.63122.631

2000:2000: 28.97628.976

2004:2004: 40.00740.007

Bron: CBSBron: CBS



BelangrijksteBelangrijkste
teeltenteelten waarwaar
ImidaclopridImidacloprid
is is toegestaantoegestaan



ImidaclopridImidacloprid Normoverschrijdingen Normoverschrijdingen 
Nederlands Oppervlaktewater en Nederlands Oppervlaktewater en 
DrinkwaterDrinkwater

•• 2003 2003 –– 2004:2004:

Nummer 1Nummer 1 bij bij ecotoxicologischeecotoxicologische normoverschrijdingen (MTR) normoverschrijdingen (MTR) 

Nummer 8Nummer 8 bij drinkwater normoverschrijdingenbij drinkwater normoverschrijdingen

Grootste stijgerGrootste stijger t.o.v. de periode 1997t.o.v. de periode 1997--1998 in de bijdrage aan de 1998 in de bijdrage aan de 
milieubelastingmilieubelasting volgens volgens ecotoxicologischeecotoxicologische en drinkwaternormen drinkwaternorm

•• hoog op de lijst van normoverschrijdende bestrijdingsmiddelenhoog op de lijst van normoverschrijdende bestrijdingsmiddelen
in het stroomgebied van de Rijnin het stroomgebied van de Rijn

Bron:Bron:
RIVM rapport 607016001/2006 RIVM rapport 607016001/2006 -- Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006 milieuEvaluatie duurzame gewasbescherming 2006 milieu



ImidaclopridImidacloprid Emissie naar het Emissie naar het 
Oppervlaktewater in LandOppervlaktewater in Land-- en en 
Tuinbouw Gebieden in NederlandTuinbouw Gebieden in Nederland

•• Bloembollenteelt:Bloembollenteelt: boldompelingboldompeling voor het plantenvoor het planten

•• Akkerbouw en Akkerbouw en vollegrondsgroenteteeltvollegrondsgroenteteelt: : het gebruik op het gebruik op traystrays met met 
koolplanten en afregenen na het spuitenkoolplanten en afregenen na het spuiten

•• Fruitteelt:Fruitteelt: bespuitingen in het voorjaar (druppeldrift)bespuitingen in het voorjaar (druppeldrift)

•• Glastuinbouw:Glastuinbouw: uitspoeling door afdruipen van gewas, spuien van uitspoeling door afdruipen van gewas, spuien van 
drainwater, lozing van condenswaterdrainwater, lozing van condenswater

•• Sierteelt in de grond:Sierteelt in de grond: uitspoelinguitspoeling

Bron: H.A.E. de Werd, W.H.J. Bron: H.A.E. de Werd, W.H.J. BeltmanBeltman & R.C.M. & R.C.M. MerkelbachMerkelbach, 2006., 2006.
Puntbelastingen in de gewasbescherming, Praktijkonderzoek Puntbelastingen in de gewasbescherming, Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving en Plant & Omgeving en AlterraAlterra



Hotspots Hotspots ImidaclopridImidacloprid Vervuiling Vervuiling 
Nederlandse OppervlaktewaterNederlandse Oppervlaktewater

•• GlastuinbouwgebiedenGlastuinbouwgebieden
zoals zoals HarmelerwaardHarmelerwaard
Bron: Waterkwaliteit Rijnlanden 2004Bron: Waterkwaliteit Rijnlanden 2004

•• FlevolandFlevoland
Bron: Waterkwaliteit Zuiderzeeland 2006Bron: Waterkwaliteit Zuiderzeeland 2006--20072007

•• NoordNoord--Hollands ZandgebiedHollands Zandgebied
Bron: Tweede Rapport Waterkwaliteit BloembollenstreekBron: Tweede Rapport Waterkwaliteit Bloembollenstreek

•• 218 metingen in 2006 boven de 5*MTR218 metingen in 2006 boven de 5*MTR
De mediaan was 24*MTR en het gemiddelde 37*MTRDe mediaan was 24*MTR en het gemiddelde 37*MTR
MTRMTR = 13 = 13 nanogramnanogram per literper liter
Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)



Bijna Nooit Maatregelen tegen Bijna Nooit Maatregelen tegen 
Normoverschrijdingen !!Normoverschrijdingen !!
•• ““Om op basis van normoverschrijdingen maatregelen in de Om op basis van normoverschrijdingen maatregelen in de 

toelatingssfeer te nemen is een causaal verband nodig volgens detoelatingssfeer te nemen is een causaal verband nodig volgens de
pesticidenrichtlijn (91/414). pesticidenrichtlijn (91/414). 

Met andere woorden, je moet weten welke toepassing op welk Met andere woorden, je moet weten welke toepassing op welk 
gewas de normoverschrijding veroorzaakt, of dat er illegaal of gewas de normoverschrijding veroorzaakt, of dat er illegaal of 
onjuist gebruik is. onjuist gebruik is. 

In het laatste geval moet je dan gaan handhaven en in het eersteIn het laatste geval moet je dan gaan handhaven en in het eerste
geval de toelating aanscherpen omdat de huidige maatregelen geval de toelating aanscherpen omdat de huidige maatregelen 
kennelijk onvoldoende zijn.kennelijk onvoldoende zijn.

Juist het causale verband aantonen is lastig en vaak zelfs Juist het causale verband aantonen is lastig en vaak zelfs 
onmogelijk. Bijna nooit is er een statistische causale relatie eonmogelijk. Bijna nooit is er een statistische causale relatie en n 
daarom wordt er nooit iets gedaan.daarom wordt er nooit iets gedaan.””

Bron: Dennis Kalf, Adviseur/specialist, Bron: Dennis Kalf, Adviseur/specialist, RWSRWS--WaterdienstWaterdienst



ImidaclopridImidacloprid Emissie naar het Emissie naar het 
Oppervlaktewater in LandOppervlaktewater in Land-- en en 
Tuinbouw Gebieden in NederlandTuinbouw Gebieden in Nederland

•• Bloembollenteelt:Bloembollenteelt: boldompelingboldompeling voor het plantenvoor het planten

•• Akkerbouw en Akkerbouw en vollegrondsgroenteteeltvollegrondsgroenteteelt: : het gebruik op het gebruik op traystrays met met 
koolplanten en afregenen na het spuitenkoolplanten en afregenen na het spuiten

•• Fruitteelt:Fruitteelt: bespuitingen in het voorjaar (druppeldrift)bespuitingen in het voorjaar (druppeldrift)

•• Glastuinbouw:Glastuinbouw: uitspoeling door afdruipen van gewas, spuien van uitspoeling door afdruipen van gewas, spuien van 
drainwater, lozing van condenswaterdrainwater, lozing van condenswater

•• Sierteelt in de grond:Sierteelt in de grond: uitspoelinguitspoeling

Bron: H.A.E. de Werd, W.H.J. Bron: H.A.E. de Werd, W.H.J. BeltmanBeltman & R.C.M. & R.C.M. MerkelbachMerkelbach, 2006., 2006.
Puntbelastingen in de gewasbescherming, Praktijkonderzoek Puntbelastingen in de gewasbescherming, Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving en Plant & Omgeving en AlterraAlterra



De Uiteenlopende Water Normen De Uiteenlopende Water Normen 
voor voor ImidaclopridImidacloprid
•• 218 metingen in 2006 boven de 5*MTR 218 metingen in 2006 boven de 5*MTR –– gemiddeld 490 gemiddeld 490 ngng/L/L

Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)

•• ECOTOXICOLOGISCHE NORM (MTR) van 13 ECOTOXICOLOGISCHE NORM (MTR) van 13 nanogramnanogram/L : /L : 
37 keer hoger dan de norm37 keer hoger dan de norm

•• DRINKWATERNORM van 100 DRINKWATERNORM van 100 nanogramnanogram/L :/L :
bijna 5 keer hoger dan de normbijna 5 keer hoger dan de norm

•• TOELATINGSCRITERIUM CTGB van 600 microgram/L : TOELATINGSCRITERIUM CTGB van 600 microgram/L : 
ruimschoots binnen de normruimschoots binnen de norm

Bron: Bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nlwww.bestrijdingsmiddelenatlas.nl
Technische rapportage van de update van de BestrijdingsmiddelenaTechnische rapportage van de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas mettlas met
gegevens van de jaren 2005/2006, CML notitie 45, December 2008gegevens van de jaren 2005/2006, CML notitie 45, December 2008



CtgbCtgb Toelatingscriterium Gebaseerd op Toelatingscriterium Gebaseerd op 
Standaard Water SoortenStandaard Water Soorten

Voor Voor ImidaclopridImidacloprid::

•• TOELATINGSCRITERIUM 2006 TOELATINGSCRITERIUM 2006 

gebaseerd op gebaseerd op NoNo--ObservedObserved--EffectEffect--ConcentrationConcentration : 10: 10
voor de 96 uur toxiciteit voor algenvoor de 96 uur toxiciteit voor algen

6.69 milligram/L : 10 = 669 microgram/L6.69 milligram/L : 10 = 669 microgram/L

•• TOELATINGSCRITERIUM 2004TOELATINGSCRITERIUM 2004

gebaseerd op gebaseerd op NoNo--ObservedObserved--EffectEffect--ConcentrationConcentration : 10: 10
voor de 21voor de 21--dagen reprotoxiciteit voor kreeftachtige (dagen reprotoxiciteit voor kreeftachtige (DaphniaDaphnia magnamagna))

1.8 milligram/L : 10 = 180 microgram/L 1.8 milligram/L : 10 = 180 microgram/L 

Bron: Bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nlwww.bestrijdingsmiddelenatlas.nl
RIVM Letter Report 601716018/2008RIVM Letter Report 601716018/2008
EnvironmentalEnvironmental risk risk limitslimits forfor imidaclopridimidacloprid



Verhoging Maximaal Toelaatbaar Verhoging Maximaal Toelaatbaar 
Risiconiveau (MTR) in 2008 Risiconiveau (MTR) in 2008 
Gebaseerd op Water MuggenGebaseerd op Water Muggen

•• NIEUWE IMIDACLOPRID MTR OPPERVLAKTEWATER IN 2008: NIEUWE IMIDACLOPRID MTR OPPERVLAKTEWATER IN 2008: 

van 13 van 13 nanogramnanogram/L naar 67 /L naar 67 nanogramnanogram/L (factor 5)/L (factor 5)

•• NoNo--ObservedObserved--EffectEffect--ConcentrationConcentration : 10 : 10 

in een 10in een 10--dagen groei test met dagen groei test met ChironomusChironomus tentanstentans (water mug)(water mug)

670 670 nanogramnanogram/L : 10/L : 10

Bron: RIVM Letter Report 601716018/2008Bron: RIVM Letter Report 601716018/2008
EnvironmentalEnvironmental risk risk limitslimits for for imidaclopridimidacloprid



Hogere Blootstelling van Bijen in Gebieden Hogere Blootstelling van Bijen in Gebieden 
met Hoge met Hoge ImidaclopridImidacloprid Concentraties in het Concentraties in het 
Oppervlaktewater en DrinkwaterOppervlaktewater en Drinkwater

•• Toename van de belasting van stuifmeel en nectar:Toename van de belasting van stuifmeel en nectar:

ImidaclopridImidacloprid is een is een systemischsystemisch insecticide, wordt effectief insecticide, wordt effectief 
opgenomen door planten langs de slootkanten en door planten die opgenomen door planten langs de slootkanten en door planten die 
water krijgen uit vervuilde slotenwater krijgen uit vervuilde sloten

•• Fourageren van bijen op vervuild oppervlaktewaterFourageren van bijen op vervuild oppervlaktewater

•• Inwintering van bijen met vervuild drinkwater:Inwintering van bijen met vervuild drinkwater:

Bijenvolken krijgen in de winter vaak suikerwater gevoed, Bijenvolken krijgen in de winter vaak suikerwater gevoed, 
waarbij wel totwaarbij wel tot 15 liter drinkwater per volk per winter15 liter drinkwater per volk per winter wordt wordt 
geconsumeerdgeconsumeerd



Blootstelling van Bijen door Fourageren op Blootstelling van Bijen door Fourageren op 
ImidaclopridImidacloprid Vervuild Oppervlaktewater in Vervuild Oppervlaktewater in 
NederlandNederland

•• Water is nodig voor Water is nodig voor 
de voeding van het broed na de winterzitde voeding van het broed na de winterzit
als koelmiddel bij dreigende oververhitting als koelmiddel bij dreigende oververhitting 
en om de relatieve vochtigheid in bijenkast en broednest op peilen om de relatieve vochtigheid in bijenkast en broednest op peil te houdente houden

•• In zomerse omstandigheden kunnen de In zomerse omstandigheden kunnen de waterhaalsterswaterhaalsters in een bijenvolk in een bijenvolk 
(circa 1 procent van de populatie) ongeveer (circa 1 procent van de populatie) ongeveer een halve liter water per dag een halve liter water per dag 
binnenhalenbinnenhalen

•• 218 metingen in 2006 boven de 5*MTR:218 metingen in 2006 boven de 5*MTR:
het gemiddelde het gemiddelde imidaclopridimidacloprid gehalte is 490 gehalte is 490 nanogramnanogram/L/L
Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)

•• Dagelijkse blootstelling van een bijenvolk bij fourageren op verDagelijkse blootstelling van een bijenvolk bij fourageren op vervuild vuild 
oppervlaktewater in zomerse omstandigheden kan in NL oplopen totoppervlaktewater in zomerse omstandigheden kan in NL oplopen tot: : 
245 245 nanogramnanogram (0,1 (0,1 nanogramnanogram veroorzaakt gedragseffecten bij een bij)veroorzaakt gedragseffecten bij een bij)

Bron voor waterverbruik bijenvolk: P. Bron voor waterverbruik bijenvolk: P. ElshoutElshout (2003). De vierde dracht. Water! Ook voor(2003). De vierde dracht. Water! Ook voor
bijen een eerste levensbehoefte. bijen een eerste levensbehoefte. Bijen: maandblad voor imkers Bijen: maandblad voor imkers 12 (12) : 342 12 (12) : 342 --344344



Blootstelling door Inwintering van Blootstelling door Inwintering van 
Bijenvolken met Nederlands Bijenvolken met Nederlands 
DrinkwaterDrinkwater
•• Het drinkwater in Nederland wordt bereid uitHet drinkwater in Nederland wordt bereid uit ::

oppervlaktewater (40%) en grondwateroppervlaktewater (40%) en grondwater (60%) (60%) (Bron: RIVM)(Bron: RIVM)

•• Huidige drinkwater norm voor Huidige drinkwater norm voor imidaclopridimidacloprid: : 
100 100 nanogramnanogram per literper liter (Waterleidingbesluit)(Waterleidingbesluit)

•• 218 oppervlaktewater metingen in 2006 boven de 5*MTR:218 oppervlaktewater metingen in 2006 boven de 5*MTR:
het gemiddelde het gemiddelde imidaclopridimidacloprid gehalte is 490 gehalte is 490 nanogramnanogram per literper liter
= circa 5 keer hoger dan de drinkwaternorm= circa 5 keer hoger dan de drinkwaternorm
Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML)

•• Bijenvolken krijgen in de winter vaak suikerwater gevoed, waarbiBijenvolken krijgen in de winter vaak suikerwater gevoed, waarbij wel totj wel tot
15 liter drinkwater per volk per winter15 liter drinkwater per volk per winter wordt geconsumeerdwordt geconsumeerd
Bron: http://Bron: http://nl.wikipedia.orgnl.wikipedia.org//wikiwiki/Imker/Imker

•• Met de huidige drinkwater norm en een drinkwater consumptie van Met de huidige drinkwater norm en een drinkwater consumptie van 10 L: 10 L: 
import vanimport van 1000 1000 nanogramnanogram imidaclopridimidacloprid per volk per winter per volk per winter 
(0,1 (0,1 nanogramnanogram veroorzaakt gedragseffecten bij een bij)veroorzaakt gedragseffecten bij een bij)



Het RIVM over de Milieubelasting Het RIVM over de Milieubelasting 
van Nederlands Oppervlaktewatervan Nederlands Oppervlaktewater

Waterkwaliteit 1999Waterkwaliteit 1999--20052005 ““Modelberekeningen latenModelberekeningen laten
zien dat bij een geringezien dat bij een geringe
daling van hetdaling van het
bestrijdingsmiddelengebruikbestrijdingsmiddelengebruik
in Nederlandin Nederland toch een forsetoch een forse
vermindering van devermindering van de
milieubelasting van hetmilieubelasting van het
oppervlaktewater kanoppervlaktewater kan
plaatsvinden. plaatsvinden. Door een aantalDoor een aantal
technische maatregelen komttechnische maatregelen komt
minder bestrijdingsmiddel in hetminder bestrijdingsmiddel in het
oppervlaktewateroppervlaktewater ““

www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/bestrijdingsmiddelen/www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/bestrijdingsmiddelen/
modellering/modellering/



ThiamethoxamThiamethoxam: Bij vaststelling MTR : Bij vaststelling MTR 
geen rekening gehouden met bijengeen rekening gehouden met bijen
•• EcotoxicologischeEcotoxicologische norm oppervlaktewater (MTR):norm oppervlaktewater (MTR):

1000 1000 nanogramnanogram/L/L
Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML) Bron: Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden (CML) 
www.bestrijdingsmiddelenatlas.nlwww.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

•• In zomerse omstandigheden mag de dagelijkse blootstelling In zomerse omstandigheden mag de dagelijkse blootstelling van van 
een bijenvolk een bijenvolk door fourageren op oppervlaktewater door fourageren op oppervlaktewater dus oplopen dus oplopen 
tot tot 500 500 nanogramnanogram

•• ThiamethoxamThiamethoxam is net zo giftig voor bijen als is net zo giftig voor bijen als imidaclopridimidacloprid
Bron:Bron: www.syngenta.comwww.syngenta.com

•• Toegelaten in 2006/2007 voor zaadbehandeling vanToegelaten in 2006/2007 voor zaadbehandeling van zaden van zaden van 
sla,sla, andijvie,andijvie, suikersuiker-- en voederbietenen voederbieten enen snijmasnijmaïïs en korrelmas en korrelmaïïss

Bron: Databank Bron: Databank CCollege voor de ollege voor de TToelating van oelating van 
GGewasbeschermingsmiddelen en ewasbeschermingsmiddelen en BBiociden (CTGB), Wageningeniociden (CTGB), Wageningen



Een omstreden insecticide:Een omstreden insecticide:
Frankrijk en Frankrijk en ImidaclopridImidacloprid

Vanaf 1995:Vanaf 1995: Protesten van imkers tegen gebruik van Protesten van imkers tegen gebruik van imidaclopridimidacloprid

1999:1999: Verbod zaadbehandeling van zonnebloemen Verbod zaadbehandeling van zonnebloemen 

2003:2003: Conclusie CST (commissie van experts): Conclusie CST (commissie van experts): ImidaclopridImidacloprid is medeis mede
verantwoordelijk voor de massale bijensterfte in Frankrijkverantwoordelijk voor de massale bijensterfte in Frankrijk

2004:2004: Verbod zaadbehandeling van maVerbod zaadbehandeling van maïïss

Bron: CST (ComitBron: CST (Comitéé scientifiquescientifique et et techniquetechnique de de l'l'éétudetude multifactoriellemultifactorielle des des troublestroubles des des abeillesabeilles), 2003), 2003



Frankrijk en BijensterfteFrankrijk en Bijensterfte

Bijenvolk mortaliteit (%) winter 2008/2009Bijenvolk mortaliteit (%) winter 2008/2009
Bron: International Bron: International ScientistScientist NetworkNetwork ColossColoss, , www.beemonitoring.orgwww.beemonitoring.org -- 22 mei 200922 mei 2009



Omstreden insecticiden: Duitsland Omstreden insecticiden: Duitsland 
en en ImidaclopridImidacloprid / / ClothianidineClothianidine

2008:2008: Het Het systemischesystemische insecticide insecticide clothianidineclothianidine isis
schuldig aan het massale verlies van 11.500schuldig aan het massale verlies van 11.500
bijenvolken in de deelstaat bijenvolken in de deelstaat BadenBaden--WWüürttembergrttemberg

Uitspraak Duitse overheidsinstituut Julius Uitspraak Duitse overheidsinstituut Julius KKüühnhn

2009:2009: Am 9. Am 9. FebruarFebruar wurdewurde die die ZulassungZulassung vonvon ClothianidinClothianidin undund
ImidaclopridImidacloprid in in DeutschlandDeutschland definitivdefinitiv sistiertsistiert, , weilweil "die"die
DatenlageDatenlage ffüürr eineeine sicheresichere BewertungBewertung der der AuswirkungenAuswirkungen nochnoch
nicht nicht ausreichtausreicht""

Bron: Bron: SchweizerischerSchweizerischer LandwirtschaftlicherLandwirtschaftlicher InformationsdienstInformationsdienst, , www.lid.chwww.lid.ch



Duitsland en BijensterfteDuitsland en Bijensterfte

Bijenvolk mortaliteit (%) winter 2008/2009Bijenvolk mortaliteit (%) winter 2008/2009
Bron: Het International Bron: Het International ScientistScientist NetworkNetwork ColossColoss, , www.beemonitoring.orgwww.beemonitoring.org -- 22 mei 2009.22 mei 2009.



Omstreden insecticiden: Omstreden insecticiden: 
Groot BrittanniGroot Brittanniëë en en NeonicotinoidenNeonicotinoiden

2009:2009: Supermarktketen en grootste landbouwSupermarktketen en grootste landbouw
bedrijf bedrijf CoCo--opop doet alle doet alle neonicotinoideneonicotinoide insecticiden,insecticiden,
zoals zoals imidaclopridimidacloprid, , clothianidineclothianidine en en thiamethoxamthiamethoxam,,
uit voorzorg in de banuit voorzorg in de ban

Bron: Bron: http://www.cohttp://www.co--operative.coop/ethicsinaction/takeaction/planbeeoperative.coop/ethicsinaction/takeaction/planbee//



Omstreden insecticiden: Omstreden insecticiden: 
ItaliItaliëë en en systemischesystemische insecticideninsecticiden

2008 :2008 : De Italiaanse regering verbood het gebruikDe Italiaanse regering verbood het gebruik
van verschillende van verschillende systemischesystemische insecticiden dieinsecticiden die
verantwoordelijk worden gemaakt voor de dood vanverantwoordelijk worden gemaakt voor de dood van
miljoenen honingbijen. miljoenen honingbijen. 

Verbod van de zaadbehandeling vanVerbod van de zaadbehandeling van
o.a. o.a. maismais en zonnebloemen met en zonnebloemen met clothianidinclothianidin,,
imidaclopridimidacloprid, , fipronilfipronil en en thiamethoxamthiamethoxam

Bron: Bron: http://www.lifeinitaly.com/node/5451http://www.lifeinitaly.com/node/5451



Voorstel: Verbeteringen in het Voorstel: Verbeteringen in het 
Toelatingsbeleid Insecticiden ter Toelatingsbeleid Insecticiden ter 
Bescherming van Nuttige InsectenBescherming van Nuttige Insecten

•• Ongebreidelde Toelating van Milieubelastende Insecticiden zoals Ongebreidelde Toelating van Milieubelastende Insecticiden zoals 
ImidaclopridImidacloprid TegengaanTegengaan

•• Consequente Beperking van de Toelating van een Insecticide bij Consequente Beperking van de Toelating van een Insecticide bij 
Systematische NormoverschrijdingenSystematische Normoverschrijdingen

•• Ontwikkeling van Tests ter Detectie van Chronische Subletale Ontwikkeling van Tests ter Detectie van Chronische Subletale 
Effecten op Bijen.Effecten op Bijen.

De kooiproef, de tunnelproef en de veldproef bleken in FrankrijkDe kooiproef, de tunnelproef en de veldproef bleken in Frankrijk
niet toereikend te zijn om de subletale effecten aan te tonen diniet toereikend te zijn om de subletale effecten aan te tonen die e 
mede verantwoordelijk waren voor bijensterfte mede verantwoordelijk waren voor bijensterfte 

•• Bij Persistentie in de Bodem: Ontwikkeling van Tests ter DetectiBij Persistentie in de Bodem: Ontwikkeling van Tests ter Detectie e 
van Chronische Subletale Effecten op Nuttige Bodeminsectenvan Chronische Subletale Effecten op Nuttige Bodeminsecten



Nederland, Nederland, QuoQuo VadisVadis??

•• Plan A:Plan A: ItIt’’s the s the EconomyEconomy, , StupidStupid ??

Plan B:Plan B: Herziening Toelatingsbesluiten Insecticiden Herziening Toelatingsbesluiten Insecticiden 
of Verbod ?of Verbod ?

•• Plan B:Plan B: de toenmalige minister van landbouw de toenmalige minister van landbouw LardinoisLardinois
heeft eind jaren zestig de toepassingen van persistente heeft eind jaren zestig de toepassingen van persistente 
insecticiden als DDT sterk teruggedrongen of verbodeninsecticiden als DDT sterk teruggedrongen of verboden

•• Plan A:Plan A: de huidige minister van landbouw Verburg zag de huidige minister van landbouw Verburg zag 
op 29 mei 2009  geen aanleiding het toelatingsbeleid op 29 mei 2009  geen aanleiding het toelatingsbeleid 
van insecticiden te laten herzien en kondigde aan van insecticiden te laten herzien en kondigde aan 
1 miljoen euro extra te willen besteden aan onderzoek 1 miljoen euro extra te willen besteden aan onderzoek 
naar de bijensterftenaar de bijensterfte

Verdere informatie op Verdere informatie op www.bijensterfte.nlwww.bijensterfte.nl
(eindredactie: Jeroen van der Sluijs, Universiteit Utrecht)(eindredactie: Jeroen van der Sluijs, Universiteit Utrecht)



Meer informatieMeer informatie

www.bijensterfte.nlwww.bijensterfte.nl



Bijensterfte en InsecticidenBijensterfte en Insecticiden
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