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van het insectenrijk 
Op 2 mei 2009 publiceerde ik samen met toxico

loog Henk Tennekes een brief in NRC Handels

blad waarin we de noodklok luidden over het 

grootschalig gebruik van insecticiden en hun rol 

bij de sterk toegenomen bijensterfte. Inmiddels 

is duidelijk dat bijen het topje van de ijsberg 

zijn: het hele insectenrijk is aan het instorten. m egin jaren negentig brach

ten de neonicotinoide 

insecticiden een revolutie 

teweeg in de landbouw. Deze 

insectenzenuwgiffen werken sys

temisch: veelal worden de zaden 

of de bodem ermee behandeld 

waarna het gewas het gif opneemt 

via de wortels. Zo is het gewas 

van binnenuit langdurig 

beschermd tegen insectenvraat 

en luis. Onbedoeld komt het 

zenuwgif ook in nectar en stuif

meel terecht. Bijen en andere 

insecten eten dit. Bij toegelaten 

gebruik is dat residu te weinig om 

dood aan te gaan, maar bijenvol

ken, hommels en tal van andere 

bestuiven de insecten lopen er wel 

blijvende schade door op. 
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OOK IN ANTIVLOOIENMIDDEL 

Neonicotinoiden zijn in korte tijd 

wereldwijd uitgegroeid tot het 

meest gebruikte insecticide, ter

wijl het meeste gebruik profylac

tisch (preventief, red.) en dus 

onnodig is. Het wereldmarktaan

deel is ruim dertig procent. In 

Nederland is het in meer dan vijf

tig groente-, fruit- en siergewas

sen toegelaten en in de 

aardappel- en suikerbietenteelt 

Het wordt ook gebruikt tegen 

vlooien bij huisdieren en vliegen 

in veestallen. 

Neonicotinoiden breken moeilijk 

af. Sinds Nederland in 2004 de 

toelating sterk verruimde, is de 

meest gebruikte soort 'imida

cloprid' de meest normoverschrij-
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dende stof in oppervlaktewater. 

Overschrijding met honderd tot 

duizend keer de norm is meer 

regel dan uitzondering. Het Rijks

instituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) stelde eerder dit 

jaar bovendien vast dat de huidige 

norm niet beschermend is voor 

slootbeestjes. Met het huidige 

jaarlijkse Nederlandse gebruik 

kun je een zwembad van dertig 

meter diep en een oppervlakte 

van geheel Nederland giftig 

maken voor slootbeestjes, zo 

krachtig is het gif. 

Neonicotinoiden zijn voor bijen 

meer dan 7.000 keer giftiger dan 

DDT. Al van een lage dosis raken 

bijen de weg kwijt en verzwakt de 

kolonie. De verouderde toela

tingstests letten nauwelijks op de 

specifieke eigenschappen, waar

door deze stoffen door het toela

tingsnet geglipt zijn. 

ELKE DOSIS IS SCHADELIJK 

Wakker geschud door de Zembla

documentaire 'Moord op de 

honingbij' in 2011 vroeg de 

Tweede Kamer een herbeoorde

ling. Resultaat: een vuistdik rap

port waarin toelatingsautoriteit 

Ctgb erkent dat neonicotinoiden 

erg gevaarlijk zijn voor bijen en 

hommels, maar geen aanleiding 

ziet het gebruik in te perken. 

Ondertussen verschenen in hoog 

tempo nieuwe studies. Toxicoloog 

Tennekes ontdekte dat de eeu

wenoude wijsheid van de grond

legger van de toxicologie 

Paracelsus 'De dosis maakt het 

gif' voor deze stoffen de prullen

bak in moet: elke dosis is schade

lijk! Een lage dosis imidacloprid 



maakt bijenvolken vatbaar voor 

dodelijke infectieziekten: het gif 

geeft een klein zetje, de natuur 

maakt het af. Hommelvolken die 

langdurig zijn blootgesteld aan de 

concentraties imidacloprid zoals 

die in de land- en tuinbouw wor

den toegepast blijken 85 procent 

minder koninginnen te maken. 

Verklaart dit dat in Noord

Amerika in twintig jaar tijd 96 
procent van vier voorheen gang

bare hommelsoorten van het con

tinent is verdwenen? 

MOTIE WORDT NIET UITGEVOERD 

Kamerleden roepen de achtereen

volgende landbouwbewindvoer

ders Verburg, Bleker, Verdaas en 

Dijksma op het matje. Steeds 

zonder resultaat; exportbelangen 

van bollen en glastuinbouw 

wegen zwaarder. Sinds december 

heeft Europa het gebruik van 

neonicotinoiden op voor bijen 

aantrekkelijke bloeiende planten 

tijdelijk verboden. Helaas valt in 

Nederland 85 procent van het 

totale gebruik onder de talrijke 

uitzonderingen van het verbod. 

Dit voorjaar vroeg een meerder

heid van de Tweede Kamer om 

een Nederlands totaalverbod. 

Staatssecretaris Dijksma ant

woordde dat ze de motie niet zal 

Acties van 
politiek en 

burgers blijven 
zonder resultaat; 

economische 
belangen wegen 

zwaarder 

uitvoeren. Het zou juridisch niet 

kunnen. 5.000 burgers tekenden 

een petitie om de Kamer te steu

nen, zie http://burgersteun.123web 

site.nl. 

VOGELSTAND LOOPT TERUG 
Een internationale wetenschappe

lijke taskforce publiceert deze 

zomer een synthese van ruim 800 

studies en concludeert dat de 

nevenschade van deze middelen 

ongekend is. De stoffen hopen zich 

op in de bodem en worden tot in 

de kustwateren teruggevonden in 

schadelijke concentraties. 

Regenwormen raken ontregeld 

door het zenuwgif waardoor de 

natuurlijke kringlopen en de 

bodemvruchtbaarheid aangetast 

worden. Slootbeestjes leggen 

massaal het loodje door uitspoe

ling van het gif naar het opper

vlaktewater. Veel vliegende 

insecten beginnen hun leven als 

larfje in het water. In de helft van 

het Nederlandse oppervlaktewa

ter is de norm overschreden, daar 

vinden we zeventig procent min

der insecten. Deze stille ramp is 

al jaren gaande. Onderzoekers 

van Radbouduniversiteit bevestig

den in het toonaangevende tijd

schrift 'Nature' waar Tennekes al 

jaren voor waarschuwt: insecten

etende vogels in deze gebieden 

zijn in tien jaar tijd met dertig 

procent teruggelopen. 

Ook de vogelstudie kan rekenen 

op de standaardbehandeling: de 

ambtenaren van het Ctgb gaan de 

Nature-studie toetsen om te kij

ken of het wetenschappelijk 

bewijs wel onomstotelijk is. 

Wachten op 'onomstotelijk' bewijs 

kan leiden tot ineenstorting van 

de insectenrijkdom met grote 

gevolgen voor landbouw en 

natuur. Hoogste tijd voor een 

totaalverbod! • 
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