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Residuen van bestrijdingsmiddelen in Europese landbouwbodems –

Een verborgen realiteit ontvouwde zich 

Bron: Silva V., et al, 2019. Pesticide

residues in European agricultural

soils – A hidden reality unfolded. 

Science of the Total Environment 

Wat zijn de gevolgen?
Conclusie onderzoek Geiger et al, 2010 “Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological

control potential on European farmland“:

Ondanks enkele tientallen jaren van implementatie van een Europees beleid dat is gericht op het 

aanzienlijk verminderen van de hoeveelheid chemicaliën die op bouwland wordt toegepast, hebben 

pesticiden nog steeds rampzalige gevolgen voor wilde planten- en diersoorten op Europese 

landbouwgronden.
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Van de 76 onderzochte stoffen 

werden 43 residuen aangetroffen

Er zijn geen normen voor maximaal 

toegestane gehalten in de bodem 



Monitoring van de pesticide belasting van lucht en boomschors

47 locaties verdeeld over 

Duitsland.

>500 pesticiden onderzocht, 

meer dan 100 pesticiden 

werden in de lucht aangetroffen.

Oorzaak

- gebruik van pesticiden met 

een hoge dampspanning: 

verdamping

- binding van pesticiden aan 

bodemdeeltjes: verstuiving

Bron: Biomonitoring der Pestizid-Belastung der Luft (2019), TIEM Integrierte Umweltüberwachung GbR. 3



NEONICOTINOIDEN IN HONING OP 6 CONTINENTEN
(2012 - 2016)

Gemiddeld 1.6 microgram/kg honing

Drempelwaarde schade voor bijen: 0,1 microgram
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Bron:  Mitchell E.A.D. et al. 2017. in Science 06 Oct 2017:

Vol. 358, Issue 6359, pp. 109-111



Bron: Krupke CH, Hunt GJ, Eitzer BD, Andino G, Given K (2012) Multiple Routes of Pesticide Exposure for Honey 

Bees Living Near Agricultural Fields. PLOS ONE 7(1): e29268. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029268

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029268

Pesticide gehalten gevonden in braakliggende velden

nabij bijenkast gedurende de plantperiode in 2011
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Onderzoek uit Indiana (USA)

gehalten in microgram/kg bodem en paardenbloem
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Pesticide concentrations found in/near apiary colonies 

during planting period in 2011

Bron: Krupke CH, Hunt GJ, Eitzer BD, Andino G, Given K (2012) Multiple Routes of Pesticide Exposure for Honey Bees 

Living Near Agricultural Fields. PLOS ONE 7(1): e29268. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029268

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029268
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gehalten in microgram/kg

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029268


Algemene situatie in Nederland van pesticiden in oppervlaktewater 
SNO - som van norm overschrijdingen

20182013

7Bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas,nl



Algemene situatie in Nederland

en de nationale top-10 

in oppervlaktewater (norm 

overschrijdingen) 

Bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas,nl

Top 

-10
Probleemstof 2018 Milieu 

kwaliteits-norm 

- jaarlijks

gemiddelde

microgram/l

Overschrijding

Milieukwaliteitsnormen

1 

2

3

4 

5

6

Hexachloorbenzeen (F)

Lufenafuron (I)

imidaxloprid (I)

spinosad (groepstof) (I, A)

Fenoxycarb (I)

heptachloor-epoxide (som

isomeren (I)

0,000026

0,0002

0,0038

0,024

0,0003

0,0003

7 esfenvaleraat (I) 0,0001

8 Endosulfan (I,A) 0,005

9 cypermethrin (I) 0,00008

10 ETU (metaboliet van 

dithiocarbamaten)

0,005

1     2     3     4    5     6     7    8     9    10  11  12

Maandnummer In 2015 hadden slechts 3% van de 

regionale wateren een goede biologische 

kwaliteit (Gaalen et al PBL. 2016)
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Pesticide residuen in fruit – Nederland

% boven

MRL

Aantal

middelen per 

monster

aardbeien 5,4 4,9

appelen 0,0 2,8

bananen

druiven

0.0

0,0

2,2

4,9

peren

sinaasappelen

0,0

1,8

2,9

5,3

De maximale residu limiet (MRL) worden vooral aan de gangbare landbouw praktijk 

aangepast, dus zijn er weinig overschrijdingen te verwachten

MRL 

voorbeelden

Appelen

(mg/kg)

Aardbeien

(mg/kg)

Peren

(mg/kg)

Sinaasappelen

(mg/kg)

acetamiprid 0,8 0,5 0,9 0,4

azoxystrobin 0,01 10,0 0,01 15,0

captan 10,0 1,5 10,0 0,03

iprodion 6,0 20,0 0,01 0,01

De risico´s van residuen worden per 

stof ingeschat. Risico´s van pesticide 

cocktails voor mens, dier en 

biodiversiteit zijn niet of nauwelijks 

onderzocht

Bron NVWA, dec. 2019

Bron EU Pesticide Database
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Aantallen bestrijdingsmiddelen gevonden in de 

Gelderse veehouderij

mest waarvan 
insecticiden

bodem waarvan 
insecticiden

krachtvoer waarvan 
insecticiden

n

gemiddeld 
biologisch 12,3 1,44 5,0 1,33 8,6 2,5 9
gemiddeld 
gangbaar 16,7 3,25 4,1 0,31 13,9 3,9 16

Insecticiden aangegeven inclusief 

de synergist piperonyl-butoxide

10

In totaal werden bij de 25 bedrijven 

134 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden

Bij 9 biologische bedrijven 71 

Bij 16 gangbare bedrijven 116 verschillende stoffen 

Bron: Buijs J., Mantingh M. (2019). Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de 

aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven



Samenhang opname insecticiden met krachtvoer en 

Coleoptera (kevers) voorkomen in verse mest

Kendall: correlatie-
coefficient = -0,361;
P = 0,05 

Spearman: correlatie-
coefficient = -0,493;
P = 0,038
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Berekende  opname insecticiden in microgram per 
koe en dag

Bron: Buijs J., Mantingh M. (2019). Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van 

weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven 11



Leven of geen leven in de koeienvlaai 

Gelderland 2019. Foto´s Jelmer Buijs & Margriet Mantingh 12



Niet alleen de landbouw draagt 

aan de milieuvervuiling bij

Bijvoorbeeld:

• Seresto vlooienhalsband (38 cm) voor honden 

1,25 g Imidacloprid (en 0,56 g Flumethrine)1

Voldoende om de norm (JG-MKN 8,3 ng/l) voor 150 miljoen liter oppervlaktewater te doen  

overschrijden en 16 miljard bijen te doden (LD50 3,7 ng/bij)

• Frontline Spot On Kat 

per pipet van 0,5 ml 50 mg fipronil 2

Voldoende om de norm (MTR 0,07 ng/l) voor 700 miljoen liter oppervlaktewater te doen 

overschrijden en 6 miljoen bijen te doden (LD50 4,2 ng/bij)

1) https://www.dierenapotheek.nl/seresto-vlooien-en-teken-

band.html?gclid=CjwKCAjw0ZfoBRB4EiwASUMdYUeMCyn_sIwnGNq1NL5glP-

_XU7Z8ts1toW_xr7D_88Hjdd5wE9nvRoC3FQQAvD_BwE

2) 0,07 nanogram/liter in 700.000 kuub oppervlaktewater https://diergeneesmiddelen.info/index.php/bijsluiters2/9-

anti-vlooienmiddelen-anti-vlooienmiddelen/193-frontline-spot-on-kat
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Wat we ook meten, overal worden pesticiden gevonden 

- Laboratoria kunnen slechts een deel van alle pesticiden en de duizenden 

omzettingsproducten meten.

- Instanties monitoren alleen wat verplicht is, zoals water en voedsel, en meten een beperkt 

aantal pesticiden.

- De burger wordt gerust gesteld dat er weinig overschrijdingen zijn en residuen geen invloed 

op de gezondheid zouden hebben.

- Mogelijke effecten op de biodiversiteit worden genegeerd

- Onderzoek dat kwalijke gevolgen zou kunnen vaststellen wordt vermeden/geboycot

Onafhankelijke onderzoekers en NGO’s zullen de lacune van meten en risico 

beoordeling van pesticiden voor mens en natuur moeten opvullen.
14

waarschijnlijk zien we slechts het topje van de ijsberg


