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PAN NL

Doelstelling
• LEVEN ZONDER GIF
PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke
bestrijdingsmiddelen uit te bannen.
Een wereld:
- waarin mens en natuur niet aan schadelijke chemicaliën
wordt blootgesteld.
- met een intacte biodiversiteit en gezond leefmilieu voor
iedereen.
- waarin het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd.

Pesticide Action Network
• netwerk van meer dan 600 deelnemende NGO’s, instellingen
en individuen in meer dan 90 landen. Vervangen van gebruik
gevaarlijke pesticiden door ecologisch verantwoorde en
sociaal rechtvaardige alternatieven.
• Opgericht in 1982 en heeft vijf onafhankelijke,
samenwerkende werelddelen die projecten en campagnes
uitvoeren (Afrika, Azië, EU, Zuid- en Noord-Amerika).
• https://pan-international.org/

PAN Nederland
BESTUUR
Margriet Mantingh, voorzitter (ook WECF, Women Engage for a
Common Future)
Hans Muilerman, secretaris (ook PAN EU)
Maarten Visschers, penningmeester
Piet van IJzerdoorn, bestuurslid (biologische landbouw)
Annemarie Hekkers, bestuurslid
https://www.pan-netherlands.org/
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Bestrijdingsmiddelengebruik

Krachtenveld

Verkoop rond 10.000 ton/ jaar

Stijging toegelaten bestrijdingsmiddelen
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NL landbouw beleid; noodzakelijke maatregelen
NL beleid: subsidiestromen -> bevordering schaalvergroting
Noodzakelijk overheidsbeleid:
- reductiedoelstelling
- heffing op bestrijdingsmiddelen
- stimulering biologische landbouw
- afschaffen BTW op biologische producten
- bufferzones bij woningen
- verbod op bestrijdingsmiddelen in Natura2000
EU Green Deal Landbouw:
- 25% biologische landbouw in 2030;
- 50% reductie bestrijdingsmiddelen in 2030.
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Resultaten bloembollen
- 21 bloembollen getest. Bol.com, Intratuin, Groenrijk, Welkoop.
- 20 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen aangetroffen, waarvan 4
verboden (=20%).
- gemiddeld 6,7 soorten bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
- Welkoop uitgeroepen tot gifkampioen.
Blauwe Druiven Welkoop: 14 soorten bestrijdingsmiddelen; 3,4 mg/kg .
Trekken bijen aan.
Crocussen Welkoop: 3,9 mg/kg.
1. webshop Sprinklr: biologische tuinplanten en groenste kamerplanten.
https://www.sprinklr.co/
2. Biologische kwekerij Hessenhof te Ede.

Resultaten aardbei
- 15 bakjes aardbeien geanalyseerd. AH, Aldi, Lidl, Coop, Jumbo.
- 13 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. De helft heeft
negatieve effecten op voortplanting en/ of is (verdacht)
kankerverwekkend.
- gemiddeld 3.5 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden.
- met name bestrijdingsmiddelen tegen insecten en schimmel. Ook
middelen tegen teken en mijten.
- Lidl en AH meeste BM; AH hoogste concentraties.
- meest aangetroffen: fluorpyran en boscalid.
- overschrijding van EU norm (0.01 microgram/ kg) voor verpakte baby
en peutervoeding met een factor 100.
- keurmerk Planet Proof (vroegere Milieukeur): geen verschil.
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Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Dank voor jullie aandacht

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming
2030 van minister Schouten
- Green Deal doelstellingen 25% biologische landbouw en 50%
reductie bestrijdingsmiddelen niet opgenomen.
- demissionair minister Schouten: is vooralsnog doelstelling
van Europa.
- in 2010 al soortgelijke richtlijn waarin gevraagd is voor
quantitatieve reductie -> geboycot.
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