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Geachte heer Haanstra, 

 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw schrijven in reactie op ons persbericht 
over de vondst van 31 bestrijdingsmiddelen in beschermde natuurgebieden. U levert een 
aantal nadere inzichten aan die wij verwelkomen, maar uw conclusies delen wij niet. 
 

Wij roepen namelijk op basis van dit onderzoek de overheid op om een gedetailleerde 
vervolgstudie mogelijk te maken naar de verspreiding, herkomst en gevolgen van de 
gevonden stoffen. In dat vervolgonderzoek zal gekeken moeten worden naar de toxische 
werking van de gevonden stoffen. Voor de toxische doorwerking van deze stoffen in onze 
natuurgebieden is de kernvraag welke dosis lethaal is voor bijvoorbeeld insecten.  
De percentages van deze stoffen in het totaal van gevonden stoffen is ecologisch bezien niet 
relevant. De meest effectieve bestrijdingsmiddelen, in de zin van doelmatig in het doden van 
insecten, kunnen slechts een minimaal percentage uitmaken van de gevonden cocktails.  
 

De bewering dat procentueel het grootste deel van de bestrijdingsmiddelen uit deze 
steekproef afkomstig is van verbranding van brandstof of biomassa neemt ons inziens onze 
oproep niet weg dat uitgebreider vervolgonderzoek noodzakelijk is naar het voorkomen en de 
impact van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse natuur. Toxische werking moet daarbij 
bepalend zijn.   
 

Naar aanleiding van uw schrijven hebben ook wij nogmaals contact opgenomen met de 
hoofdauteur van het onderzoek. In onze richting weerspreekt hij dat hij het eens zou zijn met 
de bevindingen van STAF. Overigens vinden wij het bijzonder te merken dat wij worden 
beschuldigd van opzettelijk wijzen naar de landbouw als bron van de gevonden middelen. 
In ons persbericht zult u die formulering of toonzetting nergens tegenkomen. Ook op onze 
website komt u dergelijke formuleringen niet tegen.  
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Resumerend, wil ik u dan ook bedanken voor uw schrijven. Wij verwelkomen uw en andere 
nadere inzichten over de gevonden middelen, duiding van bronnen, en gedachtes over 
onafhankelijk verder onderzoek. Plezierig vinden wij het om te merken dat de oproep van 
LTO-Nederland en de onze om meer onderzoek identieke boodschappen zijn.  

 

Wij hopen dan ook dat de minister dit vervolgonderzoek door een consortium van 
onafhankelijke wetenschappers op korte termijn mogelijk gaat maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Marc van den Tweel 

algemeen directeur 

 


