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Gif & Groen 

Bij het kweken van kamerplanten, tuinplanten, bollen, plantenzaden en snijbloemen worden te
veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat is niet alleen schadelijk voor insecten, vogels,

bodemleven en kleine zoogdieren maar ook de mens zelf loopt een verhoogd gezondheidsrisico. 
Wat kunnen we daartegen doen?

Pesticiden en neurodegeneratie 

Myrthe Frissen, arts-onderzoeker Radboudumc

(myrthe.frissen@radboudumc.nl)

Een gezonde leefomgeving is een essentiële voorwaarde 
voor een gezonde bevolking. Wanneer wij ons milieu 
vervuilen dan zijn negatieve gezondheidseffecten daardoor 
te verwachten. Het gebruik van pesticiden kan zowel een 
direct effect (via directe blootstelling aan de stoffen) als 
een indirect effect (via gevolgen voor de leefomgeving) 
hebben op de gezondheid van mensen. Directe routes zijn 
bijvoorbeeld via de lucht, de huid en het 
spijsverteringskanaal. Indirect leiden pesticiden in de 
omgeving tot een afname van de biodiversiteit, wat ook 
weer nadelige consequenties heeft voor mensen. 

Sinds de jaren 50 is het gebruik van pesticiden wereldwijd 
toegenomen. Voor het inschatten van de 
gezondheidsrisico’s van het gebruik van pesticiden is het 
vooral belangrijk om de totale blootstelling te meten. Over 
bijvoorbeeld de gevolgen van blootstelling aan 
verschillende pesticiden tegelijkertijd, of de combinatie van
pesticiden met een bepaalde leefstijl, is nog onvoldoende 
bekend. 

Bepaalde gezondheidsuitkomsten zijn inmiddels 
gerelateerd aan directe blootstelling aan pesticiden. Er is 
vooral veel onderzoek gedaan naar fertiliteit, maar ook 
naar tumoren en neurologische aandoeningen. Voor de 
ziekte van Parkinson geldt dat mensen die beroepsmatig 
veel worden blootgesteld aan bepaalde pesticiden een 
groter risico hebben op het krijgen van de ziekte. Voor de 
algemene bevolking is dit een stuk minder duidelijk. De 

mate waarin blootstelling aan pesticiden bijdraagt aan de 
toename van het aantal mensen met Parkinson in 
Nederland, en ook via welke routes en mechanismen, 
wordt momenteel onderzocht in het expertisecentrum 
voor Parkinson en bewegingsstoornissen van het 
Radboudumc, in samenwerking met het IRAS (UU). Wij 
hopen met deze resultaten de ziekte van Parkinson voor 
een deel van de mensen in de toekomst te kunnen 
voorkomen. 

Pesticiden in planten en bloemen: 
onzichtbaar en schadelijk

Margriet Mantingh, voorzitter Pesticide Action 

Network (margriet@pan-netherlands.org)

Tuincentra, bloemenwinkels en supermarkten verkochten 
het afgelopen jaar voor huis en tuin meer planten dan ooit.
Planten die volop in bloei staan, planten met hetzelfde 
formaat en dezelfde kleur, planten allemaal in dezelfde fase
van bloei. Sommigen hebben een etiket `lokt vlinders aan´ 
of `bij-vriendelijk´. Met de koop van dergelijk planten denkt
de burger iets goed voor de natuur te doen. Bijvoorbeeld 
lavendel of campanula zijn van nature aantrekkelijke 
planten voor insecten. Maar hoe zit het als de planten van 
een kweker komen die chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruikt?  
Helaas blijkt uit pesticidemetingen van gangbaar geteelde 
tuinplanten, bloemen en bloembollen dat insecten door 
residuen van pesticiden vergiftigd kunnen worden. 
Tuinplanten en bloemen die we in tuincentra of winkels 
kopen, komen niet altijd uit Nederland, maar worden ook 
uit landen buiten de EU geïmporteerd. Het kunnen 
snijbloemen zijn, maar ook stekjes voor verdere kweek in 



Nederland. Economisch gezien is deze gang van zaken voor 
de Nederlandse sierteelthandel aantrekkelijk vanwege de 
lage lonen. Maar de sociale, milieu en pesticide regulering 
is zwak in de exporterende landen, met alle gevolgen van 
dien. In de EU, dus ook in Nederland, zijn geen wettelijke 
regels voor maximaal toelaatbare gehalten van pesticiden 
op sier- en potplanten en snijbloemen, waardoor in feite 
alle soorten residuen en in hoge gehalten zijn toegestaan. 
Sinds 2016 heeft de sierteeltsector ambities voor een 
duurzamere sierteelt geformuleerd, maar hoe duurzaam is 
de gangbare sierteelt? 

Werken aan de biologische diversiteit 
met oorspronkelijk inheemse flora

Arjan Vernhout voorzitter Stichting NL Bloeit!
(arjan@nlbloeit.nl)  

Alleen met ingrijpende en fundamentele maatschappelijke 
veranderingen is een herstel van biodiversiteit 
realistisch. De aarde is niet alleen de habitat van de mens: 

een derde van alle organismen op onze planeet leeft in de 
grond en één theelepel grond bevat ongeveer evenveel 
bacteriën als mensen op aarde. De wilde planten die van 
oorsprong in Nederland voorkomen, voelen zich thuis in 
deze regio: ze zijn aangepast aan ons klimaat en onze 
bodems. Bovendien hebben veel van onze insecten een 
nauwe relatie met inheemse planten. Ze delen een 
geschiedenis die miljoenen jaren teruggaat en zijn 
onderling van elkaar afhankelijk geworden. Daarnaast zijn 
de meeste planten geworteld in de grond en de relatie 
tussen (groene) planten en bacteriën en schimmels in de 
bodem is complex en vrijwel volledig symbiotisch. Er 
wordt zelfs beweerd dat er zonder deze symbiose voor de 
mens geen aards leven mogelijk is. Of je het nu hebt over 
het nut, de waarde, of de functies van natuur, iedereen 
heeft het talent in zich voor een harmonieuze verbinding 
met flora en fauna. De basis voor een harmonieuze 
houding is wat ons betreft toch vooral ingegeven door 
mededogen. Mededogen voor onszelf én voor toekomstige 
generaties, maar natuurlijk ook voor al het andere wat leeft
in de habitat waar wij gezamenlijk in leven. Deze houding is
van onschatbare waarde voor flora, fauna en mensen.

TIPS:
 Op 15 mei 2022 is er bij de Limos kazerne de traditionele Plantenmarkt met zeker veel biologisch gekweekte 

planten, zie www.groengroeplimos.nl 
 Voor biologische plantenkwekers zie www.debastei.nl/steenbreek/steenbreek-nijmegen/groene-kwekerijen
 De kwekerij “Planten van hier” van Stichting NL Bloeit! houdt regelmatig open dagen. Zie plantenvanhier.nl
 Bekijk ook eens KASSA aflevering “Bijvriendelijke planten in je tuin?” www.bnnvara.nl/kassa/videos/579863

Volgend Basteicafé 
Op donderdag  9  juni  2022  is  het  Basteicafe  getiteld  “Dieren in  ons  midden”  gewijd  aan de plaats  van  dieren  in  het
Antropoceen.  Het programma omvat een inleiding van auteur Josef Keulartz ( oud-hoogleraar natuurfilosofie) en lezingen
van  Frans  Vera  (pionier  van  de  Oostvaardersplassen)  over  natuurontwikkeling  en  rewilding  en  Thijs  De  Zeeuw
(landschapsarchitect) over dierverblijven en dierentuinen van de toekomst. Dit café is in maart 2020 op het allerlaatste
moment afgeblazen vanwege de nationale Covidmaatregelen.
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