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De afgelopen maanden hebben we PAN Nederland in de
steigers gezet. We zijn na de bijeenkomst op 24 Januari aan
de slag gegaan en zijn nu een officiële stichting met bestuur,
we hebben een website, een bankrekening, een beleidsplan,
een actieplan en begroting en binnenkort waarschijnlijk de
ANBI status, de erkenning voor een algemeen nut beogende
instelling. Dit was veel werk, en er volgt nog meer zoals
fondsenwerving, maar nu zijn we klaar voor actie. Daar was
het natuurlijk om begonnen. Graag werken we met lokale
initiatieven samen. We hebben zelf ideeën, maar nodigen
ieder uit ook met ideeën te komen. Ook kunnen we lokale
acties in onze website vermelden. Dus geef interessante
acties of ervaringen door aan pan.netherlands@gmail.com!
 

PAN NEDERLAND IN DE
STARTBLOKKEN

PAN-NEDERLAND
ZOMER NIEUWSBRIEF 

Beste lezer, hierbij treft u de eerste nieuwsbrief aan van PAN-
Nederland. Reacties zijn van harte welkom op ons adres

pan.netherlands@gmail.com

Mancozeb blijkt toch
niet veilig voor de
gezondheid. 

MEER DAN 2 MILJOEN
KILO PER JAAR! 

We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers om te helpen,
onder meer om nieuwsberichten te verzamelen over
bestrijdingsmiddelen en om onze sociale media kanalen op
te zetten en te beheren. Heb je interesse om je aan te
sluiten bij PAN Nederland? Laat het ons weten via
pan.netherlands@gmail.com.

PAN NEDERLAND ZOEKT
VRIJWILLIGERS

Van het meest gebruikte bestrijdingsmiddel in Nederland,
het schimmelbestrijdingsmiddel Mancozeb, zijn er al jaren
publicaties bekend over kankerverwekkende eigenschappen
en risico’s voor de voortplanting. Deze werden ddoor de
overheden nooit serieus genomen. Pas recent hebben 

MANCOZEB, HET MEEST
GEBRUIKTE GIF
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Donaties aan PAN NL zijn van
harte welkom! 

 
NL02TRIO0788940287

Stichting Pesticiden Action
Network Netherlands

 

http://www.pan-netherlands.org/
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80% reductie van
landbouwgif in 2030.

GEEN
bestrijdingsmiddelen

meer in 2035.

Europese instituten zich over de stof gebogen en ze
concluderen dat het niet langer toegelaten kan worden.
Mancozeb geeft aanleiding tot ernstige afwijkingen van de
hersenen bij nakomelingen en het is een hormoon
verstorende stof. Mancozeb wordt onder meer gebruikt in
appels, peren, druiven, aardappelen, tarwe, uien en
bloembollen en vele malen per jaar op hetzelfde veld
toegepast. Het gebruik van sterkere rassen, zoals Phytoptera

Het European Citizens Initiatieve (ECI) is een nieuw
instrument dat burgers meer macht moet geven. Burgers
kunnen een ECI starten met een bepaalde claim en in
Europese landen handtekeningen verzamelen. Bij een
miljoen handtekeningen in tenminste 7 EU landen moet de
Europese Commissie reageren. De ECI over Glyfosaat van
enkele jaren geleden was zeer succesvol en heeft zelfs tot
wetgeving over transparantie van dossiers geleid. Op dit
moment loopt een ECI “Red de bijen en de boeren”.   Deze
ECI is een oproep aan de Commissie om de bijen en de
gezondheid van de mens te beschermen door het gebruik
van bestrijdingsmiddelen tegen 2035 geleidelijk af te
schaffen, de biodiversiteit te herstellen en de boeren te
helpen de overstap te maken. In Nederland zijn nog vele
handtekening nodig en we nodigen u uit te tekenen op de
website van het initiatief te bezoeken. Er kunnen ook
handtekeningen op een papieren formulier verzameld
worden.

RED DE BIJEN EN DE BOEREN

De NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
voerde in 2019 121 controles uit in de landbouw
buitenteelten om te controleren of telers zich bij het
bespuiten van de gewassen aan de regels houden. Dit was
slechts bij 67% van de telers het geval. In 2016 was dit nog
80%. Deze achteruitgang in de naleving van de regels bij
spuiten van landbouwgif is zeer zorgelijk. De controle betrof
het neerwaarts spuiten van bestrijdingsmiddelen in
akkerbouw, vollegrondgroenten, bloembollen en vaste
planten en op- en zijwaarts spuiten in fruit- en
boomkwekerijgewassen. Bij 31% van de neerwaartse 

SPUITREGELS WORDEN NIET
NAGELEEFD

resistente aardappelrassen, is het belangrijkste alternatief. De Europese Commissie stelt voor
Mancozeb te verbieden en PAN probeert Nederland te overtuigen dit voorstel te steunen. Wij hebben
hiertoe een brief opgesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. De industrie
verzet zich uiteraard uit alle macht en meer druk vanuit burgers is nodig. Waarschijnlijk volgt in Juli
een stemming in Brussel.
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20200615_ppr_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20200615_ppr_agenda.pdf
https://www.pan-netherlands.org/nieuwste-ontwikkelingen/
http://www.savebeesandfarmers.eu/
https://www.savebeesandfarmers.eu/w/files/paper-signature-form/be_paper-signature-form_nl.pdf
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/nvwa-een-op-drie-houdt-zicht-niet-aan-regels-voor-bestrijdingsmiddelen
https://www.pan-netherlands.org/wp-content/uploads/2020/05/brief-NLV-Mancozeb-13.05.2020-1.pdf
https://www.pan-netherlands.org/wp-content/uploads/2020/05/brief-NLV-Mancozeb-13.05.2020-1.pdf
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Er zijn zelfs
bestrijdingsmiddelen in

beschermde
Natura2000 gebieden! 

bespuitingen en bij 42% van de op- en zijwaartse
bespuitingen werd een boeterapport of schriftelijke
waarschuwing aangezegd voor één of meerdere
overtredingen. Bij het merendeel van de overtredingen werd
niet voldaan aan de vereiste drift reducerende maatregelen,
zoals gebruik van kantdoppen en schermen. De NVWA gaat
nu de ‘oorzaken onderzoeken’. PAN Nederland pleit voor
betere handhaving en strengere straffen om de
overtredingen bij het spuiten te stoppen.

Als onderdeel van de Europese ‘Green Deal’ is onlangs het
voorstel “Farm to Fork” en een Biodiversiteitsstrategie
verschenen. Frans Timmermans, geïnspireerd door de Partij
voor de Dieren, heeft een plan voorgesteld voor   onder
meer, het herstellen van de biodiversiteit, het reduceren van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen (50% in 2030) en het
vergroten van het aandeel biologische landbouw en een hele
trits aan andere plannen, kijk hier voor meer details. Het
Europees Parlement en de 27 landen moeten er nog op
reageren. Industrie en landbouw probeert al volop spaken in
het wiel te steken. PAN Nederland zal proberen er voor te
zorgen dat Nederland ook voor het plan zal stemmen en
helpt de industriële landbouw van koers te laten
veranderen.

VAN BOER TOT BORD

Trouw verzamelde de feiten over de natuur en
inventariseerde de achteruitgang van vlinders, weidevogels,
heide, en natuurlijke graslanden. Hun conclusie luidt dat
beschermde planten en dieren massaal uit Nederland
dreigen te verdwijnen. De natuur is te verkruimeld en de
kwaliteit ervan gaat hard achteruit. Het kabinet Rutte heeft
bezuinigd op de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk

BIODIVERSITEITSONDERZOEK
TROUW

Nederland), en de vervuiling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, en de industrialisering doen de
rest. De Europese subsidies helpen ook weinig als het geld voor ‘vergroening’ door de boeren niet
wordt gebruikt om bomen en struiken aan te leggen, maar in plaats daarvan het Engels raaigras
(‘grasfalt’)  te zaaien.

Landbouwgif bereikt het hart van natuurgebieden en ook
daar is er sprake van insectensterfte. In 2017 werd
aangetoond dat de laatste 30 jaren het aantal loopkevers in
het Natura 2000 gebied Dwingelderveld (Drenthe) met circa 

BESTRIJDINGSMIDDELEN IN
NATUURGEBIEDEN
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https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/955/articles/1144544/26/1
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De Vlinderstichting tekende bezwaar aan bij de
toelatingsinstantie, het Ctgb, tegen een proef met het
bestrijdingsmiddel Vertimec, dat wordt ingezet tegen de
eikenprocessierups. Vertimec is schadelijk voor zowel
mensen als dieren. Het bestrijdingsmiddel bevat de actieve
stof Avermectine, die niet alleen alle insecten rond de boom
doodt maar ook zeer giftig is voor het aquatisch milieu en
riskant voor de ongeboren foetus, en heeft een hormoon
verstorende werking. Volgens het Ctgb waren middelen met
de actieve stof uit Vertimec als biocide tot nu toe alleen
toegelaten voor het bestrijden van organismen in gesloten,
goed te definiëren ruimtes, kieren etc. Toch besloot het
Ctgb als proef het zeer giftige middel Vertimec voor het
toedienen buiten ter bestrijding van de ijkenprocessierups in
te zetten.  Dank zij de protesten van milieuactivisten, trok
het Ctgb „met onmiddellijke ingang de proefontheffing van
15 april in voor het injecteren van eiken met het middel
Vertimec ter bestrijding van de eikenprocessierups“ weer in.
Het bewijs: we kunnen iets bewegen!

EIKEPROCESSIERUPS

monsters van de vegetatie genomen en op bestrijdingsmiddelen onderzocht. Ook is de mest van
grazers uit beschermde natuurgebieden onderzocht. Het onderzoek toont aan dat onafhankelijk van
de afstand tot de akkers overal bestrijdingsmiddelen worden gevonden. De onderzoekers leggen een
verband tussen de achteruitgang van insecten in Nederland en de verspreiding van
bestrijdingsmiddelen. Volgens hen blijkt uit meerdere studies dat lage concentraties van chemicaliën,
zoals in Drenthe aangetroffen, negatieve effecten hebben op algen en larven van insecten. “Gezien
de aanwezigheid alom van fungiciden, insecticiden en herbiciden in de bemonsterde natuurgebieden
is het waarschijnlijk dat zij een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en het functioneren van
het ecosysteem.” PAN Nederland wil zich sterk maken voor een verbod van alle bestrijdingsmiddelen
die in natuurgebieden terecht komen, voor een verbeterde toelatingsprocedure van 
bestrijdingsmiddelen, maar vooral voor een landbouw  vrij van synthetisch gif.

75% was teruggegaan. Maar ook de teruggang van alle
andere mogelijke   insecten is evident. Daarom hebben
Natuurmonumenten en het Drentse Landschap samen met
de bewonersgroep Meten=Weten een onderzoek naar
bestrijdingsmiddelen in Natura 2000 gebieden gedaan. De
vraag was: tot hoe ver dringen bestrijdingsmiddelen vanuit
de landbouw natuurgebieden binnen?   Tot op een aantal
kilometers vanaf de landbouwakkers zijn in 6 beschermde
natuurgebieden in Drenthe op verschillende afstanden 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Mail naar pan.netherlands@gmail.com
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https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/proef-injecteren-vertimec-in-eiken-verboden
https://www.pan-netherlands.org/visie-missie/
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1591109673/2020-06/Onderzoek%20Natuurmonumenten%20bestrijdingsmiddelen%202020.pdf

