2022 Winter Nieuwsbrief PAN NL
https://www.pan-netherlands.org/

Bekijk de webversie

2022 WINTER NIEUWSBRIEF PAN NEDERLAND
Beste lezer, PAN Nederland stuurt u hierbij de Winter Nieuwsbrief. Sinds de vorige uitgave is er
weer veel nieuws te delen. Onze activiteiten zijn veelomvattend en uitdagend. Voor verschillende
werkterreinen zou een ondersteuning van vrijwilligers welkom zijn.

Wordt donateur van PAN Nederland
PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Wij
werken hieraan door politiek en beleidsmakers aan te spreken, onderzoek te doen en burgers te
informeren.
Wij zijn enthousiaste vrijwilligers, maar voor onze acties en onderzoek hebben we donateurs en
geld nodig. Donateurs maken ook duidelijk dat voor hen voedsel en een milieu zonder schadelijke
bestrijdingsmiddelen belangrijk is, dat geeft PAN NL meer impact.
Donateurs krijgen elk kwartaal de nieuwsbrief en 1 x per jaar wordt de donateur uitgenodigd voor
een (digitale) bijeenkomst.
Donateurschap is minimaal € 10,00 per jaar.

meld je aan!

Vervuiling van groente en fruit met residuen neemt toe
Een analyse door PAN NL van de NVWA-meetgegevens naar residuen van bestrijdingsmiddelen
laten zien dat Nederlands groente en fruit in toenemende mate vervuild is met
bestrijdingsmiddelen.
In 2020 bevatte fruit gemiddeld maar liefst 3,6 residuen per meting. Slechts 29% van ons
plantaardig voedsel was niet vervuild met bestrijdingsmiddelen. Uit een trendanalyse van de
afgelopen 7 jaar blijkt dat de vervuiling van zowel Nederlandse aardappelen, groente als fruit een
stijgende trend vertoont. Bij populaire producten als appels en peren is er sprake van
toenemende hoeveelheid gifcocktails. Dit geldt eveneens voor groente als courgettes, wortels en
andijvie. Ook blijkt in Nederlands geteeld fruit geregeld meer vervuild dan producten uit het
buitenland. PAN Nederland roept landbouwminister Schouten daarom dringend op om werk te
maken van haar ambitie om in 2030 in Nederland nagenoeg residuenvrije producten te
produceren.

Ekotellingen
Door PAN NL zijn Ekotellingen in de zes grootste supermarkten van Nederland uitgevoerd in week
47 van 2021 (22- 26 november). Daarbij zijn in supermarkten het aantal stuks biologische
producten aan aardappelen, groenten en fruit (AGF) in de schappen geteld.
ALDI is de minst duurzame supermarkt van Nederland. In het aanbod van verse groenten en fruit
kon bij ALDI gemiddeld slechts één biologisch product aangetroffen worden. Lidl zit in de
middenmoot, samen met supermarktketen Plus (gemiddeld 22). De betere supermarkten zijn
Jumbo en Coop, beide met gemiddeld aanbod van 30 biologische producten. Albert Heijn was en
blijft koploper.

Teleurstellende nap
Elf NGO´s concluderen dat het `nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden’(NAP)
teleurstellend is en niet in lijn met de gestelde eisen van de Europese richtlijn over duurzaam
gebruik van pesticiden. De NGO´s concluderen, dat een herziening van het actieplan dringend
gewenst is. In een gezamenlijke brief geven PAN Nederland, ASEED Europe, Foodwatch
Nederland, Insecten in Nood, Parkinson Vereniging, Stichting Tegengif, Velt, Vereniging
voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, Vereniging Meten=Weten, Voedsel
Anders en WECF Nederland hun feedback van de consultatie Nationaal actieplan
duurzaam gebruik pesticiden´ van het LNV en IenW.
Bron foto: Greenpeace

Nederland tegen registratie gebruik van pesticiden
De Europese Commissie heeft voorgesteld dat alle lidstaten het gebruik van pesticiden door
landbouwers gaat registreren. Dat is nodig omdat anders de doelstellingen uit de ‘Green Deal’
zoals 50% reductie van pesticiden in 2030 niet te controleren zijn.
Nederland verzet zich hiertegen, in een coalitie met andere landen, omdat dat teveel
‘administratieve lasten’ met zich mee zou brengen. Dit blijkt uit een documenten dat PAN met de
WOB boven tafel heeft gekregen.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
Hans Muilerman van PAN heeft deelgenomen aan het Rondetafelgesprek “Gezonde gewassen en
gezonde bodem” van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over
gewasbeschermingsmiddelen op woensdag 12 januari. Zijn `position paper´, en de video
weergave van het Rondetafelgesprek vindt u in de link.

`Veilige´ grens voor BPA met een factor 100.000 verlaagd
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onlangs vastgesteld dat een plastic
grondstof genaamd bisfenol A (BPA) in onze omgeving drastisch moet worden verminderd – dat
wil zeggen dat mensen hun blootstelling aan de chemische stof moeten beperken tot niet meer
dan 0,04 nanogram per kg lichaamsgewicht per dag. Dit brengt de ‘veilige’ grens voor BPA van 4
microgram per kg lichaamsgewicht per dag (EFSA 2015) in één stap terug met een factor
100.000!!
Er bestaat gewoon niet zoiets als een 'veilige' dosis van een chemische stof waarvan bekend is dat
deze hormonen verstoort. Volgens Dr. Andrea C Gore University of Texas at Austin moeten
regelgevers niet proberen aanvaardbare minima voor deze chemicaliën te vinden, maar ze
verbieden.
Foto: chemische struktuur Bisfenol A

Stijgende trend van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen
PAN NL heeft berekend dat het aantal zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen in de meest gegeten
groente- en fruitsoorten in de afgelopen jaren is toegenomen, ook na 2015. Het gaat om
bestrijdingsmiddelen van de groep Kandidaten voor Vervanging (KvV). In plaats van vervanging
en verminderde blootstelling van de consument, zoals de bedoeling was van de Europese
Verordening uit 2009, loopt de besmetting met dit soort bestrijdingsmiddelen (gemeten als het
aantal KvV per product) op. De nieuwe Nederlandse regering dient nu echt werk te maken van de
vervanging van deze bestrijdingsmiddelen om haar doelstelling van ‘nagenoeg geen residuen op
voedselproducten in 2030’ te halen.

Parkinson als kanarie in de kolenmijn
Dat pesticiden en andere giftige stoffen in onze omgeving het risico op de ziekte van Parkinson
aanzienlijk verhogen staat nu wel vast. Tijd dat de politiek in actie komt vinden de neurologen
Jorrit Hoff en Bas Bloem. In ieder geval willen Bloem en Hoff, dat de Nederlandse politiek zich
in Europees verband snel sterk maakt voor aanpassing van de toelatingsregels voor
bestrijdingsmiddelen. Bloem: ‘Dat betekent onder meer dat je bij muizen die worden blootgesteld
aan nieuwe of bestaande bestrijdingsmiddelen voortaan niet alleen moet kijken naar Parkinson
symptomen, zoals nu gebeurt, maar ook onder de microscoop cellen in de substantia nigra moet
tellen. En dat je niet louter afzonderlijke stoffen moet onderzoeken op hun toxiciteit maar ook
naar cocktails moet kijken’.

Boeketten met veel gif
PAN NL heeft 12 boeketten (tulpen, rozen en gemengde boeketten) op bestrijdingsmiddelen
onderzocht. De conclusie is, dat rozen en gemengde boeketten met hoge aantallen en
concentraties bestrijdingsmiddelen te vervuild zijn om ze met een gerust hart te kopen.
Gemiddeld bevatten gemengde boeketten 25 verschillende gifstoffen, bij rozen gemiddeld 17.
Daarbij is een derde van de gevonden bestrijdingsmiddelen wegens te grote risicó s voor de
gezondheid en/of milieu in de EU verboden. Toch komen ze met een U-bocht via export en import
weer op ons bord. Twee derde van de gevonden stoffen zijn voor de gezondheid van de
bloementelers, bloemenverkopers en/of de biodiversiteit gevaarlijk. De effecten van de gevonden
cocktails op de gezondheid en biodiversiteit zijn onbekend.

Nieuws uit de media
14.12.2021 De hoeveelheid gif op Nederlandse aardappelen, aardbeien en radijsjes neemt niet af,
maar toe
16.12.2021 Aantal residuen op groenten en fruit neemt toe
16.12.2021 Insecten blijken veel meer én langer zware bestrijdingsmiddelen vast te houden dan
werd gedacht.
13.1.2022 In Frankrijk is in 99% van de bevolking glyfosaat gevonden
21.1.2022 Insecticiden werden verkocht als veilig, maar raken steeds meer verdacht
28.1.2022 De tuinbranche stopt met glyfosaat
29.1.2022 Uitbannen van pesticiden wil maar niet opschieten
29.1.2022 Steeds vaker schadelijke bestrijdingsmiddelen in Nederlandse groente en fruit
29.1.202 Steeds meer groente en fruit uit Nederland bevatten veel bestrijdingsmiddelen
11.2.2022 ‘Valentijnsboeket is een bosje gif’
16.2.2022 Link tussen pesticiden en ziekte van Parkinson
18.2.2022 Houdt België strengere voorwaarden sulfloxafor tegen?
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@pan-netherlands.org toe aan uw adresboek.

