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DOOR JEROEN VAN DER SLUIJS

B
ij het publiek bekend van-
wege de bijenvolksterfte 
wordt systemisch land-
bouwgif  door wetenschap-
pers steeds sterker in ver-

band gebracht met de dramatische we-
reldwijde achteruitgang van de insec-
tenrijkdom. Wat zijn het eigenlijk voor 
stoffen? En waarom zijn ze toegelaten?

Begin jaren 90 brachten de neonicoti-
noide insecticiden – een subklasse van 
de organochloorverbindingen – een re-
volutie teweeg in de landbouw. Deze in-
sectenzenuwgiffen werken systemisch, 
dat houdt in dat niet de plant, maar de 
zaden of  de bodem ermee worden be-
handeld. Het gewas neemt het gif  zelf  
op via de wortels en is zo van binnenuit 
langdurig beschermd tegen insecten-
vraat. Ook nectar en stuifmeel bevatten 
sporen van het zenuwgif. Bijen eten dit 
krijgen en het gif  zo onbedoeld binnen. 
Bij toegelaten gebruik is dat residu te 
weinig om dood aan te gaan, maar 
steeds duidelijker wordt dat bijenvol-
ken er op den duur wel blijvende scha-
de door oplopen.

Neonicotinen zijn in korte tijd uitge-
groeid tot het meest gebruikte en 
sterkst groeiende insecticide. Het we-
reldmarktaandeel is ruim 25 procent. 
In Nederland is het in meer dan 50 
groente-, fruit- en siergewassen toege-
laten . Het wordt ook gebruikt tegen 
vlooien bij huisdieren en vliegen in 
veestallen. De discussie over bijensterf-
te spitst zich toe op de neonicotinoiden 
imidacloprid (Gaucho, Admire, Amigo, 

Kohinor, Merit), clothianidine (Pon-
cho), thiamethoxam (Cruiser) en thia-
cloprid (Calypso).

Neonicotinen breken moeilijk af. 
Sinds Nederland in 2004 de toelating 
sterk verruimde, is imidacloprid de 
meest normoverschrijdende stof  in op-
pervlaktewater. Overschrijding met 100 
tot 1.000 keer de norm is meer regel dan 
uitzondering. Om de norm te halen 
moet het gebruik minimaal een factor 
10 omlaag, maar in plaats daarvan is de 
norm op oneigenlijke gronden opge-
rekt. Neonicotinen zijn voor bijen 
>7.000 keer giftiger dan DDT (dichloor-
difenyltrichloorethaan). Van lage dosis 
raken bijen de weg kwijt en verzwakt 
de kolonie, waardoor andere doodsoor-
zaken meer kans krijgen. De verouder-
de toelatingstests nemen de specifieke 
eigenschappen sterk onvoldoende mee 

waardoor deze stoffen door het toela-
tingsnet geglipt zijn. Wakker geschud 
door een Zembla-uitzending vroeg de 
Tweede Kamer een herbeoordeling. Re-
sultaat: een vuistdik rapport waarin 
 Ctgb (het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en bioci-
den) erkent dat neonicotinoiden erg ge-
vaarlijk zijn voor bijen en hommels, 
maar het ziet geen aanleiding het ge-
bruik in te perken. Slechts de gebruiks-
aanwijzingen zijn 
aangescherpt met 
clausules als ’Ge-
bruik dit product 
niet wanneer 
bloeiende onkrui-
den aanwezig 
zijn. Verwijder 
onkruid voordat het bloeit’ en ’Voor-
kom dat bijen en andere bestuivende 
insecten de kas binnenkomen door bij-
voorbeeld alle openingen met insecten-
gaas af  te sluiten’. Ga er maar aan 
staan om dat te handhaven.

Ondertussen verschijnen in hoog 
tempo nieuwe studies. Kamerleden pik-
ken die snel op, stellen Kamervragen 
en roepen Bleker op het matje – steeds 
zonder resultaat: het exportbelang van 
bollen en glastuinbouw prevaleert. Een 
Amerikaanse studie vond clothianidine 
in paardenbloemen nabij maisvelden 
en toonde aan dat bijenvolken daar aan 
overleden waren. Jeff  Pettis ontdekte 
dat lage dosis imidacloprid bijenvolken 
vatbaar maakt voor dodelijke infectie-
ziekten:  het gif  geeft een klein zetje, de 
natuur maakt het af. Uit veldproeven in 
Padua (Italië) bleek dat rond maiszaai-
machines een giftige imidacloprid-wolk 
van 20 meter ontstaat. De deflectoren 
waar ook de Nederlandse zaaimachines 
verplicht mee zijn uitgerust helpen 
niet: de dodelijke wolk is even groot. 
Onfortuinlijke bijen die foeragerend op 
honingdauw in coniferen tijdens het 
zaaien het maisveld kruisen, sterven 
massaal. Zo werden vorige lente in Slo-
venië 100 miljoen bijen vergiftigd. Eind 

maart kwam de opzienbarende Scien-
ce-studie: hommelvolken die langdurig 
zijn blootgesteld aan concentraties imi-
dacloprid lager dan die in Nederland 
volop voorkomen, blijken 85 procent 
minder koninginnen te maken. Ver-
klaart dit dat in Noord-Amerika in 20 
jaar tijd 96 procent van vier voorheen 
gangbare hommelsoorten van het con-
tinent zijn verdwenen? 

Toxicoloog Henk Tennekes ontdekte 
dat de eeuwenou-
de wijsheid van 
Paracelsus ’de do-
sis maakt het gif’ 
voor deze stoffen 
de prullenbak in 
moet: elke dosis is 
schadelijk. Een 

Japanse studie vond schadelijke effec-
ten op het ontwikkelende brein van rat-
tenembryo’s, waarschijnlijk ook bij 
mensen en in concentraties die volgens 
de huidige normen veilig zijn. Ctgb rea-
geert met ’Als het onomstotelijk vast-
staat dat een middel een negatieve in-
vloed heeft op de gezondheid, dan moe-
ten we de toelating opnieuw toetsen’.

In Italië is alle zaadbehandeling met 
neonicotinoiden sinds 2008 verboden. 
Er sterven sindsdien geen bijen meer 
door het zaaien van mais. Het voorzorg-
principe, een uitgangspunt van Euro-
pese milieuwetgeving, is daar leidend 
geweest. Het schrijft voor dat ingrijpen 
gerechtvaardigd is in ’situaties waarin 
het wetenschappelijk bewijsmateriaal 
ontoereikend is, geen uitsluitsel geeft 
of  onzekerheden bevat’ maar er wel 
aanwijzingen zijn uit de wetenschap 
dat het mis gaat.

Wachten op ’onomstotelijk’ bewijs 
kan leiden tot ineenstorting van de in-
sectenrijkdom met grote gevolgen voor 
landbouw en natuur. Hoogste tijd dat 
ook Nederland het voorzorgsprincipe 
toepast.
❏ Jeroen van der Sluijs is universitair

docent nieuwe risico’s bij het Copernicus 
Instituut  van Universiteit Utrecht

Nederland moet zaadbehandeling met 
neonicotinoiden verbieden, aldus Jeroen van 

der Sluijs. De insecticiden blijven toestaan kan 
leiden tot ernstig verval van de 

insectenrijkdom met grote gevolgen voor de 
landbouw, stelt hij.

Neonicotinoiden worden als insecticiden gebruikt in onder meer maiszaad en groentezaden. De middelen zijn schadelijk voor bijen, toont studie herhaaldelijk aan.  Foto’s ANP en Aaas 

Nederland moet zaad- of grondbewerking 
met neonicotinoiden verbieden, uit voorzorg
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Cover van het blad Science, dat onlangs 
publiceerde over neonicotinoiden.


