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Pesticiden in de natuur: ‘Wij 
moeten de Nederlandse overheid 
opvoeden’ 

ENSCHEDE/DIEVER - „We moeten de Nederlandse overheid 

opvoeden”, zegt ecoloog Henk Baptist. Hij begon namens 

burgerinitiatief Meten=Weten een beroepsprocedure tegen drie 

provincies, die grote gevolgen kan hebben voor akkerbouwers. „De 

overheid heeft jarenlang verzuimd de natuurbescherming goed uit te 

voeren.” 

Leo van Raaij 31-12-22, 11:15 

Het gaat in de procedure van Meten=Weten om lelieteelt, maar eigenlijk om 

veel meer. En de parallel met de stikstofcrisis is evident. „De natuur in 

Natura 2000-gebieden mag niet verder verslechteren. In Europa is via 

onder meer de Habitatrichtlijn afgesproken hoe dat voorkomen moet 

worden. Maar dat is door de Nederlandse overheid jarenlang genegeerd”, 

zegt Henk Baptist. 

Baptist treedt op namens Meten=Weten uit Drenthe. De vereniging is een 

soort evenknie van Mobilisation for the Environment (MOB), dat met haar 

procedures de regering dwong tot stikstofmaatregelen. Die lankmoedige 

houding van de Nederlandse overheid speelt in de stikstofrechtszaken van 

MOB een grote rol. De Drentse club richt zich echter niet op de neerslag 

van stikstof op Natura 2000-gebieden, maar op de 

gewasbeschermingsmiddelen die daar neerdalen. Dát die daar ook 

terechtkomen, toonde Meten=Weten in 2020 aan. 

Extreem veel pesticiden 
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Daarmee staat de schijnwerper niet meer alleen op de melkvee-, varkens- 

en pluimveehouderij in Nederland, waar immers meer dan de helft van de 

stikstof vandaan komt. De pesticiden zijn afkomstig van vooral de sierteelt 

en van de akkerbouw. Bij lelieteelt worden per hectare extreem veel 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat verklaart het ontstaan van Meten=Weten 

in Drenthe. In die provincie worden lelies op grote schaal geteeld. Maar ook 

in Overijssel neemt de lelieteelt toe. 

De natuur in Natura 2000-gebieden mag niet 
verder verslechteren 
Henk Baptist, ecoloog 

Meten=Weten richt zich weliswaar tegen de lelieteelt, maar de 

beroepszaken die nu tegen drie provincies aangespannen worden, gaan in 

essentie over het uitblijven van handhaving op het gebruik van grondwater 

en pesticiden in de héle akkerbouw. Immers, ‘ook dat kan ervoor zorgen dat 

de Nederlandse natuurgebieden verslechteren’, betoogt Baptist namens 

Meten=Weten. „Terwijl de overheid juist de taak heeft die verslechtering te 

voorkomen.” 

Beetje extra niet erg 

De provincie Overijssel zegt overigens dat die verslechtering er niet is. Ook 

daarmee is een parallel te trekken met de rechtszaken van MOB. In 

stikstofzaken die dit jaar speelden bij de rechtbank Overijssel, betoogde de 

provincie ook dat een klein beetje stikstofuitstoot extra niet erg zou zijn. 

Maar de rechter oordeelde dat die bewering door de provincie niet 

afdoende werd onderbouwd. Waarna de provincie werd gedwongen wél te 

handhaven. 

Dat is precies wat Meten=Weten nu ook bij de rechtbank aanvoert. De 

provincie beweert dat het gebruik van pesticiden geen gevolgen heeft voor 

de natuur, maar onderbouwt dat niet of slecht. Er wordt bijvoorbeeld 

gewezen op het feit dat het College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), gebruik van bepaalde 



pesticiden toelaat. Dus is er geen gevaar voor mens en milieu, is de 

redenering van de provincie. 

Negatieve effecten 

Baptist betoogt namens Meten=Weten dat een toelating door het Ctgb 

helemaal geen ‘passende beoordeling’ is. Bij zo’n wettelijk verplichte 

passende beoordeling wordt bekeken welke negatieve effecten er mogelijk 

optreden bij een activiteit. Zo’n beoordeling moet aan specifieke eisen 

voldoen en een algemene toelating voor een gewasbeschermingsmiddel 

voldoet daar niet aan, stelt Meten=Weten. 

Mocht de vereniging bij de rechter haar gelijk halen, dan kan dat grote 

gevolgen hebben voor de akkerbouw in Nederland. Immers, bij elk gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen zou dan eerst beoordeeld moeten 

worden of er wellicht negatieve effecten optreden voor nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Niet alleen bij lelieteelt. Daar worden per hectare weliswaar 

veel pesticiden gebruikt, in absolute zin is dat bij aardappels nog veel meer, 

in totaal 2,2 miljoen kilo in 2020. Dat is bijna 44 procent van alle 

gewasbeschermingsmiddelen die in 2020 in de landbouw zijn gebruikt. 

Meten=Weten deed de provincies een voorstel om het gebruik te verbieden 

van veertien stoffen die zich kilometers ver verspreiden. Daardoor zou het 

mogelijk worden negatieve effecten op Natura 2000-gebieden uit te sluiten, 

door die middelen in een zone van 1 tot 2 kilometer rond natuurgebieden te 

verbieden. Een eventueel oordeel van de rechter, dat een natuurvergunning 

nodig is, zou dan niet tot gevolg hebben dat helemaal geen 

bestrijdingsmiddelen meer gebruikt zouden kunnen worden. 

LTO Noord is om een reactie gevraagd, maar wenst gezien de lopende 

procedure niet te reageren. Ook de provincie Overijssel was niet in staat 

een reactie te geven. 

Je las zojuist één  
 


