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Vogelaar: Ik kom
er niet meer

Vogelkennner Dick van Houwelin-
gen uit Strijen mijdt sinds kort de
polders van de HoekscheWaard.
“Het is er doodstil geworden. Vijf,
zes jaar geleden zag je nog tiental-
len nesten van kieviten en schol-
eksters op het akkerland. En nu?
Geen kieviten, geen graspiepers,
geen veldleeuweriken, geen
kwikstaarten. Ik kom er niet meer.”
Van Houwelingen is coördinator
weidevogelgroep van de vereni-
ging Hoekschewaards Landschap,
een vrijwilligersorganisatie met
1800 leden die zich inzet voor de
natuur. Binnen de vereniging is er
al langer zorg over de teruggang
van de weidevogels. “Wij snappen
eigenlijk niet goed waarom de vo-
gelstand op het akkerland zo
enorm hard is achteruitgegaan,
harder nog dan in de graslandge-
bieden van de HoekscheWaard.”
Inmiddels groeit het besef dat dit
te maken kan hebbenmet de neo-
nicotinoïden, bestrijdingsmidde-
len die in de polders op grote
schaal worden ingezet.
Vooral de kievit verdwijnt. “Je ziet
bijna geen nesten meer. Maar wat
opvalt: bij de biologische boeren
kom je ze nog wel tegen. Soms
tien nesten op één akkerland. Dat
is toch opmerkelijk. Bij de gang-
baar telende boeren verdwijnen
ze, bij de biologische boeren blij-
ven ze.”

Dertien natuur- en milieuorganisa-
ties vragen de Tweede Kamer per di-
rect een verbod op het insecticide
imidacloprid van fabrikant Bayer.
Staatssecretaris Martijn van Dam
(economische zaken) neigt naar dat
verbod: in een brief aan de Tweede
Kamer geeft hij de sector nog enke-
le maanden. Als de overschrijdin-
gen van dit bestrijdingsmiddel in
oppervlaktewater niet voor maart
zijn weggewerkt, wordt het gebruik
van imidacloprid in de glastuin-
bouw drastisch ingeperkt. In het ui-
terste geval wordt het middel ver-
boden, aldus Van Dam. “Ik vind de-
ze normoverschrijdingen onaccep-
tabel. Het risico voor het milieu is
zo groot dat ik verdere maatregelen
nodig acht.”
Imidacloprid, dat op grote schaal
wordt gebruikt, behoort tot de neo-
nicotinoïden. Vast staat dat deze
middelen niet alleen plaagdieren
(bladluizen, witte vlieg) op land-
bouwgewassen doden, maar ook
(wilde) bijen, vlinders, libellen, ke-
vers en insectenetende akker- en
weidevogels.
Woensdag debatteert de Tweede Ka-
mer met de staatssecretarissen
Dijksma (milieu) en Van Dam over
bestrijdingsmiddelen in de glastuin-
bouw. Dijksma zei vorig jaar al dat
zij aan een verbod op neonicotinoï-
den denkt. Zij reageerde op de pu-
blicatie van een onderzoek van Eu-
ropese topwetenschappers over de
schadelijkheid van imidacloprid.
Sinds 2010 zijn er maatregelen ge-
nomen om te voorkomen dat imi-
dacloprid in het oppervlaktewater
terechtkomt, omdat ook water-
organismen schade lijden. Per 2014
moeten telers in de glastuinbouw
hun afvalwater reinigen, voordat
het kan worden geloosd. Niettemin
worden op tal van plaatsen soms
grote normoverschrijdingen gevon-
den, vooral in gebieden met veel
kasteelt, bloembollenkweek en de
teelt van bomen.

De zuiveringsmaatregelen hebben
tot dusver weinig baat gehad, blijkt
ook uit een rapport van het Cen-
trum voor Milieuwetenschappen
(CML) van de Universiteit Leiden.
Het CML bekeek in vijf regio’s in
Noord- en Zuid-Holland de effecten
van maatregelen. De analyse wijst
uit dat de concentraties imidaclo-
prid in oppervlaktewater amper
zijn gedaald, vooral niet in de re-
gio’s met kasteelt. In de bloembol-
len- en bomenteelt is de milieulast
van imidacloprid wel in geringe
mate afgenomen, aldus het CML-
rapport, dat Van Dam vannacht aan
de Tweede Kamer stuurde.
Bayer en Greenpeace, die eigen on-
derzoek deden naar meetgegevens
van waterschappen, kwamen tot
soortgelijke conclusies. Bayer
maakt zich grote zorgen over het
uitblijven van effecten op het op-
pervlaktewater. Uit de Kamerbrief
blijkt dat die zorg terecht is.
Sinds juli vorig jaar mag imidaclo-
prid alleen nog worden verkocht
aan telers die een deugdelijke zui-
vering hebben geïnstalleerd. Deson-
danks is de analyse van CML helder:
het schiet niet erg op.
Maar toezichthouder Ctgb vindt de
rapportage uit Leiden niet overtui-
gend. In een advies aan Van Dam
schreef het college dat het te vroeg
is voor drastisch ingrijpen. Volgens
het Ctgb ijlt het effect van de extra
maatregel (het gecontroleerd ver-
strekken van imidacloprid) en het
feit dat telers inmiddels op grotere
schaal zuiveringsstappen hebben
ingevoerd, nog na. Pas als blijkt dat
al die maatregelen onvoldoende ef-
fect hebben, wil het Ctgb nadenken
over maatregelen.
Milieuorganisaties, waaronder
Greenpeace, Natuur en Milieu, Vo-
gelbescherming, Bijenstichting,
Vlinderstichting en imkers vragen
de Tweede Kamer het Ctgb te dwin-
gen tot een noodprocedure om het
middel te verbieden.

publiceerde al in 2009 over de risico’s van neo-
nicotinoïden voor insecten en weidevogels.
De toxicoloog zocht onlangs uit hoe in de

Hoeksche Waard door de jaren heen imidaclo-
prid op forse schaal het oppervlaktewater ver-
ontreinigde. “De akkervogels zijn in de laatste
vijf jaar met 90 procent achteruitgegaan. In het
Oude Land van Strijen, ooit een vogelparadijs,
vliegt bijna geen vogel meer. Zo gaat een prach-
tig Nationaal Landschap naar de bliksem.”
Het waterschap zegt de zorgen van Tennekes

te delen, maar wijst erop dat imidacloprid door
toezichthouder Ctgb (College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel.
Daar ligt dan ook de eerste verantwoordelijk-
heid, vindt het waterschap.
“Een van onze taken is de bescherming en,

waar mogelijk, verbetering van de waterkwa-
liteit. Het Ctgb is verantwoordelijk voor de toe-
lating. Als waterschap hebben we beperkte mo-
gelijkheden om emissies naar het oppervlakte-
water te voorkomen. Daarbij hebben wij geen
invloed op de toelating en normstelling van de-
ze middelen.”
Tennekes heeft, op zijn beurt, wel begrip voor

de positie van het waterschap, al spreekt hij te-
gen dat waterschappen geen invloed hebben
op normstelling. “Bovendien, als je minder
gaat meten, weet je zeker dat je invloed niet
groter wordt. Maar inderdaad, de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor dit drama ligt bij de
toelatingsautoriteit die sinds 2004, toen de pro-
blematiek ontstond, niet heeft ingegrepen.”
Volgens het Ctgb zullen er maatregelen vol-

gen als op korte termijn de situatie niet verbe-
tert. Het waterschap Hollandse Delta gaat dit
jaar onderzoek doen naar de bronnen van
normoverschrijdende stoffen in het water, zo-
als imidacloprid. Met de uitkomsten wil het
waterschap nagaan welke maatregelen kunnen
worden genomen en veroorzakers en overhe-
den informeren.
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