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‘Eet weer bittere spruitjes’
HILBRAND POLMAN

ASSEN Niet alleen mensen vinden
het lekker dat spruitjes tegenwoor-
dig minder bitter zijn. Ook insecten
smullen ervan en dat werkt het ge-
bruik van insecticiden in de hand.

Annemarie Breukers van LTO Ne-
derland beschreef gisteren op het
symposium ‘Bestrijdingsmiddelen
in het milieu’ waarom het niet zo ge-
makkelijk is het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen te verminderen.

Moderne technieken om groen-
ten aan de wens van consumenten
aan te passen, maken gewassen
kwetsbaar, zoals blijkt uit het voor-
beeld van de spruitjes. Dat consu-

menten zo goedkoop mogelijk voed-
sel willen, helpt ook niet.

Het gebruik van insecticiden en
andere gewasbeschermingsmidde-
len leidt in Drenthe tot grote zorgen.
De provincie is goed voor het ge-
bruik van 10 procent van alle bestrij-
dingsmiddelen in Nederland. Het
zorgt voor watervervuiling en voor
het verdwijnen van 75 procent van
de insecten. Dat is slecht voor het
hele dierenrijk, want egels, vleer-
muizen, vissen en vogels verorberen
insecten. Daarom hield de Women
Engaged for a Common Future
(WECF) samen met de Natuur- en Mi-
lieufederatie Drenthe een symposi-
um in het provinciehuis in Assen.

Het gebruik van bestrijdingsmid-

delen per hectare neemt toe, mede
doordat de teelt van tuinbouwpro-
ducten en sierbloemen oprukt in
Drenthe. Die producten vergen
meer bestrijdingsmiddelen. Het
provinciebestuur moet hiertegen
hoognodig actie ondernemen, vin-
den ook de fracties van PvdA, Groen-
Links en D66 in Provinciale Staten.
Zij hebben kritische vragen gesteld.

Toch is het niet allemaal kommer
en kwel, denkt Breukers van LTO Ne-
derland. De landbouworganisatie
heeft een ambitieus programma om
het gebruik van gif omlaag te bren-
gen. Zo moeten planten weerbaar-
der worden en zouden we dus moe-
ten wennen aan bittere spruitjes.
Daarnaast ziet LTO kansen om be-
strijdingsmiddelen veel gerichter
naar tijd en plaats in te zetten.

Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA)
weet dat er op dit punt al veel is ver-
anderd. ,,Veertig jaar geleden kwam
ik veel bij mijn vriendin op de boer-
derij. Daar zag ik nog hoe sproei-
vliegtuigjes bestrijdingsmiddelen
verspreidden. Afhankelijk van de
wind woei dat spul overal naartoe.’’

Dat insecten
verdwijnen, is
slecht voor het
hele dierenrijk
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