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1. INLEIDING 

Met de jaarlijkse residumeting monitort Tuinbranche Nederland de 
voortgang van de Ambitie gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt 
van de Nederlandse tuinretail 4.01. Onderdeel van deze ambitie is dat 
de sector het gebruik van negen bestrijdingsmiddelen die zeer 
schadelijk zijn voor bijen en andere insecten wil uitfaseren2 en tevens 
de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) wil 
versterken. 
 
Van 2018 tot en met 2021 is de jaarlijkse residumeting in opdracht van 
Tuinbranche Nederland uitgevoerd door Natuur & Milieu in samenwerking 
met CLM Onderzoek en Advies. Dit jaar is de uitvoering overgenomen door 
CLM en is Natuur en Milieu vooral betrokken bij de aanbevelingen en 
conclusies. 
 
De monitoring is uitgevoerd bij tuincentra van Praxis, Welkoop, Intratuin, 
Hornbach, GRS Retail, GroenRijk en bijStox. De laatstgenoemde is dit jaar voor 
het eerst meegenomen. Alle genoemde ketens zijn ondertekenaar van de 
Ambitie 4.0, evenals diverse handelspartijen. 
 
Het doel van dit rapport is om de Tuinbranche en de deelnemende retailers 
inzicht te geven in hoeverre zij voldoen aan de ambitie én waar zij zich nog 
kunnen verbeteren. Ook trekken we conclusies naar aanleiding van de 
resultaten in relatie tot de ambitie en doen we aanbevelingen voor het 
vervolg. 
  

 
1 Ambitie gewasbescherming in de sierteelt van de Nederlandse tuinretail 4.0 
https://www.tuinbranche.nl/uploads/ambitie-4-0-sierteelt.5632f2.pdf 
2 Inmiddels zijn 6 van de 9 verboden in Nederland. 1 van de 9 is verboden in de sierteelt. 2 
van de 9 zijn nog breed toegelaten in de sierteelt, maar in de ambitie slechts toegestaan 
in enkele gewasgroepen waar de stoffen landbouwkundig noodzakelijk zijn. 

https://www.tuinbranche.nl/uploads/ambitie-4-0-sierteelt.5632f2.pdf
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2. ONDERZOEKSOPZET 

In mei 2022 heeft onafhankelijk laboratorium Eurofins bij acht 
deelnemende retailers een steekproef genomen. Bij elke retailer zijn 
twee filialen bezocht (uitgezonderd bijSTOX, waarbij één filiaal is 
bezocht) en zes verschillende planten gekocht. Volgens afspraak zijn 
dit vier soorten die jaarlijks terugkeren en twee ‘surprisesoorten’. Deze 
planten zijn door het geaccrediteerde laboratorium onderzocht op circa 
750 verschillende stoffen met een nauwkeurigheid van 0,01 milligram 
per kilogram (mg/kg). Daarnaast is in samenwerking met de retailers 
de teler, certificering en het land van herkomst van de planten 
achterhaald. 
 
De onderzoeksmethode is gebaseerd op eerder onderzoek dat uitgevoerd is 
door Greenpeace in 20143, 4 en 20175 en in de daaropvolgende jaren door 
Natuur & Milieu6. Door vergelijkbaar onderzoek uit te voeren, kunnen de 
resultaten onderling worden vergeleken. 
 
Op basis van deze gegevens kunnen de volgende vragen worden beantwoord: 

1. Hoeveel en welke residuen worden aangetroffen en in welke 
concentraties? 

2. Hoeveel van de volgens Greenpeace negen meest schadelijke middelen 
voor bijen en andere nuttige insecten zijn aangetroffen (GP9)? 

3. Hoeveel van de vijf door Tuinbranche Nederland sinds 2017 
uitgefaseerde stoffen zijn aangetroffen (TR5)? 

 
3 Greenpeace, 2014, Gifplanten in het tuincentrum – Over bloemetjes en bijtjes. 
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/5996/gifplanten-in-het-tuincentrum/ 
4 Greenpeace, 2014, Bloemen die bijen doden. 
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/5635/nederlandse-bloemen-en-planten-bevatten-
illegaal-landbouwgif/ 
5 Greenpeace, 2017, Gifplanten in het tuincentrum. 
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/6878/nieuwe-test-gif-op-plantjes-in-tuincentra/ 
6 Bestrijdingsmiddelen in tuinplanten 2021. Residumeting uitgevoerd door Natuur & Milieu 
samen met Tuinbranche Nederland en CLM. 
https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Bestrijdingsmiddelen-in-tuinplanten-2021.pdf 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/5996/gifplanten-in-het-tuincentrum/
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/5635/nederlandse-bloemen-en-planten-bevatten-illegaal-landbouwgif/
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/5635/nederlandse-bloemen-en-planten-bevatten-illegaal-landbouwgif/
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/6878/nieuwe-test-gif-op-plantjes-in-tuincentra/
https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Bestrijdingsmiddelen-in-tuinplanten-2021.pdf
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4. Hoe vaak zijn stoffen aangetroffen die niet zijn toegestaan in de 
Nederlandse sierteelt7 en Europese teelt8? 

5. Hoe vaak zijn er overtredingen geconstateerd volgens de ambities van 
Tuinbranche Nederland? 

6. Zijn de resultaten van gecertificeerde planten en niet-gecertificeerde 
planten verschillend? 

7. Is er verbetering te zien als de resultaten worden vergeleken met de 
onderzoeken van voorgaande jaren? 

 
 
2.1 GP9 en TR5 stoffen 

In dit rapport wordt gerefereerd naar GP9 en TR5 stoffen. Dit zijn 
respectievelijk negen stoffen die door Greenpeace zijn aangeduid als zeer 
schadelijk en vijf stoffen die door de Tuinbranche zijn aangeduid als zeer 
onwenselijk. In Tabel 2.1 zijn de GP9 en TR5 stoffen weergegeven. Dit zijn 
stoffen die sterk milieubelastend zijn, met name voor bijen en andere nuttige 
insecten. In de ambitie is opgenomen dat deze stoffen door telers niet meer 
mogen worden gebruikt. De negen stoffen zijn insecticiden en een deel 
behoort tot de neonicotinoïden. Neonicotinoïden verspreiden zich via de 
sapstroom door de gehele plant en verstoren de prikkelgeleiding in de 
hersenen van insecten. Doordat de stoffen ook in pollen, nectar, guttatievocht 
en door bladluizen geproduceerd honingdauw terecht komt, worden ook 
insecten die geen schade aan de plant toebrengen, zoals bijen, hieraan 
blootgesteld. Dit heeft nadelige gevolgen voor het ecosysteem en de 
biodiversiteit. 
 
Enkele stoffen zijn voor sommige teelten zeer moeilijk vervangbaar. Daarom 
wordt voor deze teelten een uitfaseringsaanpak gekozen. Dit houdt in dat 
middelen per productgroep worden uitgefaseerd als een volledig verbod niet 
direct mogelijk is. Op die manier hoeft het verbod van deze middelen voor 
andere productgroepen niet worden uitgesteld tot vervanging is gevonden bij 
de moeilijkste productgroepen. Zo wordt dus voorkomen dat het tempo van 
uitfaseren van middelen wordt bepaald door de moeilijkste planten. In de 
Ambitie 4.0 geldt deze uitfaseringsaanpak nog voor acetamiprid en 
deltamethrin. Het volledige overzicht van uitfaseringen is te vinden in de 
Ambitie 4.09. 
 

 
7 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations 
8 https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en 
9 https://www.tuinbranche.nl/uploads/ambitie-4-0-sierteelt.5632f2.pdf 

https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en
https://www.tuinbranche.nl/uploads/ambitie-4-0-sierteelt.5632f2.pdf
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Tabel 2.1:  De GP9 en TR5 stoffen zoals beschreven in de Ambitie 4.0 

GP9 TR5 Toelating 
Nederland* 

Type middel 

Imidacloprid Imidacloprid Nee** Neonicotinoïde die 
slecht afbreekt in de 
bodem en water en 
schade toebrengt aan 
onder andere bijen. 

Fipronil Fipronil Nee Systemische insecticide 
met schadelijke 
neveneffecten op niet-
doelsoorten. 

Chloorpyrifos Chloorpyrifos Nee Insecticide die acuut 
toxisch is voor 
zoogdieren, vogels, 
vissen en bijen. 

Clothianidine Clothianidine Nee Neonicotinoïde die 
schade toebrengt aan 
bijen. De stof is zeer 
persistent is in de 
bodem en kan lekken 
naar oppervlakte- en 
grondwater. 

Cypermethrin Cypermethrin Ja (niet in 
sierteelt) 

Insecticide die zeer 
schadelijk is voor onder 
andere vissen, bijen en 
waterinsecten. 

Thiamethoxam  Nee Neonicotinoïde die 
schade toebrengt aan 
onder andere bijen. 

Thiacloprid  Nee Neonicotinoïde die 
schade toebrengt aan 
onder andere bijen. 

Deltamethrin  Ja (ook in 
sierteelt) 

Insecticide die schadelijk 
is voor bijen en 
waterorganismen.  

Acetamiprid  Ja (ook in 
sierteelt) 

Neonicotinoïde die 
schade toebrengt aan 
onder andere bijen. 

* de toelating verschilt per land en per gewas 
** opgebruiktermijn tot 1-1-2022 
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2.2 Overtredingen 

Er is sprake van een overtreding volgens de ambitie van de Tuinbranche 
Nederland als residuen worden aangetroffen van: 

▪ GP9 of TR5 stoffen; 
▪ Stoffen die niet zijn toegestaan in het land waar de plant is gekweekt; 
▪ Het maximaal aantal stoffen per plant hoger is dan twaalf10. 

 
 
2.3 Plantensoorten 

Jaarlijks worden vier herhaalsoorten en twee surprisesoorten getest. Wanneer 
deze soorten bij de retailer niet voorhanden zijn, worden back-up soorten 
ingekocht om voldoende resultaten te verkrijgen. Door jaarlijks vier dezelfde 
planten te analyseren, kan de ontwikkeling goed gemonitord worden. De 
surprisesoorten verschillen jaarlijks en worden in overleg met MPS, 
Tuinbranche Nederland en Natuur & Milieu gekozen. Dit zijn bijvoorbeeld 
planten waarvan er een vermoeden is -bijvoorbeeld uit eerdere onderzoeken- 
dat er problemen spelen, of planten uit categorieën die nog niet eerder zijn 
onderzocht in deze residumetingen. 
 
Herhaalsoorten: 

▪ Lavendel 
▪ Rododendron 
▪ Klokjesbloem/campanula 
▪ Anjer 

 
Surprisesoorten: 

▪ Zachtfruit (1e keus: Aardbei; 2e keus: blauwe bes; 3e keus: framboos) 
▪ Pioenroos 

 
Back-up soorten (op volgorde van voorkeur) 

▪ Laurierkers 
▪ Pieris 
▪ Weigela 
▪ Conifeer (thuja Brabant of thuja Smaragd; alt.: Taxus Baccata) 
▪ Potroos 
▪ Buxus 
▪ Hortensia 
▪ Kalanchoe 
▪ Delphinium (ridderspoor) 

 
10 Vanaf 2023 geldt een maximum van 10. 



 

 
 

7 

2.4 Aangetroffen concentraties 

Hoewel de rapportagegrens van de stoffen bij het laboratorium ≥0,01 mg/kg is, 
geven bestrijdingsmiddelenexperts11 aan dat pas bij een concentratie van 
≥0,05 mg/kg het vrijwel zeker is dat de aangetroffen stof in de teelt is gebruikt 
en niet door een andere oorzaak op de plant wordt gevonden. Bij 
concentraties van <0,05 mg/kg is er een te grote onzekerheid om zeker te 
zeggen of het aangetroffen residu afkomstig is van toepassing door de teler of 
van andere bronnen (zoals kruisbesmetting of aanwezigheid in de bodem). Bij 
een concentratie van ≥0,05 mg/kg is met veel meer zekerheid te zeggen dat 
het aangetroffen residu is toegepast door de teler. 
 
Omdat de drie onderzoeken door Greenpeace wel op een concentratie van 
≥0,01 mg/kg zijn gedaan, wordt in de analyse bij vergelijking met voorgaande 
jaren altijd de concentratie ≥0,01 mg/kg aangehouden. Op die manier kan de 
trend over de jaren goed bestudeerd worden. Als er in de analyse geen 
vergelijking wordt gemaakt met voorgaande jaren, dan worden de resultaten 
gepresenteerd aan de hand van de concentratie ≥0,05 mg/kg. 
 
Door de retailers, telers en CLM wordt onderzocht wat de verklaring voor de 
gevonden overtredingen is, ook voor stoffen tussen 0,01 en 0,05 mg/kg. Deze 
verklaringen worden ook meegenomen in de rapportage. 
 
 
2.5 Uitbreiding stoffenset 

Sinds 2021 is de residuanalyse uitgevoerd op circa 750 stoffen. Dit zijn er een 
stuk meer dan voorgaande jaren waar de analyse werd gedaan op circa 300 
stoffen. In 2018, 2019 en 2020 zijn de onderzoeken gedaan op basis van een 
vergelijkbare stoffenlijst als de drie eerdere onderzoeken van Greenpeace, om 
zo de resultaten goed te kunnen vergelijken. Omdat er behoefte kwam aan 
een uitgebreider beeld van de stand van zaken van het middelengebruik, is de 
analyse sinds 2021 uitgevoerd bij een ander laboratorium dat de analyse doet 
op een bredere stoffenset. De analyses van 2021 en 2022 geven dus een ander 
beeld dan de analyses van de voorgaande jaren. 
 

 
11 CLM en MPS hebben op basis van diverse onderzoeksresultaten in de sierteelt (residumetingen, gehalten en 
oorzaken van aantreffen) vastgesteld dat lage gehalten <0,05 mg/kg niet altijd te herleiden zijn tot toepassing 
van de stof, maar wel vaak tot contaminatie via bijvoorbeeld kruisbesmetting, opname uit de bodem, gietwater, 
overwaaiing of gebruik in stekmateriaal met buitenlandse herkomst (waar de stof dan wel is toegelaten).   
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Als meer stoffen worden getest, dan kunnen ook meer stoffen worden 
gevonden. Hierdoor lijken de resultaten anders dan voorgaande jaren en zijn 
ze moeilijk met elkaar te vergelijken. Om geen vertekend beeld te krijgen, is in 
de resultaten onderscheid gemaakt tussen de resultaten op basis van de 
stoffenset die voor 2021 is getest en de resultaten die zijn gevonden op basis 
van de nieuwe stoffenset met 750 stoffen. 
In dit rapport wordt verwezen naar: 

▪ De stoffenset 2018-2020: dit zijn stoffen die in het onderzoek van 2022 
zijn gevonden en die ook in de analyses van voor 2021 (2018-2020) zijn 
getest. Dit geeft dus een beeld van de resultaten als de analyse op 
dezelfde stoffenset als voorgaande jaren was gedaan. 

▪ De stoffenset 2022: dit is de set van stoffen waar in 2021 en 2022 de 
analyse op is gedaan. 

 

Leeswijzer rapport 
Omdat de stoffenset in 2021 is uitgebreid, zijn de resultaten niet een-op-
een te vergelijken met de resultaten van jaren voor 2021. De resultaten zijn 
daarom opgedeeld in twee delen: 
 
1. Resultaten deel 1: Stoffenset 2022 
2. Resultaten deel 2: Trends en ontwikkelingen 
 
In het eerste deel worden de resultaten weergegeven op basis van de 
stoffenset van zo’n 750 stoffen en aan de hand van de concentratie 0,05 
mg/kg. De gevonden resultaten worden weergegeven aan de hand van 
de stof, plantensoort, retailer en keurmerk. Omdat deze resultaten niet 
kunnen worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren, 
wordt in dit deel van het rapport niet gekeken naar de trend over de jaren. 
In de residumeeting van 2023 zal de vergelijking wel kunnen worden 
gemaakt met de resultaten van 2021 en 2022. Aan het einde van deel 1 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de twee stoffensets, om zo het 
verschil tussen stoffenset 2018-2020 en stoffenset vanaf 2021 te kunnen 
duiden. 
 
In het tweede deel wordt gekeken naar de trends en ontwikkelingen van 
de resultaten door de jaren heen. In dit deel worden de resultaten 
vergeleken met voorgaande jaren waar een kleinere stoffenset van zo’n 
300 stoffen werd geanalyseerd. In dit deel worden de resultaten daarom 
weergegeven aan de hand van de stoffenset 2018-2020. Daarnaast wordt 
de concentratie van 0,01 mg/kg aangehouden, ook ten bate van de 
vergelijking met voorgaande jaren.  
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3. RESULTATEN DEEL 1: 
STOFFENSET 2022 

In mei 2022 zijn bij 8 retailers in totaal 90 planten gekocht. Per retailer 
is bij twee filialen ingekocht (uitgezonderd bijSTOX, waar bij één filiaal 
is gekocht), telkens zes planten per filiaal. De planten zijn geanalyseerd 
op de aanwezigheid van circa 750 residuen. De resultaten zijn in dit 
rapport op verschillende niveaus geanalyseerd. 
 
In de analyses is bekeken hoe de stand van zaken is ten opzichte van de 
afspraken in Ambitie 4.0 van Tuinbranche Nederland. 
 
In dit deel van het rapport zijn de resultaten weergegeven op basis van de 
stoffenset vanaf 2021-2022 en bij concentraties van ≥0,05 mg/kg. Zie het kader 
in hoofdstuk 2 (‘Leeswijzer rapport’) voor meer informatie over de verschillen 
tussen deel 1 en deel 2.  
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3.1 Gevonden stoffen 

Tabel 3.1: Overzicht van de aangetroffen werkzame stoffen met een minimale 
concentratie van 0,05 mg/kg, op volgorde van vaakst aangetroffen tot minst 
aangetroffen. 
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Flonicamid (Som) 36 0,9 10,0 40%
Boscalid 21 0,8 4,6 23%
Folpet/HF (Som berekend als Folpet) 15 10,8 68,0 17%
Paclobutrazol 14 0,3 0,8 16%
Fluopyram 13 0,2 0,6 14%
Flupyradifurone 9 0,3 0,7 10%
Acetamiprid 7 GP9 1,6 9,9 8%
Fludioxonil 7 0,8 2,8 8%
Propamocarb 7 2,3 6,8 8%
Pyraclostrobin 7 0,2 0,5 8%
Spinosad (som) 7 0,8 2,1 8%
Prochloraz (Som) 7 3,2 19,0 8%
Cyprodinil 6 0,3 0,8 7%
Mepanipyrim 6 0,2 0,3 7%
Fenhexamid 6 4,9 21,0 7%
Azoxystrobin 5 0,2 0,4 6%
Cyflumetofen 5 0,7 1,4 6%
Dimethomorf 5 0,1 0,2 6%
Pirimicarb 5 1,5 4,8 6%
Azadirachtin 4 1,0 2,7 4%
Captan/THPI (Som berekend als Captan) 4 0,5 1,4 4%
Cyantraniliprole 4 0,8 1,8 4%
Metaflumizone 4 0,3 0,7 4%
Difenoconazool 3 0,3 0,7 3%
Cyhalothrin, lambda- 2 0,2 0,3 2%
Deltamethrin 2 GP9 0,4 0,4 2%
Kresoxim-methyl 2 0,1 0,2 2%
Penconazool 2 0,4 0,6 2%
Prohexadion calcium 2 0,1 0,1 2%
Propiconazool (som) 2 nee nee 0,4 0,6 2%
Abamectine 1 0,3 0,3 1%
Aclonifen 1 0,1 0,1 1%
Acrinathrin 1 0,1 0,1 1%
Cyazofamid 1 0,2 0,2 1%
Cypermethrin 1 GP9/TR5 0,2 0,2 1%
Dodemorf 1 0,1 0,1 1%
Esfenvalerate 1 0,1 0,1 1%
Fluazinam 1 0,1 0,1 1%
Hexythiazox 1 0,1 0,1 1%
Metalaxyl 1 0,1 0,1 1%
Metconazool 1 0,6 0,6 1%
Metrafenon 1 0,1 0,1 1%
Pyrethrinen 1 0,1 0,1 1%
Spirotetramate (Som) 1 0,1 0,1 1%
Tebuconazool 1 1,1 1,1 1%
Trifloxystrobin 1 0,4 0,4 1%
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Tabel 3.2: Beschrijving van de tien vaakst aangetroffen bestrijdingsmiddelen met een 
minimale concentratie van 0,05 mg/kg 

Stof Toelichting 
1. Flonicamid: Insecticide die 

wordt ingezet tegen 
bladluizen. 

Deze stof werd 36 keer aangetroffen, op bijna 
alle verschillende plantensoorten. Op de meeste 
daarvan zijn de moederstof en de metabolieten 
(-TFNA en -TFNG) aangetroffen. In sommige 
gevallen alleen een metaboliet. Ook in vorige 
onderzoeken kwam flonicamid als één van de 
meest aangetroffen residuen naar voren.  

2. Boscalid: Fungicide die wordt 
ingezet tegen schimmels. 

Deze stof werd 21 keer aangetroffen, op bijna 
alle verschillende planten. Ook in vorige 
onderzoeken kwam boscalid als één van de 
meest aangetroffen residuen naar voren. 

3. Folpet: Fungicide die wordt 
ingezet tegen schimmels 

Deze stof werd vijftien keer aangetroffen, op 
bijna alle verschillende planten. 

4. Paclobutrazol: Een 
groeiregulator die wordt 
ingezet om gecontroleerde 
groei te stimuleren. 

Deze stof werd veertien keer aangetroffen, op 
verschillende planten. 

5. Fluopyram: Fungicide die 
wordt ingezet tegen 
schimmels. 

Deze stof werd dertien keer aangetroffen, op 
verschillende planten. 

6. Flupyradifurone: Insecticide 
die wordt ingezet tegen 
insecten 

Deze stof werd negen keer aangetroffen, op 
verschillende planten. 

7. Acetamiprid: Insecticide die 
wordt ingezet tegen insecten 

Deze stof werd zeven keer aangetroffen, op 
verschillende planten. Dit is een GP9 stof. 

8. Fludioxonil: Fungicide die 
wordt ingezet tegen 
schimmels. 

Deze stof werd zeven keer aangetroffen, op 
verschillende planten. 

9. Propamocarb: Fungicide die 
wordt ingezet tegen 
schimmels. 

Deze stof werd zeven keer aangetroffen, op 
verschillende planten. 

10. Pyraclostrobin: Fungicide die 
wordt ingezet tegen 
schimmels. 

Deze stof werd zeven keer aangetroffen, op 
verschillende planten. 

 
3.1.1 Belangrijkste bevindingen 
In totaal zijn bij een concentratie van ≥0,05 mg/kg 235 residuen van 46 
werkzame stoffen gevonden. Bij de lage concentratie van ≥0,01 mg/kg zijn er 
397 residuen van 64 verschillende werkzame stoffen gevonden. Voor de 
analyse richten we ons op de residuen die gevonden zijn bij concentraties van 
≥0,05 mg/kg. 
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De twee meest aangetroffen stoffen (flonicamid en boscalid) zijn gelijk aan 
vorig jaar. De nummer drie van vorig jaar (paclobutrazol) is een plaats 
opgeschoven naar nummer vier. Folpet is daarvoor in de plaats gekomen. 
Folpet is dit jaar aanzienlijk vaker aangetroffen dan vorig jaar (vijftien keer t.o.v. 
vier keer vorig jaar). De fungicide wordt ingezet tegen o.a. bladvlekkenziekte. 
Verhoogde ziektedruk is waarschijnlijk de verklaring voor de toename in 
aantreffen. Folpet lost erg slecht op in water. In Nederland is de fungicide o.a. 
te vinden in de gewasbeschermingsmiddelen Phantom, Securo en Spirit, 
gecombineerd met de stof tebuconazool of pyraclostrobin. Deze stoffen zijn 
respectievelijk één en zeven keer aangetroffen in de set van 2022. Net als vorig 
jaar is folpet in relatief hoge concentraties aangetroffen. 
 
Acetamiprid is de enige GP9 stof in de top tien van aangetroffen stoffen. De 
insecticide is zeven keer aangetroffen tegenover twee keer in 2021. 
Acetamiprid is daarmee verantwoordelijk voor het merendeel van de 
ambitieovertredingen en voor de stijging van het aantal planten met een GP9 
stof. De stof is onder andere de werkzame stof van het 
gewasbeschermingsmiddel Gazelle en wordt gebruikt tegen luizen. Sommige 
kwekers gebruiken als alternatief het middel Teppeki (werkzame stof 
flonicamid). Een middel met een lagere milieubelasting en minder risico voor 
natuurlijke bestrijders. Andere kwekers geven aan niet te beschikken over een 
goedwerkend alternatief of al tegen het maximale toegestane gebruik per 
jaar van het alternatief te zitten. Kwekers verschillen dus van inzicht over in 
hoeverre Teppeki een haalbaar alternatief is. In de praktijk hangt dit ook 
samen met andere keuzes die in de bedrijfsvoering gemaakt worden. Of 
Teppeki in alle gevallen een afdoende alternatief is, is niet duidelijk. 
 
Waar de fungicide carbendazim / benomyl (afbraakproduct van thiofanaat-
methyl) in 2021 nog 7 keer werd aangetroffen is de stof in 2022 niet meer 
aangetroffen. Thiofanaat-methyl is inmiddels niet meer toegelaten en de 
opgebruiktermijn verstreek op 19 oktober 2021. 
 
 
3.2 Plantensoorten 

Tabel 3.3 en Tabel 3.4 geven een overzicht van de resultaten per plantensoort 
met de belangrijkste kengetallen voor residuen met een concentratie ≥0,05 
mg/kg en op basis van de stoffenset vanaf 2021. De percentages zijn berekend 
op basis van het aantal planten. Er is gestreefd naar het inkopen van vier 
herhaalsoorten en twee surprisesoorten bij elk filiaal. Waar dan niet mogelijk 
was, zijn back-up soorten gekocht. Wanneer een afbraakproduct (metaboliet) 
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en de moederstof allebei zijn aangetroffen dan is de som daarvan als één 
residu weergegeven. 
 

Tabel 3.3: Gegevens weergegeven per plantensoort, bij een concentratie van 0,05 mg/kg 
of hoger. 

Plantensoort
Aantal 

planten
Totaal aantal 

residuen
Gemiddeld aantal 

residuen
Gemiddelde 

concentratie*
# planten zonder 

residuen
Totaal aantal 

verschillende residuen
% planten met 

residu
Lavendel 15 56 3,73 1,85 2 24 87%
Rododendron 8 20 2,50 0,57 2 12 75%
Klokjesbloem/campanula 14 47 3,36 0,97 0 16 100%
Anjer 14 40 2,86 0,41 1 14 93%
Zachtfruit, aardbeiplant 8 18 2,25 1,11 3 13 63%
Zachtfruit, blauwe bes 2 0 0,00 - 2 0 0%
Zachtfruit, Framboos 2 1 0,50 0,08 1 1 50%
Pioenroos 7 8 1,14 1,20 6 8 14%
Laurierkers 3 15 5,00 2,30 1 10 67%
Pieris 1 3 3,00 0,44 0 3 100%
Weigela 2 0 0,00 - 2 0 0%
Conifeer 1 0 0,00 - 1 0 0%
Potroos 3 6 2,00 2,06 1 5 67%
Buxus 4 2 0,50 0,07 2 2 50%
Hortensia 4 17 4,25 0,41 0 14 100%
Kalanchoe 1 1 1,00 0,06 0 1 100%
Ridderspoor 1 1 1,00 0,38 0 1 100%

Eindtotaal 90 235 2,61 1,00 24 46 73%  
* Gemiddelde van planten waar een residu was gevonden 

 
 

Tabel 3.4:  Alle doelstellingen en overtredingen (weergegeven in een rode kleurschaal op 
basis van aantallen) uit de Ambitie 4.0 per plantensoort bij een concentratie 
van 0,05 mg/kg of hoger 

Plantensoort
Hoogst aantal 

residuen
# planten met 
GP9 residuen

# planten met TR5 
residuen

# Overtredingen in 
NL bij herkomst NL

# Overtredingen in EU bij 
herkomst EU

# planten met minstens 
1 Ambitie overtreding

% Ambitie 
overtredingen 

Lavendel 13 4 1 0 0 4 27%
Rododendron 6 0 0 0 0 0 0%
Klokjesbloem/campanula 6 0 0 0 0 0 0%
Anjer 6 0 0 1 0 1 7%
Zachtfruit, aardbeiplant 5 2 0 0 0 2 25%
Zachtfruit, blauwe bes 0 0 0 0 0 0 0%
Zachtfruit, Framboos 1 0 0 0 0 0 0%
Pioenroos 8 0 0 0 0 0 0%
Laurierkers 8 1 0 0 0 1 33%
Pieris 3 0 0 0 0 0 0%
Weigela 0 0 0 0 0 0 0%
Conifeer 0 0 0 0 0 0 0%
Potroos 3 0 0 0 0 0 0%
Buxus 1 0 0 0 0 0 0%
Hortensia 7 0 0 1 0 1 25%
Kalanchoe 1 1 0 0 0 1 100%
Ridderspoor 1 0 0 0 0 0 0%

Eindtotaal 13 8 1 2 0 10 11%  
 
3.2.1 Belangrijkste bevindingen 
Op één plant is een overschrijding van het maximumaantal residuen 
aangetroffen. Het gaat om een lavendel met dertien residuen. Ten opzichte 
van vorig jaar is het aantal planten met te veel residuen gedaald van twee 
naar één en is het hoogste aantal residuen met dertien iets lager dan de 
veertien van vorig jaar. 
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Op elf procent van de planten is één of meerdere ambitieovertredingen 
vastgesteld. Bij lavendel gaat het om 27% van de 15 planten. Het gaat om de 
GP9 en tevens TR5 stof cypermethrin (één keer) en de GP9 stof acetamiprid 
(drie keer). De insecticide cypermethrin is in Nederland toegelaten, maar niet 
in de teelt van lavendel. Navraag bij de kweker leerde dat het om uit 
Griekenland geïmporteerde planten ging die door de kweker waren gekocht 
om aan de vraag te kunnen voldoen. Er is dus geen sprake van een illegale 
toepassing, omdat de stof in Griekenland wel is toegestaan. Wel is er sprake 
van een ambitieovertreding, omdat cypermethrin een GP9 en TR5 stof is. Op 
twee van de herhaalsoorten -klokjesbloem en rododendron- is geen 
ambitieovertreding vastgesteld. Van de surprisesoorten heeft aardbei een 
relatief hoog aantal ambitieovertredingen (25%). Bij de back-up soorten is het 
aantal gekochte planten (1 tot 2 planten) vaak te laag om inzicht te geven in 
hoe vaak overtredingen voorkomen. Uit reacties van kwekers kwam onder 
andere naar voren dat de vereiste om planten luisvrij af te leveren leidt tot het 
gebruik van GP9 stoffen. Ook gaf een buitenlandse kweker aan dat 
acetamiprid in Duitsland niet is aangemerkt als schadelijk voor bijen. Of deze 
kweker wel op de hoogte was van de ambitie is niet duidelijk. 
 
De GP9 stof acetamiprid is naast op lavendel ook aangetroffen op aardbei 
(twee keer), laurierkers en kalanchoe. De derde aangetroffen GP9 stof is de 
insecticide deltamethrin. Deze stof is echter in enkele teelten wel toegestaan 
in de ambitie. Deze stof is aangetroffen op laurierkers (twee keer). Laurierkers 
valt onder boomteelt en valt dus onder de uitzondering die in de ambitie is 
gemaakt. Deltamethrin zorgt dit jaar dus niet voor ambitieovertredingen. 
 
Illegale middelen zijn dit jaar alleen vastgesteld bij Nederlandse telers. Het 
gaat om twee planten (een anjer en een hortensia). Op beide planten is de 
systemische fungicide propiconazool aangetroffen. De stof mocht in 
Nederland tot 19 juni 2019 gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddel. De 
stof is nog wel toegelaten als impregneermiddel voor hout (als biocide). Uit de 
terugkoppeling naar kwekers blijkt in een geval dat de stof als noodgreep 
toch nog is toegepast. In beide gevallen zijn de kwekers op de hoogte gesteld 
en is het sanctiekader12 van Tuinbranche Nederland gehanteerd.  
 
  

 
12 In 2022 is een sanctiekader ontwikkeld. Bij herhaald aantreffen van illegale stoffen bij dezelfde 
kweker nemen de tuincentra die deelnemen aan de ambitie 4.0 geen producten meer af van de 
kweker zolang deze niet aan kan tonen dat er geen sprake meer is van illegaal gebruik. 
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3.3 Keurmerken 

Bij het traceren van de planten is informatie opgevraagd over certificeringen 
van de kweker. De certificaten zijn ingedeeld in categorieën om zo groepen te 
krijgen die groot genoeg zijn om met elkaar te vergelijken. De categorieën zijn 
gebaseerd op de vergelijkbaarheid van de module bestrijdingsmiddelen van 
de certificaten en zijn geverifieerd met MPS en staan uitgesplitst in Tabel 3.5. 
De categorie Skal (biologisch geteeld) is dit jaar toegevoegd, omdat er één 
Skal-gecertificeerde plant in de set zat. 
 
De verwachting is dat er een verschil zit tussen de categorieën in de 
hoeveelheid en type middelen dat gevonden wordt. Enerzijds omdat hier in 
de criteria van de certificaten in meerdere of mindere mate op gestuurd 
wordt en anderzijds omdat hiervan strengere of minder strenge borging 
plaatsvindt. Van planten die niet getraceerd zijn is geen certificatiedata 
beschikbaar, deze planten zijn ingedeeld in de categorie onbekend. 
 
 

Tabel 3.5:  Indeling categorieën van certificaten op basis van de module over 
bestrijdingsmiddelen 

Categorie Toelichting 
Skal Biologisch geteeld 
MPS PP MPS Product Proof 
MPS A/A+ MPS A of A+ 
MPS BC MPS B, MPS C, SQ, of MPS GAP 
Geen Teler heeft geen certificaten m.b.t. bestrijdingsmiddelen (incl. 

MPS-Q en Florimark Tracecert en Good Trade Practice) 
Onbekend Kan alles zijn, maar deze planten zijn niet (volledig) getraceerd 

 
 

Tabel 3.6:  Gegevens weergegeven per categorie certificaat, bij een concentratie van 0,05 
mg/kg of hoger 

Categorie certificaat
Aantal 

planten
Totaal aantal 

residuen
Gemiddeld aantal 

residuen
Gemiddelde 

concentratie*
# planten zonder 

residuen
Totaal aantal 

verschillende residuen
% planten met 

residu
Skal 1 0 0,00 - 1 0 0%
MPS PP 4 14 3,50 4,05 0 10 100%
MPS A/A+ 48 111 2,31 0,80 14 39 71%
MPS BC 24 62 2,58 1,16 9 25 63%
Geen 10 23 2,30 0,52 0 15 100%
Onbekend 3 25 8,33 0,38 0 17 100%

Eindtotaal 90 235 2,61 24 46 73%  

* Gemiddelde van planten waar een residu was gevonden 
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Tabel 3.7:  Alle doelstellingen en overtredingen (weergegeven in een rode kleurschaal op 
basis van aantallen) uit de Ambitie 4.0 per certificeringscategorie bij een 
concentratie van 0,05 mg/kg of hoger 

Categorie certificaat
Hoogst aantal 

residuen
# planten met 
GP9 residuen

# planten met TR5 
residuen

# Overtredingen in 
NL bij herkomst NL

# Overtredingen in EU bij 
herkomst EU

# planten met minstens 
1 Ambitie overtreding

% Ambitie 
overtredingen 

Skal 0 0 0 0 0 0 0%
MPS PP 6 0 0 0 0 0 0%
MPS A/A+ 8 5 1 1 0 6 13%
MPS BC 7 2 0 0 0 2 8%
Geen 5 0 0 1 0 1 10%
Onbekend 13 1 0 0 0 1 33%

Eindtotaal 13 8 1 2 0 10 11%  
 
 
3.3.1 Belangrijkste bevindingen 
Op de Skal gecertificeerde plant zijn geen residuen aangetroffen. Ook in de 
categorieën MPS A/A+ en MPS BC zijn er planten zonder residu. Het certificaat 
met de strengste module waar het gaat om bestrijdingsmiddelen (buiten 
Skal) is MPS Product Proof (MPS PP). Een kweker met MPS PP voldoet aan 
dezelfde eisen als houders van de MPS A/A+ en MPS BC (MPS ABC) module, 
maar de controledruk is hoger vanwege de verplichting om regelmatig 
onafhankelijke bemonstering te doen. Slechts vier van de planten hadden dit 
certificaat. Het gemiddeld aantal residuen in deze categorie is flink lager dan 
bij certificaat ‘onbekend’, maar hoger dan de andere MPS-categorieën (Tabel 
3.5). Ook de gemiddelde concentratie is hoog. Kanttekening hierbij is dat het 
om een klein aantal planten gaat. De hoge gemiddelde concentratie wordt 
veroorzaakt door een lavendel met een hoge concentratie prochloraz en 
folpet. De laatste stof is vaak in hoge concentraties aangetroffen, maar 
beïnvloedt het gemiddelde van de andere categorieën minder sterk door het 
grotere aantal planten. In de categorieën MPS PP en Skal zijn er geen 
ambitieovertredingen geregistreerd. Voordeel van MPS PP voor de kweker is 
dat hij door registratie van gebruik binnen 48 uur en onafhankelijk genomen 
residumonsters sneller attent zal zijn op ambitieovertredingen en ook altijd 
een contra-expertise kan laten zien bij vermeende overtredingen.  
 
Het percentage ambitieovertredingen is bij MPS A/A+ met dertien procent iets 
hoger dan bij MPS BC (acht procent). Waar vorig jaar het percentage 
ambitieovertredingen bij de categorie ‘geen certificaat’ aanzienlijk hoger was 
dan bij de verschillende MPS-categorieën valt het verschil dit jaar helemaal 
weg. Een verklaring daarvoor is dat de ambitieovertredingen in 2022 
grotendeels bestaan uit GP9/TR5 stoffen die wettelijk nog wel zijn toegestaan. 
Waar MPS-certificaten op basis van de resultaten van vorig jaar lijken te leiden 
tot minder illegale stoffen, lijkt er geen effect te zijn op GP9/TR5 stoffen.  
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4. RESULTATEN DEEL 2: TRENDS EN 
ONTWIKKELINGEN 

In het tweede deel wordt gekeken naar de trends en ontwikkelingen 
van de resultaten door de jaren heen. In dit deel worden de resultaten 
vergeleken met voorgaande jaren waar een kleinere stoffenset van zo’n 
300 stoffen werd geanalyseerd. In dit deel worden de resultaten 
daarom weergegeven aan de hand van de stoffenset 2018-2020. 
Daarnaast wordt de concentratie van 0,01 mg/kg aangehouden, ook 
ten bate van de vergelijking met voorgaande jaren. In bijlage 2 is een 
overzicht van de oude en de nieuwe stoffenset opgenomen. 
 
 
4.1 Vergelijking voorgaande jaren 

In totaal zijn er van 2014 tot 2022 acht vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd, 
drie door Greenpeace en vijf op initiatief van Tuinbranche Nederland. In dit 
deel worden de resultaten uit onderzoeken van vorige jaren vergeleken met 
de resultaten van dit onderzoek. Op hoofdlijnen wordt ook de vergelijking 
gemaakt met de drie Greenpeace onderzoeken. De vergelijking met vorige 
onderzoeken geeft inzicht in de trend die zich ontwikkelt en of deze verbetert 
of verslechtert. 
 
De vergelijking over de jaren (Tabel 4.1) wordt weergegeven bij een 
concentratie van ≥0,01 mg/kg, aangezien deze concentratie aangenomen was 
in de eerste onderzoeken uitgevoerd door Greenpeace. In deze vergelijking 
worden de resultaten van 2021 en 2022 ook bij een concentratie van ≥0,01 
mg/kg weergegeven. De getallen komen dus niet geheel overeen met de 
andere tabellen die in een concentratie van ≥0,05 mg/kg worden 
weergegeven. In Bijlage 1 staan de tabellen per plantensoort op basis van een 
concentratie van ≥0,01 mg/kg. 
 
Voor de vergelijking met vorige jaren zijn de resultaten van 2021 en 2022 
weergegeven op basis van de stoffenset 2018-2020. 
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Tabel 4.1: Vergelijking over de jaren o.b.v. een concentratie van ≥0,01 mg/kg. Ter 
referentie is waar relevant de doelstelling uit Ambitie 4.0 opgenomen 

Onderdeel 2014 (apr) 2014 (nov) 2017 2018 (juni) 2019 (juni) 2020 (aug) 2021 (juni) 2022 (mei)
Doelstelling 
Ambitie 4.0

Aantal planten 69 105 84 83 87 93 84 90 n.v.t

Totaal aantal residuen 505 637 571 267 315 233 262 272 n.v.t

Gemiddeld aantal residu / plant 7,3 6,1 6,8 3,2 3,6 2,2 3,1 3,0 n.v.t

Hoogst aantal residu / plant niet gemeten niet gemeten niet gemeten 12 11 8 12 11 12
% planten met residuen niet gemeten niet gemeten niet gemeten 87% 92% 91% 81% 80% n.v.t

% planten met GP9 niet gemeten niet gemeten niet gemeten 24% 15% 8% 6% 11% 0%
% planten met TR5 niet gemeten niet gemeten niet gemeten 10% 7% 0% 1% 1% 0%

% planten met illegale stoffen geteeld in NL
niet gemeten niet gemeten niet gemeten 16% 8% 8% 5% 3% 0%

% planten met illegale stoffen geteeld in EU
niet gemeten niet gemeten niet gemeten 4% 7% 3% 5% 1% 0%

% planten met Ambitie overtredingen niet gemeten niet gemeten niet gemeten 35% 22% 13% 14% 16% 0%
% planten niet traceerbaar niet gemeten ~12% ~10% 23% 21% 27% 10% 1% n.v.t  

 
 

 
Figuur 1:  Het gemiddeld aantal residuen per plant 

  

 
Figuur 2:  Het hoogst aantal residuen per plant. Het hoogst aantal wordt sinds 2018 

geregistreerd, deze informatie is dus niet beschikbaar over de jaren daarvoor. 
In de Ambitie 4.0 is opgenomen dat maximaal twaalf verschillende stoffen op 
een plant mogen worden aangetroffen. 
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Figuur 3:  Verloop van de doelstellingen uit de Ambitie 4.0 

 

 
Figuur 4:  Percentage traceerbaarheid per retailer 

 
4.1.1 Belangrijkste bevindingen 
Het aantal gevonden residuen ligt in dit deel van het rapport hoger dan in 
deel 1 (272 tegenover 235 in deel 1) Er zijn meer residuen aangetroffen 
vanwege de lagere ondergrens van ≥0,01 in plaats van ≥0,05. Tegelijk valt een 
flink deel van de residuen weg omdat in dit deel wordt gewerkt met de 
beperkte stoffenset die voor 2021 werd gebruikt. Wanneer de uitgebreide 
stoffenset was gebruikt bij ≥0,01 zijn er 397 residuen. 
 
Het gemiddelde en het hoogste aantal residuen is na de stijging van vorig jaar 
dit jaar weer licht gedaald. De waarden zijn nog wel hoger dan in 2020. Er zijn 
geen planten aangetroffen met meer dan twaalf residuen.  
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Wat opvalt is dat het aantal GP9 stoffen dit jaar flink is gestegen. Het gaat om 
tien keer acetamiprid (0,011 – 9,9 mg/kg). Vooral acetamiprid draagt dus sterk 
bij aan het aantal ambitieovertredingen. De GP9 stof deltamethrin (0,43 en 
0,41 mg/kg) is ook twee keer aangetroffen, maar op planten waarvoor in de 
ambitie een uitzondering geldt. 
Er is dit jaar één TR5 stof aangetroffen. Het gaat om cypermethrin (0,22 
mg/kg). Het aantal illegale stoffen is zowel bij geteeld in Nederland als bij 
geteeld in de EU gedaald. Bij geteeld in Nederland is sinds 2018 een gestage 
daling zichtbaar van 16% in 2018 tot 3% in 2022. 
 
Het aantal ambitieovertredingen is flink lager dan in 2018 en 2019, maar vanaf 
2020 is wel een lichte stijging zichtbaar. Zoals hierboven toegelicht kan de 
stijging voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan gebruik van 
acetamiprid. 
 
De traceerbaarheid is—dankzij extra inspanningen van de retail en het 
verplichte plantenpaspoort—bijna overal naar 100%. Alleen een plant uit 
Denemarken (o.b.v. het plantenpaspoort) bleek dit jaar niet te traceren tot het 
bedrijf van oorsprong, ondanks inspanningen van het tuincentrum. 
 
 
4.2 Herhaalsoorten: vergelijking voorgaande jaren 

Jaarlijks worden in de residumetingen vier dezelfde planten onderzocht. De 
herhaalsoorten zijn de anjer, klokjesbloem, lavendel en rododendron. Door vier 
soorten jaarlijks terug te laten komen, is goed inzicht op het verloop van de 
doelstellingen op deze soorten. 
 
In de onderstaande figuren worden per plantensoort links het gemiddeld en 
hoogst aantal residuen per jaar vanaf 2018 met een concentratie van ≥0,01 
mg/kg weergegeven. Rechts staat het verloop van drie doelstellingen uit 
Ambitie 4.0 per soort: percentage planten met GP9 stoffen, percentage 
planten van in Nederland geteelde planten waar (in Nederland) illegale stoffen 
op zijn gevonden en als laatste het percentage planten met 
ambitieovertredingen. Op plekken waar geen balk is weergegeven, is de 
waarde nul procent. 
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Figuur 5:  Verloop van de doelstellingen uit de Ambitie 4.0 voor Anjer 

 

     
Figuur 6:  Verloop van de doelstellingen uit de Ambitie 4.0 voor klokjesbloem 

      

     
Figuur 7:  Verloop van de doelstellingen uit de Ambitie 4.0 voor lavendel 

 

     
Figuur 8:  Verloop van de doelstellingen uit de Ambitie 4.0 voor rododendron 
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4.2.1 Belangrijkste bevindingen 
Nadat het hoogste en gemiddeld aantal residuen op herhaalsoorten vorig jaar 
nagenoeg gelijk was gebleven of iets gedaald is dit jaar bij drie van de vier 
soorten een stijging ten opzichte van vorig jaar zichtbaar. Geen van de 
herhaalsoorten had echter meer dan twaalf residuen, dus zijn er geen 
overtredingen van de ambitie van maximaal twaalf residuen. Soms gebruiken 
kwekers verschillende middelen om één schadelijk en/of krachtig middel te 
vervangen. Meer residuen hoeft dus niet per se te betekenen dat het 
milieurisico groter is, daarvoor zou het milieurisico van iedere stof in beeld 
moeten worden gebracht. 
De resultaten verschillen sterk per soort. Zo zijn op de vaak schone 
klokjesbloem dit jaar illegale stoffen aangetroffen en zijn op lavendel na een 
aantal jaren afwezigheid weer GP9 stoffen aangetroffen. Tegelijk is bij de 
rododendron -waarop altijd veel gevonden werd- dit jaar een grote 
verbetering zichtbaar. 
 
Anjer 
Op de anjers die dit jaar zijn bemonsterd is het gemiddeld en hoogste aantal 
residuen hoger dan de voorgaande jaren. Het niveau is ongeveer gelijk aan 
2019. GP9 stoffen zijn al voor het tweede jaar op rij niet gevonden in anjer. Wel 
is een illegale stof aangetroffen, namelijk propiconazool (0,57 mg/kg). 
 
Klokjesbloem 
Het gemiddeld en hoogste aantal residuen op klokjesbloem is ten opzichte 
van vorig jaar gestegen. Het gemiddeld aantal is ook hoger dan alle 
voorliggende jaren. GP9 stoffen zijn sinds er gemeten is nog nooit 
aangetroffen op klokjesbloem. Wel zijn er illegale stoffen gevonden 
(propiconazool, 0,012 mg/kg en fenpropathrin 0,023 mg/kg). Bij <0,05 mg/kg 
gaan we niet bij voorbaat uit van gebruik. De kweker heeft aangegeven dat de 
stoffen niet zijn gebruikt. Hij heeft dat aangetoond met het Product Proof 
programma van MPS, in het kader waarvan de klokjesbloemen bij de kweker 
in 2022 twee keer zijn bemonsterd. Er is dus waarschijnlijk sprake geweest van 
contaminatie. 
Op een andere plant zijn de stoffen triforine en propiconazool aangetroffen. 
Van deze plant kon de herkomst niet achterhaald worden. Wel kan uit het 
plantenpaspoort worden afgeleid dat de herkomst in Denemarken ligt. 
 
Lavendel 
Het relatief hoge gemiddelde en hoogste aantal residuen breekt met de 
jarenlange dalende trend. Het gemiddeld aantal is nog wel lager dan 2019. Het 
aantal illegale stoffen is dit jaar gereduceerd tot 0, wat sinds 2018 voor het 
eerst is. Wel is het aantal GP9 stoffen toegenomen, zeker na twee jaar van 
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afwezigheid. Op vier planten is de GP9 stof acetamiprid aangetroffen (van 
0,013 – 0,18 mg/kg). Zie paragraaf 3.1 voor de verklaring die kwekers daarvoor 
gaven. Op een van deze planten is tevens de GP9 en TR5 stof cypermethrin 
aangetroffen. 
 
Rododendron 
Het gemiddelde en hoogste aantal residuen is afgenomen na een aantal jaren 
waarin de hoeveelheden stabiel waren. Na drie jaar van zeer veel 
ambitieovertredingen (zestig tot zeventig procent) is dit aantal vorig jaar al 
gehalveerd en dit jaar teruggebracht tot nul. Mogelijk hebben de jaarlijkse 
terugkoppelingen naar kwekers bijgedragen aan deze verbetering. 
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5.  CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de 
residumonitoring 2022 tegen het licht gehouden van de Ambitie 4.0. 
Op basis daarvan hebben we een aantal conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd. 
 
 
5.1 Verbeteringen en verslechtering 

Net als in 2021, is in 2022 op sommige doelstellingen een verbetering en op 
sommige een verslechtering geconstateerd. 

 
Verbeteringen: 

▪ Hoogst aantal residuen ligt lager dan vorige jaren; 
▪ De traceerbaarheid is sterk verbeterd; 
▪ Hoewel er nog illegale stoffen werden aangetroffen, waren dit er minder 

dan vorige jaren.  
 
Verslechtering: 

▪ Er werden meer GP9 stoffen gevonden. 
 
Het percentage ambitieovertredingen ligt daarom wederom rond hetzelfde 
niveau. Ten opzichte van 2020 is er de afgelopen 2 jaar zelfs een lichte stijging 
te zien in het percentage ambitieovertredingen.  
Dit jaar is wel een duidelijke verbetering te zien op de traceerbaarheid van de 
planten. Alle planten, op één na, waren dit jaar naar de kweker te traceren. Dit 
is positief, omdat er niet verbeterd kan worden als onduidelijk is waar de 
planten vandaan komen. Het op orde hebben van de traceerbaarheid van 
planten is daarom de eerste stap in verdere verbeteringen van de 
ambitieafspraken.  
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5.2 GP9 en communicatie 

Opvallend is het aantal planten met GP9 stoffen en in het bijzonder 
acetamiprid. Deze stof werd 7 keer gevonden en stond daarmee in de top 10 
van meest aangetroffen stoffen. Van de GP9 stoffen zijn er nog 3 wettelijk 
toegelaten (in Nederland). Acetamiprid en deltamethrin ook in de sierteelt, 
cypermethrin niet in de sierteelt. In de ambitie is afgesproken dat acetamiprid 
en deltamethrin nog slechts in enkele gewasgroepen gebruikt mogen 
worden. Echter is zichtbaar dat wettelijke uitsluitingen beter werken dan deze 
bovenwettelijke afspraak. De GP9 stoffen die wettelijk verboden zijn werden 
namelijk niet gevonden. Telers zijn op de hoogte van wettelijke uitsluitingen, 
maar niet altijd van de bovenwettelijke afspraken die in de ambitie zijn 
gemaakt. Mede hierdoor worden nog steeds ambitieovertredingen gevonden. 
In 2021 werd ook geconstateerd dat sommige telers niet op de hoogte waren 
van de ambitieafspraken.  
 

De aanbeveling is dan ook de ambitie en de bovenwettelijke afspraken 
duidelijker te communiceren naar telers. Het halen van de ambitie valt of 
staat met deze communicatie en is dus één van de belangrijkste punten 
om komend jaar op in te zetten. In de communicatie moeten 
teeltadviseurs worden meegenomen, omdat zij op regelmatige basis 
contact hebben met de telers en hen adviseren in beslissingen over 
middelengebruik. Daarbij kunnen telers en ook teeltadviseurs handvatten 
worden gegeven door ze te informeren over alternatieven van 
bijvoorbeeld acetamiprid en kennis van voorlopers op dit gebied met ze te 
delen.   

 
Alle telers die leveren aan een retailer moeten op de hoogte zijn van de 
afspraken, ook bij eenmalige levering of bijkoop door kweker. Dit kan worden 
bereikt door de afspraken vast te leggen in een leveringsovereenkomst met 
de teler of leverancier. Het toevoegen van tussenschakels in de keten 
bemoeilijkt dit, het werken met korte ketens is daarom wenselijk. De 
verantwoordelijkheid van controle op de afspraken ligt bij de retailer, bij 
tussenschakels in de keten moeten die hier dus nog scherper op de afspraken 
zijn en de retailer moet tussenschakels actief aanspreken als afspraken niet 
worden nagekomen. Naast het vastleggen van leveringsafspraken is het 
wenselijk om telers mee te nemen in de ambitie en de afspraken die zijn 
gemaakt, zodat dit een gezamenlijk document wordt en de afspraken door de 
hele sector worden gedragen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld periodieke 
bijeenkomsten met telers, artikelen in vakbladen en nieuwsbrieven over de 
ambitie geschikt.  
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Een extra prikkel om de ambitieafspraken te halen en tegelijk 
consumenten een bredere keuze te geven in de winkel en kwekers te 
stimuleren om minder middelen te gaan gebruiken is het opzetten van 
een consumentenlabel voor chemievrije teelt. Door in te zetten op één 
herkenbaar label voor consumenten, kan de consument makkelijker de 
keuze maken voor een chemievrije plant in de winkel.  

 
Op dit moment is het aanbod van dergelijke planten beperkt tot voornamelijk 
biologisch en biologische planten zijn niet breed verkrijgbaar. Andere 
bestaande labels met eisen over middelengebruik zijn vaak business-to-
business en voor de consument niet herkenbaar. Door één label te voeren in 
plaats van verschillende benamingen/communicatie per retailer, is het 
communiceren over de inhoud van het label makkelijker en begrijpelijker en 
herkent de consument het in verschillende winkels.  
 
5.3 Uitbreiding ambitie en voortzetting monitoring 

Het grootste deel van de GP9 en TR5 stoffen zijn in Nederland wettelijk 
uitgesloten. Daardoor zijn de overgebleven bovenwettelijke eisen in de 
ambitie 4.0 op dit moment beperkt. Hoewel de doelstellingen van de ambitie 
4.0 nog niet 100% zijn behaald, vraagt EU-wetgeving en maatschappelijke 
druk om een hogere ambitie en verdere verbeteringen.  
 

Het advies is daarom om de ambitie uit te breiden met nieuwe 
bovenwettelijke eisen, bijvoorbeeld gericht op de Candidates for 
Substitution en Toxic 12 van PAN. Op deze wijze worden kwekers tijdig 
voorbereid op de toekomst en blijven zij en de retailers koplopers in de 
sector. 

 
Kanttekening hierbij is dat bij het opstellen van de Ambitie 4.0 ervan 
uitgegaan is dat de volgende ambitie kan worden gebaseerd op afname van 
de milieu-impact (op basis van de Milieu Indicator Gewasbescherming, MIG), 
i.p.v. een stoffenlijst. Naar verwachting zal de MIG eind 2024 gereed zijn voor 
gebruik. Dat betekent dat in 2025 kan worden gestart met de nulmetingen 
van de MIG. Advies is om in 2023 een actualisatie van de ambitie te 
ontwikkelen - Ambitie 4.1 - op basis van uitbreiding van de lijst met 
bovenwettelijke stoffen. Deze ambitie zal dan nog twee à drie jaar worden 
gebruikt om daarna een nieuwe ambitie te ontwikkelen gebaseerd op milieu-
impact en implementatie van de MIG. 
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De residumonitoring heeft de afgelopen jaren veel inzicht gegeven in de 
uitdagingen en verbeteringen die de retailers hebben gemaakt. De 
monitoring geeft veel waardevolle informatie over individuele gevallen en 
over trends en ontwikkelingen over de jaren heen.  
 

De monitoring heeft absoluut toegevoegde waarde en het advies is dan 
ook om de metingen de komende jaren bij nieuwe versies van de ambitie 
voort te zetten. Volgend jaar wordt de hele analyse gedaan op basis van 
de uitgebreide stoffenset van 750 stoffen en wordt de vergelijking met de 
oudere rapporten en de kleine stoffenset niet meer meegenomen. 
Daarnaast wordt volgend jaar gekeken naar een maximumaantal 
residuen van 10 per plant.  
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Bijlage 1: Resultaten van 2022 per plantensoort 
 

Tabel B1.1:  Resultaten van 2022 weergegeven per plantensoort, bij een concentratie van 
0,01 mg/kg of hoger, op basis van de stoffenset 2018-2020 

Plantensoort
Aantal 

planten
Totaal aantal 

residuen
Gemiddeld aantal 

residuen
Gemiddelde 

concentratie*
# planten zonder 

residuen
Totaal aantal 

verschillende residuen
% planten met 

residu

Lavendel 15 56 3,73 0,77 1 19 7%
Rododendron 8 27 3,38 0,25 2 16 25%
Klokjesbloem/campanula 14 66 4,71 0,71 0 17 0%
Anjer 14 43 3,07 0,21 1 14 7%
Zachtfruit, aardbeiplant 8 19 2,38 0,66 2 15 25%
Zachtfruit, blauwe bes 2 0 0,00 - 2 0 100%
Zachtfruit, Framboos 2 2 1,00 0,01 1 2 50%
Pioenroos 7 8 1,14 0,22 4 8 57%
Laurierkers 3 13 4,33 0,27 1 8 33%
Pieris 1 5 5,00 0,13 0 5 0%
Weigela 2 0 0,00 - 2 0 100%
Conifeer 1 2 2,00 0,02 0 2 0%
Potroos 3 4 1,33 1,23 1 3 33%
Buxus 4 5 1,25 0,04 1 4 25%
Hortensia 4 19 4,75 0,22 0 13 0%
Kalanchoe 1 2 2,00 0,04 0 2 0%
Ridderspoor 1 1 1,00 0,38 0 1 0%

Eindtotaal 90 272 3,02 0,47 18 38 20%  
 

Tabel B1.2:  Alle doelstellingen en eventuele overtredingen (weergegeven in rood) uit de 
Ambitie 4.0 per plantensoort bij een concentratie van 0,01 mg/kg of hoger, op 
basis van de stoffenset 2018-2020 

Plantensoort
Hoogst aantal 

residuen
# planten met 
GP9 residuen

# planten met TR5 
residuen

# Overtredingen in 
NL bij herkomst NL

# Overtredingen in 
EU bij herkomst EU

# planten met minstens 
1 Ambitie overtreding

% Ambitie 
overtredingen 

Lavendel 11 4 1 0 0 4 27%
Rododendron 6 0 0 0 0 0 0%
Klokjesbloem/campanula 7 0 0 1 1 2 14%
Anjer 7 0 0 1 0 1 7%
Zachtfruit, aardbeiplant 6 2 0 0 0 2 25%
Zachtfruit, blauwe bes 0 0 0 0 0 0 0%
Zachtfruit, Framboos 2 1 0 0 0 1 50%
Pioenroos 6 0 0 0 0 0 0%
Laurierkers 7 2 0 0 0 2 67%
Pieris 5 0 0 0 0 0 0%
Weigela 0 0 0 0 0 0 0%
Conifeer 2 0 0 0 0 0 0%
Potroos 2 0 0 0 0 0 0%
Buxus 3 0 0 0 0 0 0%
Hortensia 7 0 0 1 0 1 25%
Kalanchoe 2 1 0 0 0 1 100%
Ridderspoor 1 0 0 0 0 0 0%

Eindtotaal 11 10 1 3 1 14 16%  
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Bijlage 2: Vergelijking van de beperkte stoffenset met 
de uitgebreide stoffenset 
 
Vóór 2021 is voor dit onderzoek gebruikgemaakt van hetzelfde laboratorium 
en dezelfde stoffenset waar(mee) het Greenpeaceonderzoek uit 2014 en 2015 
is uitgevoerd. Dit is met name gedaan om het verloop van de resultaten door 
de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken en te zien hoe de trend zich 
ontwikkelde. In 2021 is overgestapt naar een ander laboratorium en zijn de 
planten getest op een groter aantal stoffen. Daarmee is de analyse op 
overtredingen binnen de ambitie verfijnd. In Tabel B2.1 zijn de verschillen 
tussen de stoffensets weergegeven. Ook is een aantal kengetallen weergeven 
voor 2021, 2022 en voor 2018-2020 (samengevat). Vanaf 2023 is het mogelijk 
ook een trend weer te geven op basis van de uitgebreide stoffenset. 
 
 

Tabel B2.1:  De resultaten van de residumeting 2022 op basis van een concentratie van 
0,05 mg/kg of hoger, vergeleken met de stoffenset 2018-2020 en 2022  

 Stoffenset 2018-2020 Stoffenset 2021 Stoffenset 2022

Aantal planten 84 84 90 n.v.t

Aantal stoffen in stoffenlijst 300 750 750 n.v.t

Totaal aantal gevonden residuen 175 249 235 n.v.t

Totaal aantal verschillende residuen 32 58 46 n.v.t

% stoffenset aangetroffen in analyse 11% 8% 6%
Hoogst aantal residu / plant 10 14 13 12
% planten met GP9 4% 4% 9% 0%
% planten met TR5 1% 1% 1% 0%
% planten met illegale stoffen geteeld in NL 4% 2% 2% 0%
% planten met illegale stoffen geteeld in EU 2% 6% 0% 0%
% planten met Ambitie overtredingen 10% 13% 11% 0%

Doelstelling 
Ambitie 4.0

Onderdeel
Resultaten 2022

 

 
Belangrijkste bevindingen 
Ook in 2022 blijkt de uitgebreidere stoffenset ertoe te leiden dat er meer 
residuen worden aangetroffen dan vóór 2021. In de top 10 van meest 
aangetroffen stoffen (§3.1) staan 4 stoffen die voor 2021 niet getest werden 
(folpet, fluopyram, flupyradifurone en propamocarb). De uitgebreidere 
stoffenset geeft dus een completer beeld van de stand van zaken ten aanzien 
van de Ambitie 4.0. 
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Bijlage 3: Overzicht van alle bestrijdingsmiddelen en 
metabolieten 
 
Overzicht van alle bestrijdingsmiddelen en metabolieten die door het 
laboratorium zijn geanalyseerd, inclusief de detectielimiet. 
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