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Verbod gebruik bestrijdingsmiddelen
Utrecht, 15 oktober 2013
Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld heeft voorgenomen om met ingang van 1
november 2015 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren te
verbieden.
Dit is een aanscherping van de nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst”, over het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, die deze zomer in de Tweede Kamer
behandeld is.
Het AVVN staat achter het voornemen van Mansveld. Al sinds jaar en dag maken wij ons
sterk voor natuurlijk tuinieren en natuurlijk beheer, onderhoud en inrichting van tuinparken.
Natuurlijk tuinieren en chemische bestrijdingsmiddelen, of die nou tegen plaagbeesten of
ongewenste kruiden werkzaam zijn, gaan niet samen. Er zijn andere beheeroplossingen
mogelijk die mens, milieu en natuur sparen: preventie, teeltechnische maatregelen,
stimuleren van natuurlijke vijanden en desnoods biologische bestrijdingsmiddelen.
Mansveld geeft aan dat ze onderzoek wil laten doen naar ecologisch verantwoorde middelen
(met laag-risicostoffen) die een uitzondering gaan vormen op het verbod op
bestrijdingsmiddelen. In 2014 moet duidelijkheid komen welke ecologische middelen buiten
het verbod vallen. Het is vooralsnog de vraag of de middelen op deze lijst ook in de optiek
van het AVVN milieuvriendelijk zullen zijn.
De Advieslijst van het AVVN
Het AVVN hanteert een Advieslijst bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Deze lijst heeft een
verplichtend karakter voor de tuinwinkels (alsmede centrale inkoop) en voor het collectief
gebruik in het algemeen groen van aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
deelnemende tuinparken. Voor particulier gebruik in de eigen tuin is de lijst met middelen
adviserend.
Ultima niet meer op Advieslijst
Onze advieslijst is op het ogenblik “strenger” dan de wettelijke verplichtingen. Immers is er in
de handel en tuincentra alles te koop wat het CTGB, het College voor de Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, heeft toegelaten en daarmee wettelijk
verantwoord is. Onze advieslijst gaat echter uit van biologische middelen en de minstmilieubelastende alternatieven. Sinds september 2013 heeft een belangrijke wijziging in de
Advieslijst plaatsgevonden: Ultima van Ecostyle is te schadelijk om nog langer onder de
minst-milieubelastende alternatieven geschaard te kunnen worden. De Advieslijst wordt
geregeld aangepast. De laatste versie is te downloaden onderaan deze pagina:
www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren/
Behalve een verbod op het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt
Mansveld zich ook voor
•
•

Een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op
verhardingen m.i.v. 1 november 2015;
Een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sporten recreatieterreinen en op overige terreinen zoals parken m.i.v. 1 november 2017.

