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Residuen op groenten en fruit ter discussie

Ernst J. Woltering, Wageningen Universiteit, 
Wageningen

De nVWA en het RIVM doen al jaren 
onderzoek naar residuen van giftige stoffen 
op groenten en fruit. Uit recent onderzoek 
blijkt dat met name peuters en baby’s 
meer groenten en fruit binnenkrijgen dan 
eerder werd gedacht. Met meer groenten 
en fruit zouden ze dus ook meer residuen 
binnenkrijgen. In een tv-uitzending van 
Radar kwam dit onlangs aan bod. Ernst 
Woltering van Wageningen Universiteit 
plaatst het een en ander in perspectief. Op 
pag. 20 geeft Milieudefensie een reactie.  

Al zappend viel ik maandagavond 2 novem-
ber midden in een nieuwsitem van Tros 
Radar over gifstoffen in groenten en fruit 
en de vermeende desastreuze gevolgen 
ervan voor de gezondheid van, vooral, onze 
kinderen. Er zitten resten van gewasbescher-
mingsmiddelen (residuen) op groenten en 
fruit en het aantal overschrijdingen van de 
wettelijk toegestane dosis neemt toe. Dit zou 
een acute bedreiging voor de gezondheid van 
onze kinderen zijn!

OnderzOek residuen Deze onheils-
tijding was gebaseerd op recente gegevens 
van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
(nVWA) betreft residuen op groenten en fruit 
en op een recent rapport van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
dat een herberekening en nieuwe gegevens 
bevat over de groenten- en fruitinname van 
baby’s en peuters. 
De nVWA heeft in 2009 ruim 3.000 groen-
ten- en fruitmonsters op diverse locaties in 
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fruit binnenkrijgen dan we eerst dachten, zal 
in het geschetste worst-case-scenario met 
de grotere hoeveelheid product ook meer 
residu meekomen. Dat RIVM aanbeveelt 
om de MRL’s voor bepaalde residuen aan te 
scherpen is dus alleen maar gunstig; het is 
absoluut geen indicatie dat er nu plotseling 
een gevaar voor de volksgezondheid zou zijn.  

Omgekeerde bOOdschap Een aantal 
jaren geleden is door het RIVM al eens 
precies uitgerekend hoe schadelijk de resi-
duen zijn, in vergelijking met het positieve 
effect van het eten van groenten en fruit. De 
conclusie was dat het positieve effect van het 
eten van groenten en fruit zo’n 1000x groter 
is dan het negatieve effect van de eventueel 
aanwezige residuen.
Blijkbaar eten de peuters meer groenten en 
fruit dan we dachten. Dit is goed nieuws, 
geen slecht nieuws. Het heeft een positief 
effect op de gezondheid.
Het Voedingcentrum beveelt aan om dage-
lijks minimaal 200 g groente en 2 stuks fruit 
(200 g) te eten. De gemiddelde Nederlander 
zit daar ver onder en ook in andere Europese 
landen en in de VS wordt slechts ongeveer 
de helft van de aanbevolen hoeveelheid G&F 
geconsumeerd.
De absurde boodschap die Tros Radar over 
deze materie de huiskamer ingezonden heeft 
ondermijnt het vertrouwen van de burger in 
de veiligheid van ons voedsel en zal er toe 
leiden dat mensen minder groenten en fruit 
gaan eten. Dit heeft bewezen negatieve effec-
ten op de volksgezondheid; het omgekeerde 
dat, naar ik mag aannemen, de doelstelling 
van het programma was.    

De uitzending van Radar is te bekijken: http://
player.omroep.nl/?aflID=11646390

de keten geanalyseerd op de aanwezigheid 
van residuen. Hieruit blijkt dat er in 2009 
iets vaker dan in 2008 overschrijdingen van 
de wettelijke norm zijn geconstateerd (in 7 
i.p.v. 5% van de geteste producten). In de 
supermarkten bleek in ongeveer 2% van de 
geteste producten een overschrijding van de 
norm. Er waren ook verschillen tussen de 
supermarkten. Super de Boer kwam er dit 
jaar het beste vanaf en liet dit dan ook direct 
weten in een paginagrote advertentie in de 
Volkskrant. Of dit statistisch allemaal verant-
woorde conclusies zijn is moeilijk te zeggen. 
3.000 monsters is een hoop, maar het gaat 
om diverse locaties en een groot aantal ver-
schillende producten. Uit het rapport van de 
nVWA blijkt verder dat gemiddeld de gehal-
ten aan residuen en het aantal verschillende 
residuen op groenten- en fruitproducten een 
lichte afname vertonen.
Het RIVM doet nauwkeurig onderzoek naar 
onder andere de voedselconsumptiepatronen 
van Nederlanders. Uit het recente RIVM-rap-
port blijkt dat we de groenten- en fruitinname 
van kleine kinderen hebben onderschat; ze 
krijgen meer binnen dan we dachten. Omdat 
we dus ook de mogelijke inname van resi-
duen te laag hebben ingeschat, stelt RIVM 
voor om de wettelijk toegestane dosis residu 
te verlagen.

is er reden tOt paniek?  Het goede 
nieuws is dat kinderen blijkbaar meer groen-
ten en fruit binnenkrijgen dan we dachten; 
het slechte nieuws is dat de controle op het 
verantwoord gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen en de aanwezigheid van 
residuen blijkbaar onvoldoende is. Om op 
basis van deze gegevens te concluderen dat 
het eten van (bepaalde) groenten en fruit een 
gevaar voor de gezondheid (van kinderen) 
betekent is een onjuiste en misleidende 
gevolgtrekking. 

grOenten en fruit zijn gezOnd Het 
eten van groenten en fruit is goed voor de 
gezondheid. Dat weten we door de vele tien-
tallen uitgebreide epidemiologische studies 
die de laatste twintig jaar zijn uitgevoerd. 
Mensen die veel groenten en fruit eten leven 
langer en het leven is van betere kwaliteit 

in vergelijking met mensen die juist weinig 
groenten en fruit eten. 
Hoe dat in ons lichaam precies werkt is nog 
niet duidelijk. Groenten en fruit bevatten 
een aantal belangrijke vitaminen en mine-
ralen. Deze stoffen zijn van belang voor het 
goed functioneren van ons lichaam en ons 
lichaam zelf maakt ze niet of te weinig aan. 
Naast deze vitaminen bevatten groenten 
en fruit kleine hoeveelheden van een groot 
aantal verschillende zogenaamde secundaire 
plantenstoffen waarmee de plant zich tegen 
belagers beschermt. Veel van deze stoffen 
hebben in ons lichaam een antioxidatieve 
werking en mogelijk dat deze stoffen op die 
manier positief bijdragen aan onze gezond-
heid. Groenten en fruit bevatten veel vezels, 
en dat is goed voor je darmen.
Hiernaast geldt dat groenten en fruit niet 
ongezond zijn; er zit relatief weinig energie in, 
geen vet en veel water. Je wordt er dus niet dik 
van. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het 
eten van een tomaat of een appel in plaats van 
een stroopwafel of gevulde koek op den duur 
een positief effect op de gezondheid heeft.

mrL’s Van alle in gebruik zijnde gewasbe-
schermingsmiddelen is vastgesteld hoeveel 
residu er in groenten en fruit mag achter-
blijven. Dit heet de maximale residu limiet 
(MRL). 
Met het oog op de eventuele gevaren voor de 
volksgezondheid worden MRL’s absoluut aan 
de veilige kant gekozen. Zo wordt de MRL 
voor een bepaald residu dusdanig vastgesteld 
dat er op termijn pas een mogelijk gevaar 
voor je gezondheid ontstaat als alle groenten 
en fruit die je dagelijks eet een hoeveelheid 
residu van 2x de MRL bevat. Dit is een worst-
case-scenario, een situatie die in de praktijk 
nooit zal voorkomen. Nu uit onderzoek blijkt 
dat baby’s en peuters iets meer groenten en 

‘Dat RIVM aanbeveelt om de MRL’s voor 
bepaalde residuen aan te scherpen is alleen 

maar gunstig’’
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