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Groente en fruit met minder bestrijdingsmiddelresiduen, dat is

het doel van www.weetwatjeeet.nl. Het middel om dit te berei-

ken is openheid over onderzoeksresultaten. De site, die in de

lucht is sinds september, is een gezamenlijk initiatief van Stich-

ting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en de consu-

mentenvereniging Goede Waar & Co.

“Op dit moment lopen consumenten als
het ware geblinddoekt door de super-
markt. De overheid meet, maar neemt
geen maatregelen. Dus hebben we beslo-
ten om zelf te gaan meten en deze gege-
vens openbaar te maken. We doen in feite

wat de overheid zou moeten doen”, zo legt
Wouter van Eck van Milieudefensie uit. De
gelden voor het onderzoek zijn voor het
grootste deel afkomstig van de achterban
en de Nationale Postcodeloterij.
De site weetwatjeeet richt zich op consu-
menten, supermarkten en de overheid.
Consumenten krijgen informatie aange-
reikt zodat ze kunnen kiezen voor ‘scho-
ner’ voedsel. Supermarkten krijgen door
de publicatie van meetgegevens een sti-

mulans om hun kwaliteitscontrole en
informatievoorziening aan consumenten
te verbeteren. Ten aanzien van de overheid
is het doel haar te bewegen om de resulta-
ten van levensmiddelenonderzoek open-
baar te maken. Daartoe is Vereniging
Milieudefensie ook een juridische proce-
dure gestart op basis van de WOB, de Wet
Openbaarheid van Bestuur. Via de website
kunnen consumenten hieraan hun mede-
werking verlenen.
Van Eck licht toe: “Nederland loopt achter
wat betreft de transparantie van onder-
zoeksgegevens. In Zweden, Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten krijgen consu-
menten veel meer inzicht in de resultaten.”

Reactie
De site heeft geleid tot veel steunbetui-
gingen van particulieren, van maatschap-
pelijke organisaties en ook

van supermarkten. De steun vanuit de
samenleving ziet Van Eck als legitimatie
van het project. “Veel supermarkten
reageren positief. In feite zijn de goede
bedrijven nu de dupe van het beleid van
de overheid. Behalve ‘name and shame’
geldt natuurlijk ook ‘name and fame’,
dat wordt wel vergeten.” 
Van Eck vindt de reactie van het CBL, die
de ophef over gif op fruit onterecht
noemt, onverstandig. “Het CBL zou juist
de stelling moeten verdedigen dat de
consument de supermarkt kan vertrou-
wen. In plaats daarvan bagatelliseren ze
onze acties. Het gaat om overtreding van
de wet. Bovendien zijn de grenswaarden
gebaseerd op effecten van een enkele
stof en wordt geen rekening gehouden
met combinatie-effecten”, aldus Van Eck.

Verwerkt
Weetwatjeeet richt zich in eerste instan-
tie op residuen van bestrijdingsmiddelen
in verse producten als groenten en fruit.
In de toekomst zullen ook resultaten van
verwerkte producten worden gepubli-
ceerd. “We krijgen daar nu al vragen over
van consumenten. Voorlopig houden we
het bij vers om het gebied af te bake-
nen.”
De levensmiddelenindustrie is gewaar-
schuwd. Van Eck raadt de industrie aan
om kwalitatief goede producten in te
kopen. “Dan sta je er je als bedrijf goed
voor en ben je betrouwbaar. Met goede
producten hoef je niet bang te zijn voor
openheid.”

Management

Weet wat je eet

Annemarie Barbier-Schenk
Op weetwatjeeet.nl staan de resultaten van onderzoek
naar bestrijdingsmiddelresiduen op groente en fruit.

‘Met goede producten hoef je niet
bang te zijn voor openheid’

Informatie
Op www.weetwatjeeet.nl zijn de
resultaten te vinden van onder-
zoek van nectarines en druiven
afkomstig uit het buitenland en
Nederlandse kropsla. De betrok-
ken supermarkten worden met
naam genoemd. 
Informatie over de organisaties
die samenwerken aan de site is te
vinden op www.milieudefensie.nl,
www.snm, www.goedewaar.nl.


