
Reactie supermarkten
We hebben alle vijf supermarkten om een reactie op het onderzoek van PAN gevraagd,
waarbij meerdere bestrijdingsmiddelen werden gevonden. Alleen van de Coop hebben we
nog niets ontvangen.

Albert Heijn

"Wij beoordelen het bestrijdingsmiddelengebruik van onze telers op basis van de combinatie
van de gebruikte hoeveelheid met het risicoprofiel van het bestrijdingsmiddel, waarbij wij
streven naar lage hoeveelheden residu en zo min mogelijk risicovolle bestrijdingsmiddelen.
Kijkend naar de analyses zien we dat gevonden hoeveelheid residu op de AH aardbeien in
mg/kg zeer laag is en dat het risicoprofiel van de aangetoonde bestrijdingsmiddelen ook laag
tot zeer laag is. De uitslag van deze residu uitslagen ligt dus in lijn met de afspraken met
onze telers over hun bestrijdingsmiddelengebruik.”

"Het is onze ambitie de supermarkt te zijn met het grootste aanbod biologische producten.
[...] Op dit moment verkopen we geen biologische aardbeien. We hebben dit wel gedaan,
maar de verkoop bleef achter en dat zorgde voor voedselverspilling en dat willen we zoveel
mogelijk voorkomen. Daarom zijn we ermee gestopt. Wij blijven echter zoeken naar zoveel
mogelijk biologisch aanbod."

Lidl

"Wij streven naar de hoogste kwaliteit voor al onze producten. Dit doen wij onder andere
door hoge eisen te stellen aan de toegestane hoeveelheid residuen op onze producten. We
gaan hierbij veel verder dan de wettelijke norm. Alle leveranciers van Lidl zijn bekend met
onze vereisten. Wij voeren continu tests en controles uit om vast te stellen dat de eisen
worden nageleefd en zien afgelopen jaren concrete afnames van residuen. Daarnaast
verduurzamen wij samen met onze leveranciers ons assortiment daar waar we
mogelijkheden zien. Zo zijn wij in gesprek met een van onze vaste leveranciers over het
verkopen van biologische aardbeien."

ALDI

"ALDI vindt het belangrijk om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen in groente- en
fruitartikelen in te zetten. Om deze reden hanteert ALDI nog veel strengere normen dan de
geldende wetgeving en zijn onze Nederlandse groente- en fruitartikelen On the Way to
PlanetProof gecertificeerd."

"Met leveranciers en telers gaan we in gesprek over mogelijkheden om hoeveelheden verder
te verminderen. Daarbij zijn onze Nederlandse groente- en fruitartikelen On the Way to
PlanetProof gecertificeerd met onder andere aandacht voor bodem, landschap en
biodiversiteit. Het gebruik van alternatieve, minder milieubelastende
gewasbeschermingsmiddelen en biologische en mechanische bestrijding van ziekten en
plagen wordt gestimuleerd."



Jumbo

"Jumbo hanteert bovenwettelijke eisen om zowel de kwaliteit en veiligheid van onze
producten te kunnen garanderen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen.
Jumbo laat maximaal de helft (50%) van zowel de wettelijk vastgestelde Europese MRL's
(Maximale Residu Limiet) als van de nationale ARFD (Acute Referentie Dosis) toe. De
Nederlandse aardbeien die bij ons in het schap liggen zijn "On the way to PlanetProof"
gecertificeerd. Binnen On the Way to PlanetProof zijn een aantal wettelijk toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan en aan het gebruik van andere middelen zijn
voorwaarden verbonden."

"De residuen die in de door jullie gedeelde testrapporten voor aardbeien worden vermeld,
vallen zowel binnen de wettelijke vereisten als onze bovenwettelijke vereisten. Dit met
uitzondering van Thiacloprid dat in een van de rapporten wordt vermeld. Jumbo en de
leveranciers van Jumbo zijn uiteraard bekend met feit dat dit middel sinds augustus 2020
niet meer wordt toegelaten en na februari van dit jaar niet meer mag worden toegepast.
Jumbo voert continu controles uit om vast te stellen dat alle wettelijke en bovenwettelijke
eisen worden nageleefd. Dit gebeurt aan de hand van onafhankelijke kwaliteitscontroles die
worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria. Bij deze controles is minimaal in het
afgelopen anderhalf jaar - in geen van de gevallen Thiacloprid aangetroffen. Dit is ook het
resultaat van de residu analyses die door onze leverancier zijn uitgevoerd. Ondanks het feit
dat wij het beeld uit de door jullie gedeelde test niet herkennen, zullen we aanvullend
onderzoek uitvoeren om ervan verzekerd te zijn dat er geen Thiacloprid aanwezig is."

"Op dit moment heeft Jumbo geen biologische aardbeien in het assortiment. In het verleden
hebben we wel biologische aardbeien gevoerd, echter zagen we dat op dat moment de
vraag van onze klanten beperkt was. Dit leidt tot verspilling. Jumbo heeft in algemene zin
een ruim assortiment biologische producten en ons uitgangspunt is dat we het aanbod
steeds verder verruimen. We volgen daarom de ontwikkelingen ten aanzien van biologische
aardbeien en sluiten niet uit dat we in de toekomst dit product weer gaan introduceren."

Coop

"Coop maakt zich sterk om het aanbod geteelde groente en fruit verder te verduurzamen.
Hoewel er geen sprake is van overschrijding van de gestelde wettelijke normen, investeren
we volop in meer duurzamere assortimenten. On the way to planet proof is hier een
onderdeel van. Net als het groeiende aanbod biologische artikelen: in onze winkels is het
bio-assortiment in 2020 verdubbeld. We blijven hier de komende jaren fors in investeren."

"We zijn er trots op dat we dit jaar voor het eerst jaarrond aardbeien uit Nederland
aanbieden. Op deze manier kunnen we de keten nog beter monitoren en bijsturen waar
nodig. In lijn met de groeiende vraag van onze klanten naar biologische artikelen,
onderzoeken we de mogelijkheden om ook biologisch gekweekte aardbeien aan te bieden."


