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Opzet van de workshop

• Introductie:
– Leefmilieu
– Nanotechnologie

• Nanolab Nijmegen
– Het Nanolab
– Onderzoek (Nanoscience)

• Vereniging Leefmileu
– Praktische toepassingen
– Houding overheid vs. industrie

• Discussie



Vereniging Leefmilieu

• Opgericht in 1991

• Ondersteunen van lokale groepen

• Doelstelling: een gezond en groen leefmilieu

• Verschillende onderwerpen:  o.a. fijnstof

• Verschillende landelijke projecten: o.a. 
rechtomteweten.nl en luchtkwaliteit









Introductie nanotechnologie

• Wat is nanotechnologie?

• Wat zijn nanodeeltjes? (nano is  10-9)
– In tenminste 1 dimensie < 100 nm

– ‘Non-manufactured’ : bijv. PM 0.1 in lucht 
(ultrafijn stof) (natuurlijk, onbewust gemaakt)

– ‘Manufactured’
• Bewust gemaakt (carbon black in banden en inkt)

• Bewust en gericht gemaakt (nanotechnologie)











Introductie nanotechnologie

• Opkomst van de nanotechnologie 
– Elektrotechniek/ICT: miniaturisering
– Biologie: celniveau
– Scheikunde: maken van moleculen
– Natuurkunde: kleine deeltjes (atomen) kunnen 

zien

• Een nieuwe technologie:
– Het medicijn voor kanker of het nieuwe asbest?



Introductie nanotechnologie

Vs.

Zijn er nog vragen?



Nanolab Nijmegen

• Jan Gerritsen



Nanolab Nijmegen

• Duncan den Boer



Praktische toepassingen

• Nanodeeltjes zitten in allerlei 
consumentenproducten…







Veel onzekerheid…



Houding overheid vs. industrie

• Eerste geluiden
– Maatschappij

• Overheid 
– Instanties
– Kabinetsvisie
– Brief Minister Cramer

• Industrie 
– Ervaringen Leefmilieu 



Eerste geluiden

• Maatschappelijke geluiden

• Adviezen erkende organisaties

• Adviezen overheidsinstanties



Eerste geluiden

• Maatschappelijke geluiden

• Adviezen erkende organisaties

• Adviezen overheidsinstanties



Dezelfde eigenschappen die nanodeeltjes vanuit 
technologisch oogpunt zo interessant maken…
zouden hen ook gevaarlijk kunnen maken voor de 
mens of het milieu. 

[E]r [is] aanleiding om de toxicologische 
eigenschappen van slecht oplosbare en moeilijk 
afbreekbare nanodeeltjes goed te onderzoeken 
alvorens ze massaal in productie te nemen en op de 
markt te brengen. 



Er komen steeds meer producten met nanodeeltjes 
op de markt. 

Wetgeving als REACH en cosmeticarichtlijn 
wellicht mogelijk…

Er is onvoldoende informatie beschikbaar en 
meetmethoden ontbreken: meer onderzoek is 
nodig.

Producten met nanodeeltjes voorzien van een 
label…



Wetgeving?

(nm)

Aantal deeltjes en hun oppervlak per 10 microgram stof /m3, 
afhankelijk van de diameter (nm)



Houding overheid

• Kabinetsvisie

• Standpunt minister Cramer





Houding industrie

• Ervaringen Leefmilieu met industrie



Discussie

• Mensen weten niet wat nanotechnologie is. 
Hoe belangrijk is het dat burgers hiervan op 
de hoogte zijn?

• Labels op producten: hebben burgers het 
recht om te weten in welke producten 
(bewust en gericht geproduceerde) 
nanodeeltjes zitten?

• Welke vragen hebben jullie?



Bedankt  voor jullie 
aanwezigheid!



BUND/Friends of the Earth Nano Publications

BUND Publications on Nanotech:
- Aus dem Labor auf den Teller

(http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/nanotechnologie/20080311_nanotechnologie_lebensmittel_stud
ie.pdf)

- BUND-Positionspapier: Für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Nanotechnologie
(http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/chemie/20070500_chemie_position_nano.pdf; English version available 
upon request)

FoE Nano Publications:

- FoE Europe/US/Australia: From the laboratory and on to our plates
(http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/Nano_food_report.pdf)

- FoE Europe: Nanotechnology and the current legislation – Position Paper
(http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/Legislation%20briefing_Nov07.pdf)

- FoE US: Nanotechnology and Sunscreens
(http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/FoEUS_Nano_Sunscreen.pdf)

- FoE Australia: Nanotechnology in Sunscreens and Cosmetics
(http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/nanocosmetics.pdf)

Joint NGO Paper: Principles for the Oversight of Nanotechnologies and Nanomaterials
(http://www.icta.org/doc/Principles%20for%20the%20Oversight%20of%20Nanotechnologies%20an   
d%20Nanomaterials_final.pdf)

Kriterien zur Kontrolle von Nanotechnologien und Nanomaterialien
(http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/nanotechnologie/20080220_nanotechnologie_kontrolle_kriterie
n.pdf)



Some useful websites
Woodrow Wilson Center for Scholars - Nanotech Project
(Reports on nano issues and inventory of nano consumer products)
http://www.nanotechproject.org/

NanoWerk (Nano News Site & Information Portal)
http://www.nanowerk.com/

University of Wisconsin-Madison NSEC
(Nanotechnology Risk Resources)
http://www.nsec.wisc.edu/NanoRisks/NS--NanoRisks.php

ETC group Nanotech Website
http://www.etcgroup.org/en/issues/nanotechnology.html

FoE Australia Nanotech Campaign
http://nano.foe.org.au/

FoE US Nanotech Campaign
http://www.suv.org/camps/comm/nanotech/index.html

FoE Europe Nano Website
http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/index.htm



Some useful websites
Leefmilieu
http://www.leefmilieu.nl/

RIVM
http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/nanotechnologie/risico-voor-de-mens/

Nanonu
http://www.nanonu.be/

Nanotech-now
http://www.nanotech-now.com/


