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FARM TO FORK: SCHERPE DOELSTELLINGEN 
 
EUROPA AMBITIEUS IN VERDUURZAMING LAND- 
EN TUINBOUW 
 
Op 20 mei 2020 presenteerde de Europese Commissie de ‘Farm to Fork’ strategie, 
als onderdeel van de Europese Green Deal. Farm to Fork (in het Nederlands: ‘Van 
boer tot bord’) kent scherpe doelstellingen ten aanzien van een duurzame landbouw. 
En daarmee ook voor gewasbescherming. Wat houden deze doelstellingen in? Wat is 
de impact op de Nederlandse land- en tuinbouw? En hoe kijken Nefyto en andere 
partijen hier tegenaan?  
 
 

FARM TO FORK IN HET KORT 
 
Binnen de Europese Green Deal zijn vijf aandachtsgebieden aangewezen: Zorgen 
voor gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor de Europeanen, 
Klimaatverandering aanpakken, Milieu en biodiversiteit beschermen, Eerlijke 
economische opbrengst in de hele voedselketen en Meer biologische landbouw. De 
Farm to Fork strategie vormt een belangrijke hoeksteen van deze Green Deal. 
Specifiek voor gewasbescherming heeft Farm to Fork de volgende doelstellingen: 
het gebruik en het risico van gewasbeschermingsmiddelen moet tegen 2030 met 50 
procent zijn teruggebracht. Daarnaast moet het gebruik van gevaarlijkere 
gewasbeschermingsmiddelen met 50 procent zijn verminderd. Een andere 
doelstelling van Farm to Fork is dat tegen 2030 op 25 procent van alle 
landbouwgrond biologische landbouw wordt bedreven. Verder kent Farm to Fork 
doelstellingen op het gebied van nutriëntenoverschot en antimicrobiële resistentie. 
Op de doelstellingen zijn veel en uiteenlopende reacties gekomen. De strategie is nog 
niet vastgesteld en ook de uitwerking van de doelstellingen per land is nog 
onbekend. Hierover zal nog uitgebreid worden gediscussieerd in de lidstaten en het 
Europees Parlement. 
 

ECPA KOMT MET COMMITMENTS 
 
ECPA (de Europese koepelorganisatie van de gewasbeschermingsbedrijven) steunt 
de duurzaamheidsambities van de Europese Commissie. Zij steunt echter niet de 
doelstellingen van Farm to Fork. ECPA wil bijdragen aan de ambities aan de hand 
van diverse commitments. Deze hebben betrekking op: (1) innovatie en 
investeringen, (2) circulaire economie, (3) bescherming van mens en milieu. In dit 
artikel zijn deze commitments uitgebreider beschreven. ECPA investeert onder meer 
de komende tien jaar ruim 14 miljard euro in nieuwe technologieën en duurzame 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_nl
https://www.ecpa.eu/
https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments
https://croplifenl.foleon.com/nefyto-bulletins/nefdigibul20207-copy-1/ecpa-commitments/


producten. De resultaten van deze investeringen komen ook ten goede aan de 
Nederlandse teler. Met de investeringen hoopt de industrie zowel meer biologische 
middelen beschikbaar te krijgen voor de teler als een digitaliseringsslag te maken. 
 

BERT-JAN RUISSEN, EUROPARLEMENTARIËR SGP: 
'STREEFGETALLEN KOMEN UIT DE LUCHT VALLEN' 
 
 

"Ik ben heel kritisch over Farm to 
Fork", zegt Bert-Jan Ruissen, 
Europarlementariër namens de SGP 
en lid van de landbouwcommissie 
van het Europees Parlement. "Er 
wordt nu al heel veel van de 
landbouw gevraagd en dit komt er 
dan nog bij. Ik vind het een typische 
topdown-benadering bedacht 
vanachter het bureau. Terwijl je dit 
soort zaken juist vanuit de praktijk 
van het landbouwbedrijf moet 
bedenken en daarbij moet uitgaan 
van wat er mogelijk is. De 
streefgetallen komen uit de lucht 
vallen, zonder dat er een impact 
assessment heeft plaatsgevonden. Ik 
maak me zorgen over de 
inkomenspositie van de landbouw." 
Bert-Jan Ruissen staat volledig 
achter het streven naar 
verduurzaming, mits haalbaar en 
betaalbaar. "Ik geloof in 
geïntegreerde gewasbescherming. 

Met aandacht voor een gezonde bodem en een weerbaar teeltsysteem. Maar telers 
zullen altijd voldoende middelen achter de hand moeten hebben als het toch mis 
dreigt te gaan. Dat is nu al een probleem, want er vallen steeds meer middelen weg 
zonder dat er voldoende goed werkende alternatieven voor in de plaats komen. 
Refererend aan de Biodiversiteitsstrategie, ook onderdeel van de Europese Green 
Deal: "Die strategie wil het areaal natuur uitbreiden naar 30 procent van het land, 
wat ten koste zal gaan van het areaal landbouwgrond. Dat vraagt een nog 
productievere landbouw. Maar de productiviteit zal door Farm to Fork juist afnemen. 
De Europese Commissie geeft aan dat dit kan, omdat Europa meer dan 
zelfvoorzienend is. Maar dan valt er veel export weg. En daarmee inkomsten voor 
Europa én voedselproductie voor delen in de wereld waar voedseltekort is." 
 

 
 
 
 
 



JORIS BAECKE,LTO: 
'VERTREKPUNT VOOR POLITIEKE DISCUSSIE' 
 
"Als LTO zien wij de Farm to Fork 
doelstellingen als politieke doelstellingen 
van de Europese Commissie. Als een soort 
vertrekpunt voor een politieke discussie, 
waarbij het voorstelbaar is dat de 
doelstellingen worden bijgesteld voordat 
het in wetgeving verwerkt wordt. Daarom 
ben ik er nog niet direct ondersteboven 
van, ook al zijn de doelstellingen scherp. 
Bovendien moet er nog een impact 
assessment worden uitgevoerd", zegt Joris 
Baecke, landelijk portefeuillehouder 
plantgezondheid bij LTO. 
"Daar komt bij dat er nog veel 
onduidelijkheden zijn. Wat is het 
referentiejaar? En gaat de reductie over 
kilogrammen actieve stof of over andere 
eenheden?" Stel dat de uiteindelijk doelen 
zo scherp blijven als nu gesteld? "Dan is 
dat een bedreiging voor de land- en tuinbouw. Het is prima dat het areaal 
biologische land- en tuinbouw groeit, want de vraag groeit ook. Maar van geforceerd 
groeien naar 25 procent wordt niemand blij. Ten aanzien van gewasbescherming: 
telers kampen nu al met een krimpend middelenpakket. Het wordt een steeds 
grotere uitdaging om een gezond gewas met voldoende opbrengst te realiseren. Er 
zijn tot nog toe onvoldoende alternatieve oplossingen die zich in de praktijk 
bewezen hebben." 
Tot slot: "Als LTO zullen we actief deelnemen aan de discussie over Farm to Fork. 
Waarbij we zullen aangeven wat zinvol en wat onzin is, en wat mogelijk en wat nog 
ver weg is." 
 

CARLOS NIJENHUIS, NEFYTO: 
'OPLOSSING ZOEKEN IN INNOVATIE' 

 
"Nefyto is een uitgesproken 
voorstander van verduurzaming van de 
land- en tuinbouw. Verduurzaming is 
de kern van onze business, zoals ook 
verwoord in onze Visie en Ambitie", 
zegt Carlos Nijenhuis, voorzitter van 
Nefyto. "In zoverre ondersteunt Nefyto 
het streven naar duurzaamheid van de 
Europese Commissie. Maar wij plaatsen 
grote vraagtekens bij de haalbaarheid 
van de geformuleerde doelstellingen 
van Farm to Fork. De 
wetenschappelijke basis voor de 
doelstellingen ontbreekt. Als industrie 
pleiten wij voor op wetenschap 
gebaseerde en realistische 

https://www.lto.nl/


doelstellingen, die aansluiten bij zowel het gebruik als de risico's van 
gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor moet een zorgvuldige impact assessment 
worden uitgevoerd." Carlos Nijenhuis vervolgt: "Nefyto zoekt de oplossing voor het 
verduurzamingsvraagstuk in de richting van innovatie. Denk daarbij aan zowel 
innovatie van de middelen zelf (minder milieubelasting) als innovatie waardoor de 
middelen steeds specifieker en gerichter worden toegepast."  
Uiteraard gaat Nefyto graag het gesprek aan over Farm to Fork, ook op nationaal 
niveau. 
 
 
 
 


