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JUBILEUMFEEST 50-JARIG NEFYTO 
 
OPENING MET PRESENTATIE CROPLIFE NL 
 
Op 2 juni vierde Nefyto met een feestelijk evenement haar 50-jarig bestaan en 
presenteerde zij haar nieuwe naam CropLife NL. Het was tevens het afscheid van 
Maritza van Assen, die vorig jaar het directeurschap overdroeg aan Jan Verschoor. 
Het evenement, met als titel 'Tomorrow Landbouw', was in de sfeer van een festival, 
met muziek, exposities en sprekers. Het vond plaats op de Boerderij van de 
Toekomst in Lelystad. Op deze pagina een impressie van deze sfeervolle dag. 
 

Presentatie nieuwe accenten en nieuwe naam 
 

 
 
Voorzitter Meerten Smit (links op de foto) en directeur Jan Verschoor openden 
Tomorrow Landbouw met een presentatie van de nieuwe naam CropLife NL en de 
koers van de organisatie. Ze legden uit dat is gekozen voor meer profilering op 
maatschappelijke thema's en de breedte van de oplossingen die de CropLife NL-
bedrijven ontwikkelen. Zie verder dit interview met beiden. 
 
De eerder vastgestelde Visie & Ambitie van CropLife NL / Nefyto staat nog steeds en 
zo ook de vier pijlers Vernieuwend, Verantwoord, Verbindend en Verhelderend. Deze 
vier pijlers zijn geactualiseerd en werden gepresenteerd in een video met als titel 
'Wij zijn CropLife NL'. In de video komen vier medewerkers van CropLife NL-
bedrijven aan het woord, die een toelichting geven op de vier pijlers van de Visie & 
Ambitie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XoKjZXnSDjM
https://www.youtube.com/watch?v=XoKjZXnSDjM
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Bezoek aan innovatiestands 
 
Het middagprogramma begon met een bezoek aan een vijftal innovatiestands in 
groepen, aangenaam afgewisseld met lekkernijen uit de opgestelde foodtrucks. Vier 
stands werden grotendeels bemenst door medewerkers van de CropLife NL-
bedrijven. Eén stand was gereserveerd voor de Boerderij van de Toekomst, waar het 
evenement ook plaatsvond. De diverse CropLife NL bedrijven presenteerden 
voorbeelden die behoorden bij veilig werken, weerbare teelten, voorkomen van 
voedselverlies, en zorg voor de omgeving. 
 
Olivier de Matos: 'Innovaties snel naar de markt'  
 
Olivier de Matos is sinds oktober 2021 directeur-generaal van CropLife Europe, de 
Europese koepelorganisatie van de gewasbeschermingsbedrijven. Tijdens het 
middagprogramma sprak hij een videoboodschap uit. Daarin pleitte hij ervoor om de 
toegevoegde waarde van de sector duidelijk te laten zien, bij het realiseren van een 
duurzame en veerkrachtige land- en tuinbouw. Hij haalde de oorlog in Oekraïne aan, 
die duidelijk maakt dat Europa het vermogen moet hebben om voldoende voedsel 
voor haar inwoners te produceren. "Innovatie is daarbij de sleutel. En de inzet van 
innovatieve gewasbeschermingsmiddelen speelt daarbij een rol", benadrukte Olivier 
de Matos. "Ik roep op om de Europese regelgeving zo in te richten, dat innovaties 
snel toegang krijgen tot de markt." 
 
Hans Hoogeveen: 'Meer voedselbeschikbaarheid voor de 
wereldbevolking'  

 

 
 
Hans Hoogeveen (FAO Raad) 

Hans Hoogeveen, voorzitter van de 
FAO Raad, hield een pleidooi voor 
meer voedsel-beschikbaarheid en 
voedselzekerheid voor de 
wereldbevolking. "Als we niets doen, 
leeft straks één miljard mensen in 
armoede en honger." 
 
Hij benadrukte dat er mogelijkheden 
zijn om beide problemen te 
voorkomen. "Op dit moment wordt 
een derde van het geproduceerde 
voedsel verspild. Dat gebeurt vooral 
tijdens de oogst en daarna, 
bijvoorbeeld tijdens opslag. In Afrika 
gaat zelfs 70 procent van het 
geproduceerde voedsel verloren. 
Zonder die verspilling zouden we 
iedereen kunnen voeden." 
 
Daar komt bij dat veel landen 
onvoldoende toegang hebben tot het 
beschikbare voedsel. "Eenvoudigweg 
omdat ze er het geld niet voor 
hebben." 
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Hans Hoogeveen pleitte ervoor dat de welvarende landen grootschalig investeren in 
een productieve en duurzame landbouw in de arme landen. "Als Europa kunnen we 
hier veel in doen. Start een actie die vergelijkbaar is met het Marshallplan van de 
Verenigde Staten, dat na de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen aan de 
wederopbouw van Europa." 
 
Ook voor Nederland in het bijzonder ziet Hans Hoogeveen een rol. "Nederland kan 
gidsland zijn, door de enorme kennis en kunde die we hier hebben van de land- en 
tuinbouw. In mijn werk merk ik altijd dat er in het buitenland met bewondering naar 
Nederlandse boeren wordt gekeken." 
 
Hans Hoogeveen riep CropLife NL op onder het mom van 'leaving no one behind' 
een voorbeeld te stellen, in samenwerking met een aantal andere Europese 
organisaties. 
 
Panelgesprek 'Wie voert de boventoon?' 
 

 
 
Op de foto de eerste vier deelnemers aan het panelgesprek in het middagprogramma 
(vlnr): Wijnand Sukkel (WUR), Jo Caris (Waterschap Zuiderzeeland), Richard 
Schouten (GroentenFruit Huis) en Susanne Sütterlin (ministerie van LNV). Op de 
andere foto akkerbouwers Michiel van Andel (links) en Jan Reinier de Jong, die 
indien nodig mochten inbreken in de panelgesprekken en dat ook regelmatig deden. 
 
De discussie was of een hoogproductieve landbouw met lage milieubelasting 
mogelijk is. Slimmer en preciezer toepassen van gewasbeschermingsmiddelen 
draagt daaraan bij. Maar het huidige Europese beleid werkt remmend op het 
beschikbaar komen van innovaties. Daar is echt werk aan de winkel. Vanuit het panel 
kwam de opmerking dat het landbouwbeleid meer geïntegreerd zou moeten zijn. Het 
zijn nu allemaal te veel losse stukjes. Ook zou het meer op wetenschap gebaseerd 
moeten zijn. 
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Panelgesprek 'U vraagt, wij draaien' 
 

 
 
Aan het tweede panelgesprek deden mee (vlnr): Gerard Heerink (Fedecom), Ingrid 
Becks-Vermeer (Ctgb), Sjaak van der Tak (LTO Nederland) en Hanneke Verhelst 
(CropLife NL). 
 
De discussie spitste zich toe op de uitvoering van het toelatingsbeleid, op Europees 
en nationaal niveau. Het wordt steeds ingewikkelder om 
gewasbeschermingsmiddelen toegelaten te krijgen, door meer en strengere eisen. 
Dat geldt ook voor groene middelen en laag-risico middelen. Ter illustratie: het 
toelatingsdossier is de afgelopen twaalf jaar gegroeid van 300 naar 3.000 pagina's. 
Daardoor duren toelatingstrajecten langer dan gewenst en duurt het langer voordat 
innovaties de markt bereiken, met name door de beperkte capaciteit bij de 
toelatingsinstanties. Ook het Ctgb wil graag sneller en bespreekt dit regelmatig met 
de andere lidstaten. Gerard Heerink pleitte ervoor om het bedrijfsleven meer ruimte 
te geven om te experimenteren. 
 
Jan Verschoor, directeur van Nefyto, sloot de panelgesprekken af en gaf aan dat het 
de ambitie van CropLife NL is om zoveel mogelijk thema's met elkaar te verbinden 
die tijdens de panelgesprekken aan de orde kwamen. 
 
Met de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het daaraan gekoppelde 
Uitvoeringsprogramma is de richting van de ontwikkeling naar duurzame 
gewasbescherming duidelijk. Intensieve samenwerking en daadkracht zijn nodig om 
concrete oplossingen voor telers beschikbaar te krijgen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/04/16/toekomstvisie-gewasbescherming-2030-naar-weerbare-planten-en-teeltsystemen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/28/uitvoeringsprogramma-toekomstvisie-gewasbescherming-2030
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De huidige voorzitter Meerten Smit 
van CropLife NL, samen met vier 
oud-voorzitters, die bij Tomorrow 
Landbouw aanwezig waren. Van 
links naar rechts: Carlos Nijenhuis, 
Peter van den Hoek, Meerten Smit, 
Jan Jenneskens en Tom van der 
Wees. 

  
 
 

Tijdens de netwerkborrel 
aan het eind van de 
middag richtte voorzitter 
Meerten Smit het woord 
tot voormalig directeur 
Maritza van Assen. Zij 
droeg vorig jaar, na 25 
jaar, het directeurschap 
over aan Jan Verschoor. 
  
Het jubileumfeest 
Tomorrow Landbouw 
was tevens haar 
afscheidsfeest.  
  

Meerten Smit roemde haar doortastendheid, vasthoudendheid, kennis van zaken en 
collegialiteit. 
Op de achtergrond de band Green Valentine, die de netwerkborrel muzikaal 
omlijstte. 
 
 

 

Tijdens het diner werd 
Maritza van Assen 
door meerdere 
mensen 
toegesproken, 
waaronder door 
voorzitter Meerten 
Smit, die haar namens 
CropLife NL een 
cadeau aanbood. 

 


