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Milieukeur wordt ‘On the way to PlanetProof’
Nefyto kritisch over lijsten gewasbeschermingsmiddelen
Onlangs heeft Stichting Milieukeur ‘On the way to
PlanetProof’ gepresenteerd, de opvolger van Milieukeur.
Hoewel de gemaakte keuzes hierin deels aansluiten bij
de duurzaamheidsambities van de gewasbeschermingsbedrijven, heeft Nefyto kritiek op het hanteren van
middelenlijsten.

‘On the way to PlanetProof’ is op 1 maart 2018 gelanceerd en zal per 1 januari
2019 het huidige Milieukeur vervangen. Stichting Milieukeur wil hiermee de
nieuwe duurzaamheidsstandaard voor de tuinbouw en akkerbouw neerzetten.
Het vernieuwde keurmerk zou voor meer telers haalbaar zijn en SMK heeft
hier ook internationale ambities mee.
Gewasbescherming is één van de thema’s binnen het nieuwe certificatieschema. Nefyto is positief over bijvoorbeeld het plan van aanpak IPM, registratie

gewasbescherming, de erfemissiescan, beslissingsondersteunende systemen
en de keuring van spuitapparatuur. Kritiek heeft Nefyto op de indeling van
gewasbeschermingsmiddelen in drie lijsten, waarvan één lijst middelen bevat
die in principe niet zijn toegestaan. Nefyto heeft zich altijd afgezet tegen
dergelijke bovenwettelijke lijsten, omdat alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig zijn getoetst aan strenge normen en veilig zijn bevonden.
Die kritiek geldt ook voor de lijsten die On the way to PlanetProof hanteert.

Nefyto plaatst vraagtekens bij haalbaarheid

Nefyto: principieel tegen middelenlijsten

Nefyto plaatst vraagtekens bij de toepasbaarheid en haalbaarheid van het nieuwe
certificatieschema. “Middelenlijsten belemmeren de uitvoering van Integrated Pest
Management (IPM), zoals bovenwettelijke
residu-eisen dat ook doen”, stelt Nefytosecretaris Jo Ottenheim. “Terwijl IPM juist
het uitgangspunt is van het nieuwe schema.
De beperkingen leiden ertoe dat de keuzes
die telers kunnen maken ten aanzien van
gewasbescherming niet optimaal zijn.
Daardoor ontstaat onnodige belasting van
consument, toepassers en milieu. Dit is ook

“Nefyto ondersteunt initiatieven die leiden tot
verduurzaming van de gewasbescherming in
de land- en tuinbouw”, zegt Nefyto-secretaris
Jo Ottenheim. Maar Nefyto heeft ook kritiek
op het nieuwe schema: “We zijn principieel
tegen het opdelen van gewasbeschermingsmiddelen in lijsten. Al deze middelen zijn
zorgvuldig getoetst en veilig bevonden bij
gebruik volgens het etiket. De indeling in
lijsten houdt geen rekening met de risicobeperkende maatregelen van het wettelijk
gebruiksvoorschrift. De lijsten zeggen ook
niets over de risico’s in de dagelijkse praktijk.
Middelenlijsten en bovenwettelijke residueisen bieden vanuit risicoperspectief geen
enkele meerwaarde.”
Jo Ottenheim, Nefyto: “MiddelenlijsEen ander bezwaar van Nefyto is dat de
transparantie rondom het opstellen van deze ten bieden vanuit risicoperspectief
geen enkele meerwaarde.”
middelenlijsten vooralsnog ontbreekt.

uit studies gebleken. Daarmee schiet SMK
voor een deel zijn doel voorbij.”
Nefyto plaatst ook kanttekeningen bij
de calamiteitenregeling binnen het
schema. “Als een middel op een lijst van
niet-toegestane middelen komt, kan het
afzetvolume dusdanig klein worden dat
een toelatinghouder het product niet meer
ondersteunt. Dit omdat de kosten hiervan
niet opwegen tegen de inkomsten. Daarom is
het de vraag of de middelen die vallen onder
de calamiteitenregeling straks ook daadwerkelijk beschikbaar zijn op de markt.”

Drie lijsten van middelen

On the way to PlanetProof hanteert drie lijsten gewasbeschermingsmiddelen. Lijst 2 zijn de chemische middelen die zijn toegestaan. Lijst 3
zijn de groene middelen. Lijst 1 bevat de middelen die in principe niet
zijn toegestaan, omdat de middelen van lijst 2 en 3 gezien worden als
alternatieven. Een teler die in geval van nood een middel uit lijst 1 wil
toepassen, kan een aanvraag doen in het kader van de calamiteitenregeling. Gebruikt hij een middel uit lijst 1, dan krijgt hij maluspunten die op
andere onderdelen gecompenseerd kunnen worden met bonuspunten.

Richard Schouten, GroentenFruit Huis:

‘Ambassadeur zijn’

Eén van de partijen die nauw betrokken was bij de
totstandkoming van On the way to PlanetProof is
GroentenFruit Huis. Dit is de belangenorganisatie
van Nederlandse telersverenigingen en handelsbedrijven in groenten en fruit. Directeur Richard
Schouten ziet kansen in het nieuwe certificatieschema. “Het is een onafhankelijk schema, maar
als brancheorganisatie staan wij er helemaal
achter. Sterker nog, wij willen ambassadeur zijn
voor dit schema. Want onze sector wil bijdragen
aan een duurzame wereld en dat kan met On
the way to PlanetProof. Het is nu nog alleen
voor Nederlandse telers. Maar onder onze leden
bevinden zich ook handelsbedrijven die importeren
en exporteren. De supermarkten willen op termijn
ook dat geïmporteerde producten gecertificeerd
geteeld zijn. Daar kunnen wij als brancheorganisatie achter staan.”
Tijdens de presentatie van On the way to PlanetProof was Richard Schouten één van de
sprekers. Hij zei onder meer: “Ik hoop dat Greenpeace straks niet alleen roept dat het
beter moet, maar ook zegt dat de sector het goed doet.”
De leden van GroentenFruit Huis dekken zo’n tachtig procent van alles wat te maken
heeft met de productie en handel van groenten en fruit in Nederland. Tezamen zijn ze
goed voor een omzet van twaalf miljard euro.

‘Niet gemakkelijker, wel toegankelijker’
Door Milieukeur te vervangen door On the way to PlanetProof wil SMK fors opschalen, dus
naar een veel groter aantal gecertificeerde telers. Dat is niet gedaan door het certificatieschema gemakkelijker te maken, zegt Richard Schouten, directeur van GroentenFruit Huis
en lid van het Comité van Deskundigen Plantaardig van SMK, die het schema na een brede
discussie met stakeholders uiteindelijk heeft goedgekeurd. “Het schema is met name eenduidiger geworden en de dubbelingen zijn eruit gehaald. Het richt zich nu alleen nog op milieu
en er zijn geen regels meer voor iedere teelt apart. Daarmee is het inzichtelijker geworden en
daardoor toegankelijk voor meer telers.”
Richard Schouten onderstreept dat op ambitieniveau niet is ingeleverd. “Volgens een toets
door het CLM is On the way to PlanetProof in ambitieniveau minstens gelijk aan Milieukeur
en is het op onderdelen zelfs aangescherpt.” De discussie over de lijsten met middelen
herkent Richard Schouten wel. “We komen vanuit een bestaand schema van Milieukeur, waar
het gebruik van lijsten onderdeel van is. Er is nu besloten om die werkwijze voorlopig door te
zetten. Ik ben zelf meer voorstander van een nieuwe systematiek, waarbij de milieulast van
alle toegelaten middelen wordt beoordeeld. De keuze is dan aan de teler om binnen zijn IPM
met bonus-malus bepaalde middelen toe te passen. Dit is de volgende uitdaging voor SMK.”

Meer telers en internationaal

De aanleiding voor het nieuwe keurmerk was het voornemen van supermarktketen Jumbo om alleen nog plantaardige producten aan te bieden die voorzien
zijn van Milieukeur. Jumbo werd hiertoe aangezet door Greenpeace. Ook andere
supermarkten, zoals Aldi, Lidl en leden van SuperUnie, hebben het voornemen de
nieuwe standaard op te nemen in hun inkoopbeleid.
Het keurmerk On the way to PlanetProof is bedoeld voor de teelt van aardappelen,
groenten, fruit, bomen, bloembollen, vaste planten en siergewassen. Tot nu toe is
er slechts een beperkt aantal ondernemers met het Milieukeur-certificaat: 300 telers, tezamen goed voor bijna 12.000 hectare. De ambitie van SMK is dat dit aantal
zich de komende jaren sterk gaat uitbreiden en ook om internationaal te gaan.
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Zorgen

Nefyto Visie en Ambitie
Eind 2016 heeft Nefyto haar visie en ambitie gepresenteerd:
Duurzaam en helder naar de toekomst. De vier pijlers van de
ambitie zijn Vernieuwend, Verantwoord, Verbindend en Verhelderend.

Naar tracking & tracing in 2020
Nefyto en Agrodis werken samen aan een systeem voor tracking &
tracing voor gewasbeschermingsmiddelen. Het streven is om dit in
2020 uit te rollen over de keten. Het is bedoeld om bij calamiteiten
exact te weten welke batch van een middel waar terecht is gekomen.
Maar het systeem biedt nog veel meer.
Er wordt al zo’n zeven jaar
gewerkt aan het systeem. “Dat
komt vooral doordat het complexe
materie is en de productielocaties
er op ingericht moeten worden”,
zegt Han Rupert, general manager
van Adama en lid van het dagelijks
bestuur van Nefyto. Zijn portefeuille is distributie-aangelegenheden
en zodoende is hij nauw betrokken
bij het project rond tracking &
tracing. “Het systeem heeft veel
te bieden, voor alle schakels in de
keten inclusief de telers.”
Uit een eerdere case was gebleken Han Rupert
dat tracking & tracing nuttig en
belangrijk is voor gewasbeschermingsmiddelen. Bij een eventuele
verontreiniging van een batch hoeven dan alleen de verpakkingen
uit die batch te worden teruggeroepen en niet het complete product.
Bovendien is er een Europese raamwet die lidstaten de mogelijkheid
biedt een systeem van tracking & tracing wettelijk te verplichten.
“Die verplichting geldt in Nederland nog niet, maar dat willen wij als
gewasbeschermingsbedrijven voor zijn.”

Wereldwijde standaard Cristal
Voor de ontwikkeling van het systeem hebben Nefyto en Agrodis
(distributie) de handen ineengeslagen. Ook betrokken zijn twee
logistieke dienstverleners en twee ICT-bedrijven. Besloten is om de
wereldwijd gebuikte standaard Cristal voor tracking & tracing en
de bijbehorende coderingen te gebruiken. “De coderingen worden
aangebracht op drie niveaus: per pallet, per doos en per flacon. Op
de flacon komt een 2D Matrixcode. Deze bevat de GTIN-code, het
batchnummer en de productiedatum. De GTIN-code geeft weer om
welk product het gaat, welke verpakking en het land waarvoor de
flacon bestemd is.”
De doos en de pallet krijgen ook een 2D Matrixcode. De doos ook
nog eens barcodes die dezelfde informatie bevatten als de 2D
Matrixcode, zodat ze ook met een ‘gewone’ barcodescanner gelezen
kunnen worden. De pallet bevat ook een barcode (SSCC code), met
informatie over wat er op de pallet staat.

Naar de cloud
Er zijn al enkele landen die een tracking & tracing systeem voor
gewasbeschermingsmiddelen hebben. “Die zijn niet optimaal”,
zegt Han Rupert. “Daarom doen wij het anders. In plaats van dat de
verschillende ketenpartijen hun ICT-systemen met elkaar moeten
verbinden om inzage te krijgen, brengen wij alle informatie naar
de cloud. Daar kunnen alle ketenpartijen hun informatie halen, wat
eenvoudiger werkt. Wel wordt hierbij rekening gehouden met de
benodigde informatiebeveiliging per schakel.”
Het Nederlandse systeem dat straks (volgens planning in 2020)
kan worden uitgerold, is eigendom van en wordt beheerd door een
stichting. Dat is de Stichting Agro-Closer, die nu in oprichting is en
die vooralsnog wordt gefinancierd door Nefyto en Agrodis. “Bedrijven die straks gebruik willen maken van het systeem, kunnen zich
dan bij deze stichting aansluiten. De bedoeling is dat de stichting op
termijn zichzelf kan financieren vanuit de jaarlijkse bijdragen van de
aangesloten bedrijven.”

Ook voor de boer
Mede doordat gebruik wordt gemaakt van de cloud, biedt het
systeem straks veel meer dan alleen de mogelijkheid om in geval
van een calamiteit een recall te doen op batchniveau. “Er zijn legio
mogelijkheden”, aldus Han Rupert. “Denk aan digitale labels. Een
boer scant dan de 2D Matrixcode met zijn smartphone en koppelt
die aan de gps-gegevens van het te behandelen perceel. Hij krijgt
dan een dosering en toepassingsadvies op maat, afhankelijk van
gewas, grondsoort en de eventuele nabijheid van oppervlaktewater.
Zo draagt het systeem bij aan duurzaamheid en veiligheid tot en met
de toepassing van een middel. En het sluit aan bij de vier pijlers van
de visie en ambitie van Nefyto, te weten Vernieuwend, Verantwoord,
Verbindend en Verhelderend.”

2

nefytobulletin
maart 2018

Uiteindelijk gaat het om behoud en
herstel van de biodiversiteit

De meningen zijn verdeeld

Duits-Nederlands
onderzoek: 76 procent
minder insecten

De publicatie van het Duits-Nederlandse insectenonderzoek
en de media-aandacht die volgde, riep de nodige discussie
op bij wetenschappers. De Wageningse entomologen Kees
Booij en Theodoor Heijerman hadden uitgesproken kritiek
op de uitvoering en de statistische onderbouwing van het
onderzoek. Dat leverde weer tegenreacties op van andere
wetenschappers, waarbij de emoties soms hoog opliepen.
Uit de discussies blijkt ook dat het onderzoekstechnisch
moeilijk is om een juist beeld van de ontwikkeling van
de insectenpopulatie te krijgen. Zo zijn er ook ontwikkelingen die erop kunnen wijzen dat het juist goed gaat
met de insecten. Bijvoorbeeld de nachtzwaluw, een
insectenetende vogelsoort: in dezelfde periode waarover
het Duits-Nederlandse insectenonderzoek liep, is het aantal
nachtzwaluwen in Nederland met een factor vier of meer
gegroeid. Met een andere insecteneter, de vleermuis, gaat
het ook goed. Zo ook met libellen.
Kortom, het laatste (wetenschappelijke) woord over wel
of geen teruggang in het insectenbestand, en zo ja in welke
mate, is nog niet gezegd.

In het najaar van 2017 berichtten de media
over een dramatische teruggang van de
insectenpopulatie. De bron was een publicatie
van Nederlandse en Engelse wetenschappers
in het internationale wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. Zij hadden geconstateerd
dat in Duitse natuurgebieden de insectenpopulatie in 27 jaar tijd met 76 procent was
afgenomen.
De studie is gebaseerd op gegevens van
de Entomologische Vereniging Krefeld, die
loopt sinds 1989. Hans de Kroon, hoogleraar
plantenecologie aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen, kwam in contact met de Duitse
vereniging. Hij verdiepte zich in de gegevens
en publiceerde erover. De onderzoekers keken
ook naar factoren die de sterke afname
konden verklaren. De insecten gingen in alle
gebieden ongeveer even sterk achteruit,
ongeacht het landschapstype. Ook schommelingen in het weer konden volgens hen
de afname niet verklaren. Daarmee kunnen
volgens de onderzoekers klimaatverandering
en veranderingen in het landgebruik als
oorzaak worden weggestreept.

Gewasbeschermingsmiddelen de boosdoener?
Bij problemen met de biodiversiteit, en zeker
insecten, wordt al snel naar de landbouw gewezen
en in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen.
Daarbij wordt meestal voorbijgegaan aan het feit
dat gewasbeschermingsmiddelen, voorafgaand aan
een toelating, uitvoerig zijn onderzocht op ecotoxicologische effecten. Daar horen ook de zogeheten
niet-doelwit organismen bij, zoals onschadelijke en
nuttige insecten. Een middel wordt pas toegelaten
als het op dit onderdeel aan strenge normen voldoet.
Gebruiksvoorschriften en veiligheidsaanbevelingen
op het etiket dragen bij aan veilig gebruik van een

middel. Bijvoorbeeld het niet toepassen tijdens de
bloei of op gewassen die aantrekkelijk zijn voor
bijen. Ook Integrated Pest Management draagt bij.
Door middel van formuleringen (bijvoorbeeld zaadcoating) en toedieningsapparatuur (zoals driftarme
doppen) wordt blootstelling zoveel mogelijk beperkt.
De precisielandbouw is hierin een belangrijke
ontwikkeling. Daarbij worden middelen plekgewijs
toegediend. Dat gaat steeds gerichter, met minder
middelgebruik als gevolg en minder blootstelling
van mens, dier en milieu. Ook komen er steeds meer
biologische en laag-risico middelen.

Nationale Bijenstrategie voor alle bestuivers

In januari 2018 is de Nationale Bijenstrategie
gepresenteerd, waartoe door het vorige kabinet
het initiatief is genomen. Dit programma richt
zich op alle bestuivers, in het bijzonder de
wilde bijensoorten. Het gaat dus breder dan het
eerdere Actieprogramma Bijengezondheid, waar
ook Nefyto aan deelnam. Naast de overheid
zijn er veel partijen betrokken bij de Nationale
Bijenstrategie, waaronder Nefyto en drie Nefytodeelnemers. Dat zijn Syngenta, BASF en Bayer,
die al langer projecten rond biodiversiteit hebben. De Nationale Bijenstrategie heeft als doel
ervoor te zorgen dat bestuivers en bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn.
Nefyto ondersteunt deze doelstelling volledig. De ruim veertig partners hebben zich verbonden
aan de gekozen strategie en proberen met eigen initiatieven het doel te bereiken.
De focus ligt op drie thema’s. Dat zijn (1) het bevorderen van de biodiversiteit door burgers,
bedrijven en overheden, (2) het verbeteren
van de wisselwerking tussen landbouw en
natuur en het verbeteren van het leefgebied
van bijen en (3) het verbeteren van de imkerpraktijk en de gezondheid van de honingbij.

Partner
Nationale Bijenstrategie

om insecten en biodiversiteit

Meer onderzoek nodig, al diverse acties gaande

In het najaar van 2017 kwamen er berichten over een dramatische afname van de insectenpopulatie, door sommigen in verband gebracht met stikstofoverschotten en gewasbeschermingsmiddelen. Er is echter discussie over de betrouwbaarheid van de betreffende
studie en over de oorzaken van een eventuele afname. Meer onderzoek is nodig, ook naar
de biodiversiteit in het algemeen.

Een Duits onderzoek zou aantonen dat de insectenpopulatie in een kleine dertig jaar tijd met driekwart is afgenomen. De publicatie hierover zorgde voor alarmerende
stukken in binnen- en buitenlandse media. In Nederland
wendde de Tweede Kamer zich tot de minister en eiste
maatregelen om insecten beter te beschermen. De minister gaf echter aan dat er eerst meer onderzoek nodig
is. Daar wordt nu aan gewerkt. Intussen worden al wel
initiatieven genomen om de biodiversiteit te herstellen en
te behouden. Bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw en
de Nationale Bijenstrategie, voor duurzaam behoud van
bestuivers.

Er is wel kritiek op het genoemde Duitse onderzoek, met
name op de statistische onderbouwing ervan. Maar het
feit blijft dat de biodiversiteit (waaronder insecten) al
jarenlang onder druk staat. Daar is dan ook al geruime
tijd aandacht voor. Ook vanuit de gewasbeschermingsbedrijven. Nefyto en haar deelnemers onderschrijven
het belang van biodiversiteit en van bestuivers in het
bijzonder. Tegelijk merkt Nefyto op dat er geen verband is
aangetoond tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de afname van de biodiversiteit. Gewasbeschermingsmiddelen zijn immers zorgvuldig getoetst,
juist ook op ecotoxiologische eigenschappen. Te nemen
maatregelen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn,
is het standpunt van Nefyto.

Wetenschappers zijn het
nog niet eens
Hoe zit het dan met de
neonicotinoïden?

Landbouwminister Carola Schouten

Minister wil
eerst beter beeld
De publicatie van het Duitse onderzoek
leverde in Nederland Kamervragen op: hoe
staat het in ons land met de insectenpopulatie? Carola Schouten, minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, reageerde in
november 2017 hierop met een brief aan de
Tweede Kamer. Zij geeft aan dat het gepubliceerde onderzoek zorgelijke informatie bevat.
Zij schrijft dat de oorzaken van de achteruitgang onduidelijk zijn, maar dat de studie er
wel op wijst dat de natuurgebieden meestal
relatief klein zijn en ingesloten worden door
omliggend agrarisch gebied. Dat zou dan als
een ‘ecologische val’ kunnen fungeren voor
insecten.
Over de Nederlandse situatie schrijft de
minister: ‘Over de volledige linie van biodiversiteit rapporteert het Plan Bureau voor
de Leefomgeving (PBL) dat er stabilisatie en
beginnend herstel is, maar dat dat lang niet
voor alle soorten en soortgroepen zo is en
dat er delen zijn waar de achteruitgang nog
niet is gestopt.’
De minister wil niet meteen verregaande
beleidskeuzes maken naar aanleiding van
het Duitse onderzoek. Zij schrijft hierover:
‘Wij moeten snel een goed beeld krijgen
van de situatie in Nederland. Daarbij wil ik
benadrukken dat het om complexe materie
gaat waar we op basis van de nu beschikbare
kennis oplossingen moeten zoeken. Daarom
laat ik op dit moment alle beschikbare kennis
bij elkaar brengen.’ Verder meldt de minister
dat er nu al enkele beleidslijnen zijn uitgezet
die oplossingsrichtingen kunnen bieden. Zij
noemt hierbij natuurinclusieve landbouw en
de Nationale Bijenstrategie.

De neonicotinoïden is een groep insecticiden
die nogal eens in verband wordt gebracht
met bijensterfte. Al eerder had de Europese
Commissie het gebruik van de drie neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam beperkt. Onlangs heeft de EFSA
geadviseerd om het gebruik nog verder in te
perken. De betreffende middelen zouden dan
alleen nog in kassen mogen worden ingezet.
Echter, het advies van de EFSA is gebaseerd
op een niet door de EU-lidstaten officieel
aangenomen Guidance Document. In
mei 2017 heeft het Ctgb hierover advies
uitgebracht aan de Nederlandse overheid.
Het Ctgb heeft kritiek op de inhoud van het
Guidance Document en de wijze waarop het
is gebruikt door de EFSA. Het Ctgb stelt dat,
als gevolg van het volledige gebruik van het
Guidance Document, tier- en residuenstudies
veel kritischer bekeken zijn bij de beoordeling
van deze drie stoffen dan in de beoordeling
van welke andere stof dan ook. Procedureel
is dus voor deze stoffen een uitzondering
gemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat als
andere stoffen op dezelfde manier zouden
zijn beoordeeld, er ook risico’s en data gaps
zouden worden geïdentificeerd. Met andere
woorden, de beoordeling van de neonicotinoïden op de risico’s voor bijen is gebaseerd op
een onvoldragen toetsingskader.

Het gaat om biodiversiteit

Het gaat niet alleen om het behoud van insecten en in
het bijzonder bestuivers. Het gaat breder, namelijk om
het herstel en behoud van de biodiversiteit. Voor Nefyto
is dit al jarenlang een aandachtspunt, wat zich onder
meer uit in het deelnemen aan en initiëren van projecten
die biodiversiteit bevorderen. Nefyto is ook één van de
pleitbezorgers van geïntegreerde gewasbescherming
(Integrated Pest Management, IPM). IPM is onder meer
bedoeld om de biodiversiteit te bevorderen. Momenteel
wordt er gewerkt aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel
groene ruimte van Nederland. Dit is geïnitieerd door
Netherlands Ecological Research Network (NERN), het
platform waarin alle Nederlandse biodiversiteitsonderzoekers samenwerken. Het streven is om in juli 2018 een
plan te presenteren. De kwartiermakers van het Deltaplan
hebben een groot aantal partijen uitgenodigd om kennis
en ideeën in te brengen. Daaronder ook Nefyto, die hier
graag gehoor aan geeft.

Nieuwe opzet Nefyto Bulletin
Wellicht is u opgevallen dat dit Nefyto Bulletin er anders uitziet dat
u gewend bent. De lange artikelen aangevuld met kaders hebben plaatsgemaakt voor artikelen opgedeeld in korte tekstblokken. De eerste
ervaring hiermee hebben we opgedaan met Nefyto Bulletin 17/4, dat in
zijn geheel gewijd was aan de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege de thematiek met zijn vele deelonderwerpen is toen
gekozen voor een opmaak in verspreide tekstblokken. Nefyto heeft
meerdere positieve reacties gekregen op deze uitgave, wat aanleiding
gaf om op deze manier verder te gaan. Met als doel de leesbaarheid
van Nefyto Bulletin verder te verbeteren. Wij hopen dat deze opzet u als
lezer bevalt. Reacties en opmerkingen ontvangen wij graag.

FMC nieuwe deelnemer van Nefyto
Per 1 januari 2018 is FMC toegetreden als deelnemer van Nefyto. FMC
Agricultural Solutions heeft een
belangrijk deel van de gewasbeschermingsportefeuille van DuPont
overgenomen, dat moest worden afgestoten op grond van het besluit
van de Europese Commissie naar aanleiding van de totstandkoming van
DowDuPont. Gerrit van Vugt, Country Leader Netherlands, vertegenwoordigt FMC in het algemeen bestuur van Nefyto.

Landbouwdivisie DowDuPont wordt
Corteva Agriscience
De landbouwdivisie van DowDuPont, in
2017 ontstaan door de fusie tussen Dow
AgroSciences, DuPont gewasbescherming
en DuPont Pioneer, kondigt haar toekomstige naam aan. In het tweede kwartaal
van 2019 zal deze landbouwdivisie als
een zelfstandige landbouwonderneming
verdergaan onder de naam Corteva
Agriscience. De nieuwe naam is een combinatie van woorden die ‘hart’
en ’natuur’ betekenen. Het Corteva Agriscience merk zal niet volledig
gelanceerd worden vóór de afsplitsing in juni 2019.

Jonathan Halstead in
dagelijks bestuur Nefyto
Medio 2017 is Jonathan Halstead aangetreden als Commercial Head Benelux bij
Syngenta, als opvolger van Michael Kester.
Sinds 6 oktober 2017 maakt Jonathan
Halstead ook deel uit van het dagelijks
bestuur van Nefyto, samen met Carlos
Nijenhuis, Meerten Smit, Damien Viollet
en Han Rupert. Vanuit het Nefyto dagelijks
bestuur begeleidt Jonathan Halstead de activiteiten van Nefyto op het
gebied van public affairs en communicatie.

Oppervlaktewater Westland schoner
LTO Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Delfland presenteerden
onlangs de meetresultaten over de waterkwaliteit in 2017. Het
definitieve rapport verschijnt in april 2018. Het Westland, dat rijk is aan
glastuinbouw, valt in het gebied van het Hoogheemraadschap. Hoogheemraad Ingrid ter Woorst meldde dat de chemische waterkwaliteit in
2017 beter was dan in 2016. Voor de concentratie gewasbeschermings
middelen in het slootwater was er een behoorlijke afname: 46 procent
minder middelen in de polders waar LTO Glaskracht en Delfland
samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak en 27 procent minder in de
andere polders. “Maar we zijn er nog lang niet”, aldus Ingrid ter Woorst.
“Want de meetresultaten liggen nog steeds flink boven de normen.”

Nefyto visie en ambitie
Trots presenteerde Nefyto tijdens de
jaarvergadering in december 2016
haar visie en ambitie ‘Duurzaam en
helder naar de toekomst’. Een jaar
na dato wilde Nefyto weten waar de
gewasbeschermingsbedrijven staan en
wat er is bewerkstelligd om de visie
en ambitie te realiseren. Nefyto en de
aangesloten bedrijven hebben geïnventariseerd welke initiatieven er zijn
gestart in het kader van de vier pijlers
Vernieuwend, Verantwoord, Verbindend
en Verhelderend. Tijdens de Nefyto jaarvergadering van 2017 hebben de
bedrijven elk een poster gepresenteerd met belangrijke en opvallende
initiatieven. Hierop zijn veel positieve reacties ontvangen. U kunt deze
posters vinden op de website van Nefyto (ga via Publicaties naar Visie
en ambitie, en dan rechts op de pagina). Ook in 2018 zullen de bedrijven
zich weer inzetten voor initiatieven en projecten die bijdragen aan een
productieve en duurzame land- en tuinbouw.
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Feiten en fabels rond
gewasbeschermingsmiddelen

Nefyto lanceert GBM FactChecker op internet
Op de jaarvergadering van 12 december 2017 presenteerde Nefyto de GBM FactChecker, waarbij GBM staat voor gewasbeschermingsmiddelen. Het is een platform
op internet waarop feiten, fabels en misverstanden over gewasbescherming worden
gedeeld en uitgelegd.

Hoe de GBM FactChecker
werkt

Op de homepage van de GBM FactChecker staan
op dit moment negen stellingen die betrekking
hebben op gewasbescherming. Dit aantal wordt
de komende tijd verder uitgebreid. Eén van de
stellingen is: ‘Gewasbeschermingsmiddelen en
biodiversiteit gaan niet samen’. Wie er op klikt,
wordt eerst geconfronteerd met de keuze tussen
‘waar’ en ‘niet waar’. Na de gemaakte keuze
wordt de stand van deze poll getoond. De GBM
FactChecker geeft aan dat de betreffende stelling
niet waar is, waarna een uitleg volgt waarin
(wetenschappelijke) feiten een belangrijke rol
spelen. Onder bepaalde begrippen is een hyperlink aangebracht, naar informatie op andere
websites.

Maritza van Assen, Nefyto:

‘Dialoog op gang houden’
“Als Nefyto willen wij een eerlijk verhaal vertellen
over gewasbescherming”, zegt Nefyto-directeur
Maritza van Assen. “We constateren dat er nog wel
eens misverstanden circuleren over gewasbeschermingsmiddelen of dat bepaalde zaken eenzijdig in
het nieuws komen. Een andere kijk op de zaak is
dan vaak lastig te vinden. De GBM FactChecker wil
deze dan belichten. De GBM FactChecker is niet
gemaakt om de burger te overtuigen van bepaalde
zaken of standpunten. Wat we vooral willen, is de
dialoog op gang houden.”
Nu komen de makers van de GBM FactChecker uit
de gelederen van Nefyto en haar deelnemers zelf.
Wat zegt dit over de neutraliteit van de geboden
informatie? “Wij doen er niet geheimzinnig over
dat de GBM FactChecker een initiatief is van de
gewasbeschermingsbedrijven. Het is één van de instrumenten waarmee we verhelderend willen zijn in
de maatschappelijke discussie. Gewasbescherming
is complex. Via deze website maken we sommige
thema’s bewust eenvoudig, zodat het voor iedereen
te begrijpen is. Uiteraard zijn we aanspreekbaar
voor eenieder die vragen of opmerkingen heeft over
de GBM FactChecker.”

Toen Nefyto eind 2016 haar visie en missie ‘Duurzaam en helder naar de
toekomst’ presenteerde, deed zij daarbij enkele concrete beloften. Eén
daarvan was het presenteren van de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen met een toelichting. Die belofte werd ingelost met Nefyto Bulletin 17/4, dat in zijn geheel was gewijd aan dit onderwerp. Tegelijk werd
ook de andere belofte ingelost: het aanbieden van een FactChecker rond
gewasbeschermingsmiddelen op internet. Deze is sinds december 2017
een feit. De GBM FactChecker komt voort uit de pijler Verhelderend van
de visie en missie van Nefyto. De andere drie pijlers zijn Vernieuwend,
Verantwoord en Verbindend.
Tijdens de jaarvergadering werd de GBM FactChecker geïntroduceerd
door Kyra Broeders, toen nog stagiaire bij Nefyto en inmiddels junior
adviseur. Zij legde uit dat dit een eerste versie is, waarop Nefyto graag
reacties wil. “Uw inbreng is van harte welkom om de website verder te
ontwikkelen en naar een hoger plan te brengen.”
De GBM FactChecker vindt u op www.gbmfactchecker.nl. Vragen en
opmerkingen kunt u mailen naar info@gbmfactchecker.nl.

De GBM FactChecker werd gepresenteerd tijdens de jaarvergadering.

Waarom een GBM FactChecker?
Op een duurzame manier gezond en veilig voedsel
produceren is essentieel. Gewasbeschermingsmiddelen spelen hierin een rol. In de media verschijnen tegenstrijdige berichten over gewasbeschermingsmiddelen. Dit maakt de consument bezorgd
en verward. Waar komt deze informatie vandaan?
Waar is het op gebaseerd? En nog belangrijker:
wat is waar en wat is niet waar?

Met de GBM FactChecker wil Nefyto feiten
en fabels over gewasbeschermingsmiddelen
bespreken. Nefyto wil de discussie voeren en de
dialoog aangaan met de wetenschap, politici en de
samenleving. De GBM FactChecker is hierbij een
hulpmiddel, dat bijdraagt aan een open dialoog
over gewasbescherming, met oog voor de feiten.

De eerste reacties

Tijdens de presentatie bij de jaarvergadering kwamen de eerste reacties al binnen, zowel vanuit de zaal als via
Twitter. En kort daarna ook via e-mail. Enkele voorbeelden. ‘Heldere en transparante uitleg over gewasbescherming’. ‘Bijdrage aan kennis en wetenschappelijke inzichten om verhelderend te zijn naar de maatschappij’. ‘Ik
vind het een goed initiatief, maar dan moeten wel de ambities rondom feitelijkheden worden waargemaakt’.
Verder werd gevraagd bepaalde zinsdelen anders te formuleren. Nefyto heeft hierop gereageerd en aanpassingen doorgevoerd. Zo blijft de GBM FactChecker in beweging en wordt de dialoog op gang gehouden.

Het is één van de instrumenten waarmee we verhelderend
willen zijn in de maatschappelijke discussie
Kyra Broeders, nieuw bij Nefyto
Nauw betrokken bij de totstandkoming
van de GBM FactChecker waren de Public
& Governmental Affairs groep van Nefyto
en (toen nog) stagiaire Kyra Broeders.
Inmiddels is zij in dienst getreden als
junior adviseur bij Brabers, het bureau
dat het secretariaat van Nefyto
behartigt.
Kyra Broeders is onlangs afgestudeerd
aan Wageningen University & Research,
waar ze eerst Plantenwetenschappen
(BSc) en daarna Plant Biotechnology
(MSc) studeerde. “Ik zou graag zien
dat aan de universiteit meer aandacht werd besteed
aan gewasbeschermingsmiddelen”, vertelt Kyra
Broeders. “De studies gaan uitgebreid in op ziekten en
plagen, maar minder op het beschermen van planten
daartegen.” Om meer kennis te vergaren over gewasbescherming organiseerde Kyra Broeders samen met

de studievereniging informatieavonden. Op één van
die avonden was ook Nefyto aanwezig. “Het sprak me
zo aan, dat ik heb voorgesteld om stage te lopen bij
Nefyto. Dat aanbod werd aangenomen.”
Naast het ontwikkelen van de GBM FactChecker, richtte
Kyra Broeders zich op de visie en ambitie van Nefyto
waarvoor zij de inspanningen van de Nefyto-deelnemers inventariseerde. De resultaten werden tijdens de
jaarvergadering van december 2017 gepresenteerd.
“Ik wist al vroeg in mijn studie dat ik richting communicatie wilde, in mijn vrije keuze heb ik me vooral
in de breedte met planten bezighouden. Mijn werk bij
Nefyto sluit daar goed op aan. Vanaf de eerste dag heb
ik het boeiend werk gevonden. Gewasbescherming en
het beleid daar omheen zijn ingewikkelde materie. Het
is een uitdaging om daar met alle betrokkenen goed
uit te komen. En ik was aangenaam verrast om te zien
dat er bij zo’n grote industrie zulke nuchtere, normale
mensen werken.”
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