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pert Centre en op speciality crops. 
Het gezelschap werd verdeeld in zes 
groepjes. Ieder groepje discussieer-
de over een stelling en had de op-
dracht om de gezamenlijk gevorm-
de visie te verwoorden in een kran-
tenkop.

Eén van de stellingen was afkom-
stig van Gea Bouwman (Plantum 
NL). Zij stelde dat Nederland wel 
eens te laat zou kunnen zijn met 
het Expert Centre. De markt heeft 
allang geregeld waar aan speciality 
crops gewerkt gaat worden. De dis-
cussiegroep was het daar niet mee 
eens, maar vond wel dat het ‘vijf 
voor twaalf’ was en dat men nu met 
volle kracht vooruit moet. “Als we 
nu de boot missen, dan komt het 
ook niet meer goed”, aldus Nefy-
to-voorzitter Meerten Smit, die na-
mens de discussiegroep de kranten-
kop toelichtte.

Verder werd naar voren gebracht 
dat iemand de regie moet voeren en 
de prioriteiten moet stellen. Daar 
waren de meeste aanwezigen het 
wel over eens. Maar het voorstel dat 
die regie bij de overheid zou moe-
ten liggen, werd niet door iedereen 
gedeeld. ‘Het bedrijfsleven is aan de 
bal’ luidde de krantenkop van de 
groep die over dit onderwerp had 
gediscussieerd.

Groot in waarde
De middag werd afgesloten met 

de ondertekening van het Memo-

nationalisering toe. Dat uit zich on-
der meer in nieuwe Europese regel-
geving rond de toelating van gewas-
beschermingsmiddelen. Daarom is 
het belangrijk om het Nederland-
se kenniscomplex goed op de kaart 
te zetten. Nederland moet aantrek-
kelijk blijven voor internationale 
bedrijven voor onderzoek en voor 
het aanvragen van toelatingen van 
nieuwe gewasbeschermingsmidde-
len. Het Expert Centre kan daaraan 
een belangrijke bijdrage leveren.” 

Het Expert Centre heeft een digi-
tale portal (www.specialitycrops.eu), 
waar eenieder de gewenste experts 
op bepaalde deelterreinen snel en 
gemakkelijk kan vinden. Hierdoor 
worden de diverse procedures voor 
onderzoek en toelating beter in-
zichtelijk. Tevens hebben de deel-
nemende organisaties met elkaar 
afgesproken om de onderlinge sa-
menwerking naar een hoger plan te 
brengen en dat de procedures ‘ach-
ter de schermen’ beter op elkaar 
worden afgestemd. Daardoor kun-
nen onderzoek, advies, financiering 
en toelating sneller en gemakkelij-
ker aan elkaar worden gekoppeld. 
Met als resultaat dat innovaties 
sneller de markt bereiken.

Vijf voor twaalf
Eén van de onderdelen van de bij-

eenkomst was een workshop. Er 
werden zes stellingen geponeerd, 
die betrekking hadden op het Ex-

“Het Ctgb sluit zich graag aan bij 
het Expert Centre Speciality Crops”, 
zegt Paul van Erkelens, plaatsver-
vangend voorzitter van het College 
voor de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (Ctgb).
“We zijn ook voornemens om een 
coördinator kleine teelten aan te 
stellen. Het Ctgb heeft een goede 
positie als het gaat om kwaliteit. 
Wat betreft de snelheid van de toe-
latingsprocedures gaat het steeds 
beter, maar onze ambitie ligt hoger. 
Daarin hebben we nog een slag te 
maken.”

Paul van Erkelens was één van de 
sprekers en ondertekenaars tijdens 
de kick-off bijeenkomst van het Ex-
pert Centre Speciality Crops. Deze 

vond plaats op 14 juni 2010 in de 
delphiniumkwekerij van Nico  
Wigchert in Noordwijkerhout. 
Delphinium is één van de vele  
speciality crops die Nederland kent.

De bijeenkomst was goed be-
zocht, ondanks het feit dat gelijktij-
dig de eerste wedstrijd van Neder-
land op het WK Voetbal plaatsvond. 
Belangrijkste onderdelen van de bij-
eenkomst waren een workshop en 
aansluitend de ondertekening van 
het Memorandum of Understan-
ding Expert Centre Speciality Crops 
door vertegenwoordigers van de be-
trokken organisaties. Dat zijn LTO 
Nederland, Plantum NL, het minis-
terie van LNV, Wageningen UR, het 
Ctgb en Nefyto. Aanvankelijk zou 
hierbij landbouwminister Gerda 
Verburg namens het ministerie van 
LNV ondertekenen. Zij was echter 

randum of Understanding. Vooraf-
gaand aan de ondertekening spra-
ken enkele van de ondertekenaars 
nog een kort woord. 

“De Nederlandse land- en tuin-
bouw is belangrijk voor het econo-
misch herstel”, pleit Sjaak Lange-
slag van LTO Nederland. “Investeren 
in speciality crops is dringend no-
dig. Het Nederlandse Expert Centre 
Speciality Crops moet worden ver-
kocht en vermarkt, vooral in de Eu-
ropese markt. Ik hoop dat het mi-
nisterie van LNV dit financieel wil 
ondersteunen.”

Ook Wageningen UR sluit zich 
graag aan bij het Expert Centre Spe-
ciality Crops, zegt Ernst van den  
Ende. “Niet alleen met strategisch 
onderzoek, maar ook met funda-
menteel en toegepast onderzoek. Bij 
speciality crops gaat het om kennis 
en Wageningen UR kan daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren.”

Annemie Burger, directeur-ge-
neraal van het ministerie van LNV, 
sprak namens minister Verburg: 
“Nederland heeft een naam hoog te 
houden als het gaat om speciality 
crops. Door samen te werken plaat-
sen we ons land in een betere posi-
tie. Het zonale stelsel is in aantocht 
en we moeten nú investeren. Spe-
ciality crops zijn als teelt klein in 
omvang, maar groot in waarde en 
groot in kennis.” n

verhinderd en het ministerie werd 
nu vertegenwoordigd door direc-
teur-generaal Annemie Burger.

Met de ondertekening van het 
Memorandum committeren de ini-
tiatiefnemers zich aan de verdere 
uitbouw en ontwikkeling van het 
Expert Centre. Overigens hoeft de 
deelname aan het Expert Centre 
niet beperkt te blijven tot de zes ini-
tiatiefnemers. Ook andere instan-
ties en organisaties kunnen zich 
aansluiten.

Virtueel kenniscentrum
Het Expert Centre Speciality 

Crops is een virtueel kenniscen-
trum voor hoogwaardige, gespecia-
liseerde teelten, de zogeheten spe-

ciality crops. Het idee hiervoor is in 
het voorjaar van 2009 gelanceerd 
door Nefyto-directeur Maritza van 
Assen, tijdens een bijeenkomst ter 
gelegenheid van de doorstart van 
het Fonds Kleine Toepassingen. 
“Ons land kan hét centrum van Eu-
ropa kunnen worden voor speciality 
crops. We hebben immers een fan-
tastische positie als het gaat om dit 
soort gewassen”, aldus Maritza van 
Assen.

Waarom een Expert Centre Spe-
ciality Crops? Maritza van Assen 
legt het uit. “Het Nederlandse agro-
cluster wordt gekenmerkt door een 
groot aantal hoogwaardige, gespeci-
aliseerde teelten, de zogeheten spe-
ciality crops. Nederland neemt een 
belangrijke en vooraanstaande po-
sitie in als het gaat om deze specia-
lity crops. Intussen neemt de inter-

Expert Centre Speciality Crops trapt af
Op 14 juni 2010 vond de kick-off bijeenkomst plaats van 

het Expert Centre Speciality Crops. Dit is een virtueel ken-

niscentrum voor hoogwaardige, gespecialiseerde teelten, 

de zogeheten speciality crops. Het Expert Centre is een  

initiatief van LTO Nederland, Plantum NL, het ministerie 

van LNV, Wageningen UR, het Ctgb en Nefyto.

De ondertekening van het Memorandum of Understanding Expert Centre 
Speciality Crops. Met van links naar rechts: Meerten Smit (Nefyto), Paul van 
Erkelens (Ctgb), Sjaak Langeslag (LTO Nederland), Annemie Burger (ministerie 
van LNV), Aad van Elsen (Plantum NL) en Ernst van den Ende (Wageningen UR).

De bijeenkomst vond plaats in de delphiniumkwekerij van Nico Wigchert in Noordwijkerhout. 

Delphinium  
(ridderspoor) kan 
met recht een 
speciality crop 
worden  
genoemd. 
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den steeds schaarser en er moeten 
steeds meer mensen worden ge-
voed. Hiervoor moet op korte ter-
mijn beleid worden gevormd. Voor 
mijzelf als politicus is deze proble-
matiek een grote motivator.
Innovatie in de land- en tuinbouw 
is erg belangrijk. Nederland heeft 
daarin veel te bieden. Ik heb veel sa-
mengewerkt met de Wageningen 
UR. Daar zit enorm veel kennis. Het 
is niet voor niets dat de WUR inter-
nationaal zeer hoog aangeschre-
ven staat. Die internationale sta-
tus staat overigens niet in verhou-
ding met de wijze waarop in Ne-
derland veelal tegen de WUR wordt 
aangekeken. Dat illustreert ook nog 
weer eens dat de thema’s voedsel en 
land- en tuinbouw worden onder-
schat.”

Wat heeft u met gewasbescher-
ming?
“We moeten ervoor zorgen dat we 
de voedselvoorziening duurzaam 
maken. Dat betekent dat de land- 
en tuinbouw meer moet gaan ople-
veren, maar dat dit op de lange ter-
mijn ook nog kan. Dat kan alleen 
met innovatieve kennis, die telers 
minder afhankelijk maakt van che-
mische gewasbescherming.
Ik ben zelf een warm voorstander 
van geïntegreerde gewasbescher-
ming. Ik onderschrijf dan ook het 
Europese beleid dat streeft naar een 
Europa in 2014 met volledig geïnte-
greerde teelt. 
Ik weet dat de chemische industrie 
dit streven onderschrijft, maar vol-
gens mij is er wel beleid nodig om 
de industrie daarin scherp te hou-
den. Want tegelijk heeft de indus-
trie een economisch belang als het 
gaat om de afzet van middelen. 
Maar in de doelstellingen rond ge-

Wie is Bas Eickhout?
“Ik ben in 1976 geboren in Groes-
beek, bij Nijmegen. Kort daarna ben 
ik verhuisd naar Noord-Brabant, 
omgeving Tilburg, waar ik ben op-
gegroeid. Na het VWO heb ik schei-
kunde en natuurwetenschappelijke 
milieukunde gestudeerd aan de Ka-
tholieke Universiteit in Nijmegen 
(nu Radboud Universiteit). In 2000 
ben ik gaan werken bij het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Het onderdeel waar 
ik werkte, is later verder gegaan 
als Milieu- en Natuur Planbureau 
(MNP). Dit ging later weer op in het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL).
Ik heb hier tien jaar gewerkt als on-
derzoeker, waarbij ik mij vooral be-
zighield met grensoverschrijdende 
milieuproblematiek. Denk daarbij 
aan klimaat, biodiversiteit en land-
bouw.
Na mijn studie heb ik mij aangeslo-
ten bij GroenLinks. In mijn werk als 
onderzoeker heb ik veel kennis op-
gedaan en ik heb gezien dat er we-
tenschappelijk veel mogelijk is om 
een duurzame samenleving te re-
aliseren. Tegelijkertijd zag ik ook 
dat al die wetenschappelijke ken-
nis maar langzaam wordt omgezet 
in politieke acties. In de politiek is 
men vaak genoodzaakt om compro-
missen te sluiten. Dat vertraagt het 
besluitvormingsproces en het resul-
teert in ‘verwaterde’ compromissen, 
waarin de wetenschappelijke kennis 
op de achtergrond is geraakt.
Dit gegeven en het feit dat milieu-
problematiek grensoverschrijdende 
oplossingen vraagt, zijn voor mij de 
drijfveer geweest om actief te wor-
den in de Europese politiek. Sinds 
juni 2009 ben ik lid van het Euro-
pees Parlement voor GroenLinks. 
Als Europarlementariër zie ik het 
als mijn taak om voortdurend terug 
te halen waar de wetenschap staat. 
Daar wordt de discussie veel helder-
der van. Ook vind ik dat politici we-
tenschappelijke argumenten duide-
lijk moeten scheiden van hun po-
litieke standpunten. Als je dat niet 
doet, verliest wetenschappelijke 
kennis zijn waarde.”

Wat is uw relatie met de land- en 
tuinbouw?
“De land- en tuinbouw levert ons 
voedsel. Dat wordt te weinig be-
seft. Dit merkte je helaas ook weer 
tijdens de debatten in de aanloop 
naar de Tweede Kamer verkiezin-
gen. Daarin kwam de voedselvoor-
ziening nauwelijks aan bod. Op dit 
moment gaat alle aandacht naar de 
economische crisis en de klimaat-
crisis. Er is veel te weinig aandacht 
voor de vraag hoe we straks negen 
miljard mensen gaan voeden. Het 
verbaast me echt dat aan deze be-
langrijke vraag in de politieke de-
batten zo weinig aandacht wordt 
besteed.
De natuurlijke hulpbronnen wor-

integreerde teelt vinden we elkaar 
zeker. Ik ben overigens zeker niet ie-
mand die zegt ‘alle chemie is vies’. 
Per slot van rekening ben ik zelf 
chemicus.”

Is er binnen de gewasbescherming 
een onderwerp dat uw speciale 
aandacht heeft?
“Ik vind het heel belangrijk dat we 
nu een stap buiten Europa gaan ma-
ken. De opbrengsten in Derde We-
reld landen moeten omhoog. Maar 
dat moet wel gebeuren zonder de 
fouten die we destijds hier in Euro-
pa hebben gemaakt. Ik doel daar-
bij op het overvloedig gebruik van 
chemische gewasbescherming. De 
lessen die we hier hebben geleerd, 
moeten we toepassen in bijvoor-
beeld Afrika. We moeten het daar 
meteen goed doen, dus duurzaam. 
Dat kan met geïntegreerde teelt. 
Tegelijk besef ik dat dit niet een-
voudig is, gezien de kennis en infra-
structuur in de Derde Wereld. Maar 
in het Europese en nationale beleid 
zal echt nadruk moeten worden ge-
legd op duurzame voedselproductie 
buiten Europa.”

Hoe ziet de gewasbescherming in 
Europa er over tien jaar uit?
“Ik denk dat het gebruik van che-
mische gewasbeschermingsmidde-
len dan tot een minimum beperkt 
is. Je ziet die trend nu al en die zal 
zich doorzetten. De industrie zal 
switchen naar duurzame vormen 
van gewasbescherming. Innovatieve 
chemie speelt daarin een belangrij-
ke rol. We gaan naar een ‘biobased 
economy’. Ik zie dat steeds meer 
gebeuren en je ziet ook dat steeds 
meer bedrijven die kant opgaan. 
Dat is een trend die onomkeerbaar 
is.” n

‘Warm voorstander van geïnte-
greerde gewasbescherming’

Bas Eickhout, 
Europarlementariër GroenLinks:

Bas Eickhout: “Er is veel te weinig aandacht voor de vraag hoe we straks ne-
gen miljard mensen gaan voeden.”

Eind mei werd in Sevilla (Spanje) de ECPA Regulatory Conference gehouden. Daar-
aan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van zo’n 15 lidstaten, de Europe-
se Commissie, EFSA en de internationale gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Er 
werd informatie uitgewisseld over de toepassing van de nieuwe Europese regelge-
ving voor gewasbeschermingsmiddelen. Dat gebeurde mede in het licht van de gro-
te mondiale thema’s, zoals wereldvoedselvoorziening en biodiversiteit. Ook verte-
genwoordigers van de Nederlandse overheid namen deel aan de conferentie. 
Voorafgaand kwamen de directeuren van alle Europese nationale associaties, waar-
onder Nefyto, in het European Association Network bij elkaar. Met als doel om een 
gezamenlijke aanpak te bespreken van zaken als anti-counterfeit en het veilig ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen (Safe Use Initiative). Ook de toepassing in 
de verschillende Europese landen van de nieuwe Toelatingsverordening en de im-
plementatie van de Richtlijn voor duurzaam gebruik stond op de agenda. 

ECPA Regulatory Conference

Per 1 mei 2010 is Arie de Jongh, manager Benelux van 
DuPont de Nemours (Nederland) B.V., toegetreden tot 
het dagelijks bestuur van Nefyto. Binnen het dagelijks 

bestuur is hij de opvolger van Jonathan Brown. Arie de 
Jongh zal zich naast algemene taken specifiek gaan in-

zetten voor communicatiezaken binnen Nefyto.

Arie de Jongh in  
dagelijks bestuur Nefyto

Politiek & gewasbescherming
Hoe kijken nationale en Europese politici aan tegen gewas-

bescherming? Welke onderwerpen houden hen bezig? Wat zijn  
hun belangrijkste drijfveren als het gaat om gewasbescherming?

De directeuren van de nationale associaties bijeen in Sevilla. Op de 
tweede rij uiterst rechts Nefyto-directeur Maritza van Assen.

In het vorige Nefyto Bulletin berichtten we over de workshop restvloeistoffen van  
4 maart 2010, georganiseerd door Nefyto en TOPPS. De workshop was aanleiding 
voor het ministerie van VROM, de Unie van Waterschappen, LTO Nederland en  
Cumela om nader overleg te hebben over de wijze waarop de restvloeistoffen gere-
geld gaan worden in het nieuwe Activiteitenbesluit. Tijdens dit overleg werd regel-
matig gerefereerd aan informatie die tijdens de workshop naar voren was gebracht. 
Duidelijk werd dat de praktijk de mogelijkheid wil houden om spuitmachines op een 
praktijkperceel te kunnen schoonmaken. Loonspuiters die niet beschikken over eigen 
praktijkpercelen zijn dan in principe aangewezen op een zuiveringsinstallatie, biobed 
of biofilter. Nader overleg zal plaatsvinden over de eisen die hieraan worden gesteld. 

Europa is een grote importeur van voedsel en agrarische grondstoffen. Uit onderzoek 
van de Humboldt Universiteit in Berlijn blijkt dat de behoefte van Europa aan onder 
meer graan, rijst, katoen, koffie en oliehoudende zaden zo’n 35 miljoen hectare 
landbouwareaal elders in de wereld in beslag neemt. Het rapport noemt dit ook wel 
‘virtuele landroof’. Deze landbouwproducten worden vooral voortgebracht in ontwik-
kelingslanden, waar de bevolking snel groeit. Eigenlijk is deze landbouwgrond nodig 
voor eigen consumptie. ECPA President Jacques Du Puy bepleitte onlangs dan ook 
dat Europa de mogelijkheden ten volle benut om op eigen gebied de productie van 
voedsel en plantaardige grondstoffen op duurzame wijze te optimaliseren.

Medio 2009 introduceerde Nefyto de nieuwe  
manier van rapporteren over Product Stewardship. 

Gekozen werd voor een dynamische opzet door 
regelmatig op de website van Nefyto praktijk-

voorbeelden van Product Stewardship te  
presenteren. De afgelopen periode waren dat  

onder meer: 70.000 kg minder CO2, nieuwe  
verpakking draagt bij aan veiligheid en milieu, en 

het project Schoon uit de Kas. Ga hiervoor naar 
www.nefyto.nl en klik op het logo Product  

Stewardship in de praktijk.

Vervolg workshop restvloeistoffen

Europese consumptie legt beslag 
op 35 miljoen ha buiten Europa

Product Stewardship in de praktijk

Per 1 mei 2010 is Xavier Leprince de nieuwe general ma-
nager voor Syngenta Crop Protection in de Benelux. Hij 
volgt daarmee Jonathan Brown op, die voor Syngenta een 
business unit is gaan leiden vanuit Basel. Xavier Leprince

was tot voor kort commercieel directeur van Syngenta Frankrijk. Hij zal, uit hoofde 
van zijn nieuwe functie, ook deel uitmaken van het algemeen bestuur van Nefyto. 

Xavier Leprince nieuwe 
country manager 
Syngenta
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aan een breed publiek dat moder-
ne, productieve en efficiënte land-
bouw ‘de weg vooruit’ is. Zeker met 
het oog op de klimaatverandering. 
In de strijd tegen het broeikaseffect 
zijn we beter uit met moderne, in-
tensieve landbouw. Dat geldt ook 
voor de wereldvoedselproblematiek. 
Het gaat erom de balans te vinden 
tussen goede zorg voor het milieu 
en redelijke voedselprijzen. In dit 
politieke en maatschappelijke de-
bat willen wij als IVA onze stem la-
ten horen.”

Geïntegreerd
Hoe ver is Duitsland met geïnte-

greerde gewasbescherming? “Duits-
land heeft een wettelijke regeling 
opgesteld, die voorschrijft dat de 
hele sector is gehouden aan Goede 
Landbouwkundige Praktijk. Daar-
naast is op Europees niveau de 
Richtlijn voor duurzaam gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen 
in aantocht. Op de meeste onder-
delen hiervan hebben we in Duits-
land onze zaken op orde. Uiteraard 
is er altijd ruimte voor verbetering 
en daar moeten we ook aan werken. 
Ook moeten we het beter zichtbaar 
maken voor het publiek en uitleg-
gen waar we mee bezig zijn.”

Over sommige onderwer-
pen wordt nationaal nog discus-
sie gevoerd, zegt Volker Koch-
Achelpöhler. “Bijvoorbeeld of voor 
iedere teelt specifieke richtsnoe-
ren opgesteld zouden moeten wor-
den. Voor sommige teelten in Duits-
land is dat al gedaan. Maar we vra-
gen ons af in hoeverre het nuttig 

Industrieverband Agrar (IVA) is de 
Duitse zusterorganisatie van Ne-
fyto. Met dit verschil dat IVA naast 
gewasbeschermingsmiddelen ook 
kunstmest, biociden en groene bio-
technologie in haar portefeuil-
le heeft. Zo’n vijftig bedrijven zijn 
bij IVA aangesloten. De organisa-
tie is gevestigd in Frankfurt am 
Main en telt vijftien medewerkers. 
Directeur-generaal is Volker Koch-
Achelpöhler.

“De thema’s waar wij ons mee 
bezighouden, komen sterk over-
een met de thema’s voor Nefy-
to”, zegt Volker Koch-Achelpöhler. 
“Denk aan registratie, zonale be-
oordeling, duurzaam gebruik, resi-
duen en grond- en oppervlaktewa-
ter. Daarnaast zijn parallelimport 
en counterfeit (‘namaakmiddelen’) 
voor ons een aandachtsgebied. Ui-
teraard zijn er ecologische verschil-
len tussen Nederland en Duitsland. 
Ook binnen Duitsland zelf is er gro-
te variatie in omstandigheden en 
bedrijven. De omstandigheden in 
Noord-Duitsland lijken op die in Ne-
derland, zeker wat betreft de wa-
terhuishouding. In Zuid-Duitsland 
zijn de bedrijven kleinschalig. In de 
voormalige DDR daarentegen zie je 
hele grote bedrijven, tot meer dan 
duizend hectare. Voor ons werk 
vormt deze variatie overigens geen 
enkel probleem.”

Volgens Volker Koch-Achelpöhler 
is het belangrijk dat de Duitse pro-
ducenten van gewasbeschermings-
middelen hun industrie goed posi-
tioneren op de nationale politieke 
agenda. “En we moeten uitleggen 

en werkbaar is om dit voor alle teel-
ten te doen. Geïntegreerde gewasbe-
scherming is eigenlijk niets anders 
dan een proces van beslissingen ne-
men: wat kan een teler op welk mo-
ment onder welke omstandigheden 
het beste doen. Dat verschilt per te-
ler en per situatie. Als IVA vinden 
wij dat de teler zelf de deskundige 
bij uitstek is om deze beslissingen 
te nemen, op basis van zijn eigen 
deskundigheid en praktijkervaring. 
Dat is beter dan het strikt voor-
schrijven door middel van richt-
snoeren. Maar hierover loopt dus 
nog discussie.”

Hoe wordt door de Duitse stake-
holders over dit vraagstuk gedacht? 
“Het ministerie van landbouw heeft 
aangegeven de praktijk te willen be-
trekken in deze discussie. Uiteraard 
is ook inbreng vanuit de NGO’s (zo-
als milieuorganisaties) te verwach-
ten. Deze organisaties focussen van 
oudsher op reductie van het midde-
lengebruik, wat binnen geïntegreer-
de gewasbescherming niet altijd de 
beste optie is. Maar al met al ben ik 
behoorlijk optimistisch over de uit-
komst van deze discussie.”

Duitse politiek
Behalve de implementatie van de 

richtlijn voor duurzaam gebruik 
zijn er ook andere belangrijke po-
litieke onderwerpen die in Duits-
land spelen. Al geruime tijd kent 
Duitsland een programma waar-
in reductie van gebruik en risico 
centraal staan. De basis daarvoor is 
eind jaren negentig gelegd door de 
‘groene’ landbouwminister Renate 
Künast. Na uitgebreide inspraakron-
des met alle stakeholders (met con-
ferenties in Potsdam) ging in 2004 
het eerste reductieprogramma van 
start.

Eind 2005 kreeg Duitsland een 
nieuwe coalitie en er kwam een 
nieuwe landbouwminister. Deze mi-
nister initieerde een herziening van 
het reductieprogramma. Het pro-
gramma werd in 2008 opgevolgd 
door een nationaal actieplan voor 
duurzaam gebruik. Dit plan focust 
meer dan het voorgaande plan op 
risicoreductie.

“Inmiddels is er een Europese 
richtlijn voor duurzaam gebruik 
in aantocht”, zegt Volker Koch-
Achelpöhler. “Deze ontwikkeling 
is aanleiding geweest om opnieuw 
over het nationaal actieplan te dis-
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Nederlandse agrarische  

producten. De manier waar-

op Duitsland omgaat met  

de Europese regels voor  

duurzaam gebruik van 

gewasbeschermings-

middelen is daarom  

belangrijk voor Nederland.  
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Volker Koch-Achelpöhler, 
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Industrieverband Agrar.

Gewasbescherming in Duitsland
Welke thema’s spelen bij onze oosterburen?

cussiëren. Centraal staat de vraag 
of met het bestaande actieplan de 
doelstellingen van de richtlijn ge-
realiseerd kunnen worden. In het 
kader daarvan hebben in 2009 dis-
cussies plaatsgevonden. Het resul-
taat hiervan is dat er een nieuw na-
tionaal actieplan zal komen. Dit zal 
een actieplan zijn van de Duitse re-
gering en niet meer van alleen het 
ministerie van landbouw.”

In hoeverre moet het bestaan-
de actieplan worden aangepast om 
tot een nieuw actieplan te komen? 
“Ons inziens hoeft het bestaan-
de actieplan nauwelijks aangepast 

te worden om aan te sluiten bij de 
richtlijn. Tijdens de forums in 2009 
bleek ook dat de deelnemers het 
over veel thema’s eens waren, maar 
de NGO’s gaven aan dat er ook doel-
stellingen met betrekking tot bio-
diversiteit moeten komen. Daarbij 
geldt wel dat het moeilijk is om dui-
delijk te krijgen wat de precieze re-
latie is tussen gewasbescherming 
en biodiversiteit.”

Discussie doelstellingen
Ook een onderwerp van discus-

sie zijn de doelstellingen, met na-
me die in het reductieprogramma. 
Volker Koch-Achelpöhler illustreert: 
“Eén van de doelstellingen is 20 pro-
cent reductie van het milieurisico. 
Als IVA staan we achter deze doel-
stelling, maar hoe meet je dat? Wel-
ke indicatoren gebruik je hiervoor? 
Hoe leg je de resultaten uit aan het 
publiek?”

Iets soortgelijks speelt op het ge-
bied van residuen: “Afgesproken is 
dat op nationaal niveau gestreefd 
wordt naar vermindering van de 
normoverschrijding in de produc-
ten die in de winkel liggen. Maar 
hoe ga je hierin om met import- 
producten? En hoe ga je meten? In 
de huidige metingen kiest de con-
trolerende instantie steeds voor 
partijen waarvan men uit ervaring 
weet dat daar de grootste kans op 
normoverschrijding zit. Dat geeft 
echter geen representatief beeld. 
Maar het is op dit moment de eni-
ge indicator die we hebben. Als IVA 
willen we dat hierin duidelijkheid 
komt.”

Hoe kijken de andere stakehol-
ders in Duitsland aan tegen chemi-
sche gewasbescherming? “De telers 
beseffen dat ze gewasbeschermings-
middelen nodig hebben. We voe-

ren een goede dialoog met de telers-
organisaties, we wisselen veel uit 
en over de meeste zaken zijn we het 
eens. Soms zijn er verschillen in pri-
oriteitenstelling als het gaat om bij-
voorbeeld registratie van middelen.” 

Ook met de NGO’s is IVA in ge-
sprek. “Sommige NGO’s zien che-
mische gewasbescherming als een 
noodzakelijk kwaad. Het liefst wil-
len ze er vanaf en hanteren een ex-
tensief en biologisch landbouwmo-
del.”

De relatie met de supermark-
ten is nog een lastig verhaal. “Daar-
mee zitten we niet helemaal 
op één lijn”, aldus Volker Koch-
Achelpöhler. “Veel retailers hante-
ren hun eigen normen, die strenger 
zijn dan de wettelijke normen. Als 
IVA zijn we hier niet blij mee. Ui-
teraard staan we achter het streven 
dat er zo weinig mogelijk residu-
en in voedsel moeten zitten, maar 
het hanteren van eigen normen vin-
den we geen goed idee. Wij vinden 
dat de MRL’s de referentie moeten 
zijn voor veiligheid. We zijn hier-
over in een rondetafelgesprek met 
de voedselketen, wat erg waardevol 
blijkt voor het opbouwen van het 
wederzijds vertrouwen. Communi-
catie over residuen naar het publiek 
is een belangrijk onderwerp. Ove-
rigens heeft de minister ook aan-
gegeven dat wij als sector te weinig 
communiceren over residuen. Om 
die reden is nu een brochure in de 
maak.”

Blik op Nederland
Hoe kijkt men in Duitsland aan 

tegen de Nederlandse land- en tuin-
bouw? “Bij het Duitse publiek is 
geen sprake van een echt imago van 
de Nederlandse land- en tuinbouw. 
Vanuit de sector wordt positief aan-
gekeken tegen de Nederlandse land- 
en tuinbouw, met name door de 
concurrentiekracht en de pragmati-
sche aanpak van problemen. Neder-
land wordt hierin als een goed voor-
beeld beschouwd.”

Zijn er lessen mee te geven van-
uit Duitsland naar Nederland? “Wij 
hebben hier goede ervaringen met 
het nationale actieplan”, antwoordt 
Volker Koch-Achelpöhler. “Daarin 
zijn veel stakeholders betrokken. 
Dat is niet altijd gemakkelijk, want 
er zijn altijd verschillen van me-
ning. Maar met elkaar praten heeft 
altijd waarde en het levert ook al-
tijd resultaat op. Er wordt hier veel 
in partnership gedaan. Dat is niet 
altijd gemakkelijk, maar zeer de 
moeite waard. Bovendien ontdek je 
na een tijdje vaak dat de onderlinge 
verschillen minder groot zijn dan je 
aanvankelijk dacht.” n

Volker Koch-Achelpöhler (IVA): “In Duitsland wordt veel in partnership ge-
daan. Niet altijd gemakkelijk, maar zeer de moeite waard. Soms zijn de on-
derlinge verschillen minder groot zijn dan je aanvankelijk dacht.”

‘Wij hebben hier goede ervaringen 

met het nationale actieplan’
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Geïntegreerde gewasbescherming onder druk

In Nederland is er één supermarkt-
keten die eigen residunormen han-
teert die strenger zijn dan de wette-
lijke normen. Maar gezien de ont-
wikkelingen in de ons omringen-
de landen zou dat aantal zich kun-
nen uitbreiden. In Duitsland zijn al 
meerdere supermarktketens die bo-
venwettelijke eisen stellen. Dit land 
is een belangrijk afzetgebied voor 
onze land- en tuinbouwproducten, 
dus ook Nederlandse telers hebben 
hiermee te maken. Denk daarbij met 
name aan verse groente en fruit.

Naar aanleiding van deze trend 
is Nefyto-deelnemer Bayer Crop-
Science gestart met het project 
Foodchain, waarin zij samenwerkt 
met DLV Plant. Doel van dit project 
is het vinden van slimme teeltme-
thoden om aan deze strengere eisen 
te kunnen voldoen. Belangrijk on-
derdeel van deze teeltmethoden is 
een uitgekiende toepassing van ge-
wasbeschermingsmiddelen.

Gaandeweg het project kwamen 
DLV Plant en Bayer Crop Science 
tot de ontdekking dat er een span-
ningsveld is tussen enerzijds het 
streven naar de gewenste residu-
doelstellingen en anderzijds het 
streven naar zo weinig mogelijk  
milieubelasting. Deze constatering 
was voor Bayer CropScience aan-

leiding om over dit onderwerp een 
workshop te organiseren met enke-
le telers en een aantal betrokkenen, 
waaronder beleidsmakers en inko-
pers van supermarktketens. 

De workshop werd georganiseerd 
in samenwerking met DLV Plant 
en het bureau Schuttelaar & Part-
ners. We praten hierover met twee 
betrokkenen. Dat zijn Jacob Dogte-
rom (project- en accountmanager 
bij DLV Plant) en Léon Jansen (toxi-
coloog en expert duurzame land-
bouw, werkzaam bij Schuttelaar & 
Partners).

Geïntegreerde teelt
Binnen het Convenant duurza-

me gewasbescherming is afgespro-
ken dat telers door middel van ge-
integreerde teelt de milieubelasting 
terugdringen. “Dat doen de telers 
heel goed”, weet Léon Jansen. “In 
de periode 2000-2008 is de milieu-
belasting door gewasbeschermings-
middelen afgenomen. Er is al veel 
bereikt.”

Geïntegreerde teelt werpt dus 
zijn vruchten af. Eén van de belang-
rijke uitgangspunten van geïnte-
greerde teelt is het streven om de 
natuur de kans te geven corrige-
rend op te treden bij het zich voor-
doen van ziekten en plagen. In be-

Meer milieubelasting door bovenwettelijke residunormen?

Er is een tendens dat supermarktketens residu-eisen stel-

len die strenger zijn dan de wettelijke normen. Dat betreft 

zowel de hoeveelheid residu per werkzame stof als het aan-

tal aangetroffen werkzame stoffen. In de praktijk blijkt dat 

deze bovenwettelijke eisen een ongewenst effect kunnen 

hebben, namelijk een toename van de milieubelasting.

van de kant van milieuorganisa-
ties, de ministeries van VROM en 
LNV, de waterschappen, de drink-
waterbedrijven en de samenleving. 
Op het gebied van voedselveiligheid 
hebben ze van doen met het minis-
terie van VWS, de VWA, wederom 
de milieuorganisaties en soms su-
permarktketens of afzetorganisa-
ties die bovenwettelijke eisen stel-
len. Consumenten willen een kwali-
tatief goed product, dat er goed uit-
ziet, lekker smaakt en dat houdbaar 
en betaalbaar is. Intussen moet de 
teler ook nog bedrijfseconomisch 
rendement weten te realiseren.” 
Waaraan Jacob Dogterom toevoegt: 

“Telen van voedingsproducten kan 
soms hogere wiskunde zijn.”

In de praktijk blijken Nederland-
se telers zich daar uitstekend mee 
te redden, mede dankzij het ho-
ge kennisniveau van deze bedrijfs-
tak. Maar de balans dreigt verstoord 
te worden als de trend naar boven-
wettelijke eisen van supermarktke-
tens in Nederland meer voet aan de 
grond krijgt, waardoor de milieube-
lasting ongewenst en onnodig ver-
hoogd wordt. “Het is niet gezegd 
dat iedere bovenwettelijke eis re-
sulteert in een hogere milieubelas-
ting”, zeggen Léon Jansen en Jacob 
Dogterom. “Tot op zekere hoogte 
kunnen telers dit realiseren binnen 
de kaders van geïntegreerde teelt. 
Maar ergens ligt een omslagpunt. 
Als de residunormen te ver worden 
aangescherpt, gaat dit ten koste van 
het milieu.”

Tot slot merkt Léon Jansen op: 
“Het naar buiten brengen van deze 
bevindingen is niet bedoeld als aan-
val op de supermarkten. Maar we 
zien signalen dat telers tegen gren-
zen aanlopen, waardoor ze keuzes 
moeten maken die de milieubelas-
ting kunnen verhogen. In navolging 
van de workshop gaan we graag het 
gesprek aan met de supermarkten 
en de NGO’s.” n

Ten tweede stelt men een maxi-
mum aan het aantal aangetroffen 
werkzame stoffen.” 

Dat heeft op twee manieren een 
ongewenst effect als het gaat om 
milieubelasting, legt Jacob Dog-
terom uit. “Vanwege de strenge-
re norm proberen telers te voorko-
men dat ze kort voor de oogst nog 
een bespuiting moeten uitvoeren. 
Dat heeft tot gevolg dat het cura-
tief spuiten, zoals dat past binnen 
geïntegreerde teelt, wordt verdron-
gen door het zogeheten kalender-
spuiten. Er wordt dan op vaste tijd-
stippen vroeg in de teelt preventief 
gespoten, om bespuitingen later in 

het seizoen te voorkomen. We krij-
gen van meerdere telers het sig-
naal dat er, als gevolg van de aan-
gescherpte residunormen, in hun 
spuitschema een verschuiving is 
van curatief spuiten naar preventief 
spuiten.” 

Het andere ongewenste effect 
is dat telers weer meer breedwer-
kende middelen gaan toepassen in 
plaats van specifiek werkende mid-
delen, die minder milieubelastend 
zijn. “Dat doen ze om te bewerkstel-
ligen dat er van zo weinig moge-
lijk verschillende middelen residu-
en worden aangetroffen op de pro-
ducten. Om zo te voldoen aan de be-
treffende residu-eis van de retail. 
Die eis is overigens ingegeven door 
het feit dat met name milieuorgani-
saties benadrukken dat er veel ver-
schillende middelen op de produc-
ten zitten”, aldus Léon Jansen.

Jacob Dogterom noemt nog een 
bezwaar: “Doordat telers streven 
naar het gebruik van zo weinig 
mogelijk verschillende middelen, 
wordt de kans op resistentieproble-
men groter.”

Hogere wiskunde
“Telers staan van alle kanten on-

der druk”, zegt Léon Jansen. “Wat 
betreft milieuzorg komt die druk 

paalde sectoren wordt zoveel moge-
lijk gewerkt met biologische midde-
len of met biologische bestrijders. 
In andere sectoren ligt de nadruk 
op preventieve maatregelen en het 
eerst goed waarnemen en dan pas 
spuiten. Geïntegreerde teelt is een 
integrale aanpak van de gewasbe-
scherming. Met name in de glas-
tuinbouw is de biologische bestrij-
ding ver gevorderd. 

Binnen geïntegreerde teelt zijn 
bespuitingen bedoeld om te corri-
geren, dus om in te grijpen als bij-
voorbeeld de natuur en biologi-
sche middelen onvoldoende effec-
tief zijn. Dit is het zogeheten cura-
tief spuiten. Voor dit curatief spui-
ten moeten telers altijd voldoen-
de verschillende chemische gewas-
beschermingsmiddelen achter de 
hand hebben. Daarbij hebben (van-
uit het oogpunt van milieubelas-
ting) specifiek werkende middelen 
de voorkeur boven breedwerkende 
middelen.

Onder druk
Nu vooral in Duitsland de super-

marktketens steeds meer met bo-
venwettelijke eisen komen ten aan-
zien van residuen, komt de hier be-
schreven geïntegreerde werkwijze 
onder druk te staan, constateert  
Jacob Dogterom. “De bovenwettelij-
ke eisen van de retail betreffen twee 
aspecten. Ten eerste is er een stren-
gere norm ten aanzien van de hoe-
veelheid residu per werkzame stof. 

Léon Jansen en Jacob Dogterom: “Als de residunormen te ver worden aange-
scherpt, gaat dit ten koste van het milieu.”

‘Deze trend doorkruist gewasbeschermingsbeleid’
Het stellen van bovenwettelijke residunormen door 
supermarktketens vindt Nefyto-directeur Maritza van 
Assen een zorgelijke trend. “Deze trend doorkruist 
de doelstellingen van de Nota duurzame gewasbe-
scherming, die de basis vormt van het gewasbescher-
mingsbeleid van de Nederlandse regering. Eén van de 
belangrijkste uitgangspunten van de Nota is dat de 
doelstellingen worden gerealiseerd door middel van 
geïntegreerde gewasbescherming. Deze wordt nu be-
dreigd door het feit dat telers geneigd zijn om vroeg 
in de teelt te spuiten, om zo residuen op het geoogst 
product te voorkomen. Dat is in strijd met de princi-
pes van geïntegreerde teelt, waarin de teler ernaar 

streeft om pas te spuiten als het echt nodig is.”
Uit oogpunt van volksgezondheid zijn bovenwettelijke 
normen volstrekt overbodig, pleit Maritza van Assen. 
“Er is jarenlang gewerkt aan de Europese harmonisa-
tie van MRL’s. Inmiddels is die harmonisatie gereali-
seerd en hebben we nu Europees geldende MRL’s die 
grondig zijn getoetst door de EFSA. Bovendien heb-
ben deze MRL’s ruime veiligheidsmarges. Die harmoni-
satie is een geweldige mijlpaal en heeft ook proble-
men opgelost voor de handel binnen de EU. Er is geen 
enkele reden waarom residunormen nog strenger 
moeten zijn dan deze MRL’s. Bovenwettelijke normen 
ondergraven de Europese harmonisatie van MRL’s.”

Aangescherpte normen zetten aan 

tot preventief spuiten

4 nefytobulletin
juni 2010

Telen van voedingsproducten kan soms hogere wiskunde zijn. Nederlandse telers blijken zich daar uitstekend 
mee te redden, maar bovenwettelijke eisen kunnen de balans verstoren.


