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Schets context

• Introductie op het symposium

Dirk de Lugt; voorzitter BO Akkerbouw

• LNV-Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Martijn Weijtens; wnd. dir. Plantaardige agroketens ministerie van LNV

• Toelichting op de locatie; 

duurzame teeltmethode vereist juiste middelen en kennis

Marleen Riemens; teamleider Gewasbescherming 

Wageningen Plant Research



Aanleiding actieplan



Status actieplan

Voorjaar 2019



Per speerpunt

• Inzet

• Acties, en status ervan

• Ook: kritische punten

Exemplaar voor alle aanwezigen; verzoek:

• Neem er kennis van, spreek erover (met elkaar, met telers)

• Ga na wat je eraan kunt bijdragen, samen met ons



Actualiteit

• Teelt in de knel

• Bedrijfsbezoek Schouten

• Inbreng voor AO Tweede Kamer (06/06/’19)
• Consistent beleid gewenst

• Dat vertrouwen wekt

• En motiveert te verduurzamen



 

Aangesloten bij BO Akkerbouw:



Symposium

Op z’n vitale Akker

Partners gevraagd;

samen aan de slag
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Toekomstvisie 
gewasbescherming 
2030
Martijn Weijtens

Wnd. directeur Plantaardige Agroketens 
en Voedselkwaliteit



› Pakket 
gewasbeschermingsmiddelen 
steeds smaller

› Dringend behoefte aan 
vernieuwende maatregelen

› Hoge ambitie

Waarom een 
Toekomstvisie 
gewasbescherming?

14



› Uitwerking van LNV visie: 
Waardevol en Verbonden

› Drie strategische doelen:

– (1) plant- en teeltsystemen zijn 
weerbaar;

– (2) landbouw en natuur zijn met 
elkaar verbonden;

– (3) nagenoeg geen emissie en 
nagenoeg zonder residuen

Toekomstvisie 
Gewasbescherming 2030
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• Paradigmaverandering

–Van kwetsbaar evenwicht 
naar robuust systeem

Doel 1
Planten en 
teeltsystemen zijn 
weerbaar

Risicobeheersing Weerbaarheid



 Functionele 
agrobiodiversiteit voor

–Bestuiving

–Bodemvruchtbaarheid

–Ziekte- en plaagwering

Doel 2 
Verbinden Landbouw 
en natuur

17



• Milieu

• Pakket van maatregelen 
Emissies Openteelten

• Hoofdlijnenakkoord 
waterzuivering 
glastuinbouw

• Residuen op producten

Doel 3 
Nagenoeg zonder 
emissie en residuen

18



• Herkenning met Actieplan 
Plantgezondheid en andere 
visies

• Nodig om de grote 
verandering te realiseren

• Samenwerken in dezelfde 
richting, synergie, 
commitment  

Toekomstvisie 
gewasbescherming 
verbindend

19



1. Doel samenwerking 
vormgeven

2. Stuurgroep duurzame 
gewasbescherming

3. Werkgroepen

4. Wat is nodig om 
gezamenlijk de visie te 
realiseren

5. Korte, middellange, lange 
termijn doelen

Uitvoeringsprogramma 

20



1. Beschikbaar krijgen van 
moderne 
veredelingstechnieken

2. Vereenvoudigen Europese 
toelatingsprocedure 
laagrisicomiddelen

3. Faciliteren van  
kennisontwikkeling en-
verspreiding

Inzet van LNV op:

21



Dank voor uw 
aandacht
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• LNV-Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Martijn Weijtens; wnd. dir. Plantaardige agroketens ministerie van LNV
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In dienst van een regeneratieve, veerkrachtige en productieve 

landbouw

Wijnand Sukkel, Marleen Riemens – Wageningen University & Research

Marleen Riemens, 17-06-2019



Veranderde context landbouw 21e eeuw

25

 Groei wereldbevolking

 Waterkwaliteit, bodem degradatie, verzilting

 Klimaatverandering (mitigatie & adaptie)

 Afnemende biodiversiteit

 Wettelijke & maatschappelijke vragen emissies en inputs

 Snelle technologische ontwikkelingen



Uitdagingen en oplossingen

 1 probleem, 1 oplossing systeem aanpak

 Reactief pro-actief: voorkomen

 Biodiversiteits arm        Rijk aan biodiversiteit

 Verbinden

Agronomie, 

Ecologie, 

Technologie

Technologie

EcologieAgronomie



Hoe kan dat er uit zien?- Een uitdagende puzzel



2030 wensbeeld gewasgezondheid

28

Kennisimpuls BO Groene Gewasbescherming en Bestuivers



Onderzoek @PAET

29

Strokenteelt, mengteelt
Agroforestry

Vitale bodem Weerbaar systeem



Puzzelstukjes tbv Gewasgezondheid

Verhoging van de diversiteit: ecologische efficiëntie

• Benutting van grondstoffen

• Druk van  ziekten, plagen & onkruiden

• Bijdrage aan biodiversiteit

• Economische haalbaarheid met huidige
mechanisatie?

• Complexiteit in de uitvoering?



Puzzelstukjes tbv Gewasgezondheid

• Rassen resistent of tolerant tegen ziekten en plagen

• Afwegingen nu (nog) nodig

• Voorbeeld: P. infestans in aardappel

Afhankelijk van jaar: 40 tot 97% besparing op bespuiting door 

goede raskeuze en monitoring van infectie.

• Maar: 

P. infestans vs G. Pallida



Puzzelstukjes tbv Gewasgezondheid

Bijsturen:

• Middelenkeuze, 

• DSS 

• Precieze toediening

• Monitoring & Evaluatie



Puzzelstukjes tbv Gewasgezondheid

IPM

Divers 
systeem

Monitoring 
en 

evaluatie

Direct 
control

varieties

Ontwikkelingen in Technologie



Wat gebeurt hier?
Wat kan ik 

doen?

Wat zou ik 
moeten doen?

Wat zou ik 
willen doen?

Weather Soil
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Financial 
means

Cost-
benefit Time 

investment

Efficacy
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Individual
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Flexibility

World 
view

Experience

Public 
perception

Technological
means

Puzzelt u mee?

www.IWMPRAISE.EUIWMPRAISE

EU grant agreement Nº 727321

Pest

Disease
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Middelen voor duurzame teeltmethodes

• Vitale bodem

Reinier Gerrits; directeur Meststoffen Nederland

• Weerbare rassen

Niels Louwaars; directeur Plantum

• Middelen in weerbaar systeem

Piet Boonekamp; voorzitter Artemis

• Biodiversiteit

Jacomijn Pluimers; senior adviseur voedsel en landbouw WNF



Meststoffen Nederland

Symposium
op z'n vitale
akker

J U IS TE  P R OD U C T,  H OE V E E L H E ID ,  M OM E NT

EN  PL EK . . .





Gezonde voeding begint bij een 

vitale bodem en de juiste toediening 

van meststoffen



De druk op beschikbare hoeveelheid 

landbouwgrond neemt verder toe en 

eist verantwoord hoge productie/ha





Q2

campagne belang  

nutriënten

Matchmaking 

nutriëntplatform

Q3

open source 

grondstoffen model

New Fertilizer 

Regulation 

interpretatie

Q4

kwaliteits slag 

advisering 

bemesting

CO2 footprint 

bewerkte mest

2020-

stikstofbenuttings-

graad

afbreekbaarheid 

coatings

optimaal gehalte 

C/N

Activiteiten agenda

VANAF 2019



HOGE MAAR VERANTWOORDE PRODUCTIVITEIT 

PER HECTARE MET ZORG VOOR EEN VITALE 

BODEM EN BIODIVERSITEIT VEREIST 

ZORGVULDIG EN GECOMBINEERD GEBRUIK VAN 

ONBEWERKTE ORGANISCHE MEST & 

HOOGWAARDIGE BEWERKTE MESTSTOFFEN -

polarisatie leidt tot verlies!

STELLING...
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PRODUCTIE

met alternatieve 

(circulaire)

grondstoffen

SCHAAL

schaalgrootte van 

voedselproductie en 

mineralen kringloop

TOEPASSING

effectieve 

toepassing van 

meststoffen



waarom

kunstmest
aanvulling op maat bij organische mest

DOSEERBAARHEID

geconcentreerd en gecontroleerd

DUURZAAM

minimale impact op klimaat & milieu

SAMENSTELLING

COMPETITIEF

verantwoorde hogere opbrengsten
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Uitgangsmateriaal en 
plantgezondheid

Niels Louwaars – directeur 





Nederlandse bedrijven wereldwijd



Omzet Nederlands uitgangsmateriaal 

• Exportwaarde van de sector € 2,9 miljard

• Werkgelegenheid (geschat) 11.000

• Investeringen in R&D (gemiddeld) 15%

Belang



• Veredeling:
• Introductie van nieuwe resistenties

• Combineren van bekende resistenties

• ‘herstellen’ van doorbroken resistenties

• Gezond uitgangsmateriaal
• Speciale maatregelen tijdens de zaadteelt

• Naoogst selectie en schoning

• Zaadbehandeling
• Chemisch

• Fysisch

• Biologisch

Bijdragen aan plantgezondheid



Recente enquête onder landbouw zaad en pootgoed 
bedrijven (ruim 30 kweekprogramma’s)

• Kweekdoelen: 
• Opbrengst – Resistenties – Kwaliteit - Abiotische 

stressfactoren

• Robuustheid: aanbevelende rassenlijst geeft rassen aan 
die over de jaren heen goed zijn!

• Hoe bepaalt de veredelaar dat:
1. wensen van de klant + eigen langetermijnvisie

2. Mogelijkheden (type ziekte – bestaande diversiteit)

3. In de langetermijnvisie spelen overheid en 
maatschappij een belangrijke rol

Veredeling: focus op duurzaamheid



• Veredeling
• Verder groeiende aandacht voor resistenties: verdwijnen chemie + 

klimaatverandering + opkomst virulente pathotypen + kwaliteitseisen van 
de keten

• Maar – veredeling kost tijd !!!

• Gezond uitgangsmateriaal
• Vaak is chemie nog essentieel

• Systeembenadering – kleine toepassingen beleid

• Zaadbehandeling
• Biologische middelen en warmtebehandeling waar dat kan

Plantgezondheid



• Ondersteunen van onderzoek: 
• Vooral: fundamentele kennisbasis in Nederland !!

• WBSO en innovatiebox minimaal in stand houden

• PPP’s in industrieel onderzoek – verdeeld

• Beleid voor veredelaars
• GGO-regels niet toepassen op gerichte mutagenese

• Stimulerend intellectueel eigendomsbeleid

• Voorkómen van complexe regels genetische bronnen

• Beleid voor gezond uitgangsmateriaal
• Chemie niet weghalen voordat er alternatieven zijn

• Efficiënte NVWA – ruimte voor NAK

• Ondersteunen van publieksdiscussies

Rol van de overheid?



Stelling

“Uitgangsmateriaal, als basis van duurzame teelt, moet
– ook met chemie - maximaal te beschermen zijn”
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• Vitale bodem

Reinier Gerrits; directeur Meststoffen Nederland

• Weerbare rassen

Niels Louwaars; directeur Plantum
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Naar Weerbare 
Akkerbouwsystemen in 

2030

Piet M. Boonekamp
Symposium Akkerbouw 17 juni 2019



Toekomst 2030:  Weerbare Planten en Teeltsystemen

Door Biologische buffering  Ziekten en plagen krijgen minder kans 
minder bestrijding nodig

Motto Artemis: “Biologie als basis mindset in binnen-
en buitenteelt” 



WELKE bijdrage : scala aan BIOCONTROL  producten

Gereguleerd via (trage) EU-1107/2009 gewasbeschermingsverordening



WELKE bijdrage Artemis: veelbelovende BIOSTIMULANTEN 

Straks gereguleerd onder de Nieuwe Mestwetgeving voor groeibevordering 



Biologische producten zijn volwassen geworden.

WELKE bijdrage: innovatieve toeleveranciers



Strategische doelen  

Wet- en regelgeving

Communicatie en Profilering

Kennis, producten en bewustwording

HOE?

Visie Artemis: “Biologie als basis mindset in binnen- en 
buitenteelt” Motto Artemis: “Biologie als basis mindset in binnen-
en buitenteelt” 



Strategisch doel:  

HOE?

Kennis, 
producten en 

bewustwording

Nieuwe biologische producten

Ketenpartners – kennis delen -draagvlak

Stakeholders – kennis delen voor teler

Pilots met telers diverse sectoren



Leertraject:
• Groep telers die mee wil doen
• Weerbaar teeltsysteem opzetten op hun bedrijven
• Inzicht in alle ziekten en plagen van zo’n teelt
• Leden van Artemis met hun (pijplijn) producten/kennis
• Voor overgebleven knelpunten: middelen en kennis  via Nefyto/Agrodis

Consortium om samen met de telers pilot uit te voeren
 Jaarlijks evalueren en verbeteren (nieuwe kennis vanuit bedrijven/       
onderzoek

Pilots met telers – akkerbouw



Spelregels:
• Experimenteerruimte voor middelen (biologische en chemisch)
• Kennis wordt door iedereen binnen project gedeeld
• Langjarige commitments

Financiering:
• Toeleverende bedrijven doen ‘in-kind’ mee
• Financiering van het ‘management’ van de pilots: overheid
• Financiering ‘Stroppenpot’: overheid + ?

 Stapsgewijs naar Weerbare Akkerbouw Systemen in 2030!

Randvoorwaarden Pilots met telers - akkerbouw



Biologie  Centraal
Samen met... 

Dank u voor uw aandacht



Stelling

Biologie stráks lukt niet door nú chemie weg te 
nemen



Middelen voor duurzame teeltmethoden

• Vitale bodem

Reinier Gerrits; directeur Meststoffen Nederland

• Weerbare rassen

Niels Louwaars; directeur Plantum

• Middelen in weerbaar systeem

Piet Boonekamp; voorzitter Artemis

• Biodiversiteit

Jacomijn Pluimers, senior adviseur voedsel en landbouw WNF



Food & Agriculture
WWF NL
Jacomijn Pluimers

De biodiversiteitsmonitor 
van meten 
naar waarderen en 
belonen

© Hans Hut



Zorgen over het verlies van biodiversiteit







Functionele agrobiodiversiteit

Functionele agro-biodiversiteit

Diversiteit van soorten

Landschappelijke diversiteit

Regionale biodiversiteit



voor akkerbouwers



Ketenpartijen

Overheid

Grondbezitters

Waterbedrijven

© FELIXX/WWF NL

BIODIVERSITEITSMONITOR

BELONINGEN STAPELEN

Financiële instellingen



Stelling:

Zonder beloning van ketenpartijen geen 
beweging 



Gangbaar akkerbouwbedrijf

Ruim 100 ha lichte zavelgrond

Gelegen in het dorp De Heen in West-Brabant

Bouwplan:

• 27 ha consumptie aardappels

• 1 ha ATR pootaardappels

• 12 ha suikerbieten

• 12,5 ha cichorei

• 25 ha wintertarwe

• 11  ha deelteelt ijsbergsla

• 16 ha deelteelt zonnebloemen

• 2,5 ha agrarisch natuurbeheer

Geen personeel, alle werk in eigen beheer, 
behalve aardappel- en bietenoogst

Alle aardappels worden opgeslagen tot mei

Gemiddelde opbrengsten 5 jaar

Wintertarwe 9,7 ton kg

Frietaardappels 59,3 ton

Suikerbieten 103,4 ton (17.475 pol)

Cichorei 57,8 ton

Kees van Dijk, bedrijfsgegevens



Vanaf 1994 jaarlijks voor wetgeving maximale aanvoer 
dierlijke mest 

Vanaf 2002 jaarlijks ca. 5 ton groencompost per ha

Vanaf 1995 gebruiker Phytophthora adviesprogramma 
Prophy

Ook gebruiker van Cerdis en Gewis (gewas en weer 
informatie systeem)

Bespuitingen pas uitgevoerd na telling als schadedrempel 
overschreden

Voor bestrijding ritnaalden monitoren met Kniptor vallen

Vanaf 2000 agrarisch-natuurbeheer SAN, SNL, ANLb

Vanaf 2010 ARB (Actief Randen Beheer) Waterschap 
Brabantse Delta 

Vanaf 2013 deelnemer Project “Schoonwater Brabant”

2013 – 2015 Demoproject “FAB Bloeiendbedrijf”

2014 overdekte vul-spoelplaats met biofilter voor 
veldspuit gebouwd

2015 zonnepanelen: afdekking eigen energie 
verbruik 

2018 Wingssprayer op veldspuit 

Tot 2019 gebruik van minimale dosering 
insecticiden door zaadcoating suikerbietenzaad

2019 Sencrop weerstation aangeschaft voor 
betere meting in eigen gewas 

Nestkasten (met jaarlijks resultaat) voor Kerkuil, 
Steenuil en Torenvalk

In meerjarige akkerranden veel nesten van 
Leeuweriken en Patrijzen

Bijenkasten van Imker op het bedrijf, 
insectenhotel voor wilde bijen

Ervaringen aspecten duurzaamheid



Saalland
Mts Klein Swormink - Stegeman

17 JUNI 2019 - ACTIEPLAN PLANTGEZONDHEID AKKERBOUW



Bedrijfsgegevens

• Maatschap Klein Swormink – Stegeman

• Lelystad(se Boer)

• Zware zeeklei: 52% afslibbaar, 3,5-4% o.s.

• 2019: ruim 60 ha akkerbouw

• Kernbegrippen: rendement, duurzaam, 

biodiversiteit

• Bouwplan 1 op 6/12 met 50% rustgewas

• Samenwerkingen o.a. met melkveehouder

17 juni 2019 - actieplan plantgezondheid 

akkerbouw



Ervaringen

1. Persoonlijke transitie nodig : kijken / monitoren 

– herkennen – risico´s inschatten – durf iets 

nieuws - zoek gelijkgestemden 

2. Conserverende akkerbouw: niet ploegen, 

bodem bedekt, gewasvariatie 

3. Functionele agrobiodiversiteit: Bodem, randen, 

omgeving

17 juni 2019 - actieplan 

plantgezondheid akkerbouw



Boerderij Kloosterplaats
70ha (van zand naar klei)
10ha (=14%) agr.nat.beheer

Teeltplan:
50% =30ha Zetmeelaard.(AVEBE)
12% =  7ha Bieten (Cosun)
38% =23ha Graan(w.tarwe/z.gerst)

Gebruik:
-->95%

Bijbehorende MBP/actieve stof/saldo per ha:

Ruim 40jaar GLB:  Schaalvergroting en intensivering  agv. lage graanprijs (‘Spilfunctie’ graan)
 graan (‘rustgewas’) uit teeltplan 

 Overschot, dus blijvend lage prijzen!50% afname Graanareaal in 68 jaar
(50%  afname aantal boeren in 18 jaar, vanaf 2000)

waterleven (bij 1% drift)/ bodemleven/grondwater

0-100 MBP

100-1000 MBP

> 1000 MBP

per Zetmeel- Suiker- winter- zomer- zaai-uien

Ha aard biet tarwe gerst (nvt)

MBP 3-6% org.stof 2417 980 2693

6-12% org.stof 1127 519 496 956 2669

Kg Act.stof 10,97 5,82 0,73 1,01 21,6

Org.stof EOS-CZAV2008 875 1275 2630 1940 300

Saldo * Delphy 2019 2200 1850 1265 1145 3688



Gangbare akkerbouw 
kan eenvoudig ‘scoren’ met ‘NIL’! (binnen huidige GLB-kaders)

1 - Basisvoorwaarden voor NIL (van controle- naar adaptatiemodel)

1- NKG   (minder grondberoering)
2- Bodembedekking   (ook in de winter)
3- Vruchtwisseling   (extensiveren….)

2 – Streven naar insecticide-vrij met minimaal 5% ‘natuurlijke begroeiing’
(op bedrijven slechts 1-2%)

1- Op bedrijfsniveau:  - akker-/bloemenrand (ANLb)
- struweel (10m2/10ha)

2- Op gebiedsniveau:  - overhoekjes (+struweel) 
- bermbeheer +struweel veldwegen

> mmv. overige grondgebruikers !                                   

3 – Experimenten:
1- Groenbemestermengsel  (ipv monocultuur)

2- Mycorrhiza-teeltsysteem  (weerbare bodem/planten)

3- Strokenteelt (mengteelt?)-weerbare bodem/plant, fauna bevordering)

4 - Extensivering (GLB!) slechts 17% prijsstijging nodig (van 50% > 25%aard.)
 ruimte voor bodemherstellende gewassen, en #Kringloop 

(graan, lucerne, veldbonen, soja,……..) 



Stellingen

1. Hoge maar verantwoorde productiviteit per hectare met zorg voor een 
vitale bodem en biodiversiteit vereist zorgvuldig en gecombineerd gebruik 
van onbewerkte organische mest & hoogwaardige bewerkte meststoffen -
polarisatie leidt tot verlies!

2. Uitgangsmateriaal, als basis van duurzame teelt, moet – ook met 
chemie - maximaal te beschermen zijn

3. Biologie stráks lukt niet door nú chemie weg te nemen

4. Zonder beloning van ketenpartijen geen beweging 
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Kennis voor duurzame teeltmethoden

• Kennis van teeltmethodes, teeltadvies

André Groot Nibbelink; voorzitter Agrodis

• Kennis van ziekten en plagen, precisielandbouw en BOS’en

Corné Kempenaar; senior onderzoeker Wageningen Plant Research

• Kennis omgeving, impact op milieu en maatschappelijke waardering

Maritza van Assen; directeur Nefyto

• Kennis van de markt, marktwensen duurzaamheidsprestaties

Nienke Weidema; kwaliteitsmanager AGF Albert Heijn



Kennis van teeltmethodes. ICM-teeltadvies!

André Groot Nibbelink, voorzitter Agrodis
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Alle akkerbouwers maken gebruik van ICM-stappen





EMMP is voorwaarde om te slagen in de richting en 
snelheid van de Toekomstvisie 2030





Bedankt voor uw aandacht !
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Bijdrage van precisielandbouw aan

plantgezondheid?

Corné Kempenaar

Lelystad, 17 juni 2019



Wat is precisielandbouw?

Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij planten
en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig
hebben, optimaal naar ruimte en tijd,                                   
binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden

Detectie (data), beslissen, (plaatsspecifiek) uitvoeren, evalueren

- liefst zo autonoom mogelijk

- kleinst mogelijke schaal (hoge resolutie)

Enabling Technologies

- GNSS, CTF, Sensoren, ICT (computers, internet, connectivity, 
platforms, etc.), DSS, implements/robotics, .....
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Aanleiding NPPL

Advies uit het rapport

 Demonstreer

 Ontsnipper

 Regisseer

 Stimuleer

 Transformeer 100



Nationale Proeftuin Precisielandbouw project

Looptijd: 2018-2021

Opdrachtgever: Min. LNV

NPPL wil verduurzaming landbouw stimuleren door adoptie van PL toepassing
te stimuleren

Via o.a. demonstraties en Nat. agenda PL
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Hoofddoel NPPL project

Hoofddoelstelling van de NPPL is “verduurzaming van de 

landbouwsector versnellen door de adoptie van 

precisielandbouwtoepassingen in de praktijk te stimuleren”. 

Hierbij richt de NPPL zich vooral op de grote doelgroep ‘volgers’. 
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Nationale Proeftuin deelnemers

103

Stef Ruiter
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NPPL resultaten 2018 in een tabel
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Bodemherbiciden vra Phyophthora bestrijding timing en vra

• Plantmateriaal: Beter verdeeld

• GBM gebruik: 23 % (10 - 80 %) 

• N gebruik: 10% 

• Bruto saldo: gelijk of iets beter (droogte....)

• Toename duurzaamheid: ja

• Inzichten: Componenten integreren

vergt telers tijd en geld

Vragen over kwaliteit sensordata
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R&D voor PL3.0 en PL4.0

PPS PL 4.0 



 Via expert judgement handmatig

● Softwarepakket

● Taakkaart o.b.v. kennis teler of adviseur (tweaken, zoneren)

 Via kennis in apps, 90% geautomatiseerd

● Beslisregels via generieke modellen

● Science based

● Locale aanpassing taakkaart door gebruiker via een simple 

interface

Stelling: Maken van taakkaarten moet meer

‘science based’ worden
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Phytophthora beheersing via DSS en VRA-kaart fungiciden



Taakkaart distelbestrijding



Bedankt voor uw aandacht

www.proeftuinprecisielandbouw.nl

https://www.youtube.com/watch?v=ducxRPIB7

cU&feature=youtu.be

(engels versie NPPL film)

Email:corne.Kempenaar@wur.nl c.kempenaar@aeres.nl

Tel.: +31654954413

Skype: corne.kempenaar
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Kennis van de omgeving;

impact op milieu en maatschappelijke waardering

Maritza van Assen

Nefyto



Impact op milieu



Maatschappelijke waardering 



Niettemin ….

• Regelmatig heftige maatschappelijke discussie

• Actieve en activistische NGO’s, media, politieke partijen

• “Wetenschappelijke benadering lijkt niet voldoende om 

zorgen weg te nemen”

• “Nee, tenzij” in de toelating dreigt zich te ontwikkelen naar 

“Nee, tenzij” in het gebruik…



Beschikbaarheid werkzame stoffen neemt af

Tot nu toe is 64% 

van de stoffen die 

op Europees niveau 

voor herregistratie 

zijn voorgedragen 

onder Verordening 

1107/2009 niet

verlengd…



Impact op milieu kan nog verder omlaag

• Risico = toxiciteit x blootstelling

• Vermindering blootstelling op vele manieren mogelijk

• Volg het etiket en de generieke regels voor omgang met 

middelen en de toedieningsapparatuur

• Houd rekening met omwonenden

• Biodiversiteit op het erf, akkerrand, biodiversiteit in het 

perceel

• Communicatie met burgers en omwonenden helpt om 

maatschappelijke waardering te behouden en vergroten



Stelling:

• Naast weerbare planten en weerbare teelt is ook een 

zelfbewuste, weerbare keten nodig die in de 

maatschappelijke discussie opkomt voor het belang van 

gewasbescherming(smiddelen)
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Juni 2019

Duurzame Teelt

Nienke Weidema, 
Albert Heijn



Wat is de aanpak van AH? 
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 Nauwe samenwerking met vaste partners (soms > 50 jaar) 

 Continu verbeteren: beyond certification

 Keten transparantie is key: data beschikbaarheid 

 Gezonde teelt: biodiversiteit 

 Gebruik innovatieve teelttechnieken 

 Voorbeelden: Initiatieven van Keten transparantie en 

Biodiversiteit 

Uitgangspunten Gesloten Keten aanpak groente, fruit en aardappelen 



Ketentransparantie: Verduurzaming teelt AGF 
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 Unieke samenwerking met Natuur & Milieu, telers en adviespartijen (oa

Agrifirm, Koppert, Delphy) 

 Aanpak: zoeken naar alternatieven voor Top 27 bestrijdingsmiddelen dmv

teeltpilots (3 jaar looptijd) 

 Focus op biologische bestrijding en groene middelen 

 Dialoog & sparren grote meerwaarde voor alle deelnemers

 Belangrijke ontwikkeling is Milieubelasting: integrale aanpak

 Milieuwinst ook gerealiseerd door innovatieve technieken: oa BOS, 

intensieve scouting/monitoring, bodemscan (Veriscan), nieuwe rassen

 Transparantie middelengebruik: In 2020 is 100% van de NL AH 

telers in online registratietool  



Biodiversiteit: Gezonde Teelt 
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Bevorderen van Biodiversiteit in de teelt: akkerranden, bijenhotels en weerbare rassen



- CONCEPT-
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Hoe kunnen ketenpartners bijdragen? 

Overheid 
Versnelde toelating 
‘groene’ middelen

Maatschappelijke 
organisaties

Partnerships: 
sparren en 
meedenken 

Veredeling Weerbare rassen 

Telers  Transparante 
teeltdata



Stelling 
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“Echte ketentransparantie betekent dat een klant bij het schap kan 

zien wat de milieuimpact van een product is “



Stellingen

1. EMMP is voorwaarde om te slagen in de richting en snelheid van de 
Toekomstvisie 2030

2. Maken van taakkaarten moet meer ‘science based’ worden

3. Naast weerbare planten en weerbare teelt is ook een zelfbewuste, 
weerbare keten nodig die in de maatschappelijke discussie opkomt voor 
het belang van gewasbescherming(smiddelen)

4. Echte ketentransparantie betekent dat een klant bij het schap kan zien 
wat de milieu-impact van een product is



13.15 uur Aanvang symposium

Opening en welkomstwoord 

Schets context

Middelen voor duurzame teeltmethodes

15.00 uur Pauze

15.30 uur Vervolg programma

Kennis voor duurzame teeltmethodes

16.30 uur Afsluiting en start borrel

17.30 uur Einde bijeenkomst #ActieplanAkkerbouw

Mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het ministerie van LNV



Dank voor uw belangstelling

OP Z’N VITALE AKKER 

Symposium actieplan Plantgezondheid

17 juni 2019, Lelystad

Mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het ministerie van LNV

#ActieplanAkkerbouw

BO Akkerbouw
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
(t) 079 3030330
www.bo-Akkerbouw.nl
info@bo-Akkerbouw.nl

Wageningen University & Research
Business unit Open Teelten
Edelhertweg 1 8219 PH Lelystad
(t) 0317 480499  (f) 0317 481047
(m) 06 20817685
Marleen.riemens@wur.nl
www.wur.nl/openteelten
https://www.linkedin.com/in/marleen-riemens-
5a296a11

Wageningen-UR Profiel:
http://www.wageningenur.nl/en/Persons/Riemens.htm
www.wur.nl/iwmpraise
https://www.groenegewasbescherming-
bestuivers.nl/nl/ggb/Groene-gewasbescherming-
2/Akkerbouw.htm
www.pps-groen.nl
www.ruwvoerenbodem.nl


