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Beste KNPV-genoten,

Onze vereniging heeft een nieuw kindje: de werk-
groep Gewasbescherming en Maatschappelijk 
Debat.
De werkgroep bestaat uit een kleine vaste kern-
groep en daaromheen een aantal projectgroe-
pen met specifieke, tijdgebonden taken. In de 
kerngroep zitten Annemarie Breukers (LEI), Jan 
Buurma (LEI), Harrie Hoeben (Wingssprayer), 
Nicoline Roozen (NVWA) en Roland Verweij (CS 
Consultancy). De werkgroep heeft als doel en 
ambitie om het collectieve bewustzijn van de 
maatschappelijke positie van de gewasbescher-
ming te versterken, allereerst binnen de KNPV en 
later ook daarbuiten.

Als startschot lanceert de werkgroep een maan-
delijkse estafette-blog op www.knpv.org. De 
estafette werkt als volgt: iedere maand schrijft een 
KNPV-lid een prikkelend stukje van ongeveer 500 
woorden. Het blog wordt geplaatst op de website 
en de leden worden uitgenodigd om op het blog 
te reageren. Ondertussen werft de blog-schrijver 
een nieuwe schrijver voor het blog van de vol-
gende maand. Op die manier ontstaat een mooie 
kriskras-dwarsdoorsnede door de vereniging.
Het eerste blog is geschreven door Harrie Hoeben 
van Wingssprayer. Hij zoekt naar mogelijkheden 
om gewasbescherming een beter maatschappelijk 
imago te geven. U vindt het blog na inloggen op 
onze website.
Veel leesplezier en denk eens mee met Harrie.

Nieuwe werkgroep Gewasbescherming en 
Maatschappelijk Debat: KNPV-blog

De werkgroep 
Gewasbescherming 
en Maatschappelijk 
Debat.

Op 26 november jl. vond de KNPV najaarsbijeen-
komst plaats. Deze bijeenkomst, met als titel ‘The 
Process to Progress – (up)date in crop protection 
research’, had een open opzet, waarbij in principe 
iedereen een mogelijkheid had om zijn of haar 
werk te presenteren. Er waren sessies in het Ne-
derlands en Engels en de bijdragen varieerden van 
fundamenteel onderzoek tot praktijk. Er waren 
ongeveer 105 bezoekers aanwezig, waaronder een 
dertigtal studenten.

Onderdeel van deze dag was een variant op 
de ‘College Tour’. Keynote Gera van Os, onder 
andere onderzoekster bij PPO, belichtte in haar 
presentatie een aantal sucessen. ’s Middags werd 
zij, samen met Annet Zweep (Ministerie van EZ) 
en Jan Bouwman (Syngenta) ondervraagd over 
het verloop van haar carriere, mislukkingen, en 
motivatie. Vooral studenten werden uitgenodigd 
om vragen te stellen. Deze sessie werd geleid door 
Kees Westerdijk, KNPV-bestuurslid en docent op 
CAH Vilentum. De drie forumleden noemden als 
belangrijkste motivatie vooral hun nieuwsgierig-
heid en de wil om de wereld een stukje te verbete-
ren. Wat de nieuwe generatie volgens hen vooral 
moet doen is het volgen van hun interesse en het 
niet wegkruipen voor de – grote – uitdagingen die 
voor ons liggen. Wat ze niet zouden moeten doen 
is werken aan niet-duurzame oplossingen. Wat 
vooral over kwam was de bevlogenheid van de drie 
met het vakgebied. De organisatie hoopt dat die 

‘vonk’ inderdaad is overgeslagen naar de generatie 
plantenziektekundigen die nog actief is over twin-
tig tot veertig jaar en die de te verwachten grote 
uitdagingen moet aangaan.

Terugblik najaarsbijeenkomst

Het forum van de Colege Tour, vlnr.: 
Annet Zweep, Gera van Os en Jan Bouwman.
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Inleiding

Boeren, bedrijfsleven en bodemecologen zijn 
hard bezig om nieuwe oplossingen te zoeken 
om de akkerbouw verder te verduurzamen. Het 
uiteindelijke doel is om met verschillende teelt-
maatregelen, zoals bijvoorbeeld groenbemesters 
en compost, de natuurlijke kringlopen in de bo-
dem te herstellen, zodat er minder bemest hoeft 
te worden en er minder (afval)stoffen verloren 
gaan via grondwater of atmosfeer. Daarnaast 
hoopt men hierdoor ook de bodemweerbaarheid 
tegen ziekten en plagen te verbeteren zodat het 
gebruik van pesticiden en herbiciden kan ver-
minderen, of zelfs helemaal kan vervallen. Het is 
aannemelijk dat verschillende teeltmaatregelen 
een aantal chemische, fysische en biologische 
aspecten in de bodem veranderen, waardoor de 
ecosysteemdiensten gewasproductie en bodem-
weerbaarheid uiteindelijk verbeteren. Om dit 
goed te onderzoeken is in het voorjaar van 2006 
een groot bodemgezondheidsexperiment gestart 
in Vredepeel (Limburg). Dit project valt binnen 
de PPS BODEM en richt zich op de ontwikkeling 
van een pakket aan teeltmaatregelen in zowel 
conventionele als biologische bedrijfssyste-
men om de bodemgezondheid te verbeteren. In 
dit artikel worden de opzet en een deel van de 
meest recente resultaten beschreven. De focus 
ligt hierbij op de hypotheses dat met bepaalde 
maatregelen aaltjes zijn te onderdrukken en dat 
de biologische beheerde grond een hogere mate 
van weerbaarheid zal gaan opbouwen. 

Opzet 

In het voorjaar van 2006 is op de PPO-proeflocatie 
Vredepeel een perceel (dekzand) geselecteerd met 
een natuurlijke besmetting van wortellesieaaltjes 
(Pratylenchus penetrans) en de bodemschimmel 
Verticillium dahliae. Beide bodempathogenen zijn 
zeer relevant omdat ze, zowel afzonderlijk als in 
interactie, grote schade kunnen veroorzaken bij 
o.a. aardappel, lelie en talloze groentegewassen, 
waaronder aardbei. Vervolgens zijn er verschil-
lende behandelingen aangelegd. In dit artikel ligt 
de focus op twee bedrijfssystemen: conventioneel 

(CNV): met inzet van o.a. kunstmest en gewas-
beschermingsmiddelen, en biologisch (ORG): 
SKALL gecertificeerd. Gedurende 2006 zijn hier 
in beide systemen zomergerst of zomertarwe 
geteeld. Na de oogst van het graan zijn tot aan het 
voorjaar van 2007 verschillende maatregelen toe-
gepast om de bodemgezondheid te beïnvloeden: 
Controle (CT): hierbij zijn na de teelt van de 
granen de veldjes onbehandeld gebleven, en werd 
de grond mechanisch of chemisch vrij gehouden 
van onkruid of zaadopslag. 
Gras-klaver (GC): hier is gras-klaver geteeld. 
De teelt van groenbemesters, zeker mengsels met 
stikstofbindende gewassen zoals klavers, wordt 
vaak bewust gekozen om extra stikstof vast te leg-
gen en vanwege andere positieve aspecten voor 
de bodem. De gewassen leggen verschillende 
nutriënten vast, leveren organische stof en zijn po-
sitief voor de bodemstructuur. De groenbemesters 

Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg 
van teeltmaatregelen in conventionele 
en biologische bedrijfssystemen: minder 
schadelijke nematoden in het biologische 
bedrijfssysteem!

Gerard Korthals, 
Leendert Molendijk en 
Johnny Visser

Praktijk Onderzoek Plant 
en Omgeving, PPO-AGV, 
Wageningen University and 
Research Centre

Figuur 1: Chemische grondontsmetting.

Figuur 2: Biologische grondontsmetting.
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kunnen echter ook waardplant zijn voor bodem-
organismen, zoals bijvoorbeeld plantparasitaire 
aaltjes of (mycorrhiza)schimmels. 
Compost (CO): op 31 oktober 2006 is 50 ton/
ha compost in de grond gebracht. In dit geval is 
gekozen voor een groencompost die voor circa 
70% bestaat uit uitgerijpt hout aangevuld met 15% 
blad en 15% gras en fijne houtsnippers geënt met 
Trichoderma (Firma Orgaworld). Bij de toediening 
van compost wordt geprobeerd om factoren, zoals 
de bodemstructuur, de organische stofvoorraad en 
het leefmilieu van het bodemleven te verbeteren 
(Blok, 2000). 
Combinatie (CB): hierbij zijn verschillende 
maatregelen gecombineerd. Eerst zijn er
gedurende begin augustus tot en met half decem-
ber afrikaantjes (Tagetes patula) geteeld. Het is 
bekend dat bij dit gewas wortellesieaaltjes actief 
gedood kunnen worden (Evenhuis, 2004; Timmer, 
2003). Daarna is compost (op 31 oktober 2006, 50 
ton/ha) en chitine (op 13 maart  2007, 20 ton/ha) 
aan de veldjes toegevoegd. De hypothese hierbij is 
dat de verschillende maatregelen elkaar aanvul-
len, waardoor er een beter (of duurzamer) effect is 
op de bodemgezondheid, zoals soms in de litera-
tuur wordt gemeld. 
Chemische grondontsmetting (CC, figuur 1): 

binnen het conventionele systeem is gekozen om 
in september een natte grondontsmetting met 
Metam-natrium uit te voeren. Hierbij is in één 
werkgang 300 L/ha Monam met een spitinjecteur 
ingebracht, waarna de grond werd dichtgerold. 
Op deze wijze kan het giftige gas zijn dodelijke 
werking uitvoeren, waarbij onder ideale omstan-
digheden 60-80 % van de plantparasitaire aaltjes 
afsterven. 
Anaerobe Biologische grondontsmetting 
(AD, figuur 2) is gekozen voor het biologische sy-
steem om te vergelijken met chemische grondont-
smetting in het conventionele systeem: in augus-
tus 2006 is 50 ton/ha vers organisch materiaal (in 
dit geval Italiaans raaigras) in de grond gespit en 
gedurende minimaal 12 weken afgedekt met plas-
tic. Bij de omzetting van het organisch materiaal 
ontstaan verschillende afbraakproducten en wordt 
zuurstof onttrokken waardoor het bodemleven 
verandert (Lamers, 2004). 

Waarnemingen

Nadat de verschillende behandelingen zijn 
uitgevoerd (zie figuur 3 voor een overzicht) is in 
2007 aardappel, in 2008 lelie en in 2009 wederom 
graan geteeld. Na de graanoogst van 2009 zijn de 

Figuur 3: Overzicht van de verschillende objecten medio 2006.
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teeltmaatregelen opnieuw toegepast, waarna in 
2010 aardappel, in 2011 peen en in 2012 en 2013 
maïs is geteeld. Gedurende de hele looptijd van 
het project worden veel verschillende metingen 
uitgevoerd om te onderzoeken wat er in de bodem 
verandert. Ten eerste werd er uitgebreid gekeken 
naar de aaltjes en V. dahliae. Van de gewassen wer-
den verschillende opbrengst en kwaliteitsaspecten 
bepaald. Daarnaast zijn verschillende 
(a)biotische karakteristieken van de grond 
bepaald, zoals de pH, organische stofgehalte, 
bacterie- en schimmelbiomassa en de belangrijk-
ste nutriënten. Binnen het project worden ook 

verschillende moleculaire technieken onderzocht 
en biotoetsen uitgevoerd met grond afkomstig uit 
de veldproef. 

Resultaten 

Bij de biologische parameters was het het meest 
opvallend dat het totaal aantal aaltjes (figuur 4) bij 
beide bedrijfssystemen vergelijkbaar was, terwijl 
de plant-parasitaire aaltjes (figuur 5) significant 
lager waren in het biologische bedrijfssysteem. Bij 
de groep van plant-parasitaire aaltjes, gaat het hier 
met name om het vrijlevende wortellesieaaltje (P. 

penetrans, figuur 6), het maïswortelknobbelaaltje 
(Meloidogyne chitwoodi, figuur 7) en trichodori-
den (data niet getoond). De meeste individuele 
bodemmaatregelen hadden een minder groot ef-
fect, hoewel bij gras/klaver meestal een toename, 
en bij de combinatie (Tagetes, compost en chitine) 
en grondontsmetting meestal een afname was te 
zien. De uiteindelijke gevolgen op een aantal eco-
systeemdiensten, in dit geval agrarische productie 
en bodemweerbaarheid, waren echter het meest 
spectaculair: bij onder andere de aardappelop-
brengsten uit 2010 waren kwantitatief nauwelijks 
verschillen te zien, maar kwamen grote verschillen 

in kwaliteit naar voren. In alle gevallen werd bij de 
biologisch geteelde aardappelen significant min-
der schade gemeten van o.a. Rhizoctonia solani, 
Streptomyces scabies, trichodoriden en M. chit-
woodi (zie figuur 8 en 9). Daarnaast was de schade 
bij alle maatregelen, behalve bij gras/klaver en 
schade door M. chitwoodi en trichodoriden, lager 
dan bij de controle. 

Het is logisch dat dergelijke verschillen ook grote 
impact hebben op de financiële opbrengst. Na-
tuurlijk gaat het hier om het resultaat van slechts 
één jaar, maar er zijn voldoende indicaties, dat 
de verschillen inmiddels ook bij andere gewassen 
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Figuur 4: Totaal aantal aaltjes per 100 ml grond.

Figuur 5: Gemiddeld aantal plant-parasitaire aaltjes 
per 100 ml grond.

Figuur 6: Gemiddeld aantal van het wortellesieaaltje 
Pratylenchus penetrans per 100 ml grond.

Figuur 7: Gemiddeld aantal van het maïswortelknob-
belaaltje Meloidogyne chitwoodi per 100 ml grond.
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(o.a. lelie en aardbei) zichtbaar worden. Daarnaast 
is het van belang om erop te wijzen dat M. chit-
woodi een quarantaine-status heeft, wat betekent 
dat er extra grote risico’s spelen bij de aanwezig-
heid van dit aaltje. Als we inderdaad kunnen hard 
maken dat dit aaltje niet of nauwelijks toeneemt in 
het biologische bedrijfssysteem, dan hebben der-
gelijke bedrijfssystemen een grote meerwaarde. 
We hopen dit in de veldproef waar te gaan nemen, 
en met o.a. biotoetsen en moleculaire technieken 
ook het mechanisme te achterhalen. Conclu-
derend lijken de resultaten een eerste bewijs te 
leveren dat het biologische bedrijfssysteem en/of 
sommige maatregelen verschillende bodemaspec-
ten kunnen veranderen die leiden tot een betere 
bodemgezondheid. Dergelijke resultaten geven 
ook duidelijk aan dat er nieuwe alternatieven zijn 
om bodempathogenen te onderdrukken en de 
duurzaamheid van teeltsystemen te verbeteren. 

Figuur 8: Schade aan aardappel veroorzaakt door het 
maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi.

Figuur 9: Wortelknobbelschade aan aardappel 
veroorzaakt door Meloidogyne chitwoodi.

Vervolg

De komende jaren wordt maïs geteeld, om ver-
schillende redenen: ten eerste is het een steeds 
belangrijker gewas geworden binnen dergelijke ro-
taties (i.v.m. veevoer). Daarnaast is maïs een goede 
waardplant voor P. penetrans (één van de doelpa-
thogenen), weinig schadegevoelig en relatief een-
voudig te telen. Door deze keuze valt te verwach-
ten dat de aantallen P. penetrans zullen toenemen. 
In 2015 staat opnieuw graan gepland en zullen de 
verschillende behandelingen voor een derde maal 
worden toegepast. Dit geeft de mogelijkheid om 
de lange-termijneffecten van de behandelingen 
op economisch belangrijk gewas(sen) te onder-
zoeken. In de tussentijd gaan wij door met het 
analyseren van de data, het schrijven van (weten-
schappelijke) artikelen en nieuwe samenwerking 
om aanvullend mechanistisch onderzoek te doen. 
Het gaat hier o.a. om samenwerking met het 
Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit van het RIVM 
en het Kennisbasis project Nematocure. Bij dit 
laatste project is men met een metagenomische 
aanpak de bodemweerbaarheid tegen aaltjes aan 
het onderzoeken. Last but not least zal het project 
ook de komende jaren worden gebruikt voor veld-
excursies en lezingen. 

Voor meer informatie: Gerard Korthals, Leendert 
Molendijk of Johnny Visser. Dit project is onder-
deel van de PPS Bodem van het ministerie van EZ.
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College voor de toelating 
van gewasbeschermings-
middelen en biociden

door:
Tjarda Everaarts en 
Jan-Kees Goud

Redactie Gewasbescherming 
KNPV

Ctgb, groei in kwaliteit en 
verantwoordelijkheid
Interview met Johan de Leeuw en Luuk van Duijn
In april 2012 is ons themanummer Europese 
Verordening gewasbeschermingsmiddelen ver-
schenen, een nummer over de Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen, met 
daarin onder meer een artikel van Annette Smits 
– van Prooije, accountmanager gewasbescher-
ming bij het Ctgb, het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
in Nederland. Dit artikel beschreef de eerste 
ervaringen in de Ctgb-uitvoeringspraktijk met 
de nieuwe verordening die toen tien maanden 
van kracht was. Inmiddels zijn we weer ander-
half jaar verder, het Ctgb heeft een aardige groei 
doorgemaakt wat betreft het aantal personeelsle-
den en inmiddels zijn er ook een nieuwe voorzit-
ter en een nieuwe secretaris/directeur aangesteld 
bij het College.
Ir. Johan de Leeuw (boven) is benoemd als 
voorzitter van het Ctgb per 1 april 2012. Dr. ir. 
Luuk van Duijn (onder) is per 1 januari 2013 
aangesteld als secretaris en directeur van het 
College. Met hen hebben we een afspraak om te 
praten over de veranderingen binnen het Ctgb en 
de inmiddels meer uitgebreide ervaringen met 
bovengenoemde verordening.

Groei

Sinds uw beider komst is er sprake geweest van 
een sterke groei bij het Ctgb. Is dat vanwege een 
toename van taken of meer vanwege hetgeen u 
aantrof op moment van indiensttreding?
De Leeuw: “Dat hangt met elkaar samen. Ten 
eerste is het Ctgb steeds meer een speler op een 
Europees speelveld, een speelveld dat aan het 
uitbreiden is. Die uitbreiding geldt niet alleen op 
het gebied van gewasbescherming maar zeker ook 
op het gebied van biociden. Ten tweede merkten 
we vorig jaar dat er ook een aantal keren “nee” 
werd gezegd richting een aanvraag, omdat er geen 
ruimte was de werkzaamheden in te plannen, en 
dat is toch wat vreemd voor een instantie die moet 
beoordelen of toelating tot de Nederlandse markt 
past binnen de regels. De gedachte was om te 
proberen dit om te keren vanuit een soort drieslag: 
we gaan in beginsel accommoderen wat gevraagd 
wordt aan de organisatie, we gaan dit doen tegen 
aanvaardbare tarieven en we gaan dit doen in een 
uiteindelijk kortere doorlooptijd. Deze drieslag 
is het leitmotiv voor 2013-2014 geworden en het 

heeft ertoe geleid dat we een forse groei moesten 
doormaken. Tegelijkertijd houden we wel een 
vinger aan de pols ten aanzien van de ontwikke-
ling van aanvragen. Het aantal aanvragen is uiter-
aard fluctuerend, afhankelijk van onder andere 
de ontwikkeling van nieuwe stoffen en middelen, 
herregistraties, erkenningen, zowel op nationaal 
als Europees vlak. We proberen ons werk goed te 
doen, maar we proberen tevens flexibel te zijn, 
zodat we op de fluctuaties in de markt in kunnen 
spelen.”
 
Is het lastig om flexibel te zijn en tegelijkertijd 
kostendekkend te werken? Of anders gesteld: is 
het makkelijk om op momenten dat het nodig is 
extra capaciteit te realiseren, of eventueel overca-
paciteit te bekostigen? 
De Leeuw: “Met overcapaciteit hebben we nog 
niet te maken gehad, en we hebben ook geen 
problemen ondervonden bij het aantrekken van 
goede mensen.” Van Duijn: “Om flexibiliteit in 
te bouwen, beginnen we bij het aannemen van 
mensen niet direct met vaste dienstverbanden, 
net als in ieder ander bedrijf. Daarnaast blijven we 
ook steeds goed kijken of de doorgemaakte groei 
terecht is. Inmiddels weten we ook hoe het moet: 
30% groeien als bedrijf. Zo weten we nu dat het 
negen maanden duurt voordat een gepromoveer-
de academicus het werk waarvoor hij is aangesteld 
volledig kan doen. Dus als we nu zouden weten 
dat er over negen maanden veel meer aanvragen 
zullen liggen, dan kunnen we dat tegen die tijd 
ook accommoderen. We hebben voor de mensen 
die in dienst komen een gedegen inwerkprogram-
ma.” De Leeuw: “Er zijn ook nog bepaalde vormen 
van werk die we kunnen uitbesteden, zowel bij 
publieke organisaties, als ook bij een aantal gese-
lecteerde private bedrijven. En als het niet nodig is 
doen we het niet. Dit geeft een geweldige moge-
lijkheid om flexibel te kunnen zijn.”

Zijn er ook bepaalde activiteiten die het Ctgb niet 
kan of wil uitbesteden? 
De Leeuw: “Jazeker, díe essentiële zaken waarbij 
er sprake is van bepaalde bedrijfsvertrouwelijk-
heid. Maar ook de zaken waarin we zijn gespeci-
aliseerd doen we het liefste zelf. Dan borg je ook 
de kwaliteit. Maar soms zijn er wat meer routine-
werkzaamheden zoals als het doorrekenen van 
gegevens die wel goed zijn uit te besteden.” Van 
Duijn: “We hebben zelf voldoende kennis in huis 
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om de resultaten van uitbestede werkzaamheden 
te kunnen beoordelen. Normaal werken we altijd 
met een systeem van intercollegiale toetsing. Voor 
de eindkwaliteit maakt het daarom niet uit of we 
dingen zelf doen of dat we het uitbesteden.”

Top 3

De ambitie is geuit om als zonale rapporteur tot 
de top 3 binnen de centrale zone te behoren; is dat 
naast de Engelse en Duitse Ctgb’s? 
De Leeuw: “Er is de ambitie om goed te zijn, en als 
je goed bent, dan is een plaats binnen de top 3 het 
resultaat daarvan. We willen een belangrijke speler 
op de Europese markt zijn.” Van Duijn vult aan: 
“Maar wel altijd ten dienste van de aanvrager 
en de Nederlandse agrarische sector. Agrarisch 
hebben we als land een belangrijke positie in 
de wereld. Daarnaast hebben we een innovatief 
bedrijfsleven, dus een plaats in de top 3 is dan ook 
een positie die we in dat licht moeten zien.”

Betreft die top 3-positie de volle breedte van het 
werk, of moeten we hierbij denken aan een speci-
alisatie?
De Leeuw: “In de volle breedte. We hebben wel 
een paar niches, waaronder ‘kleine toepassingen’, 
waarin we wel een beetje een voortrekkerspositie 
hebben, maar het kan niet zonder de basis, en 
die basis ligt in de breedte. Je kan immers niet 
een deel van het werk niet doen. Het trefwoord 
is kwaliteit, daar letten we ook heel sterk op. Het 
bedrijfsleven zegt wel eens: “kwalitatief staan jullie 
inderdaad aan de top, maar daar moeten we ook 
wel voor betalen”, maar dat komt door het finan-
cieringsstelsel.” 

Is dat financieringsstelsel anders in andere lan-
den?
De Leeuw: “Ja, wisselend. Maar als je harmoniseert 
in Europa zou het goed zijn als ook dit geharmo-
niseerd wordt. Daarbij zou het zo moeten zijn dat 
overheidsgeld alleen wordt aangewend voor het 
werk dat daadwerkelijk voor overheden wordt 
uitgevoerd. Het overige deel, gericht op het proces 
van aanvragen en beoordelen, hoort de aanvrager 
oftewel het bedrijfsleven te betalen. En dat zou 
ook in andere landen zo moeten zijn.” 
Van Duijn: “Wat kosten betreft zitten we nu zo’n 
beetje in het midden, als je vergelijkt binnen 
Europa. Dat geldt ook voor de doorlooptijd en 
benaderbaarheid. Voor ons geldt wel dat wanneer 
we meer aanvragen binnen krijgen, we ook meer 
inkomsten hebben waardoor het weer makkelijker 
wordt om capaciteit te leveren.”

Kwaliteit

Wat is de grootste uitdaging waar het gaat om het 
blijven kunnen realiseren van kwaliteit?
De Leeuw: “Zoals wij het nu neerzetten, in zijn 
volle omvang, is het een ambitieuze opgave. 
Wat heel belangrijk is, is dat je aan alle kanten je 
ogen en oren moet openhouden en in contact 
moet blijven met je stakeholders, zowel in bin-
nen- als buitenland; meer dan eigenlijk in het 
verleden gebruikelijk was. Hiervoor houden we 
relatiedagen en workshops. We worden opener en 
transparanter naar de buitenwereld. Daarnaast 
moeten we steeds tijdig acteren om een goede 
organisatie neer te kunnen zetten zodat kwalitatief 
hoogwaardige advisering richting departementen 
gewaarborgd is, naast kwalitatief hoogwaardig 
werk richting de aanvragers. En het belangrijkste: 
het College moet ook naar  tevredenheid zijn werk 
kunnen doen. Daar vinden immers de besluiten 
plaats. Het secretariaat doet de voorbereiding. 
Ook het College ontwikkelt zich. We gaan toch wat 
actiever ons werk doen dan voorheen, samen met 
secretariaat, ook in het positief kritisch begelei-
den van werkprocessen. We stellen veel vragen en 
maken veel opmerkingen. Dat betekent dat we de 
hoge kwaliteitseisen ook moeten aanhouden bij 
de werkwijze en het samenstellen van het Col-
lege.”

Is het College ook meegegroeid?
De Leeuw: “Niet in het aantal mensen. Een om-
vang van negen is ook goed; daarmee dek je de 
verschillende velden wel redelijk af. Ik was er niet 
bij vijf jaar geleden, maar ik begrijp van collega’s 
dat er in het functioneren van het College wel 
degelijk een zekere ontwikkeling zit in de manier 
waarop zij functioneert. Zowel College als secreta-

Het Ctgb is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de uit-
voering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb 
bestaat uit het College en een secretariaat. Het College bestaat uit negen 
experts, die maandelijks bijeenkomen onder leiding van een voorzitter. 
Het College neemt besluiten omtrent de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden en adviseert bewindslieden. De secretaris 
van het College is tegelijkertijd directeur van het secretariaat. Het secreta-
riaat bestaat uit de hele organisatie van ruim 110 personen die beslissin-
gen wetenschappelijk en administratief voorbereidt. 
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riaat zijn geweldig gestimuleerd door de internati-
onale visitatie die in de eerste helft van 2013 heeft 
plaatsgevonden. Zo’n visitatie houdt ons allemaal 
scherp.”

Is die internationale visitatie in het leven geroe-
pen vanwege de internationale verordening?
De Leeuw: “Nee, die aanbeveling lag er al zo’n 
twee jaar, maar was nog niet opgepakt. Dus dat 
heeft het Ctgb zelf eind vorig jaar alsnog gedaan. 
Het is een van de stapjes binnen het fytosanitair 
beleid richting professionalisering en het meer 
volwassen worden. Wij zijn er wel voorstander van 
dat de organisatie eens in de vier á vijf jaar wordt 
doorgelicht of gevisiteerd, net zoals dat op bijvoor-
beeld veterinair vlak wel meer gebruikelijk is.”

Autoriteit

Van Duijn vertelt dat het Ctgb  ooit begonnen is als 
een ambtelijke commissie waar vier departemen-
ten besluiten moesten nemen over de toelating 
van middelen. Later is gekozen voor de huidige 
vorm (zie kader) om tot een rationele besluitvor-
ming te komen, waarbij politieke belangen niet 
worden meegenomen.

Bij de discussie over neonicotinoïden zagen we 
wel inmenging van de media in de richting van 
de politiek.
De Leeuw: “Dat is toch wel van alle tijden op dit 
vlak. Bovendien zou ik het woord inmenging niet 
in de mond willen nemen. Er kunnen natuur-
lijk wel signalen worden afgegeven, op wat voor 
manier dan ook, maar het Ctgb zit in een volstrekt 
onafhankelijke positie. Dat zullen we ten allen 
tijde blijven verdedigen en ook proberen waar te 
maken. We hebben te maken met Europese en na-
tionale standaarden en normen. Het College dient 
echter wel te kijken naar nieuwe wetenschappelij-
ke inzichten, waarbij we moeten beoordelen of die 
zodanig urgent zijn dat we niet kunnen wachten 
op het veranderen van de huidige standaarden. We 
kunnen dan wel proberen de politiek aan te zetten 
om hiermee aan de slag te gaan. Wanneer een zaak 
urgent is vanwege risico’s op milieu, mens en dier 
schromen we niet om tussentijds maatregelen te 
treffen, maar we proberen hier echt zo onafhanke-
lijk en zuiver mogelijk in te zijn.”

Wordt dat ook altijd geaccepteerd? Vroeger werd 
een wetenschapper zelden tegengesproken, maar 
nu leven we in een tijd waarin we meer gewend 
zijn dat iedereen wat roept. 
Van Duijn: “Iedereen mag uiteraard wat vinden, 

maar het Ctgb legt goed uit waarom ze bepaalde 
dingen doen. Vraag echter niet aan het Ctgb om 
mee te gaan in een politiek besluit, of het nou gaat 
om meer middelen toelaten of juist minder. Het 
afgelopen half jaar hebben we veel energie gestopt 
in uitleggen, dat vinden we ook essentieel. Het is 
geen probleem om met ons in gesprek te gaan, als 
je bijvoorbeeld van Greenpeace bent of naast een 
bollenboer woont, maar zo’n gesprek voeren heet 
geen inmenging. Als wij fouten zouden maken, 
dan was dat wel een keer zichtbaar geworden in 
het onafhankelijk advies.”

Jullie maken geen fouten? 
Van Duijn: “Tot nog toe…” De Leeuw: “Overal 
waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, maar 

wij laten het aantal fouten wel naderen 
tot nul. Het is denk ik voor iedereen wel 
een gerust gevoel dat dat ook getoetst 
wordt. Er is altijd mogelijkheid tot be-

zwaar en beroep.” Van Duijn: “De internationale 
visitatiecommissie heeft acht dossiers doorge-
ploegd, risicodossiers waarvan de procedure lang 
geduurd heeft, en hun conclusie was dat ze niets 
hebben aangetroffen wat er op wijst dat wij iets 
verkeerd gedaan hebben. Dat geeft vertrouwen. 
Ook bij het becommentariëren van elkaars werk 
door lidstaten merk ik dat we behoorlijk goed 
zitten waar het gaat om feiten. Ik wijd hierover uit 
omdat ons enige bestaansrecht is dat áls wij zeg-
gen dat een risico aanvaardbaar is, dat dat dan ook 
zo is. De burger moet hierop kunnen vertrouwen. 
Onze wetenschappelijk beoordelaars zijn zich 
sterk van deze verantwoordelijkheid bewust.”

Hebben jullie veel te maken met mensen die wat 
vinden en wat roepen over het Ctgb?
Van Duijn: “Het is in ieder geval een stuk minder 
geworden, doordat Johan en ik met heel veel par-
tijen in gesprek zijn gegaan. We hebben bij onze 
aanstellingen ook het verzoek gekregen om het 
Ctgb verantwoording te laten afleggen. Het is onze 
rol om daar actief in mee te gaan. Men hoeft het 
niet eens te zijn met onze beslissingen, maar het is 
wel belangrijk dat mensen snappen wat we doen.”
 

Europese Verordening

U heeft nu zo ongeveer twee jaar ervaring met 
de nieuwe Europese verordening gewasbescher-
mingsmiddelen. In het artikel van Smits – van 
Prooije uit april 2012 is een tijdlijn opgenomen, 
een lijn van 18 maanden van moment van aan-
vraag tot de uiteindelijke beslissing ten aanzien 
hiervan. Lukt het in de praktijk om deze tijdlijn 
te volgen? 
De Leeuw: “We zien dat er behoorlijke vorde-

De Leeuw: “Het Ctgb zit in een volstrekt onafhankelijke positie. Dat zullen
we ten allen tijde blijven verdedigen en ook proberen waar te maken.” 
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Green Deal: bedrijven, 
maatschappelijke 
organisaties of overhe-
den lopen soms tegen 
knelpunten aan als ze 
een duurzaam initia-
tief willen realiseren. 
De Rijksoverheid kan 
dan helpen om deze 
barrières te doorbre-
ken door een Green 
Deal met hen aan te 
gaan, door bijvoor-
beeld financiële stimu-
lering of verandering 
in wetgeving.

ringen zijn gemaakt de afgelopen tijd, maar het 
proces duurt in de praktijk veelal langer dan 
achttien maanden. Mede omdat het nogal wat 
afstemming nodig maakt tussen de lidstaten. Ook 
is er nu nog een heel grote doorloop van dossiers 
volgens de oude richtlijnen, dus er is nog sprake 
van een gemengd beeld van oud en nieuw.  Mis-
schien is nu circa zestig procent van de dossiers 
volgens de oude richtlijnen en circa veertig pro-
cent Europees.” Van Duijn licht toe dat aanvragen 
die behandeld worden volgens de oude richtlij-
nen nog zo’n negen jaar door kunnen lopen. De 
Leeuw: “Het is nog te vroeg om goed de balans op 
te kunnen maken. Dit heeft langer nodig dan twee 
jaar, omdat we nog in het proces van Europese 
harmonisatie zitten. Op dit moment lopen we nog 
wel eens tegen verschillen tussen landen aan. We 
hebben dan de mogelijkheid om daar een opmer-
king over te maken. Wil je echt harmoniseren, dus 
op een gelijke manier de beoordelingen uitvoeren, 
dan moet je dat ook vooral doen. Dat we gecon-
fronteerd worden met elkaars werk in de praktijk, 
begint nu toe te nemen.”

Wanneer heb je zo’n goed beeld van een ander 
land dat je een toetsing en beoordeling kunt over-
nemen? Hoe ver is dat nog weg? 
De Leeuw: “Een besluit over een toelating van een 
stof valt in de het Europese ‘standing committee’, 
waar alle lidstaten in vertegenwoordigd zijn. Om-
dat Nederland daar ook weer lid van is betekent 
dat dat je het dossier met de informatie over de 
stof al hebt als je middelen op basis van diezelfde 
stof nationaal wilt toelaten. Er moet sprake zijn 
van een goed afgewogen oordeel gebaseerd op fei-
ten en voldoend aan criteria die genoemd worden 
in de (vaak internationaal vastgestelde) ‘guidan-
ces’. We zien dat de meeste landen op dezelfde ma-
nier naar dingen kijken. Soms zijn er afwijkingen, 
en dan kun je daar commentaar op leveren.”

Nederland had altijd wel wat meer werk liggen 
vanwege nationaal-specifieke eisen. Blijft dat zo? 
Wordt dat nog uitgebreid?
De Leeuw: “Dat blijft. Het is gerechtvaardigd dat je 
op een aantal onderdelen nationaal kunt en mag 
kijken, en die hebben dan vooral met water en 
ecotoxicologie te maken.” 

De landbouw verandert continu. Er is tegen-
woordig veel meer aandacht voor geïntegreerde 
bestrijding van ziekten en plagen dan voorheen, 
met aandacht voor veredeling etc. Hoe speelt 
het Ctgb in op de veranderende aanpak van de 
industrie?

De Leeuw: “Er is heel veel innovatie. De Green 
Deal-discussie speelt, in het kader waarvan we 
extra aandacht gaan besteden aan de toelating 
van biologische middelen. Dat is een niche die 
nog verder ontwikkeld zal worden, wat ook een 
rol zal gaan spelen bij beoordelingen.” Van Duijn 
merkt op dat we in de situatie zitten dat het mid-
delenpakket in principe kleiner aan het worden is: 
“Dit brengt allerlei problemen met zich mee zoals 
resistentie en noem het allemaal maar op. Of kijk 
naar glyfosaat. Als er weinig middelen voor een 
bepaald doel beschikbaar zijn, kan het betekenen 
het dat het veel gebruikt wordt, met alle gevolgen 
van dien. Met biochemicals of biologicals zou je 
weer een uitbreiding van het middelenpakket kun-
nen krijgen. Maar dat is wel een apart vak en niet 
alle lidstaten hebben daar feeling mee of de kennis 
beschikbaar in eigen land. Het is een taak voor het 
Ctgb om bij zulke aanvragen helder te krijgen aan 
welke eisen er voldaan zal moeten worden. Die 
zijn nu niet helder, wat betekent dat er geen dos-
sier opgebouwd kan worden. Op het moment dat 
je helderheid hebt kan er een heel treintje gaan 

lopen.”
De Leeuw: “Volgens mij komt 
er nu wel druk op de ketel om 
te zorgen dat daar echt ruimte 

gecreëerd wordt, ook vanuit de politiek. Het is be-
langrijk dat er een doorbraak wordt gerealiseerd.” 
Van Duijn: “Anders houdt die ontwikkeling een 
keer op. Gelukkig heeft de Kamer dat ook erkend. 
Het is een dienst aan Nederland als het midde-
lenpakket wordt verbreed en een uitdaging voor 
het Ctgb om daaraan bij te kunnen dragen. Als de 
potentiële aanvrager weet waar hij aan toe is kan 
hij ook beslissen om te investeren; dat is nu de 
bottleneck.”

Dossiers

Hoeveel aanvragen behandelen jullie? 
Van Duijn: “Volgens het jaarverslag werden in 2012 
234 aanvragen afgehandeld. We hebben altijd een 
vrij groot aantal aanvragen. Als ze compleet zijn 
gaan ze het systeem in en worden ze toebedeeld 
aan vijf verschillende teams die ieder hun eigen 
aspect uitwerken. Die vijf aspecten zijn ecotoxi-
cologie, toxicologie, werkzaamheid, fysisch-che-
misch en ‘fate’, het gedrag van de stof in het milieu 
na de toepassing.  Wat de wetenschappelijk be-
oordelaars doen is op hun eigen aspect iets uit de 
werkvoorraad nemen, waar ze dan best een volle 
week mee bezig kunnen zijn, of ergens aandacht 
aan besteden als ze een specifieke vraag krijgen. 
Er kunnen maanden overheen gaan voor iets is af-
gewerkt. Het gaat wel echt om behoorlijke kluiven 
werk, onze besluiten krijgen een toelichting van 

Van Duijn: “Als de potentiële aanvrager van een biochemical of een biological weet 
waar hij aan toe is kan hij ook beslissen om te investeren; dat is nu de bottleneck.”



168 GEWASBESCHERMING | JAARGANG 44 | NUMMER 6 | DECEMBER 2013

ARTIKEL ] 

zo’n honderd bladzijden. Het is samenvatten en 
het is beoordelen en het is opschrijven.”

Zijn de tussenstappen ook openbaar, of wordt de 
toelichting dat pas op het moment dat een middel 
wordt toegelaten? 
Van Duijn: “Tijdens het proces is alles geheim, 
en als we afwijzen blijft het ook geheim. Dàt we 
iets afwijzen is wel openbaar, maar niet waarom 
en wat voor dossier er achter zit.  Als een middel 
toegelaten wordt is de toelichting wel openbaar.

En de onderzoeksgegevens blijven geheim? 
“Wij gaan uit van het principe “openbaar tenzij”, 
conform de Europese regels. Emissiegegevens en 
gegevens die van belang zijn voor burgers om toxi-
cologische redenen moeten in beginsel openbaar 
gemaakt worden. Maar we moeten dat openbaar 
maken wel doen in relatie tot het belang dat de 
aanvrager heeft bij geheimhouding. Vaak zit er 
auteursrecht op studies of betreft het vertrouwe-
lijke bedrijfsgegevens. Dat is een discussie die op 
dit moment speelt. We hebben in het voorjaar van 
2013, onder meer vanwege een uitspraak van het 
Europese Hof, besloten om een aantal onderdelen 
van dossiers openbaar te maken. Dat betrof één 
van de neonicotinoïden-dossiers. De aanvrager, 
Bayer, heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Ons be-
sluit tot openbaarmaking is daarom geschorst tot 
de rechtbank een definitieve uitspraak heeft kun-
nen doen. Zo werkt dat in een rechtstaat. Er moet 
nog over beslist worden, maar als er een uitspraak 
komt is deze Europees geldig. Er zijn overigens 
nog wel verschillen tussen lidstaten op dit vlak, 
dus een Europese harmonisatie is heel goed. 
Maar het blijft de vraag of je op basis van de 
openbare artikelen ook tot een gewogen oordeel 
kunt komen, want het Ctgb neemt bij een beoor-
deling natuurlijk veel meer mee. Als je echt zou 
willen controleren hoe het Ctgb zijn werk gedaan 
heeft, dan is de methode waarbij een aanvrager 
gelegenheid geeft aan een onderzoekende partij 
om het gehele dossier in te mogen zien in een 
‘reading room’ beter. Deze aanpak is gevolgd toen 
Bayer aan het Centrum voor Landbouw en Milieu 
(CLM), werkend in opdracht van Natuur en Milieu, 
heeft toegestaan het volledige dossier in te zien. 
Uit de rapportage van het CLM bleek overigens 
dat, op basis van de toenmalige kennis en van het 
aangeleverde dossier, het Ctgb in redelijkheid tot 
een correct oordeel is gekomen.”

Opleiding van personeel

Wanneer iemand die afgestudeerd of gepromo-
veerd is in een groene richting, bijvoorbeeld aan 
Wageningen University, wat zijn dan de dingen 

die vooral bijgespijkerd moeten worden? Heeft 
dat vooral te maken met de omslag van weten-
schap naar praktijkonderzoek of ligt het op een 
heel ander vlak?
Van Duijn: “Het zit hem vooral in de juridische 
kennis. Als je een beoordeling doet, dan moet 
je weten wat voor guidances je moet toepassen; 
puur kennis. Daar hebben we een handboek voor, 
maar het is toch vrij complex. Het kost tijd om te 
leren wat voor soort regelgeving gehanteerd moet 
worden en waar je dat vindt. Het beoordelen zelf 
wordt vervolgens in twee stappen aangeleerd. Bij 
simpele wederzijdse erkenningen moet een be-
perkt aantal dingen worden gescoord, of er wordt 
bij het volgen van guidances gebruik gemaakt van 
een model dat je moet invullen en waar een getal 
uit komt. Bij een te lage score volgt dan een ‘nee’. 
De laatste stap in het leerproces is dat deel waar 
de mensen het meeste plezier aan beleven. Dat 
is het niveau waar geen strikte regelgeving meer 
gevolgd wordt, maar waarin je als beoordelaar 
alle bewijzen meeneemt in je eindoordeel. Het 
systeem werkt zo dat als een aanvraag niet direct 
door de eerste stappen heen komt, oftewel de sco-
re te laag is, dat deze niet meteen afgewezen wordt 
maar dat er gevraagd wordt om meer gegevens 
aan te leveren die ervoor kunnen zorgen dat de 
score toch voldoende wordt. Dat kan van alles zijn. 
Soms is het ook onderzoek dat er al ligt maar waar 
op een andere manier naar gekeken kan worden. 
En dat laatste gedeelte van de opleiding gaat nog 
ouderwets: samen op een kamer zitten, een paar 
keer doen en elkaar toetsen.”
“Mensen beginnen met simpele aanvragen, of 
simpele delen van aanvragen. Zijn er heel lastige 
dossiers dan zetten we er een ervaren kracht op. 
Iedereen laat zijn of haar eigen werk altijd een keer 
collegiaal toetsen, waarbij mensen ook weer leren 
van elkaar. In een later stadium komt het dos-
sier bij het College. De Collegeleden krijgen hele 
pakken papier en gaan op zoek naar dingen die 
net niet passen in het beeld dat ze hebben, de uit-
zonderingen. Dan komen er weer vragen als: “Wat 
staat daar?”, “Ik snap het niet.”, “Wil je dat even 
uitleggen?” of “Ik heb niet het gevoel dat er de 
juiste keuze is gemaakt.” De gesprekken waarbij 
een wetenschappelijk beoordelaar weer met een 
lid van het College om de tafel moet gaan zitten 
zijn heel leuke gesprekken. Met dat laatste stuk 
begin je al tijdens je mentorperiode van negen 
maanden, en het is iets waarin je je heel lang kunt 
blijven ontwikkelen. Voor ik hier kwam had ik toch 
een beetje het idee van saai werk, maar het puzze-
len, verzamelen, praten met elkaar, je uitgedaagd 
voelen en een oordeel vormen is gewoon ontzet-
tend leuk!”
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Een ethicus over landbouw
Op 18 november van dit jaar verscheen in VILT 
(Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw), een 
internetkrant van de Belgische Boeren Bond, een 
interview met Stef Aerts, een ethicus onder meer 
verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
Als kop staat boven het interview: ‘De consument 
is niet de drijvende kracht achter verandering’. 

Het uitgangspunt voor de landbouw, zo zegt de ge-
interviewde, moet zijn om meer output te realise-
ren met minder input. Een eis dus om met minder 
hulpstoffen een hogere productie per eenheid van 
oppervlakte te realiseren. Velen zullen het met dat 
uitgangspunt eens zijn. Doelmatiger produceren 
is echter niet het gehele verhaal. Een agrariër moet 
ook zorgen voor maatschappelijk draagvlak. Hij 
moet een ‘licence to produce’ van de maatschappij 
verwerven. En Aerts weet dat de land- en tuin-
bouw continu moet veranderen en dus continu 
voor dat ‘licence’ zijn bedrijf moet verbeteren. 

Hij heeft een interessante visie hoe die veranderin-
gen tot stand moeten komen. De Europese Unie 
telt 500 miljoen consumenten en 5 miljoen boe-
ren. Noch die consumenten, noch die boeren zijn 
op een lijn te krijgen. Beide groepen zijn daarvoor 
te groot. De verbindingsschakel tussen die twee 
grote groepen wordt gevormd door een flessenhals 
als in een zandloper. Die flessenhals bestaat uit 
een honderdtal inkopers van de de grote winkelke-
tens. Die inkopers kunnen hun macht misbruiken 
(door boeren het mes op de keel te zetten) maar zij 
kunnen ook wensen tot veranderingen, die in de 

maatschappij leven, daadwerkelijk realiseren. “Als 
de observatie is dat consumenten altijd het goed-
koopste voedingsmiddel verkiezen, wel zorg er 
dan voor dat het goedkoopste product aansluit bij 
de verwachtingen van de burger.” zo luidt het ad-
vies van Aerts. Eigenlijk is het niet meer of minder 
dan de opdracht om marktgericht te produceren. 
De opmerking bevat ook de hint dat een onderne-
mer er niet van uit moet gaan, dat de wensen, die 
vanuit de ‘flessenhals’ op de boeren afkomen altijd 
tot extra kosten voor de boer leiden. 

In het interview maakt Aerts ook een opmerking 
over de regeldruk. Over de afname daarvan is 
hij weinig optimistisch.  “Wij leven in een risico-
schuwe maatschappij”, zo betoogt hij. “Er heerst 
een cultuur van wantrouwen: iedereen is vragende 
partij voor meer controle op de ander. Helaas 
wordt de logica van de controles doorgetrokken 
tot op het niveau dat de sop de kool niet meer 
waard is.” De ‘risicoschuwheid’ geldt overigens 
alleen voor risico’s die de consument ervaart. “Het 
gekke is, dat wij gigantische petroleumvoorraden 
aanleggen maar het niet nodig vinden om voor 
voedsel hetzelfde te doen.”
Misschien is de risicoperceptie van de overheid 
ook wel een tikkeltje eenzijdig.

De betekenis van ethici is niet dat zij oplossingen 
aandragen maar wel dat zij bij (vaste, misschien 
beter gezegd vastgeroeste) uitgangspunten vraag-
tekens plaatsen. Dat consumentenwensen altijd 
geld kosten lijkt mij zo’n vastgeroest uitgangspunt.

Foto: Guido Radig, GFDL
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Samenvattingen van de 87e bijeenkomst op
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Boeren, Bedrijfsleven en Bodemecologen zijn 
hard bezig om nieuwe oplossingen te onderzoe-
ken om de akkerbouw verder te verduurzamen. 
Het uiteindelijke doel is om met verschillende 
teeltmaatregelen zoals bijvoorbeeld groenbemes-
ters en compost de natuurlijke kringlopen in de 
bodem te herstellen, zodat er minder bemest hoeft 
te worden en er minder (afval)stoffen verloren 
gaan via grondwater of atmosfeer. Daarnaast 
hoopt men hierdoor ook de bodemweerbaarheid 
tegen ziekten en plagen te verbeteren zodat het 
gebruik van pesticiden en herbiciden kan ver-
minderen, of zelfs helemaal kan vervallen, zoals 
bij biologische bedrijven. Het is aannemelijk dat 
verschillende teeltmaatregelen de ecosysteem-
diensten gewasproductie en bodemweerbaarheid 
verbeteren doordat een aantal chemische, fysische 
en biologische aspecten in de bodem veranderen. 
Om dit goed te onderzoeken is in het voorjaar van 
2011 vanuit het RIVM (project Kennis bodembio-
diversiteit en ecosysteemdiensten: BEO) een grote 
bemonsteringscampagne gestart op het bodem-
gezondheidsexperiment te Vredepeel, waar vanaf 
2006 zeer veel verschillende teeltmaatregelen in 
zowel conventionele als biologische bedrijfssyste-
men worden onderzocht. Het gaat om metingen 
aan chemische aspecten (o.a. N, C, pH, organische 
stof), fysische aspecten (o.a. indringingsweer-
stand, textuur etc.) en biologische aspecten (o.a. 
aaltjes, potwormen, springstaarten, mijten, ge-

wasopbrengst). Bij de biologische parameters was 
het meest opvallende dat aaltjes (met name de 
plant-parasitaire) en potwormen afnamen in het 
biologische bedrijfssysteem, terwijl de aantallen 
springstaarten en mijten hier juist talrijker waren 
dan in het conventionele bedrijfssysteem. De 
meeste individuele teeltmaatregelen hadden een 
minder groot effect op plant-parasitaire aaltjes, 
hoewel bij gras/klaver meestal een toename, en 
bij de combinatie (tagetes, compost en chitine) 
en grondontsmetting een afname was te zien. De 
meeste chemische en fysische parameters hadden 
hogere waarden in zowel het biologische bedrijfs-
systeem als bij de combinatie-behandeling. De 
uiteindelijke veranderingen op een aantal eco-
systeemdiensten waren echter het meest specta-
culair: zowel de aardappel- als peen-opbrengst 
vertoonden kwantitatief nauwelijks verschillen, 
maar gaven grote verschillen in kwaliteit te zien. 
Bij de biologisch geteelde gewassen werd namelijk 
significant minder schade gemeten van o.a. Rhi-
zoctonia solani, Streptomyces scabies, Meloido-
gyne chitwoodi en Trichodoriden. Concluderend 
lijken deze resultaten een eerste bewijs dat het 
biologische bedrijfssysteem aan het veranderen is 
en inmiddels een hogere weerbaarheid tegen ziek-
ten en plagen heeft. Afhankelijk van het gewas en 
het jaar kan dit inmiddels een financieel voordeel 
opleveren van rond de 10.000 euro/ha! 

Afbraak van hout is een belangrijk onderdeel van 
de koolstofkringloop in bossen. Decompositie van 
hout wordt bepaald door de fysische en chemi-
sche eigenschappen van de boomsoort, maar ook 
door omgevingsfactoren zoals temperatuur en 
vochtgehalte van het hout. De meeste modellen 

die het verloop van afbraak van hout beschrijven 
zijn gebaseerd op deze kenmerken en lijken te 
voldoen voor grote bos-oppervlakken (regionale 
schaal). Deze modellen kunnen echter niet verkla-
ren waarom er grote verschillen in de snelheid van 
houtafbraak zijn op lokale schaal (bosperceel) en 

Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen 
in conventionele en biologische bedrijfssystemen

Variatie in de snelheid van houtafbraak in boomstronken: 
effect van vochtgehalte en de samenstelling van de 
schimmelgemeenschap
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binnen dezelfde boomsoort. Het verschil tussen 
geschatte en gemeten snelheden in houtafbraak 
zou kunnen komen doordat de huidige modellen 
de dynamiek van schimmelgemeenschappen niet 
laten meewegen, terwijl schimmels voornamelijk 
verantwoordelijk zijn voor afbraak van hout. Hout 
kan op verschillende manieren worden afgebro-
ken worden, afhankelijk van het type schimmel. 
Daarnaast kan de ene schimmelsoort de andere 
soort onderdrukken, en daarmee de snelheid van 
houtafbraak beïnvloeden. De hypothese van dit 
onderzoek is dat niet alleen de omgeving, maar 
ook de samenstelling van de schimmelgemeen-
schap (en daarmee ook de interacties tussen 
schimmelsoorten binnen die gemeenschap) 
bijdraagt aan de snelheid van houtafbraak. Om dit 
te onderzoeken, hebben we gebruik gemaakt van 

een tijdreeks van eikenbomen die op verschillende 
tijdstippen gekapt zijn. Van deze boomstron-
ken is de mate van afbraak bepaald op basis van 
dichtheid en is de samenstelling van de schim-
melgemeenschappen bepaald aan de hand van 
454-pyrosequencing. Daarnaast hebben we een 
houtafbraak-model ontworpen waar decomposi-
tie bepaald werd door de diameter van de boom 
en het vochtgehalte van het hout om na te gaan 
of met deze twee parameters een betrouwbare 
schatting kon worden gegeven van houtafbraak. 
Ons onderzoek wijst uit dat het vochtgehalte een 
voorspellende waarde heeft tijdens de eerste fase 
van houtafbraak, maar dat houtafbraak in een 
later stadium significant gerelateerd is aan de 
samenstelling van de schimmelgemeenschap. 

In een potproef met spruitkool op zandgrond 
(Vredepeel) werd kunstmest-stikstof (ammoni-
umsulfaat, overeenkomend met 100 kg N/ha) 
gecombineerd met organische meststoffen die 
verschillen in C/N verhouding en afbreekbaar-
heid: luzernekuil (C/N=12), maïskuil (C/N=43), 
de dikke fractie van rundermest (C/N=19) en stro 
(C/N=133). De controle kreeg alleen minerale 
stikstof. Omdat alle potten dezelfde hoeveel-
heid stikstof kregen (in totaal 200 kg/ha) nam de 
koolstoftoevoer toe met de C/N verhouding. Na 
2,5 en 4,5 maanden werden metingen uitgevoerd 
met betrekking tot micro-organismen, stikstof en 
bodemstructuur. 
De toevoeging van koolstof gaf een hogere groei-
snelheid van bacteriën, behalve met de dikke mest 
die in de pens al verteerd is. Deze mest was slecht 
afbreekbaar, en had betrekkelijk weinig effect op 
de microbiële activiteit. Er werd weinig N vastge-
legd door micro-organismen en de planten groei-
den goed, mede door de ammonium in de mest. 
De luzernekuil had ook een lage C/N-verhouding 
én werd bovendien goed afgebroken waardoor 
ammonium vrijkwam. Mede door deze minera-
lisatie was er voldoende N voor het gewas. Met 
maskuil en stro, die beide een hoge C/N-verhou-
ding hadden, werd de meeste koolstof toegevoegd 
en verdubbelde de groeisnelheid van de bacteriën. 
Desondanks namen de hoeveelheden bacteriën 
(biomassa) niet toe, waarschijnlijk omdat de 
geproduceerde bacteriën werden opgegeten door 
protozoën en nematoden, of op andere wijze dood 
gingen. Schimmeldraden daarentegen namen 

sterk toe. Met maïskuil kwam er drie maal zoveel, 
en met stro zes maal zoveel schimmelbiomassa als 
in de controle met alleen kunstmest. Hierbij werd 
veel stikstof vastgelegd (met stro bijna net zoveel 
als bij de kunstmestgift) en daalde de gewasop-
brengst sterk. De planten verloren de competitie 
met de micro-organismen. De vastgelegde stikstof 
zat grotendeels in een voorraad ‘mineraliseer-
bare N’. Deze wordt gemeten als de hoeveelheid 
NH4-N die vrijkomt bij 1 week onder zuurstofloze 
omstandigheden bij 40°C (anaerobe incubatie). 
De hoeveelheid mineraliseerbare N was onge-
veer driemaal zo groot als de totale hoeveelheid 
N in levende micro-organismen, en de toename 
correleerde met de groeisnelheid van bacteriën 
(r=0.87). Dit wijst erop dat mineraliseerbare N 
bestaat uit resten of omzettingsproducten van 
micro-organismen. In het veld correleert mine-
raliseerbare N vaak met de microbiële biomassa. 
Omdat het makkelijker is te meten dan de micro-
biële biomassa en sneller verandert dan de totale 
hoeveelheid organische stof, wordt de hoeveelheid 
labiele N gebruikt als ‘early indicator’ voor veran-
deringen in microbiële biomassa en (uiteindelijk) 
organische stof in de bodem. 
Met maïskuil en stro werden 30-40% meer NLFA 
gevonden. Dit zijn vetzuren die kenmerkend 
zijn voor arbusculaire mycorrhizaschimmels, 
en wijzen op een betere overleving, ondanks dat 
mycorrhizaschimmels niet groeien op spruitkool. 
Verder gaf stro een verbeterde kruimelige bodem-
structuur: tot 45% macro-aggregaten (kruimels 
groter dan 250 micrometer), tegen 33% met dikke 

Organische meststoffen, micro-organismen, stikstof en 
bodemstructuur
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mest en luzernekuil. De hoeveelheid macro-aggre-
gaten correleerde sterk met heet water extraheer-
baar koolstof (HWC, r=0.90) en schimmeldraden 
(r=0.88). HWC bestaat grotendeels uit slijm dat 
door micro-organismen wordt uitgescheiden en 
gronddeeltjes aan elkaar plakt. Schimmeldraden 
vormen netwerken die grondkruimels bij elkaar 
houden. Hierdoor vermindert de kans op erosie, 
bijvoorbeeld door het wegstuiven van de boven-
grond.
De toevoeging van organische stof met een hoge 

C/N verhouding gaf dus een sterke toename in 
microbiële activiteit en biomassa in de bodem. 
Dit ging gepaard met vastlegging van minerale 
N, grotendeels in de vorm van mineraliseerbare 
stikstof. Deze (organische) labiele N voorraad 
was na twee maanden weer met 80% afgenomen, 
maar de stikstof kwam niet in het gewas terecht. 
De schimmelbiomassa bleef hoog, en er waren 
positieve effecten op mycorrhizaschimmels en 
bodemstructuur. 

Previous studies indicated that Lysobacter spe-
cies may play a role in soils which are naturally 
suppressive to the fungal pathogen Rhizoctonia 
solani. To date, however, the population dynamics 
of Lysobacter species in natural disease suppres-
sive soils and the mechanisms involved in patho-
gen control remain largely unknown. The overall 
objectives of this study were i) to determine the 
abundance of Lysobacter species in soils suppres-
sive against Rhizoctonia solani, ii) to study their 
distribution, population dynamics and intraspeci-
fic diversity, and iii) to determine if and how they 
suppress the fungal pathogen R. solani. As a first 
step, we isolated three closely related Lysobacter 
species (Lysobacter antibioticus, Lysobacter capsici 
and Lysobacter gummosus) from soils naturally 
suppressive to R. solani and tested their antifun-
gal activity. In vitro bioassays showed that each 
of the three Lysobacter species inhibited hyphal 

growth of Rhizoctonia solani and of several other 
fungi, oomycetes and bacteria. The abundance of 
the three Lysobacter species in the rhizosphere of 
sugar beet seedlings grown in soils with different 
level of disease suppressiveness was determined 
by a TaqMan detection method. Preliminary re-
sults suggest that the Lysobacter genus is not more 
abundant in the rhizosphere of sugar beet seed-
lings grown in suppressive soils than in conducive 
soils. To better understand the dynamics and 
in situ activities of Lysobacter species and other 
rhizosphere communities during the transition 
from a disease conducive to a disease suppressive 
state, total DNA and RNA were isolated from the 
rhizosphere of sugar beet and subjected to meta-
genomic analyses.

This research is part of the STW project 11755

Role of Lysobacter spp. in suppressiveness of soils

Vacatures Afghanistan
 
Voor een project in Afghanistan, vallend onder het Afghaanse Ministerie van Landbouw en gefinancierd door de Wereld-
bank, wordt gezocht naar enkele experts op het gebied van agrochemicals en analyse/diagnostiek. Het project heeft onder-
meer als doel de regulering en kwaliteitscontrole van agrochemicals te ondersteunen. Hiervoor richt het laboratoria in en 
traint lokale staf.

In eerste instantie is behoefte aan een persoon met expertise op het gebied van bouw en inrichting van diverse laboratoria, 
te weten pesticides analytical labs, pesticide residue testing lab, fertiliser analytical lab, quarantaine stations inclusief labs en 
een plant pests and diseases diagnostic laboratory. Deze functie zou voor een aantal maanden zijn over verschillende perio-
den, waarvan de eerste zo vroeg mogelijk zou moeten starten. Tevens zoeken wij op korte termijn een allround agrochemi-
cals specialist voor een meer permanente positie (inzetbaarheid onderhandelbaar) voor onze project management unit, die 
de lokale staf zou moeten helpen met de opbouw van het programma. Voor het laatste zijn er ook een aantal posities voor 
short termers, die in tweede instantie vervuld moeten worden.

Meer informatie over de functies en over het leven en werken in Afghanistan kunt u opvragen bij Jan Morrenhof, adviseur van 
de projectdirecteur, e-mail: morrenhof@gmail.com.
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Deze nieuwsrubriek brengt items over 
gewasbescherming die de redactie interessant 
vindt. Belangrijke criteria voor plaatsing van 
het bericht zijn:
•  het bericht moet relevant zijn voor de 

gewasbescherming,
•  het mag geen reclameboodschap bevatten,
•   het moet afkomstig zijn van een van 

de erkende agrarische nieuwsbrengende 
tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, 
internetsites of autoriteiten,

•  het moet naspeurbaar zijn naar de 
oorspronkelijke bron, die waar mogelijk wordt 
weergegeven.

Opinies van individuen of belangenorganisaties 
en visies en andere interpretaties van actuele 
onderwerpen kunnen als citaat worden 
opgenomen mits de bron bekend is. 
Van harte nodigen wij u uit nieuws-items bij 
de redactie aan te dragen.

Plaagdiervrij plantmateriaal 
dankzij CATT-behandeling

Een behandeling met warme lucht vol CO 2 en nauwe-
lijks zuurstof zorgt ervoor dat planten op een duurzame 
manier van aaltjes, trips, muggenlarven en andere 
plaagbeesten afkomen. “Je voorkomt hiermee de on-
zekerheid en de resistentieproblemen die met gebruik 
van chemische gewasbescherming gepaard gaan”, zegt 
research manager Piet Spoorenberg van Wageningen 
UR. 

Met name de export loopt grote risico’s, wanneer er 
bijvoorbeeld trips in een partij chrysanten zit. Ook de 
import van lucky bamboo ondervindt op dit moment 
hinder van larven van de tijgermug die met de plantjes 
meeliften. “Daarvoor zijn nu geen goede bestrijdingsmid-
delen”, zegt Spoorenberg. “Ook voor andere problemen 

met plaagbeestjes dreigt steeds het risico dat middelen 
van de markt worden gehaald of dat de beestjes resistent 
worden. Dat risico loop je met deze nieuwe behandelme-
thode per definitie niet.”

Zoeken naar de balans in CATT
De zogenoemde CATT-behandeling (Controlled Atmosp-
here Temperature Treatment) is uitgebreid getest door 
onderzoekster Yu Tong Qiu samen met een team van 
collega’s. “In klimaatkamers hebben we bij diverse tem-
peraturen verschillende concentraties CO

2 en zuurstof 
losgelaten op de planten”, vertelt Qiu. “Je moet continu 
zoeken naar de balans. Hoe hoog kun je temperatuur en 
CO

2-concentratie laten oplopen en hoe laag mag zuur-
stof worden ingesteld, en ook hoe lang, zodat de eitjes, 
larven en diertjes doodgaan terwijl de plant geen schade 
ondervindt?”

Van mineermot tot mug
Eén van de successen waar onderzoekster Qiu erg trots 
op is, is de effectieve bestrijding van Tuta absoluta, een 
mineermot die grote schade kan toebrengen aan toma-
tenplanten en de export van tomaat naar de VS verhin-
dert. “Om tomaat vrij te krijgen van deze plaag is CATT-
behandeling een veelbelovende oplossing. Ook trips in 
chrysanten raak je helemaal kwijt via CATT. Vooral de 
export naar Rusland staat steeds onder druk van de even-
tuele aanwezigheid van trips op die planten. En in het lab 
hebben we met experimentele muggenlarven laten zien 
dat we ook lucky bamboo waarschijnlijk mugvrij kunnen 
krijgen met CATT.”

CATT tegen stengelaaltjes in bloembollen
Ook in bloembollen en vaste planten wordt geëxperi-
menteerd met CATT, vertelt Ivonne Elberse. “We doen 
op dit moment bijvoorbeeld experimenten om tulpen 
en narcissen via de warmtebehandeling vrij te krijgen 
van stengelaaltjes, een quarantaineorganisme waarvoor 
speciale maatregelen gelden.” Het Praktijknetwerk CATT 
start binnenkort met onderzoeken van de mogelijkheden 
van de CATT-methode voor het bestrijden van aaltjes in 
vaste planten.

Bestrijden in de container?
Het onderzoek met de CATT-methode is financieel ge-
steund door het ministerie van Economische Zaken en 
handelsorganisaties Frugiventa en VGB. “We zijn nu zover 
dat we het onderzoek van het lab ook onder praktijkom-
standigheden willen uitvoeren”, zegt Spoorenberg. “Daar 
zullen we verder zoeken naar de juiste afstelling van de 
behandeling met een goede bestrijding en zonder risico´s 
op schade aan het product.”

 “In de teelt van aardbei-moederplanten lukt dat bijvoor-
beeld al. Daar worden de moederplanten toch al een 
tijdje in cellen opgeslagen. De CATT-behandeling kan 
daar zonder al te veel moeite worden gecombineerd met 
de opslag. Voor andere teelten moeten we nu, samen met Tuta absoluta. Foto: Patrick Clement; UKmoths.org.uk.
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de telers, handelaren, transporteurs en overheid zoeken 
naar een betrouwbare behandeling en de beste logistiek. 
Misschien kunnen we bepaalde producten wel behan-
delen in de containers waarmee ze worden getranspor-
teerd...”

Financiering nog niet rond
De financiering voor het onderzoek onder praktijkom-
standigheden is nog niet rond. Het bedrijfsleven is bereid 
mee te investeren, maar zo geeft Spoorenberg aan, de 
kosten zijn best hoog. “Daarnaast is met het opheffen van 
de productschappen collectieve financiering door telers 
en ketenpartijen op dit moment helaas nauwelijks te 
organiseren.” Spoorenberg is echter optimistisch: “Ik kan 
me niet voorstellen dat deze kans om een duurzame in-
novatie voor een concreet en actueel vraagstuk tot stand 
te brengen niet aangegrepen wordt.”

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR : Praktijkonderzoek 
Plant en Omgeving (PPO), 6 november 2013

Praktijknetwerk richt zich op aaltjesvrije
vaste plantenteelt met CATT

Op 7 november is de eerste groepsbijeenkomst gehou-
den van het praktijknetwerk ‘Op naar een aaltjesvrije 
vaste plantenteelt met CATT’. Deze groep wordt ge-
vormd door zes vaste plantenkwekers, PPO Bloembol-
len, Boomkwekerij & Fruit, Wageningen UR Food & 
Biobased Research en Van Acht Koel- en Vriesopslag. 
Gezamenlijk wordt een nieuwe methode toepasbaar 
gemaakt voor de vaste plantenteelt om aaltjes in plant-
materiaal te bestrijden.

CATT staat voor Controlled Atmosphere Temperature 
Treatment. Bij deze methode wordt plantmateriaal gedu-
rende enkele dagen in lucht gezet van 35 tot 40 °C, bij een 
aangepast gasmengsel met minder zuurstof en een hoger 
CO

2-gehalte. Door deze onderdelen te combineren kan 
het gewas meer hebben, terwijl de plaag wel aangepakt 
wordt. Bij aardbei bleek dit heel succesvol tegen aard-
beimijt en wortelknobbelaaltjes. De methode wordt bij 
aardbei al in de praktijk toegepast.

Aaltjes vormen een terugkerend punt van zorg in de vaste 
plantenteelt. Daarom moeten onder andere Aconitum, 
Astilbe en pioen verplicht een warmwaterbehandeling 
ondergaan, voordat deze geëxporteerd mogen worden 
naar de Verenigde Staten of Canada. Een warmwater-
behandeling veroorzaakt bij een groot deel van de vaste 
planten gemakkelijk schade. Een CATT behandeling kan 
voor deze gewassen een vervanging zijn voor warmwater-
behandeling, met naar verwachting een goede bestrijding 
en geen schade. In 2012 hebben PPO, Wageningen UR 
Food & Biobased Research en Van Acht Koel- en Vriesop-
slag, met financiering van het Productschap Tuinbouw, 
de eerste proeven uitgevoerd met diverse vaste planten. 

De resultaten waren over het algemeen positief maar wel 
gewasafhankelijk.

In het praktijknetwerk gaan de partijen gezamenlijk op 
zoek naar de CATT-omstandigheden waarbij wortelknob-
belaaltjes wel bestreden worden, maar de vaste planten 
geen schade ondervinden. In diverse groepsbijeenkom-
sten worden de plannen uitgewerkt en de resultaten 
besproken. Begin 2014 worden de eerste planten behan-
deld. Het praktijknetwerk wordt financieel mede mogelijk 
gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikke-
ling.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR : Praktijkonderzoek 
Plant en Omgeving (PPO), 15 november 2013

Jaarlijkse land- en tuinbouwcijfers
2012 alleen nog digitaal beschikbaar

Jaarlijks publiceert LEI Wageningen UR in samenwer-
king met het CBS de land- en tuinbouwcijfers. Voor het 
eerst dit jaar zijn de cijfers alleen digitaal beschikbaar. 
De land- en tuinbouwcijfers geven een breed statistisch 
overzicht van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw 
in Nederland, met vooral cijfers over aantallen arbeids-
krachten, bedrijven en producten, en in- en uitvoer. 
De meest opvallende cijfers worden onderstaand kort 
besproken.

Schaalvergroting
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de land- en 
tuinbouw was in 1980 nog 13,93 hectare, in 2012 is deze 
bijna verdubbeld naar 26,76 hectare. In 1980 waren er 378 
bedrijven van 100 hectare of meer, in 2012 is dit aantal 
gestegen naar 2319. Er is vooral sprake van schaalvergro-
ting van tuinbouwbedrijven. Zo is het aantal glasbedrij-
ven in Nederland sinds 2000 meer dan gehalveerd, terwijl 
de totaal benutte oppervlakte bijna stabiel is gebleven.

Bedrijfsopvolging
In 2008 had 31% van de kleinste bedrijven een opvolger, 
terwijl dit voor de bedrijven met een standaardopbrengst 
van 250.000 euro en meer ongeveer 80% was. De gemid-
delde leeftijd van de ondernemer bij persoonlijke onder-
nemingen stijgt langzaam sinds 2007. Dit betekent dat 
bedrijfsovername op latere leeftijd plaats vindt.

Contractteelt groenten
De twee belangrijkste opengrondgroentegewassen met 
contractteelt zijn de stamslabonen en de doperwten. 
Deze twee nemen ongeveer de helft van de totale op-
pervlakte contractteelt voor hun rekening. De totale 
oppervlakte nam af van 20.498 hectare in 1996 naar 
13.779 hectare in 2012. Bij de stamslabonen ging onge-
veer een derde van de oppervlakte af terwijl de opper-
vlakte doperwten halveerde gedurende deze periode. Een 
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belangrijke oorzaak hiervan is het hoge prijsniveau van 
granen waardoor het aantrekkelijker wordt om de grond 
daarvoor te gebruiken. Tevens is er stevige concurrentie 
uit het buitenland. 

Appels en peren
Opvallend is verder dat de oppervlakte peren al jaren 
toeneemt terwijl de oppervlakte appels daalt. In 2012 is 
de oppervlakte peren met 8169 hectare voor het eerst 
groter dan de oppervlakte appels: 7948 hectare. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de betere resultaten van de 
perenteelt en het gunstige klimaat voor de teelt van peren 
in Nederland. Ook de betere en succesvolle bestrijding 
van bacterievuur, waarvoor de peer erg vatbaar is, speelt 
hierbij een rol.

Sierteeltgewassen onder glas 
De totale oppervlakte bloembollen is de laatste jaren vrij 
stabiel; hetzelfde geldt voor de verdeling over de verschil-
lende gewassen. Verreweg de meeste bloembollen wor-
den geteeld door telers in Noord-Holland. Steeds meer 
tulpenbollen worden gebruikt voor tulpenbroei waarbij 
ook hier schaalvergroting een duidelijke tendens is. Dit 
komt door teelt op meer lagen en gebruik van LED-ver-
lichting, waardoor de kosten van energie per steel enorm 
dalen en op dezelfde oppervlakte kas of bedrijfsgebouw 
veel meer tulpenbollen kunnen worden gebroeid. Dit in 
tegenstelling tot de broei van narcissen die vrij stabiel 
blijft de laatste jaren. Bij snijbloemen is jarenlang de roos 
de belangrijkste snijbloem geweest. Door de enorme 
import van rozen uit Afrikaanse landen is de chrysant uit-
gegroeid tot het gewas dat de grootste grondoppervlakte 
benut bij de sierteeltgewassen onder glas.

Melkvee
De regionale verdeling van de veebezetting in Nederland 
loopt nogal uiteen. Zo is de veebezetting in Flevoland met 
1,73 koeien per hectare het hoogst, terwijl de veebezet-
ting in Zeeland het laagste is en maar 0,67 koeien per 
hectare bedraagt. Gemiddeld kent Nederland 1,21 koeien 
per hectare in 2012. In 2012 waren er nog ruim 30.000 
bedrijven met rundvee. In totaal bestond de totale veebe-
zetting op deze bedrijven uit meer dan 3,8 miljoen stuks 
rundvee, waarvan bijna 1,5 miljoen melkkoeien.

Intensieve veehouderij
Ook in de intensieve veehouderij is sprake van schaalver-
groting. Van de 4981 vleesvarkensbedrijven in 2012 zijn 
er 179 bedrijven met 5000 of meer vleesvarkens waarvan 
het grootste gedeelte voorkomt in Noord-Brabant. In 
2012 zijn er van de in totaal 1103 leghennenbedrijven 64 
bedrijven met 100.000 en meer leghennen van 18 weken 
en ouder. Deze zijn vooral geconcentreerd in Gelder-
land, Noord-Brabant en Limburg. Er worden ook nog 
584 vleeskuikenbedrijven tot de intensieve veehouderij 
gerekend. Hiervan hebben 144 bedrijven 100.000 of meer 
vleeskuikens.

Buitenlandse handel
Sinds 1981 is er sprake van een positieve handelsbalans. 
Ruim een kwart van de agrarische producten wordt 
uitgevoerd naar Duitsland, terwijl Frankrijk, België, 
Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk ieder nog onge-
veer 10% voor hun rekening nemen. Dit heeft te maken 
met het feit dat voor bederfelijke landbouwproducten 
de buurlanden meestal de belangrijkste handelspartners 
zijn. Verhoudingsgewijs veel producten worden inge-
voerd en in Nederland bewerkt waarna ze doorgevoerd 
worden naar het buitenland. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de Afrikaanse rozen welke in Aalsmeer eerst worden 
verwerkt tot verkoopbare bossen en daarna weer via de 
veiling worden verhandeld.

De digitale land- en tuinbouwcijfers zijn te vinden op de 
site van LEI Wageningen UR, www3.lei.wur.nl/ltc.

Bron: LEI Wageningen UR, 14 november 2013

Actieprogramma Bijengezondheid aangeboden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft 
het Actieprogramma Bijengezondheid in ontvangst ge-
nomen. Het programma moet de gezondheid van bijen 
bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken. 
Zo komt er onder meer een onderzoeksprogramma met 
als doel de bijengezondheid in Nederland te meten, en 
een ‘groene lijst’ van nu al beschikbare gewasbescher-
mingsmiddelen en -maatregelen die het minste risico’s 
voor bijen vormen. Daarbij moet een ‘bijenmakelaar’ 
als nieuwe spil verdere kennisoverdracht en professio-
nalisering binnen de imkerij bevorderen. Ook komen er 
meer functionele bloem- en akkerranden.

Op initiatief van staatssecretaris Dijksma zijn vertegen-
woordigers van 25 organisaties het afgelopen halfjaar met 
elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een gezamen-
lijk Actieprogramma Bijengezondheid. De voorstellen 
komen voort uit vier werkgroepen die zich hebben bezig 
gehouden met gewasbeschermingsmiddelen, ziekten en 
plagen van bijen, (gebrek aan) voedselaanbod en biodi-
versiteit, en de imkerpraktijk.

Enkele van de voorstellen:
•  Een meerjarig surveillanceprogramma met 

als doel het vaststellen van de status van de 
bijengezondheid in Nederland en het in kaart brengen 
van factoren zoals bijenziekten, blootstelling aan 
gewasbeschermingsmiddelen en de wijze waarop de 
imkerpraktijk wordt vorm gegeven.

•  Een groene lijst van huidige beschikbare 
gewasbeschermingsmiddelen en 
gewasbeschermingsmaatregelen die het minste risico’s 
voor bijen hebben.

•  Stimuleren dat er nieuwe, (nog) meer ecologisch 
verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen op 
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de markt beschikbaar (kunnen) komen, zodat 
deze als alternatief kunnen dienen voor gangbare 
gewasbeschermingsmiddelen.

•  Zorg voor betere kennisverspreiding onder agrariërs 
over plaagbeheersing waarbij ook nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan alternatieve 
plaagbestrijding (geïntegreerde gewasbescherming en 
Functionele Agrobiodiversiteit).

•  Versnelde natuurlijke selectie. In proeven op lokaal 
niveau gebruik maken van vooraf geselecteerde 
bijenvolken die al een bepaalde resistentie hebben 
en bij deze volken stoppen met de bestrijding van de 
Varroamijt.

•  Bevorderen onderzoek naar de onderlinge relatie tussen 
ziekten en plagen op de bijen(winter-) sterfte.

•  Bevorderen van de aanleg van functionele bloem/
akkerranden. 

Zie voor meer informatie het Actieprogramma Bijenge-
zondheid op de site van het ministerie van Economische 
Zaken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 11 november 
2013

Nieuwe fytosanitaire regels voor export van 
Castanea en Platanus naar Verenigd Koninkrijk 

Met ingang 11 november 2013 heeft het Verenigd 
Koninkrijk (de Plantenziektekundige Dienst DEFRA) 
unilaterale maatregelen ingesteld om de introductie 
van Cryphonectria parasitica en Ceratocystis platani in 
het VK te voorkomen. Beide organismen zijn reeds lan-
gere tijd gereguleerd in EU-verband. Om introductie te 
voorkomen heeft het VK de eisen aangescherpt, waar-
bij plantmateriaal (Castanea en Platanus) afkomstig 
moet zijn van een gebied dat vrij is van deze schadelijke 
organismen. Bestaande regels waren volgens het VK 
onvoldoende. Het VK baseert zich daarbij onder meer 
op gevallen van onderschepping van zieke kastanjes 
van het Europese vasteland en een risico-analyse voor 
Ceratocystis platani.

Deze maatregelen betekenen dat tot nader order geen 
planten, bestemd voor opplant van de geslachten Cas-
tanea en Platanus naar het VK kunnen worden geëxpor-
teerd omdat plantmateriaal uit Nederland niet aan de 
eisen van VK kan worden voldaan.

Cryphonectria parasitica wordt sporadisch in Nederland 
aangetroffen en komt wijder verspreid op het EU-vaste-
land voor.

Ceratocystis platani is tot heden niet in Nederland aan-
getroffen, maar wel in zuidelijk Europa. Daarnaast is er 
geen gedegen survey in Nederland uitgevoerd om vast te 
stellen of dit organisme afwezig is.

Overzicht van de maatregelen ingesteld door het VK:
•  Planten en bomen van Castanea en Platanus (exclusief 

zaden) bestemd voor opplant moeten hun hele leven 
geteeld zijn op een productieplaats in een land waar de 
organismen niet voorkomen, of in een Pest Free Area 
vastgesteld door de officiële autoriteiten in het land van 
oorsprong, volgens ISPM 4.

•  Officiële documentatie moet bij de zending zijn.
•  Zaden van Castanea, bestemd voor opplant vallen 

binnen deze wettelijke maatregelen. Hiermee wordt 
beoogd het risico van verspreiding van C. parasitica 
te verkleinen. Voor deze producten is een Fytosanitair 
certificaat nodig bij import van buiten de EU.

•  Hout van Platanus (inclusief stukjes) is alleen toege-
staan indien afkomstig uit een land waar C. platani 
niet voorkomt, of van een Pest Free Area (ISPM4), of 
indien gedroogd. Deze laatste eisen gelden reeds voor 
hout van Platanus afkomstig van derde landen. Het VK 
vereist deze maatregelen nu ook voor hout afkomstig 
van EU-lidstaten.

•  Daarnaast worden, ook met ingang van 11 november, in 
het VK de notificatieregels aangescherpt voor de import 
van Pinus uit andere EU-lidstaten.

Bron: n.a.v. nieuwsbericht Naktuinbouw/NVWA, 
11 november 2013

Crowd funding voor onderzoek naar 
essentaksterfte

Onderzoekers van het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland (CGN) willen via een oproep aan 
natuurbeheerders, terreineigenaren, boomkwekers en 
leveranciers van bomen geld bij elkaar zien te krijgen 
voor een vervolgonderzoek naar essentaksterfte.

De ziekte tast jonge en oude bomen aan en vormt een 
probleem in zowel oude en jonge bosopstanden als in 
kwekerijen van laanbomen en bos- en haagplantsoen. 
Gevreesd wordt dat deze nieuwe ziekte zich de komende 
jaren in Nederland zal uitbreiden en een serieuze bedrei-
ging is voor het voortbestaan van bossen, cultuurland-
schappen en natuurgebieden.
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Grote variatie in mate van aantasting essentaksterfte
De afgelopen jaren was er via het Productschap Tuin-
bouw geld voor een eerste fase van onderzoek dat vol-
gens de onderzoekers al veel relevante informatie heeft 
opgeleverd. Zo blijkt er een grote variatie te bestaan in 
mate van aantasting tussen de in Nederland aanwezig 
klonaal vermeerderde essenselecties. Dit vormt volgens 
de onderzoekers op zich al een rechtvaardiging om via 
selectie te komen tot een grotere ‘pool’ van geschikt 
uitgangsmateriaal, voor zowel de teelt van laanbomen als 
bosbouwkundig uitgangsmateriaal.

Vervolgonderzoek naar toename essentaksterfte
In de bosbouw, waar als regel uit zaailingen gekweekt 
teeltmateriaal wordt gebruikt, is verder ook behoefte aan 
meer inzicht in de tolerantieniveaus van nakomeling-
schappen en bepaalde herkomsten waarvan sommige 
nu al worden toegepast. Dit zal nader moeten worden on-
derzocht. Het is echter niet bekend in hoeverre de ziekte 
nog in intensiteit en omvang zal toenemen. Dit maakt 
dat enige terughoudendheid moet worden betracht met 
uitspraken over de resistentie over uitsluitend de veld-
waarnemingen van 2012. Het verdient aanbeveling om de 
ontwikkeling én de mate van aantasting ook de komende 
jaren te blijven volgen en daarnaast een indruk te krijgen 
van de mate van resistentie aan de hand van toetsings-
proeven onder meer gecontroleerde omstandigheden.

Oproep voor donatie
En juist voor dit onderzoek blijkt nu geen geld meer. 
Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen vragen wij 
belanghebbenden om een substantiële financiële bij-
drage aan het verdere onderzoek voor de komende twee 
jaar van č 5000,= per jaar. Als tegenprestatie kunnen de 
resultaten van het onderzoek naar tolerante essen en het 
daarmee verkregen collectiemateriaal voor een periode 
van vijf jaar exclusief aan de deelnemers geleverd wor-
den, waarna deze aan iedereen beschikbaar komen.

Bron: Nieuwsbericht Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland, 4 november 2013

Besmettelijke Panama disease in banaan 
verspreidt zich opnieuw verder

Panama disease zorgt voor grote schade in de bananen-
teelt in Zuidoost-Azië. Onderzoekers van Wageningen 
UR (University & Research centre) hebben, samen 
met een aantal partners, aangetoond dat deze ziekte, 
veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense nu ook voorkomt in Jordanië. Dit betekent 
dat Panama disease zich steeds verder verspreidt en 
de grote bananen-producerende landen in Afrika en 
Latijns-Amerika verder in de gevarenzone komen. Een 
internationale aanpak is nodig om de voedselzekerheid 
van miljoenen mensen te waarborgen. De resultaten 
van het onderzoek zijn verschenen in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Plant Disease.

De banaan is niet alleen het meest favoriete stuk fruit ter 
wereld, maar is voor veel mensen ook een belangrijke 
voedselbron. In de vorige eeuw werden tienduizenden 
hectares bananen in Latijns-Amerika verwoest door 
Panama disease. Bananenplanten stierven massaal af 
en bodems raakten voor tientallen jaren besmet. De 
introductie van de resistente ‘Cavendish’-banaan redde 
de teelt en klonen van de Cavendish-banaan worden nu 
wereldwijd verbouwd. Eind vorige eeuw is in Zuidoost-
Azië een nieuwe, zeer agressieve stam van de schimmel, 
die Panama disease veroorzaakt, ontdekt: Tropical Race 
4 (TR4). Deze schimmelstam tast de Cavendish-banaan 
massaal aan in Zuidoost-Azië en op dit moment is er nog 
geen middel om de banaan te beschermen.

Panama disease ook in Jordanië
Men vermoedde een aantal jaren geleden in Jordanië dat 
een aantal bananenplantages besmet was met Panama 
disease. Het Ministerie van Landbouw stuurde later 
monsters van de schimmel naar Prof. Randy Ploetz van 
de University of Florida, die ze vervolgens doorstuurde 
naar Gert Kema, onderzoeker bij Wageningen UR. PhD 
studenten uit de onderzoeksgroep van Gert Kema heb-
ben verschillende bananenplanten geïnfecteerd met de 
schimmelmonsters uit Jordanië. Deze planten kregen de-
zelfde symptomen als bananenplanten geïnfecteerd met 
monsters uit Zuidoost-Azië. Uit DNA testen bleek het om 
dezelfde schimmelstam (TR4) te gaan. Hiermee hebben 
de onderzoekers uit Wageningen nu vastgesteld dat TR4 
zich ook buiten Zuidoost-Azië verspreid heeft.

Grote dreiging voor Afrika en Latijns-Amerika
In Jordanië worden relatief weinig bananen geteeld. De 
bananenplantages beslaan zo’n 1000-1500 hectare land. 
Maar 80% van deze plantages zijn nu besmet. Hoe de 
verspreiding van Panama disease vanuit Zuidoost-Azië 
plaatsgevonden heeft is onduidelijk. Gert Kema stelt dat 
de verspreiding van TR4 naar Afrika slechts een kwestie 
van tijd is. In Afrika zijn bananen een belangrijk onder-
deel van het dieet, en de introductie en verspreiding van 
Panama disease bedreigt de voedselzekerheid van miljoe-
nen mensen. Gert Kema: “Er is een internationale aanpak 
nodig om verspreiding van Panama disease te voorkomen 
en in het ergste geval te beheersen.”
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Wageningen UR heeft dit onderzoek samen met de 
University of Florida, het Jordaanse National Center for 
Agricultural Research and Extension en de University of 
Jordan uitgevoerd. Het onderzoek is gefinancierd door 
INREF, een publiek private samenwerking tussen Wage-
ningen UR en een aantal internationale partners. Samen 
proberen zij oplossingen te vinden om de desastreuze 
effecten van Panama disease tegen te gaan.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR : Plant Research 
International (PRI), 1november 2013

Chileense boeren leren pesticidegebruik beperken

Kleine boeren in Chili spuiten vaak meer pesticiden dan 
nodig is. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu en 
de volksgezondheid, ze doen zichzelf er ook financieel 
mee tekort. Het expertisecentrum Wageningen UR Chile 
gaat daarom trainingen geven aan kleine boeren om 
zuiniger met pesticiden om te gaan. “Wij laten zien dat 
het in hun eigen belang is minder te spuiten”, vertelt 
Marian Geluk, directeur van Wageningen UR Chile.

Gevolgen van teveel landbouwgif
Zijn de maximum residu levels (MRL’s) op groenten en 
fruit overschreden, dan nemen supermarkten en de 
voedselverwerkende industrie deze producten niet af. 
In Chili worden echter veel groenten nog verkocht op 
de lokale markten, waar deze controles niet uitgevoerd 
worden. Daardoor lopen Chilenen die groenten op de 
markt kopen het risico dat de producten te hoge con-
centraties pesticideresiduen bevatten. Chileense boeren 
maken bovendien onnodige kosten als ze te veel pestici-
den gebruiken. Daarnaast leidt overmatig spuiten vaak 
tot extra belasting van het milieu en met name van het 
oppervlaktewater. Datzelfde water dat ook weer gebruikt 
wordt voor irrigatie. Reden genoeg voor het Chileense 
ministerie van Landbouw een tender uit te schrijven die 
zich richt op het verbeteren van de aanpak van de gewas-
bescherming.

Afnemers betrekken bij landbouwvoorlichting
De landbouwvoorlichting die Wageningen UR Chile gaat 
verzorgen, zal met name de voordelen voor de boeren 
benadrukken van ‘good agricultural practice’. “Daarin 
onderscheidt ons programma zich van de vele andere 
landbouwtrainingen die er zijn in Chili”, vertelt directeur 
Geluk. “Om die boodschap over te brengen betrekken we 
er vanaf het begin ook supermarkten, leveranciers van 
pesticiden en waterbedrijven bij.”

Alumni verzorgen deel van trainingen
Het grootste deel van de voorlichting komt voor reke-
ning van zes Chileense consultants, waarvan er drie zijn 
opgeleid aan Wageningen University. “Die oud-studenten 
benaderden ons tijdens de alumnibijeenkomst in Santi-
ago de Chile, die in mei 2013 werd georganiseerd ter ere 

van het 95-jarig bestaan van Wageningen University”, 
vertelt Geluk. “Zij stelden voor om Chileense landbou-
wers volgens de Wageningse principes voorlichting te 
geven. Samen met onderzoekers in Wageningen hebben 
we toen, via Skype en mail, een voorstel ingediend bij het 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), dat onder-
deel is van het ministerie van Landbouw. En tot ons grote 
genoegen hebben we die tender gewonnen.” 

Wageningen UR traint de trainers
“Het grootste deel van de tender van 500.000 euro wordt 
besteed in Chili”, legt Geluk uit. “Slechts 40.000 euro gaat 
naar Wageningen UR. Van dat geld leidt Wageningen UR 
de consultants op, begeleidt de aanpak, en geeft onder-
steuning bij het opzetten van het trainingsprogramma. 
Een klein deel gaat ook naar organisatie en administratie. 
De rest wordt gebruikt om de consultants te betalen, de 
zaaltjes te huren, vervoer te vergoeden, enzovoorts.” Het 
doel is om in 18 maanden tijd 400 boeren een gedegen 
voorlichting in ‘good agricultural practices’ te geven. 
Geluk: “Wij trainen een aantal voorlopers, die de kennis 
vervolgens verder zullen moeten verspreiden.”

Wageningen UR Chile
Het is het eerste project van Wageningen UR Chile dat 
zich direct richt op kleine boeren. Het Expertisecentrum 
dat in 2012 in Santiago de Chile is gestart onder leiding 
van Wageningen UR, richt zich normaliter op technolo-
gisch onderzoek voor de voedselverwerkende industrie. 
“Maar dit is een land van primaire productie. Die sector 
is enorm. Terwijl de levensmiddelensector nog best klein 
is. Wij zitten hier daarom ook vooral om die levensmidde-
lensector verder te ontwikkelen, maar het is ook hart-
stikke leuk en belangrijk om agronomisch werk te doen”, 
aldus de directeur van Wageningen UR Chile.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR : Praktijkonderzoek 
Plant en Omgeving (PPO), 31 oktober 2013

PestiLeaks maakt informatie over 
gewasbeschermingsmiddelen toegankelijk

In het laatste weekend van oktober is 24 uur non-stop 
gewerkt door ICT-designers en data- en kennisleve-
ranciers aan het toegankelijk maken van informatie 
over gewasbeschermingsmiddelen. Zij hebben de basis 
gelegd voor een webservice en een app en daarmee 
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een prijs gewonnen. De groep ging deze uitdaging aan 
tijdens de Dutch Design Week. CLM en akkerbouw-
bedrijf Wilhelminapolder namen het initiatief voor 
deze ‘PestiLeaks’ met hun pitch over de noodzaak om 
gebruiksvoorschriften van pesticiden beschikbaar te 
maken voor telers.

Eén van de initiatiefnemers van de PestiLeaks is Anneloes 
Visser van CLM. Samen met Jeroen Verschoore van akker-
bouwbedrijf Wilhelminapolder enthousiasmeerde zij een 
groep ICT-designers en data- en kennisleveranciers om 
aan de slag te gaan met informatie over gewasbescher-
mingsmiddelen. Dit deed zij tijdens de Polderhack, één 
van de activiteiten van Agri Meets Design, dat onder-
deel is van de 12e editie van de Dutch Design Week. De 
Polderhack werd georganiseerd door het ministerie van 
Economische Zaken en TU Eindhoven.

Volgens Visser is er bij gebruikers en adviseurs grote 
behoefte aan informatie over bestrijdingsmiddelen. Die 
informatie is volop beschikbaar bij het College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en bioci-
den (Ctgb), maar deze informatie is alleen te vinden in 
moeilijk toegankelijke toelatingsbesluiten. Via PestiLeaks 
is gepoogd om die informatie eenvoudiger te kunnen 
raadplegen. Er is gewerkt aan een webservice en app. 
Hiermee kan voor elk gewas worden opgezocht welke 
middelen zijn toegelaten en wat de gebruiksvoorschriften 
zijn. CLM en CropR willen bekijken hoe de webservice 
en app verder ontwikkeld kunnen worden, samen met 
andere leden van het PestiLeaks-team. Er wordt onder 
andere gedacht aan het koppelen van de informatie aan 
de Milieumeetlat van het CLM.

Bron: CLM, 29 oktober 2013

Verspreiding bacterievuur naar boven de rivieren

Afgelopen juli startten de inspecteurs van Naktuinbouw 
met de controle van bacterievuur van het openbaar 
groen in de bufferzones. Het aantal aantastingen is niet 
toegenomen, maar het gebied breidt zich wel uit.

Bacterievuurcontroles
Naktuinbouw voert de controles op Bacterievuur uit in 
opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij. Dit jaar 
zijn de controles en opzet anders ingericht met het oog 
op de wegvallende financiering van het Productschap 
Tuinbouw. Naktuinbouw zorgt sinds dit seizoen naast de 
fysieke inspecties, ook voor de administratieve afhande-
ling van de controles en facturering.

Inspecties
Door de goede weersomstandigheden zijn de inspecties 
op tijd afgerond. Gewassen met vondsten van bacterie-
vuur zijn tijdig geruimd door de eigenaren. Een kleine 
driehonderd bedrijven kunnen hierdoor beschikken over 
het Zp,b2-paspoort wat aangeeft dat hun percelen en het 
omliggende gebied vrij zijn van bacterievuur. Het pas-
poort maakt levering naar landen die dit eisen mogelijk.

Uitbreiding
Gerben Mellema, Manager Keuringen Boomkwekerijge-
wassen bij Naktuinbouw: “Het aantal aantastingen van 
bacterievuur in de bufferzones is ongeveer gelijk aan dat 
van de afgelopen jaren. Wel zien we een verschuiving van 
de locaties in het zuiden van het land naar ook boven de 
rivieren. Waar het daar andere jaren redelijk rustig was, 
zijn daar afgelopen seizoen behoorlijke uitbraken van 
bacterievuur geconstateerd. Hieruit blijkt maar weer het 
belang van de jaarlijkse controles om zo de aantastingen 
beheersbaar te houden.”

Nieuwe aanplant
Ondanks een aanplantverbod werden regelmatig nieuw 
geplante wilde meidoorns in de bufferzones aangetrof-
fen. Gerben Mellema vindt dit zorgelijk en geeft aan dat 
deze nieuwe aanplant een risico vormt voor de versprei-
ding van bacterievuur en hoopt dat hierbij de regelgeving 
nauwer wordt gehandhaafd.

Verbreden
LTO en Anthos onderzoeken samen met Naktuinbouw 
de mogelijkheden om in 2014 de controles breder in te 
zetten op meerdere quarantaineziektes, om zo draagvlak 
voor ziektevrije zones te creëren.

Bron: Nieuwsbericht Naktuinbouw, 28 oktober 2013

GNMF wil snel maatregelen bij spuiten 
bestrijdingsmiddelen

De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) heeft 
bij de Gezondheidsraad het belang onderstreept van 
verder onderzoek naar de blootstelling van omwonen-
den van landbouwpercelen aan bestrijdingsmiddelen. 
In haar conceptadvies beveelt de Gezondheidsraad 
blootstellingsonderzoek aan. Het zal nog wel de nodige 
jaren duren voordat het onderzoek is afgerond. De 
GNMF heeft daarom verder aangegeven dat ook op 

Aardappelboer ontmoet hacker tijdens de Polderhack, onder-
deel van Agri meets Design, tijdens de Dutch Design Week
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korte termijn maatregelen nodig zijn.

Uit onderzochte situaties blijkt dat een deel van de agra-
riërs de veiligheidsvoorschriften voor het verantwoord 
omgaan met bestrijdingsmiddelen onvoldoende naleeft. 
Door betere naleving van de voorschriften kan de bloot-
stelling voor agrariërs zelf, maar ook voor omwonenden 
al verminderd worden.

Ook ondersteunt de GNMF het voorgestelde klachtenlo-
ket en een spuitvrijezone tussen landbouwpercelen en 
de tuingrens van omwonenden. Om gezondheidseffecten 
echt uit te sluiten vindt de GNMF dat een spuitvrije zone 
van honderd meter planologisch moet worden vastge-
legd. De GNMF presenteerde haar zienswijze tijdens een 
hoorzitting van de Gezondheidsraad op 7 oktober.

Bron: GNMF, 25 oktober 2013

Nieuwe Ctgb-werkwijze herregistratie met 
uitbreiding kleine toepassingen

In de loop van de tijd kunnen toegelaten gewasbe-
schermingsmiddelen op verzoek van een derde partij 
uitgebreid worden met kleine toepassingen. Voor de 
herregistratie van alle toepassingen van deze middelen 
is de toelatinghouder verantwoordelijk. Dus in geval 
van een aanvraag voor herregistratie zal ook de uitbrei-
dingen met kleine toepassingen deel uit moeten maken 
van de aanvraag. Is dat niet het geval dan zal het College 
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb) deze niet kunnen beoordelen waardoor 
de uitbreidingen vervallen.

Om te voorkomen dat een toelating vervalt controleert 
het Ctgb in het voortraject van een herregistratie van een 
toelating of deze is uitgebreid met kleine toepassingen. Is 
dat het geval dan attendeert het Ctgb de toelatinghouder 
hierop. De aanvrager kan dan bij een aanvraag voor her-
registratie het Ctgb vragen ook de uitbreiding met kleine 
toepassingen te beoordelen.

Zie voor meer informatie de website van het Ctgb.

Bron: Ctgb, 23 oktober 2013

Nieuwe schimmelziekte in snijmaïs vastgesteld

In Nederland komt nieuwe ziekte in maïs voor. Het gaat 
om een schimmelziekte veroorzaakt door Phoma zeae-
maydis. De ziekte komt tot uiting via witte punten met 
een donkere rand er omheen op de bladeren van het 
gewas. De schimmel die de ziekte veroorzaakt is dit jaar 
voor het eerst aangetoond, meldt akkerbouwvoorlich-
ter Bert Westhoff van BASF. De schade ontstaat vooral 
door een verminderd assimilerend vermogen van het 

blad. Dat leidt tot een lagere opbrengst en een tragere 
afrijping van het gewas.

Er zijn nog geen middelen toegelaten om de schimmel 
in maïs te kunnen bestrijden. In andere gewassen zijn 
ook wel aantastingen met Phoma-schimmels bekend. 
De schimmelsoort duikt vooral op in koude, natte jaren. 
Het middel Retengo Plus lijkt een goede werking tegen 
Phoma zeae-maydis te hebben. Dit middel wordt in de 
maïsteelt gebruikt om bladvlekkenziekte te bestrijden.

Bron: n.a.v. Boerderij Vandaag, 18 oktober 2013

EU investeert steeds minder in nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen

In de Europese Unie wordt steeds minder geïnvesteerd 
in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe chemische 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een studie 
van de Britse agribusiness-consultant Phillips McDou-
gal die werd uitgevoerd in opdracht van de European 
Crop Protection Association (ECPA).

Het marktaandeel in de totale bestedingen aan onder-
zoek en ontwikkeling voor producten gericht op de 
Europese markt bedroeg dertig jaar geleden nog 33% en 
ligt momenteel op 13%. Het marktaandeel van Europese 
bedrijven in de totale R&D-uitgaven voor onderzoek naar 
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nam af van 33 naar 
7,7%. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
werden in Europa jaarlijks gemiddeld vier nieuwe actieve 
stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld. 
De afgelopen tien jaar waren dat er gemiddeld slechts 1,2 
per jaar.

Het rapport ‘R&D trends for chemical crop protection 
production and the position of the European market’ is te 
vinden op de website van de ECPA

Bron: ECPA, 2 oktober 2013

De redactie van Gewasbescherming besteedt bij het 
verzamelen van de informatie voor de rubriek Nieuws 
aandacht en zorg aan de juistheid van deze informatie, 
maar kan deze niet garanderen. De items in de rubriek 
Nieuws geven de zienswijze van de betreffende bron 
weer en uitdrukkelijk niet die van de redactie of van 
de KNPV. De redactie is niet verantwoordelijk en/of 
aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomen-
heden in de verstrekte informatie.
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Binnenlandse bijeenkomsten

27 maart 2014
KNPV-werkgroep Bodempathogenen 
en bodemmicrobiologie, PPO-AGV, 
Lelystad (toegankelijk voor 
werkgroepleden).
Info: gera.vanos@wur.nl

14-17 mei 2014
Insects to feed the world, Ede.
Info: www.wageningenur.nl/nl/show/
Conferentie-Insects-to-feed-the-
world.htm

20 mei 2014
66th International Symposium on 
Crop Protection, Gent. België.
Call for paper deadline:
31 januari 2014
Info: www.iscp.ugent.be

Buitenlandse bijeenkomsten

29-30 januari 2014
Wheat Breeding 2014: Tools, targets 
& progress, a 2 day conference at 
Rothamsted Research, Harpenden, 
Hertfordshire, UK.
Info: www.aab.org.uk

2-4 februari 2014
SmartFruit. IPM International Con-
gress, Barcelona, Spain.
Info:
http://www.smartfruitcongress.cat

3-6 februari 2014
Joint Annual meeting fo the 
Canadian Weed Science Society and 
the Weed Science Society of America, 
Vancouver, BC, CANADA.
Info: www.weedscience.ca / www.
wssa.net

11-13 maart 2014
26th German Conference on Weed 
Biology and Weed Control, 
Braunschweig, Germany. 
Info: www.unkrauttagung.de

20-25 april 2014
International Symposium on 
Fruit Flies of Economic Importance, 
Bangkok, Thailand. 
Info: Malavasi@moscamed.org.br

4-9 mei 2014
6th International Congress Of 
Nematology, Cape Town, South 
Africa. 
Info: www.6thicn.com

14-16 mei 2014
33rd New Phytologist Symposium, 
Networks of Power and Influence: 
A symposium on the ecology and 
evolution of symbiotic associations 
between plants and mycorrhizal 
fungi, Zurich, Switzerland
Info: www.newphytologist.org/sym-
posiums

18-23 mei 2014
4th International Symposium on 
Weeds and Invasive Plants, 
Montpellier, France. 
Info: www.ansespro.fr/invasive-
plants2014

2-4 juni 2014
11th Fumigants & Pheromones 
Conference, Krakow, Poland. 
Info: www.insectslimited.com

18-20 juni 2014
Agronomic Decision Making in an 
Uncertain Climate, University of 
Leeds, UK.
Info: www.aab.org.uk

26-29 juni 2014
4th Annual World Congress of 
Microbes-2014 (WCM-2014), A 
Cluster Conference with 6 
Co-Current Symposia, Dalian, China. 
Info: www.bitlifesciences.com/
wcm2014/

13-18 juli 2014
8th International Symposium on 
Chemical and Non-Chemical Soil 
and Substrate Disinfestation, Torino, 
Italy. 
Info: www.sd2014.org

27 juli-1 augustus 2014
IUMS XIVth International Congress 
of Mycology/ Congresses of 
Bacteriology, Applied Microbiology, 
and Virology, Montreal, Canada.
Info: www.montrealiums2014.org

3-8 augustus 2014
10th European Congress of 
Entomology, York, UK. 
Info: www.ece2014.com

3-8 augustus 2014
10th International Mycological 
Congress (IMC10), Bangkok, 
Thailand.
Info: agrlkm@ku.ac.th

9-13 augustus 2014
APS Annual Meeting, Minneapolis, 
Minnesota, USA.
Info: www.apsnet.org

17-24 augustus 2014
29th International Horticultural 
Congress, Horticulture - sustaining 
lives, livelihoods and landscapes, 
Brisbane, Australia.  
Info: www.ihc2014.org  

4-7 september 2014
Pre-conference event: ISTA Seed 
Health Testing Workshop, Poznań, 
Poland.
Info: Dorota Szopińska, 
dorota.szopinska@up.poznan.pl

8-13 september 2014
Healthy plants – healthy people; 
11th Conference of the European 
Foundation for Plant Pathology, 
Kraków, Poland.
Info: www.efpp11-krakow.pl

9 september 2014
Half day workshop on Ramularia leaf 
spot, Kraków, Poland.
Info: Neil Havis; 
Neil.Havis@sruc.ac.uk

12 september 2014
Half day workshop on Blackleg, 
Kraków, Poland.
Info: Marie-Hélène Balesdent; 
mhb@versailles.inra.fr

12 september 2014
Half day workshop on Clubroot, 
Kraków, Poland.
Info: Elke Diederichsen; elked@zedat.
fu-berlin.de
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12 september 2014
5th Seed health conference, 
Kraków, Poland.
Info: Dorota Szopińska; 
dorota.szopinska@up.poznan.pl

16-19 november 2014
Entomological Society of America 
Annual Meeting, Portland, OR, USA. 
Info: www.entsoc.org

24-27 augustus 2015
XVIIIth International Plant Protection 
Congress. Mission possible: food for 
all through appropriate plant protec-
tion, Berlin, Germany.
Info: www.ippc2015.de

14-18 november 2015
Entomological Society of America 
Annual Meeting, Minneapolis, MN, 
USA. 
Info: www.entsoc.org

25-30 september 2016
25th International Congress of 
Entomology, and 64th Annual 
Meeting, Entomological Society of 
America, Orlando, FL, USA. 
Info: www.ice2016orlando.org

5-8 november 2017
65th Annual Meeting, Entomological 
Society of America, Denver, CO, USA.
Info: www.entsoc.org

29 juli-3 augustus 2018
International Congress of Plant 
Pathology (ICPP2018), Boston, MA, 
USA. 
Info: www.isppweb.org/congress.asp

[ AGENDA

Gezocht: KNPV-historici
In 2016 bestaat de KNPV 125 jaar. Het bestuur is op zoek naar historische informatie en leden die het leuk 
vinden om mee te helpen schrijven aan een historisch overzicht/almanak. De invulling hiervan ligt nog 
volledig open.

Geïnteresseerden en personen met geschikt materiaal kunnen contact opnemen met de secretaris van de 
KNPV, Jacques Horsten, via secrknpv@gmail.com.
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