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Irene Koomen
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Gewasbescherming en
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datum en plaats:

9 november 2016, Koppert
Biological Systems, Berkel & Rodenrijs
aantal deelnemers: 70
organisatie: KNPV, LTO Glaskracht Nederland,
Artemis en Koppert Biological Systems
effect: gebalanceerde meningen en het voornemen
van het Ministerie van Economische Zaken
tot versnelling van toelating van biologische
middelen

Vergroening middelenpakket
Het onderwerp van deze
discussiemiddag was vergroening van het middelenpakket.
Deelnemers waren afkomstig
uit verschillende groepen van
belanghebbenden: van beleid
tot productie en van onderzoek
tot handel. De middag werd
geleid door René Schepers.
Zeven personen hielden
een korte pitch. Dit waren
Willem Ravensberg (Artemis),
Maritza van Assen (Nefyto),
Willem-Jan de Kogel (WUR),
Nic van Roosmalen (Agrocare
Growers), Michiel van Geelen,
(Greenpeace), Susanne
Sütterlin (Ministerie EZ), Koen
Druijf (Waterdrinker Aalsmeer
BV). Na enkele pitches werd
er steeds gediscussieerd; soms
plenair en soms in kleine
groepjes. De conclusies en
visies werden plenair besproken en die avond nog
vervat in onderstaand persbericht.

Groene gewasbescherming
naar stroomversnelling
[persbericht] Wageningen, 9 november 2016
Groen heeft de toekomst en gewasbescherming
evolueert mee. Innovatie en snelle eenvoudige
toelating voor groene middelen kunnen daar
een kanteling in brengen. Dit vonden zeventig
vertegenwoordigers uit de sector: ondernemers,
producenten van gewasbeschermingsmiddelen,
adviseurs, onderzoekers en beleidsmedewerkers, tijdens het regionaal debat Green Valley. De
vergroening van de gewasbescherming is al jaren
gaande, maar kan en moet sneller. Het plaatsen
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Debatleider René Schepers (rechts) bevraagt
pitchers Nic van Roosmalen (links) en Koen Druijf
(midden).
van chemische middelen op zwarte lijsten, door
onder andere supermarkten, heeft vaak een negatief effect op het totale teeltsysteem. We moeten
juist toe naar een positieve lijst van middelen en
maatregelen die de sector steunen in de vergroeningslag. Ieder was het erover eens dat samenwerken en transparantie nodig zijn om dit te bereiken.
Het Ministerie van Economische Zaken gaat zich
sterk maken voor het versnellen van de toelating
van groene middelen, maar heeft daar de andere
ketenpartijen bij nodig.
Innovatie in de sector moet door de praktijk
aangezwengeld worden. Onderzoek draagt hier
aan bij door telers te faciliteren met praktijkonderzoek naar weerbare systemen en nieuwe (holistische) product- en marktconcepten. Als het op
die manier ingestoken wordt wil ook Greenpeace
kennis delen en meedenken over nieuwe
productconcepten.
De aanwezige telers voelen zich nog vaak in het
verdomhoekje gezet als de vervuilers die pesticiden toepassen in de teelt, terwijl zij juist biologisch als basis hanteren. Dit wij – zij-gevoel moet
aangepakt worden door de telers dichter bij de
consument te brengen en de consument te laten
zien dat de land- en tuinbouw een grote bijdrage
heeft aan de maatschappij en het platteland. Dat
we als consument dan iets meer moeten betalen
voor ons voedsel wordt gecompenseerd doordat
de land- en tuinbouw met groene gewasbescherming bijdraagt aan verduurzaming van wat er in
de winkelschappen aangeboden wordt.
De uitnodiging van Economische Zaken om gezamenlijk met alle ketenpartijen de toelating voor
de groene gewasbescherming te gaan versnellen
werd goed ontvangen. De aanwezigen gaan gezamenlijk deze handschoen oppakken om groene
gewasbescherming de plaats te geven die het
verdient in een moderne, duurzame samenleving.
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