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Foto voorpagina: Een pomp voor druppelirrigatie van aardappels op de ForwardFarm met daarnaast een bloemrijke akkerrand (foto: Norbert Veldkamp).
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Doriet Willemen

Hoofdredacteur KNPV

Vijftig jaar jong

Voor u ligt het eerste nummer van de vijftigste 
jaargang van Gewasbescherming. Een jubileum, 
waaraan we het komende jaar nog de nodige 
aandacht zullen besteden. Wat is er veranderd in 
50 jaar Gewasbescherming / gewasbescherming? 
Heel wat. Dat zie je al snel wanneer je het archief 
induikt en de titels van de artikelen in de eerste 
jaargang doorkijkt. Zo was er een artikel van de 
hand van L. Bos, Mycoplasma’s, een nieuw hoofd
stuk in de planteziektenkunde? En in iedere uit
gave (dus elke twee maanden) werd de lijst ‘Nieuw 
toegelaten bestrijdingsmiddelen’ opgenomen met 
daarop minstens 40 nieuwe middelen.

Kennis

Maar we gaan zeker niet alleen terugblikken op de 
afgelopen halve eeuw. Eigenlijk willen we als blad 
(en als KNPV) vooral ook vooruit blijven kijken. 
Daarom is het ook zo mooi dat dit jubileum
nummer voor een groot deel gevuld is met en 
door jonge gewasbeschermers en toekomstige 
plantenziektekundigen. Om te beginnen is er 
het bevlogen verhaal van Jelle van den Akker en 
Rob van Oudheusden. Enkele jaren geleden, in 
hun studententijd nog, legden zij de basis voor 
hun huidige startup SmartFarming. Hiermee 
helpen ze kleinschalige boeren in India een meer 
duurzame teelt op te zetten door middel van een 
speciaal ontwikkelde app voor mobiele telefoons. 
Voor veel kleinschalige boeren is dit een efficiënte 
manier – soms zelfs de enige manier – om toegang 
te krijgen tot kennis over ziekten en plagen in 
hun gewas.

Onderwijs

Ontsluiting van kennis is niet alleen voor Indiase 
boeren, maar ook in eigen land nog een hele 
klus. De KNPV probeert daar haar steentje aan 
bij te dragen. Zo heeft zij in 2017 en in 2018 het 
werk van GroenKennisnet gesponsord. In een 
artikel doet Pieter Boetzkes uit de doeken hoe 
GroenKennisnet zorgt voor de doorstroom van 
gewasbeschermingskennis naar onder andere 
het onderwijs.
Dat kennis en bewustzijn beginnen met goede 
informatievoorziening aan de basis, dat reali
seert de NVWA zich ook. Zij gaf opdracht tot het 
samenstellen van het lespakket Linvexo waar
mee leerlingen van de groene MBO’s kennis kun
nen opdoen over invasieve exoten en hoe ermee 

om te gaan. Er is voor deze aankomende hoveniers 
en groenwerkers in de toekomst een belangrijke 
rol weggelegd op dit gebied. Bij het voorkomen 
en bestrijden van plantenziekten en plagen zijn 
ze een onmisbare schakel, zoals ook naar voren 
kwam tijdens de KNPVnajaarsbijeenkomst 
‘Plantenziekten in de tuin’. Een terugblik hierop – 
inclusief de uitslag van de ledenenquête – is terug 
te vinden in dit nummer.

Studenten

Ook Semper Florens, de studievereniging voor 
studenten Plantenwetenschappen van de 
Wageningen Universiteit, toont actief interesse 
voor gewasbescherming. Verschillende studen
ten bezochten de KNPVnajaarsbijeenkomst, en 
andersom waren er ook meerdere KNPVleden 
afgekomen op de discussieavond die Semper 
Florens in november organiseerde. Sprekers, 
studenten en belangstellenden gingen enthousiast 
het gesprek met elkaar aan over het thema ‘De toe
komst van gewasbescherming’.

Toekomst

Het lijkt erop dat het gezegde ‘de jeugd heeft 
de toekomst’ ook bij Gewasbescherming opgaat. 
Maar een jeugdige leeftijd zegt natuurlijk niet 
alles. Niets en niemand is te oud om te in noveren 
of een nieuwe weg in te slaan, zoals ook te lezen 
valt in het artikel over de nieuwe ForwardFarm, 
onderdeel van het bedrijf Bayer dat zelf een 
geschiedenis heeft die meer dan 150 jaar terug
gaat. Kortom, voor een 50jarige ligt de toekomst 
nog open.
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Jelle van den Akker en 
Rob van Oudheusden

info@smartfarmingtech.com

SmartFarming App: duurzame gewas bescher
ming op maat voor kleinschalige boeren

Goede landbouw begint met goede informatie. De 
snelle groei van het aantal smartphones over de 
hele wereld, ook op het platteland, biedt de moge-
lijkheid om meer landbouwkennis toegankelijk 
te maken voor kleinschalige boeren in niet-Wes-
terse landen. Door de invoering van duurzame 
landbouwmethodes verbetert de productiviteit 
en het inkomen van deze boeren. SmartFarming 
ontwikkelt smartphone training applicaties 
(apps) die boeren van praktische landbouwadvie-
zen voorzien. Deze apps ondersteunen bestaande 
trainingsprogramma’s voor boeren.

Mogelijkheden app

De apps geven praktische adviezen op indivi
dueel niveau waarbij rekening wordt gehouden 
met lokale omstandigheden. De app stuurt de 
boer dagelijks berichten (in de lokale taal) met 
belangrijke adviezen en stimuleert om preventieve 
maatregelen te nemen. De adviezen beslaan het 
hele groeiproces van zaaien tot oogsten. De app 
biedt acht verschillende functies, maar de focus 
ligt op preventie van ziekten en plagen. Met de 
app kan een boer met behulp van foto’s plagen 
en ziekten in zijn veld identificeren. De app 
geeft adviezen hoe, waar en wanneer het veld 
het beste geïnspecteerd kan worden. Vervolgens 
wordt hij/zij geholpen om de mate van infec
tie van het veld te bepalen om daarna tot een 

beslissing te komen of ingrijpen nodig is of niet 
(Economic Threshold Level). Vervolgens advi
seert de app beheersmaatregelen. Hierbij worden 
de zogenaamde Integrated Pest Management 
(IPM) principes gevolgd. Daarnaast bevat de 
app ook rekenmodules voor op maat gemaakte 
irrigatie en bemestingsadviezen.
In rurale gebieden is het mobiele (internet)net
werk niet altijd betrouwbaar. Daarom is de app 
ontwikkeld als een stand alone app. Dit betekent 
dat de app offline werkt zonder dat er een inter
netverbinding nodig is. Zo heeft de boer altijd een 
werkende app ter beschikking, ook wanneer hij/zij 
in het veld is. Zodra er een internetverbinding is, 
worden de gegevens over het veld van de boer die 
opgeslagen zijn in de app, gesynchroniseerd en 
kan deze informatie worden gebruikt om trai
ningsprogramma’s te verbeteren. Een voorbeeld: 
wanneer de app registreert dat veel boeren in een 
bepaalde regio een specifieke ziekte identificeren, 
dan stuurt de app dit door naar de verantwoor
delijke trainer of landbouwadviseur. Die kan dan, 
naast het advies in de app, extra ondersteuning 
bieden aan de boerengroepen die dat op dat 
moment nodig hebben.

Startup door studenten

Het idee voor de trainingsapps is voortgekomen 
uit een studieproject tijdens de Wageningse 

Boeren in een katoenveld met het menu van de app (foto: SmartFarming).
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opleiding van Rob van Oudheusden en Jelle van 
den Akker. Na het zien van een film over de barre 
omstandigheden van de mensen die de aan basis 
van onze kleding staan, de katoenboeren, besloten 
deze toenmalige studenten in actie te komen. Het 
gebruik van veel chemische pesticiden maakt de 
katoenteelt tot een erg schadelijke onderneming 
voor de boeren. Bovendien zijn deze midde
len duur en risicovol voor mens en milieu. Een 
belangrijke reden voor het gebruik is een gebrek 
aan kennis bij de boeren. Zij weten vaak niet met 
welke plaag of ziekte ze te maken hebben en wan
neer ze actie moeten ondernemen. Veel boeren 
spuiten hierdoor te vaak en te veel. Dit brengt 
nieuwe problemen met zich mee zoals de opbouw 
van resistentie tegen middelen. De eerste app 
die SmartFarming ontwikkelde was dan ook een 
trainingsapp voor katoenboeren.
Van den Akker en Van Oudheusden zijn vaak in 
India geweest om vanaf 2015 samen met een 
lokale textielverwerker deze eerste app te ont
wikkelen. De kennis over specifieke ziekten en 
plagen werd ingewonnen bij consultants, over
heid, lokale organisaties, onderzoekers en uit de 
literatuur. Maar de app is ook samen met Indiase 
katoenboeren ontwikkeld, die aangaven aan welke 
informatie er behoefte was. In juni 2017 is de app 
geïntroduceerd aan 50 boeren in India voor een 
veldtest. Een maand later gebruikten 1400 boeren 
de app zonder dat daar promotie of marketing 
aan te pas kwam. In 2018 werd de app door 4400 
boeren actief gebruikt.

Wereldwijde ambities

Het gebrek aan actuele kennis over ziekten en 
plagen bij kleinschalige boeren beperkt zich niet 

tot katoen in India. Het is een wereldwijd pro
bleem waar de SmartFarming app flexibel op kan 
inspelen. De structuur die wordt gebruikt is overal 
toepasbaar en de app is zo gebouwd dat deze snel 
aangepast kan worden voor andere projecten, 
geografische locaties en gewassen. De adviezen 
zelf moeten wel worden bijgewerkt voor het gewas 
en de plaats. Momenteel werkt SmartFarming 
onder andere aan trainingsapps voor de aardap
pel en koffieteelt. Deze apps worden op maat 
gemaakt door bij de specifieke problemen van 
een bepaald gewas en een bepaalde locatie aan te 
sluiten. Zo is er bijvoorbeeld voor aardappelen een 
module ontwikkeld die is gebaseerd op weerdata 
en die boeren een bericht stuurt wanneer en 
welk fungicide preventief gespoten moet worden 
tegen Phytophthora infestans en Alternaria solani. 
Afhankelijk van de weersverwachting adviseert 
de app een middel. Het ene fungicide is syste
misch en blijft ook na een regenbui werkzaam. 
Het andere heeft een contactwerking en het heeft 
weinig zin om dit voor een regenbui toe te passen.

Stappen voor de identificatie van de katoenmot Helicoverpa armigera (foto: SmartFarming).

Inspecteren van katoenplanten (foto: SmartFarming).
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Bij alle fasen van het ontwerpproces betrekt het 
team van SmartFarming lokale boeren. De basis 
van een goede trainingsapp is het creëren van 
een oplossing voor een probleem. Daarom begint 
SmartFarming bij het ontwikkelen van een nieuwe 
app altijd met een analyse: het verzamelen van 
informatie over de kennis, uitdagingen, ervarin
gen en vaardigheden van de boeren geeft hand
vatten voor een gebruiksvriendelijk ontwerp. In 
oktober 2018 heeft SmartFarming een dergelijke 
analyse uitgevoerd in een koffieregio in India voor 
Rainforest Alliance. Binnen de koffieteelt geven 
met name koffieroest (Hemileia vastatri) en de 
stengelboorder (Xylotrechus quadripes) proble
men. Samen met lokale boeren zijn functies en 
informatie voor de nieuwe app bepaald. Volgend 
jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste 
versie getest.

Duurzame trainingen

Commerciële agribedrijven en nonprofitor
ganisaties zijn klanten van SmartFarming. Deze 
sector geeft jaarlijks veel geld uit aan trainingen, 
vaak eenopeen en via papieren materialen. 
Smartphone applicaties kunnen de effectiviteit 
van deze trainingen verhogen tegen relatief lage 
kosten. Organisaties zullen met SmartFarming 
apps een instrument in handen hebben om snel 
boeren te bereiken. Met lokale kennispartners 
kunnen we binnen een aantal maanden een app 
maken en testen met de boeren zelf. Hierdoor 
bereiken we boeren die anders weinig toegang tot 
informatie zouden hebben. Er zijn ongeveer 500 
miljoen kleinschalige boeren in de wereld. Steeds 
meer van hen hebben een Android smartphone 
waar apps op kunnen draaien.
Op basis van enquêtes en eenopeen interviews 
onder boeren die de katoenapp gebruiken, is 
duidelijk dat de opbrengst van de oogst bij de 
meesten van hen hoger wordt bij gebruik van 
de app. Daarnaast lijkt de app ook bij te dragen 

aan een milieuvriendelijkere gewasbescherming. 
Reacties als ‘normaal spuiten we 5x per jaar, nu 
maar 3x’, ‘we zijn feromoonvallen gaan gebruiken’ 
en ‘de omzet van de chemicaliënwinkel is gedaald’ 
wijzen hierop.
De app zet bewust in op milieuvriendelijke 
gewasbescherming door biologische methoden 
als eerste optie te adviseren, vervolgens IPM en tot 
slot de conventionele middelen. Daarnaast is er 
veel aandacht voor preventieve maatregelen, zoals 
uitleg over het aanleggen van een habitat voor 
natuurlijke bestrijders, hygiënemaatregelen en 
het gebruik van schoon plantgoed.

Toekomst

Van den Akker en Van Oudheusden dromen van 
een service die miljoenen boeren en honderden 
agribedrijven van dienst is met smartphone 
oplossingen die de landbouw wereldwijd verduur
zamen en de levensstandaard verhogen. Wilt u 
hieraan bijdragen als opdrachtgever, adviseur, 
kennispartner of op een andere manier? Neem 
dan contact met hen op.
Website https://www.smartfarmingtech.com/

QR code katoen app:

Identificeren van ziekten in koffie.
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Tjarda Everaarts

Redactie Gewasbescherming

ForwardFarming: duurzame landbouw 
gedemonstreerd in de praktijk

Het praktijk- en dialoogplatform Bayer 
ForwardFarming biedt in samenwerking met 
individuele telers kansen voor demonstratie van 
duurzame landbouw en het aangaan van dia-
logen rondom dit onderwerp. Niet alleen Bayer 
zelf, maar ook andere bedrijven die iets willen 
laten zien kunnen er gebruik van maken. Op ver-
schillende plaatsen in de wereld is een twaalftal 
ForwardFarms hierop ingericht. Eén bevindt 
zich in de Verenigde Staten, drie boerderijen zijn 
te vinden op het Zuid-Amerikaanse continent 
en acht in Europa. Ook in Nederland bevindt 
zich een ForwardFarm, in Abbenes, en afgelopen 
zomer namen Hans Mulder en Tjarda Everaarts 
van de redactie van Gewasbescherming er een 
kijkje.

Boerderij Het Groene Hart

Op boerderij ‘Het Groene Hart’ worden we ont
vangen door Joris Roskam en Hinse Boonstra van 
Bayer CropScience. Joris is Manager Sustainable 
Agriculture en sinds 2015 verantwoordelijk voor 
innovaties ten behoeve van duurzame landbouw 
en product stewardship: een juist gebruik van 
middelen. Hinse heeft als Manager Agricultural 
Policy & Stakeholders Affairs een belangrijke taak 
als gesprekspartner namens Bayer met belang
hebbenden en diverse partijen binnen onze 
maatschappij. Daarnaast is Hinse bestuurslid van 
onze eigen KNPV.

Joris en Hinse vertellen ons dat de boerderij waar we 
ons bevinden eigendom is van teler Jasper Roubos 
en dat Bayer voor ForwardFarming een aantal zaken 
van Jasper huurt, zoals de moderne ontvangst
ruimte waarin we ons bevinden met weids uitzicht 
op de omliggende akkers met bloemenstroken en 
een die dag zichtbare verdwaalde windhoos.

Wederzijds begrip

Maar waarom is dit platform ingericht? Omdat 
Bayer het belangrijk vindt om haar eigen geluid 
te laten horen over kansen en innovaties voor de 
toekomstige landbouw en om de kennis die ze 
heeft te delen, om zo bij te dragen aan verduur
zaming van de landbouw en het maatschappelijk 
debat hierover. De Haarlemmermeer – niet al te 
ver van Den Haag gelegen – is een goede locatie 
om gesprekspartners afkomstig uit of betrokken bij 
de landbouwsector te ontvangen. Je moet hierbij 
denken aan woordvoerders van politieke partijen, 
beleidsmakers en wetenschappers, maatschap
pelijke, natuur en milieuorganisaties, fabrikan
ten die gebruik maken van grondstoffen uit de 
landbouw, en supermarkten. In 2015 werden de 
eerste gasten ontvangen, maar inmiddels zijn het 
er al zo’n 10001500 per jaar. De ForwardFarm 
sluit daarmee aan bij de verwachtingen van Bayer. 
Door met de verschillende stakeholders in de prak
tijk van gedachten te wisselen kom je los van de 
vaak theoretische maatschappelijke discussie. Het 
leidt tot meer wederzijds begrip en dat is winst in 
het vaak gepolariseerde maatschappelijk debat.

Geïntegreerde teelt

Hinse laat ons een presentatie zien waarin allerlei 
factoren die moeten bijdragen aan een duurzame 
landbouw worden belicht. Geïntegreerd telen 
is volgens Bayer de basis voor verdere verduur
zaming van de akker en tuinbouw, waarbij ook 
verantwoord werken heel belangrijk is. Innovatie 
kan bijdragen aan het versterken van geïnte
greerd telen en verantwoord werken. Hierbij is het 
belangrijk steeds weer een afweging te maken tus
sen belangen voor milieu, mens en economie.
De focus ligt op een gezonde oogst die enerzijds 
een goed inkomen genereert voor de teler, maar 
anderzijds ook goed aansluit op de wensen uit de 
keten en van de consument. Daarnaast moeten we 

De ontvangstruimte van de ForwardFarm, met op 
de voorgrond bloemenstroken voor vergroting van 
biodiversiteit.
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meer met minder produceren. Dan gaat het om 
het optimaliseren van het gebruik van grondstof
fen en land en het verminderen van de negatieve 
invloeden op het milieu. Bij geïntegreerde teelt 
vormen het voorkómen van problemen met het 
gewas, een tijdige diagnose en het genezen als er 
toch iets mis gaat een geheel. De teler heeft hier 
een goed gevulde gereedschapskist voor nodig, 
waarbij chemische, biologische en mechanische 
methoden elkaar aanvullen en versterken.

Feiten over gevaar en risico

Na de presentatie volgt een rondleiding over de 
boerderij. Als eerste krijgen we een aantal educa
tieve opstellingen te zien. Zo is er een spel waarin 
de bezoeker wordt uitgenodigd producten met 
daarin voor de gezondheid van de mens schade
lijke stoffen op volgorde te zetten van giftigheid. 
Het zijn stoffen waarmee iedere burger in het 
dagelijks leven in contact kan komen en er zitten 
producten bij die de afgelopen jaren herhaaldelijk 
in het nieuws zijn geweest. Tabak uiteraard, maar 
ook tot worst verwerkt vlees, en natuurlijk pro
ducten met daarin glyfosaat en neonicotinoïden. 
Het gaat Bayer er vooral om duidelijk te maken 
dat potentieel gevaar van een stof wat anders is 
dan het risico wat iemand loopt om daadwer
kelijk schade te ondervinden van een bepaalde 
stof, immers: risico = gevaar x blootstelling. Het 
beoogde resultaat van het spel is bewustwording 
van de feiten. Dit is belangrijk omdat het regelma
tig gebeurt dat mensen door berichtgeving, o.a. 
in de media, op het verkeerde been worden gezet. 
Social media creëren nogal eens een ‘eigen waar
heid’, waar mensen gevoelig voor zijn. De focus op 
gevaar leidt volgens Bayer tot het onnodig verbie
den van producten die bij verantwoord gebruik 
veilig zijn. Een aantal presentatieborden tonen 
het toetsingsproces van potentiële gewasbescher
mingsproducten en laten zien welke toetsen een 
nieuw middel allemaal moet doorstaan voordat 
het wordt toegelaten.

Moderne technieken en maatregelen 
in de praktijk

Op het terrein is ook een spuitcabine aanwezig, 
waarin met een fluokit middelen klaargemaakt 
en gespoten kunnen worden, niet daadwerkelijk 
gewasbeschermingsmiddelen maar een vloeistof 
die met uvlicht zichtbaar gemaakt kan worden. 
Zo kan een teler leren hoe hij zo goed mogelijk met 
middelen om moet gaan zonder zelf met het mid
del in contact te komen en hoe hij ook kan voor
komen dat het middel terecht komt op plaatsen 

In cirkels wordt weergegeven dat aspecten in een geïnte
greer de teelt met elkaar samenhangen en in elkaar 
overlopen.

Uitleg over welke toetsen allemaal worden uitgevoerd 
voordat een gewasbeschermingsmiddel kan worden 
toegelaten.

Risico = gevaar x blootstelling
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waarvan dat niet de bedoeling is. Verder staat er 
op het terrein een spuitmachine met daarop een 
EasyFlow systeem, een gesloten vul, doseer en 
spoelsysteem voor vloeibare middelen uit jerrycans 
en kleine containers, waarmee elk mogelijk contact 
met het middel tijdens het vullen van de spuit, als 
ook onaangename geuren, vermeden wordt.
Ondanks het gebruik van driftarme doppen kun
nen middelen nog steeds in het oppervlaktewater 
terecht komen. Vaak is dit een gevolg van afspoe
ling van water met daarin aanwezige stoffen van 
het perceel. Praktische maatregelen om afspoeling 
en wateroverlast te verminderen zijn de aanleg 
van akkerranden als buffer langs sloten, maar 
ook drempels in ruggenteelt of een lagunegreppel 
langs of om een perceel, die de eerste afspoeling 
opvangt. Met een scan kan vooraf het afstroom
risico in kaart worden gebracht. De genoemde 
inrichtingsmaatregelen zijn te zien op het ter
rein van de ForwardFarm, naast informatie over 
beslissingsondersteunende systemen en maatre
gelen om de biodiversiteit te stimuleren. Zo zijn 
er natuurvriendelijke oevers, met een geleidelijke 
overgang van water naar land, die ruimte bieden 
aan planten en dieren, en een aantal bloemenstro
ken die als voedsel voor bestuivers en natuurlijke 
vijanden dienen. In de percelen rond de boerderij 
zijn verschillende sensoren van diverse bedrijven 
geplaatst om bijvoorbeeld de benodigde hoeveel
heid water zo goed mogelijk af te stemmen op de 
behoefte van het gewas en is er zelfs een proefvlak 
te zien met druppelirrigatie in aardappels.

Praten over mogelijkheden

Eigenlijk alles wat op de boerderij getoond 
wordt is op dit moment ook daadwerkelijk 

beschikbaar voor telers. De boodschap die 
wordt uitgedragen is dat er veel redenen zijn om 
positief te zijn. Er zijn tal van uitdagingen in de 
landbouw waar we als maatschappij of mens
heid iets mee moeten, maar er zijn ook tal van 
game changers: kijk naar de moderne verede
ling, de ontwikkelingen in precisielandbouw 
en innovatieve middelen, en daar wordt in de 
landbouwsector ook fors in geïnvesteerd. De 
ForwardFarm is een mooie plek om dit te laten 
zien. Een plek om niet alleen óver de landbouw
sector te debatteren, maar ook mèt.

Demonstratie van een gesloten doseer en 
reinigingssysteem op spuitapparatuur

Redactieleden
Voor uitbreiding van de redactie van 
Gewasbescherming zijn we op zoek naar twee 
enthousiaste redactieleden. De redactieleden 
dragen onderwerpen aan voor artikelen vanuit 
het eigen werkveld, schrijven – als ze dat willen 
– zelf een bijdrage of vragen personen binnen 
hun netwerk een artikel aan te leveren.

Tijdens de redactievergaderingen (vier keer per 
jaar) bespreken we ontwikkelingen en zaken die 
interessant zijn om aandacht aan te besteden in 
het blad.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Doriet Willemen, email: redactie@knpv.org

OPROEP
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Pieter Boetzkes

Groen Kennisnet

Groen Kennisnet zorgt voor kennisdoorstroom 
gewasbescherming

De Koninklijke Nederlandse Plantenziekte-
kun dige Vereniging (KNPV) sponsort Groen 
Kennisnet (GKN) voor de doorstroom van kennis 
over plantgezondheid en gewasbescherming in 
het onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek, bij de 
overheid en voor overige geïnteresseerden. In het 
themaportaal Plantgezondheid wordt deze ken-
nis ontsloten en vindbaar gemaakt.

Bijna 18.000 bronnen rond het thema plantge
zondheid waarvan ruim 9.000 op de zoekopdracht 
‘gewasbescherming’ biedt Groen Kennisnet 
(GKN) aan in zijn themaportaal Plantgezondheid. 
Mede dankzij de sponsoring door de Koninklijke 
Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging 
(KNPV) kan dit kennisplatform voor voedsel en 
groen deze vrij beschikbare verzameling van o.a. 
vakbladartikelen, presentaties, onderzoeksrap
porten, lesmateriaal en video’s ontsluiten en 
actueel houden. De samenwerking van KNPV en 
GKN wordt vanuit het groene onderwijs gecom
plementeerd met de inbreng van de Stuurgroep 
Gewasbescherming van de AOC Raad.

Samenwerking

Eind 2016 maakten de KNPV en Groen Kennisnet 
(GKN) afspraken over een samenwerking met als 
doel docenten en leerlingen/studenten in het 

GKNsubportaal Plantgezondheid te voorzien 
van actuele kennis. Die samenwerking houdt 
in dat GKN een kenniscollectie rond het thema 
plantgezondheid opbouwt en deze aanbiedt 
in het themaportaal Plantgezondheid. In dat 
themaportaal worden bezoekers via de rubriek 
Nieuws geattendeerd op nieuwe kennisbron
nen en vinden zij een groot aantal kennisdos
siers over onderwerpen die verwant zijn aan het 
thema plantgezondheid. Deze dossiers – waarvan 
ook het onderhoud door de KNPV gefinancierd 
wordt – geven een kort overzicht met uitleg en 
achtergronden over een specifiek onderwerp. 
Vaste elementen in een dossier zijn een definitie, 
kernpublicaties en meer informatie. Zo zijn er 
dossiers over bijvoorbeeld Bodemgezondheid, 
Onkruidbestrijding op verhardingen, Veilig werken 
met gewasbeschermingsmiddelen, Essentaksterfte 
en Kastanjebloedingsziekte.

Beeldenbank

De redactie van GKN werkt bij het samen
stellen van de inhoud van het themaportaal 
Plantgezondheid nauw samen met de Stuurgroep 
Gewasbescherming van de AOC Raad. Dit 
samenwerkingsverband van docenten gewas
bescherming van aoc’s financiert de nieuwsbrie
ven Plantgezondheid van GKN. Met een bijdrage 
van Bureau Erkenningen wordt ook de GKN
Beeldenbank Gewasbescherming onderhouden 
die via het themaportaal Plantgezondheid gemak
kelijk te vinden is. Deze beeldenbank, die mede tot 
stand kwam met medewerking van Wageningen 
Plant Research van Wageningen University & 
Research (WUR), bevat een grote verzameling 
informatie en beeldmateriaal over ziekten, plagen 
en onkruiden. Ook de lijsten met ziekten, plagen, 
nuttige dieren en onkruiden die voor het examen 
gewasbescherming A gekend moeten worden, zijn 
in de beeldenbank opgenomen.

Kennisdoorstroming

De samenwerking tussen de KNPV, de Stuurgroep 
Gewasbescherming en GKN resulteert in een 
belangrijk aandeel van de doorstroming van ken
nis in het agro, voedsel en natuurdomein. Voor de 
doelgroepen docenten en studenten en cursisten 
in het (groene) onderwijs, voor onderzoekers 

Een goede ontsluiting van beschikbare groene kennis 
is een hele klus (foto: Pixabay).
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en beleidsmakers, voor werkers in de sector en 
voor overige geïnteresseerden. Die doorstroming 
is nodig voor de vernieuwing van het groene 
onderwijs en om bij te dragen aan de innovatie 
in de sector. Met hun sponsoring en inhoudelijke 
samenwerking geven de KNPV en de Stuurgroep 
Gewasbescherming mede invulling aan het busi
nessmodel van GKN: gratis toegang tot de ken
nisbronnen doordat de aanbieders van kennis of 
partijen die daar belang bij hebben, betalen voor 
het ontsluiten van hun kennis die (deels) tot stand 
is gekomen met publieke gelden. In de realisa
tie van dat businessmodel zijn in de afgelopen 
jaren belangrijke stappen gezet. Organisaties 
die net zoals de KNPV en de Stuurgroep 
Gewasbescherming de doorstroming van kennis 
in hun subdomein sponsoren zijn bijvoorbeeld 
het Lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en 
Dierenwelzijn, Royal Flora Holland en De Groene 
Stad, de groene Centers of Expertise, de Topsector 
Biobased Economy, het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland en de beleidsdirecties van het 
Ministerie van LNV.

Over de auteur:
Pieter Boetzkes is programmanager 
Groen Kennisnet.
Reacties op dit artikel zijn welkom op 
info@groenkennisnet.nl

Wat is Groen Kennisnet?
Groen Kennisnet (GKN) is een project van 
Wageningen University & Research (WUR). 
Het faciliteert onderzoekers, docenten en 
studenten, ondernemers, beleidsmakers en 
overige belangstellenden bij het ontsluiten, 
zoeken en vinden van kennisbronnen en leer
materiaal op het gebied van voedsel en groen 
en maakt daarvoor gebruik van de nieuwste 
technologie.
Je vindt GKN op www.groenkennisnet.nl

Kennisbronnen
Met bijna een half miljoen kennisbronnen 
biedt GKN de grootste Nederlandstalige 
verzameling actuele en betrouwbare kennis
bronnen voor het domein voedsel en groen. 
Deze kennisbronnen worden ontsloten in de 
Kennisbank van GKN en verder via thema
portalen, dossiers, Wiki’s, nieuwsberichten en 
nieuwsbrieven.
Plantgezondheid is een van de 20 thema
portalen van GKN. Je vindt dat portaal op 
www.plantgezondheid.nl of binnen GKN.

Ook interessant
Naast het aanbod in het themaportaal 
Plantgezondheid biedt Groen Kennisnet 
andere interessante themaportalen 
waarin aspecten van Plant centraal staan. 
Voorbeelden zijn: Portaal CIV Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen, CoE Greenports, 
CoE Open teelten, Groen en Welbevinden, 
Praktijkgericht HAO. Je vindt het overzicht van 
en de toegang tot deze themaportalen in de 
hoofdnavigatie van www.groenkennisnet.nl

Bezoekcijfers Groen Kennisnet en Plantgezondheid

Groen Kennisnet
Aantal bekeken pagina’s 2017 600.000

Aantal bekeken pagina’s 2018 (tm oktober) 543.150

Aantal zoekopdrachten 2017 7.050

Aantal zoekopdrachten 2018 (tm oktober) 7.142

Portaal Plantgezondheid
Aantal bekeken pagina’s 2017 11.658

Aantal bekeken pagina’s 2018 (tm oktober) 16.654

Gebruik collectie Plantgezondheid 2018 (tm oktober) 502.069 downloads

Beeldenbank Gewasbescherming
Aantal bekeken pagina’s 2017 522.469

Aantal bekeken pagina’s 2018 (tm oktober) 515.000
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Doriet Willemen

KNPV

NVWA introduceert interactieve exoten 
in de klas

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit NVWA is de Leeromgeving 
Invasieve Exoten (LINVEXO) ontwikkeld. De 
applicatie bestaat uit een combinatie van 
educatie, wetenschap, natuurbeheer en game-
technologie, en is bedoeld als lesmateriaal voor 
scholen. Het is niet het eerste waar je aan denkt 
bij de NVWA. Hoe zit dat precies?

Risico’s invasieve exoten

Specialistisch adviseur invasieve exoten Jenneke 
Leferink werkt bij Bureau Risicobeoordeling 
&onderzoek van de NVWA. Zij legt uit waarom 
er besloten is tot een lespakket voor scholieren: 
‘Onze eerste taak bestaat natuurlijk uit het advise
ren van het ministerie, maar we zien dat er in de 
samenleving weinig bekend is over invasieve exo
ten en al helemaal over de risico’s die zij met zich 
meebrengen. In het algemeen schatten mensen 
risico’s te hoog in, maar we zien dat de risico
inschatting bij invasieve exoten juist te laag is. De 
maatschappij moet zich meer bewust worden van 
de impact die invasieve exoten kunnen hebben. 
Ik denk dan onder andere aan de bedreiging van 

de biodiversiteit door het wegconcurreren van 
inheemse soorten, aan het overbrengen van ziek
ten en plagen op inheemse soorten en op gewas
sen, maar ook aan de bedreiging van de eigen 
gezondheid door hooikoortsplant Ambrosia of de 
reuzenberenklauw.’ Soorten, zoals de eikenpro
cessierups, die op eigen kracht naar onze regio 
komen – al dan niet geholpen door klimaatveran
dering – horen volgens de definitie van Leferink 
niet tot de invasieve exoten.

Doel is bewustwording

Om de maatschappij meer bewust te laten zijn van 
de risico’s van invasieve exoten, is het nodig dat 
er hierover meer kennis komt onder de bevolking. 
Leferink stelde zichzelf de vraag waar te begin
nen met het oplossen van het kennistekort. ‘Het 
onderwijs leek ons de aangewezen plek daarvoor. 
De studenten in het groene onderwijs vormen de 
basis. Zij zijn degenen die gaan werken als ter
reinbeheerder of hovenier en aangezien menselijk 
handelen van groot belang is bij het tegengaan van 
de verspreiding van exoten, is het belangrijk dat zij 
de juiste kennis hebben. Denk bijvoorbeeld maar 
aan de manier waarop duizendknoop afgevoerd 
moet worden1.’
Adviesbureau Beleef & Weet maakte een inventa
risatie van het beschikbare onderwijsmateriaal op 
havo, vwo en het groene mbo en hbo. Het bleek 
dat er weinig kantenklaar lesmateriaal over inva
sieve exoten beschikbaar is, terwijl docenten – met 
name op mbo – aangaven dat daar wel behoefte 
aan is. Zo ontstond het idee voor Linvexo.

Bijzondere samenwerking

Voor het maken van Linvexo werkte de NVWA 
nauw samen met een aantal uiteenlopende 
instellingen en bedrijven, te weten de Radboud 
Universiteit, het Nederlands Expertise Centrum 
Exoten (NECE), adviesbureau Beleef & Weet, 
PWN Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder 
NoordHolland, het Nederlands Instituut voor 

1 Japanse duizendknoop mag niet in de groenbak, 

maar moet met het restafval verbrand worden om 

verspreiding tegen te gaan.

De officiële ingebruikname van Linvexo wordt 
gemarkeerd door het doorzagen van Amerikaanse 
vogelkers. Vlnr. Louise Vet (NIOOKNAW), Jenneke 
Leferink (NVWA) en Joke Couperus (PWN).
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Ecologie (NIOOKNAW) en gameontwikkelaar 
iTZiT. Het NIOO had al enige ervaring met een 
game over invasieve exoten en deze game fun
geerde als inspiratie voor Linvexo en als uitgangs
punt voor iTZiT om met nieuwe technologie een 
realistische 3Domgeving te ontwikkelen en die te 
verrijken met video’s, illustraties en achtergrond
informatie, die door experts van de verschillende 
kennisinstellingen werden aangeleverd.
Voor Joke Couperus, CEO van PWN, was het pro
ject een eye opener: ‘Als natuurbeheerder van een 
waterwingebied hebben wij ook te maken met de 
gevolgen van invasieve exoten voor de biodiversi
teit in onze natuur. Door dit project hebben we de 
educatieve smaak te pakken gekregen en gaan we 
de recreanten in ons duingebied informeren over 
invasieve exoten.’

Biodiversiteit

Het begrip biodiversiteit is al enkele malen geval
len. Louise Vet, die namens NIOOKNAW, bij het 
Linvexoproject betrokken is, legt uit welk verband 
er bestaat tussen exoten en biodiversiteit: ‘In een 
systeem met veel biodiversiteit is het lastiger bin
nendringen voor een nieuwe soort. In een arme 
omgeving met een kleinere soortenrijkdom maakt 
een nieuwkomer meer kans om zich te vestigen. 
Je ziet dat Japanse duizendknoop vaker problemen 

geeft in gedegenereerd gebied. De gemiddelde 
burger beschouwt deze plekken misschien als een 
groene en natuurlijke omgeving, maar het zijn 
vaak plaatsen met een lage biodiversiteit.
Overigens hoeft de komst van een nieuwe soort 
niet per definitie negatief te zijn. Het kan ook juist 
een verrijking zijn voor het ecosysteem, bijvoor
beeld als de nieuwkomer een overheersende plaag 
parasiteert. Maar bewust een soort van buiten 
inbrengen met dit doel is erg risicovol en niet 
direct aan te raden. Om een invasieve soort, of die 
nu inheems of exoot is, aan te kunnen pakken, 
moet je de ecologie van de soort kennen. Pas wan
neer je de groei en levenscyclus van een soort 
kent, kun je hem goed bestrijden. Nog een optie 
is om invasieve exoten te gebruiken als grondstof 
in de biobased economy. Er wordt bijvoorbeeld 
al gekeken hoe de woekerende waterplant grote 
waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) te verwer
ken is tot grondstoffen en of er een verdienmodel 
van te maken valt. Aandacht voor de risico’s op 
verspreiding blijft hierbij belangrijk.’

Gamen met exoten

Linvexo is een interactieve leeromgeving die 
informatie geeft over acht verschillende soor
ten invasieve exoten in verschillende bioto
pen. Naast de planten Japanse duizendknoop 

Screenshot van Linvexo met informatie over Japanse duizendknoop



14 GEWASBESCHERMING | JAARGANG 50 | NUMMER 1 | JANUARI 2019 

ONDERWIJS ] 

(Fallopia japonica), Amerikaanse vogelkers 
(Prunus serotina) en watercrassula (Crassula 
helmsii), komen ook de halsbandparkiet, de mus
kusrat, het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, 
de driehoeksmossel en de rode Amerikaanse 
rivierkreeft aan de orde.
De leeromgeving kan gebruikt worden bij klas
sikaal onderwijs maar ook bij groepsonderwijs en 
individuele leertrajecten. Per invasieve soort is er 
informatie te vinden over herkenning, herkomst 
en verspreiding, specifieke risico’s, onderzoek 
etc. Via buttons kan de leerling navigeren naar de 
gewenste informatie.
Bij Linvexo horen ook drie lessen ‘Invasieve exoten 
in de klas’: een basisles en twee verdiepings
lessen over ecologie of over bestrijding en pre
ventie. Samen met de docentenhandleiding en 
de werkbladen kunnen deze lessen onafhankelijk 
van elkaar gebruikt worden. Er is gekozen voor 
gebruik van actieve werkvormen zoals mind
mapping, expertgroepen en casussen. De lessen 
zijn ook geschikt voor onderwijs aan havo en 
vwoleerlingen.

Ervaringen van de doelgroep

Vorig jaar is met Linvexo al proefgedraaid op 
Helicon MBO Groenopleidingen. Zowel docen
ten als leerlingen waren positief. Docent Judith 
Ruhe van Helicon Velp is vanaf het begin betrok
ken geweest bij Linvexo: ‘Onze leerlingen zijn erg 
enthousiast over de interactieve leeromgeving. 
Ze zijn gek op gamen en op deze manier pikken ze 
de informatie sneller op. In veel gevallen nemen 

de leerlingen de stof beter op dan wanneer ze 
het uit een boek moeten leren. Het programma 
is mooi opgezet met korte blokjes tekst zodat 
de concentratieboog niet verslapt. We willen de 
interactieve leeromgeving vooral in het eerste en 
tweede leerjaar van onze opleidingen inzetten. 
De lessen die erbij horen en waarbij de leerlingen 
zelf aan de slag gaan met opdrachten, is meer 
geschikt voor het derde leerjaar.’

Niels Zweers is tweedejaars student Bos en 
natuurbeheer aan Helicon Velp. Hij laat op 
Linvexo de informatie over watercrassula zien: 
‘Als ik de cursor beweeg, beweegt de achtergrond 
mee. Zo kun je de omgeving op een 3D manier 
bekijken. Voor sommige mensen is dat misschien 
storend, maar ik vind het lekker levendig en er zijn 
meer leuke dingen. Als ik hierop klik, dan popt er 
een foto met een blokje informatie op en bij elke 
exoot staat er op het einde een aantal vragen die 
je moet beantwoorden. De applicatie geeft dan 
meteen aan of het goed of fout is en geeft uitleg.’ 
Voor Zweers’opleiding is ook de informatie over 
Amerikaanse vogelkers nuttig. Hij kan leren de 
bospest te herkennen en wat de manieren zijn 
om de soort te bestrijden en verdere versprei
ding te voorkomen. Dat Linvexo kan helpen bij 
de herkenning van exoten weet hij uit ervaring: 
‘Mijn opa en oma wonen in de Randstad en daar 
zitten heel veel halsbandparkieten. Ik lette daar 
eerst niet echt op – gewoon vogels dacht ik – maar 
nu herken ik ze en weet ik wat ze voor problemen 
kunnen geven.’
Volgens docent Judith Ruhe is er door Linvexo 
meer bewustwording gekomen onder docenten 
over het omgaan met invasieve exoten: ‘En dat 
gaan wij weer overdragen aan de leerlingen. 
Ik vind het belangrijk dat de jeugd hiermee aan de 
slag gaat, zij zijn de toekomst. Wij leiden hoveniers 
en groenwerkers op, die deze informatie weer 
onder de aandacht van burgers gaan brengen.’
Leferink rekent erop dat door dit lespakket meer 
bewustwording ontstaat in de samenleving over 
de risico’s van invasieve soorten. Dat dit niet van 
de ene op de andere dag zal gebeuren beseft ze 
terdege. ‘Dit is een eerste stap, het begin van een 
lang proces. Vergelijk het maar met roken, daar 
zijn ook decennia van collectieve bewustwording 
overheen gegaan, maar uiteindelijk komt er een 
omslag in de maatschappij. En dat zal met de ken
nis van en het omgaan met invasieve exoten ook 
gebeuren.’

De applicatie is vrij te downloaden na registratie 
via https://linvexo.pleio.nl/

Leerlingen krijgen via Linvexo op een interactieve 
manier kennis aangeboden over invasieve exoten 
(foto: Annerie Rutenfrans).
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Hilde Coolman

Master student Plant 
Sciences

Toekomst van de Gewasbescherming

Op 6 november heeft de discussieavond plaats-
gevonden over de toekomst van de gewasbescher-
ming, georganiseerd door Semper Florens (stu-
dievereniging van Plantenwetenschappers uit 
Wageningen) in samenwerking met de KNPV. 
Vele studenten en KNPV-leden vonden hun weg 
naar Wageningen, waardoor zeker 80 man klaar zat 
om te discussiëren. Tijdens de discussieavond werd 
stil gestaan bij 3 verschillende aspecten, bodem, 
plant en teelt, en de manier waarop die bij kunnen 
dragen aan de gewasbescherming van de toekomst.

Informatie en discussie

Na een korte introductie over de KNPV door 
Willem Jan de Kogel was het tijd om van start 
te gaan met het eerste college. Joeke Postma 
(Wageningen UR) trapte de avond af met een kort 
college over bodemgebonden ziekten en plagen 
en de weerbaarheid van de bodem tegen deze 
ziekten en plagen. Discussie over de stelling ‘Een 
oplossing voor bodemgebonden pathogenen 
is het verhogen van activiteit en diversiteit van 
bodemorganismen’ kwam aanvankelijk langzaam 
op gang, maar door gerichte vragen van de discus
sieleider Sander Langebeeke werden niet veel later 
verschillende meningen hierover gedeeld.

Geert Kessel (Wageningen UR) gaf als tweede een 
kort college over de rol van plantveredeling binnen 
de gewasbescherming. Hij focuste hierbij vooral 
op cisgenese in aardappels. Zijn stelling ‘Nieuwe 
veredelingstechnieken, zoals cisgenese, zijn de 
sleutel naar een duurzame gewasbescherming’ 
bracht een levendige discussie op gang. Eén van 
de aspecten die aan bod kwamen tijdens de dis
cussie is het tegenstrijdige belang bij het stapelen 
van resistentiegenen voor veredelingsbedrijven.

Integreren

De avond werd afgesloten door Jolanda Wijsmuller 
(Bayer) met een meer praktische kijk richting de 
gewasbescherming. Zij stond vooral stil bij de 
manier waarop geïntegreerde gewasbescherming 
(IPM) momenteel wordt toegepast. Haar stel
ling luidde: ‘Geïntegreerde teelt kan alleen slagen 
als de teler hiervan kan profiteren.’ De discussie 
ging verschillende kanten op van een licentie tot 
produceren tot de rol die gewasbeschermingsmid
delenfabrikanten hebben.

Na de discussieavond was er, tijdens de borrel, 
tijd om de avond na te bespreken. Het was leuk 
om te zien dat er ook tussen studenten en KNPV
leden werd geïntegreerd. Hopelijk vloeien hier 
leuke contacten uit voort die voor beide partijen 
van belang kunnen zijn in de toekomst!

Na afloop bleven studenten en KNPVleden samen 
napraten.

Sander Langebeeke kondigt de volgende spreker aan.
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Doriet Willemen

KNPV

Plantenziekten in de tuin
Terugblik najaarsvergadering 2018

De KNPV-najaarsbijeenkomst op 22 november 
stond in het teken van plantenziekten in de tuin. 
Gerard Korthals, Willem Jan de Kogel en Doriet 
Willemen organiseerden de dag in samen-
werking met Geert Pinxterhuis en met Rob 
Kerkmeester en Roland Verweij van de regie-
groep Gewasbescherming en Maatschappelijk 
Debat. Honderd belangstellenden afkomstig uit 
het onderzoek, de (hoveniers)praktijk, de tuin-
branche of als student of tuinliefhebber, waren 
aanwezig om kennis te nemen van de presenta-
ties van de verschillende sprekers en om deel te 
nemen aan het afsluitende debat.

Uitslag ledenenquête

De dag werd geopend door voorzitter Willem Jan 
de Kogel, die de uitslag van de ledenenquête van 
afgelopen oktober bekend maakte. Van de 446 
leden die per email de enquête ontvingen, vulde 
30% de vragen volledig in. De buxusmot werd 
door 35.6% van de ondervraagden als belangrijk
ste plaag of ziekte in de tuin of in de buurttuinen 
genoemd en stond daarmee met stip op plek 1. 
Bij de keuze van de drie belangrijkste ziekten of 
plagen uit een vooraf opgestelde lijst ontstond het 
beeld zoals weergegeven in onderstaande figuur.
Naast de buxusmot waren ook slakken veel voor
komend in de tuinen van de KNPVleden, hoewel 
aangegeven werd dat de slakkenoverlast dit jaar 
minder was door de droge en hete zomer. Verder 
werden onkruiden (zoals zevenblad, gras, mos en 

Japanse duizendknoop) vaak genoemd, evenals 
insecten (luizen, taxuskever, eikenprocessierups 
en spint). Schimmels (phytophtora, meeldauw, 
buxusschimmels en essentaksterfte) waren 
minder prominent aanwezig. Nematoden werden 
slechts een enkele keer genoemd, evenals de kat 
van de buren.
Van de respondenten antwoordde bijna de helft 
(46.3%) bevestigend op de vraag ‘Heb jij de indruk 
dat plantenziekten en plagen in particuliere 
tuinen een toenemend probleem vormen?’, terwijl 
een aanzienlijk deel (40.27%) geen grote toename 
van problemen zag. Reden voor een te verwach
ten toename is onder andere de klimaatveran
dering waardoor er meerdere generaties plagen 
per seizoen kunnen voorkomen, onkruidgroei en 
zaadzetting langer doorgaan, de kans op vestiging 
van exoten toeneemt en het broedseizoen van 
vogels uit fase is met de prooi. Ook de verminderde 
beschikbaarheid van middelen en een krimpend 
budget voor onderhoud van openbaar groen wer
den meermaals genoemd. De groep die geen toe
name van problemen verwacht is van mening dat 
er altijd al plantenziekten zijn gekomen en gegaan, 
dat problemen zich oplossen doordat de omgeving 
zich aanpast (natuurlijke vijanden) en dat er door 
verstening van particuliere tuinen minder planten 
en dus ook minder plantenziekten zullen zijn in 
die tuinen. Alles overziend, komen sommige leden 
tot de volgende relativering: ‘Als plantenziekte
kundige ben ik natuurlijk geen gewone tuinier 
en ik vind het heel interessant als er iets ziek of 
aangetast wordt. Onkruid bestaat bij mij niet echt, 
hooguit een plant op de verkeerde plek.’

Presentaties

Vervolgens werd door diverse kenners uit de 
praktijk en uit het wetenschappelijk onderzoek 
een uitgebreid en actueel beeld geschetst van de 
stand van zaken op het gebied van plantenziekten 
in particuliere tuinen. Ook de interactie tussen 
tuinen, openbaar groen en de agrarische praktijk 
kwam aan bod in de reeks lezingen, evenals inva
sieve exoten en manieren om plantenziekten in de 
tuin tegen te gaan. Er is al veel kennis beschikbaar 
en er zijn ervaringen met maatregelen om natuur
lijke ‘vrienden’ (Karin Winkler) en ondergrondse 
ecosystemen (Wim van der Putten) in de tuin te 
stimuleren en te verbeteren. Woekerende Japanse 
duizendknoop (Chris van Dijk), kale buxushagen 

Aantal keer dat een bepaalde ziekte of plaag in de 
top 3 van de respondenten van de KNPVenquête 
voorkwam.
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en problemen om de taxuskever onder controle 
te houden (Rob van Tol) tonen echter aan dat 
het vaak nog ontbreekt aan kennis over én een 
adequate aanpak van tal van plantenziekten en 
plagen. Daarbij moet ook de burger af van veel
vuldig gebruik van chemische middelen. Dit zal 
niet altijd eenvoudig zijn, aangezien veel mensen 
hun tuin met emotie koesteren. Toch is er al een 
kentering waarneembaar, met name bij de jongere 
generatie. De inrichting van een tuin en de mate 
van biodiversiteit in een tuin kunnen bijdragen 
aan het tegengaan van problemen. Vaak betreft het 
eenvoudige maatregelen zoals niet alle afgevallen 
bladeren opruimen in de herfst maar laten liggen 
voor egels. Ook met een doordachte tuininrichting 
is veel winst te behalen: plaats alleen verhardin
gen op plekken waar je ook daadwerkelijk loopt en 
voorkom zo ongewenste plantengroei.

Debat en stellingen

De dag werd afgesloten met een interactief 
paneldebat, waarbij de zaal kon stemmen op 
negen verschillende stellingen. Vervolgens wis
selden de panelleden Ben Scheer (Tuinbranche 
Nederland), Aad Termorshuizen (Onderzoek/
Consultancy) en Pier Oosterkamp (Ecostyle) van 
gedachten hierover met de aanwezigen. Uit het 
debat, dat geleid werd door Peter Leendertse, 
kwam naar voren dat er meer aandacht moet 

komen voor plantenziekten en plagen in tui
nen. Het is belangrijk een goed beeld hiervan 
te hebben, vooral gezien de interactie tussen 
tuinen, openbaar groen en agrarische percelen. 
Plantenziekten en plagen in tuinen kunnen altijd 
de kop opsteken, vaak afhankelijk van de weers
omstandigheden in een jaar. De inrichting van 
een tuin en de mate van biodiversiteit in een tuin 
kunnen bijdragen aan het tegengaan hiervan. 
Om goed om te kunnen gaan met plantenziekten 
en plagen is er meer voorlichting nodig, zowel 
aan particuliere tuinbezitters als aan hoveniers.

Alle presentaties en de uitslagen van de stellingen 
zijn terug te vinden op de website van de KNPV.
Op haar website www.velt.nu geeft de vereniging 
Velt praktische tips voor ecologisch tuinieren.

GertJan Koopman van 
organisatie HEEM vertelt 
in zijn presentatie over 
de rol van biodiversiteit 
in tuin en openbaar 
groen.

Greet Tijskens van de 
vereniging Velt legt uit 
hoe de inrichting van een 
tuin van invloed is op de 
plantengroei.

Na afloop van zijn presentatie luistert Pier Oosterkamp (Ecostyle) – hier op de voorgrond – samen met 
de andere aanwezigen in de zaal  naar de volgende spreker.

Klaas van Rozen vertelt 
tijdens het middag
program ma over 
maatregelen om slakken 
in de tuin te beheersen.

Tijdens het debat verschijnt achter de panelleden op 
een groot scherm de uitslag van de stemming op een 
stelling (foto: Petra van der Goes).
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Gebruik van koper als gewasbeschermingsmiddel 
in Europese Unie blijft toegestaan

Het permanente comité van experts voor planten, dieren, 
voeding en veevoer met vertegenwoordigers van alle lid
staten van de Europese Unie SCOPAFF heeft woensdag 28 
november besloten om de toelating van koper als werk
zame stof in gewasbeschermingsmiddelen binnen de 
Europese Unie met ingang van 1 januari 2019 voor zeven 
jaar te verlengen. Het besluit betekent dat is ingestemd 
met een voorstel van directoraatgeneraal Gezondheid en 
voedselveiligheid van de Europese Commissie. Tot eind 
2025 is het toegestaan dat per hectare in totaal maximaal 
28 kilo koper wordt toegepast. Dit komt overeen met een 
jaarlijkse hoeveelheid van vier kilo per hectare.

In Nederland is het gebruik van koperoxychloride als 
bestrijdingsmiddel sinds 2000 verboden. Biologische 
telers mogen in Nederland echter wel koperoxychloride 
als bladmeststof gebruiken, maar alleen in een veel lagere 
dosering. Het besluit van SCOPAFF betekent niet dat er 
per direct ook middelen met koper op de Nederlandse 
markt toegelaten zijn. Een middel heeft ook een natio
nale toelating nodig.

Bron: Akkerwijzer, 29 november 2018

Wageningen University & Research helpt China 
bij de ontwikkeling biologische bestrijding in 
kassen

Entomologen van de BU Glastuinbouw van Wageningen 
University & Research zullen de komende vier jaar 
de provincie Jiangsu in China helpen om biologische 
bestrijding van plagen in kassen te ontwikkelen.

In oktober dit jaar is een nieuw project van start gegaan 
en zijn de plannen met de Chinese partners voor de 
komende tijd uiteengezet. Bij een eerste bezoek aan het 
kassengebied in Taizhou zijn diverse inheemse natuur
lijke vijanden gevonden die potentie bieden voor inzet als 
biologische bestrijder in Chinese kasteelten.

China kent al jaren lang een sterke economische groei. 
De technologische en economische ontwikkelingen 
gaan razend snel en met de bijbehorende toegenomen 
welvaart is er in het land ook steeds meer vraag naar 
gezond en veilig voedsel. Pesticiden worden nu nog volop 
gebruikt in teeltgewassen en vormen een enorm risico 
voor mens en milieu. In de provincie Jiangsu wordt inten
sief groente geteeld in tunnelkassen, onder andere om de 
bevolking van grote steden als Nanjing en Shanghai, van 
verse groenten te voorzien. De lokale overheid in Taizhou 
in de provincie Jiangsu heeft de ambitie om het gebruik 
van pesticiden in de teelt van groenten te minimaliseren 
en om de ontwikkeling van biologische bestrijding te 
stimuleren. Om deze ambitie te verwezenlijken is samen
werking gezocht met Wageningen University & Research.

Strategische samenwerking
Biologische bestrijding van plagen is grotendeels in 
Nederland ontwikkeld en wordt al decennia met suc
ces toegepast in de Nederlandse Glastuinbouw. De 
Chinese tuinbouwsector wil dan ook graag leren van 
deze kennis om de ontwikkeling van biologische bestrij
ding in China te ontwikkelen. De lokale overheid in 
Taizhou heeft hiervoor samen met het Jiangsu Industrial 
Technology Research Institute (JITRI) een vierjarig 
project gefinancierd om biologische bestrijding te ont
wikkelen. Het project is onderdeel van een strategische 

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 nieuwsitems bij
de redactie aan te dragen.

China is i.s.m. WUR een vierjarig project gestart om 
biologische bestrijding in de kasgroententeelt in China 
te ontwikkelen (foto:WUR).
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samenwerking tussen JITRI en WUR. Binnen dit project 
zal ook worden samengewerkt met onderzoekers van de 
Landbouwuniversiteit van Najing. Afgelopen oktober 
was de succesvolle aftrap van het project met een IPM 
workshop in Taizhou, een bezoek aan de universiteit en 
aan het teeltgebied van groenten in Taizhou.

Inheemse natuurlijke vijanden
In China is het niet toegestaan om natuurlijke vijanden 
uit andere landen te importeren. Entomologen van 
WUR gaan de komende vier jaar daarom werken aan de 
ontwikkeling van biologische bestrijding met bestrijders 
die inheems zijn in China. In wilde vegetaties zullen 
inheemse natuurlijke vijanden worden verzameld voor 
identificatie en het opzetten van kweken. Kandidaat 
natuurlijke vijanden worden geëvalueerd in laborato
rium en kasproeven. Bij veldwerk in wilde beplantin
gen werden in korte tijd al vijftien soorten natuurlijke 
vijanden gevonden die verder getest kunnen worden in 
het project.

Bron: Wageningen University & Research, 
29 november 2018

Strokenteelt voor een weerbaar gewas

Door gewassen in stroken te telen kun je de ziektedruk 
verminderen. Bovendien is strokenteelt goed voor de 
bodemdiversiteit. Een video van Kennisonline laat zien 
dat strokenteelt perspectief biedt.
Door gewassen in grote aaneengesloten oppervlakten 
te telen, maak je ze kwetsbaar voor ziekten of plagen. 
Teelt je gewassen in stroken naast elkaar, dan is er meer 
bio diversiteit en kunnen ziektes zich minder snel ver
spreiden. Met die gedachte wordt op een proefbedrijf in 
Fevoland een meerjarig onderzoek uitgevoerd. In een 
video van KennisOnline laten onderzoekers zien dat 
strokenteelt bijdraagt aan meer diversiteit. zo kun je een 
robuust plantaardig productiesysteem ontwikkelen.

Bodem
Onderzoeker Dirk van Apeldoorn benadrukt dat de 
teelt in stroken niet alleen voor meer diversiteit op het 
land zorgt, maar ook dat het beter is voor de bodem. De 
bodem wordt minder verdicht. En wanneer het ene gewas 
geoogst wordt, is er altijd nog een ander gewas over zodat 
de bodem nooit lang kaal is. Op het biologisch land
bouwbedrijf Erf Flevoland, waar een deel van de praktijk
proeven wordt uitgevoerd, worden gewassen bovendien 
afgewisseld met bloemstroken. Op deze manier ontstaat 
een ‘robuust weerbaar’ landbouwsysteem.

Bron: Groenkennisnet, 26 november 2018

Dennenprocessierups komt steeds dichter bij 
Nederland: hoe herken je de levensstadia?

Een paar jaar geleden bevonden de rupsen van de den-
nenprocessierups zich nog aan de grens van Frankrijk 
met België. Het is daarom niet uitgesloten dat de den-
nenprocessierups zich inmiddels ook in België of zelfs 
in het zuiden van Nederland bevindt. Ook de dennen-
processierups heeft brandharen. Hier lees je hoe je de 
verschillende levensstadia van de dennen processierups 
kunt herkennen. De dennenprocessierups 
(Thaumetopoea pityocampa) behoort tot de familie 
van de tandvlinders (Notodontidae) en de onderfami-
lie processievinders (Thaumetopoeidae). De rups kent 
dezelfde levenswijze als de eikenprocessierups, maar 
heeft een andere waardplant. Het zijn eveneens sociale 
rupsen die in een groep leven.

In tegenstelling tot de eikenprocessierupsen, maken 
de dennenprocessierupsen al direct nadat ze uit het ei 
komen een nest. Net als de eikenprocessierups heeft een 
eipakketje van de dennenprocessierups ongeveer hon
derd tot driehonderd eitjes die bedekt zijn met schubben. 
De dennenprocessierupsen doorlopen vijf larvenstadia. 
Net als de eikenprocessierupsen ontwikkelen de eerste 
brandharen zich pas in het derde larvenstadium. Op de 
website van Nature Today (nieuwsbericht 25 november 
2018) zijn een film en foto’s van de verschillende stadia 
van de dennenprocessierups te zien.

De eitjes komen ongeveer 35 tot 45 dagen na afzet uit.
Nadat ze uit het ei komen, verplaatsen de jonge rupsen 
zich naar een andere plek dichtbij de eipakketjes en 
beginnen een nestje. In het begin zijn de rupsen licht
groen van kleur. Als de rupsen volgroeid zijn verlaten 
ze de nesten en gaan aan de wandel om een plek in de 
grond te zoeken om te verpoppen. Dit is het moment 
waarop ze makkelijk overlast kunnen veroorzaken voor 
mens en dier. Omdat ze ook op de weg lopen worden ze 
vaak doodgereden waarbij de brandharen achterblijven. 
Net als bij de eikenprocessierups kunnen de brandharen 
van de dennenprocessierupsen nog jaren actief blijven.

Ontwikkeling dennenprocessierups
De ontwikkeling is duidelijk afhankelijk van de omge
vingstemperaturen. Net als eikenprocessierupsen zijn 
dennenprocessierupsen in staat om zich te ontwikkelen 
bij zowel hogere als lagere temperaturen. Voor Nederland 
hanteren we de cyclus van de dennenprocessierupsen in 
Lyon. In warmere landen zoals in het oosten van Spanje 
kunnen ze al vanaf eind januari aan de wandel gaan om 
zich in te graven in de grond en zich vervolgens te ver
poppen. Ook de dennenprocessierupsen kunnen lang in 
verlengde diapauze gaan: drie tot zeven jaar.

Natuurlijke vijanden
Net als de eikenprocessierups kent de dennenproces
sierups veel natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, 
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sluipvliegen, zweefvlieglarven, bidsprinkhanen, kevers 
en vogels.

Waardplanten van de dennenprocessierups
Dennenprocessierupsen hebben de voorkeur voor 
den, ceder, lariks en douglas. Door nationale soort en 
klimaatverschillen kunnen meer of minder waardplan
ten geschikt blijken te zijn. Het gaat om de volgende 
soorten: Libanese ceder (Cedrus libani), Europese lork 
(Larix decidua), Canarische den (Pinus canariensis), 
draaiden (Pinus contorta), Aleppoden (Pinus halepensis), 
bergden (Pinus mugo), zwarte den (Pinus nigra), zeeden 
(Pinus pinaster), parasolden (Pinus pinea), ponderosaden 
(Pinus ponderosa), montereyden (Pinus radiata), grove 
den (Pinus sylvestris), douglasspar (Pseudotsuga men
ziesii) en ook tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata).

Verspreiding van de dennenprocessierups in Europa
De dennenprocessierups is tot nu toe waargenomen in 
Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Italië, Portugal, Macedonië, 
Montenegro, Slovenië, Zwitserland, Spanje, Albanië, 
Cyprus en Griekenland.

Risico van introductie dennenprocessierups via import 
van naaldplanten
Naast de hoge migratiegraad van de dennenprocessie
vlinders bestaat ook het risico dat met het importeren 
van naaldplanten eipakketjes van de dennenproces
sierups meekomen met het plantmateriaal. Zeker door 
import van plantmateriaal in de zomerperiode ontstaat 
het risico op meeliften van eipakketten. De eipakketjes 
zijn dusdanig klein dat fytosanitaire plantinspecties 
tekort schieten.

Bron: Nature Today, 25 november 2018

Onkruidbestrijdingsmiddel werkt in combinatie 
met resistent gemaakte biet

In de collegevergadering van oktober heeft het Ctgb een 
onkruidbestrijdingsmiddel toegelaten voor de teelt van 
suikerbieten die door klassieke veredeling resistent zijn 

gemaakt tegen de werkzame stoffen in dat middel. Het is 
voor het eerst dat een gewasbeschermingsmiddel dat zo 
werkt in ons land wordt toegelaten. Voor nietresistente 
bieten is het middel niet bruikbaar. Het middel was al 
toegelaten in Frankrijk, de toelating in Nederland volgt 
uit een wederzijdse erkenning. Het middel is uitsluitend 
voor professioneel gebruik.

Bron: Ctgb, 25 november 2018

Perspectief voor groene gewasbeschermings
middelen in tulp

De inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen, 
middelen op basis van plantenextracten of micro-
organismen, is een manier om teelt van gewassen 
te verduurzamen. In praktijkonderzoek wordt veel ken-
nis ontwikkeld, bijvoorbeeld over de aanpak van vuur 
in tulp.

Er is een groeiende belangstelling voor Gewasbescher
mings middelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s). 
Dat zijn middelen op basis van bijvoorbeeld planten
extracten of microorganismen die je kunt inzetten 
om ziekten of plagen te bestrijden. Hogeschoolstudent 
Bram Mulder onderzocht als stagiaire bij het gewasbe
schermingsbedrijf GMN zes van die middelen in een 
praktijkproef waarbij tulpen besmet waren met vuur, 
een schimmelziekte.

Potentie groene middelen
In het artikel ‘Kennis helpt bij keuze’ in vakblad Greenity 
vertelt de stagiair dat in twee of drie behandelingen de 
GNO’s een zichtbaar effect hadden tegen het vuur. Tot op 
zekere hoogte was het effect van die natuurlijke middelen 
op de schimmel vergelijkbaar met een chemische behan
deling. De proef is daarmee geslaagd, aldus Mulder. 
Het doel was de potentie van middelen in de vuurbestrij
ding te bepalen.
Tijdens de proef kwamen meer zaken aan het licht. 
Zo bleek dat de GNO’s een meervoudige werking hebben. 
Zo zou je ze ook kunnen inzetten tegen een andere ziekte 

Dennenprocessierupsen aan de wandel (foto: Wikipedia, 
CCA-SA3.0).

Perspectief voor groene gewasbeschermingsmiddelen in tulp 
(foto: Pixabay).
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of plaag. Een volgende stap is daarom die GNO’s te inte
greren in een spuitschema.

Integrated Crop Management
Gerard Top, algemeen directeur van GMN, ziet voor 
die groene middelen een belangrijke rol in de toe
komst. Om te vergroenen streeft hij Integrated Crop 
Management (ICM) na, waarbij de plant of het gewas 
centraal staat. Dat is een andere benadering dan bij 
Integrated Pest Management (IPM) waarbij de ziekte 
het uitgangspunt is. Bij ICM verzorg je de plant op basis 
van kennis, observatie en preventie. Omdat er nog veel 
vragen zijn over de groene middelen, steekt zijn bedrijf 
energie in onderzoek naar groene middelen.

Bram Mulder zegt dat telers nieuwsgierig zijn naar de 
werking van die groene middelen, maar dat er nog veel 
vragen zijn. Door dit onderzoek kun je telers helpen bij 
hun beslissing.

Bron: Groenkennisnet, 23 november 2018

NVWA doorzoekt bedrijf op illegale gewas
beschermingsmiddelen tegen buxusmotten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
heeft donderdag 22 november een bedrijf in het zui-
den van het land doorzocht. Het bedrijf wordt er van 
verdacht gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding 
van buxusmotten te verkopen die in Nederland niet 
zijn toegelaten. Bij de doorzoeking zijn administratie 
en gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. 
Er zijn geen aanhoudingen verricht.

In Nederland mogen alleen in Nederland goedgekeurde 
gewasbeschermingsmiddelen worden verkocht en 
gebruikt. Wanneer dergelijke middelen niet zijn beoor
deeld is onbekend of ze gevaarlijk zijn voor de gebruiker 
of het milieu. Het onderzoek is gedaan binnen het Fraude 
Expertise Knooppunt van de NVWA. Hierin pakken de 
verantwoordelijke toezichtdivisie van de NVWA en de 
Inlichtingen en Opsporingsdienst zaken gezamenlijk 
op. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel 
Parket van het Openbaar Ministerie.

Bron: NVWA, 22 november 2018

Toekenning eerste RKS Wood Prize aan 
Bart Thomma

De British Society for Plant Pathology (BSPP) heeft ter 
ere van Professor RKS Wood een prijs ingesteld voor 
excellent onderzoek naar de biologie van plantenziek-
ten en de toepassing ervan bij de bescherming van 
planten tegen pathogenen. De eerste RKS Wood prijs is 
toegekend aan prof. dr. ir. Bart Thomma.

Aan de prijs is een bedrag van £ 1000 verbonden en 
de voorwaarde een lezing te geven op een van de bijeen
komsten van de BSPP. Dit heeft op 11 december 2018 
in Warwick plaatsgevonden tijdens de Imaging Plant 
Microbe Interactions Conference.

Bart Thomma, de zoon van een fruitteler in Zuid
Limburg, ging na zijn studie plantenziektekunde aan 
de Wageningse universiteit, promoveren en werken als 
onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
Als postdoc keerde hij terug naar Wageningen om onder
zoek te doen naar de rol van effectors op de virulentie 
van de schimmel Cladosporium fulvum binnen de groep 
van professor Pierre de Wit bij het Laboratorium voor 
Fytopathologie.
In 2006 kreeg hij hier een aanstelling als universitair 
docent en ontwikkelde twee parallelle onderzoekslijnen. 
Het ene onderzoek richtte zich op LysM effectors, die 
chitinetriggered immuniteit in planten onderdrukken, 
het andere onderzoek focust op de genoomevolutie, 
effectoren en waardplantaanpassing van de schimmel 
Verticillium dahliae. Na de pensionering van professor 
De Wit werd Thomma aangesteld als zijn opvolger.
Thomma heeft veel publicaties op zijn naam staan 
in gerenommeerde tijdschriften als Science, Nature 
Biotechnology, Nature Genetics, Proceedings of the 
National Academy (USA), The Plant Cell, and PLoS 
Pathogens en Molecular Plant Pathology. Voor deze laat
ste twee tijdschriften is hij ook editor.

Bron: BSSP, 20 november 2018

Prof.dr.ir.(B.P.H.J.) Bart Thomma ontvangt 
de RKS Wood prijs.
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Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren 
Gewasbescherming

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor professionele teeltadvi-
seurs gewasbescherming de verplichting om in het bezit 
te zijn van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren 
Gewasbescherming.

Er bestaan al Bewijzen van Vakbekwaamheid voor pro
fessionals die handelen en werken met gewasbescher
mingsmiddelen. Door nu ook specifiek een Bewijs van 
Vakbekwaamheid voor professionele teeltadviseurs in te 
stellen wordt de kennisuitwisseling tussen onderzoek, 
advisering, onderwijs en praktijk verbeterd en de advies
vaardigheden en kennis van teeltadviseurs geborgd. 
Tevens volgt deze verplichting vanuit de Europese 
Richtlijn Duurzaam Gebruik.

Behalen van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren 
Gewasbescherming
Om in het bezit te komen van een Bewijs van 
Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming dient 
het Bewijs van Vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren en de 
opleidingsmodule ‘Adviseren Gewasbescherming’ uit het 
HBO profiel ‘Tuinbouw en Akkerbouw’ te zijn behaald. 
Het Bewijs van Vakbekwaamheid Gewasbescherming 
is vijf jaar geldig en wordt uitgegeven door Bureau 
Erkenningen. Op die website is meer informatie 
beschikbaar.

Verlengen
Een Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren 
Gewasbescherming kan verlengd worden door het volgen 
van vijfkennisbijeenkomsten ‘Adviseren gewasbescher
ming’ gedurende vijf jaar. Bureau Erkenningen zal elke 
vijf jaar inventariseren of aan deze eis is voldaan en, 
indien dit het geval is, het Bewijs van Vakbekwaamheid 
verlengen.
Kennisbijeenkomsten voor het Bewijs van 
Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming zijn 
ook geldig als kennisbijeenkomst voor de Bewijzen van 
Vakbekwaamheid Uitvoeren en Bedrijfsvoeren. Hierdoor 
kunnen telers die geïnteresseerd zijn in meerdere facet
ten van geïntegreerde gewasbescherming deelnemen aan 
de (zwaardere) kennisbijeenkomsten voor het Bewijs van 
Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming.

Overgangsregeling
Voor bestaande adviseurs, in loondienst of als zzp’er, is 
een overgangsperiode van toepassing.
Hiervoor gelden de volgende mogelijkheden:
• Adviseurs die vóór 01062018 in loondienst waren 

of als zzp’er waren geregistreerd én op 01012019 
beschikken over een geldig Vakbekwaamheidsbewijs 
Bedrijfsvoeren, ontvangen een Bewijs van 
Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. 
De aanvraag daarvan kan in de periode 01112018 
t/m 31122018 via Bureau erkenningen. Adviseurs die 

op deze wijze een vakbekwaamheidsbewijs verkrijgen, 
dienen ten minste vóór april 2020 één kennisbijeen
komst Adviseren te volgen.

• Aanvragers die uiterlijk vóór 01012019 zijn 
ingeschreven voor de opleiding Adviseren 
Gewasbescherming bij een van de kennisaanbieders 
krijgen een voorlopig Bewijs van Vakbekwaamheid 
Adviseren Gewasbescherming. Examen moet worden 
afgelegd vóór 31122020.

• Mensen die niet binnen de criteria van de overgangs
regeling vallen, kunnen een cursus volgen en examen 
doen op één van de vier groene HBO instellingen. 
De cursus Adviseren Gewasbescherming is ook onder
deel van de opleiding ‘Tuinbouw en Akkerbouw’ aan 
deze HBO instellingen.

Bron: NVWA, 16 november 2018

Levend Lab: realistischer onderzoek naar stoffen 
die in milieu terechtkomen

Chemische stoffen en nanomaterialen worden mas-
saal in producten verwerkt terwijl de risico’s niet goed 
ingeschat worden. Keer op keer blijken gesyntheti-
seerde stoffen het milieu sterker te verontreinigen dan 
labtesten voorspelden. Daarvoor waarschuwt hoogle-
raar Ecotoxicologie Martina Vijver van de Universiteit 
Leiden in haar oratie op 16 november.

Laboratoriumtesten schieten volgens Vijver tekort omdat 
ze niet een heel ecosysteem nabootsen. In haar oratie 
gaat ze dieper in op twee voorbeelden van stoffen waar 
realistischer onderzoek naar nodig is: landbouwgif en 
nanodeeltjes. ‘Maar ik kan hetzelfde zeggen voor vele 
andere stofgroepen zoals antibiotica, weekmakers en 
GenX.’

Waterleven sterker aangetast
Uit haar onderzoek naar neonicotinoïden, wereldwijd 
de meest verkochte middelen tegen insecten, blijkt dat 
het waterleven in Nederland sterker aangetast is dan 
gedacht. ‘Toxiciteitsprotocollen die het milieu moeten 
beschermen zijn gebaseerd op labtesten die de effecten 
op een ecosysteem meestal inschatten als een optel
som van een handvol soorten. Bovendien worden ze 
blootgesteld onder constante laboratoriumcondities. 
Dit is een te grote versimpeling van de complexiteit van 
een ecosysteem.’ Ook houden labtesten volgens Vijver 
onvoldoende rekening met het feit dat chemische stoffen 
en organismen de grenzen van water, bodem en lucht 
doorkruisen.

Levend lab
Vijver is een van de initiatiefnemers van het Levend Lab: 
in 2016 zijn op het Leiden Bio Science Park 38 natuur
getrouwe slootjes aangelegd. De slootjes staan in direct 
contact met open water waardoor realistisch getest kan 
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worden wat de werkelijke effecten zijn van landbouwgif 
en andere potentieel giftige stoffen. De resultaten zijn 
verontrustend. Watervlooien bleken in de sloten waar 
landbouwgif was toegediend wel 2500 keer gevoeliger – 
ze gingen dus veel sneller dood – voor de effecten dan in 
een gewoon lab waar de condities constanter zijn. En er 
traden meer onverwachte gevolgen op. De diversiteit van 
soorten aan de kant nam af omdat er minder voedsel in 
en rondom de slootjes was.
Nanomaterialen zijn geliefd vanwege hun bijzondere 
eigenschappen. In computers vergroten nanodeeltjes 
de opslagcapaciteit en verband met zilvernanodeeltjes 
vermindert infecties vanwege hun antibacteriële werking

Nanodeeltjes in milieu
In haar oratie pleit Vijver tevens voor een grondig 
onderzoek naar de mogelijke risico’s van nanomateri
alen. Deze minuscuul kleine deeltjes van een stof ter 
grootte van 1 tot 100 nanometer rukken vanwege hun 
bijzondere eigenschappen op in de meest uiteenlopende 
producten zoals apparaten, cosmetica, en textiel. Deze 
stoffen zijn nog niet massaal in het milieu geloosd omdat 
de nanotechnologie nog nieuw is. Haar onderzoeksgroep 
in Leiden liet zien dat nanodeeltjes groter dan 50 nano
meter zich vooral nestelen in het darmstelsel van bloot
gestelde organismen en kleinere nanodeeltjes werden in 
het hele lichaam teruggevonden.

Effecten langere termijn
Het is nog onbekend welke impact de deeltjes op de lan
gere termijn op het ecosysteem hebben. Daar gaat Vijver 
samen met haar collega’s en promovendi de komende 
jaren onderzoek naar doen. Vijver: ‘We kunnen slechts 
zelden alle consequenties van onze menselijke activitei
ten overzien. Toch moeten we, vooruitlopend op tech
nologische ontwikkelingen, realistischer risicoinschat
tingen maken voor het gebruik van nieuwe opkomende 
stoffen.’

Bron: Universiteit Leiden, 12 november 2018

Plantenveredeling in een stroomversnelling

Al meer dan honderd jaar werken Wageningse verede-
laars aan nieuwe plantenrassen. In de loop van de tijd 
verschoof de aandacht van opbrengstverhoging naar 
andere veredelingsdoelen. En nieuwe technieken zorg-
den ervoor dat veredeling in een stroomversnelling is 
gekomen.

Plantenveredeling is een oerWagenings vakgebied, 
schrijft Wageningen World in het artikel ‘Zoeken naar 
de beste genen’. Al meer dan honderd jaar worden in 
Wageningen nieuwe rassen gekweekt. Het Instituut voor 
Plantenveredeling werd gesticht in 1912 en is daarmee 
ouder dan de universiteit. Wageningse veredelaars 
richtten zich aanvankelijk vooral op productieverbe
tering van gewassen. Zo kon door de introductie van 
nieuwe Wageningse tarwerassen tussen 1900 in 1920 
de opbrengst stijgen van circa 2.000 naar 2.700 kilo. Tot 
pakweg 1950 waren vooral Wageningse tarwerassen van 
belang. Nu zijn het veredelingsbedrijven die zich toeleg
gen op nieuwe rassen en worden er opbrengsten van 
bijna twaalf ton per hectare gehaald.

Ziekteresistentie
Wageningse veredelaars leggen zich sinds de jaren zestig 
minder nadrukkelijk toe op introductie van nieuwe ras
sen op de markt – het bedrijfsleven nam die rol geleidelijk 
over – en richten zich nu meer op gewassen die niet com
mercieel veredeld worden. Je kunt daarbij denken aan 
quinoa, hennep, vlas, goudsbloem, olifantsgras, aardbei, 
appel en peer.
Ook het veredelingsdoel verandert. Opbrengstverhoging 
staat niet centraal. Zo maakt plantenveredelaar Gerard 
van der Linde in het artikel duidelijk dat hij bij het 
quinoaonderzoek let op zout en droogteresistentie. En 
in veel veredelingsprogramma’s speelt de zoektocht naar 
ziekteresistentie een belangrijke rol.

De slootjes van het Levend lab in het Bio Science Park Leiden (foto: Henrik Barmentlo).
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CRISPR-Cas
Naast dat het veredelingsdoel verandert is ook de tech
niek sterk in ontwikkeling. Honderd jaar geleden konden 
veredelaars niet veel meer doen handmatige selectie 
uitvoeren van de planten met de beste eigenschappen 
om mee te kruisen. Dat was tijdrovend. Nu zijn er andere 
technieken.
Vanaf de jaren veertig begonnen veredelaars zelf muta
ties op te wekken met chemicaliën of bestralingen. Vanaf 
de jaren negentig kwam er de mogelijkheid om met 
moleculairbiologische technieken het DNA doelgericht 
te veranderen. Met de nieuwe CRISPRCas techniek is het 
mogelijk het DNA heel subtiel te veranderen.

Genoom
Nadat in 2011 het volledige genoom van aardappel in 
kaart was gebracht, en in 2012 dat van tomaat, is de ver
edeling van die gewassen in een stroomversnelling geko
men, schrijft Wageningen World. Veredelingsprogramma’s 
die vroeger vijftig jaar duurden zijn nu binnen vijf jaar 
afgerond.

Bron: Groenkennisnet, 12 november 2018

Glyfosaatinjecteur voor Japanse duizendknoop

Een van de manieren om Japanse duizendknoop aan 
te pakken is de plant boven de grond te injecteren met 
glyfosaat. Om niet door de knieën te hoeven bij het 
injecteren, is er een weedinjector ontwikkeld.

Japanse duizendknoop is een hardnekkig onkruid. Wie 
denkt de plant te bestrijden door de plant te maaien, 
komt tot de ontdekking dat deze soort een veelkoppig 
monster is. De plant breidt zich ondergronds uit en steekt 
overal de kop op. Een van de manieren om de soort goed 
aan te pakken, is een injectie met glyfosaat.

Injector
Het beste doe je dit door het onkruidbestrijdingsmid
del vijf centimeter boven de tweede knoop te injecteren. 
Dat is vlak boven de grond. Om niet door de knieën te 
hoeven heeft het bedrijf Laat Veterinary Supplies een ver
lengde injectiespuit ontwikkeld, zo meldt vakblad Tuin en 
Park Techniek in het artikel ‘Glyfosaatinjectie’.

Sapstroom
Je prikt het best in wat dikkere stengels, stengels die op 
30 cm hoog zo’n 1,5 cm dik zijn. En het beste tijdstip is 
aan het begin van het najaar omdat de sapstroom zich 
dan begint om te keren. Glyfosaat komt zo beter bij de 
wortels. Naast injectie met glyfosaat zijn er veel meer 
manieren om Japanse duizendknoop aan te pakken. 
Op de website Bestrijding duizendknoop vind je alle 
beproefde methoden.

Bron: Groenkennisnet, 10 november 2018

Lust de buxusmot ook andere struiken?

Vrijwel iedere buxuseigenaar in Nederland heeft 
inmiddels al kennis gemaakt met de buxusmot. 
Deze exoot uit Azië heeft al heel veel buxusstruiken kaal 
gevreten en veel mensen hebben besloten om de buxus 
te vervangen voor een andere struik. Dat kan, maar 
pas op, want er zijn aanwijzingen dat de rups van de 
buxusmot wellicht ook andere struiken lust.

De rupsen van de buxusmot waren deze zomer flink in 
het nieuws. Het is een groen met gele rups met zwarte 
stippen, De struiken waar de rupsen inzitten, worden 
al snel totaal bruin met opgevreten bladeren en over
gebleven bladskeletten. Heel veel buxusstruiken zijn 
al gerooid en beland in de containers met groenafval. 
Tot dusver werd ervan uitgegaan dat de rupsen gespe
cialiseerd waren in buxus en geen andere struiken aten. 
Toch kwamen er wel meldingen van buxusmotrupsen 
die ook andere struiken zouden eten. Daarom startte 
De Vlinderstichting een onderzoek.

Niet alleen buxus
Eline Arts, studente aan het Helicon MBO in 
Geldermalsen, deed bij De Vlinderstichting kweekproe
ven met de buxusmot. Ze heeft rupsen en vlinders van de 
buxusmot bij zes verschillende struiken geplaatst en geke
ken wat er gebeurde. Dwergmispel (Cotoneaster), Japanse 
hulst (Ilex crenata) en ook Wilde liguster (Ligustrum vul
gare) werden niet door de rupsen gegeten. Er werden op 
de liguster wel eitjes gelegd, maar deze kwamen niet uit.
Pachysandra echter, een bodembedekker die ook veel 
in Nederlandse tuinen te vinden is, bleek wel gegeten te 
worden door de rupsen en ook nieuwe eitjes kwamen uit. 
Dit betekent dat het in potentie een waardplant is. Dat 
geldt ook voor de Japanse kardinaalsmuts (Euonymus 
fortunei). Er zijn nog geen meldingen dat vlinders in de 
vrije natuur op deze planten hun eitjes afzetten, maar 
deze kweekwaarnemingen wijzen erop dat dit zeker niet 
onwaarschijnlijk is.

Bron: Vlinderstichting, 10 november 2018

Residuen van bestrijdingsmiddelen in bodem 
van ruim tachtig procent van Europese 
landbouwgrond

Onderzoekers van Wageningen University & Research 
hebben onderzoek gedaan naar residuen van 76 ver-
schillende gewasbeschermingsmiddelen in de toplaag 
van landbouwgrond in elf lidstaten van de Europese 
Unie. Daarbij werd in tachtig procent van de 317 mon-
sters residuen gevonden. De onderzoekers hebben over 
de studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijd-
schrift Science of the Total Environment. De aanwezig-
heid van een mengsel van residuen in de monsters was 
meer regel dan uitzondering.
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De bodemmonsters die werden geanalyseerd kwamen 
van percelen die werden gebruikt voor de teelt van 
aardappelen, tarwe, maïs, groenten en druiven voor 
de wijnbouw. Van de 76 werkzame stoffen waarop de 
monsters werden onderzocht werden er van 43 deze 
stoffen residuen gevonden, deels in de oorspronkelijke 
vorm, deels in de vorm van metabolieten. In 58 proceent 
van de monsters werd meer dan één residu aangetroffen. 
Dat liep op tot dertien stoffen in één monster. Er werden 
meer dan honderdvijftig verschillende mengsel van resi
duen gevonden. In 25 procent van de monsters betrof het 
residu in een monster slechts één werkzame stof.

Glyfosaat, DDT en schimmelbestrijders
Het vaakst troffen de onderzoekers glyfosaat en het meta
boliet daarvan AMPA aan. Ook vonden zij metabolieten 
van DDT dat al tientallen jaren niet meer toegelaten is 
in Europa. Verder ook breedwerkende schimmelbestrij
dingsmiddelen als boscalid, epoxiconazole en tebucona
zole. De hoogste concentratie die werd gevonden lag op 
2,87 milligram per kilogram grond.

Meer aandacht bij toelating
Prof. Violette Geissen van de leerstoelgroep Bodemfysica 
en grondmanagement wijst op het feit dat bij het toe
latingsonderzoek voor gewasbeschermingsmiddelen 
door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA 

weinig aandacht is voor de effecten van mengsels van 
residuen in de bodem. Er wordt alleen een beoordeling 
gemaakt voor een individuele werkzame stof en slechts 
gekeken naar een beperkt aantal bodemorganismen. Het 
Wageningse onderzoeksteam pleit voor meer aandacht 
voor bodemvervuiling via residuen van gewasbescher
mingsmiddelen en een integrale aanpak in de beoorde
ling van een toelatingsaanvraag.

Bron: Wageningen University & Research, 9 november 2018

Biologen vinden mogelijke achilleshiel van 
beruchte bananenschimmel

De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door de 
gevreesde Fusarium verwelkingsziekte. De oorzaak is 
een schimmel die bananenplanten laat verwelken en 
sterven. Onderzoek onder leiding van prof. Martijn Rep 
van de Universiteit van Amsterdam heeft nu een moge-
lijke achilleshiel van deze schimmel blootgelegd.

De bananen in onze supermarkten hebben er niet altijd 
zo uitgezien als nu. Tot halverwege vorige eeuw waren 
bananen kleiner, dikker, en als je kenners mag geloven 
ook smakelijker. Tot de beruchte Fusarium verwelkings
ziekte (ook wel ‘Panamaziekte’ genoemd) toesloeg, die 
wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxyspo
rum. Onze oude banaan, de Gros Michel, was heel 
gevoelig voor deze schimmel. Wereldwijd veranderden 
bananenplantages in rottende vlaktes, en even leek het 
erop dat we het populaire fruit vaarwel moesten zeggen.

Nieuw type banaan
De redding kwam in de vorm van een bananenras 
genaamd Cavendish. Deze langere, dunnere, en wat 
meligere banaan bleek niet gevoelig voor de beruchte 
schimmel. Alle bananen die tegenwoordig commercieel 
worden geteeld zijn klonen van die ene verwelkings
ziekteresistente Cavendish plant. Maar in de jaren ’80 
dook er in Azië een nieuwe variant van de schimmel op, 
‘tropical race 4’ oftewel TR4. Ondanks verwoede pogin
gen om de schimmel te stoppen heeft deze zich inmid
dels ook verspreid naar Afrika. En omdat alle Cavendish 
bananen klonen van elkaar zijn, en dus allemaal gevoelig 
voor de nieuwe schimmel, vormt deze een grote bedrei
ging voor alle commerciële bananenplantages.

Eiwit
Biologen proberen daarom wereldwijd meer te weten 
te komen over de schimmel die verwelkingsziekte 
veroorzaakt en waarom bananenplanten hier wel of 
niet gevoelig voor zijn. Een internationaal team onder 
leiding van prof. Gert Kema van Wageningen Universiteit 
heeft hier subsidie voor gekregen van de KNAW. Als 
onderdeel van dit team deed de onderzoeksgroep van 
prof. Martijn Rep van de Universiteit van Amsterdam 
onlangs een belangrijke ontdekking: ze hebben een eiwit 

Er zijn aanwijzingen dat kardinaalsmuts (Euonymus 
fortunei) ook waardplant van de buxusmot kan zijn (foto: 
James H. Miller, USDA, CCA3.0).
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en het bijbehorende gen geïdentificeerd dat de bananen
schimmel zo agressief maakt. Hun resultaten zijn op 22 
oktober verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift 
Plos One.

Bekend van tomaten
‘We kwamen op dit idee dankzij een verwante schimmel
ziekte bij tomaten’, vertelt Rep. ‘In die tomatenschimmel 
draagt een eiwit genaamd Six1 bij aan de virulentie van 
de schimmel. Zonder dit eiwit is de schimmel lang zo 
agressief niet. We vonden in de bananenschimmel een 
sterk vergelijkbaar eiwit. Dus toen zijn we gaan onderzoe
ken of ook in deze schimmel dit eiwit zo essentieel is voor 
het ziek maken en laten sterven van de plant.’

Praktijkproef
Het team deed een proef waarbij een deel van de bana
nenplanten werd besmet met de gebruikelijke TR4 
versie van de bananenschimmel, en de rest met een 
versie waarin ze het gen Six1a hadden uitgeschakeld. 
Bananenplanten uit de eerste groep werden zoals 
gebruikelijk ziek. Maar planten die besmet waren met 

de gemodificeerde schimmel praktisch niet. ‘Hiermee 
hebben we een mogelijke achilleshiel van de schimmel 
gevonden’, zegt Rep. ‘We kunnen nu bijvoorbeeld op zoek 
gaan naar een bananenvariant die dit eiwit ‘herkent’ en 
daardoor immuun is tegen de ziekte, net als bij tomaten
planten is gevonden.’

Meerdere sporen
In de strijd tegen de Panamaziekte wordt ook in andere 
richtingen gedacht. Zo hebben onderzoekers in Australië 
een genetisch gemodificeerde bananenplant ontwik
keld die ongevoelig is voor de bananenschimmel. Rep: 
‘Het is altijd goed om op meerdere sporen in te zetten. 
Je kunt in de strijd tegen dit soort ziekten de planten zelf 
verbeteren, of de ziekmaker aanpakken. Door op meer
dere sporen in te zetten kunnen we hopelijk onze huidige 
bananen van de ondergang redden.’

Bron: Universiteit van Amsterdam, 8 november 2018

5,7 miljoen voor toekomstbestendige slarassen

Een nieuw onderzoeksproject van 5,7 miljoen euro gaat 
ervoor zorgen dat sla weerbaarder wordt tegen ziekte-
verwekkers en klimaateffecten, en beter kan groeien in 
nieuwe teeltsystemen. Onderzoekers van onder andere 
de Universiteit Utrecht gaan eigenschappen en geneti-
sche informatie van vijfhonderd wilde en gecultiveerde 
slasoorten in kaart brengen. ‘Het is de bedoeling dat 
we de beste eigenschappen van die slasoorten combi-
neren in nieuwe rassen die uiteindelijk in onze salades 
belanden.’
Twaalf onderzoeksgroepen van Wageningen University 
& research, de Universiteit Utrecht en de Universiteit 
Leiden gaan een breed scala aan eigenschappen van 
vijfhonderd van deze slalijnen in kaart brengen om een 
sterke kennisbasis te verkrijgen.

Het project LettuceKnow, onder leiding van hoogleraar 
Guido van den Ackerveken van de Universiteit Utrecht, 
krijgt een Perspectiefsubsidie van NWO van vier miljoen 
euro. Daarnaast dragen zes grote zaadveredelingsbedrij
ven samen 1,7 miljoen euro bij om het project mogelijk te 
maken.
Van een aantal belangrijke voedselgewassen, zoals maïs 
en tomaat is het genoom goed in kaart gebracht en met 
deze kennis is er bij de veredeling van nieuwe rassen 
al veel winst geboekt. ‘Voor sla geldt dat veel minder, 
terwijl dat toch één van de grotere groentegewassen is’, 
zegt Guido van den Ackerveken. ‘En het Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland bezit meer dan tweedui
zend lijnen van gecultiveerde en wilde slasoorten uit het 
Middellandse Zeegebied en ZuidWest Azië.’

Ziekteverwekkers
Dat doen ze met technieken waarmee ze de activiteit 
van alle circa 30.000 slagenen in kaart brengen, door 

Costa Rica, 1919: bananenplanten van de variëteit Gros 
Michel zijn getroffen door de Fusarium verwelkingsziekte 
(illustratie uit het boek Banana Wilt door Elmer Walker 
Brandes).
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uiterlijke kenmerken exact te meten en te kijken hoe de 
gewassen reageren op allerlei stimuli – zoals ziektever
wekkers en zoutstress. ‘Dit gaat veel belangrijke informa
tie opleveren over hoe sla groeit en hoe de weerbaarheid 
gereguleerd wordt’, aldus Van den Ackerveken. ‘Als we 
de genetische informatie koppelen aan de dataanalyse, 
dan kunnen we erin slagen om de onderliggende erfelijke 
eigenschappen te identificeren. In het tweede deel van 
de studie wordt gekeken welke eigenschappen in de ver
edeling (en dus in de gecultiveerde sla) kunnen worden 
toegepast.’

Vertical farm
Zo kunnen slarassen gekweekt worden die optimaal 
kunnen groeien tijdens droge en warme omstandig
heden, in verzilte grond of bij meerlagenkweek (het 
zogenoemde vertical farming). Daarnaast is de kennis 
ook breder toepasbaar dan alleen bij de slaveredeling, 
zo verwacht Van den Ackerveken. ‘Sla maakt deel uit van 
de Composietenfamilie. Dat is de grootste plantenfamilie 
die er is, maar nog geen enkele soort uit die familie is zo 
intensief onderzocht als wij nu gaan doen voor sla. De 
kennis die we tijdens LettuceKnow opdoen, is dan ook 
nuttig voor onderzoek naar andere planten uit die familie 
– zoals witlof of de zonnebloem, maar ook voor andere 
bladgroenten.’

Dit project is een samenwerking van de Universiteit 
Utrecht, Wageningen University & Research, de 
Universiteit Leiden, het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht, Bejo Zaden, Centre for Genetic Resources, 
ENZA Zaden, Rijk Zwaan, Syngenta, Takii & Co. Ltd., en 
Vilmorin & Cie

Bron: Universiteit Utrecht, 8 november 2018

Nieuwe slakkenspoormot: aantal soorten in 
Nederland dit jaar verdubbeld

Er is een nieuwe soort slakkenspoormot ontdekt: 
Phyllocnistis extrematrix. De rups van deze mineermot 
is gebonden aan populieren. Enkele maanden eerder 
werden twee nieuwe soorten slakkenspoormotten op 
wilg gemeld. Met deze nieuwe vondsten is het aantal 
Nederlandse soorten slakkenspoormotten in één jaar 
verdubbeld tot zes.

In 1955 werd het massaal voorkomen van Phyllocnistis 
extrematrix in Rusland en Kazachstan beschreven. 
Daarna werd deze soort heel lang niet meer gemeld, maar 
de laatste jaren komen er waarnemingen uit Zuid en 
MiddenEuropa. Wellicht is deze soort dus over het hoofd 
gezien, maar het is ook mogelijk dat het ten dele een 
recente uitbreiding betreft. Slakkenspoormotten wor
den meestal het best herkend aan de lange opvallende 
gangmijnen die op een slijmspoor van een slak lijken: 
de rups zuigt alleen sap op uit de epidermale cellen van 
blad of stengel, waardoor de mijn zich met lucht vult en 
er zilverachtig uit ziet. De bladmijnen vallen meestal op, 
maar bij Phyllocnistis extrematrix is dat veel minder het 
geval: het grootste deel van de mijnen zit op de jonge 
twijgen. Omdat de rupsen van Phyllocnistis extrematrix 
duidelijk zichtbare mijnen in de schors van jonge twijgen 
en bladstelen maken, wordt als Nederlandse naam voor 
deze soort ‘peppeltwijgmineermot’ voorgesteld.

2018 ontdekkingsjaar
Tot voor kort waren er maar drie soorten slakkenspoor
motten in Nederland bekend, allemaal minerend op wil
gen of populieren. In 2018 zijn daar drie mineermotten 
bij gekomen, de peppeltwijgmineermot, de gemengde 
geelslakkenspoormot en een ‘mysteriesoort’, vermoede
lijk Phyllocnistis asiatica.

Bron: Nature Today, 1 november 2018

NVWA treft Xylella fastidiosa aan op koffieplant 
in kantoorpand Noordwijkerhout

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
heeft een met Xylella fastidiosa besmette Coffea-plant 
aangetroffen in een kantoorpand in Noordwijkerhout. 
De besmette koffieplant werd opgemerkt door een 
inspecteur van de NVWA die in het kantoorpand aanwe-
zig was voor een administratieve afhandeling.

Xylella fastidiosa is een bacterie die meer dan 300 plan
tensoorten kan besmetten. De bacterie is niet gevaarlijk 
voor mens en dier. De inspecteur van de NVWA heeft de 
plant ingeseald en voor onderzoek overgebracht naar de 
quarantainekas van het Nationaal Referentie Centrum 
van de NVWA. De plant had 9 jaar lang in het kantoor
pand gestaan. Op basis van onderzoek aan de plant en 

Kas met sla voor het onderzoeksproject LettuceKnow.
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de ruimte zijn er geen aanwijzingen dat Xylella fastidiosa 
zich vanuit de plant heeft verspreid of dat de plant vanuit 
de omgeving besmet is geraakt. In overeenstemming met 
Europese regelgeving neemt de NVWA in deze situatie 
geen aanvullende maatregelen voor plantmateriaal of 
bedrijven in de omgeving van de vondst en wordt er geen 
gebied afgebakend.

Bron: NVWA, 31 oktober 2018

Spuiten van sportgrasvelden niet nodig

Zes gemeentes (Deventer, Zwolle, Ommen, Hardenberg, 
Wierden en Meppel) hebben bewezen dat beheer van 
sport(gras)velden zonder chemische middelen kan. 
De gemeentes nemen deel aan het driejarig project 
‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer in 
Drenthe en Overijssel’. Sportveld-beheerders hebben 
nog tot 2020 om te leren chemievrij te werken, daarna is 
spuiten verboden. Op 25 oktober kwamen de verschil-
lende groenbeheerders bijeen in Deventer om ervarin-
gen uit te wisselen. En wat bleek: chemievrij beheer van 
sportvelden kan!

2020 nadert
Sinds 1 november 2017 geldt een verbod op het professio
neel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buiten 
de landbouw. Dankzij de Green Deal Sportvelden hebben 
sportverenigingen tot 2020 de tijd voor die stap.
In augustus jl. luidden de Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek (BSNC), Branchevereniging VHG en 
CUMELA Nederland de noodklok. Zij gaven aan zich 
ernstig zorgen te maken of sportveldbeheerders op 2020 
wel klaar zijn voor chemievrij beheer. De drie verenigin
gen zien dat beheerders van sportvelden maar moeilijk in 
beweging komen, terwijl 2020 snel nadert.

Omschakeling naar chemievrij beheer kost tijd
Gelukkig laten de zes gemeentes uit Drenthe en 
Overijssel het goede voorbeeld zien. De sportveldbe
heerders van Deventer, Zwolle, Ommen, Hardenberg, 
Wierden en Meppel zijn tevreden met hun vorderingen. 
Wel sluiten ze zich aan bij het credo dat verandering tijd 
kost. De beheerders zijn blij dat ze nu nog ruimte hebben 
om te experimenteren met maatregelen. Daarin worden 
ze begeleid door verschillende partijen. Hans Prinsen, de 
sportveldbeheerder in Deventer, benadrukt het belang 
van deze adviezen: ‘Deze omschakeling is buiten onze 
comfortzone. Het is fijn dat iemand met ons meekijkt.’

Bodem is belangrijkste
De gemeente Deventer wordt in de omschakeling bege
leid door Gerwin te Velde van Ecostyle. Chemievrij beheer 
van sportvelden begint bij de bodem. De adviseur laat 
op het veld van voetbalvereniging IJsselstreek zien hoe 
een bodemmonster wordt genomen, en hoe je met een 
zogenaamde penetrologger storende lagen in het veld 
ontdekt. Aan de hand van grondmonsters wordt bepaald 
of de structuur, het organische stofgehalte, bodemleven, 
de zuurgraad en mineralensamenstelling van het veld op 
orde zijn. ‘Voeding komt dus pas op de laatste plaats in 
deze rij; zonder adem (bodemstructuur) kan je niet eten’.

De met Xylella fastidiosa besmette koffieplant uit een kantoor 
in Noordwijkerhout (foto en copyright: NVWA).

Chemievrij beheer van sportgrasvelden is mogelijk (foto: Gewasbescherming).
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Uitdagingen
Er is nog een aantal hordes te nemen. Afgelopen jaar had
den ze in Deventer veel last van engerlingen (keverlar
ven) en de droge zomer. Op droogteplekken komt sneller 
onkruid op. In Wierden heeft de beheerder een groot 
aantal paardenbloemen weg moeten steken. De grootste 
uitdaging is echter de mentale omschakeling; uitvoer
ders, bestuurders en sporters zullen met een andere blik 
naar hun speelveld moeten kijken. Spelers letten op het 
plaatje bovengronds, terwijl de verandering onder de 
grond optreedt. Ook sportbonden, zoals de KNVB, moe
ten zich inzetten voor de omschakeling naar chemievrij 
beheer van sportvelden. Zo vraagt chemievrij beheer tijd 
voor onderhoud. Hiermee wordt nu nog geen rekening 
gehouden bij het maken van de speeldagenkalender voor 
het amateurvoetbal.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. 
Chemievrij beheer van sportvelden is dus in ieders 
belang. Voor andere gemeentes en sportverenigingen 
dus genoeg reden om het goede voorbeeld van de vijf 
gemeentes volgen.

Bron : CLM, 31 oktober 2018

Bodembiodiversiteit uitgelegd in Groot Bodemcollege

De bodembiodiversiteit staat onder druk door bodem-
verdichting en een afnemend gehalte aan organische 
stof. Lector Gera van Os gaat in het Groot Bodemcollege 
in op wat het bodemleven is, wat de functie ervan is en 
hoe je bodembiodiversiteit kunt herstellen.

In 2018 gaf Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer 
bij Aeres Hogeschool Dronten, het Groot Bodem College 
met als titel ‘Bodembiodiversiteit, doel of middel?’ Aan de 
hand van een driedeling, de soilborne trilogy, ging ze in 
dit college in op de bodembiodiversiteit. Wat is het? Wat is 
de functie van het bodemleven? En wat is de waarde van 
goed bodembeheer? Het college is in delen te bekijken via 
YouTube : Groot Bodem College, introductie 7 juni 2018

Bodembiodiversiteit
In het eerste deel: ‘Soilborne Identity’ gaat Van Os in 
op wat bodembiodiversiteit is. In de bodem zitten meer 
organismen dan je misschien denkt. Qua biomassa is het 
zo’n 4 tot 6 ton per hectare. En schimmels en bacteriën 
nemen in aantallen de belangrijkste plaats in. Andere 
groepen zijn bijvoorbeeld protozoën, springstaarten, 
aaltjes, regenwormen, bodeminsecten.
Van de microorganismen, schimmels en bacteriën 
die in de bodem zitten, weten we eigenlijk nog weinig, 
zo legt Van OS uit. Zo zijn er zo’n 72.000 schimmel
soorten bekend, maar de schatting is dat dit niet meer 
dan een procent is van de soorten die er voorkomen. 

Het probleem is dat je met de meeste technieken maar 
een beperkt beeld krijgt van wat er in de bodem zit.
De bodembiodiversiteit staat in de landbouwgrond in 
Nederland wel onder druk. Bodemverdichting door 
te zware machines vormt een probleem, evenals het 
af nemende gehalte aan organische stof in de bodem. 
Ook chemische bestrijdingsmiddelen spelen er een rol in.

Bodemmicrobioom
Het bodemleven vervult belangrijke functies. In het 
tweede deel ‘Soilborne Supremacy’ gaat Van Os in op die 
functies. Zo is de bodembiodiversiteit van belang als het 
gaat om het vastleggen van broeikasgassen, waterlevering 
of de productie van voedsel. Voor de groei van planten 
zijn er diverse mechanismen die een rol spelen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de bodemweerbaarheid 
tegen ziekten en plagen. Bodemorganismen concur
reren met andere organismen om voedsel, prederen ze 
of produceren antibiotica of andere vluchtige stoffen. 
Daarnaast beïnvloeden die microorganismen ook de 
weerbaarheid van de plant. En de plant zelf heeft ook 
weer invloed op het bodemleven. Elke plantensoort heeft 
zijn eigen groep organismen die rond de wortels leeft: 
het bodemmicrobioom. Door uitscheiding van planten
stoffen, de wortelexudaten, wordt de samenstelling van 
het microbioom beinvloedt. En als je gewassen mengt, 
verandert dit microbioom.

Duurzame landbouw
De beïnvloeding van de bodembiodiversiteit is lastig, 
maar een teler kan wel zorgen dat de basisvoorwaarden 
goed zijn. Je moet zorgen dat er voldoende organische 
stof aanwezig is. En je moet bodemverdichting zo veel 
mogelijk voorkomen. Je zou ook strokenteelt of rijenteelt 
kunnen toepassen.
In het derde deel van het college: ‘Soilborne Legacy’ 
gaat Van Os in op de waarde van de bodembiodiversiteit. 
Willen we naar een meer duurzame landbouw met min
der kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, dan is 
de bodembiodiversiteit onmisbaar, zo is haar overtuiging.

Bron: Groenkennisnet, 31 oktober 2018

Pissebed terug op 1, maar naaktslak keldert 
juist bij droogte

In ruim 200 tuinen en parken vonden 856 waarnemers 
deze maand zo’n 7500 ‘bodemschatjes’. De resultaten 
van de Bodemdierendagen 2018 laten interessante din-
gen zien. De pissebedden grijpen weer de macht, terwijl 
de naaktslakken juist minder zijn gezien. Ook hadden 
behoorlijk wat deelnemers moeite met het vinden van 
alle bodemdieren. Dat heeft waarschijnlijk met de 
enorm droge zomer te maken. Goed ingerichte tuinen 
kunnen uitkomst bieden.



30 GEWASBESCHERMING | JAARGANG 50 | NUMMER 1 | JANUARI 2019 

NIEUWS ] 

Bodemdieren Top 3
In de Bodemdieren Top 3 van 2018 gaat de pissebed aan 
kop, terwijl ze in het natte najaar van 2017 maar op plaats 
vier stonden. Pissebedden zijn dit jaar dus het vaakst 
gevonden: in wel 89% van de meer dan 200 onderzochte 
tuinen, parken en schoolpleinen. Op twee en drie volgen 
de regenwormen (85%) en de spinachtigen (82%).

Gevolgen droogte: minder naaktslakken
De zomer van 2018 was extreem warm en droog. Wat zie 
je daarvan terug bij de bodemdieren? Bodemdierenexpert 
en organisator Gerard Korthals van het Centrum voor 
Bodemecologie (NIOO & WUR) legt uit: ‘De ruim 800 
citizen scientists signaleerden minder vaak naaktslakken 
dit jaar. Naaktslakken zijn gevoeliger voor de droogte en 
de hitte dan de andere bodemdieren.’ Op langere termijn 
kan dat gevolgen hebben. ‘Als je een aantal jaren achter 
elkaar zulke extreem droge omstandigheden hebt, kan de 
balans in de bodem veranderen.’ Naaktslakken ruimen 
veel restjes (dood) organisch materiaal op, en ze zijn zelf 
weer voedsel voor andere dieren zoals egels.

Meer mieren & herstel
De waarnemers zagen juist vaker mieren – die staan 
nu op de vierde plek, net als in 2016 toen er een warme 
nazomer was. Verder is er herstel te zien bij andere 
soorten bodemdieren. ‘Groene tuinen hebben voldoende 

veerkracht, waardoor dat herstel mogelijk is en nu ook 
al bezig is. Ik zag bijvoorbeeld veel jonge miljoenpoten,’ 
vult Korthals aan.

Verschil in stress
‘Op andere plekken hadden bodemdieren meer last van 
hittestress. Denk aan tuinen zonder koelere, vochtigere 
toevluchtsoorden, en balkons of groene daken,’ zegt 
Korthals. Daarom zit er dit jaar veel variatie in de waar
nemingen: een deel van de mensen kon veel moeilijker 
bodemdieren vinden dan normaal. ‘Dit wijst op het 
belang van ‘gezonde’ tuinen.’
Groene daken scoorden met een 5,5 een nipte voldoende, 
terwijl de Tiny Forests het hoogste cijfer van alle typen 
tuinen haalden. Deze speciale ‘ministadsbosjes’ van IVN 
doen dit jaar als nieuw tuintype mee en scoorden geza
menlijk een 9,2. Het algemene rapportcijfer per tuintype 
geeft aan hoe geschikt zulke tuinen, parken of schoolplei
nen kunnen zijn voor bodemdieren.

Cijfer voor je eigen tuin
Dit jaar kregen deelnemers voor het eerst een – nog 
experimenteel – cijfer voor hun eigen tuin of schoolplein. 
Een individuele tuin scoorde vaak een stuk lager op 
bodemdieren dan een tuintype totaal. De komt door de 
droogte. ‘En doordat het moeilijk is in één tuin echt al het 
bodemleven te hebben en te vinden,’ zegt bodemecoloog 
en wormendeskundige Ron de Goede. ‘Door deze test 
kunnen we het cijfer voor het bodemleven in eigen tuin 
verbeteren en breder inzetbaar maken.’

Op de webpagina www.bodemdierendagen.nl/editie/2018/ 
kun je in alle eindresultaten duiken.

Bron: NIOOKNAW

Forse toename aantal eikenprocessierupsen

De eikenprocessievlinders en -rupsen zijn in 2018 in 
aantal fors toegenomen. In feromoonvallen verspreid 
over het land zijn drie keer zo veel vlinders gevangen 
dan in 2017.

Verspreid over het land zijn 1837 feromoonvallen 
geplaatst om een beeld te krijgen over het aantal eiken
processievlinders. Zo kunnen onderzoekers van het 
Kenniscentrum Eikenprocessierups een beeld krijgen van 
de populatieontwikkeling van deze vlindersoort. Eind 
september meldde dit kenniscentrum in een bericht op 
Nature Today dat er in 2018 drie keer zo veel vlinders 
gevangen zijn dan in 2017.

Drie keer zoveel
In totaal werden er in het land 134.943 vlinders gevan
gen. Het gemiddelde aantal vlinders per val is dit jaar 
73. Dat aantal is ruim drie keer zo veel als in 2017 toen 
het gemiddelde 23 vlinders per val was. In 2016 was 

Bron: NIOOKNAW, 30 oktober 2018.
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het gemiddelde 35 vlinders per val. De meeste vlinders 
vlogen van half juli tot half augustus. Tijdens de tweede 
vluchtperiode werden er minder vlinders gevangen, en in 
september, tijdens de derde vluchtperiode, was het aantal 
nog lager.

Overwintering
De onderzoekers van het kenniscentrum hebben ook 
gekeken naar de vitaliteit van de eitjes en jonge rupsen. 
De eipakketten werden onder de microscoop geopend en 
beoordeeld op hun ontwikkeling. Het blijkt dat de jonge 
rupsen zich heel goed ontwikkelen. Op 23 september 
waren veel rupsen al klaar voor de overwintering.

Op basis van het aantal gevangen vlinders, de conditie 
van de eitjes en de ontwikkeling van de rupsen verwacht 
het kenniscentrum dat de populatie in 2019 opnieuw fors 
zal toenemen. Het aantal vlinders zal mogelijk weer drie 
keer zo groot zijn als in 2018.

Bron: Groenkennisnet, 29 oktober 2018

NVWA treft bruinrot aan bij pootgoedtelers 
in Friesland, NoordHolland en Groningen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
heeft besmettingen met bruinrot vastgesteld in 
een partij pootaardappelen van het ras Spunta bij 
een pootgoedteler in de provincie Friesland en in 
een partij pootaardappelen van het ras Bartina bij 
een pootgoedteler in de provincie Groningen. De 
NVWA onderzoekt de bronnen en de omvang van de 
bruinrotbesmettingen.

Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door 
de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie heeft 
een quarantainestatus in de EU (IAII). De bacterie staat 
in Nederland vooral bekend als ziekteveroorzaker in 
aardappelen. Hij komt in grote delen van Nederland in 
het oppervlaktewater voor. De bacterie is niet schadelijk 
voor mensen.

De bruinrotbesmettingen zijn aan het licht gekomen 
bij reguliere toetsing van pootgoed door Keuringsdienst 
NAK. De NVWA doet in nauwe samenwerking met de 
NAK onderzoek naar de bron en naar eventuele verdere 
verspreiding van beide bruinrotbesmettingen. In dit 
onderzoek is inmiddels een besmetting vastgesteld in een 
partij Spunta bij een pootgoedteler in provincie Noord
Holland. Deze partij is klonaal verwant (zusterpartij) aan 
de besmette partij in Friesland, waardoor sprake is van 
een zogenoemde lijnbesmetting. Van andere bedrijven 
zijn nog (zuster)partijen in onderzoek, dit kan leiden 
tot meer besmettingen in dezelfde lijn. Onderzoek bij 
de betrokken stammenteler heeft echter geen besmet
ting aan het licht gebracht, waardoor de bron nog niet is 
vastgesteld.

Het onderzoek naar de bron en verspreiding in het ras 
Bartina is in volle gang.

Maatregelen
De NVWA legt maatregelen op aan bedrijven waar een 
besmetting met bruinrot is vastgesteld. De betreffende 
partij wordt besmet verklaard en alle andere pootgoed
partijen van het bedrijf mogen niet worden uitgeplant. 
Verder gelden er beperkingen aan de percelen en moeten 
hygiënemaatregelen worden genomen.
Zusterpartijen van een besmette klonale lijn, waarin bij 
het onderzoek de bacterie niet is aangetoond, krijgen de 
status ‘waarschijnlijk besmet’. Dit betekent dat deze ook 
niet meer mogen worden uitgeplant.
Bruinrot werd begin dit jaar voor het laatst aangetroffen 
bij een Nederlandse pootgoedteler. Uitvoerig onderzoek 
bracht destijds aan het licht dat de bacterie hoogstwaar
schijnlijk geïntroduceerd is op een stammenteeltbedrijf 
in Friesland tijdens de storm die op 25 juli 2015 over het 
Noorden van ons land trok. Die zomerstorm werd ook 
als oorzaak aangemerkt bij vondsten in 2016 en 2017. 
De NVWA vermoedt dat de besmetting in de pootaard
appelen van het ras Spunta die nu worden onderzocht, 
haar oorsprong heeft in 2015. Onderzoek op het betref
fende stammenteeltbedrijf heeft dit echter niet kunnen 
bevestigen.

Bron: NVWA, 26 oktober 2018

Buxus nog niet verloren door buxusmot

De buxusmot veroorzaakt veel schade in Nederlandse 
tuinen. De verkoop van buxus is daarom teruggelopen, 
maar kwekers geven de buxus nog niet op: ‘Buxus in pot 
is te mooi en te geliefd bij tuiniers.’

De buxusmot (Cydalima perspectalis) is ruim tien jaar 
geleden vanuit Azië naar Europa gekomen. Sindsdien 
maakt de vlinder een opmars door Europa. De soort leeft 
op diverse Buxussoorten: (Buxus sempervirens, Buxus 
mocrophylla, Buxus sinica en Buxus colchica). De rups 
vreet niet alleen aan de bladeren van buxusplanten, maar 
ook aan de groene bast van de takjes. Een eenmaal aan
getaste buxusplant loopt niet meer uit. Wat overblijft zijn 
dode takken, bladskeletten en spinsel.

Schade
Toch valt het voor boomkwekers nog wel mee met 
de schade door buxusmot, zo is te lezen in het artikel 
‘Buxus buigt, maar breekt niet voor Aziatische mot’. 
Boomkweker Geert Baltussen zegt niet zo veel last te heb
ben van buxusmot. Als ze de rups zien, wordt die aange
pakt tegelijk met de bestrijding van buxustaksterfte.

Verkoopcijfers
Hij ziet wel dat de afzet van buxus terugloopt. In het 
Ruhrgebied kun je de Buxus niet meer slijten, zo meldt 
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hij, en ook in het noorden en oosten van Duitsland is 
de afzet minder. De verkoop van buxus voor haag en 
aanplant in tuinen is vijftien procent van de afzet in 2012. 
Ook Gert Koert van handelsonderneming GroenDirekt 
ziet dat de verkoopcijfers van buxus gedaald zijn, al valt 
het met de daling nog wel mee. In april en mei van 2018 
stond buxus toch nog op de derde plaats van beste ver
kochte planten. Een aantal jaren terug stond Buxus het 
hele jaar op één.
Boomkweker Baltussen verwacht niet dat Buxus als 
gewas zal verdwijnen uit de Nederlandse tuinen: 
‘Buxus in pot is te mooi en te geliefd bij tuiniers om uit 
de gratie te raken’.

Bron: Groenkennisnet, 24 oktober 2018

Start landelijk protocol omgaan met Aziatische 
duizendknopen: versnippering in beleid moet 
afgelopen zijn

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigena-
ren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact 
van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte 
aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen 
te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen.

Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx 
Milieu Expertise zijn in oktober 2018 gestart met de ont
wikkeling van een landelijk toepasbaar en breed gedra
gen protocol. Hierin moeten duidelijke handreikingen 
en richtlijnen komen voor bewustwording, beheersing 
en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizend
knopen. Door het sterk invasieve karakter van Aziatische 
duizendknopen rukken ze overal op, met schadelijke 
effecten tot gevolg. Zoals: verkeersverveiligheid, verlies 
biodiversiteit, waarde van (bouw)grond en extra kosten 
bestrijding en onderhoud.

Versnipperd beleid
Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen 
en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het 
opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren 
en overheden hebben niet alleen de wens om Aziatische 
duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere 
verspreiding te voorkomen. Er is een grote behoefte aan 
concrete handvatten hiervoor. Nu worden deze hand
vatten separaat ontwikkeld waarbij elke partij het wiel 
opnieuw moet uitvinden. Dit leidt tot versnippering van 
beleid, terwijl juist een uniforme aanpak houvast biedt 
aan uitvoerende partijen.

Landelijk protocol
Er is gestart met het opstellen van een landelijk pro
tocol. Hierbij wordt tevens gewerkt aan standaard 

Buxus blijft volgens kwekers een populaire plant voor veel tuiniers ondanks de buxusmot (foto: Poxabay).
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bestekbepalingen. Het protocol en de bestekbepalingen 
zullen medio 2019 voor iedereen vrij toegankelijk worden 
gemaakt op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Bron: Stad en Groen, 23 oktober 2018
https://www.stadengroen.nl/article/27427/startlandelijk
protocolomgaanmetaziatischeduizendknopen

Aziatische hoornaar succesvol bestreden

In 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) drie keer opdracht gegeven 
om een nest van de Aziatische hoornaar op te sporen. 
De twee aangetroffen nesten zijn succesvol bestreden.

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die op de 
Unielijst staat. De hoornaar eet honingbijen en andere 
vliesvleugelen, waardoor het aantal bestuivers afneemt. 
De Aziatische hoornaar rukt op vanuit Frankrijk en heeft 
zich al gevestigd in België. In 2017 werd voor het eerst 
in Nederland een nest gevonden. Dit nest is vernietigd. 
In 2018 was er op drie plaatsen mogelijk een nest.

In september en oktober gaf de NVWA drie keer de 
opdracht aan EIS Kenniscentrum Insecten om met 
kruispeilingen zo nauwkeurig mogelijk de locatie van een 
mogelijk nest te bepalen. Bij twee nesten was het nood
zakelijk om daarna met een drone de precieze locatie 
te bepalen. Deze nesten zaten in hoge bomen en waren 
door het dichte bladerdek vanaf de grond niet te zien.

Het eerste nest is gevonden in de gemeente Sluis (provin
cie Zeeland). Het tweede nest was in Spijkenisse (pro
vincie ZuidHolland), dus behoorlijk verder verwijderd 
van de grens met België. In opdracht van de provincies 
Zeeland en ZuidHolland zijn beide nesten succesvol 

verwijderd. Hiervoor is gif in de nesten gespoten en na 
een paar dagen zijn de nesten uit de bomen verwijderd.

Bij de derde waarneming, in Sint Jansteen (provincie 
Zeeland), zijn meerdere Aziatische hoornaars aange
troffen bij een bijenkast. tien dagen daarna, bij nader 
onderzoek op Nederlands grondgebied, bleek dat er 
geen Aziatische hoornaars meer aanwezig waren. Latere 
waarnemingen doen vermoeden dat het nest op Vlaams 
grondgebied aanwezig was.

Mede dankzij meldingen van oplettende burgers zijn de 
nesten gevonden. Vanaf medio oktober vliegen de konin
ginnen uit en is het opsporen van nesten in de winterpe
riode niet zinvol meer.

Bron: NVWA, 22 oktober 2018

Europese uitspraak over CRISPRCas heeft 
grote gevolgen 
Innovatie in de verdrukking

Onderzoeksopdrachten die worden teruggetrokken. 
Bedrijven die besluiten hun R&D-afdelingen naar bui-
ten Europa te verplaatsen. Langzaam maar zeker wordt 
duidelijk dat de beslissing van het Europese Hof om 
CRISPR-Cas als genetische modificatie te bestempelen, 
vergaande gevolgen heeft. Ook voor WUR.

Deze zomer besloot het Europese Hof dat de techniek 
CRISPRCas, waarmee heel gericht veranderingen kun
nen worden aangebracht in het DNA van bacteriën, 
planten en dieren, onder de strenge wetgeving voor gene
tisch gemodificeerde organismen (gmo’s) valt. Daardoor 
moeten gewassen die met CRISPRCas zijn verbeterd, 
een tijdrovende en kostbare toelatingsprocedure volgen 
voordat ze mogen worden verbouwd en verhandeld. In 
landen als de VS en Japan valt CRISPRCas niet onder die 
gmoprocedure en kunnen veredelaars nu veel sneller 
nieuwe rassen ontwikkelen en op de markt brengen. Dat 
zet de Nederlandse veredelingssector op achterstand, 
waarschuwt directeur Ernst van den Ende van de Plant 
Sciences Group.

Mutagenese
Veredelaars kunnen met CRISPRCas gericht mutaties 
aanbrengen in het DNA. Dat is een verbetering ten 
opzichte van klassieke mutagene technieken, waarbij met 
behulp van chemische reacties of radioactieve straling 
ongericht veranderingen in het DNA worden aange
bracht. Een organisme dat met behulp van deze technie
ken de gewenste mutaties heeft gekregen, kan namelijk 
ook veel willekeurige andere mutaties bevatten.

De klassieke vormen van mutagenese zijn vrijgesteld van 
de strenge Europese gmowetgeving, omdat de ervaring 
heeft uitgewezen dat de technieken niet schadelijk zijn 

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een grotendeels 
zwarte wesp met een oranje kop (foto: Wikimedia, Gilles San 
Martin, ccbysa2.0).
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voor gezondheid en milieu. De hoop van veel onderzoe
kers was dat CRISPRCas – dat immers veel preciezer is 
– ook zou worden uitgezonderd van de gmoregels. Maar 
de veiligheid van deze nieuwe techniek is nog niet vast
gesteld, oordeelde het Europees Hof. Daarom valt deze 
toch onder de gmowetgeving.

Grapefruits
De implicaties van de uitspraak van het hof – mutagenese 
is genetische modificatie; sommige soorten van muta
genese zijn bewezen veilig en andere (nog) niet – zijn 
interessant. Rode grapefruits die met klassieke mutagene 
technieken tot stand zijn gekomen, zijn gewoon op de 
Wageningse markt te koop. Ook veel biologische rassen 
zijn op deze manier veredeld en worden gewoon verkocht 
en gegeten. Ze zijn echter met veel grovere, ongerichtere 
technieken tot stand gekomen dan de CRISPRproducten 
die voorlopig níet op de markt liggen. Die moeten 
immers de complexe toelatingsprocedure voor gmo
producten doorlopen.

En die toelating wordt alleen maar ingewikkelder. Bij een 
klassiek transgeen gewas als mais met een ingebouwde 
weerstand tegen bestrijdingsmiddel RoundUp, bouwden 
de veredelaars genen in met behulp van Agrobacterium. 
Daardoor zit er een stukje vreemd DNA in, dat goed door 
controleinstanties kan worden gevonden. CRISPRCas 
is een ‘schone’ techniek, zonder vreemd DNA. En dus is 
een CRISPRproduct niet van een traditioneel product te 
onderscheiden. Toch wil de EU dat onderscheid maken. 
Daarom moeten veredelaars straks aan kunnen tonen dat 
ze hun nieuwe ras zonder CRISPRCas hebben gemaakt.

Teleurgesteld
Veredelingsbedrijven trekken inmiddels hun conclusies. 
Het grootste Nederlandse handelshuis in pootaardap
pelen, HZPC, verplaatst zijn onderzoek met CRISPRCas 
naar buiten de EU, meldde vakblad Boerderij deze zomer. 
Gerard Backx, directeur van HZPC, was zwaar teleurge
steld in de uitspraak van het Europees Hof. ‘Dit betekent 
dat we niet sterk genoeg kunnen innoveren voor de 
Europese aardappeltelers. Dat betreur ik zeer. We zullen 
een deel van onze research naar buiten Europa moeten 
verplaatsen ten bate van de nietEuropese telers.’

Ook het Duitse veredelingsbedrijf KWS neemt maat
regelen. KWS Saat, dat met name mais, suikerbieten, 
granen en aardappel veredelt, zal een deel van zijn R&D 
(research & development) verplaatsen van Europa naar 
de Verenigde Staten, vertelde Harold Verstegen, hoofd van 
de graanveredeling, onlangs aan Resource.

Andere veredelingsbedrijven zijn voorzichtiger. ‘We 
respecteren de uitspraak van het Europese Hof en gaan 
geen gebruikmaken van CRISPRCas bij de ontwikke
ling van onze groenterassen’, zegt Anneke van de Kamp, 
prmanager bij groenteveredelaar Rijk Zwaan. ‘We deden 

al niet aan gmoveredeling en dat blijft zo. Wel gebruiken 
we CRISPRCas in ons onderzoek.’

Ontkoppeling
Van de Kamp verwoordt het standpunt van meer groente
veredelingsbedrijven. Die willen, omwille van de publieke 
opinie, niet geafficheerd worden met gmo’s en wijzen 
daarom de uitspraak van het Europese Hof niet catego
risch af. Dat komt ook doordat de groenteveredelaars 
vrij gemakkelijk nieuwe rassen kunnen ontwikkelen met 
gangbare veredelingstechnieken. Het genoom van de 
meeste groenten is namelijk relatief simpel. Ze kunnen 
CRISPRCas gebruiken om nieuwe of betere eigenschap
pen uit te testen in hun researchafdelingen. Als ze daarin 
slagen, kunnen ze hun vinding daarna namaken met 
gangbare technieken.

‘De R&D wordt ontkoppeld’, zegt een recruiter voor 
veredelingsbedrijven die niet met name wil worden 
genoemd. ‘De research kan overal plaatsvinden, ook in 
Europa. De development gaat naar andere landen. Dat 
is nu gaande. Je merkt er niets van, want alle verede
lingsbedrijven zijn wereldspelers en hebben meerdere 
R&Dcentra in Europa, Azië en de VS. Ze verschuiven hun 
R&Dinvesteringen naar buiten Europa, die gesprekken 
lopen nu.’

Gevolgen voor WUR
Directeur Van den Ende van de Plant Sciences Group 
merkt de gevolgen van deze verschuiving voor WUR al. 
‘Enkele bedrijven hebben hun onderzoeksopdrachten op 
het gebied van CRISPRCas teruggetrokken in de laatste 
maanden.’ Welke bedrijven het betreft en om hoeveel 
geld het ging, wil hij niet zeggen. Ook zijn er nu discussies 
gaande in de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
over de vraag of veredelingsbedrijven nog willen investe
ren in onderzoek met CRISPRCas, zegt Van den Ende, die 
bestuurslid is van deze topsector.

De critici van gmotechnieken zullen dit goed nieuws 
vinden, omdat grote bedrijven dan minder het 
Nederlandse veredelingsonderzoek sturen. Maar Van den 
Ende ziet iets anders. ‘Valt het je niet op dat grote wereld
spelers als Bayer en Syngenta relatief stil zijn over de uit
spraak van het Europese Hof? Onder de gmowetgeving, 
die de prijs van nieuwe rassen opdrijft, blijft hun positie 
onaangetast. Juist de kleinere bedrijven, die werken met 
specifieke gewassen in kleinere marktsegmenten, hebben 
behoefte aan goedkope technologie en
kortere procedures’.

Bron: Resource, 18 oktober 2018
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Grote zorgen bij LTO Nederland om voortgang 
Brexit

LTO Nederland heeft grote zorgen om de voortgang van 
de Brexit en vooral de voortdurende onzekerheid. In 
het najaar moesten boeren en tuinders hun teeltplan-
nen en gaan vaststellen voor volgend seizoen. Maar 
niemand weet nog waar hij aan toe is. LTO vindt dat 
de Nederlandse regering alles in het werk moet stellen 
om in samenwerking met de Europese partners en het 
Verenigd Koninkrijk te voorkomen dat vanaf 30 maart 
2019 chaos heerst. Als er geen deal ligt, dan moet er een 
noodoplossing komen zodat de status quo vooralsnog 
bewaard blijft.

De Britse markt is voor de Nederlandse boeren en tuin
ders de derde in grootte na Duitsland en België. De bruto 
agrarische exportwaarde bedraagt jaarlijks ruim acht 
miljard euro, met name groenten en fruit, bloemen en 
planten, vleesproducten zoals bacon, kaas, eierproduc
ten, aardappelproducten en suiker.

Op dit moment is het zeer onzeker of de Europese Unie 
en het Verenigd Koninkrijk tot een deal kunnen komen. 
De kans is groot dat deze onzekerheid de komende 
maanden voortduurt. Dit is een groot probleem voor 
boeren en tuinders die nu al plannen maken voor wat 
ze in 2019 gaan produceren. LTO vindt dat in geen geval 
een situatie mag ontstaan dat het op 28 maart nog steeds 
ongewis is of de handel ongehinderd door kan gaan. Dat 
kost boeren en tuinders veel geld.

LTO Nederland wil van de overheid antwoord op de vraag 
wat de oplossingen zijn in het geval exportstromen rich
ting het Verenigd Koninkrijk vastlopen. Ook wil LTO weten 
wat de overheid kan doen om boeren en tuinders die 
economisch getroffen gaan worden bij een harde Brexit te 
ondersteunen, en of hier geld voor wordt gereserveerd.

Bron: LTO Nederland, 17 oktober 2018

Terugdringing gebruik bestrijdingsmiddelen 
verloopt traag

De Nederlandse overheid vindt dat de land- en tuin-
bouw het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
moet verminderen. Maar tv-programma De Monitor 
ziet aan de hand van verkoopcijfers dat het middelenge-
bruik niet terugloopt.

Al jaren gebruikt de Nederlandse land en tuinbouw per 
jaar zo’n tien miljoen kilo chemische middelen per jaar 
om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden. Het beleid 
van de rijksoverheid is gericht op vermindering van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Geïntegreerde 
gewasbescherming (IPM, Integrated Pest Management) is 
daarom ook verplicht. En onderzoek is gericht op ontwik
keling van nieuwe teeltsystemen. Maar verkoopcijfers 
laten zien dat het verbruik niet omlaag gaat, meldt het 
tvprogramma de Monitor in een persbericht.

Tv-programma
Voor de uitzending van het programma op 16 oktober 
sprak De Monitor met leveranciers van bestrijdingsmid
delen, met boeren en met de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA) die moet toezien op het gebruik 
van de middelen.

Milieubelasting
De leveranciers zeggen in het programma dat preventief 
gebruik van middelen kan zorgen voor beperking van 
milieubelasting en kosten kan besparen. Door later in 
te grijpen kan toepassing van gewasbeschermingsmid
delen soms voor een grotere milieubelasting zorgen. 
Ook boeren vinden dat de inzet van chemische middelen 
soms beter werkt dan de inzet van natuurlijke bestrijders. 
Bovendien kunnen zij de kosten zo laag houden.

Gewasbeschermingsmonitor
De NVWA, die toezicht houdt, kijkt ondere andere of 
boeren de gewasbeschermingsmonitor correct gebrui
ken. Die monitor is een administratieve verplichting 
voor telers om bij te houden hoe ze uitvoering geven aan 
geïntegreerde gewasbescherming. Het TVprogramma 
meldt dat in 2017 bij 2% (530) van de ruim 33.000 telers 
een controle is uitgevoerd. In 105 gevallen was de gewas
beschermingsmonitor niet op orde.

Bron: Groenkennisnet, 16 oktober 2018

Proeftuin voor natuurvriendelijke landbouw

WUR heeft op 26 september de Proeftuin Agro-ecologie 
& Technologie geopend nabij Lelystad. Hamvraag op 
dit proefbedrijf: hoe creëer je een natuurvriendelijke, 
klimaatneutrale én productieve akkerbouw?De voortdurende onduidelijkheid over de Brexit heeft grote 

gevolgen voor de in en export van groenten, fruit en planten 
(foto: Wikimedia, ChiralJon, CCA2.0).
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Het nieuwe onderzoekscentrum van WUR combineert 
onderzoek naar gezond bodembeheer met de voor
delen van gewasdiversiteit op de akkers. Het centrum 
wil het ‘regulerend vermogen van de ecologie benutten 
in de landbouw’, zei onderzoeker Wijnand Sukkel van 
de afdeling Open Teelten van Wageningen Plant Research 
tijdens de opening tegen belangstellende boeren en 
natuurorganisaties.

WUR ploegt al zo’n negen jaar niet meer diep op een deel 
van het proefbedrijf aan de Elandweg in de Flevopolder. 
In plaats daarvan experimenteren de onderzoekers met 
oppervlakkig ploegen en nietkerende grondbewerking. 
Belangrijkste voordeel: het organische stofgehalte in de 
bodem is sterk toegenomen. Daarom hebben de akker
bouwers van WUR inmiddels veel minder kunstmest 
nodig om dezelfde opbrengsten te halen.

Tweede pijler van het onderzoekscentrum is het benut
ten van gewasdiversiteit. WUR werkt met mengteelt, 
met stroken aardappels, suikerbieten, uien, wortelen, 
tarwe, klaver en bloemen. Zo’n mengteelt is goed voor 
de biodiversiteit, omdat er altijd voedsel is voor insec
ten. Als gevolg zijn er minder ziekten en plagen, want 
de natuurlijke vijanden van de plagen kunnen beter 
over leven. Bovendien lijdt de opbrengst er niet onder, 
tenminste, als je de juiste combinatie van gewassen naast 
elkaar zet. Daar richt het praktijkonderzoek zich onder 
meer op. Nederlandse boeren hechten aan monocultuur. 
Toch leveren mengteelten meer op, stelde Niels Anten, 
hoogleraar Gewas en onkruidecologie. Een literatuur
studie wees uit dat mengteelten gemiddeld 35 procent 
minder land vergen voor dezelfde opbrengst. Dat komt 
omdat de planten van elkaar profiteren bij de bemach
tiging van nutriënten. Verder zijn er minder onkruid, 
ziekten en plagen.

Die voordelen kan de akkerbouwer echter niet snel verzil
veren. Als op elke strook land een ander gewas staat, kan 
de boer niet meer uniform het land bewerken, bemesten, 
irrigeren, ziekten bestrijden en oogsten. Elke strook heeft 
zijn eigen regime nodig. Daarom zijn GPS en precisie
landbouw essentiële onderdelen op een agroecologische 
akker. Zo moeten drones en robots nauwkeurig het 
onkruid beoordelen en schoffelen.

Bron: Resource, 4 oktober 2018

Meer feromonenvallen Schiphol na vondst 
Japanse kever

Schiphol neemt extra maatregelen om de Japanse kever 
(Popillia Japonica) te bestrijden sinds er op 11 septem-
ber een dood vrouwelijk exemplaar werd ontdekt in de 
buurt van een cargoplatform. Het aantal feromonen-
vallen is verhoogd.

De gevonden dode kever zat gevangen in één van de veer
tien vallen die rondom het cargogebied op de luchtha
ven zijn geplaatst. De vondst van de Japanse kever zorgt 
voor extra maatregelen op Schiphol. Vermoedelijk is het 
insect meegekomen met vracht vanuit het buitenland. 
De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 
identificeerde de kever op 17 september als de Popillia 
Japonica. Deze kever kan uitgroeien tot plaag en daarmee 
landbouwgewassen in ons land bedreigen.
Sinds 2015 staan er op de luchthaven diverse feromonen
vallen. Door de vondst van de Japanse kever in september 
is het aantal vallen op Schiphol verhoogd tot 20 stuks per 
vierkante kilometer in een straal van 1 kilometer rondom 
de vindplaats van dit exemplaar. De feromoonvallen 
scheiden een geur af waar de kevers op af komen. Verdere 
maatregelen zijn vooralsnog niet nodig.

Bron: Schipholregio, 3 oktober 2018

Op zoek naar de resistente es

In de zoektocht naar essen die resistent zijn tegen 
essentaksterfte zijn afgelopen jaar meer dan 
100 gezonde essen verzameld. Die essen worden nu 
opzettelijk besmet. Over een jaar is duidelijk of er 
bomen zijn die de schimmel kunnen weerstaan.

Essentaksterfte, een ziekte die wordt veroorzaakt door de 
schimmel Hymenoscyphus fraxineus, zorgt voor steeds 
meer slachtoffers onder de es. De ziekte werd in 2010 
voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Al snel viel op 
dat niet alle bomen aangetast werden door deze schim
mel. De gedachte is dat er genetische verschillen tussen 
essen bestaan die van invloed zijn op de gevoeligheid 
voor deze ziekte.

Gezonde bomen
In de zoektocht naar de resistente es riep het Centrum 
voor Genetische bronnen Nederland (CGN) vorig jaar 
het publiek op te melden waar op het oog gezonde essen 

De Japanse kever kan op heel veel verschillende 
plantensoorten schade aanrichten (foto: Wikimedia, 
M. MacMasters, CCA 2.0 Generic).
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staan. Die reacties leverden een collectie van 135 gezonde 
bomen op die inmiddels al vermeerderd zijn op een 
boomkwekerij in Echteld in de Betuwe. Daar staan nu 
1500 boompjes klaar voor onderzoek.

Besmetting
De gezonde essen worden besmet met de schimmel. 
Dit gebeurt door een klein sneetje te maken in de bast 
waarna de onderzoekers de boom besmetten met de 
schimmel. Pas na een jaar wordt duidelijk of de boom de 
schimmelinfectie kan weerstaan en kun je zien hoe diep 
de schimmel de boom binnendringt. De vraag is hoeveel 
van die besmette bomen ook echt gezond blijven zodat er 
een resistente es uit geselecteerd kan worden.

Bron: Groenkennisnet, 2 oktober 2018

Initiatief sierteeltveredelaars voor 
samenwerking aan kennisopbouw

In de sierteelt zijn veel bedrijven van een relatief kleine 
omvang actief. Het gewasportfolio dat deze bedrijven 
gezamenlijk voeren is immens groot. De meeste sier-
teeltgewassen hebben een complexe genetische basis 
waar nog relatief weinig over bekend is. Aan de andere 
kant worden de eisen die de consument maar ook de 
maatschappij aan sierteeltproducten stellen in een zeer 
uitdagend tempo opgeschroefd. De eisen gaan verder 
dan de bekende uiterlijke kenmerken en opbrengst en 
richten zich vooral op de mogelijkheid om duurzaam 
te kunnen produceren.

Een aantal bedrijven heeft inmiddels ingezien dat het als 
relatief klein bedrijf zeer moeilijk wordt om de benodigde 
kennisopbouw te kunnen realiseren. Er zijn samen
werkingsvormen van bedrijven waarbij verschillende 
gradiënten van zelfstandigheid behouden blijft. Door 
deze samenwerkingsvormen zullen er gewassen zijn die 
aan de toekomstige eisen kunnen voldoen. De vraag is 
wat er moet gebeuren om het portfolio van gewassen dat 
het gaat redden, zo groot mogelijk te maken. Het initiatief 
Next Level Sierteeltveredeling kan hierin een rol spelen.

Next Level Sierteeltveredeling
Next Level Sierteeltveredeling is een initiatief dat ooit 
is ontstaan bij Amsterdam Green Campus maar inmid
dels een Board of Support heeft waarin Plantum een 
belangrijke rol heeft. Naast Plantum zijn Naktuinbouw, 
Royal Van Zanten, Dümmen Orange, Keygene, Rabobank 
Nederland, Wageningen Universiteit & Research, 
Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Green 
Campus actief in de Board of Support Next Level 
Sierteeltveredeling met als doel moderne veredelings
methoden voor de hele sierteeltsector te ontwikkelen 
en te ontsluiten. Moderne veredelingsmethoden zijn 
hierin niet alleen CRISPRCas, wat na de uitspraak in 
de Hofzaak redelijk ver van toepassingen staat, maar 

gaat vooral om technieken die in de sierteelt nieuw zijn. 
Denk daarbij aan merkertechnologie, gericht uitschake
len van genen, het maken van haploïden en sequencing 
van een genoom. Al deze technieken zijn in de verede
ling van andere gewassen beschikbaar. In Next Level 
Sierteeltveredeling wordt gezocht naar de mogelijkheid 
om dit ook in de sierteeltgewassen beschikbaar en toe
gankelijk te krijgen.

Bron: Plantum, 1 oktober 2018

Nieuw materiaal in onze zadencollectie? Blijf op 
de hoogte!

Er wordt regelmatig nieuw materiaal aan de gewascol-
lecties van het CGN toegevoegd. Via een speciale pagina 
op de website kunnen gebruikers vanaf september 2018 
in één oogopslag zien wat de nieuwe aanwinsten zijn.

De eerste aankondiging gaat terug tot januari 2018, en 
laat zien wat er sindsdien aan de collectie is toegevoegd. 
Ook recent beschikbaar gemaakte datasets worden op 
deze pagina aangekondigd. Een paar voorbeelden:
• Uniek sla materiaal door CGN verzameld in Armenië 

en Azerbeidzjan
• Paprika zaden verzameld in de tachtiger jaren zijn 

door het CGN gered en beschikbaar gemaakt
• Resultaten van een experiment waarin resistentie 

tegen de gevreesde Bremia ziekte in sla is gevonden

Er zal twee tot drie keer per jaar een update van nieuwe 
accessies en datasets worden aangekondigd. Via twitter 
(@cgn_wageningen) stellen we onze volgers hiervan op 
de hoogte maar we zoeken ook naar andere mogelijkhe
den om over deze pagina te communiceren
De nieuwe webpagina kwam tot stand na een interview 
met een gebruiker. CGN neemt ieder jaar een aantal 
enquêtes met gebruikers af om haar online diensten 
te verbeteren.

Bron: Groenkennisnet, 1 oktober 2018 

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 onvolkomenheden in de 
verstrekte informatie.
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Survey Wetenschappelijke collecties
Naturalis Biodiversity Center

Op het moment loopt er een NWO-ALW project bij Naturalis Biodiversity Center over de ontwikke-
ling van internationale infrastructuren voor onderzoek.  Deze innovatieve infrastructuren hebben 
veel potentie en zullen de toekomstige workflow van onderzoekers gaan beïnvloeden. We willen dan 
ook graag de wetenschappelijke gemeenschap in Nederland een kans geven om hieraan bij te dragen 
en hierop invloed uit te oefenen middels een survey.

DiSSCo

Een van de toekomstige infrastructuren is 
Distributed System of Scientific Collections 
(DiSSCo). Dit project beoogt het bewerkstelligen 
van datalinks tussen digitale natuurwetenschap
pelijke collecties en andere datatypen. Hierdoor 
kunnen collecties nog beter benut worden. 
Daarnaast is het de bedoeling om alle natuurwe
tenschappelijke collecties in Europa te verenigen 
in één virtuele collectie. Nederland leidt DiSSCo 
en speelt ook een belangrijke rol in verschillende 
andere internationale initiatieven op het gebied 
van informatie over en onderzoek naar biodiversi
teit, zoals GBIF and LifeWatch.

Wensen voor natuurwetenschappelijke 
collecties

Het is ontzettend belangrijk om perspectieven 
te verzamelen en te formuleren van Nederlandse 
wetenschappers als ‘eindgebruikers’ van een 
dergelijke infrastructuur. Hierdoor zullen we ons 
als land sterker kunnen positioneren richting 
Europese projecten en de behoeftes en belangen 

aangedragen door onze eindgebruikers beter kun
nen verdedigen en presenteren. 
Voor een inventarisatie van de wensen voor deze 
infrastructuren onder Nederlandse natuurweten
schappers is er een survey gemaakt gericht op 
onderzoekers binnen de biologie, geologie, ecolo
gie, taxonomie, bioinformatica etc. Voor sommige 
onderzoekers lijkt het gebruik van natuurweten
schappelijke collecties wellicht ver weg, maar zodra 
deze collecties completer, beter gelinkt, gevalideerd 
en beter beschikbaar worden, dan zijn ze relevant 
voor een verscheidenheid aan onderzoeksgebieden. 

Praktische informatie

Deelname aan de survey neemt ongeveer 
10 minuten in beslag en is mogelijk via deze link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/sciencecollections-
survey. De survey output zal gebruikt worden voor 
het formuleren van voorstellen en het presenteren 
van behoeftes (vanuit een Nederlands perspectief) 
voor infrastructurele diensten en architectuur op 
Europees niveau. Bij interesse voor het project is 
het mogelijk om er nader bij betrokken te worden 
via de survey.

Insectencollectie in 
Natuurhistorisch 
museum Berlijn 
(foto: Wikipedia, 
CC-by-3.0).

Interview Vroege Vogels
Naar aanleiding van de najaarsbijeenkomst met als thema ‘Planten
ziekten in de tuin’, hield Vroege Vogels NPO1 Radio op zondag 
9 december een interview met KNPVvoorzitter Willem Jan de Kogel.
Veel onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde kwamen, 
worden in het interview op een toegankelijke manier toegelicht door 
Willem Jan, van klimaatverandering tot de kat van de buren en van 
ongevoelige cultivars tot praktische tips om plantenziekten in de 
tuin tegen te gaan. Ook benadrukt hij het belang van voorlichting 
over plantenziekten aan particuliere tuineigenaren.

Het interview is te beluisteren via: https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/
onderwerpen/482818natuurlijkeplaagbestrijdinginjetuin
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Binnenlandse bijeenkomsten

Vanaf 9 januari 2019
Lezingenserie Insects and Society, Laboratorium Entomologie, Wageningen
Info: https://tinyurl.com/y8rzfuru

15-17 januari 2019
De Groene Sector Vakbeurs HB 2019, Hardenberg
Info: www.booking.evenementenhal.nl/nl/de-groene-sector-vakbeurs-hb-2019/hardenberg/exposant

14-16 april 2019
CROP Innovation & Business Conference, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Info: www.cropib.com

10-21 juni 2019
Identification of Terrestrial and Freshwater Nematodes, Summercourse, Wageningen
Info: www.wageningenur.nl/nem
 
22-26 juni 2020
25th International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, ICVF2020, ’s-Hertogenbosch
Info: www.plant-virology.nl/ICVF2020

Buitenlandse bijeenkomsten

12-17 maart 2019
30th Fungal Genetics Conference, Pacific Grove, CA, USA
Info: www.conferences.genetics-gsa.org

10-13 april 2019
1st International Molecular Plant Protection Congress, Çukurova University, Adana, Turkey.
Info: www.imppc2019.org

13-17 mei 2019
14th International Plant Virus Epidemiology Symposium (IPVE), Seoul, Korea
Info: www.ipve2019.com

19-24 mei 2019
5th International Symposium on Postharvest Pathology, Sustainable Approaches to Managing Postharvest Pathogens, 
Luik, België
Info: www.postharvest2019.be

22-24 mei 2019
International Symposium on Cereal Leaf Blights, University College Dublin, Dublin, Ireland.
Info: www.isclb2019.com

9-11 July, 2019
4th International Symposium on Biological Control of Bacterial Plant Diseases, Viterbo, Italië.
Info: www.biocontrol2019.com

14-18 juli 2019
XVIII Congress, International Society for Molecular Plant-Microbe Interactions, Glasgow, Scotland, UK.
Info: www.ismpmi.org

21-26 juli 2019
1st International Wheat Congress, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
Info: www.2019iwc.ca 



INHOUD ]

GEWASBESCHERMING | JAARGANG 50 | NUMMER 1 | JANUARI 2019 

[VOORWOORD  ................................................................................................................................................................... 3

[ARTIKEL
SmartFarming App: duurzame gewasbescherming op maat voor kleinschalige boeren  .................................................... 4
Akker, J.J.E. van den & Oudheusden, R.A.J.E. van

ForwardFarming: duurzame landbouw gedemonstreerd in de praktijk  ............................................................................. 7
Everaarts, T.C.

Groen Kennisnet zorgt voor kennisdoorstroom gewasbescherming  ................................................................................ 10
Boetzkes, P.J.

[ONDERWIJS
NVWA introduceert interactieve exoten in de klas   ........................................................................................................ 12
Willemen, T.M.

[VERENIGINGSNIEUWS
Toekomst van de Gewasbescherming  ............................................................................................................................... 15
Coolman, H.A.

Plantenziekten in de tuin – Terugblik najaarsvergadering 2018  ................................................................................... 16
Willemen, T.M.

[NIEUWS  .............................................................................................................................................................................. 18

[INGEZONDEN MEDEDELING  ................................................................................................................................... 18

Survey Wetenschappelijke collecties  ............................................................................................................................... 38
Naturalis Biodiversity Center

Interview Vroege Vogels  .................................................................................................................................................. 38

[AGENDA  ............................................................................................................................................................................. 39




