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‘Op weg naar  
duurzame gewas
bescherming’
Bij het laatste Algemeen Overleg 
Gewasbescherming kwam een aan-
tal belangrijke onderwerpen aan de 
orde, zoals maatregelen ten behoeve 
van emissiereductie en het EU-actie-
plan duurzame gewasbescherming. 
Hoe staan de producenten van ge-
wasbeschermingsmiddelen hierte-
genover? We vroegen het Maritza 
van Assen, directeur van brancheor-
ganisatie Nefyto.

‘Groene gewas
bescherming’
Tijdens de ‘Dialoog duurzame gewas-
bescherming’, die op initiatief van 
staatssecretaris van Econo mische 
Zaken Martijn van Dam begin  
februari 2016 is gehouden, bleek 
dat de sleutel tot succes onder an-
dere ligt bij een snellere toelating 
van groene gewasbeschermings-
middelen en nauwe samenwerking 
op Europees niveau.6
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Artikelen uit deze uitgave mogen 
worden overgenomen na toestem
ming van de uitgever. De gebruikte 
foto’s zijn bedoeld als illustratie en 
hoeven niet de beschreven situatie 
letterlijk weer te geven. De redactie 
heeft zijn uiterste best gedaan om 
alle copyrighthouders van gebruikt 
beeldmateriaal op te sporen. Indien 
u meent dat u rechthebbende bent, 
kunt u zich bij ons melden. 

Waterspiegel wordt verzonden in 
een seal van biofolie. Deze mat
transparante folie is binnen 90 
dagen volledig composteerbaar 
en mag dus in de GFTbak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.

Colofon

‘Geen chemie meer’

Stichting Natuur & Milieu zet zich 
in voor een duurzame samenle-
ving. Een van de beleidsthema’s is 
voedsel. Volgens Sijas Akkerman, 
hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu, 
zijn gezonde en meer duurzame 
oplossingen nodig om de groeiende  
wereldbevolking structureel te kun-
nen voeden. Gewasbescherming is 
daarbij een speciaal aandachtspunt.
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Nederlands  
EUvoorzitterschap 2016
Binnen de prioriteiten van het Nederlands- 
Slowaaks-Maltees trio-voorzitterschap wordt 
water genoemd als ‘blauwe draad’. Ruben  
Dekker, attaché Milieu- en natuurbeleid bij 
de Permanente Vertegenwoordiging van  
Nederland bij de EU, vertelt meer over de her-
ziening van de drinkwaterrichtlijn, de fitness 
check van het natuurbeleid en de circulaire 
economie.

‘Blijven innoveren!’

In april 2016 gaat directeur Karst 
Hoogsteen met pensioen, na in to-
taal 36 jaar bij Waterleidingmaat-
schappij Drenthe (WMD). Hij kijkt 
terug op een periode waarin WMD 
uitgroeide tot een professioneel en 
innovatief drinkwaterbedrijf met 
vakkundige medewerkers. En hij 
blikt vooruit, naar het drinkwater-
bedrijf van de toekomst. Een portret 
van een bevlogen ‘waterman’.
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‘Drinkwater voorop  
bij Omgevingswet’ 

Nu de Wet Bodembescherming opgaat in 
de Omgevingswet, dreigt het huidige, uit-
gebreide beheersinstrumentarium te ver-
vallen. Milieuwoordvoerder voor de SP in 
de Tweede Kamer en hoogleraar bodem-
wetenschap prof. dr. Eric Smaling geeft 
zijn visie op dit vraagstuk en op enkele 
andere drinkwaterdossiers.
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