
10 Waterspiegel / april 2016

Dialoog duurzame gewasbescherming

‘Vaart maken met groene  
gewasbescherming’

Er moet vaart komen in de overgang van traditionele 

bestrijdingsmiddelen naar groene, duurzame gewasbescherming, 

vindt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). 

Om dit streven extra kracht bij te zetten nodigde hij alle 

betrokken partijen begin februari uit voor een Dialoog duurzame 

gewasbescherming. Deze bijeenkomst leverde tientallen ideeën en 

afspraken op.

‘Natuur en land- en tuinbouw moeten met 

elkaar in balans zijn. Dat betekent dat je 

gewassen zoveel mogelijk beschermt op 

een manier zoals de natuur dat zelf ook 

doet’, zo  zegt staatssecretaris Martijn van 

Dam. Hij vindt dan ook dat er meer tempo 

moet worden gemaakt met duurzame ge-

wasbescherming. 

De sleutel tot succes ligt vooral bij een snel-

lere toelating van groene gewasbescher-

mingsmiddelen, nauwe samenwerking op 

Europees niveau, een ruimer aanbod in 

supermarkten en tuinwinkels, en betere 

voorlichting aan consumenten, zodat ook 

de vraag naar duurzaam geteelde pro-

ducten verder stijgt. Dat bleek tijdens de 

bijeenkomst ‘Dialoog duurzame gewasbe-

scherming’, op woensdag 3 februari jl. in 

Nootdorp.

Veel initiatieven
Boeren, telers, wetenschappers, overheid, 

imkers, fabrikanten van zowel biologische 

als traditionele gewasbeschermingsmid-
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delen, natuur- en milieuorganisaties, toezichthouder Ctgb, super-

markten, tuinwinkels, consumentenorganisaties en Vewin spraken 

elkaar over mogelijkheden om de vergroening verder uit te bouwen 

en te versnellen. Tijdens een plenaire sessie en aan thematafels zijn 

verschillende ideeën ontstaan rondom toelatingsbeleid, sierteelt, 

gezonde bodem en het borgen en verspreiden van kennis.

Staatssecretaris Van Dam gaf aan dat zijn ministerie gebruik wil 

maken van het EU-voorzitterschap van Nederland om met ideeën 

te komen die bijdragen aan het versnellen van duurzame gewasbe-

scherming. Zijn belangrijkste motieven hierbij zijn het beschermen 

van natuur en het versterken van de Nederlandse koppositie als het 

gaat om innovatie en productie in de land- en tuinbouw. 

Meer tempo
Van Dam toonde zich na afloop enthousiast over de opbrengst van 

de dialoog. Duurzame gewasbescherming wint al terrein, maar er 

moet meer tempo worden gemaakt, aldus de staatssecretaris. Dat 

kan volgens hem alleen als álle betrokkenen – dus van boer tot 

consument – een extra inspanning leveren. ‘In mijn optiek zijn 

chemische middelen alleen een uiterste redmiddel. De Nederlandse 

land- en tuinbouw is beroemd om de kwaliteit van zijn producten 

en de hoge exportcijfers. Het is belangrijk dat we ook op het gebied 

van duurzame gewasbescherming ons imago verder versterken.’

Volksgezondheid
Vewin heeft de staatssecretaris hierbij aan herinnerd dat het belang 

voor volksgezondheid niet mag worden onderschat als het gaat 

om waterkwaliteit. Ook heeft Vewin benadrukt dat het tijd is om 

actie te ondernemen om de waterkwaliteit in Nederland te verbe-

teren. Een van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst is 

het instellen van vijf pilots waarin gekeken gaat worden hoe een 

systeemaanpak in de praktijk vorm kan krijgen. Het totaal van 

ideeën, afspraken en acties wordt teruggekoppeld aan het Platform 

duurzame gewasbescherming, waar voortaan nog meer relevante 

stakeholders uitgenodigd worden. 

Opbrengsten Dialoog duurzame gewasbescherming

Enkele voorbeelden van de resultaten die aan de overlegtafels zijn 

geboekt:

-  Met het oog op toelating van groene middelen gaat het Ctgb 

samen met het ministerie van Economische Zaken drempels 

verlagen en procedures versnellen.

-  LTO gaat dit voorjaar aan de hand van vijf pilots testen hoe de 

teelt van bepaalde gewassen zo duurzaam mogelijk kan worden 

aangepakt.

-  Greenpeace start een positieve campagne om consumenten te 

helpen bij het kiezen voor duurzaam geteelde producten in  

supermarkten en tuinwinkels.

-  Brancheorganisaties van de voedselverwerkende industrie en 

tuinwinkels gaan hun leden actief wijzen op het belang van 

duurzame gewasbescherming als criterium bij het inkopen van 

groenten, fruit, bloemen en planten.

‘extra inspanning noDig 

van alle betrokkenen’


