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Maritza van Assen, directeur Nefyto

Op weg naar duurzame  
gewasbescherming

Bij het Algemeen Overleg Gewasbescherming van 20 januari 

2016 kwam een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde, 

zoals maatregelen ten behoeve van emissiereductie en het EU

actieplan duurzame gewasbescherming. Hoe staan de producenten 

van gewasbeschermingsmiddelen hiertegenover? We vroegen het 

Maritza van Assen, directeur van brancheorganisatie Nefyto.

In haar Mededeling over de implementatie van de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) heeft de Europese Commissie aangegeven dat 

Nederland sterker moet inzetten op het terugdringen van veront-

reiniging vanuit de landbouw. Anders worden de KRW-doelen niet 

gehaald, ook niet in 2027. Het Nederlands EU-voorzitterschap moet 

actief werk maken van het actieplan. 

Zo vraagt de Commissie om concrete voorstellen om de waterkwa-

liteit te verbeteren en de toelating van gewasbeschermingsmid-

delen beter aan te laten sluiten op de KRW. Staatssecretaris van 

Economische Zaken Martijn van Dam (PvdA) heeft inmiddels in de 

Landbouwraad in Brussel via een position paper aandacht gevraagd 

voor duurzame gewasbescherming. Dit voorstel wordt nu uitge-

werkt in een EU-actieplan. Wat vindt Nefyto van deze stap?
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Van Assen: ‘Wij vertegenwoordigen een internationale industrie die 

leeft met Europese regelgeving. Zowel de toelatingsregels als de na-

tionale actieplannen waar wij mee te maken hebben, zijn gebaseerd 

op Europese regelgeving. Wat dat betreft sluit, dit initiatief van het 

ministerie van Economische Zaken aan bij ‘onze wereld’. Het past 

ook bij het voorzitterschap dat Nederland initiatieven neemt. Voor 

de telers is het belangrijk dat door een Europese duurzamere aan-

pak een level playing field ontstaat.’

‘We weten natuurlijk niet wat hier uit gaat komen, het is nog een 

plan. Nederland streeft naar een versnelde vergroening van het 

middelenpakket. Dat wil zeggen: meer laag-risicomiddelen en meer 

biologische middelen. Op die manier kun je het gebruik van hoog-

risicomiddelen mogelijk reduceren. Het zou wat ons betreft makke-

lijker moeten worden om nieuwe laag-risicomiddelen op de markt 

te brengen, zoals dat in de VS al het geval is.’

Welke stappen neemt Nefyto bij het verder verduurzamen van het middelen-

pakket?

Van Assen: ‘Het is duidelijk dat de waterkwaliteitsdoelstellingen uit 

de KRW nog niet worden gehaald, en dat de verbetering erg lang-

zaam gaat. Wij denken dat dat niet alleen aan de producten zelf 

ligt, maar ook aan het gebruik. We zien wel dat de bewustwording 

bij telers toeneemt en daar zetten we vanuit de industrie ook op 

in. We doen dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld via ons 

project Toolbox Water en met erf-emissiescans. Telers zitten in een 

spagaat: aan de ene kant hebben ze middelen nodig voor hun teelt, 

aan de andere kant accepteert de maatschappij onjuist gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen niet meer. Telers beseffen heel goed 

dat, wanneer ze de normen niet halen, bepaalde middelen verbo-

den zullen worden. Dat willen ze niet, want dan zijn ze nog verder 

van huis.’

‘In de regio’s waar wij actief met onze projecten aan de slag zijn, 

verbetert de waterkwaliteit. We richten ons bijvoorbeeld op de bol-

lenteelt, met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Daarbij is het 

jammer dat de invoering van een aantal wettelijke maatregelen erg 

veel tijd in beslag neemt. Dat speelt bijvoorbeeld bij het zuiveren 

van afvalwater uit de glastuinbouw: dat mag nog tot 2018 ongezui-

verd worden geloosd op het oppervlaktewater, terwijl het te hoge 

concentraties meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevat. 

Hetzelfde geldt voor de regelgeving rondom ruimere teeltvrije zo-

nes en emissiebeperkende technieken, zoals zuinige spuitdoppen: 

ook dat zou wat ons betreft wel wat sneller mogen.’ 

Chemische onkruidbestrijding
Het besluit om per maart 2016 chemische onkruidbestrijding bui-

ten de landbouw op verhardingen te verbieden ligt bij de Raad van 

State en ter notificatie bij de Europese Commissie. Hoe kijkt Nefyto 

tegen dat verbod aan?

Van Assen: ‘We moeten nog maar zien of dat er onverkort komt. 

Medio februari kwam de Raad van State met een brief aan de 

Tweede Kamer dat er juridische bezwaren zijn om het verbod 

voor particulier gebruik in te voeren. Nefyto is van mening dat 

een gebruiksverbod de toelating van een middel door het Ctgb 

ondergraaft. Je kunt dan het gebruik niet generiek met een aparte 

wettelijke regel beperken. De wetgeving biedt wel de mogelijkheid 

voor beperkingen op specifieke locaties, bijvoorbeeld in kwetsbare 

gebieden voor de drinkwaterwinning of in zones rondom scholen 

of sportfaciliteiten.’

Welke verwachtingen heeft u met betrekking tot de tussenevaluatie van de 

tweede Nota Duurzame gewasbescherming in 2018?

Van Assen: ‘Zoals eerder al aangegeven: we zien positieve ontwikke-

lingen in de bewustwording bij telers, en vertraging bij de invoering 

van de regelgeving die het sluitstuk moet vormen van de aanpak. 

De vraag is of je in 2018 al voldoende resultaten kunt zien.’

Welke innovaties of maatregelen acht Nefyto kansrijk bij het verder reduce-

ren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en 

grondwater?

Van Assen: ‘De vergroening van het gemeenschappelijke landbouw-

beleid legt telers de verplichting op 5% van hun areaal te bestem-

men tot ecologisch focus-gebied. Positief daarbij is dat bij de keuze 

van een akkerrand de oppervlakte van een sloot meetelt als areaal. 

Dat betekent dat het voor landbouwers eenvoudiger is geworden 

om teelvrije zones in te richten tussen akkers en watergangen. 

Daarnaast zetten wij nog steeds in op driftreducerende technieken, 

zoals precisie-spuitnozzles. En er zijn meer nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van het nauwkeuriger toedienen van gewasbescher-

mingsmiddelen. Via sensoren, drones en GPS-software kan exact 

worden vastgesteld wáár en hoe middelen het beste kunnen wor-

den toegediend. Dat leidt tot minder ‘waste’ en beperkt dus ook het 

risico op afspoeling naar het oppervlaktewater of het grondwater.’

Precisietoediening
‘Een andere innovatie, het coaten van plantenzaden, lijkt zich min-

der snel te ontwikkelen dan eerder voorzien, onder andere door het 

gesuggereerde verband tussen sommige gewasbeschermingsmid-

delen en wintersterfte bij bijen. Deze kwestie ligt momenteel bij 

de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, EFSA. Meer in het 

algemeen zien wij deze manier van toediening wel als kansrijk. Je 

wilt immers zo dicht mogelijk bij je doel – de plant – komen, zodat 

je zo weinig mogelijk middel hoeft te gebruiken. Een gewasbescher-

mingsmiddel hoort op de plant en nergens anders. Wij pleiten daar-

om ook voor technieken zoals precisietoediening door druppelen 

of het behandelen van stekjes, in plaats van vernevelen of spuiten. 

Overigens is ook ‘schoon beginnen’ belangrijk: ervoor zorgen dat 

het uitgangsmateriaal vrij is van ziektekiemen.’ 

‘gewasbescherMingsMiDDelen horen  

op een plant, niet in het Drinkwater’
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Bestrijdingsmiddelenatlas
De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgege-

vens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van 

de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas 

maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties 

voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet 

Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit an-

dere monitoringsprogramma’s.

Meer informatie:  

www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl,  

of scan de QR-code.

Bestaat er in 2050 nog chemische gewasbescherming? 

Van Assen: ‘Jazeker. De tendens is nu om te denken dat we naar 

zoveel mogelijk biologische en groene middelen toegaan. Chemie is 

in die opvatting dan alleen het ultieme correctiemiddel, als het echt 

niet anders kan. Maar dat gaat voorbij aan het doel van geïntegreer-

de bestrijding en aan de economische realiteit van de schaalgrootte 

in de landbouw. En dan kom je onvermijdelijk bij de bovenliggende 

discussie: hoe wil je alle monden op de wereld voeden? Wij denken 

dat je daar altijd chemische middelen bij nodig zult hebben.’

Hoe kijkt u aan tegen het KRW-principe ‘de vervuiler betaalt’?

Van Assen: ‘Je moet je afvragen: wie is eigenlijk de vervuiler? Is dat de 

industrie die een gewasbeschermingsmiddel maakt, de teler die het 

gebruikt, of de klant die een bespoten tomaat koopt? Uiteindelijk 

is de consument degene die bepaalt wat er wordt gebruikt. En wie 

bepaalt, betaalt. Daarbij werken heffingen op gewasbeschermings-

middelen niet, omdat de middelen functioneel zijn en dus een lage 

prijselasticiteit hebben. Een teler heeft ze gewoon nodig. Hij zal ze 

dus ook bij een hogere prijs blijven gebruiken en de hogere kosten 

afwentelen op de consument.’

Op welke projecten met betrekking tot de waterkwaliteit die door Nefyto  

worden ondersteund, bent u het meest trots? 

Van Assen: ‘We zien goede resultaten bij de eerdergenoemde 

Toolbox Water, de erf-emissiescans en regionale maatwerk projecten. 

Daarnaast hebben we de emissie-reductieplannen, die producen-

ten opstellen als een bepaalde stof een knelpunt vormt voor de 

normstelling. Je moet dan denken aan een scherper gebruiksadvies 

over dosering en frequentie van toepassing of extra communicatie 

richting gebruikers. Via de Bestrijdingsmiddelenatlas volgen we in 

hoeverre knelpunten zich voordoen en hoe ze zich vervolgens ont-

wikkelen als de toelatinghouders er extra maatregelen op zetten. 

Veel telers zijn gecertificeerd, wat een extra reden is om zich aan 

de toepassingsvoorschriften te houden. De Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit NVWA en de waterschappen hebben hier een toe-

zichthoudende taak.’

‘als De norMen niet worDen  

gehaalD, kunnen er  

MiDDelen verboDen worDen’

Over Nefyto
Als brancheorganisatie behartigt Nefyto (Nederlandse Stichting 

voor Fytofarmacie) de gemeenschappelijke belangen van onder-

nemingen, die chemische en biologische gewasbeschermings-

middelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

Nefyto heeft 14 deelnemers, die samen ongeveer 95% van de 

Nederlandse omzet in gewasbeschermingsmiddelen vertegen-

woordigen. 


