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Het krachtenveld

Keten Maatschappij

Beleid



Het krachtenveld: maatschappij

• Zorgen over volksgezondheid & milieu

– omwonendendiscussie

– Bijensterfte

• NGO’s sturend in keten en beleid

– Omwonenden-onderzoek

– Supermarkt-spotjes  

Maatschappij beïnvloedt beleid & keten



Het krachtenveld: beleid

• Van risk-based naar hazard-based

– Voorstel hormoonverstorende stoffen

• Meer politieke invloed

– Herregistratie glyfosaat 

• Strengere handhaving

– Zuiveringsplicht glastuinbouw

Smaller wordend middelenpakket is een feit



Het krachtenveld: keten

• Steeds meer bovenwettelijke eisen

– Certificering

– Zwarte lijsten

• Wederzijdse belangen & afhankelijkheden

– Aanbod <-> gebruik van gbm

– Opkweek <-> eindteelt

Duurzame gewasbescherming = licence to deliver



Ambitie LTO Nederland

• Minder afhankelijk van chemie, door o.a.:

– Betere preventie

– Robuuste teeltsystemen

• Lagere milieubelasting

– Gerichtere toepassing

– Groene / laag-risico middelen

• Met behoud van economisch perspectief!



De weg ernaartoe: wat doen we al?

• Actieplan Schoner, Groener, Beter

– Stimulering geïntegreerde gewasbescherming & 

vergroening middelenpakket

– Emissiereductie Glastuinbouw en Open teelten

• PPS Het nieuwe doen in plantgezondheid

– Weerbaar gewas & weerbare systemen

– Slimme en innovatieve technologieën

– Effectieve, duurzame middelen en maatregelen



De weg ernaartoe: wat doen we al?

• Green deal groene gewasbescherming

– Oplossingen op nationaal niveau

– Agendering knelpunten in Europa

• Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming

– Milieuwinst, doorontwikkeling IPM en verbetering 

randvoorwaarden voor toepassing

– 7 pilots; morgen (5 oktober) kick-off 



De weg ernaartoe: wat doen we al?

• Erfemissiescan

– Bewustwording & inzicht in verbeterkansen erfemissie

– 1e jaar: meer dan 500 ondernemers bereikt

– Komend jaar: teeltspecifieke uitbreidingen

• Glastuinbouw Waterproof

– Bewustwording & ontwikkeling oplossingen voor 

emissie oppervlaktewater

– Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw

Concept



Kleine teelten: uitdagingen

• Beleid: 

– Level playing field (o.a. definitie kleine teelt)

– Extra kwetsbaar t.a.v. smaller wordend middelenpakket

• Keten:

– Spanning tussen duurzaamheids- en kwaliteitseisen

– Kleine markt -> innovatie, verdienmodel?



Kleine teelten: opgaven voor NL

• Groot in kleine teelten -> Initiatief nemen richting 

Europa, maar ook in NL stappen durven zetten

• Behoud van slagkracht door eenvoudige, snelle 

procedures en lage financiële drempels

• Stevige verankering van kleine teelten in kennis 

en innovatie t.b.v. duurzame gewasbescherming



De toekomst ligt in onze handen!


