
 
 

Q & A Expert Centre for Speciality Crops 
 

 

Waarom een Expert Centre for Speciality Crops? 

De Nederlandse land- en tuinbouw is sterk in hoogwaardige, gespecialiseerde gewassen. Ook kent 

Nederland een breed spectrum aan onderzoeksfaciliteiten en kennisinstellingen, alsmede een goed 

georganiseerd bedrijfsleven om deze speciality crops te ondersteunen. Daarnaast treden diverse 

overheidsinstellingen faciliterend op en neemt Nederland binnen Europa een voorhoedepositie in wat 

betreft teelttechniek en duurzaamheid. 

De internationalisering neemt toe. Dit uit zich onder meer in de nieuwe Europese regelgeving rond de 

toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom is het belangrijk het Nederlandse kenniscomplex 

internationaal goed op de kaart te zetten. Nederland moet aantrekkelijk blijven ook voor internationale 

bedrijven voor onderzoek en voor advies over nieuwe producten en technieken en voor het aanvragen 

van producttoelatingen.  

 

Wie maken onderdeel uit van het Expert Centre? 

Diverse organisaties en instanties hebben elkaar gevonden in het initiatief om gezamenlijk het Expert 

Centre uit te werken. Het zijn LTO Nederland, Plantum, Nefyto, Agrodis, Ministerie van EZ, 

Wageningen UR en het Ctgb. 

Met de komst van het Expert Centre wordt geen nieuwe rechtspersoon of instantie gecreëerd. Iedere 

organisatie die onderdeel uitmaakt van het Expert Centre blijft werken vanuit haar eigen 

verantwoordelijkheid en organisatie. 

Het Expert Centre is echter een open, virtueel kenniscentrum, waar ook andere belanghebbende 

ondernemingen en instanties onderdeel van kunnen uitmaken. 

 

Hoe werkt het Expert Centre? 

Via het digitale portaal van het Expert Centre maken de initiatiefnemers de diverse procedures beter 

inzichtelijk. Ook moet het op die manier gemakkelijker worden om deskundigen op bepaalde 

deelterreinen te vinden. 

De initiatiefnemers gaan er daarnaast ook aan werken om procedures “achter de schermen” beter op 

elkaar af te stemmen. Zodat onderzoek, advies, financiering en toelating sneller en gemakkelijker aan 

elkaar gekoppeld worden en innovaties met gebruikmaking van Nederlandse expertise snel(ler) de 

markt bereiken. 

 

Hoe zit het met internationale samenwerking? 

Ook andere landen in Europa kennen speciality crops, waarvan sommige niet in Nederland worden 

geteeld. Daarom ligt het voor de hand samenwerking te zoeken met een aantal andere lidstaten binnen 

de Europese Unie. 

Binnen Europa realiseert men zich dat het noodzakelijk is te investeren in speciality crops, zodat de 

rijke schakering aan teelten en agrarische producten ook in de toekomst kan worden behouden. In 

november 2009 werd in Brussel een Europese workshop gehouden georganiseerd door 8 Europese 

federaties vanuit de landbouw en voedselproductie. Daarnaast is in de nieuwe Europese 

gewasbeschermingsverordening opgenomen dat er een voorstel moet komen voor een Europees Fonds 

voor kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen. Nederland speelt al jaren een prominente 

rol in de discussies over kleine toepassingen/minor uses en wil dit in de toekomst ook blijven doen. 

Het Expert Centre heeft dan ook de ambitie om een belangrijke rol te spelen in het op te richten 

Europese Fonds voor Minor uses. 


