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Toekomst gewasbescherming 2030, naar 
weerbare planten en teeltsystemen.



1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar; 

2. Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden; 

3. Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten. 

Visie gewasbescherming op hoofdlijnen 
uitwerken naar drie strategische doelen:



Gewasbescherming 2020 - 2030
- 25% van de 300 stoffen verdwijnt (= 50% minder gewasbeschermingsmiddelen in 2025)

- Door beleid/doelstellingen
- Bovenwettelijke eisen en macht van de supermarkten
- Fonds kleine toepassingen, NL-KUG
- Consument en overheid



Aandeel groene GBM/laag risico middelen

Chemische gewasbeschermingsmiddelen

Groene gewasbeschermingsmiddelen of laagrisico middel

2015 2020 2030



Transitie gbm en bemesting

Gewasbescherming:
- Groen en/of laag risico
- Traditioneel (chemisch)

Biostimulanten:
- Stressreductie
- Vitaminepil 

Voeding:
- Systeemaanpak
- Organisch 



1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar; 

2. Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden; 

3. Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten. 

Visie gewasbescherming op hoofdlijnen 
uitwerken naar drie strategische doelen:



Aandachtsgebieden

• Vullen en in- en uitwendig reinigen spuit-machines
• Erf en gebouwen
• Uit- en afspoeling van percelen
• Drift



Vullen en in- en uitwendig reinigen spuit-machines

Doel: 2027: nagenoeg geen emissies naar leefomgeving

Te bereiken door:

• gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen + 
opname in regelgeving (2024)

• stimuleren wasplaatsen voor uitwendig reinigen spuitmachines op erf 
+ opname in regelgeving (2027)

• opstellen randvoorwaarden voor inwendig reinigen + opname in 
regelgeving (2027).



Erf en gebouwen
Doel: 2027: nagenoeg geen emissies van erf en gebouwen

(nagenoeg gesloten erf)

Te bereiken door:

• zuiveren afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen 
dat vrijkomt op erf en in gebouwen

➢ontwikkelen zuiverings- en verwerkings installaties

➢ontwikkelen standaard water, toets- en beoordelingsmethode 

➢minimum zuiveringsrendement vast stellen 

➢opname in regelgeving

• ontwikkelen protocol voor vaststelling nullozing erf.



Drift

Doel: 2027 geen normoverschrijdingen, 2030 nagenoeg geen emissie (= 95% 
driftreductie)

Te bereiken door:
• huidige systematiek waaronder meetmethode, beoordelingsmethode tegen licht houden
• systematiek ontwikkelen voor vaststellen BBT voor vermindering drift met tenminste 95%
• Technieken/combinaties van technieken opnemen in regelgeving.

Opmerkingen:
• opkoopregeling overwegen van oude spuitmachines voor aankoop nieuwe apparatuur
• in BBT ook aandacht voor voorzieningen voor zaken als rijsnelheid en spuitboomhoogte



Uit en afspoeling van percelen
Doel: 2027: geen normoverschrijdingen, 2030: nagenoeg geen emissie

Te bereiken door:

• voor bodemkwaliteit en uitspoeling percelen bepalen:

➢best practices

➢in te zetten instrumentarium

• Mogelijke beleidsmaatregelen verkennen (brede groene zones langs 
watergangen, zuiveren)

• ..



Bron: Akkerbouw actueel 21 januari



Drift

Erf-emissies

Perceels-afspoeling

Drainage

2027 geen normoverschrijdingen
2030 nagenoeg geen emissies

2027 geen normoverschrijdingen
2030 nagenoeg geen emissies

Minimaal 95 % Driftreductie in 2030

Emissieroutes - DoelenEmissieroutes

Prioriteit komende Jaren: perceelemissie!



Emissie GBM door perceelsafspoeling



Volume en intensiteit van regen  → verhoog waterbergend vermogen
- Organisch stof gehalte bodem verhogen
- Niet kerende grondbewerking
- Rijpaden systeem
- Peil gestuurde drainage

• Bodemcondities → voorkom barrières voor water
- Hef storende lagen op 
- Voorkom bodemverdichting
- Voorkom afspoeling door slemp

• Stroombanen → bepaal kritische plaatsen 
- Door drempels op weg naar lagere gedeelten
- Begroeide bufferstroken

Maatregelen



Emissie GBM door perceelsafspoeling

Lagunegreppel
Voordelen
➢ Minder uitspoeling van 

gewasbeschermingsmiddelen en   
meststoffen naar het 
oppervlaktewater.

➢ Aanleg door middel van een ploeg 
is goed uitvoerbaar.

Nadelen
➢ Het kost arbeid en onderhoud om 

de lagunegreppel te graven en  
onderhouden.

➢ De ruimte van de lagunegreppel 
kan productieruimte in beslag   
nemen.



De gloeilamp is niet 
ontstaan door het continu 
verbeteren van de kaars.

OM



Programma

Welkom en opening Henk de Vlieger

Gewasbescherming (aardappel, bieten, uien, graan) Jan Dingemans (bieten)
Kunard Strootman (uien/graan)
Ben Rommens (aardappel)

Pauze

Spuitwater en druppelverbetering Gjalt-Jan Feersma-Hoekstra

Plantgezondheid en plantweerbaarheid Jacqueline Baar
Rinus Struik

Einde met hapje en drankje
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Presentatie%202020%20kunard.pptx
../../../Desktop/Presentatie%202020%20(Ben)definitief.pptx
Presentatie%202020%20(Ben)definitief.pptx


Bedankt! 


