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Voorwoord 

 
Om op een rendabele wijze gewassen te verbouwen, is het van belang dat boeren en 
tuinders ziekten en plagen in hun gewassen kunnen voorkomen en – indien nodig – met 
behulp van gewasbeschermingsmiddelen kunnen bestrijden. Het beleid ambieert 
verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Geïntegreerde 
gewasbescherming is daarbij het leidmotief. Het toepassen van geïntegreerde 
gewasbescherming vraagt een inspanning van boeren en tuinders: met behulp van diverse 
technieken en methoden kunnen zij ziekten, plagen en onkruiden beheersen, waardoor het 
gebruik van chemische middelen beperkt kan worden. Hierdoor wordt het water schoner, 
zullen arbeidsomstandigheden verbeteren, en neemt de voedselveiligheid verder toe.  
 
Om meer inzicht te verwerven in de praktijk van de gewasbescherming, heeft ORG-ID in 
opdracht van het PBL de gewasbeschermingspraktijken voor vier specifieke teelten 
onderzocht: tulp, tomaat, aardappel en aardbei. Bij het gewasbeschermingsvraagstuk gaat 
het immers niet alleen om wat landbouwkundig en technisch mogelijk is, maar ook hoe dit 
in de praktijk van boeren en tuinders uitpakt. Wat bepaalt dat boeren en tuinders bepaalde 
maatregelen wel of niet nemen? Daarbij zet dit onderzoek niet sec de individuele teler 
centraal, maar wordt de teler beschouwd in combinatie met zijn omgeving, als onderdeel 
van een systeem. Wat is de bijvoorbeeld de invloed van toeleveranciers, adviseurs en 
afnemers op de gewasbeschermingsmiddelenpraktijk? Zijn er institutionele belemmeringen 
waar boeren en tuinders tegen aan lopen in de praktijk? Door de selectie van de vier 
gekozen teelten, is deze studie niet volledig en representatief voor de land- en 
tuinbouwsector maar door de verschillen in de gekozen teelten komen wel veel facetten 
van de dagelijkse praktijk van gewasbescherming in beeld.    
 
Verdiepend inzicht in de praktijken is relevant voor de analyse van de effectiviteit van het 
gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Ook biedt inzicht in de dagelijkse praktijk handvatten 
voor verbetermogelijkheden – de zogeheten handelingsperspectieven – zowel voor de 
overheid als voor andere betrokken partijen om de kansen van duurzame 
gewasbeschermingspraktijken te benutten en belemmeringen daarvoor weg te nemen.  
 
De inzichten uit het voorliggende ORG-ID onderzoek – dat zij in samenwerking met het 
Athena Instituut en Delphy uitvoerden – vormen een waardevolle bouwsteen voor de 
tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst waarover PBL in de loop van 
2019 een syntheserapport uitbrengt. 
 
 
Ir. Jeannette Beck 
Sectorhoofd Water Landbouw Voedsel 
Planbureau voor de Leefomgeving 
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Samenvatting 

 
Deze studie is één van de deelprojecten van de evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid 
in het kader van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ (2013) die het PBL tussen 2017-
2019 uitvoerde. PBL studies (2012, 2016) tonen aan dat, hoewel er stappen zijn gezet, een 
aantal doelen uit het beleid niet is gerealiseerd. De indruk bestaat dat niet alle technische 
mogelijkheden worden toegepast door telers om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Dit ondanks de verplichting voor telers om 
maatregelen toe te passen die vallen onder geïntegreerde gewasbescherming (integrated 

pest-management, IPM). De doelstelling van deze studie is om inzicht te verwerven in de 
gewasbeschermingspraktijken van telers om zo grip te krijgen op de factoren die telers 
belemmeren in het volledig toepassen van IPM. Op basis hiervan identificeren de 
onderzoekers handelingsperspectieven voor aansturing op een verbeterde toepassing van 
IPM.  
 
Voor deze studie zijn vier casestudies uitgevoerd, namelijk in de aardbeien-, tomaten-, 
aardappel- en tulpenteelt. Per casus zijn diverse telers gesproken om hun 
gewasbeschermingspraktijk in beeld te brengen. Daarnaast is uitgebreid gesproken met 
partijen uit de gehele productieketen, waaronder afnemers, toeleveranciers, adviseurs en 
groene NGO’s. Op basis van een vergelijkende analyse tussen de casestudies hebben de 
onderzoekers, naast conclusies op teeltniveau, overkoepelende conclusies geformuleerd 
over bepalende factoren voor de implementatie van IPM-maatregelen door telers. We 
onderscheiden hierin drie overkoepelende thema’s: 1. marktwerking, 2. onderzoek en 

innovatie, en 3. kennisinfrastructuur. 
 

1. Marktwerking: de rol van de afzetketen 

Het bedrijfsresultaat is in het algemeen de belangrijkste motivatie voor telers in 
overwegingen omtrent de toepassing van IPM maatregelen. Telers hebben vaak contracten 
met één specifieke afnemer. Hierdoor bestaat een één op één afhankelijkheid van telers 
met die afnemer. Dit heeft als gevolg dat afnemers een cruciale rol spelen in het 
beïnvloeden van de gewasbeschermingspraktijk van telers. Zij doen dit door 
bovenwettelijke product- en productie-eisen te stellen aan de producten die ze afnemen. Ze 
spelen daarmee in op de marktvraag naar producten met een zo klein mogelijke 
concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast staat maximaliseren van de 
opbrengst centraal. De vraag naar producten met zo min mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen is vooral gericht op producten die onverwerkt ‘van het land 
naar het bord’ gaan. Voedselveiligheid is daarbij de voornaamste motivator. In de regel 
geldt, hoe dichterbij het product bij het bord van de consument staat, hoe strenger de eisen 
omtrent residuen van middelen op het eindproduct worden. Hierdoor geeft de aard van de 
markt waarvoor het eindproduct is bedoeld directe sturing aan de eisen die gesteld worden 
in relatie tot de concentratie gewasbeschermingsmiddelen op het product.  
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Sturing op vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen lijkt dus, naast 
het voldoen aan de wettelijke eisen, ook te lopen via bovenwettelijke eisen en 
marktwerking. Daarbij speelt de overheid slechts een kleine rol. Deze sturing bedient echter 
slechts een deel van de markt, namelijk het deel dat gevoelig(er) is voor de publieke opinie 
omtrent voedselveiligheid. Tegelijkertijd vraagt de systematiek van de Kaderrichtlijn Water 
van de overheid maatregelen te nemen om de doelen alsnog te realiseren.  
De onderzoekers constateren echter ook dat milieubelasting een steeds belangrijker thema 
wordt, onder andere onder invloed van de publieke opinie over gewasbescherming en de 
invloed van groene NGO’s. Dit uit zich bijvoorbeeld in afnemers die bepaalde keurmerken 
verplicht stellen, zoals On the Way to PlanetProof, voorheen Milieukeur. 
 
De vraag is dan, gegeven deze kennis over de sturing via de markt, hoe de overheid kan 
handelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. De 
onderzoekers zien twee mogelijke richtingen; ofwel door de markt aan zet te laten en 
verbeterde toepassing van IPM te beïnvloeden via de marktvraag, ofwel door een 
dominantere rol van de overheid aan te nemen en toepassingsregels omtrent IPM aan te 
scherpen en te handhaven.  
 

2. Onderzoek en innovatie 
Het tweede thema betreft een door telers en ketenpartijen ervaren tekort aan onderzoek 
en innovatie als beperkende factor op de ontwikkeling van nieuwe IPM-maatregelen. 
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe resistente rassen, groene en/of laag-
risicomiddelen en verbetering van Beslissing Ondersteunende Systemen (BOSen). Van 
BOSen wordt verondersteld dat ze het chemiegebruik terug kunnen dringen, maar telers 
ervaren een slechte aansluiting bij hun bedrijfsvoering en informatiebehoefte. Als 
belangrijke oorzaak voor het gebrek aan onderzoek wordt het wegvallen van de 
Productschappen genoemd. Hierdoor vindt geen collectief onderzoek meer plaats. Het 
terugbrengen van collectiviteit wordt dan ook door een centrale speler in de land- en 
tuinbouwsector als belangrijke voorwaarde aangestipt de toepassing van IPM te vergroten. 
De regelgeving helpt hierbij niet; door de vereiste cofinanciering van onderzoek door 
topsectoren is er weinig onderzoek ten goede van de verduurzaming van de sector als 
geheel (i.e., op niet-competitieve kennis) maar ligt de nadruk sterk op studies ten goede van 
individuele bedrijfsresultaten. Naast een gebrek aan onderzoek, blijft kennisdeling van 
praktijkonderzoek dat wél plaats vindt achterwege vanwege het concurrentievoordeel van 
kennis.  
 

De huidige kennisinfrastructuur lijkt dus niet geheel aan te sluiten bij de kennisbehoeften 
van telers ten aanzien van IPM. De telers zien hoofdzakelijk een rol voor de overheid 
weggelegd om het tekort aan onderzoek en innovatie weg te nemen. Volgens de 
onderzoekers zou de overheid hierop kunnen aansturen middels het ontwikkelen een 
sector-breed gedragen, dynamische kennisagenda die nauw aansluiting vindt bij de 
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ontwikkeling in de praktijk.  Daarnaast kan het aanmoedigen van meer integraal en inclusief 
onderzoek bijdragen aan het maken van de vertaalslag van kennis naar praktijk.  
 

3. Kennisinfrastructuur: de rol van adviseurs 

In het rapport concluderen de onderzoekers dat een duurzamere 
gewasbeschermingspraktijk gelijk staat aan een kennisintensievere praktijk. Maar de kennis 
en kunde van telers omtrent IPM-maatregelen is niet op alle fronten up to date. Telers 
vergaren kennis niet vanzelf en zijn geneigd liever vast te houden aan voor hen bewezen 
effectieve routines. De onderzoekers zien twee routes om hierop te sturen. Ten eerste 
middels de opleiding, waar op dit moment nog beperkt aandacht lijkt voor IPM. Daarnaast 
spelen adviseurs een zeer belangrijke rol in de overwegingen van telers omtrent hun 
gewasbeschermingspraktijk. De adviseurs zouden in deze rol een duurzamere praktijk 
kunnen aanmoedigen. Voorwaarde hiervoor is dat de adviseurs onafhankelijk zijn of dat hun 
bedrijfsmodel niet een tegengesteld belang heeft met een versterkte toepassing van IPM. 
Bovendien moeten ze uiteraard op de hoogte zijn van de laatste inzichten rond IPM.  
 
Volgens de onderzoekers kan er vanuit de overheid aangestuurd worden op een verbeterde 
kennisinfrastructuur door meer (verplichte) aandacht in het curriculum van de opleiding van 
telers en adviseurs. Daarnaast zou het aandeel van onafhankelijk advies kunnen worden 
vergroot door een (eventueel verplichte) scheiding aan te brengen tussen leverantie van 
middelen en advisering over de toepassing van de middelen.  Een andere mogelijkheid is het 
invoeren van een ‘code of conduct’ voor adviseurs waarbij belang van milieu en klant 
centraal wordt gesteld.  
 
De bevindingen van deze rapportage worden verwerkt in de tussenevaluatie van de nota 
Gezonde Groei Duurzame Oogst waarover PBL in de loop van 2019 een syntheserapport 
uitbrengt. 
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Leeswijzer 

 
Deze rapportage begint met een introductie van de studie in hoofdstuk 1, met daarin de 
aanleiding, vraagstelling en aanpak van het onderzoek. Daarna presenteren we de Meta-
conclusies in hoofdstuk 2. De hoofdstukken die hierop volgen zijn als het ware ‘verdiepend’ 
– hier vindt de lezer de context en achtergrond van de teelten waarin de casestudies zijn 
uitgevoerd (hoofdstuk 3) en de bevindingen over de cases heen (in vergelijkend perspectief; 
hoofdstuk 4). In de appendices zijn zowel de hoofdconclusies per casus (I) als de 
hoofdconclusies voor de ketenpartijen (II) opgenomen (tevens is er per casus een 
Achtergrondrapportage beschikbaar, op te vragen via het PBL dan wel ORG-ID). Ten slotte 
betreft appendix III een methodologische verantwoording van deze studie.  
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Begrippenlijst 

 
In deze rapportage worden de volgende definities gehanteerd.  
 
Biologische teelt: Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van 
bodems, ecosystemen en mensen ondersteunt en in stand houdt. Het is gebaseerd op 
ecologische processen, biodiversiteit en natuurlijke kringlopen die zijn aangepast aan lokale 
omstandigheden, in plaats van het gebruik van input van externe middelen (kunstmest, 
gewasbeschermingsmiddelen). In de biologische teelt vindt geen toepassing plaats van 
kunstmest en synthetische gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Biologische bestrijding: is de bestrijding van schadelijke organismen in de land- en 
tuinbouw door een natuurlijke vijand van het plaagorganisme in te zetten. 
 
Biologische gewasbeschermingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen van biologische 
oorsprong, die daarom toegelaten worden in de biologische landbouw. Vallen qua toelating 
in de categorie ‘groene’ middelen, zie hieronder. 
 
BOS of Beslissing Ondersteunend Systeem. Computerprogramma’s die, veelal op basis van 
weersinformatie en perceelinformatie, informatie over infectierisico’s van 
(schimmel)ziekten geven en spuitadviezen (timing, interval en type middelen) geven. 
 
IPM of geïntegreerde gewasbescherming: aanpak waarmee de inzet en milieubelasting van 
gewasbeschermingsmiddelen kan worden geminimaliseerd op basis van de volgende 
stappen: 

1. Preventie (gezond uitgangsmateriaal, resistente rassen, vruchtwisseling, 
bedrijfshygiëne); 

2. Monitoren/scouten van onkruid/ziekte/plaagdruk, gebruik BOS of schadedrempels); 
3. Niet chemische maatregelen (fysisch, biologische, mechanisch); 
4. Chemische maatregelen (middelenkeuze, spuitmethode en –techniek). 

  
Laag-risicostoffen zijn werkzame stoffen die na evaluatie een laag risico blijken te hebben. 
Voor de goedkeuring van deze stoffen geldt de normale beoordelingsprocedure. Het lage 
risicoprofiel blijkt uit dat beoordelingsproces. Er is dus géén aparte aanvraag- of 
beoordelingsprocedure voor laag-risicostoffen en ook niet voor middelen op basis van deze 
stoffen. 
 

Laag-risicogewasbeschermingsmiddelen zijn middelen op basis van laag-risicostoffen en 
basisstoffen. 
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Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn laag-risico middelen van natuurlijke oorsprong 
zoals van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte 
middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof en een laag risico hebben voor mens, dier, 
milieu en niet-doelwit organismen. Meer gebruik van dit soort middelen draagt bij aan de 
verduurzaming van de gewasbescherming.  
 
Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB): regeling die het mogelijk maakte om 
laag-risico middelen zonder beoordeling tot de markt toe te laten. 
 
Schadedrempels: Het maximale acceptabele niveau/aantal van een ziekte of plaag dat 
aanwezig mag zijn op een plant of in het gewas voordat bestrijding economisch gezien 
zinvol is. 
 
 
 

Box 2: Over de RUB en de toelating van laag-risicomiddelen  
De regels voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen -dus ook de ‘laag-
risicomiddelen’- zijn opgenomen in de Europese verordening voor 
Gewasbeschermingsmiddelen en de verordening voor Biociden. In afwijking van deze 
verordeningen bestond in Nederland nog de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen 
(RUB). De RUB bevatte laag-risicomiddelen die in Nederland zonder toelating op de 
markt gebracht mochten worden. Deze middelen waren niet of nauwelijks beoordeeld, 
en daarmee voldeed de RUB niet aan de Europese regelgeving. De RUB is daarom 
afgeschaft en ook laag risicomiddelen kunnen nu – conform de verordeningen – pas na 
een risicobeoordeling op de markt gebracht worden. 
Op dit moment worden op Europees niveau de criteria voor de toelating van laag-
risicomiddelen herzien. Nederland neemt daar actief aan deel. Wanneer hierover in 
Europa overeenstemming is bereikt, kunnen werkzame stoffen na een ‘normaal’ 
aanvraagtraject volgens de nieuwe criteria worden goedgekeurd als laag-risicostof. Voor 
aanvragers heeft dit het grote voordeel dat de werkzame stof voor 15 jaar wordt 
toegelaten in plaats van de normale 10 jaar. Hierdoor kunnen middelen op basis van 
deze stoffen ook tot maximaal 15 jaar worden toegelaten. 
 

Box 1:  Over laag risico middelen   
Onder zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden bestaan ‘laag-risicomiddelen’. 
Aangenomen wordt dat gebruik hiervan weinig risico’s voor mens en milieu met zich 
meebrengt. Vanuit gezondheids- en milieuoverwegingen heeft het daarom de voorkeur 
deze middelen in te zetten. Het is echter niet eenvoudig om het concept van ‘laag-
risicomiddelen’ in wetgeving op te nemen, omdat de aanname dat een middel weinig 
risico’s met zich meebrengt dan moet worden omgezet in een besluit dat dit inderdaad 
zo is. De wet moet duidelijk maken wat wel een ‘laag-risicomiddel’ is, en wat niet. (Bron 
website CTGB). 
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1. Introductie 

 

1.1  Aanleiding  

Het PBL evalueert in de periode 2017 – 2019 het gewasbeschermingsbeleid in het kader van 
de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ (2013). Het terugdringen van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen door middel van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is 
een belangrijke pijler binnen dat beleid. Het PBL heeft in 2012 geconstateerd dat er goede 
stappen zijn gezet naar een duurzame gewasbeschermingspraktijk, maar dat een aantal 
doelen nog niet is gerealiseerd.1 Latere rapportages wijzen uit dat het aantal 
overschrijdingen van de normen voor oppervlaktewaterkwaliteit na 2010 niet verder is 
afgenomen (PBL, 2016)2. De indruk bestaat dat, ondanks de wettelijke verplichting IPM toe 
te passen, niet alle technische mogelijkheden worden benut/toegepast in de praktijk. Het is 
daarom de veronderstelling dat er niet-technische belemmeringen in de weg staan van 
volledige implementatie van IPM. Het is dan uiteraard de vraag welke die belemmeringen 
zijn om daarna handelingsperspectieven te kunnen identificeren voor de bredere 
implementatie van IPM.  
 
De doelstelling van deze studie is dus om uiteindelijk inzicht te verwerven in de factoren die 
toepassing van IPM in de praktijk beïnvloeden, om vanuit dat inzicht 
handelingsperspectieven te identificeren om de implementatie van IPM verder te brengen. 
Onder handelingsperspectieven verstaan wij de combinatie van een belemmerende of 
faciliterende factor voor de implementatie van (een onderdeel van) IPM, de daarbij 
betrokken partijen, en de bijbehorende systeemkenmerken. Systeemkenmerken relateren 
aan wáár in het systeem van gewasbeschermingspraktijken een factor zich bevindt 
(bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, of kennisinfrastructuur). De geformuleerde 
handelingsperspectieven bieden beleidsmakers en andere betrokkenen aanknopingspunten 
om concrete maatregelen te nemen voor een versterkte implementatie van IPM.  Deze 
rapportage beschrijft het onderzoek naar de factoren die toepassing van IPM in de praktijk 
beïnvloeden, en de daaruit volgende handelingsperspectieven. In onderstaande gaan wij 
eerst in op de invalshoek en afbakening, de aanpak en de uitgangspunten van het 
onderzoek. Vervolgens beschrijven we de resultaten, conclusies en aanbevelingen. Om de 
leesbaarheid en het overzicht van de rapportage te vergroten, hebben we de resultaten, 
conclusies en aanbevelingen per IPM-stap beschreven. 
 

                                                        
1
 Evaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming, PBL (2012) 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL2012-evaluatie-duurzame-gewasbescherming-

500158001_0.pdf  

2 PBL (2012). Evaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming. PBL-publicatienummer 500158001. PBL, 
den Haag; PBL (2016). Waterkwaliteit nu en in de toekomst. PBL-publicatienummer 1727. PBL, Den Haag. 
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1.2  Invalshoek en afbakening 

1.2.1  Doelstelling 

De veronderstelling is dat niet-technische belemmeringen de implementatie van IPM in de 
weg staan. Het doel van deze studie is inzicht verwerven in de belangrijkste factoren die de 
toepassing van IPM in de gewasbeschermingspraktijken beïnvloeden. Inzicht in deze 
factoren leidt tot het identificeren van handelingsperspectieven om de implementatie van 
IPM verder te brengen.  
 
1.2.2 Inbedding en afbakening 

Deze studie is onderdeel van één van de zes deelprojecten uit de overkoepelende evaluatie 
van het beleidsprogramma ‘Groene Groei, Duurzame Oogst’ (GGDO). De andere vijf 
deelprojecten zijn 1. Geïntegreerde gewasbescherming, 2. Milieu en biodiversiteit, 3. 
Voedselveiligheid, 4. Arbeidsveiligheid, en 5. Bedrijfseconomische situatie en effectief 
middelenpakket. De effectiviteit van de technische maatregelen van IPM zijn dus elders 
ondergebracht in de andere deelprojecten. Dit geldt tevens voor de mate waarin IPM 
maatregelen worden toegepast binnen de praktijken. Het deelproject 
‘Handelingsperspectieven’ concentreert zich op een diepere verkenning van de 
perspectieven van telers en hun gewasbeschermingspraktijken, alsmede (hun perspectief 
op) de verhoudingen met andere actoren, om zo bij te dragen aan de duiding van de 
bevindingen uit andere deelprojecten. Op deze wijze draagt dit deelproject, samen met de 
andere deelprojecten, bij aan een overkoepelende en holistische beleidsevaluatie.  
 
1.2.3 De theoretische lens 

Het betreft hier een evaluatie van de gewasbeschermingspraktijken van telers en de wijze 
waarop deze praktijk vorm krijgt cq. welke factoren deze praktijk beïnvloeden. We hebben 
dit onderzocht door vanuit het perspectief van handelingen en routines uit de dagelijkse 
praktijk te kijken naar kansen en belemmeringen voor duurzamere 
gewasbeschermingspraktijken. We onderschrijven hierbij de praktijktheorie van Shove et al. 
(2012) welke stelt dat een dergelijke invalshoek een meer accurate en trouwere weergave 
voorziet van de realiteit, dan wanneer de invalshoek van intentie, afweging en naleving 
wordt gekozen. Volgens deze theorie bestaat het uitvoeren van een praktijk uit het 
samenkomen van drie elementen, te weten ‘betekenis’, ‘bewustzijn en identiteit’, en 
‘kennis en vaardigheden en materialiteit’. In onze studie noemen we dit de interne 
systeemkenmerken (intern, want dichtbij de teler).  
 
Om de invloeden op deze praktijken te kunnen duiden hebben we daarnaast gebruik 
gemaakt van systeeminnovatie theorie, in het bijzonder een conceptualisatie van de 
kenmerken waar systemen uit bestaan (o.a. Klein Woolthuis et al., 2005). Volgens deze 
theorie bevinden barrières voor gewenste veranderingen – zoals de toepassing van IPM 
maatregelen – zich op diverse ‘locaties’ in het systeem, gekoppeld aan specifieke 
kenmerken. Deze kenmerken geven samen structuur aan het systeem. Denk bijvoorbeeld 
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aan de marktwerking, wet –en regelgeving, bestaande infrastructuur, etc. In onze studie 
hebben we dit de externe systeemkenmerken genoemd, en deze worden tot stand gebracht 
door -ten opzichte van degene die een praktijk bezigt- andere actoren die een rol spelen in 
het systeem (zoals overheden, ketenpartijen, het publiek) en hun interacties. De interacties 
tussen de interne en externe systeemkenmerken bepalen tezamen de 
gewasbeschermingspraktijken van de telers. Figuur 1.1 geeft onze theoretische lens weer.  
 
In het onderzoek is gekeken naar de teelt van vier verschillende gewassen. Het onderscheid 
in systeemkenmerken was in onze analyse vooral behulpzaam voor de onderlinge 
vergelijkbaarheid van onze casussen en het trekken van conclusies op meta-niveau. In het 
opschrijven hebben we het onderscheid meer losgelaten, om de leesbaarheid en 
toegankelijkheid van onze studie te verbeteren.  
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Figuur 1.1. Onze theoretische blik op hoe de gewasbeschermingspraktijk van telers tot stand komt. In de binnen cirkel staan wat wij de interne systeemkenmerken hebben 
genoemd, namelijk de elementen die vanuit de teler zijn praktijk bepalen. De externe systeemkenmerken komen voort uit het handelen van de actoren in de buitencirkel, en deze 
haken in op de interne systeemkenmerken. In interactie bepalen de interne en externe systeemkenmerken zo de gewasbeschermingspraktijk van de telers. 
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1.2.3  Hoofdvragen 
De in paragraaf 1.2.1 genoemde doelstelling is vertaald naar een viertal hoofdvragen. Deze 
hoofdvragen samen geven een zo volledig mogelijk beeld van gewasbeschermingspraktijken 
van telers en beïnvloeding hierop, en dus de interactie tussen wat wij het interne en externe 
systeem hebben genoemd. De hoofdvragen zijn als volgt: 
 

a) Wat zijn de voornaamste beweegredenen van de teler om maatregelen ten behoeve 
van een duurzamere gewasbescherming wel of niet te nemen in de praktijk van 
gewasbescherming? (Interne systeem) 

b) Wie zijn de belangrijkste beïnvloeders in de omgeving van de teler en op welke wijze 
oefenen zij hun invloed uit op de praktijk van de gewasbescherming? (Externe 
systeem, interactie tussen intern en extern) 

c) Op welke wijze interacteren deze beïnvloeders met elkaar en hoe werkt dit door op 
de gewasbeschermingspraktijken? (Interacties in het externe systeem, en met het 
interne) 
 

Het is onze veronderstelling dat er tussen verschillende teelten in de land- en tuinbouw ook 
verschillende praktijken en factoren zullen bestaan die deze praktijken beïnvloeden. Vanuit 
die veronderstelling is ervoor gekozen om middels casusonderzoek vier teelten te 
onderzoeken die naar verwachting gezamenlijk een redelijk compleet beeld leveren van de 
handelingsperspectieven (zie paragraaf 1.3.3). Per teelt hebben we bovenstaande vragen 
beantwoord. Tenslotte, hebben we een laatste overkoepelende hoofdvraag beantwoord, 
ten behoeve van een overkoepelende synthese:  
 

d) Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de diverse onderzochte teelten 
en welke beleidsopties en handelingsperspectieven kunnen we op basis hiervan 
formuleren ten goede van een duurzamere gewasbescherming? (meta-analyse) 

 
Het verworven inzicht op basis van de antwoorden op deze hoofdvragen is gebruikt om 
handelingsperspectieven te identificeren voor een verbeterde implementatie van IPM-
maatregelen in de Nederlandse landbouwpraktijk.  
 

1.3 Aanpak 
1.3.1  Methodologie 
Uit ons theoretisch kader en de hoofdvragen volgt dat een onderzoekaanpak nodig is, 
gericht op het verzamelen van de verschillende perspectieven op de 
gewasbeschermingspraktijken, en op hoe de verschillende actoren de teler en elkaar 
beïnvloeden. Een interpretatieve onderzoeksaanpak is dan noodzakelijk om voldoende 
diepgang van het onderzoek te garanderen. Interpretatief onderzoek is bij uitstek geschikt 
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om motivaties van actoren en verhoudingen onderling in het perspectief van deze actoren in 
beeld te brengen (Creswell, 2009), bijvoorbeeld door middel van interviews.  
 
In zijn totaliteit bestaat de studie uit grofweg twee fasen, die elk op zich weer uit 
verschillende stappen bestaan. De twee fasen die we onderscheiden zijn 1) casusonderzoek 
en 2) de meta-analyse, een synthese over de teelten heen.  
 

1.3.2 Casusonderzoek 
Binnen dit onderzoek zijn vier teelten onderzocht; ‘Aardbei’, ‘Aardappel’, ‘Tomaat’ en ‘Tulp’. 
De argumentatie voor de keuze van deze teelten is te vinden in paragraaf 1.3.4. De 
aardbeiteelt fungeerde daarbij als pilotstudie. De andere teelten hebben we daarna als 
parallelle casussen onderzocht.  
 
Per teelt is begonnen met een kort verkennend onderzoek naar de specifieke kenmerken 
van de teelt. Vervolgens zijn per teelt 7 tot 8 telers en een selectie aan ketenpartijen (14 in 
totaal) geïnterviewd om data te verzamelen over hun gewasbeschermingspraktijken resp. 
hun wijze van beïnvloeding op deze gewasbeschermingspraktijken. De ketenpartijen zijn 
aangewezen als belangrijk en relevant door telers zelf, en waren o.a. vertegenwoordigers 
van afnemers, groene NGO’s, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en adviseurs. 
Van deze interviews zijn verslagen gemaakt die ter goedkeuring aan de respondenten zijn 
voorgelegd. 
 
Individuele causaalanalyses en geïntegreerde causaalanalyse 
Deze data zijn vervolgens middels causaalanalyses geanalyseerd om grip te krijgen op de 
handelingswijzen en routines in de praktijken, en de motivaties die daarvoor worden 
aangedragen. De individuele causaalanalyses van actoren zijn vervolgens gesynthetiseerd 
door de onderzoekers in een geïntegreerde causaalanalyse. 
 
Validatie workshops 
Deze geïntegreerde causaalanalyse is voorgelegd ter validatie en verrijking aan de 
respondenten. Dit is gebeurd tijdens validatie workshops (één per casus), waarvoor voor 
elke casus 3-5 respondenten van de interviews aanschoven3.  
 
Systeemanalyse 
Daarna hebben de onderzoekers, voor elke teelt, in een gezamenlijke sessie een 
systeemanalyse uitgevoerd om zo de samenhang tussen het interne en het externe systeem 
per teelt in kaart te brengen. De causaalanalyses en de systeemanalyse op teeltniveau 

                                                        
3 M.u.v. de aardappelcase waar, vanwege de droogte en drukte in de teelt, geen aardappeltelers beschikbaar 
waren aan te schuiven. In plaats daarvan zijn er twee conference calls georganiseerd om zo toch onze 
bevindingen te kunnen toetsen en verrijken.  
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geven gezamenlijk antwoord op de in par. 1.2.3 verwoorde deelvragen a, b en c; ‘Wat zijn 
de voornaamste beweegredenen van de teler om maatregelen ten behoeve van een 
duurzamere gewasbescherming wel of niet te nemen in de praktijk van 
gewasbescherming?’, ‘Wie zijn de belangrijkste beïnvloeders in de omgeving van de teler en 
op welke wijze oefenen zij hun invloed uit op de praktijk van de gewasbescherming?’, en 
‘Op welke wijze interacteren deze beïnvloeders met elkaar en hoe werkt dit door op de 
gewasbeschermingspraktijken?’.  
 
Deze systeemanalyse is voor elke teelt gerapporteerd in een Achtergrondrapportage. In 
deze Achtergrondrapportages staan de bevindingen op teeltniveau, en de hoofdconclusies 
op teeltniveau beschreven (die samen antwoord geven op deelvragen a-c). Deze 
hoofdconclusies op teeltniveau staan ook in Appendix I van deze hoofdrapportage.  
 
1.3.3 Meta-analyse 
Op basis van de vier uit fase 1 resulterende systeemanalyses op teeltniveau is een analyse 
uitgevoerd op meta-niveau. Daarbij zijn de conclusies per teelt onderling (in vergelijkend 
perspectief tussen de verschillende cases) aan elkaar gerelateerd. Daarbij is onderzocht 
welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de teelten als het gaat om de 
factoren die implementatie van IPM beïnvloeden. Deze meta-analyse geeft antwoord op 
deelvraag d: ‘Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de diverse onderzochte 
teelten en welke beleidsopties en handelingsperspectieven kunnen we op basis hiervan 
formuleren ten goede van een duurzamere gewasbescherming?’ Voor deze meta-analyse 
zijn onderzoekers in verschillende samenstellingen en diverse rondes samengekomen om zo 
met elkaar een objectief en volledig beeld te krijgen van de belangrijkste factoren die van 
invloed zijn op de gewasbeschermingspraktijken van telers. 
 
Verdiepende interviews 
De antwoorden op deze deelvraag (d) zijn gevalideerd op basis van een aantal interviews 
met vertegenwoordigers van de Topsector Land en Tuinbouw, het Ministerie van LNV, 
Wageningen University & Research, Stichting Milieukeur, en Artemis. De selectie van de 
respondenten in deze ronde is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van 
handelingsperspectieven die de onderzoekers hebben geformuleerd op basis van de meta-
analyse.  
 
De meta-analyse, bestaande uit Hoofdbevindingen op meta-niveau (hoofdstuk 4) en Meta-
conclusies (hoofdstuk 2), staat opgetekend in dit rapport.  
 
In Appendix III staat een methodologische verantwoording en een meer gedetailleerde 
beschrijving van onze aanpak.  
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Figuur 1.2. Schematische weergave van de analyses die zijn uitgevoerd tijdens deze studie en waar de synthese van 
deze analyses teruggevonden kunnen worden. Het huidige rapport beschrijft de Meta-conclusies, de 
Hoofdbevindingen en – in de Appendix – Conclusies op teeltniveau. De Bevindingen op teeltniveau staan in de 
Achtergrondrapportages, een serie bijlagen van dit hoofdrapport.   
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1.3.4 Keuze van de teelten 
Het onderzoek was erop gericht om handelingsperspectieven te identificeren voor een 
verhoogde implementatie van IPM-maatregelen. Het vermoeden bestond dat de factoren 
die IPM vormgeven in een teelt, zouden verschillen per teelt. We wisten bijvoorbeeld dat de 
omgeving en de keten per teelt verschillend zijn. Om die reden is ervoor gekozen om 
verschillende teelten te onderzoeken die verschillende teelteigenschappen 
vertegenwoordigen: bedekt/onbedekt, consumptie/sierteelt, akkerbouw/vollegronds 
groente. Op basis hiervan is besloten vier teelten te onderzoeken die een zo breed mogelijk 
beeld gaven van de land- en tuinbouw:  
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• Aardbei. Aardbei is een gewas dat deels in de volle grond wordt geteeld, en deels op 
substraat. Een deel van de teelt vindt ook in kassen plaats, al of niet in de volle 
grond. De aardbeiteelt krijgt vanuit de markt diverse residu-eisen opgelegd. Het is 
een relatief kleine maar relatief kapitaalkrachtige en toekomstgerichte sector. 

• Tomaat. Tomaten worden in kassen geteeld -veelal op substraat- en krijgen ook 
vanuit de markt diverse residu-eisen opgelegd. De beheerste omstandigheden van 
een bedekte teelt leiden tot specifieke teeltomstandigheden die naar verwachting 
effecten hebben op de implementatie van IPM-maatregelen. 

• Aardappel. De aardappelteelt is een teelt op open land en met een relatief groot 
areaal. De aardappelteelt kent bovendien verschillende segmenten met naar 
verwachting verschillende mogelijkheden en eisen rond de implementatie van IPM-
maatregelen. 

• Tulp. Als siergewas heeft tulp een heel andere dynamiek dan voedselgewassen. Als 
siergewas zijn de eisen vanuit de markt heel verschillend ten opzichte van 
voedselgewassen. De eisen voor tulp zijn fytosanitair (internationale markt), of gaan 
over houdbaarheid in de vaas. Tulp is een kapitaalsintensieve teelt die een 
belangrijke internationale component heeft. Dat laatste leidt tot bijzondere 
fytosanitaire eisen die naar verwachting eveneens hun effecten zullen hebben op de 
implementatie van IPM-maatregelen.  

 
Met deze keuze wordt niet beoogd een volledig representatief beeld van de totale land- en 
tuinbouwsector te geven. Alleen al in de bollenteelt zullen er naar verwachting flinke 
verschillen bestaan tussen de verschillende sierteelten. Die verschillen kunnen leiden tot 
andere omstandigheden die de implementatie van IPM-maatregelen beïnvloeden. 
Desondanks is de verwachting dat -zeker op meta niveau- conclusies getrokken kunnen 
worden die ook in de volle breedte van de land- en tuinbouwsector relevant kunnen zijn. 
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2. Meta-conclusies  
 
In dit hoofdstuk presenteren we de Meta-conclusies. Dit zijn conclusies die voortkomen uit 
een analyse over de vier casussen (in vergelijkend perspectief) ten aanzien van de factoren 
die de implementatie van IPM-maatregelen door telers beïnvloeden. Deze factoren zijn niet 
direct te verbinden aan één van de IPM stappen (preventie, monitoring, niet-chemische 
maatregelen, chemische maatregelen), maar zijn wel van invloed op de implementatie van 
IPM als geheel. De bevindingen per IPM-stap die onder deze meta-conclusies liggen, staan 
in hoofdstuk 4 (Hoofdbevindingen op meta-niveau).  
 
We onderscheiden drie overkoepelende thema’s die in elke teelt én voor elk IPM element 
bepalend zijn voor de gewasbeschermingspraktijken van telers. Deze thema’s zijn: 
Marktordening (de rol van de afzetketen), Onderzoek en innovatie, en Kennisinfrastructuur 
(de rol van adviseurs). Voor elk thema trekken we een conclusie en geven we een aantal 
zoekrichtingen. Met zoekrichtingen wordt bedoeld ‘de mogelijke onderwerpen die in de 
verdere discussies over dit thema een rol kunnen spelen’. Conclusies en zoekrichtingen 
vormen samen de mogelijke handelingsperspectieven.   
 

2.1 Marktwerking de rol van de afzetketen 
In alle overwegingen omtrent de toepassing van IPM in de gewasbeschermingspraktijken 
van telers, zien we dat het bedrijfsresultaat voor telers hun belangrijkste motivatie is. De 
kans dat IPM-maatregelen worden geïnternaliseerd in de gewasbeschermingspraktijken van 
telers is aanzienlijk groter wanneer het voor telers duidelijk is dat deze maatregelen ook 
voordelen bieden ten aanzien van hun bedrijfsresultaten.  
 
Telers hebben vaak contracten met één specifieke afnemer en zijn voor hun afzet (en dus 
bedrijfsresultaat) afhankelijk van deze afnemers. Hieruit volgt dat de eisen van de afnemers 
voor telers leidend zijn in het bepalen van hun praktijk. Afnemers spelen daardoor een 
cruciale rol in het beïnvloeden van de gewasbeschermingspraktijken van telers. De eisen die 
afnemers stellen worden bepaald door de marktvraag, en spelen in op wensen van 
consumenten en de overige afzetmarkt (zoals de industrie of vermeerdering). In alle 
gevallen ligt daarbij de nadruk op het maximaliseren van de opbrengt door eisen te stellen 
aan kostprijs en producteigenschappen zoals smaak, grootte, vorm, kleur, smaak etc. De 
aard van de markt waarvoor het eindproduct is bedoeld geeft daarbij nadere invulling aan 
de gestelde afname-eisen: voor tomaat, aardbei en consumptieaardappelen (alle drie 
voedsel en in relatieve nabijheid van de consument) gelden afname-eisen ten aanzien van 
producteigenschappen (kostprijs, grootte, vorm, smaak) én voor de residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen op het eindproduct. Die residu-eisen kunnen betrekking 
hebben op het aantal residuen van gewasbeschermingsmiddelen of op de concentratie van 
gewasbeschermingsmiddelen op het product. In dat laatste geval wordt dit veelal gesteld als 
percentage van de wettelijke maximale concentratie op het eindproduct (MRL, veelal vanuit 
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voedselveiligheidsoverwegingen). Bij producten voor de industrie, zoals 
zetmeelaardappelen worden alleen eisen gesteld aan producteigenschappen en voor 
pootaardappelen en tulpenbollen (materiaal ter vermeerdering) gelden eisen ten aanzien 
van fytosanitaire indicatoren, veelal opgelegd vanuit de internationale markt.  
 
Omdat voedselveiligheid de voornaamste motivator is voor sturing op residuen/percentages 
van wettelijke normen van middelen op het eindproduct, zien we dat sturing hierop met 
name geldt voor producten die relatief nabij het bord van de consument staan. De eisen ten 
aanzien van verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn dus nadrukkelijk 
minder streng voor producten die verwerkt worden of die geen voedselbestemming 
hebben. Daarbij zien we ook dat sturing middels afname-eisen zich concentreert op het 
eindproduct, niet op het productieproces.  
 
Echter, milieubelasting wordt een steeds belangrijker thema (onder andere gevoed door de 
invloed die groene NGO’s uitoefenen op afnemers en supers en de publieke opinie over 
gewasbescherming). Dit uit zich bijvoorbeeld in het verplicht stellen van keurmerken zoals 
On the Way to PlanetProof (voorheen Milieukeur) die juist eisen stellen aan het proces 
(bijvoorbeeld door het verplicht maken van een gewasbeschermingsplan, verplicht gebruik 
van BOSen en een maximum stellen aan het aantal kilogram actieve stof dat per ha wordt 
toegepast) (Planetproof, 2018). PlanetProof speelt een belangrijke sturende rol op de 
gewasbeschermingspraktijken van telers als aanvulling op het wettelijke instrumentarium 
en Global GAP (https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/). Over de teelten heen 
verschilt het marktaandeel van het keurmerk; deze is relatief hoog voor tomaat, aardbei en 
consumptieaardappel omdat PlanetProof sinds kort door een aantal afnemers (zoals 
supermarktketen Jumbo) verplicht is gesteld. De leverancier van Jumbo, o.a. The Greenery, 
verlangt dit vervolgens van de telers. Voor tulp is de marktvraag naar duurzamer geteelde 
bloembollen nog laag, waardoor afnemers het keurmerk (nog) niet verplichten. Ook hier 
komt sterk de cruciale rol van afnemers als beïnvloeders van de 
gewasbeschermingspraktijken naar voren.  
 
Zoekrichtingen 
• De wetgever heeft niet gedefinieerd wat de toepassing van IPM precies betekent. Dat 

doen sommige certificeringssystemen wél. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Planet 
Proof dat diverse middelvoorschriften op het gebied van IPM kent. Het zou goed zijn te 
onderzoeken hoe die definiërende werking versterkt kan worden.  

• Of de afzetketen een bepalende rol speelt in het aanmoedigen van de toepassing van 
IPM-maatregelen door het stellen van bovenwettelijke eisen is afhankelijk van de 
marktvraag ten aanzien van IPM. Wanneer deze uitblijft, is het onwaarschijnlijk dat 
afnemers bovenwettelijke eisen stellen aan productie. Het beïnvloeden van deze 
marktvraag lijkt daarmee een kansrijk aanknopingspunt. De marktvraag wordt 
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medebepaald door het beeld van ‘de norm’. Dat beeld is beïnvloedbaar door 
strategische communicatie. 

• De implementatie van bovenwettelijke residu eisen is een belangrijk succes geweest van 
groene NGO’s. Ze lijken daarbij een sterkere invloed te hebben op voedselgewassen dan 
op sierteeltgewassen en op voedselgewassen die pas na verwerking in de retail komen. 
Dit terwijl ook bij die gewassen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen groot is. 
Mogelijk komt dit door een directere link tussen voedselgewassen en menselijke 
gezondheid; de invloed van NGO’s lift dan mee op de voedselveiligheidsoverwegingen. 
Wij vermoeden dat er een kans ligt voor groene NGO’s wanneer zij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen door de sierteelt en de productie van niet verse 
voedselproducten onder de publieke aandacht brengen.  

 

Discussie 
Het realiseren van de milieudoelstellingen voor waterkwaliteit voor 
gewasbeschermingsmiddelen wordt in belangrijke mate gestuurd door twee regulerende 
systemen; de toelating en de eisen in het activiteitenbesluit. In de toelating wordt geregeld 
of een middel mag worden gebruikt, en eventueel welke aanvullende emissiebeperkende 
maatregelen hierbij genomen moeten worden. In de toelating wordt momenteel wél 
rekening gehouden met drift naar het oppervlaktewater, maar niet met belasting van het 
oppervlaktewater via afspoeling en/of via drainage. In het Activiteitenbesluit worden o.a. 
teeltvrije zones voorgeschreven. De nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (nota GGDO) 
kent daarnaast een belangrijke rol toe aan de implementatie van IPM. Kennelijk werken 
deze systemen onvoldoende want de doelstellingen van de nota GGDO worden 
onvoldoende gerealiseerd.  
 
Welke strategie zou dan gevolgd kunnen worden om de regulerende werking van de 
systemen te versterken? 
De terugtrekkende beweging die de overheid in de laatste decennia heeft uitgevoerd komt 
duidelijk tot uiting in de wijze waarop de markt dominant is in een deel van de keten; daar 
waar een bovenwettelijke vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
plaatsvindt lijkt dat vooral te lopen via de markt. Tegelijkertijd leidt dit tot een sturing die 
slechts een deel van de markt bedient, namelijk het deel wat gevoelig is voor de publieke 
opinie rond voedselveiligheid. Tegelijkertijd vraagt de systematiek van de Kaderrichtlijn 
Water van de overheid dat zij maatregelen neemt die ertoe leiden dat de doelen alsnog 
gerealiseerd worden. Indien dit onvoldoende plaatsvindt ontstaat het risico dat het gebruik 
van middelen op een ongenuanceerde wijze via juridische procedures onmogelijk wordt 
gemaakt.  
De onderzoekers zien twee mogelijke lijnen die -al of niet in combinatie met elkaar- gevolgd 
kunnen worden om het bereik van de doelstellingen te realiseren: 

1. doorgaan op de ingeslagen weg (de markt aan zet) maar wel slimmer (omdat anders 
de doelen niet gerealiseerd worden). Dit kan bijvoorbeeld door: 
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a. de private sector uit te dagen om de bovenwettelijke sturing op residuen 
(vanuit producteisen) te verbreden naar de gehele agrarische productie; 

b. de private sector (inclusief sleutelpartijen als leveranciers, erfbetreders en 
afnemers) uit te dagen de maatschappelijke ‘norm’ aan te passen richting 
een teelt waarin een intensieve toepassing van IPM de standaard is, en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alleen als noodzaak plaats kan 
vinden. 

 
2. constateren dat de rol van de overheid dominanter moet worden en de regels 

aanscherpen. Dat kan onder andere door: 
a. de toepassing van IPM maatregelen stringenter af te dwingen. Bijvoorbeeld 

door doelvoorschriften voor het maximaal gebruik per ha op te leggen, 
gekoppeld aan teelt. Of door een meer gedetailleerd pakket aan maatregelen 
voor te schrijven dat overigens ook genuanceerd kan worden per teelt;  

b. een systeem te introduceren gelijkend op de bodemregelgeving waarin op 
hoofdlijnen doelen en regels worden vastgelegd, die verder worden ingevuld 
door de private sector. Een dergelijk systeem biedt de mogelijkheid voor een 
zeer genuanceerde aanpak die inspeelt op lokale situaties en wensen van 
partijen. Hierin kunnen keurmerken als bijvoorbeeld (maar niet exclusief) 
Planet Proof een belangrijke rol vervullen. 

c. in de toelating een sterkere koppeling te leggen met het realiseren van de 
KRW doelen door de emissieroutes via afspoeling en uitspoeling mee te 
nemen, en actief te monitoren en eventueel bij te sturen gedurende de 
planperiode van de KRW; 

 
 

2.2 Onderzoek en innovatie: de rol van onderwijs en collectief onderzoek  
Op een aantal verschillende onderwerpen ervaren telers en de ketenpartijen een tekort aan 
onderzoek en innovatie. Voor alle vier de teelten ervaren telers een tekort aan de 
ontwikkeling van resistente rassen en van groene en/of laag-risicomiddelen ter vervanging 
van hoog-risicomiddelen. Zij wijten dit aan een tekort aan onderzoek en innovatie. Telers en 
ketenpartijen zien dit als een belangrijke beperkende factor voor de ontwikkeling van 
nieuwe IPM-maatregelen. In verschillende gevallen vindt onderzoek wel plaats, maar is deze 
van dusdanig fundamentele aard dat de vertaalslag naar de praktijk van de teler niet kan 
worden gemaakt. In andere gevallen wordt er wel praktijkonderzoek gedaan door grote 
bedrijven zelf (die dit kunnen financieren) en middels publiek-private samenwerkingen, 
maar blijft kennisdeling achterwege vanwege het concurrentievoordeel van de opgedane 
kennis.   
 
Opvallend is daarbij dat voor elke teelt het wegvallen van de Productschappen wordt 
aangewezen als verklaring voor het tekort aan collectief onderzoek. Sinds het wegvallen van 
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de Productschappen is er wel een aantal initiatieven ontstaan voor het collectief innen van 
gelden voor onderzoek in de akkerbouw en glastuinbouw, maar dit staat niet bij elke teler 
op het netvlies. Telers ervaren weinig collectiviteit ten aanzien van kennisontwikkeling en –
deling. In de sector lijkt de animo om dit zelf op poten te zetten beperkt (met name voor de 
tulpenteelt); telers zien hiervoor hoofdzakelijk een rol weggelegd voor de overheid.  
 
Dit gebrek aan collectiviteit wordt ook door een centrale speler in de kennisarena van de 
land en tuinbouwsector genoemd als belangrijkste belemmering voor technologische 
ontwikkeling. Deze persoon noemt ‘het terugbrengen van collectiviteit’ zoals die bij de 
Productschappen bestond een cruciale factor voor het vergroten van de toepassing van 
IPM.  
 
De regelgeving helpt hierbij niet. De financiering van onderzoek door de topsectoren is 
momenteel zo geregeld dat het alleen aantrekkelijk is om onderzoek te financieren wanneer 
bedrijven dit onderzoek co-financieren (50%). Bedrijven zullen alleen onderzoek co-
financieren waarvan de resultaten een direct positief effect zullen hebben op hun 
bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan zal vanuit de topsector vooral onderzoek worden 
geëntameerd dat interessant is voor een bedrijf, en veel minder onderzoek dat ten goede 
komt aan de samenleving als geheel. Aangezien het ministerie van LNV een groot deel van 
haar onderzoeksbudget ter beschikking van de topsector land en tuinbouw heeft gesteld, 
komt daarmee het onderzoek ten behoeve van de samenleving onder druk te staan. 
 
Het gebruik van BOSen als waarschuwingssysteem valt onder IPM en wordt gezien als 
belangrijke maatregel om chemiegebruik terug te dringen. Echter, wij observeren dat telers 
weinig enthousiast zijn over BOSen en deze beperkt gebruiken. Redenen hiervoor zijn dat 
BOSen onvoldoende aansluiten bij de bedrijfsvoering van telers. Ze voorzien niet in de 
informatie waar telers behoefte aan hebben om op basis daarvan te beslissen of ze gaan 
spuiten en zo ja, met welke middelen volgens welke toepassing. Daarnaast vinden telers 
BOSen onhandig in gebruik. BOSen zijn dus nog onvoldoende ontwikkeld ten aanzien van de 
informatie waarin ze voorzien, en hoe ze aansluiten bij de praktijken van de telers.  
 

Zoekrichtingen 
• Niet alle telers lijken op de hoogte te zijn van de initiatieven ten aanzien van collectieve 

kennisontwikkeling; waardoor komt dit? 
• Wie zou een geschikte initiatiefnemer of coördinator van een collectieve, sector-brede 

onderzoekagenda kunnen zijn, en wordt dan bepaald welke onderwerpen voorrang 
krijgen voor IPM?  

o Een illustratief voorbeeld is BIONEXT, een collectief dat in de biologische keten 
boeren en tuinders verbindt met producten en handel en een gezamenlijke en 
gedeelde agenda coördineert, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van resistente 
aardappelrassen voor de biologische teelt;  
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• Wat zijn, in het licht hiervan, onderwerpen voor non-competitieve kennisontwikkeling 
(kennis die de gehele sector verder kan helpen ten aanzien van verduurzaming; een 
voorbeeld hiervan is het versnellen van de vermeerderingssnelheid van tulpen waardoor 
het proces van veredeling een realistischere oplossingsrichting wordt); 

• Ontwikkeling van BOSen is mogelijk een geschikt onderwerp voor non-competitieve 
kennisontwikkeling; 

• Door de gelijktijdige opheffing van de productschappen én de koppeling van een flink 
deel van de onderzoeksgelden van de rijksoverheid aan cofinanciering door het 
bedrijfsleven komt onderzoek ten behoeve van de samenleving onder druk te staan; 

• Het ligt voor de hand dat de Europese landen de handen ineenslaan om onderzoek te 
organiseren en financieren. In het kader van H2020 zijn inmiddels projecten opgestart 
(bijv. ‘Best for Soil’), en er is een call for proposal voor de ontwikkeling van meer 
transparantie over bestaande BOSen. Het lijkt voor het Nederlandse beleid van belang 
om nauw aan te sluiten bij deze ontwikkelingen, en daarbij vooral ook bij de 
beroepspraktijk aan te haken.  

 

Discussie  
Over het algemeen lijkt de huidige kennisinfrastructuur op meerdere manieren niet geheel 
aan te sluiten bij de kennisbehoeften van de telers. Door het wegvallen van de 
productschappen is een belangrijke drager van collectief onderzoek verdwenen. Het 
onderzoek dat gefinancierd wordt via de topsectoren is gebaseerd op een publiek-private 
kennisagenda. Het lukt de onderzoekers echter niet altijd om de kennisvraag die er vanuit 
de praktijk ligt echt op te lossen. Daarnaast zijn er publieke kennisvragen die buiten de 
publiek-private kennisagenda vallen. De onderzoekers zien de volgende mogelijke lijnen 
voor de aansturing van onderzoek vanuit de overheid: 

1. Een gedragen, dynamische, brede kennisagenda 
a. Er is behoefte aan een kennisagenda die dynamisch is en waarin ruimte is om 

meer kort-cyclisch mee te bewegen met ontwikkelingen in de praktijk en met 
voortschrijdend inzicht.  

b. Daarnaast is het belangrijk dat de kennisagenda gedragen is, ook door partijen 
die in de formele agenderingsfase niet aan tafel zaten. Een systematische 
methodiek voor het implementeren van een gedragen, dynamische 
kennisagenda zou hier kunnen worden toegepast door de overheid als 
belangrijke financier van het onderzoek.  

c. De huidige kennisagenda kent een aantal leemtes; onderwerpen die in het 
verband van de publiek-private kennisagenda van de topsectoren niet worden 
opgepakt. Er is dus verbreding nodig van de kennisagenda. Mogelijke thema’s 
zijn bodemgezondheid, plantgezondheid, resistente rassen, ontwikkeling van 
BOSen en laagrisicomiddelen voor schimmels, de potentie van ‘groene’ 
middelen en hoe die ingepast kunnen worden in gbm strategieën op 
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gewasniveau, het verkrijgen van inzicht in de financiële meerwaarde van IPM-
toepassing; 

2. Stimulering van transdisciplinair onderzoek op het gebied van duurzame 
gewasbescherming. 
a. Voor het dichten van het gat tussen onderzoek en de praktijk is het nodig dat er 

meer wordt geëxperimenteerd met vormen van onderzoek waarin de integratie 
van onderzoek en praktijk integraal onderdeel is (zoals transdisciplinair 
onderzoek).  

b. Daarnaast is het nodig om meer te sturen op een integrale benadering van 
onderzoeksvragen. Hiervoor is het nodig om te investeren in kennis en tools 
voor kennissynthese, zodat onderzoek geïntegreerde kennis oplevert ten 
aanzien van vragen vanuit de praktijk, in plaats van gefragmenteerde kennis. 
Bijvoorbeeld methodiekontwikkeling voor effectstudies op landschapsschaal.  

 
 

2.3 Kennisinfrastructuur: rol van adviseurs  
We concluderen dat een duurzamere gewasbeschermingspraktijk gelijk staat aan een 
kennisintensievere praktijk. Echter, we observeren dat de kennis en kunde van telers niet op 
alle fronten up to date is ten aanzien van IPM-maatregelen (bijvoorbeeld in relatie tot 
onderwerpen als bodemkunde, systematische monitoring, kennis over groene middelen en 
de juiste toepassing). Daarbij observeren we ook dat het niet gewoon is voor telers om 
uitgebreid kennis te delen en deze te vergaren. Er is weinig uitwisseling tussen telers, laat 
staan tussen biologische en reguliere. Ook nemen we waar dat telers niet makkelijk afwijken 
van volgens hen bewezen effectieve routines (het gepercipieerde risico voor de oogst is 
soms zo hoog dat ze liever trouw blijven aan wat ze zeker denken te weten).  
Om telers te ondersteunen in deze kennisintensievere praktijk zien we twee belangrijke 
kennisbronnen. Ten eerste wordt met enige regelmaat de opleiding aangedragen, welke op 
dit moment nog beperkt aandacht lijkt te hebben voor gewasbeschermingspraktijken 
volgens IPM. Daarnaast lijkt een belangrijke rol weggelegd voor adviseurs. Voor alle telers 
die we hebben gesproken geldt dat ze met regelmatig en op verschillende vlakken advies 
inwinnen van adviseurs om zo hun gewasbeschermingspraktijken vorm te geven. Via deze 
adviseurs zouden IPM-maatregelen verder aangemoedigd kunnen worden. Echter, daarvoor 
is het wel cruciaal dat deze adviseurs onafhankelijk zijn (dus dat hun bedrijfsmodel niet een 
tegengesteld belang heeft met IPM) én ze op de hoogte zijn van de toepassingen van IPM-
maatregelen. Daarbij geldt dat onafhankelijk adviseurs hun advies bij de teler in rekening 
brengen.  
 

Zoekrichtingen 
• Is het mogelijk dat er in de opleiding van telers meer aandacht wordt besteed aan IPM 

e.g. dat IPM de standaard wordt daarin? En, is het mogelijk dat er additionele 
cursussen/bijscholing wordt aangeboden om zo telers te voorzien in de laatste kennis? 
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Kennisbijeenkomsten in het kader van de spuitlicentie bieden goede mogelijkheid omdat 
in principe hier alle soorten telers mee bereikt kunnen worden (koplopers en peloton), 
en het is een verplicht onderdeel van het programma. Wellicht kan er kan meer ingezet 
worden ingezet op geïntegreerde gewasbescherming.  

• Telers hechten veel waarde aan de mening van adviseurs. Sturing op de toepassing van 
IPM kan misschien beïnvloed worden via onafhankelijk adviseurs, mits zij up to date zijn 
met deze maatregelen. Het zou interessant zijn om te toetsen in welke mate dit het 
geval is, en hoe onafhankelijk adviseurs staan tegenover IPM.  

 
Discussie 
Het is opvallend dat leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen tevens fungeren als 
(gratis) adviseur. Dit roept het beeld van een dokter en apotheker vereenzelvigd in dezelfde 
persoon: er lijken duidelijk tegenstrijdige belangen met de toepassing van IPM. Dergelijk 
afhankelijk advies t.a.v. van het gebruik van chemie zou mogelijk ontmoedigd kunnen 
worden, of het onafhankelijk advies juist aangemoedigd en meer gefaciliteerd. 
De onderzoekers zien onder andere de volgende mogelijkheden om hiermee om te gaan:  
• Het aanbrengen van een verplichte scheiding leverantie van middelen en van advies 

(zoals dit bij humane- en diergeneeskunde al het geval is); 
• Het invoeren van een (verplichte) code of conduct waarin adviseurs belang van milieu 

en van hun klant centraal stellen in hun advisering en hierover verantwoording af 
moeten leggen; 

• Het verplicht of anderszins sturen op aandacht in de opleiding voor vermindering van 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en de toepassing van IPM-maatregelen. 
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3 Verdieping: context en beschrijving van de teelten 
 
Hoofdstuk 3 en 4 omvatten het verdiepende deel van dit rapport om de meta-conclusies 
beter te kunnen duiden en begrijpen. In dit hoofdstuk geven we de context en beschrijving 
van de teelten om zo de teelt-specifieke conclusies en bevindingen van hoofdstuk 4 te 
kunnen begrijpen. In hoofdstuk 4 staan de hoofdbevindingen op meta-niveau, een synthese 
van de vergelijkende analyse tussen de vier casussen. In dit hoofdstuk is eveneens een korte 
beschrijving opgenomen van de beïnvloedende partijen die zijn geïnterviewd. 
   

3.1 Aardbei 
Aardbeien worden deels in de vollegrond geteeld, deels ook op substraat. Er is een 
beweging gaande naar ‘teelt uit de grond’ (tunnels, glas en stellingen (al dan niet met 
overkapping). Deze beweging wordt onder andere geïnduceerd door de eisen t.a.v. 
gewasbescherming. Voor dit gewas zijn er relatief veel problemen  om te voldoen aan de 
bovenwettelijke eisen van afnemers ten aanzien de residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn verschillende typen eisen. Sommige afnemers vragen 
een maximaal percentage van de Maximum Residu Level (MRL) per actieve stof, sommigen 
vragen een maximaal aantal residuen van stoffen, en er zijn ook combinaties van deze eisen. 
Er zijn ook afnemers die geen bovenwettelijke eisen stellen. Het is voor telers een heel 
gepuzzel om aan de afname eisen te voldoen. Bovendien wordt het beschikbare 
middelenpakket kleiner. Dit zorgt voor een grote vraag naar bredere toepassing van IPM 
vanuit de keten. Een andere stimulerende factor om naar overdekte teelt te gaan zijn de 
arbeidsomstandigheden. Het is gunstig voor werknemers wanneer de aardbeien op 
handhoogte geoogst kunnen worden. De teelt gaat dan dus ‘uit de grond’. Daarbij hoeft de 
teelt niet volledig overdekt te worden, het kunnen ook overkappingen zijn. De teelt van 
doordragers maakt het beter mogelijk om biologische bestrijding te introduceren. Ook is het 
gemakkelijker om de teeltomstandigheden te beheersen en emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen te beperken.  
 
Aardbei is een relatief kleine teelt (in areaal en in aantal telers) die een hoge 
arbeidsintensiviteit heeft. De teelt is kapitaalsintensief en de financiële opbrengsten per ha 
zijn relatief hoog. Die arbeidsintensiviteit draagt bij tot ‘uit de grond teelt’ en 
schaalvergroting. Om de aaltjesdruk te verminderen wordt in de meeste teelten  
vruchtwisseling toegepast. Bij aardbei wordt vruchtwisseling echter weinig toegepast. 
Aardbei is gevoelig voor het aaltje Pratylenchus Penetrans. Om dit aaltje bij aardbei te 
bestrijden worden op grote schaal Afrikaantjes (Tagetes) gezaaid, een zeer effectieve 
biologische bestrijdingsmethode. Afrikaantjes worden daarom na het productieseizoen 
ingezaaid om de druk van dit aaltje zo laag mogelijk te houden. Ook wordt zomertarwe () of 
Japanse Haver (groenbemester) ingezaaid, die bestrijden het aaltje niet maar geven ook 
geen vermeerdering. 
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Een aantal belangrijke thema’s in de gewasbescherming voor deze teelt:  
 

Thema IPM-aanpak 
Aantal residuen op het product > 5 Gebruik van zo weinig mogelijk verschillende  

insecticiden, blokbespuitingen met fungiciden 
toepassen 

Residuen lager dan 30 of 50% van 
de MRL, afhankelijk van de afnemer 

Afwisselen van middelen, langere wachttijd 
hanteren tussen laatste bespuiting en oogst  

Nieuwe plaag: Drosophila Suzukii Hygiëne afwisselen met chemie lastig vanwege 
beperking aantal toepassingen. 
Testen bezig met niet chemische maatregelen, 
Ds-mix, dit is een kalk met bijbehoren spuiten 
minimaal wekelijks, pH spuitwater ruim 12. 

Trend van vollegrondteelt naar 
bedekte teelt (soms stelling, soms 
tunnel, soms glas). Areaal 
vollegrond daalt jaarlijks (nu nog 
35% van kilo-aanvoer) 

Bedekte teelt geeft mogelijkheden van inzet 
biologische insectenbestrijding. Tevens minder 
inzet vruchtrot-bestrijding noodzakelijk. Minder 
inzet chemie, langer terugvinden chemie voor 
MRL 

Steeds meer afnemers vragen om 
Milieukeur certificaat (Planet Proof) 

Telen dient te gebeuren volgens de eisen van het 
certificatieschema, IPM-aanpak moet -vooral na 
invoering van Planet Proof- worden aangegeven 
in het gewasbeschermingsplan. 

 
De handel van de vruchten verloopt globaal langs drie ketens; via de groothandel Bakker 
Barendrecht naar Albert Heijn, en via The Greenery en veiling Hoogstraten (België) naar 
diverse supermarktketen in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn er ook aardbeitelers die 
voor lokale afzet produceren.  
 

3.2 Tomaat 
Tomaat is een gewas waarin relatief veel IPM-maatregelen worden toegepast. Er wordt 
geteeld in kassen met gecontroleerde omstandigheden, wat goede mogelijkheden biedt 
voor de biologische bestrijding met insecten. Er is een tendens gaande in de teelt richting 
het telen van kleinere typen tomaten (‘snoeptomaatjes’) waarbij smaak (vs. productie) een 
grotere rol speelt dan in andere typen. In dit marktsegment zijn labels als ‘vrij van/minimaal 
gebruik van chemie’ extra interessant.  
 
Toch bestaat binnen glastuinbouwgebieden vaak een relatief groot probleem met de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld het werkgebied van Hoogheemraadschap 
van Delfland, en het glastuinbouwgebied rond Venlo. Het waterschap en de gemeente zijn 
in die gebieden actief op het waterkwaliteitsdossier.  
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De afzet van tomaat vindt plaats: 
• In vast ketenverband, voorbeeld hiervan zijn tomaten die door Bakker Barendrecht 

worden ingekocht voor verkoop in AH-winkels. Bakker Barendrecht werkt met vaste 
telers; 

• Afzet via de veiling, zoals The Greenery en Veiling ZON. De veiling verkoopt aan 
diverse afnemers in binnen en buitenland; 

• Telers die eigen afzet organiseren, grote telers of telersverenigingen verkopen 
rechtstreeks aan binnen- en buitenlandse afnemers; 

• Tomaten voor groenten-snijderij voor de verwerking in salades e.d. Afzet 
rechtstreeks van de teler naar de snijderij. 

3.3 Aardappel 
Voor veel akkerbouwers is de aardappel een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het is 
teelt-technisch (opbouw ziekten, bodemkwaliteit) niet mogelijk om elk jaar aardappelen op 
een akker te telen en daarom teelt de boer aardappelen in een rotatie met bijvoorbeeld 
granen, uien, wortelen en bieten. Deze brengen meestal minder op dan aardappelen en 
vooral graan wordt geteeld om de grond ‘uit te laten rusten’ van de aardappelteelt.  
Aardappelteelt vindt in heel Nederland plaats. Teelt vindt veelal plaats op basis van 
contractteelt. Daarbij worden op voorhand afspraken gemaakt tussen afnemer en teler over 
het areaal waarvan de oogst wordt afgenomen, en de daarbij behorende kiloprijs. Daarnaast 
kunnen boeren kiezen voor de vrije markt of de aardappeltermijnmarkt. Contractteelt biedt 
afnemers de mogelijkheid om bovenwettelijke eisen te stellen aan productiewijze en 
kwaliteit van de aardappelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door Planetproof (voorheen 
Milieukeur) verplicht te stellen of met een eigen kwaliteitskeurmerk te komen. 
 
De aardappelteelt telt meerdere segmenten:  

1. Consumptieaardappelen. Consumptieaardappelen zijn ofwel tafelaardappelen ofwel 
industrie aardappelen.  
Tafelaardappelen komen onverwerkt in de retail. Als product eis wordt een Global 
Gap certificaat geëist. Belangrijkste teeltgebieden zijn Zuidwestelijk kleigebied en 
Flevoland. Industrie aardappelen worden verwerkt tot vooral friet en chips. VVAK-
certificaat (Voedsel Veiligheidscertificaat Akkerbouw4) volstaat voor dit eindproduct. 
In vergelijking met Global GAP worden minder vergaande eisen aan de teelt gesteld. 
Belangrijkste teeltgebieden zijn Zuidwest Nederland, Flevoland en Noord-Brabant. 

2. Zetmeelteelt. Zetmeel heeft tal van toepassingen in voedsel en als lijm, stijfsel en 
bio-plastic. Belangrijkste afnemer van zetmeelaardappelen is de AVEBE. Zetmeelteelt 
moet ook voldoen aan het VVAK certificaat. Teelt vindt alleen plaats in 
Noordoostelijk zand- en dal gebied (Drenthe, Overijssel, Gelderland en Groningen). 

                                                        
4 De beheerder van VVAK is het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin de telers (LTO/NAV), afnemers 
(VAVI/BO Akkerbouw/AVEBE/Suiker Unie/NAO en Vigef), kwekers (Plantum NL) en loonwerkers (Cumela) zitting 
hebben. Zie voor meer informatie de website van de Brancheorganisatie Akkerbouw. 
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3. Pootaardappelen. Pootaardappelen worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de 
teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen. Veel pootaardappelen gaan naar het 
buitenland. De kwaliteit van pootaardappelen wordt gecontroleerd door de NAK5. 
De keten van pootaardappelen is een korte keten want de toeleverancier van 
uitgangsmateriaal is meestal ook de afnemer van het pootgoed.  

 
Gemiddeld worden er in de pootaardappelteelt meer kilogrammen actieve stof gebruikt per 
hectare dan in de teelt van zetmeel- en consumptieaardappelen.  Zetmeel- en 
consumptieaardappelen verschillen niet in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een 
groot deel van het gebruik van middelen wordt verklaard door bestrijding van Phytophtora. 
Voor pootaardappelen is het belangrijk dat zij zo min mogelijk virussen bevatten. Luizen 
brengen virussen over, en daarom wordt in pootaardappelen eerder tegen luizen gespoten 
dan bij consumptie- en zetmeelaardappelen.  
Uit rapportages van de NVWA (januari 2015-december 2016) blijkt dat MRL van 
gewasbeschermingsmiddelen voor de aardappelteelt vrijwel nooit worden overschreden.  
 

3.4 Tulp 
Areaal en geografische verspreiding. De teelt van tulpen beslaat momenteel ca 13.000 ha, 
verdeeld over ca 900 bedrijven. Er heeft sinds het jaar 2000 een groei van het areaal 
plaatsgevonden van 18%, terwijl het aantal bedrijven met ca. 45% afnam6. De tulp is in de 
bollensector het grootste gewas en omvat ca. 50% van het areaal. Noord-Holland is qua 
areaal en afnemers het belangrijkste gebied voor de tulpenteelt. Het areaal concentreert 
zich in de oorspronkelijke bollenstreek (omgeving Hillegom/Lisse), de Kop van Noord-
Holland en Flevoland. Na Noord-Holland is Flevoland het grootste teeltgebied voor tulpen.  
 
Teelt. De teelt is meestal ingebed in akkerbouwrotaties en vaak is er sprake van 
contractteelt voor afnemers uit Noord-Holland. Inmiddels begint zich ook in andere delen 
van Nederland bollenteelt te ontwikkelen. De teelt is kapitaalsintensief en de financiële 
opbrengsten per ha zijn relatief hoog. 
Er is sprake van vollegrondsteelt wanneer het de productie van bollen betreft. Wanneer het 
de teelt van bloemen betreft dan kan dat ook in kassen plaatsvinden (broei). De tulp heeft 
een relatief lange generatietijd. Dat maakt veredeling traag. 
 
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 
de bollenteelt is hoog. In 2016 was het gemiddelde gebruik in de bollenteelt 43,7 kg 
werkzame stof per ha, terwijl dit gemiddeld voor alle teeltgewassen op 5,7 kg werkzame 

                                                        
5 De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze 
wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (bron: www.nak.nl). 
6 Bron: Website CBS, 2017a  



22 
 

stof per ha lag (CBS, 2018)7 Er heeft in de afgelopen jaren wel een daling van ca. 10% 
plaatsgevonden, mogelijk als gevolg van het verbod om grondontsmettingsmiddelen te 
gebruiken.  
 
In het gebied Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier zijn er problemen 
geconstateerd met de waterkwaliteit. Het Waterschap stelt zich daar actief op en is 
betrokken bij emissieprojecten in samenwerking met telers (Schoon erf, schone sloot). Ook 
Waterschap Zuiderzeeland kent problemen met de waterkwaliteit, met name in de 
Noordoostpolder. Dit project richt zich vooral op het terugdringen van de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen tijdens de behandeling van de bollen op het erf. Bollen 
worden na oogst gespoeld en behandeld voor de opslag. Bij deze handelingen kwamen 
gewasbeschermingsmiddelen via spoelwater in het oppervlaktewater. Schoon erf, schone 
sloot richt zich op het terugdringen van die emissies.  
 
Fytosanitaire eisen. Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt 
mede beperkt door de internationale fytosanitaire eisen die aan bollen worden gesteld. Die 
eisen betreffen vooral de aanwezigheid van virussen in de bol. Die virussen worden 
overgebracht door luizen, en het zijn dus de luizen die bestreden worden. Eisen voor 
eventuele andere pathogene organismen leiden niet direct tot het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in het veld omdat deze in de nabehandeling bestreden 
kunnen worden. De eisen zijn niet voor alle landen hetzelfde. Eisen voor de EU en Amerika 
zijn relatief licht. China, Korea en Japan worden genoemd als veeleisend. Wanneer in een 
partij bij een steekproef een te hoge concentratie aan virussen wordt aangetroffen wordt de 
hele partij afgekeurd.  
 
In de sierteelten is de aandacht van afnemers voor duurzame teelt gering. Veel telers 
hebben het MPS-GAP-certificaat8. Een recente ontwikkeling is dat de brancheorganisatie 
KAVB de ambitie heeft uitgesproken dat in 2030 alle bollentelers Milieukeur/PlanetProof 
gecertificeerd zijn.  
 
Keten. Tulpen worden geteeld voor de levering van bollen en bloemen. In beide gevallen is 
heel vaak sprake van export. De teler levert vrijwel altijd direct aan een tussenhandel die 
vervolgens voor de export zorgt. Wanneer er binnen Nederland geleverd wordt dan kan dat 
via tussenhandel maar ook meteen aan de retail (supers of tuincentra). 
Hoewel de tulp een groeiend areaal in Nederland in beslag neemt is het in absolute zin een 
kleine teelt. Nederland is het enige land dat op grote schaal tulpen produceert en 
verhandelt. Vrijwel alle handel in tulpen verloopt via Nederland, dus ook van tulpenbollen 
geproduceerd in andere landen. De vijf grootste exporteurs verzorgen ongeveer 80% van de 

                                                        
7 Gegevens gebruik gewasbeschermingsmiddelen open data CBS 
8 Certificaat speciaal bedoeld voor bedrijven die aan retailers leveren 
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export van tulpenbollen. De exportwaarde van snij- en pottulpen gezamenlijk lag in 2017 op 
ongeveer 400 miljoen euro. Die van tulpenbollen ca 220 miljoen euro.9  
 

3.5 Beïnvloedende partijen 
In het kader van deze studie is met een aantal ketenpartijen gesproken over hun rol in de 
keten en de wijze waarop zij (al dan niet) sturen op de toepassing van IPM maatregelen 
door telers. De partijen zijn gekozen wegens hun prominente positie in de keten (naar onze 
eigen kennis) en omdat ze aangedragen zijn door telers uit onze vier cases zelf. Een aantal 
van deze organisaties hebben we teelt-overstijgend gesproken. Omdat deze partijen niet (of 
heel beperkt) teelt-specifiek sturen is een onderscheid niet mogelijk of zinvol. Deze partijen 
zijn Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu, Bakker Barendrecht, the Greenery, en agrarisch 
toeleverancier en adviseur Vlamings BV.  
 
In de volgende tekst volgt voor elke ketenpartij een korte beschrijving van de bevindingen. 
De samenvatting van het gesprek met de voor deze studie relevante onderwerpen en de 
bijbehorende systeemanalyse is opgenomen in bijlage II. 
 

Groene NGO: Greenpeace 
Greenpeace – een groene NGO – voert campagne voor duurzame landbouw en strijdt tegen 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Greenpeace stuurt via lobby richting 
afnemers en supers om zo het gebruik van de meest schadelijke middelen te stoppen en 
richt zich op het toelatingsbeleid van middelen van de overheid (Greenpeace, 2018). 
Greenpeace is in het kader van onze studie teelt-overstijgend gesproken m.a.w. hun 
uitspraken betreffen hun perspectief en hun rol in het stimuleren van een duurzamere 
gewasbeschermingspraktijk van telers in het algemeen.   
 
Groene NGO: Stichting Natuur & Milieu  
Natuur & Milieu is een groene stichting en werkt samen met Albert Heijn om het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Samen met de telers van Albert Heijn en andere 
ketenpartijen zetten ze zich in om schadelijke middelen zo min mogelijk te gebruiken, 
middels gezamenlijke experimenten en beleidsontwikkeling (van Albert Heijn) (Natuur en 
Milieu, 2018). Verder stuurt N&M op IPM door de ontwikkeling en toepassing van 
PlanetProof cq. Milieukeur te ondersteunen. We hebben N&M gesproken over hun rol in de 
verduurzaming van de Nederlandse gewasbeschermingspraktijk in het algemeen – ook deze 
actor is teelt-overstijgend.  
 

Afnemer: Bakker Barendrecht 
Bakker Barendrecht (BB) is een afnemer en richt zich op de logistiek en distributie in de 
keten van groenten en fruit. BB levert bijna uitsluitend aan Albert Heijn en stuurt op 

                                                        
9 Bron: Website Rabobank, 2017 
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producten die voldoen aan bepaalde specificaties en de juiste volumes (maar onderschrijft 
daarbij PlanetProof cq. Miliekeur niet) (Bakker Barendrecht, 2018). We hebben BB teelt-
overstijgend gesproken over hun invloed op telers t.a.v. IPM.  
 
Afnemer: The Greenery 
The Greenery is een coöperatie van 500 (met name) Nederlandse telers. Ze leveren en 
distribueren groente en fruit aan supermarkten, cateraars en verwerkende industrie. Ze 
werken intensief samen met telers en zorgen voor een eerlijke uitbetaalprijs en continuïteit 
in afname. Middels consumentenpanels nemen ze de consumenten wens in acht en pogen 
ze een verbindende schakel te zijn in de keten. Ze sturen op IPM door telers te verplichten 
zich te laten certificeren door GRASP, de sociale module van GlobalGAP (The Greenery, 
2018).   
 
Agrarisch toeleverancier en adviseur Vlamings BV 
Handelsonderneming Vlamings BV belevert boeren en tuinders vanuit hun vestigingen 
Steenbergen en de Mortel. Hun assortiment bevast meststoffen, gewasbescherming, zaai- 
en pootgoed, en teelt- en bedrijfsartikelen. Bij hun toelevering bieden ze ook advies. 
Plantgezondheid en teeltoptimalisatie staan centraal voor Vlamings (Vlamings 2018). De 
toeleverancier neemt geen actieve rol aan om de toepassing van IPM bij telers te 
stimuleren.   
 
Waterschap Brabantse Delta 
Waterschap Brabantse Delta stelt voldoende oppervlakte water van goede kwaliteit en 
veiligheid tegen overstroming centraal. Het werkgebied van dit waterschap beslaat Midden- 
en West Brabant. Hun werkwijze  is gericht op het vinden van balans  tussen de belangen 
van samenleving, milieu en economie, middels samenwerkingen met inwoners, agrariërs, 
overheden, bedrijven, natuureigenaren en andere organisaties (Waterschap Brabantse 
Delta, 2018). Brabantse Delta is specifiek geïnterviewd in het kader van de casus ‘Aardbei’. 
 
Delphy (teeltadviseur) 
Delphy is een expert organisatie die kennis ontwikkelt en implementeert om de productie in 
food en flowers wereldwijd te optimaliseren. Het is hun ambitie om zo bij te dragen aan 
gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en welbevinden voor mensen op aarde 
(Delphy, 2018). Wij hebben gesproken met een vertegenwoordiger van Delphy die 
intensieve teeltbegeleiding en advies verzorgt in de aardbeienteelt. Delphy deelt daarbij 
expertise over verschillende productiemethoden, planten opkweek, en organisatorische en 
financiële bedrijfsvoering. Delphy is specifiek geïnterviewd in het kader van de casus 
‘Aardbei’. 
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Van den Elzen (leverancier uitgangsmateriaal voor de aardbeienteelt) 
Van den Elzen is een leverancier van aardbeienplanten (en frambozen en aspergeplanten) 
aan professionele telers. Ze bieden daarbij een grote verscheidenheid aan rassen en aan 
planttypes (van stekplanten tot bewortelde planten) (Van den Elzen, 2018). Van den Elzen is 
specifiek geïnterviewd in het kader van de casus ‘Aardbei’.  
 
KAVB (branche organisatie) 
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de 
branchevereniging van de bloemensector (KAVB, 2018). De KAVB is een agrarische 
belangenbehartiger en verstrekt kennis, informatie en dienstverlening aan haar leden. 
Speerpunten voor de vereniging zijn duurzaamheid, ondernemerschap, kwaliteit en het 
imago van de sector en haar producten. KAVB is specifiek geïnterviewd in het kader van de 
casus ‘Tulp’.  
 
Toeleverancier en adviseur in de tulpensector 
Deze toeleverancier stuurt op verduurzaming door telers te adviseren kritisch meer 
integraal en met een systeemperspectief naar hun productie te kijken, en meer in te zetten 
op preventie. Deze adviseur werd door verschillende telers aangemerkt als ‘zinvol om mee 
te spreken’ vanwege zijn andere kijk op de problematiek. Hij kan dus niet als representatief 
voor ‘de adviseurs’ worden gezien. 
 
Wetenschapper tulpenveredeling (Wageningen Environmental Research. WER) 
De onderzoeker van de WER doet onderzoek naar veredeling van tulpen specifiek gericht op 
life cylce shortening. De levenscyclus van tulpen is relatief lang, namelijk 1 jaar, en hierdoor 
is veredeling een traag proces. Door dit te versnellen wordt veredeling van tulpen meer 
mogelijk. Het onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, de KAVB en een aantal 
stichtingen. We hebben deze onderzoeker gesproken over tulpenveredeling en de rol van 
kennis (in het systeem in het algemeen en de kennis van telers) in de tulpensector. 
 
Enza Zaden  
Enza Zaden is een zadenveredelaar voor meer dan 30 internationale en lokale 
groentegewassen, waaronder tomaat (Enza Zaden, 2018). Enza biedt een breed assortiment 
aan rassen aan in verschillende segmenten (o.a. losse, tros, cocktail en snacktomaten en ook 
rassen voor de biologische teelt). In Nederland bedient Enza ongeveer 15% van de 
tomatensector. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is één van de pijlers van 
Enza. Hieronder wordt ook het beperken van de impact op milieu geschaard, door rassen te 
ontwikkelen die minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig hebben. ENZA is 
specifiek geïnterviewd in het kader van de casus ‘Tomaat’.  
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Nedato  
Nedato (de Nederlandse Aardappel Telers Organisatie) is een telersorganisatie die zich richt 
op de bundeling van afzet, en levert voor 500 telers aardappelen aan afnemers over de hele 
wereld (Nedato, 2018). Nedato kent een afzet van ongeveer 8000ha aardappelen, waarvan 
5000 voor de frietindustrie en 3000 voor de vers-markt (in beide gevallen afzet vooral in 
Nederland en Duitsland). Dit is ongeveer 5% van zowel het totale areaal in Nederland als het 
aantal telers. (CBS 2018)10 De telers zijn geselecteerd op hun kennis en kunde van de teelt 
en conformeren zich aan een duurzame productie, waaronder een bewuste omgang in de 
keuze voor en minimale inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor 
Nedato zijn voor de toepassing van IPM-maatregelen het overheidsbeleid en de 
bovenwettelijke eisen van afnemers leidend. Nedato is specifiek geïnterviewd in het kader 
van de casus ‘Aardappel’. 
 
 
 

                                                        
10 Bron: Website CBS, 2017b  
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4. Verdieping: hoofdbevindingen op meta-niveau 
In dit hoofdstuk beschrijven we de hoofdbevindingen op meta-niveau, gebaseerd op een 
vergelijkende analyse van de vier cases11. We hebben de hoofdbevindingen opgeschreven 
per IPM-element (zie figuur 4.1). We geven steeds een korte beschrijving van het IPM-
element, de maatregelen die daar onder vallen, en eventueel relevante trends ten aanzien 
van het element.  
 
Daarna volgen onze observaties (waar relevant, uitgesplitst per teelt), gevolgd door 
relevante achtergrondinformatie, en onze analyse en conclusies. We eindigen, net als voor 
de meta-conclusies, met een aantal zoekrichtingen. Deze zoekrichtingen geven 
aanknopingspunten voor potentieel kansrijke oplossingsrichtingen en vloeien voort uit de 
gesprekken met telers en ketenpartijen, de verdiepende interviews in afstemming met onze 
eigen expertise, en andere beschikbare contextinformatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.1. De vier IPM-elementen.  

 

4.1 Preventie 
Onder het IPM-element Preventie worden alle maatregelen verstaan die voorafgaand aan 
de teelt worden genomen om de ziektedruk tijdens de teelt te voorkomen of laag te 
houden. Preventie kan gezien worden als de eerste verdedigingslinie tegen ziekten en 
plagen. Dit kan onder andere door gebruik te maken van schoon uitgangsmateriaal (vrij van 

                                                        
11 Zoals al toegelicht in hoofdstuk 1, staan de conclusies op teeltniveau in appendix I. Deze – en de 
onderliggende bevindingen op teeltniveau – zijn tevens terug te vinden in de achtergrondrapportage. 
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ziekten en plagen) en door de teelt zó in te richten dat het voorkomen van ziekten en 
plagen wordt onderdrukt (middels o.a. vruchtwisseling, zorg voor bedrijfshygiëne, aandacht 
voor stikstofbemesting). Ook valt het weerbaarder maken van gewassen (door te investeren 
in de bodemkwaliteit e.g. het organisch stofgehalte en de structuur van de bodem), of door 
gebruik te maken van resistente rassen, onder preventie. Op basis van onze observaties 
onderscheiden we voor Preventie vier relevante onderdelen van invloed op de 
gewasbeschermingspraktijken: het investeren in bodemkwaliteit, de beschikbaarheid van 
resistente rassen, teeltwijzen, vruchtopvolging en bedrijfshygiëne cq. teeltwisseling in 
glastuinbouw.  
 

4.1.1 Investeren in bodemkwaliteit 
Observatie 
Voor de casussen aardappel, tulp en in mindere mate aardbei (waarbij een trend richting 
bedekte en substraatteelt zichtbaar is; tomaat is vrijwel volledig op substraat) geven telers 
aan de laatste jaren meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun bodem, onder 
andere door organisch stof management, drainage, en vruchtwisseling. Een motivatie 
daarvoor is, naast een robuuster gewas in het algemeen, ook verminderd afhankelijk 
worden van gewasbeschermingsmiddelen. Met betrekking tot drainage ervaren ze daarbij 
geen belemmeringen, maar organisch stof management en teeltwisseling (en/of rust in de 
teelt voor aardbei en tomaat) vergen lange(re) termijn investeringen welke niet altijd 
opwegen tegen de korte termijn opbrengst van productie. De financiële afweging valt vaker 
richting de korte termijn. Zo geeft een teler bijvoorbeeld aan ‘Je kunt niet groen handelen 
als je rood staat.’ (Aardappelteler 1). Een deel van hen geeft ook aan te worden belemmerd 
in het werken aan de bodemkwaliteit door een beperking in de toepassing van meststoffen 
(zeker in de tulpenteelt): organische stof toevoegen, anders dan via drijfmest, kost de telers 
geld en de hoeveelheid wordt beperkt door de wetgeving (vooral door de gebruiksnorm 
voor fosfaat).  
 
We observeren ook dat de gehanteerde frequenties voor vruchtwisseling (voor aardappel 
en tulp) tussen telers onderling uiteenlopen (bijvoorbeeld, voor telers van 
zetmeelaardappelen van 1:2, telers van consumptieaardappelen veelal 1:3 à 4). Telers 
baseren deze frequenties op hun eigen ervaring en financiële overwegingen (het 
hoofdgewas telen levert het meeste geld op), en geven aan daar pas van af te wijken 
wanneer blijkt dat dit echt niet werkt; ze zijn geneigd vast te houden aan routine. Daarbij 
geven telers aan dat investeren in bodemkwaliteit een ander soort management vraagt, dat 
is gericht op de lange termijn en niet op de korte termijn opbrengst.  
 
Nieuwe bewezen inzichten kunnen ertoe leiden dat telers andere vruchtwisseling 
frequenties hanteren, zo geven ze aan. Bodemmanagement zit echter beperkt in de 
agrarische opleiding en daardoor ontbreekt het de telers aan kennis over de wijze waarop 
dit het beste kan (voor bedrijfsresultaat en verminderd gewasbeschermingsmiddelen 
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gebruik). Kennis over bodemmanagement komt ook niet via adviseurs bij telers, want zij zijn 
vaak geaffilieerd aan toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en dus chemie-
gedreven. Daarnaast ontbreekt het ook nog veel aan kennis. 
 
Achtergrondinformatie  
De praktijk van akkerbouwers is de afgelopen decennia sterk afhankelijk geraakt van het 
gebruik van kunstmest, grotere machines en gewasbeschermingsmiddelen. Inmiddels 
wordt, door druk op gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en aandacht 
voor bodemstructuur, langzaam duidelijk dat er een verandering nodig is en de 
afhankelijkheid kleiner moet worden, én dat een gezonde en vruchtbare bodem daarbij een 
belangrijke voorwaarde is om het huidige productieniveau op peil te houden. Investeren in 
bodemkwaliteit kan door middel van drainage, door verhoging van het organisch 
stofgehalte, door vruchtwisseling en door aanpassen bodembewerking (i.e. timing 
bewerking en gewicht van de machines).  
 
Inzetten op bodemgezondheid vergt investeringen die over de jaren moeten worden 
terugverdiend. Denk aan investeringen in betere ontwatering door drainage, mechanisatie 
of een extensiever bouwplan gericht op verbeteren van de bodemstructuur en voorraad 
organische stof. In het geval van drainage is het effect meteen na aanleg merkbaar in betere 
opbrengsten. In geval van een extensiever bouwplan, gaat de kost voor de baat uit en 
blijken positieve effecten pas na enkele jaren. Deze investeringen in de bodem gaan dus ten 
koste van het (korte termijn) bedrijfsresultaat.  
 
Ook een ruimere vruchtwisseling met minder rooigewassen en meer maaigewassen kost 
geld en gaat dus ten koste van het bedrijfsresultaat.  Rooigewassen zijn vaak de cash crops 
(i.e. het hoofdgewas die het meeste geld opleveren), maar hebben een negatieve invloed op 
de bodemstructuur (zoals tulpen en aardappelen). Deze gewassen worden afgewisseld met 
‘rustgewassen’ zoals graan en graszaad. Het saldo van deze gewassen is lager. Financieel is 
het daarom voor telers aantrekkelijker om een korte vruchtwisseling of teelrust aan te 
houden en zo snel mogelijk terug te keren naar de hoger salderende rooivruchten.  
 
Investeren in bodemkwaliteit is een IPM-maatregel, maar er is wel onzekerheid over de 
effectiviteit.  Het levert waarschijnlijk op termijn wel een vermindering van 
gewasbeschermingsmiddelen gebruik op omdat het gewas weerbaarder wordt, maar dat zal 
pas op de lange termijn blijken. Deze onzekerheid maakt de keuze om te investeren lastig.  
Er ontbreekt ook nog veel kennis die de meerwaarde van investeren in bodemkwaliteit 
onweerlegbaar aantoont. Momenteel wordt wel in publiek-private samenwerkingen 
onderzoek gedaan naar bodemkwaliteit en –management. Dit is echter langjarig onderzoek 
waarvan de eerste resultaten nu beschikbaar komen (o.a. onderzoek op Programma’s 
Projecten en Onderhoud (PPO) locaties Lelystad en Vredepeel; zie o.a. WUR, 2018).  
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Analyse en conclusies  
• Telers herkennen steeds meer de noodzaak om te investeren in bodemkwaliteit als 

voorwaarde voor een goede productie en verminderde afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen 

• Telers herkennen dat er meer kan worden geïnvesteerd in bodemgezondheid en -
kwaliteit dan dat gebeurt in de praktijk, maar dit is beperkt vanwege: 

o Economische overwegingen: de bedrijfsresultaten op de korte termijn wegen 
vaak zwaarder dan lange termijn investeringen in bodemkwaliteit 

o Gebrek aan kennis: telers ervaren weinig kennis beschikbaar te hebben (via 
de opleiding en/of adviseurs) over de effectiviteit van investeren in 
bodemkwaliteit. Overigens zien we ook bij adviseurs de laatste jaren 
toegenomen belangstelling voor bodemkwaliteit, net als bij de telers. 

o Routinematig werken: telers zijn weinig geneigd af te wijken van (volgens 
hun) bewezen effectieve routines (t.a.v. vruchtwisseling frequentie) 

• Wij zien gebrek aan kennis (op diverse niveaus) als een verklaring waarom telers 
beperkt investeren in bodemkwaliteit 

o Gebrek aan kennis van telers t.a.v. bodemgezondheid en -kwaliteit. De 
huidige generatie telers is georiënteerd op het gebruik van chemie om plagen 
te voorkomen of bestrijden. Zij noemen spuiten vaak ook preventief wanneer 
ze spuiten om te voorkomen dat er bijvoorbeeld luizen in het gewas komen 
(ze spuiten dus ook als er geen of maar weinig plaaginsecten zijn). 

o Gebrek van kennis in het gehele systeem t.a.v. de effectiviteit van investeren 
in bodemgezondheid en -kwaliteit. 

 
Zoekrichtingen 

• Als gebrek aan kennis van telers het geval is, lijkt het zinvol het onderwerp te 
integreren in opleidingen, en onderdeel uit laten maken van agrarische 
bijeenkomsten (bijv. spuitlicenties). Het inzetten op bodemgezondheid en -kwaliteit 
vraagt om een vroegtijdige voorbereiding en bewuste keuzes 

• Ten aanzien van kennis in het systeem lijkt het zinvol meer inzichtelijk te maken wat 
de effectiviteit van inzet op bodemkwaliteit oplevert. Daartoe kan bestaande 
informatie worden verzameld en kan gericht kennis ontwikkeld worden, zoals al 
plaatsvindt bij PPS Bodem. Telers zelf intensief bij deze kennisontwikkeling te 
betrekken lijkt daarbij kansrijk; 

• Inzetten op bodemgezondheid vergt lange termijn investeringen (specifiek voor 
niet-kerende grondbewerking en ruimere vruchtwisseling frequentie). PPO-
onderzoek toont aan dat verruimen van de teeltfrequentie van bijvoorbeeld 
aardappelen op de korte termijn veelal leidt tot een lager bedrijfsinkomen (WUR, 
2013)12 Het duurt lang voordat investeringen in bodemgezondheid en -kwaliteit 

                                                        
12 WUR, 2013 
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renderen. Bij telers die overschakelen naar systemen van niet kerende 
grondbewerking kan er in het begin zelfs sprake zijn van achteruitgang van 
opbrengst op bedrijfsniveau. Is het zinvol om telers te ondersteunen in het 
overbruggen van deze lag-time? 

• Een betere bodemkwaliteit levert op de lange termijn rendement voor de teler, 
maar ook voor andere maatschappelijke actoren. Zo kan door verhoging van het 
organisch stofgehalte van de bodem haar waterbergend vermogen vergroot 
worden, en helpt het om de klimaatdoelstellingen te realiseren.  

• De huidige economische context stimuleert intensieve teeltsystemen wat relatief 
grote afhankelijkheid van technische maatregelen (gewasbeschermingsmiddelen, 
kunstmest) in stand houdt. Als de randvoorwaarden voor de toepassing van die 
technische maatregelen worden aangescherpt dan zal dit waarschijnlijk tot andere 
afwegingen leiden.  

• Het kan een overweging zijn om te verkennen of het haalbaar is de regeling voor 
friet en biet ook voor andere teelten toepasbaar te maken. In die regeling wordt 
meer ruimte gegeven aan telers die aantoonbaar meer nutriënten onttrekken dan 
ze aanvoeren.  

 
Discussie 
Investeren in bodemkwaliteit levert waarde op meerdere vlakken dan alleen die van het 
bedrijfsresultaat. Er ligt daarom voor meer partijen dan alleen de teler een belang om aan 
een verbeterde bodemkwaliteit te werken. Het verdient daarom aanbeveling om vanuit die 
breedte te onderzoeken hoe de telers (meer) ondersteund kunnen worden om hun 
bodemkwaliteit te verbeteren.   
 
Specifiek voor aardappels: liberale pacht 
Observatie 
Uit de interviews blijkt dat het binnen de aardappelteelt steeds meer de norm is om in te 
zetten op een goede bodemgezondheid. De telers geven tegelijkertijd aan dat er een trend 
is om de pachtperiode van landbouwareaal te verkorten. Omdat de baten van investeren in 
een goede bodemgezondheid zich pas op lange termijn uit betalen, geven telers aan hiervan 
af te zien op gepachte grond.   
 
Achtergrondinformatie  
De kortere pachtperiodes vloeien voort uit de liberale pacht. Kortdurende liberale pacht is 
geen stimulans voor het investeren in de bodem.  Het verhogen van de bodemkwaliteit is 
een investering die zich pas in lengte van jaren terugbetaalt. Dit betekent dat boeren 
investeren in bodemgezondheid als ze zeker weten dat ze de grond gedurende lange tijd 
kunnen gebruiken. Op de akkerbouwbedrijven is in 2015 gemiddeld 56% van de grond in 



32 
 

eigendom, 21% in gebruik via langlopende pacht (reguliere pacht, liberale pacht langer dan 
6 jaar en erfpacht) en 22% via de overige, kortlopende pachtvormen13.  
 
Analyse en conclusies 

• Kortdurende liberale pacht belemmert investeringen in bodemkwaliteit. 
 
Zoekrichtingen 
Er lijken twee bewegingen zichtbaar die hierop van invloed zijn, waarvan we nu niet weten 
hoe ze zullen uitpakken: 

• Het streven van boeren om meer grond in eigendom te hebben als dat 
bedrijfseconomisch kan. Dit zou duurzaam bodembeheer in de hand werken. 

• De verschuiving van langlopende pacht naar kortlopende pachtvormen. Dit zou 
duurzaam bodembeheer ontmoedigen. 

 
Discussie 
22% Van het akkerbouw areaal is onderhevig aan kortlopende pacht. De overheid is een van 
de grote verpachtende organisaties (Rijksvastgoedbedrijf). Het lijkt dus voor de hand te 
liggen dat de Rijksoverheid op dit punt een belangrijke impuls kan geven.  
 

4.1.2 Beschikbaarheid van resistente rassen 
Observatie 
Telers van aardappelen, aardbeien en tulpen geven aan dat er onvoldoende resistente 
rassen beschikbaar zijn (met voldoende hoge opbrengsten in kg/ha en prijs per kg). Voor 
tulp wordt dit ook door de wetenschappelijk onderzoeker gemeld. Vrijwel alle 
respondenten geven aan dat zij graag meer resistente rassen zouden willen zien, om zo het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen terugdringen: ‘Niemand spuit voor zijn 
lol.’ (aldus een Aardappelteler 2). Telers geven aan dat ze spuiten zelf niet fijn vinden en dat 
ze de druk van de omgeving voelen. Voor telers van uitgangsmateriaal geldt dat de 
(internationale) fytosanitaire eisen eraan bijdragen dat telers afhankelijk zijn van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen om aan deze eisen te kunnen voldoen.  
  
Een belangrijk argument voor waarom de beschikbaarheid van resistente rassen laag is, is 
dat de marktvraag om resistentie ondergeschikt is aan andere eisen. Er zijn andere aspecten 
die in de markt (consumenten en afnemers) belangrijker zijn en waarop dus wel wordt 
geselecteerd, namelijk de kostprijs, en eigenschappen zoals smaak, kleur, grootte en vorm.  
 
Vrijwel alle respondenten geven aan dat ze weinig onderzoek naar veredeling en resistentie 
zien. De uitzondering hierop is de biologische aardappelteelt. In deze teelt is de nood voor 
resistente rassen hoog: zonder resistente rassen zijn biologische aardappeltelers niet 

                                                        
13 Pachtafhankelijke bedrijven in beeld WUR-notitie 2017-028 
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opgewassen tegen Phythopthora, omdat ze geen chemische alternatieven kunnen 
toepassen. Om aan deze nood tegemoet te komen is door telers en afnemers een collectief 
opgestart (BIONEXT) dat onderzoek ten aanzien van resistente gewassen voor de 
biologische aardappelteelt coördineert. Vanwege de hogere prijs voor biologische 
producten is het minder erg als resistentie gekoppeld is aan lagere opbrengsten in 
kilogrammen per hectare. 
 
Bij gangbare teelt is gebruik van chemie niet verboden, en daardoor is de nood voor 
resistente gewassen minder hoog. Het gat tussen fundamenteel onderzoek en de 
(gangbare) telers’ praktijk blijft daardoor groot volgens een aantal respondenten. Technisch 
is veredeling op resistentie wel een mogelijkheid (hoewel lastig voor tulpen, vanwege hun 
lange vermeerderingstijd), maar er vindt geen ontwikkeling van rassen plaats die resistent 
zijn én voldoen aan de andere eisen van de markt.  
 
Achtergrondinformatie 
Voor de hele sector geldt dat er sprake is van een zeer competitieve (internationale) markt. 
Naast eigenschappen zoals smaak, grootte, kleur en vorm, is kostprijs dé concurrerende 
factor. De resistentie van rassen biedt op dit moment geen concurrentie factor. In de regel 
vragen (buitenlandse) afnemers naar de prijs, niet naar de teeltwijze. Het is wel zo dat 
supers (via afnemers) steeds meer aandacht hebben voor de teeltwijze. Zo vragen Jumbo, 
maar ook Lidl en Aldi (dus internationaal) steeds meer om PlanetProof, en hanteert Albert 
Heijn een lijst met risicomiddelen ter uitfasering. Dit kan leiden tot een beweging richting 
het gebruik van resistente rassen.  
Binnen de kennis- en innovatieagenda van de Topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen 
zijn veredeling en plantgezondheid de belangrijkste pijlers. Daarin speelt 
resistentieveredeling een belangrijke rol. 80% van het budget gaat hier naartoe.  
 
Analyse en conclusies 

• Het is de veronderstelling dat het telen van resistente rassen het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen significant kan terugdringen. Een groot deel van de 
ziektes is namelijk uiteindelijk niet met biologische bestrijders of groene/laag-
risicostoffen tegen te gaan (o.a. een aantal schimmels en virussen). In deze gevallen 
leidt dit tot de conclusie dat als men écht van chemische middelen af wil, resistente 
rassen gewoon dienen te worden binnen een totaal teeltsysteem dat inzet op het 
volledige spectrum van IPM-maatregelen.  

• Telers geven aan dat ze best gebruik zouden willen maken van resistente rassen, 
maar dat die te weinig beschikbaar zijn. Beschikbaarheid van meer resistente rassen 
zal naar verwachting het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
terugdringen, mits daar vraag naar is bij afnemers.  

• Technisch gezien kán er wel meer veredeld worden op resistentie. In het kader van 
de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen wordt een groot deel van het 
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beschikbare budget ingezet voor veredeling op resistentie. Het lijkt redelijk te 
verwachten dat dit op termijn zijn vruchten af zal werpen.  

• Vanuit de marktvraag lijken andere factoren (smaak, eenvormigheid, houdbaarheid) 
echter ook belangrijk te zijn. Dit is niet bevorderlijk om het onderzoek voor de 
ontwikkeling van resistente rassen te stimuleren.  

• In biologische teelt lost resistentie écht problemen op omdat biologisch telers niet 
de mogelijkheid hebben om synthetische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. 
Bij gangbaar is dit wel het geval en daardoor is de noodzaak voor resistente rassen 
minder groot. Vanwege de hogere prijs voor biologische producten is het minder erg 
als resistentie gekoppeld is aan lagere opbrengsten in kilogrammen per hectare. 

• Op basis hiervan concluderen wij dat: 
o investeren in onderzoek alleen onvoldoende zal zijn; zonder marktvraag zal 

het onderzoek en de toepassing van resistente rassen waarschijnlijk niet 
gewoon worden 

o de inspanningen rond veredeling die in het kader van de Topsector Tuinbouw 
en uitgangsmaterialen worden gedaan in de beleving van de door ons 
geïnterviewde telers nog onvoldoende leiden tot concrete mogelijkheden 
voor hen om resistente rassen toe te passen 

o Onze respondenten niet zien dat er in de sector sprake is van een gedeelde 
ambitie op de ontwikkeling van resistente rassen, of gecoördineerde actie om 
deze ontwikkeling op gang te brengen. 

 
Zoekrichtingen 
Mogelijke aanknopingspunten zijn: 

• Alleen investeren in onderzoek lijkt onvoldoende; sturing op de marktvraag kan 
helpen om de ontwikkeling en toepassing van resistente rassen gewoon te maken 

• De marktvraag kan beïnvloed worden middels de sturing via keurmerken; is het 
mogelijk om gebruik van resistente rassen (geleidelijk) onderdeel te maken van de 
eisen van keurmerken? Dit kan de ontwikkeling van zulke rassen een boost geven.  

• Kan de toepassing van resistente rassen aantrekkelijker gemaakt worden voor telers, 
en niet-resistente rassen minder aantrekkelijk, zodat zij zelf de marktvraag hiernaar 
creëren? Bijv. middels prijstechnische maatregelen (externe effecten 
verdisconteren), en/of middels informatievoorziening (spelen).  

• Op andere wijzen (harder) sturen op resistente rassen en uitfasering van niet-
resistente rassen e.g. middels wetgeving? 

• De internationale fytosanitaire eisen voor uitgangsmateriaal zouden veel 
gemakkelijker haalbaar zijn met resistente rassen. Schoon uitgangsmateriaal is een 
pijler van IPM.  

• Het inbouwen van resistentie genen in bestaande rassen met behulp van moderne 
technieken (zoals CRISPR-cas) zou kansrijk zijn. Momenteel kan dit niet omdat het 
gebruik van dergelijke technieken onder de Europese GMO-regelgeving vallen. 
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Inmiddels is duidelijk dat er een proeftuin wordt ingericht om onder andere de 
praktische voordelen op het terrein van IPM d.m.v. van CRIPS-cas nader te 
onderzoeken. 

• Sturing op de ontwikkeling en vervolgens het gebruik van resistente rassen, 
bijvoorbeeld door middel van het uit faseren van niet-resistente rassen, is mogelijk 
een relevante strategie om gewasbeschermingsmiddelen gebruik terug te dringen.  

• Overigens is het de vraag of resistentie ontwikkeling de ontwikkeling van 
nieuwe ziektes en plagen bij zou kunnen houden 

• Wie hier sturing aan zou moeten geven is niet eenduidig. Telers geven wel 
regelmatig aan dat hier een rol voor de overheid is weggelegd. 

 

4.1.3. Beheersbare teeltomstandigheden  
Observaties 
Aardbeientelers geven aan dat beter beheersbare omstandigheden, zoals telen op substraat 
en bedekte teelt, veel mogelijkheden bieden om minder gewasbeschermingsmiddelen te 
gebruiken. Onder aardbeientelers is er dan ook een trend richting bedekte substraatteelt 
zichtbaar, hoewel we ook telers zien die vasthouden aan meer traditionele vollegrond teelt. 
Bij tomatentelers is bedekte en substraatteelt al gangbaar (tomaat is van oudsher een 
kassenteelt).  
 
Bedekte teelt maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor telers om gebruik te maken van 
biologische bestrijders zoals Macrolophus en Encarsia tegen onder andere witte vlieg. 
Bedekte teelt maakt klimaatbeheersing in de kas mogelijk, wat bijdraagt aan in het in toom 
houden van de ontwikkeling van bepaalde insecten, aldus aardbei –en tomatentelers. Dit 
betekent overigens niet dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van chemische middelen; 
zowel in de aardbeien –en tomatenteelt maken (gangbare) telers gebruik van chemie oa ter 
bestrijding van schimmels. 
 
Verminderd gebruik van chemische middelen is niet de belangrijkste motivatie voor telers 
om over te gaan op substraat –en bedekte teelt. Onafhankelijk worden van de bodem en 
meer controle over de teelt, wél. En telers kunnen gemakkelijker voldoen aan de residu-
eisen van de afnemers. Daarnaast zijn arbeidsomstandigheden (en arbeidskosten) bepalend; 
van de grond af telen (bijvoorbeeld in stellingen) betekent dat plukkers makkelijker bij de 
vruchten kunnen.  
 
Aardbeitelers geven aan dat overgaan op een ander teeltsysteem een grote investering voor 
ze is. Daarnaast speelt de gemeente speelt een belangrijke rol in deze trend naar substraat –
en bedekte teelt. Het bouwen van stellingen en kassen kan alleen met een vergunning en 
moet passen in het bestemmingsplan.  
 
Achtergrondinformatie 
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Overkapping van de teelt en loskomen van de bodem (door op substraat te telen) draagt bij 
aan beter beheersbare teeltomstandigheden. Voorbeelden zijn op stellingen of in kassen 
werken. Door dergelijke teeltsystemen te hanteren kan de teelt begonnen worden met een 
ziekte –en onkruidvrij substraat en hierdoor is de uitgangssituatie voor plaagontwikkeling 
minder gunstig. Daarnaast kan in een gesloten systeem middels klimaatbeheersing het 
klimaat zo worden ingesteld dat het de ontwikkeling van ziekten tegengaat (e.g. door sturen 
op luchtvochtigheid). Substraat –en bedekte teelt bieden dus mogelijkheden om met 
verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te werken. Echter, deze teeltwijze zijn 
niet voor elke teelt geschikt. Dit heeft voornamelijk te maken met de omvang van de 
arealen. Aardappel en tulpen percelen zijn zo groot dat het niet rendabel is om hier kassen 
voor te plaatsen. Voor aardbei is dit anders en daar is ook al een beweging richting bedekte 
teelt te zien. Dat kan echter wel leiden tot frictie met het bestemmingsplan.  
 
Biologische teelt mag alleen op vollegrond, niet op substraten. De teelt wordt dan bedekt 
middels wandeltunnels.  
 
Analyse en conclusies 

• Beter beheersbare teeltomstandigheden, zoals bij bedekte en substraatteelt, dragen 
bij aan verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

• Motivaties voor telers om over te gaan op bedekte- en substraatteelt betreffen met 
name meer controle over productie (want ze zijn minder afhankelijk van externe 
factoren) en arbeidsomstandigheden- en kosten; 

• Er is een trend zichtbaar voor aardbei (tomaat is van oudsher al bedekt en op 
substraat), maar belemmeringen zijn zichtbaar in de investeringskosten om over 
gaan op een andere teeltwijze, en de bestemmingplannen van de gemeenten bieden 
ook niet altijd de mogelijkheid; 

• Voor tulp en aardappel is de overgang naar bedekte –en substraatteelt überhaupt 
geen realistische oplossing door de omvang van de arealen.  
 

Zoekrichtingen 
• Overwegingen ten aanzien van het aanmoedigen van de overgang naar bedekte en 

substraatteelt zouden in kunnen haken op de twee belangrijkste beperkingen die uit 
onze empirie naar boven komen:  

o Beperking vanuit de ruimtelijke ordening: Het aanleggen van stellingen en 
bouwen van kassen mag alleen met een vergunning moet binnen het 
bestemmingsplan passen. Hoe kijken gemeenten aan tegen de wens om het 
agrarisch gebied open te houden en potentiele milieuwinst die stellingen en 
kassen kunnen betekenen? 

o Beperking door de hoge investeringskosten: is het niet zo dat meer controle 
over de teelt ook zorgt voor een hoger en zekerder bedrijfsresultaat? Hoe 
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weegt dit op tegen de investeringskosten? Nadere verdieping op dit aspect 
zou nuttig zijn om dit argument te duiden.   

• Bedekte –en substraatteelt is slechts voor een beperkt aantal teelten een realistische 
optie; voor akkerbouw in het algemeen is dit geen optie. 

 

4.2 Monitoring  
Monitoring is het tweede element van IPM. Monitoring op het voorkomen van ziekten en 
plagen geeft input voor de beslissing of bestrijden wel of niet nodig is. Monitoren kan op 
verschillende wijzen en er wordt daarbij gebruik gemaakt van visuele inspectie, maar ook 
van insecten- en sporenvallen. Deze waarnemingen/tellingen in het gewas dienen om te 
bepalen of bepaalde schadedrempels (het maximale acceptabele niveau/aantal dat 
aanwezig mag zijn op een plant of in het gewas voordat tot bestrijding wordt overgegaan) 
worden overschreden. Het gebruik van schadedrempels werkt alleen voor ziekten en plagen 
die curatief kunnen worden bestreden, dus waarvoor enige aantasting acceptabel is (zoals 
voor insecten en voor bepaalde schimmelziektes). Wanneer ziekten en plagen alleen 
preventief bestreden kunnen worden kan er, indien beschikbaar, gewerkt worden met BOS-
en die informatie geven over infectierisico’s en waarmee de timing van gewasbespuitingen 
kan worden verbeterd (waarschuwingssystemen?). 
 
4.2.1 Bronnen voor systematische monitoring: Beslissing Ondersteunende Systemen en 

adviseurs  
 
Observatie 
Alle telers die wij gesproken hebben, geven aan dat ze doen aan monitoring. Allen vinden ze 
dat waarnemingen doen in het veld meerwaarde heeft voor hun 
gewasbeschermingspraktijken. In veel gevallen geven telers echter aan dat ze in hun 
dagelijkse praktijk beperkt systematisch monitoren; systematische documentatie en checks 
gebeurt beperkt. Voor monitoring, en op basis daarvan beslissen om over te gaan op 
bestrijding, geven telers aan in grote mate uit te gaan van hun eigen stramien en ‘gut 
feeling’. Afwijken van voor hen ‘bewezen effectieve’ schadedrempels nemen telers waar als 
een hoog risico voor hun bedrijfsresultaat. Dit maakt dat telers geneigd zijn vast te houden 
aan hun eigen routines. We observeren dat dit leidt tot grote verschillen tussen telers 
onderling in de schadedrempels die zij hanteren. Een ander argument waarom monitoring 
verminderd systematisch is, is dat systematische monitoring intensief is. Het vraagt om 
(eenmalig) investeren in een goed systeem en in kennis (voor het juist interpreteren van 
monitoringsgegevens en op basis daarvan beslissingen maken, en voor het gebruik van 
Beslissing Ondersteunende Systemen daarvoor), en een meer continue investering van tijd 
(voor observeren, documenteren en interpreteren). De intensiteit waar systematisch 
monitoren om vraagt, én de niet-overduidelijke meerwaarde ervan voor bedrijfsresultaat, 
zijn redenen dat telers geen noodzaak zien tot systematisch monitoren.  Overigens winnen 
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alle telers ook advies in van adviseurs (onafhankelijk en afhankelijk) om te bepalen wanneer 
en tot welk type bestrijding precies over te gaan.  
 
Opvallend is dat telers weinig gebruik maken van Beslissing Ondersteunende Systemen 
(BOSen)14. Telers geven aan weinig toegevoegde waarde te zien in BOSen: ze sluiten niet 
aan op hun informatiebehoeften (ze schieten technisch te kort), en zijn niet handig in 
gebruik. Telers met grote arealen, met onvoldoende spuitcapaciteit om het hele areaal in 
korte tijd te spuiten, geven aan dat het niet goed mogelijk is om te spuiten op basis van een 
BOS. Overigens geven adviseurs aan wél gebruik te maken van informatie die dergelijke 
BOSen geven over infectierisico’s bij de totstandkoming van hun advies aan telers.  Deze 
adviezen zijn echter minder specifiek in vergelijking met het individueel gebruik van een 
BOS door een teler. 
 
Achtergrondinformatie 
Het gebruik van BOS-en valt onder IPM-maatregelen. Systematische monitoring en gebruik 
van onafhankelijke BOSen kunnen bijdragen aan spuitgedrag op maat, dat beter past bij 
specifieke omstandigheden (droogte, vochtigheid, warmte) en daardoor tot verminderd 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vergelijking met routinematig spuiten. Vooral 
in gevallen dat er onzekerheid is over de infectierisico’s (zoals tijdens droge periodes) heeft 
een BOS meerwaarde. Praktijkonderzoek heeft aangetoond dat gebruik van BOSen bijdraagt 
aan de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat dit ten 
koste gaat van het resultaat. (WUR 2011)15 
 
Analyse en conclusies 
• Alle telers doen aan monitoring, maar beperkt systematisch. Nut en noodzaak daartoe 

lijkt beperkt te worden gezien door telers; 
• Telers vertrouwen op hun eigen vakmanschap, en het door hen ingeschatte risico voor 

hun oogst maakt dat ze weinig geneigd zijn af te wijken van hun eigen stramien 
o Daarbij vraagt systematisch monitoren om een fikse investering in termen van 

geld, kennis en tijd; 
• Gebruik van BOSen op individueel bedrijfsniveau draagt naar verwachting bij aan 

verminderd gewasbeschermingsmiddelen gebruik, maar dit individuele gebruik door 
telers is beperkt omdat: 

o BOSen onvoldoende voorzien in de informatiebehoefte van de telers – ze zijn 
technisch nog niet ver genoeg ontwikkeld, vinden telers; 

o BOSen niet passen bij de bedrijfsvoering (dit geldt vooral voor grote bedrijven), 
wat maakt dat telers ze links laten liggen; 

                                                        
14 M.u.v. onze aardappeltelers, waarbij gebruik van BOSen gewoon leek. O.b.v. nadere rondvraag vermoeden 
we dat dit een over-representatie is geweest in onze respondenten selectie voor de aardappelcasus.  
15 https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343136323634 
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• Het is daardoor aannemelijk dat door beperkt systematische en routinematige 
monitoring, er sneller tot spuiten wordt overgegaan (en meer wordt gespoten) dan 
noodzakelijk; 

• Telers maken gebruik van adviseurs om te bepalen wanneer en op welk type bestrijding 
over te gaan. Deze adviseurs maken wel gebruik van de belangrijkste BOSen, maar die 
zijn niet bedrijfsspecifiek. 

 
Zoekrichtingen 

• Is het mogelijk om nut en noodzaak van systematische monitoring voor het 
bedrijfsresultaat (meer maatmerk, minder gebruik van middelen; mogelijke 
kostenbesparing) inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld middels koppeling aan de 
gewasbescherming monitor?  

• Kennisontwikkeling op het gebied van effectief monitoren is belangrijk; 
• De aansluiting van BOSen op de praktijk van de telers biedt mogelijk een 

aanknopingspunt.  
o Coproductie processen zouden kunnen leiden tot BOSen die optimaal 

aansluiten bij telers’ bedrijfsvoering; 
o Kennis en technologische ontwikkeling voor BOSen is nodig om telers echt in 

uitsluitend advies op maat te kunnen voorzien; 
• BOSen geven vaak infectierisico’s aan die op verschillende manier zijn te vertalen 

naar handelingen. Onafhankelijke adviseurs en adviseurs van leveranciers spelen 
een belangrijke rol in deze vertaalslag, maar komen tot een ander advies  

• Schaalvergroting speelt hier een rol. Gebruik van BOS vraagt enige flexibiliteit, is 
moeilijker voor grote bedrijven 

 
4.2.2 Gebruik van BOSen bij nultolerantie 
Observaties 
Aardappel- en tulpentelers geven aan dat voor specifieke plagen waarvoor een nultolerantie 
wordt gehanteerd (zoals voor luizen in tulp en pootaardappelen, vanwege het overdragen 
van virussen), het gebruik van BOSen niet aan de orde is. Voor Phythopthora wordt een 
nultolerantie gehanteerd door aardappeltelers, omdat deze schimmel zeer snel groeit en 
zich zeer snel verspreid (via sporen). Hierdoor kan één perceel al gauw een infectiehaard 
worden voor percelen in de omgeving. Het zeer hoge daadwerkelijke én gepercipieerde 
risico maakt dat voor telers geen enkel niveau van aantasting aanvaardbaar is, daarom 
spuiten ze routinematig preventief en geven aan dat een BOS hierdoor van weinig 
toegevoegde waarde is. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het gebruik van een BOS 
voor de bestrijding van P. infestans wel degelijk meerwaarde heeft.  
 
Achtergrondinformatie  
BOSen geven informatie over infectierisico’s van schimmelziektes en hierop gebaseerde 
adviezen. Dit soort systemen zijn voor een reeks gewassen beschikbaar in de markt, zowel 
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voor ziekten die preventief bestreden moeten worden (bijvoorbeeld Phytophthora 
infestans) als voor ziekten waarbij enige aantasting getolereerd kan worden (bijvoorbeeld 
schimmelziektes in granen). 
 
Voor een aantal insecten is een schadedrempel ontwikkeld. Op basis van gewasmonitoring 
kan met behulp daarvan de noodzaak van bestrijding vastgesteld worden (bijvoorbeeld trips 
in aardbei of bladluizen in consumptieaardappelen). In de teelt van tulp en pootaardappel, 
waar virusoverdracht door luizen moet worden voorkomen, kunnen luizen niet getolereerd 
worden en dient ‘preventief’ te worden gespoten. 
 
Analyse en conclusies 

• Onderzoek toont aan dat BOSen wel degelijk meerwaarde hebben voor de 
bestrijding van een aantal belangrijke ziekten; 

• BOSen worden echter relatief weinig gebruikt omdat telers niet overtuigd zijn van de 
meerwaarde hiervan, of aangeven dat BOS moeilijk is in te passen in de 
gewasbeschermingspraktijken; 

• Overigens zijn lang niet voor alle ziekten BOSen beschikbaar; 
• Schadedrempels voor insecten worden door telers in beperkte mate toegepast. De 

intensieve monitoring die daarvoor nodig is, vraagt veel tijd en dus geld. Makkelijker 
maken/automatiseren van gewasmonitoring zou hieraan tegemoet kunnen komen. 
Schadedrempels kunnen dan wel worden gehanteerd, met verminderd spuiten als 
gevolg. 

 
Zoekrichtingen 

• Telers kunnen aangemoedigd worden BOSen en schadedrempels te hanteren door 
het gebruik een verplichtend karakter te geven. Dat kan bijvoorbeeld middels 
certificering (zo is het gebruik van een aantal BOSen (bijvoorbeeld tegen 
Phythopthora  in aardappelen en schurft in hard fruit een verplichting in 
PlanetProof) 

• Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met het gepercipieerde risico van 
telers; zolang hun vertrouwen in de meerwaarde van BOSen voor 
gewasbescherming laag is, is het onwaarschijnlijk dat telers hier op grote schaal 
gebruik van zullen maken.  

o Co-creatie van BOSen biedt mogelijk uitkomst om dit vertrouwen te winnen 
o Is verzekeren van de oogst een mogelijkheid? 

 
4.2.3. Keuze voor het type gewasbescherming 
Dit derde IPM-element – de keuze voor het type gewasbeschermingsmiddel dat een teler 
inzet – volgt op monitoring, nadat een teler heeft besloten dat een vorm van bescherming 
cq. bestrijding noodzakelijk is. Volgens het IPM-kader gaat, wanneer mogelijk, in eerste 
instantie altijd de voorkeur uit naar mechanische/fysische bestrijding (e.g. schoffelen, 
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onkruidbranden) of biologische bestrijding. Daarna komt de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen in beeld, waar bij voorkeur wordt gekozen voor middelen met 
de minste milieubelasting. Hieronder valt de inzet van biologische middelen, laag-
risicostoffen en groene gewasbeschermingsmiddelen. De inzet van chemie is, volgens het 
ideaal van IPM, alleen een laatste redmiddel. Welke gewasbeschermingsmiddelen -dus ook 
chemische- zijn toegestaan wordt bepaald middels het toelatingsbeleid. 
 

4.2.4. Rol van de afzetketen: randvoorwaarden en marktvraag 
Observatie 
De randvoorwaarden waarbinnen telers de keuze maken welke 
gewasbeschermingsmiddelen ze inzetten wordt bepaald door wettelijke (overheid) én 
bovenwettelijke (afnemers) eisen waaraan zij moeten voldoen. Omdat telers vaak 
contracten hebben met één afnemer en voor hun bedrijfsresultaat afhankelijk zijn van deze 
afnemer, observeren we dat de eisen van de afnemers doorslaggevend zijn in het bepalen 
van hun gewasbeschermingspraktijken.  
 
We observeren dat de afname-eisen die afnemers stellen draaien om het maximaliseren van 
de financiële opbrengst. Deze eisen concentreren zich op eigenschappen van eindproducten 
die efficiëntie van verwerking in de industrie en van transport vergroten, op eigenschappen 
die het eindproduct aantrekkelijker maken voor de consument (denk aan grootte, vorm, 
smaak, kleur, etc., maar óók t.a.v. voedselveiligheid) en op de kostprijs van het product. Of 
en welke eisen precies worden gesteld, ook die in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen, 
is afhankelijk van de afzetmarkt en de vraag vanuit die markt. Bij producten voor de 
industrie (zoals zetmeelaardappelen) en ter vermeerdering (pootaardappelen en 
tulpenbollen) worden bepaalde producteigenschappen geëist, en fytosanitaire eisen (voor 
nationaal gebruik en internationale export). Voor producten ter directe consumptie, zoals 
aardbei, tomaat en tafelaardappelen, gelden bovenwettelijke eisen ten aanzien van het 
aantal/het percentage residuen op het eindproduct. Voor deze laatste drie teelten 
beargumenteren afnemers dat, onder druk van consument en groene NGO’s, de retail 
bovenwettelijke residu eisen stelt voor gewasbeschermingsmiddelen aan het eindproduct. 
Bovenwettelijke eisen komen tot stand op basis van de marktvraag en concentreren zich 
met name op het eindproduct, niet op het productieproces.  
 
Achtergrondinformatie 
Het is gebruikelijk dat telers contracten hebben met één specifieke afnemer. Belangrijke 
overwegingen hiervoor zijn leveringszekerheid, minder prijsschommelingen en meer 
eenduidige eisen (afnemers kunnen verschillende eisen stellen). Overigens zijn er ook 
ketens die minder lineair zijn, zoals aardbeitelers die leveren aan Hoogstraten, die de veiling 
verzorgd. Ook voor tomatentelers geldt dat ze soms vrijer zijn in hun afzet.  
 
Analyse en conclusies  
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• Verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen lijkt voor de gehele 
afzetketen met name tot stand te zijn gekomen door 
voedselveiligheidsoverwegingen, niet milieu- of biodiversiteitsoverwegingen. Hier 
lijkt wel langzaamaan verandering in te komen, bijvoorbeeld door afnemers die 
PlanetProof verplicht stellen.  

• In de keuze voor de middelen zijn effectiviteit en kosten en het bedrijfsresultaat 
leidend voor telers (niet de effecten voor milieu of biodiversiteit). 

• De kans dat IPM-maatregelen worden geïnternaliseerd in de 
gewasbeschermingspraktijken van telers lijkt daarbij aanzienlijk groter wanneer het 
voor telers duidelijk is dat deze maatregelen voordelen bieden ten aanzien van hun 
bedrijfsresultaten. 

• Omdat telers voor hun afzet vaak afhankelijk zijn van één afnemer, speelt deze een 
bepalende rol in het stellen van randvoorwaarden ten aanzien van middelengebruik  

• Voor producten die bedoeld zijn voor directe consumptie (aardbei, tomaat en 
tafelaardappel) is er meer marktvraag naar (bovenwettelijke) beperking van 
chemische residuen op eindproducten, dan voor producten voor verwerking in 
industrie of vermeerdering (zetmeelaardappelen, en tulpenbollen en 
pootaardappelen). Bij die laatste voldoet de wettelijke residunorm.  

• Afnemers spelen een cruciale rol door het stellen van bovenwettelijke eisen, en dit 
doen ze op verschillende wijzen en sturingsbenaderingen (bijvoorbeeld door 
keurmerken verplicht te stellen). Hierdoor hangen de gewasbeschermingspraktijken 
van telers samen met de afzetketen waarin ze zich bevinden.   

 
Reflectie 

• Het is de vraag wat het onderscheid verklaart tussen de bovenwettelijke eisen voor 
directe consumptiegewassen en gewassen die niet direct geconsumeerd worden. 
Een mogelijke verklaring is dat dit onderscheid voortkomt uit 
voedselveiligheidsoverwegingen.  

• Wat de verklaring ook is, het effect van deze focus is dat een flink deel van de 
agrarische productie niet aan deze bovenwettelijke eisen wordt onderworpen. Het is 
dan ook zinvol een strategie te ontwikkelen om ook dit deel van de agrarische 
productie te stimuleren om meer te doen dan te voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

4.2.5 Belang van keurmerken in de keuze voor type middelen  
Observatie 
Tegelijkertijd observeren we dat milieubelasting een steeds belangrijker thema wordt onder 
afnemers en supers. Deze trend wordt in belangrijke mate gevoed door de invloed die 
groene NGOs uitoefenen op afnemers en supers, en de publieke opinie over 
gewasbescherming. Middels bovenwettelijke eisen sturen afnemers en supers op 
verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het productieproces. We 
observeren daarbij dat verschillende afnemers en supers verschillende bovenwettelijke 
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eisen hanteren. Afhankelijk van in welke keten een teler zich dus bevindt, zijn de 
gewasbeschermingspraktijken anders. Afnemers en supers hanteren daarin ook 
verschillende sturingsbenaderingen. Zo werken Bakker Barendrecht en Albert Heijn samen 
met Stichting Natuur & Milieu en telers in pilots om te experimenteren met verminderd 
gebruik van de meest milieubelastende middelen tijdens productie, en is Jumbo bezig 
PlanetProof volledig verplicht te stellen aan zijn telers.  
 
PlanetProof speelt een belangrijke sturende rol op de gewasbeschermingspraktijken van 
telers als aanvulling op het wettelijke instrumentarium en Global GAP. De acceptatiegraad 
van het keurmerk is relatief hoog voor tomaat, aardbei en consumptieaardappelen, omdat 
deze verplicht is gesteld. Voor tulp is dit niet het geval, volgens de respondenten uit de 
casus tulp omdat de marktvraag naar duurzamer geteelde bloembollen laag is. De 
marktvraag blijft dus uit, waardoor afnemers het niet noodzakelijk achten het te 
verplichten. Ook hier komt de rol van de afzetketen en de marktvraag sterk naar boven. 
Overigens heeft de KAVB (brancheorganisatie) wel de ambitie uitgesproken PlanetProof te 
willen telen.   
 
Achtergrondinformatie 
Er is een grote diversiteit van bovenwettelijke maatregelen die afnemers stellen. Een 
illustratie daarvan: 

• % wettelijke MRL (diverse percentages komen voor) van de gevonden actieve stoffen 
• Maximale som van MRL’s van de gevonden actieve stoffen (bijvoorbeeld 

percentages van de gevonden middelen opgeteld niet meer dan 100%) 
• Aantal residuen dat mag voorkomen op een product (varieert per gewas) 
• % van de ARfD (acute referentie dosering) 

 
Analyse en conclusies 

• Verminderen van milieubelasting wordt een steeds belangrijker thema onder 
afnemers en supers (omdat de marktvraag hiervoor steeds groter wordt, gevoed 
door NGO’s en publieke opinie). 

• Hiertoe stellen afnemers bovenwettelijke eisen t.a.v. het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld door keurmerken verplicht te stellen 

• Of dit gebeurt hangt nauw samen met de marktvraag, zoals blijkt uit de casus tulp: 
hier blijft de marktvraag naar duurzamere producten laag, waardoor PlanetProof 
niet verplicht wordt gesteld door afnemers  

 
Zoekrichtingen 

• Het lijkt kansrijk om aan te sturen op een vergrote marktvraag naar duurzamere 
producten. Daarvoor kan worden verkend wat de rol van groene NGO’s hier is/kan 
zijn, en hoe deze marktvraag samenhangt met de prijs voor producten.  
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Discussie 
De in paragraaf 2.1 beschreven dominantie van de markt komt in dit onderwerp bij uitstek 
naar voren. Keurmerken die aandacht besteden aan gewasbeschermingsmiddelen bevinden 
zich volledig in het private domein. Dat heeft grote voordelen, bijvoorbeeld doordat 
betrokkenheid van private partijen zorgt voor een goede aansluiting op de praktijk. Het 
heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld dat de publieke belangen (deels) in handen worden gelegd 
van marktpartijen die vanuit -begrijpelijke- economische belangen handelen. Daarbij krijgt 
het korte termijn belang al gauw de overhand, en is het publieke belang niet altijd afdoende 
gediend. De overheid zou zonder afbreuk te doen aan de voordelen van het private systeem 
wel degelijk een positieve invloed kunnen hebben op de implementatie van keurmerken. 
Dat kan bijvoorbeeld door als overheid:  

• Erkenning te geven aan de principes van keurmerken als On the way to PlanetProof, 
bijvoorbeeld door ze te vermelden en ernaar te verwijzen in beleidsstukken;  

• Een sterkere betrokkenheid te tonen bij keurmerken, zoals dat ook bij andere 
keurmerken het geval is (bijv. Maatlat Duurzame Veehouderij, Maatlat Schoon Erf, 
en GroenLabel Kas). Dit heeft als voordeel dat een goede stroomlijning met het 
gewasbeschermingsbeleid kan worden bewerkstelligd. Stroomlijning kan ook 
gestimuleerd worden door vertegenwoordiging van de overheid/ministeries in 
begeleidingscommissies en colleges van deskundigen. Dat kan ook bijdragen aan 
erkenning van de verduurzaming via certificatiesystemen betekenen.  

• Randvoorwaarden/inhoudelijk kaders te stellen waarbinnen of waarboven de 
keurmerken hun eisen stellen; 

• Financiële steun te geven bij kennisontwikkeling en -verspreiding vanuit 
bovenwettelijke keurmerken op het gebied van verduurzaming. Dan gaat het om 
onderzoeksvragen en kennisvragen die in het algemeen belang zijn; 

• Telers te assisteren met kennisvragen voor het verduurzamingsproces op 
bedrijfsniveau dat zij moeten doorlopen om gecertificeerd te kunnen worden. 
Bijvoorbeeld door een bijdrage in de kosten te bieden voor ondernemers die deze 
kennisbegeleiding in willen huren. 
 

4.2.6 Belang van kennis (rol van adviseurs) 
Observaties 
Binnen de randvoorwaarden die afnemers stellen, zijn factoren die meespelen voor de 
keuze voor type middelen het gebruiksgemak (ook in verband met de Arbowet), de 
(gepercipieerde) effectiviteit en de prijs van middelen (naast bepaalde voorkeuren van 
telers gebaseerd op ervaring, zoals we hierboven stelden). Telers noemen de effecten van 
middelen op milieu en biodiversiteit niet als factor die meeweegt in hun keuze.  
 
Telers geven daarbij aan dat de keuze voor type middelen een beslissing is geworden die 
specialistische kennis vraagt: er komen regelmatig nieuwe middelen bij, alle middelen 
hebben restricties en de voorschriften zijn uitgebreid en complex – ze zien door de bomen 
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soms het bos niet meer. We observeren dat het in de sector niet gewoon is voor telers om 
uitgebreid de nodige kennis te vergaren (of te delen). Sommige telers nemen wel deel aan 
studiegroepen, maar doorgaans blijft het daarbij.  
 
Om te voorzien in de benodigde specialistische kennis, laten telers zich in hun keuze voor 
type middelen vergaand informeren door adviseurs. Ze beschouwen de adviseur als expert 
die weet welke gewasbeschermingsmiddelen in welke situatie het beste toegepast kan 
worden. Er is wel variatie tussen de telers; sommigen zeggen dat zij uiteindelijk de keuzes 
maken en ook wel afwijken van het advies van de adviseur, anderen zeggen dat zij het 
advies altijd volgen (‘anders hoef ik niet om advies te vragen’). De telers geven veelal wel 
aan zich bewust te zijn van de positie van de adviseur als verkoper van 
gewasbeschermingsmiddelen. Want dat is een heikel punt: veel adviseurs zijn afhankelijk – 
ze zijn bijvoorbeeld in dienst bij toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. Ze 
hebben daardoor een belang bij het zoveel mogelijk verkopen van middelen en het in 
standhouden van gebruik van chemie.  Overigens observeren we dat aardbei en 
tomatentelers vaak ook een onafhankelijk adviseur raadplegen, en aan zijn advies ook meer 
waarde te hechten dan aan afhankelijk adviseurs.  
 
Achtergrondinformatie 
Toegelaten middelen kennen in toenemende mate aanvullende eisen voor het gebruik, 
informatie hierover staat op het etiket. Aanvullende eisen bijvoorbeeld ten aanzien van 
extra driftreductie of het maximaal aantal toepassingen per seizoen. Het maximaal aantal 
toepassingen geldt per middel, niet op de actieve stof in het middel. Dat leidt ertoe dat 
twee middelen met dezelfde actieve stof bijv. allebei twee keer gespoten mogen worden, 
maar niet individueel 4 keer. Toelatingseisen, in combinatie met de residu-eisen vanuit de 
keten, leidt tot een ingewikkelde puzzel wanneer het spuitplan opgesteld moet worden. De 
problematiek is onderkend door het CTGB, er wordt gewerkt aan een ‘oplossing’ voor dit 
probleem door de toelating te richten op zowel het middel als de actieve stof. 
 
Illustratie 
Voorbeeld van een paar fungiciden toegelaten in uien. 

Middel  Actieve stof Maximaal aantal toepassingen 
Tridex 80WP mancozeb 5 
Vondozeb DG mancozeb 5 
Fythane DG mancozeb 4 
Valbon benthiavalicarb+mancozeb 6 

 
Voor adviseurs zijn er (grofweg) twee typen verdienmodellen. Er zijn adviseurs die worden 
aangeduid als de onafhankelijken: zij leveren alleen advies en worden daarvoor betaald. 
Andere adviseurs geven gratis advies aan de teler maar zijn tegelijk verkoper van 
gewasbeschermingsmiddelen (en eventueel andere goederen) en genereren daarmee hun 
inkomsten. 
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Analyse en conclusies 

• De keuze voor middelen is zo complex geworden, dat je specialistische kennis moet 
hebben om een weloverwogen keuze te kunnen maken; 

• De kennisdeling hierover tussen telers onderling is marginaal; elke teler is op zichzelf 
het wiel aan het uitvinden; 

• In dit proces hechten telers veel waarde aan de mening van adviseurs (zowel 
afhankelijk, als onafhankelijk). Dat brengt de adviseur in een bepalende positie als 
inbrenger van deze specialistische kennis; 

• Voor het aanmoedigen van de toepassing van IPM is het cruciaal dat adviseurs deze 
kennis inbrengen vanuit een onafhankelijke positie en dat hun bedrijfsmodel geen 
tegengesteld belang heeft met IPM (wat het geval is voor afhankelijk adviseurs die 
ook fungeren als toeleverancier van middelen). 

 
Zoekrichtingen 

• Het zou behulpzaam zijn als de gebruiksvoorschriften voor de 
gewasbeschermingsmiddelen versimpeld worden. Hier wordt door het Ctgb wel aan 
gewerkt.  

• De centrale positie van de adviseur is een kans of een bedreiging, afhankelijk van het 
bedrijfsmodel van die adviseur. Als de adviseur gebaat is bij verkoop van zoveel 
mogelijk middelen, dan is het een bedreiging. Het onafhankelijk maken van het 
advies omtrent middelen is daarom een aangrijpingspunt.   

• Het zou interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre onafhankelijk adviseurs op 
de hoogte zijn van mogelijkheden voor het toepassen van IPM; ten goede van IPM is 
het noodzakelijk dat zij ook hier expertise op hebben 

• Een vraag is hoe het toelatingsbeleid meer gericht zou kunnen worden op milieudruk 
dan op middelen. Onder welke voorwaarden zou meer uitgegaan kunnen worden 
van de totale milieubelasting die door een teelt wordt veroorzaakt dan de belasting 
door individuele middelen. Dit wordt bijvoorbeeld in PlanetProof/Milieukeur gedaan 
door het vaststellen van de maximale hoeveelheid actieve stof die in een teelt mag 
worden gebruikt in combinatie met een lijst met toegestane en niet toegestane 
middelen. 

 

4.2.7 Bedekte teelt verandert de keuze voor type middelen 
Observatie  
De intensiteit van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw 
(bedekte teelt) is anders dan in de andere teelten. Omdat in deze gevallen vaak gebruik 
wordt gemaakt van populaties biologische bestrijders (tegen schadelijke insecten), willen 
telers, om deze populaties te beschermen, zo min mogelijk gebruik maken van schadelijke 
middelen. Bovendien maakt het werken in kassen (en dus een afgesloten ruimte) dat de 
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arbeidsomstandigheden meer bepalend zijn dan in open ruimtes (i.v.m. de inademing van 
middelen). 
 
Analyse en conclusies 

• Bedekte teelt werkt het verminderd gebruik van chemische middelen (tegen 
insecten, niet tegen schimmels en virussen) in de hand.  

 
Zoekrichtingen 

• Zie 4.1.3.  
 

4.2.8 Beschikbaarheid van groene middelen 
Observaties 
Van de geïnterviewde aardbeien- en tulpentelers geven de meeste aan dat er in hun keuze 
voor type middelen überhaupt weinig groene (bewezen effectieve duurzame alternatieve) 
middelen beschikbaar zijn, en dat er dus weinig te kiezen valt. Zij wijten dit aan de 
toelatingsprocedure en stellen dat die procedure veel geld kost en dat het door de geringe 
omvang van hun teelt niet rendabel is voor producenten van groene middelen om deze 
procedure te doorlopen. In landen zoals Engeland zijn volgens hen bepaalde middelen wél 
toegestaan, maar die zouden er in Nederland niet toegelaten worden als gevolg van de 
genoemde toelatingsprocedure.  
 
Achtergrondinformatie 
Hier dient onderscheid te worden gemaakt tussen groene gewasbeschermingsmiddelen 
enerzijds, en middelen die gebruikt worden om de weerbaarheid van de plant te vergroten 
(ook wel plantversterkers of biostimulatoren genoemd). Groene 
gewasbeschermingsmiddelen zijn gewasbeschermingsmiddelen en moeten de daarvoor 
geldende procedure doorlopen om op de markt te worden toegelaten. Bij die 
toelatingsprocedure dient ook te worden aangetoond dat een middel effectief is. Zij zijn dus 
per definitie effectief. Plantversterkers of biostimulatoren zijn niet toegelaten als 
gewasbeschermingsmiddelen en doorlopen deze procedure dus niet. Er is dus ook geen 
procedureel afgedwongen bewijs van effectiviteit. In hun beeldvorming lijken de telers deze 
categorieën door elkaar te halen.  
 
De toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen is een kostbaar proces en dient 
per teelt opnieuw te gebeuren. Voor de goedkeuring moet bewijs van de effectiviteit en 
schadelijkheid van het middel aangedragen worden, welke alleen kan worden aangetoond 
middels onderzoeksresultaten. Toelating voor kleine teelten kost relatief veel ten opzichte 
van het verwachte rendement van de kleinschalig verkoop van deze middelen; daarom 
vormt dit inderdaad een probleem voor kleine teelten. Er zijn wel maatregelen om de 
toelating van middelen voor kleine teelten te ondersteunen. Het Fonds Kleine Toepassingen 
biedt financiële ondersteuning voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
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biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Door de omvang van de teelten behoren 
de zogeheten Speciality Crops vaak tot de doelgroep van het fonds.  
 
Kleine toepassingen zijn zowel een zorg voor het bedrijfsleven als voor de overheid. De 
overheid en het bedrijfsleven spannen zich gezamenlijk in voor een voldoende effectief 
pakket van gewasbeschermingsmaatregelen. Op initiatief van LTO Nederland en Nefyto is 
de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Deze stichting 
beheert het Fonds Kleine Toepassingen voor ondersteuning van toelatingskosten van 
gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders in Nederland. Dit fonds biedt de 
mogelijkheid om de komende jaren het aantal wettelijk toegestane toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen of biologische bestrijders te verruimen in onder 
andere Speciality Crops. 
 
Over de toelatingsprocedure en biologische bestrijding. De Europese toelatingsprocedure is 
geregeld in verordening 1107. Verordening 1107 heeft als belangrijk uitgangspunt het 
voorzorgsprincipe. Aangetoond moet worden dat van een middel ‘niet wordt verwacht dat 
zij een schadelijke uitwerking op de gezondheid van mens en dier of onaanvaardbare ef- 
fecten voor het milieu hebben’. In de verordening wordt uitgegaan van ‘de werkzame stof’. 
Het is de vraag in hoeverre dit tegemoet komt aan het karakter van biologische bestrijding.  
 
Analyse en conclusies 

• Tulpen- en aardbeitelers ervaren een tekort aan bewezen effectieve duurzame 
alternatieven voor chemische middelen 

• Zij wijten dit ervaren tekort aan de toelatingsprocedures voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Die zou te duur zijn voor hun kleine teeltsector; 

• Er is echter wel een voorziening om toelating voor kleine teelten te faciliteren. 
Kennelijk zijn telers hiervan niet op de hoogte of ervaren de effecten er niet van.  

• Kennelijk maken telers het onderscheid tussen groene gewasbeschermingsmiddelen 
en plantversterkers/biostimulatoren niet. Daarbij hebben zij weinig vertrouwen in de 
bewijsvoering voor de werkzaamheid van plantversterkers/biostimulatoren.  

• Er is reden om te twijfelen of verordening 1107 geschikt is voor de beoordeling van 
biologische bestrijding. 
 

Zoekrichtingen 
• Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken hoe de procedure voor toelating 

door andere betrokkenen wordt ervaren en of het fonds kleine toepassingen bij 
andere betrokkenen wél bekend is en in hun ogen adequaat functioneert. 

• Er zijn geen groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor Phythopthora. 
Het vinden van een groen of laagrisicomiddel vervanging voor de huidige 
beschikbare middelen tegen Phythopthora zou veel uitmaken. De vraag is dus of 
daar nu stevig op wordt ingezet. 
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• Onafhankelijke informatievoorziening over plantversterkers/biostimulatoren kan 
helpen om de acceptatie van daadwerkelijk werkzame 
plantversterkers/biostimulatoren te vergroten. 

 

4.3 Toepassing van middelen 
Dit vierde en laatste element van IPM draait om hoe, wanneer uiteindelijk wordt besloten 
dat chemische bestrijding onvermijdelijk is, deze middelen worden toegepast op een 
efficiënte en minimale wijze, waarbij bovendien emissie zoveel mogelijk wordt beperkt.  
 

4.3.1 Spuitschema’s: rol van adviseurs  
Waarneming 
Zoals wel al eerder aanhaalden onder 4.2 Monitoring, observeren we dat telers in hun 
gewasbeschermingspraktijken ook in grote mate uit gaan van hun eigen stramien. Dit geldt 
ook voor de spuitschema’s die zij hanteren en dit leidt tot grote verschillen tussen telers 
onderling in hun spuitschema’s (bij aardbeientelers observeerden we bijvoorbeeld een 
verschil van één week tot drie weken in spuitintervallen). Gehanteerde spuitschema’s lijken 
routinematig en worden medebepaald door de risicoperceptie van telers; er dus een 
bepaalde mate van subjectiviteit. Ook hier spelen adviseurs een grote rol; telers winnen hun 
advies in om spuitschema’s mede te bepalen, maar uiteindelijk maken ze zelf de keuze.  
 
Achtergrondinformatie 
Spuitschema’s op maat (en afgestemd op de precieze teeltomstandigheden) helpen 
overtallig spuiten te voorkomen.  
 
Analyse en conclusies 

• In de toepassing van middelen en het bepalen van spuitschema’s gaan telers uit van 
eigen kunnen en voor hen bewezen effectieve routines.  

• Adviseurs spelen een belangrijke rol in het medebepalen van de spuitschema’s  
 
4.3.2 Emissie 
Observatie 
Met betrekking tot driftreductie en erfemissie zeggen eigenlijk alle telers zich houden aan 
de wettelijke gebruiksvoorschriften (t.a.v. dopkeuze, locatie van de reiniging van materialen 
en spuitmachines, etc.). Het wordt door hen als vanzelfsprekend benoemd. Op één na, 
hebben alle kassentelers die geïnterviewd zijn een zuiveringsinstallatie geïnstalleerd, 
tegemoetkomend aan de zuiveringsplicht die met ingang van dit jaar van kracht is 
geworden.  
 
Telers zijn gemotiveerd zich aan de voorschriften te houden om emissie naar het 
oppervlaktewater te voorkomen. In een aantal gesprekken bleek dat telers denken dat als er 
te hoge concentraties van een middel in het oppervlaktewater terecht komen, dit zou 
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kunnen leiden tot extra druk om de toepassingsvoorschriften van het betreffende middel 
aan te passen of de toelating van het middel te beëindigen.  
 
Voor tulp zien we dat voor een aantal telers die wij spraken het project Schoon erf, schone 
sloot een belangrijke motivator was. Hierin speelde de KAVB een belangrijke rol als 
intermediair die de relevante partijen bij elkaar brengt. Belangrijke motivatie hierin was de 
constatering dat in de bollenteelt een groot deel van de belasting van het oppervlaktewater 
veroorzaakt werd door erfafspoeling. Een aantal van de telers die wij spraken had inmiddels 
een gesloten spoelsysteem of ging dat op korte termijn installeren. Anderen gaven aan veel 
bewuster dan voorheen met hun handelingen op het erf om te gaan.  
 
Achtergrondinformatie 
De emissie-eisen rond het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen zijn geregeld in het 
Activiteitenbesluit. De gebruiksvoorschriften gaan onder andere in op drift en het 
schoonmaken en stallen van spuitmachines, maar niet op andere belangrijke routes van 
emissie, zoals af- en uitspoeling en via drains naar oppervlaktewater. Ook erfemissie is niet 
gedekt door gebruiksvoorschriften, maar via het Activiteitenbesluit.  
 
Voor de emissie in de kassenteelt is de waterzuivering een vrij grote ontwikkeling geweest. 
Sinds dit jaar is er een zuiveringsplicht van kracht. Wat het effect hiervan gaat zijn moet nog 
blijken. Uitstel van de zuiveringsplicht is mogelijk voor telerscollectieven.  
 
Via het Platform Duurzame Gewasbescherming wordt ook veel aandacht gevraagd voor het 
emissieprobleem. Zo is een ‘Toolbox water’ ontwikkeld (toolboxwater.nl) met veel 
informatie over maatregelen om emissie tegen te gaan. 
 
Analyse en conclusies: 

• De telers die wij spraken beschouwen het als vanzelfsprekend om aan de wettelijke 
eisen te voldoen. Zij zeggen alle benodigde apparatuur daarvoor te hebben. 

• Een deel van de telers heeft de indruk dat monitoringsgegevens van het 
oppervlaktewater kunnen leiden tot beperking en/of wegnemen van toelating van 
middelen die de norm overschrijden. Dit leidt tot bewust omgaan met emissies.  

• Een collectief initiatief als Schoon erf, schone sloot kan een duidelijk positief effect 
sorteren in de praktijk. 

 
Zoekrichtingen 

• Er is bekend welke emissie-routes voor welke teelt van belang zijn. Er bestaat nog 
onzekerheid bestaat over het aandeel dat zij hebben in de totale emissie.  Emissie 
krijgt momenteel veel aandacht in de land- en tuinbouw, ook van de producenten 
van de middelen (zie bijvoorbeeld Toolboxwater.nl). 
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• DRD en DRT geven overzicht van Drift Reductie Doppen en Drift Reductie 
Technieken.  
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Appendix I – Hoofdconclusies op teeltniveau 
 
In deze appendix geven we de hoofdconclusies op teeltniveau voor elke casus. De 
bevindingen waar deze conclusies uit voortkomen zijn terug te vinden in de 
achtergrondrapportage.   
 

A. Hoofdconclusies casus Aardbei 
 

Samenvattend  
1. De constellatie van afnemers en consumenten en groene NGO’s en media leidt tot bovenwettelijke 

eisen in de keten die gericht zijn op voedselveiligheid (met name door verlaging residu-normen op 
het eindproduct). Verlaging milieubelasting vindt dus plaats door het meeliften op deze motivatie 
voor voedselveiligheid.  

• Verschillende afnemers stellen daarbij verschillende bovenwettelijke eisen 
(aantal/percentage residuen/MRL’s etc.).  

• De uitwerking op milieubelasting verschilt daarmee per keten.  
• Ook Greenpeace en andere groene NGO’s lijken te sturen op deze bovenwettelijke eisen, 

en niet op het daadwerkelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; 
2. Bij de aardbeiteelt valt er middels technische maatregelen (in stellingen; substraatteelt, etc.) nog 

veel reductie van middelen te bereiken; 
3. De telers ervaren de beschikbaarheid van een gering aantal beschikbare groene middelen en wijten 

dit aan het feit dat de aardbeiteelt in omvang relatief klein is waardoor in hun ogen de markt 
onvoldoende interessant is om aan deze middelen te ontwikkelen of toegelaten te krijgen tot de 
markt; 

4. Er lijkt binnen de aardbeiteelt behoefte te bestaan aan een samenhangende (geïntegreerde) 
ontwikkeling van veredeling, productietechniek en management.  

 
 
Hoofdconclusies 

 
Systeemkenmerken 

1. Geen integrale benadering verduurzaming teelt. Hoewel er gesproken 
wordt over Integrated Pest Management, observeren we dat de 
verduurzaming van de teelt weinig integraal benaderd wordt. We 
observeren dat er in de omgeving van aardbeitelers weinig tot geen 
sturing plaatsvindt op preventie en monitoring. Wij observeren dat er 
geen of weinig coördinatie in de sector is op het ontwikkelen van 
complete, robuuste teeltsystemen waarin teelttechniek, veredeling en 
biologische/geïntegreerde bestrijding samenkomen. Zo zou de teelt 
minder afhankelijk kunnen worden van gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Wel is er een eerste aanzet toe gemaakt (zie 
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Groene-
gewasbescherming-2.htm) waar samenwerking tussen verschillende 
domeinen (overheid, onderzoek en praktijk) wordt geïnitieerd om zo tot 

Extern: 
- Marktordening; 
- Collectieve 

ambitie (gebrek 
aan 
gecoördineerde 
sturing) 
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nieuwe teeltsystemen te komen. De beschikbare informatie over 
aanpak en voortgang is vooralsnog summier.  

 
2. Afnemer stuurt niet op IPM. Gebrek aan een integrale aanpak 

observeren we ook voor de sturing op de toepassing van IPM. Het gros 
van deze sturing vindt namelijk plaats op het eindproduct. Uit de 
interviews met de telers en de ketenpartijen wordt duidelijk dat de 
afnemers (en indirect de consument) een bepaalde vorm en grootte van 
de aardbei met een bepaalde smaak en houdbaarheid in de keten eisen. 
De keten vertaalt dit door naar de rassen die de telers ‘moeten’ 
produceren gericht op smaak en houdbaarheid, niet op resistentie 
tegen plagen en ziekten (wat het gebruik van chemische middelen zou 
kunnen terugdringen). Sommige ‘nieuwe’ rassen vragen volgens de 
telers zelfs meer middelen. Afnemers (en indirecter consumenten) 
hebben zeer grote invloed op de praktijk van de teler, zo geven telers 
zelf aan.  

 

Extern: 
- Collectieve 

ambitie: gebrek 
aan 
gecoördineerde 
sturing 

- Marktordening 
inkoopvoorwaar
den 

- Collectieve 
ambitie & 
publieke opinie: 
de consument 

3. Sturing vanuit de keten op IPM in het gehele productieproces nodig. 
Dat sturing met name plaatsvindt op het eindproduct zien we ook terug 
aan de bovenwettelijke eisen in relatie tot het aantal en percentage 
toegestane residuen (%mrl) op de vrucht zelf. Dit heeft weliswaar een 
sturende werking op het aantal residuen, maar niet op de toepassing 
van middelen zelf: een aantal aardbeitelers geeft aan weliswaar minder 
verschillende middelen te gebruiken, maar in absolute zin wel méér (in 
totaal volume en gewicht) van deze middelen. De belasting op het 
milieu kan daardoor alsnog hoog zijn, en ook het risico op resistentie 
van plagen tegen deze middelen neemt toe.  

 

Extern: 
- Marktordening: 

inkoopvoorwaar
den 

- Collectieve 
ambitie: gebrek 
aan 
gecoördineerde 
sturing 
 

4. De lege medicijnkast. Sturing op IPM vindt ook plaats middels het 
toelatingsbeleid. De telers geven aan dat ze ervaren dat hun 
bewegingsruimte steeds kleiner wordt: het aantal toegestane middelen 
neemt steeds verder af, terwijl er volgens hen weinig bewezen 
effectieve biologische en/of laag-risico alternatieven bij komen. Volgens 
telers wordt het wettelijk toegestane middelenpakket steeds kleiner, en 
ontstaan er steeds meer restricties voor de toepassing. De 
‘medicijnkast’ raakt volgens hen leeg. Het korten op toegestane 
middelen en toepassingen heeft volgens hen een mogelijk pervers 
effect: sommige telers geven te kennen dat het aanmoedigt tot 
creatieve boekhouding. Volgens de telers is het aan de overheid om 
initiatief te nemen en te zorgen dat er meer geschikte biologische 
middelen makkelijker (goedkoper en sneller) op de markt te krijgen. 

 

Extern:  
- Wet- en 

regelgeving; 
vastgelegd 

 
Intern: 

- Identiteit en 
taakopvatting: 
gebrek aan 
agency en 
eigenaarschap 
over oplossing 

5. Weinig gebruik van BOS. We observeren dat weinig telers grootschalig 
gebruik maken van onafhankelijke Beslissing Ondersteunende Systemen 
(BOS) ter ondersteuning van het monitoren en beslissen over de 

Extern: 
- Kennis & 

technologie: 
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toepassing van middelen. De aanname is dat gebruik hiervan de 
toepassing van IPM verbetert. De telers geven aan dat BOS niet 
optimaal werken: ze zijn weinig handzaam en sluiten beperkt aan op 
hun bedrijfspraktijk. Daarnaast geven alle telers aan dat ze zowel 
monitoring, keuze voor type middelen en toepassing daarvan – naast 
advies van adviseurs – liever uitvoeren op basis van hun ervaring en 
gevoel.  

beschikbare 
techniek 

 
Intern: 

- Kennis en 
vaardigheden: 
eigen kennis en 
kunde  

6. Weinig wortel, veel stok. Over het algemeen lijken de meeste telers 
zich weinig aangemoedigd te voelen om voorop te lopen met IPM ten 
opzichte van hun collega’s. In hun ervaring zijn de (risico’s op) kosten 
daarvoor hoog en de baten laag: de supers scoren met een ‘groener’ 
imago, terwijl telers als boosdoeners worden aangewezen wanneer er 
negatieve publiciteit is omtrent gewasbescherming. Ook geven de telers 
te kennen dat ze het gevoel ervaren er alleen voor te staan: ze voelen 
zich weinig ondersteund vanuit de overheid en de markt.  

Intern: 
- Identiteit en 

taakopvatting: 
gebrek aan 
agency en 
eigenaarschap 
over 
oplossing/ervare
n 
maatschappelijk
e steun 

Extern: 
- Publieke opinie: 

de consument 
7. Kennis infrastructuur. Tot slot observeren we dat telers en 

ketenpartijen gebrek aan onderzoek en nieuwe kennis regelmatig 
noemen als barrière voor een verbeterde toepassing van IPM. Het 
wegvallen van de Productschappen, maakt dat er geen gedeeld ‘potje’ is 
voor financiering van onderzoek, wordt daarbij steeds aangemerkt als 
oorzaak.  

Extern:  
- Kennis en 

technologie: 
gebrek aan 
netwerk voor 
onderzoek/gebr
ek aan 
onderzoek 
 

 

B. Hoofdconclusies casus Tomaat 
Samenvattend  
1. De tomatenteelt lijkt, in vergelijking met de andere cases, vrij ‘ver’ wat betreft de toepassing van 

IPM maatregelen. Verklaringen hiervoor zijn dat de samenleving (cq. de omgeving) een sterke 
wens voor minder gebruik van chemische middelen uit. Via de markt (cq. de keten) vertaalt zich 
dit als druk om te verduurzamen. Telers geven aan niet alleen voor de druk uit de keten, maar 
ook voor de druk van de publieke opinie gevoelig te zijn.  

2. Daarnaast is de tomatenteelt een teelt die van oudsher een kasteelt is; dit biedt voor deze teelt 
veel mogelijkheden voor biologische bestrijding zonder eerst te hoeven investeren in de 
overgang naar een bedekte teelt. Het valt op dat de tomatensector innovatief is.  

3. De producent heeft voor de tomatenteelt meer te zeggen in de rassenkeuze dan de afnemer, 
vergeleken met bijvoorbeeld aardbei en aardappel. Dit komt doordat er veel rassen aangeboden 
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worden die voldoen aan criteria van de afnemers. Voor de toepassing van IPM is dit ook niet zo 
relevant, omdat vooral kostprijs domineert (plus smaak bij de snoeptomaten). 

Hoofdconclusies  Systeemkenmerken  
1. Binnen onze selectie observeren we dat de telers grootschalig inzetten 

op preventieve maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen. Als 
verklaring wordt aangedragen dat telers zoveel mogelijk willen telen 
onafhankelijk van bestrijdingsmiddelen, en ze willen (ter behoud van 
hun populaties biologische bestrijders) chemie alleen inzetten als 
correctiemiddel. (citaat: ‘Elke bespuiting heeft een negatieve invloed, 
om biologische bestrijders danwel het gewas’) Overigens zijn hier wel 
verschillen tussen telers: sommige telers stappen eerder over op 
chemie dan anderen. Volgens telers hangt dit samen met telers’ 
persoonlijke houding tegenover chemie en duurzaamheidsambitie, 
maar ook met het marktsegment waar voor wordt geteeld. Belangrijk 
voor preventieve handelingen is het telen in kassen, waardoor 
klimaatbeheersing en beheersing van biologische bestrijders mogelijk is.  
 

Intern: 
- Identiteit en 

taakopvatting : 
normen en 
waarden/duurzaa
mheidsambities 

- Materialiteit: 
fysieke structuur 
en teeltwijze,  

2. Het inzetten van biologische bestrijders (met name Macrolophus en in 
mindere mate Encarsia, beide tegen o.a. witte vlieg) is een zeer 
belangrijk onderdeel van biologische bestrijding. Telers zetten deze 
populaties liefst zo vroeg mogelijk in om een grote, robuust populatie 
op te bouwen en monitoren ze vervolgens zorgvuldig om een spoedige 
groei te faciliteren. Er wordt bij voorkeur zo min mogelijk gebruik 
gemaakt van chemie om deze populaties/populatieopbouw niet te 
verstoren.  

 

Intern: 
- Materialiteit, => 

fysieke structuur 
en teeltwijze, 

3. Daarnaast hebben telers veel aandacht voor het sturen van de teelt  om 
zo robuuste en weerbare planten te produceren (bijvoorbeeld door 
monitoring van voedingsstoffen in de substraat/bodem (biologische 
teelt) , recirculatiewater en klimaatsturing). Wel wordt aangegeven dat 
hier nog significante winst te behalen valt. De geïnterviewde biologische 
teler zet maximaal in op goed bodembeheer, de rol van Macrolophus is 
minder belangrijk, er wordt meer gebruik gemaakt van specifieke 
biologische bestrijders.  
 

 
 

Intern: 
- Materialiteit, => 

fysieke structuur 
en teeltwijze. 

Extern: 
- Kennis & 

technologie: 
infrastructuur/ne
twerk 
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4. Telers geven het zelf aan: Kennisdeling tussen telers en bedrijven 
onderling vindt zelden plaats, kennis is een concurrentiefactor.  Wel is 
er sprake van kennisdeling binnen bedrijven en tussen locaties van 
bedrijven.. Collectieve kennisontwikkeling vindt, zeker na het wegvallen 
van de productschappen, nauwelijks nog plaats. Telers/bedrijven 
ervaren dit als een groot gemis én als een belemmerende factor voor 
verduurzaming van de teelt.  Grote bedrijven doen vaak zelf 
praktijkonderzoek.  Coördineren van deling- en ontwikkeling van 
praktijkkennis zijn mogelijk kansrijke invalshoeken om verduurzaming 
van de teelt verder aan te moedigen. Hiervoor is een gedeelde sector-
agenda nodig en een initiatiefnemer nodig. Wat betreft dat laatste 
lijken telers een afwachtende houding aan te nemen.  
 

Extern: 
- Kennis & 

technologie: 
infrastructuur/ne
twerk 

Extern => kennis & 
technologie => 
infrastructuur/netwer
k 
Intern => identiteit en 
taakopvatting => 
eigenaarschap en 
empowerment 

5. Zowel voor de reguliere als biologische teelt spreken telers over 
problemen met de toelatingsprocedure van 
gewasbeschermingsmiddelen. Volgens de wet moeten 
gewasbeschermingsmiddelen een Ctgb-registratie hebben, wat alleen 
kan wanneer de actieve stoffen zijn goedgekeurd door de Europese 
Commissie en dus op de Europese middelenlijst staan. Een uitzondering 
hierop is de zogenaamde RUB-regeling, de Regeling Uitzondering 
Bestrijdingsmiddelen. De RUB-regeling kende een ‘RUB-lijst’ met daarop 
combinaties van stoffen en toepassingen die op basis van de regeling 
mochten worden gebruikt als gewasbeschermingsmiddel, zonder Ctgb-
registratie. In 2012 is afgesproken dat ook voor de vermeldingen op de 
RUB-lijst geldt dat ze óf volgens de Europese verordeningen worden 
beoordeeld, óf van de markt verdwijnen. Aanmelders/aanvragers 
konden tot 15 februari 2018 stoffen en middelen van de oude-RUB lijst 
met hun specifieke toepassing aanmelden voor een reguliere toelating. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-34031.html). De 
goedkeuring duurt lang en is een duur en onzeker proces. Met name 
wat betreft het gebruik van zwavel dat gebruikt wordt in 
zwavelverdampers (stond op de RUB-lijst) verwachten de telers grote 
problemen indien hier geen toelating voor komt. De vraag is of een 
producent bereid is een toelating aan te vragen, gezien de kosten die 
hiermee gemoeid zijn. 

 

Extern => wet en 
regelgeving => 
vastgelegd. 
 
 
Intern => identiteit en 
taakopvatting => 
eigenaarschap 

6. Ook het perspectief van de samenleving op de tomatenteelt baart soms 
zorgen. Elke spuitactie wordt door de samenleving als gevaarlijk of 
slecht gepercipieerd (onterecht vinden telers), terwijl telers juist vinden 
dat ze heel bewust en weloverwogen keuzes maken. Telers zijn bezorgd 
dat het negatieve imago van spuiten in de publieke opinie door kan 
werken in een verdere beperking van beschikbare middelen palet. Een 
aantal telers geeft aan dat een communicatiestrategie nodig is om beter 
aansluiting te vinden bij de consument en zo hun keuzes voor 
chemische bestrijdingsmiddelen te kunnen verantwoorden. Initiatief 

Extern => opinie en 
sturing door 
betrokken 
burgers/mogelijk 
NGO’s  
 
Intern: identiteit en 
taakopvatting: lage 
agency over 
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hiervoor ligt bijvoorbeeld bij afnemers, omdat zij dichter bij de 
consument staan.  

7. Voldoen aan de bovenwettelijke residu-eisen van de afnemers is voor 
de tomatenteelt geen groot probleem. Door de grootschalige inzet van 
biologische bestrijding als belangrijk onderdeel van de IPM strategie kan 
het gebruik van chemische gewasbescherming goed worden 
gereduceerd. 

beïnvloeden publieke 
opinie  

  

 

C. Hoofdconclusies casus Aardappel 
Samenvattend 
1. Phythopthora, met zijn hoge ziektedruk en groot gepercipieerd risico van verlies van de oogst, is 

de grootste bottleneck voor de aardappelteelt om middelengebruik terug te dringen. Hierdoor is 
de praktijk ontstaan om veel en snel (preventief te spuiten).  

a. Het vermoeden is dat hier winst valt te behalen door betere monitoring (bijv. met 
behulp van BOS) [al richting handelingsperspectief] 

b. En middels veredeling van rassen 
2. De grote ervaren afstand tussen de oorsprong van het product en het eindproduct (namelijk 

verwerkt als zetmeel in andere producten etc.) maakt dat consumenten (via afnemers) weinig 
eisen stellen aan het eindproduct (voedselveiligheid-technisch). Dit lijkt minder voor de hand 
liggend voor het (kleine) segment tafelaardappel. 

3. Vanuit de keten veel druk op rassenkeuze (zetmeelgehalte, grootte, vorm; afhankelijk van doel 
van het product) waarbij resistentie niet (altijd) relevant wordt gevonden.  

 
 
Hoofdconclusies  

 
Systeemkenmerken  

1. Het draait grotendeels om bestrijding van Phythopthora. Wij 
observeren dat in de aardappelteelt de gewasbeschermingspraktijken in 
grote mate wordt bepaald door de schimmel Phythopthora. Deze ziekte 
geeft een hoge ziektedruk en een groot risico van verlies van de oogst. 
De beheersing van deze schimmel is gebaseerd op een preventieve 
aanpak, omdat er geen goede curatieve middelen zijn, aldus de 
respondenten. Phythopthora kan zich snel vermeerderen en als gevolg 
hiervan is de risicobeleving van de aardappeltelers hoog, waardoor ze 
zich aan de doseringen op het etiket houden en niet zullen 
experimenteren met lagere doses. Ook ‘spelen met schadedrempels’ 
zoals dat bij onkruid of andere ziekten en plagen wel wordt gedaan is 
niet aan de orde (wel wordt er rekening gehouden met infectiedruk en 
infectierisico’s). Er zit overigens wel verschil tussen de telers in 
risicobeleving; dit uit zich vooral in het interval dat ze tussen twee 
bespuitingen hanteren. De één durft daar een langer interval in te 
hanteren dan de ander. De beslissing tot overgaan op spuiten baseren 
ze op eigen ervaring en kunde, en op basis van de kennis en ervaring 
van adviseurs. Adviseurs gebruiken de beslissingsondersteunende 

Extern: 
- Fysieke 

kenmerken 
van de teelt 
(natuur) 

 
Intern: 

- Identiteit, 
taakopvatting
: 
risicobeleving 

 
 



59 
 

systemen van DACOM en AGROVISION om boeren te adviseren. Het 
gebruik van DACOM en AGROVISION  door boeren zelf wordt 
momenteel onderzocht door het CLM en lijkt nog beperkt. 

 
2. Risicobeleving is groot. De telers geven in de gesprekken aan dat er 

tussen telers (en adviseurs) grote verschillen kunnen bestaan in de 
risicobeleving van Phythopthora, waardoor de een stevig inzet op 
preventief spuiten en de ander wat meer vertrouwt op visuele 
waarneming en wat minder preventief spuit (en dus wat meer risico 
durft te nemen op infectie). Omdat Phythopthora zich snel ontwikkelt 
wordt soms besloten tot ‘de noodrem’ van een stopbespuiting16 met 
misschien wel méér milieubelasting dan vaker preventief spuiten. Telers 
geven wel aan dat de financiële marges in de akkerbouw laag zijn en dat 
de economische bijdrage van de aardappelteelt zo belangrijk voor het 
bedrijfsresultaat is dat ze geen risico op een mislukte oogst willen lopen 
en uiteindelijk elk beschikbaar middel zullen inzetten om de oogst te 
redden, zoals een ‘stopbespuiting’. Overigens zijn er géén biologische 
alternatieven voor de bestrijding van Phythopthora. 

 

Intern: 
- Identiteit, 

taakopvatting
: 
risicobeleving 

 

3. BOSen zouden risicobeleving kunnen beïnvloeden, maar nog 
onvoldoende kennis beschikbaar. Een aantal telers beaamt dat een 
meer nauwkeurige monitoring (bijvoorbeeld door gebruik van BOS zoals 
DACOM en AGROVISION) van Phythopthora de risicoperceptie van 
telers kan beïnvloeden, en daardoor mogelijk kan voorkomen dat telers 
onnodig snel spuiten. Echter, anderen geven aan dat de kennis van de 
ontwikkeling van Phythopthora nog niet zo goed is dat we een werkbaar 
begrip hebben van wat een accurate risicoperceptie is. De afgelopen 20 
jaar heeft Phythopthora zich ontwikkeld en er zijn nu stammen die 
binnen 3-4 dagen een levenscyclus voltooien, waar dit 20 jaar geleden 
nog 7-8 dagen duurde. Telers geven aan dat Phythopthora vanwege de 
snelle groei en de verspreiding via sporen (waardoor een perceel snel 
een brandhaard kan worden voor andere percelen) echt een andere 
aanpak vraagt dan werken met schadedrempels.  

 

Extern: 
- Kennis&tech: 

kennisontwik
keling als 
input voor 
BOSen 

4. Resistente rassen. Het ontwikkelen van resistente rassen en ervoor 
zorgen dat deze ook door afnemers worden afgenomen (bijvoorbeeld 
middels het uit faseren van niet-resistente rassen) is volgens de 
geïnterviewde telers een essentieel onderdeel van een aanpak om 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. 

Extern: 
- Kennis&tech: 

resistente 
rassen 

- Marktordenin
g: marktvraag 
resistente 
rassen 

                                                        
16 Dit is een bespuiting met relatief hoge dosering die verdere uitbreiding van de infectie moet stoppen. Deze 
wordt ingezet zodra er aantasting in het veld zichtbaar is.  
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5. Rol van afnemers. In de productieketen van aardappel bepalen de 
afnemers de rassenkeuze en de kwaliteitseisen van het eindproduct, en 
daarmee sturen ze ook op de teeltwijze. 

Extern: 
- Marktordenin

g: lineaire 
afhankelijkhei
d van 
afnemers  

6. Bodemgezondheid vraagt investeren, liberale pacht belemmerende 
factor. Het is binnen de aardappelteelt steeds meer de norm om in te 
zetten op een goede bodemgezondheid, voor robuuste gewassen en om 
gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te dringen. Het gaat dan 
vooral om bestrijding van onkruid en andere ziekten en plagen dan 
Phythopthora. Bodembeheer en akkerranden kunnen volgens de telers 
ook als onderdelen van IPM worden gezien. Inzetten op 
bodemgezondheid vergt investeringen die over de jaren moeten 
worden terugverdiend. Denk aan investeringen in betere ontwatering 
door drainage of een extensiever bouwplan gericht op verbeteren van 
de bodemstructuur en voorraad organische stof. In het geval van 
drainage is het effect meteen na aanleg merkbaar in betere 
opbrengsten. In geval van een extensiever bouwplan gaat de kost voor 
de baat uit en blijken positieve effecten pas na enkele jaren. Dit 
betekent dat boeren investeren in bodemgezondheid als ze zeker weten 
dat ze de grond meerdere jaren kunnen gebruiken. Dat betekent dat 
kortdurende liberale pacht geen stimulans is voor het investeren in de 
bodem.  Op de akkerbouwbedrijven is in 2015 gemiddeld 56% van de 
grond in eigendom, 21% in gebruik via langlopende pacht (reguliere 
pacht, liberale pacht langer dan 6 jaar en erfpacht) en 22% via de 
overige, kortlopende pachtvormen17.  

 
Er lijken twee bewegingen zichtbaar waarvan we nu niet weten hoe ze 
zullen uitpakken: 
• Het streven van boeren om meer grond in eigendom te hebben als 

dat bedrijfseconomisch kan. Dit zou duurzaam bodembeheer in de 
hand werken. 

• De verschuiving van langlopende pacht naar kortlopende 
pachtvormen. Dit zou duurzaam bodembeheer ontmoedigen. 

Extern: 
- Economische 

drivers: korte 
termijn 
kosten, lange 
termijn baten 
van 
bodeminvest
ering 

- Marktordenin
g: liberale 
pacht 

 

D. Hoofdconclusies van casus Tulp 
 
Samenvattend  
1. Er speelt voor tulp geen voedselveiligheid issue. Dit maakt dat er geen bovenwettelijke eisen zijn 

t.a.v. residuen etc. Er vindt geen mee koppeling of ‘piggy backing’ plaats en er is geen druk 
vanuit de markt op minder middelengebruik. 

                                                        
17 Pachtafhankelijke bedrijven in beeld WUR notitie 2017-028 
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• Er is wel een ‘nu of nooit’ moment gaande (volgens KAVB; staat echt in de startblokken) 
om PlanetProof als keurmerk door te voeren in de tulpenteelt. Door het uitblijven van 
de vraag uit de markt is dit lastig op gang te krijgen.  

• Het wekt de suggestie dat de consument niet op de hoogte is van de hoeveelheden gif in 
productie, waardoor de vraag uit de markt uitblijft 

2. Voor tulp is de export heel belangrijk; internationale eisen aan het eindproduct hebben invloed 
mate van middelengebruik 

• Wat de betekenis van de internationale markt precies is voor het terugdringen van het 
middelengebruik in Nederland is niet helder (ook niet voor andere teelten) 

3. Het toelatingsbeleid (de beperking van aantal toegestane middelen) leidt tot een andere 
praktijk; namelijk keuze voor andere middelen, en meer preventieve maatregelen. Het beleid is 
in dat opzicht succesvol.  

4. Tulpenteelt is meer dan de andere teelten conservatief (betreft doorgaans familiebedrijven) en 
kapitaalintensief (de opbrengst per ha is hoog) van aard. Dit maakt dat telers graag blijven bij 
wat ze kennen en dus hun bestaande praktijk voortzetten. 

 
 
 
Hoofdconclusies 

 
Systeemkenmerken 

1. Preventie wordt steeds belangrijker door het toelatingsbeleid. De 
gesprekken met de geïnterviewde telers wekken de indruk dat er in het 
segment van de tulpenketen die zij vertegenwoordigen een beweging 
naar een meer preventieve praktijk gaande is. Bodemgezondheid wordt 
steeds meer als belangrijk gezien. Aanleiding hiervoor is de beperking 
van het aantal wettelijk toegestane chemische middelen. De beperking 
van het middelenpakket is voor de tulpensector een effectieve 
sturingswijze gebleken. Tegelijkertijd zijn de fytosanitaire eisen van de 
(internationale) afnemers hoog gebleven; dit dwingt telers en 
ketenpartijen te zoeken naar alternatieve oplossingen.  

 
Onder telers is er wel behoefte aan meer kennis en kunde over 
bodemgezondheid en de meerwaarde die dit heeft voor de productie en 
de consequenties voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
om deze trend richting preventie verder voort te zetten. Meer aandacht 
hiervoor in de opleiding of het aanbieden van additionele scholing via 
andere kanalen lijken hiervoor kansrijke aangrijpingspunten.   

 

Extern: 
- Wet- en 

regelgeving: 
vastgelegd 
(toelatingsbeleid) 

- Bovenwettelijk 
(fytosanitaire 
eisen; 
internationaal) 

 
 
 
 
Intern: 
- Kennis: opleiding 
Extern: 
- Kennis&tech: 

infrastructuur 
2. Monitoring is routinematig. Telers monitoren de effectiviteit van hun 

gekozen maatregelen niet systematisch, monitoring vindt eerder 
routinematig plaats. Systematische monitoring van de productie levert 
meer bedrijfsspecifieke informatie op waardoor een meer toegepaste 
en daardoor effectievere preventieve gewasbeschermingspraktijken 
mogelijk is. Telers zijn het hier op zich mee eens, maar wijken maar 
moeilijk af van hun gewoonten – in het kader van risicobeperking 

Intern: 
- Kennis: ervaring 
- Identiteit: 

behoudend 
richting 
innovatie, 
risicomijdend 
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houden ze liever vast aan ‘wat werkt’ en lijken weinig gemotiveerd tijd 
en geld te investeren in nieuwe werkwijzen. De ketenpartijen noemen 
tulpentelers in het algemeen conservatief en meer behoudend van 
aard.  

  
3. Weinig vertrouwen in duurzame middelen. Tulpentelers maken 

beperkt gebruik van duurzame middelen. Ze ervaren de werkzaamheid 
als minder effectief dan ‘klassieke’ chemische middelen. Ook ervaren ze 
de keuze in middelen en toepassing als ingewikkeld en verwarrend. Ze 
ervaren dit als weinig bemoedigend om van praktijk te veranderen. 
Bovendien speelt in hun ogen de toelating van wél effectieve 
biologische middelen aan het pakket hier parten; deze toelating kan 
alleen plaatsvinden wanneer een geaccrediteerd bedrijf de werking van 
het middel bewijst. De grootte van de sector maakt dat dit in de ogen 
van de teler voor leveranciers weinig interessant is (in landen zoals 
Engeland zijn volgens hen bepaalde middelen wél toegestaan, maar die 
komen er in Nederland niet door, zo denken zij). 

 

Intern: 
- Kennis: ervaring, 

perceptie 
 
Extern: 
- Wet –en 

regelgeving: 
toelatingsbeleid 

- Marktordening: 
grootte van de 
sector  

 

4. Beweging richting PlanetProof. Er lijkt in de teelt sprake van een 
beginnende toe-eigening van het keurmerk PlanetProof (voorheen 
Milieukeur). De meerwaarde van het keurmerk voor de afzet wordt 
door telers steeds meer herkend, maar het moet zich nog wel bewijzen. 
Het valt of staat met de acceptatie van het keurmerk door afnemers. 
Ook dit lijkt langzaam op gang te komen.  

 

Extern: 
- Marktordening: 

marktvraag 
richting 
keurmerken 

5. Behoefte aan collectief en gecoördineerd strategisch onderzoek. Er is 
in de tulpenteelt een gebrek aan collectief en gecoördineerd onderzoek. 
De kennisinfrastructuur is beperkt: er zijn maar weinig partijen die 
relevant onderzoek doen, en kennisdeling wordt ingeperkt door de 
grote concurrentie tussen telers. Er is in de teelt weinig eenheid en 
kennis wordt gezien als een concurrentiefactor. Desalniettemin spreken 
telers over de behoefte aan collectief strategisch onderzoek als 
verbinding tussen het meer fundamentele onderzoek dat plaatsvindt, 
en de toepassing op bedrijfsniveau.  
 
De Productschappen vervulden hun functie niet naar tevredenheid, 
maar een beter functionerend alternatief – waar elke teler aan bijdraagt  
- om onderzoek te kunnen doen naar aspecten zoals veredeling, nieuwe 
biologische middelen en de toepassing van middelen zou in deze 
behoefte aan sterkere collectiviteit kunnen voorzien.  
  

Extern: 
- Kennis en 

technologie: 
ontwikkeling van 
kennis 

- Collectieve 
ambitie: 
gedeelde 
agenda/coördinat
ie  

6. Eenheid en coördinatie in de keten. Er is in de teelt beperkt sprake van 
gecoördineerde actie om de teelt de verduurzamen. De marktvraag lijkt 
uit te blijven, de individuele telers nemen weinig initiatief, en de 
internationale fytosanitaire eisen zijn zo dominant dat een intensief 

Extern: 
- Collectieve 

ambitie: 
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gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de teler onontkoombaar 
lijkt. Vanuit de ketenpartijen klinken geluiden over de behoefte aan een 
meer sturende overheid. Ze zouden graag zien dat de overheid een 
meer sturende rol zou spelen in het initiëren van gecoördineerd en 
strategisch onderzoek18, of meer sturen op onderwijs en scholing over 
bodemkunde en systematische monitoring.  

beleidscoördinati
e, eenheid 

 
 

                                                        
18 Bijv. naar de effectiviteit van bodemhygiëne en/of vruchtbaarheid voor het bestrijden van plagen, of 
vergelijkend onderzoek naar de prestatie van bedrijven die meer traditioneel zijn, en bedrijven die meer 
innovatief zijn op terrein IPM. 
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Appendix II – Hoofdconclusies ketenpartijen 
 Ketenpartijen: teelt-overstijgend 
In het kader van deze studie is met een aantal ketenpartijen gesproken over hun rol in de 
keten en de wijze waarop zij (al dan niet) sturen op de toepassing van IPM maatregelen 
door telers. De partijen zijn gekozen wegens hun prominente positie in de keten (naar onze 
eigen kennis) en omdat ze aangedragen zijn door telers uit onze vier cases zelf. Een aantal 
van deze organisaties hebben we teelt-overstijgend gesproken. Omdat deze partijen niet (of 
heel beperkt) teelt-specifiek sturen is een onderscheid niet mogelijk of zinvol. Deze partijen 
zijn Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu, Bakker Barendrecht, the Greenery, en agrarisch 
toeleverancier en adviseur Vlamings BV.  
 
In de volgende tekst volgt voor elke ketenpartij een korte beschrijving, de samenvatting van 
het gesprek met de voor deze studie relevante onderwerpen, en de bijbehorende 
systeemanalyse. 
 

Groene NGO: Greenpeace 
Greenpeace – een groene NGO – voert campagne voor duurzame landbouw en strijdt tegen 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Greenpeace stuurt via lobby richting 
afnemers en supers om zo het gebruik van de meest schadelijke middelen te stoppen en 
richt zich op het toelatingsbeleid van middelen van de overheid (Greenpeace, 2018). 
Greenpeace is in het kader van onze studie teelt-overstijgend gesproken m.a.w. hun 
uitspraken betreffen hun perspectief en hun rol in het stimuleren van een duurzamere 
gewasbeschermingspraktijk van telers in het algemeen.  

 Systeem 
kenmerken 

Greenpeace richt zich op de lobby gericht op het stoppen met de meest 
schadelijke middelen (zoals glyfosaat en neonics). GP richt zich hierbij op 
lobby richting de afnemers en supers, niet op de telers zelf. Dit is omdat 
volgens GP  macht en invloed in de keten zich centraliseert bij de afnemers 
en supers.  
 

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur 

Daarnaast richt GP zich op de beïnvloeding van het toelatingsbeleid voor 
biologische middelen. Dit beleid is volgens GP ingericht op de toelating van 
chemische middelen en niet op biologische. Volgens hun interpretatie wordt 
de toelating van biologische middelen daardoor bemoeilijkt, en alleen als er 
voldoende alternatieven beschikbaar zijn kunnen telers de overstap maken 
(aldus GP). 
 
  

Extern:  
- Sturing via 

wet- en 
regelgeving 
(vastgelegd 
toelatingsbe
leid) 

Volgens de NGO is het duurder maken van chemische middelen een 
effectieve wijze van sturing om biologische alternatieven aantrekkelijker te 
maken voor telers. De kosten voor de milieuschade van chemische middelen 

Extern: 
- Sturing via 

economisch
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zouden in de prijs van deze middelen moeten worden verrekend, aldus GP. 
Daar zou tegenover moeten staan dat de financiële consequenties van 
mogelijk oogstverlies niet volledig bij de teler komen te liggen, maar dat 
deze gedeeld worden in de keten.  
 

e drivers 
(kosten 
middelen) 

- Sturing via 
collectiviteit 
(gedeelde 
ambities, 
gedeelde 
kosten) 

Volgens GP zou de overheid zich hard moeten maken voor de volgende 
stappen, om IPM te stimuleren: 

- Richt het overheidsbeleid op onafhankelijk worden van glyfosaat 
- Maak de gegevens die de industrie aanlevert aan de Ctgb openbaar  
- Dwing transparantie af over het gebruik van chemische middelen 

door Ctgb en Nefyto (op middelen [naam en bestanddeel] en 
teeltniveau) 

Extern: 
- Sturing via 

kennis: 
beschikbaar
heid 
(transparan
tie) 

 
Groene NGO: Stichting Natuur & Milieu  
Natuur & Milieu is een groene stichting en werkt samen met Albert Heijn om het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Samen met de telers van Albert Heijn en andere 
ketenpartijen zetten ze zich in om schadelijke middelen zo min mogelijk te gebruiken, 
middels gezamenlijke experimenten en beleidsontwikkeling (van Albert Heijn) (Natuur en 
Milieu, 2018). Verder stuurt N&M op IPM door de ontwikkeling en toepassing van 
PlanetProof cq. Milieukeur te ondersteunen. We hebben N&M gesproken over hun rol in de 
verduurzaming van de Nederlandse gewasbeschermingspraktijk in het algemeen – ook deze 
actor is teelt-overstijgend.  

 Systeem 
kenmerken 

N&M stuurt op de toepassing van IPM-maatregelen door de ontwikkeling en 
toepassing van het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ te ondersteunen. 
N&M ziet veel heil in keurmerken omdat het voor ondernemers de 
mogelijkheid biedt om aan de buitenwereld te laten zien dat ze ‘goed bezig 
zijn’.  Volgens de NGO is er vanuit de markt vraag naar producten met een 
keurmerk. Hier kan een hogere prijs voor worden gevraagd, want 
consumenten zijn bereid deze te betalen, beredeneert N&M.  
 

Extern: 
- Sturing via 

economisch
e drivers: 
marktwaard
e via 
keurmerk 

-  
N&M stuurt in samenwerking met een super (Albert Heijn) omdat deze grote 
invloed kan uitoefenen op telers. Daarnaast zet N&M op het gezamenlijk 
doen van experimenten met telers van AH.  
 

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur 

- Sturing via 
collectiviteit
: 
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gezamenlijk
heid 

N&M ziet voor zichzelf daarbij een belangrijke rol weggelegd als delen van 
onafhankelijk onderzoek met telers. Er zijn volgens de NGO te weinig 
onafhankelijk adviseurs, meestal hebben deze een commercieel belang.  

Extern: 
- Sturing via 

kennis: 
voorzien 
van 
onafhankelij
k onderzoek 

N&M is van mening dat de overheid zich op het vlak van 
gewasbeschermingsmiddelen teveel bezig houdt met het verbieden van 
individuele middelen en te weinig met het verminderen van de milieulast van 
middelengebruik. Het beleid rondom de gewasbeschermingsmiddelen 
praktijk heeft een nieuwe visie nodig, volgens de NGO: niet gericht op het 
verbieden van individuele middelen (en het zo lang mogelijk tegenhouden 
van dit verbod door telers en belangenbehartigers), maar juist gericht op het 
samen ontwikkelen van agro-ecologische systemen en het zoeken naar 
oplossingen om de risico’s daarvan niet (uitsluitend) bij de telers neer te 
leggen. Verduurzaming zou door actoren in het gehele voedselsysteem 
gedragen moeten worden. 
 

Extern: 
- Sturing via 

collectiviteit
: 
gezamenlijk
heid 

Volgens N&M zou de overheid zich in moeten zetten op de volgende zaken 
om IPM te stimuleren: 

- Stimuleren van telers om de overstap naar Milieukeur te maken 
- Minder aandacht en capaciteit naar het toelatingsbeleid  
- Stuur op de ontwikkeling van resistente rassen en agro-ecologische 

teeltsystemen 

 

 

Afnemer: Bakker Barendrecht 
Bakker Barendrecht (BB) is een afnemer en richt zich op de logistiek en distributie in de 
keten van groenten en fruit. BB levert bijna uitsluitend aan Albert Heijn en stuurt op 
producten die voldoen aan bepaalde specificaties en de juiste volumes (maar onderschrijft 
daarbij PlanetProof cq. Miliekeur niet) (Bakker Barendrecht, 2018). We hebben BB teelt-
overstijgend gesproken over hun invloed op telers t.a.v. IPM.  

 Systeem 
kenmerken 

BB ziet zichzelf als een dienstverlener en richt zich op de logistiek en 
distributie in de keten van groenten en fruit. BB levert bijna uitsluitend aan 
Albert Heijn en stuurt op producten die voldoen aan bepaalde specificaties en 
de juiste volumes. BB onderschrijft PlanetProof cq. Milieukeur nadrukkelijk 
niet – er wordt door de afnemer gestuurd op het voldoen aan 
bovenwettelijke eisen, maar er wordt niet additioneel gestuurd op de 
toepassing van IPM. Verder richt de afnemer zich op het ‘slimmer maken van 

Extern: 
- Sturing via 

wet- en 
regelgeving: 
bovenwette
lijk 

- Sturing via 
marktorden
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de keten’. Hiervoor hebben ze een marketing en R&D afdeling die zich 
focussen op de innovatie van teeltsystemen.  

ing: 
marktstruct
uur  

Een belangrijk aspect is dus dat de producten moeten voldoen aan wettelijke 
normen (MRL’s en ARFD’s). BB toetst hieraan, maar werkt ook nadrukkelijk 
samen met de telers om aan deze normen te voldoen, door samen 
alternatieven voor knelpunten te verkennen. BB werkt ook nauw samen 
met AH, als vertegenwoordiger van de wens van de consument. Deze wens 
en de wet zijn de uitgangspunten van BB.  
 

Extern:  
- Sturing via 

collectiviteit
: 
gezamenlijk
heid 

- Sturing via 
publieke 
opinie: 
wens van 
de 
consument  

De toepassing van biologische middelen vraagt volgens BB andersoortige 
kennis en kunde van de telers. BOS-en zouden hierin volgens BB uitkomst 
kunnen bieden, door telers te ondersteunen in het wanneer welke 
middelen toe te passen en hoe. Voorwaarde hiervoor is dat het gebruik van 
BOS-en  telers makkelijk wordt gemaakt, wat nu niet altijd het geval is, 
volgens BB.   
 

Extern: 
- Sturing via 

kennis&tec
h: gebruik 
van BOS-en 

BB ervaart het gebrek aan een gedeelde (onderzoek)agenda om IPM verder 
te ontwikkelen als een belangrijke belemmering voor de toepassing van IPM 
door telers. De brug tussen praktijk en onderzoek ontbreekt en de kennis 
die beschikbaar is wordt niet gedeeld. Concurrentie tussen telers speelt deze 
kennisdeling parten. Het wegvallen van de Productschappen wordt door BB 
als oorzaak aangeduid. De overheid zou een belangrijke rol moeten spelen in 
kennisontwikkeling en –deling, volgens BB.  
  

Extern: 
- Barrière in 

de 
kennisdelin
g: gebrek 
aan 
kennisontwi
kkeling en 
deling 

Daarnaast ziet BB een belangrijke belemmering voor de toepassing van 
biologische middelen in dat deze toepassing niets toevoegt aan de kostprijs 
van producten. BB beargumenteert dat de kosten voor middelen/de kosten 
voor de toepassing van middelen hoger zijn dan chemische.  

Extern: 
- Barriere in 

economisch
e driver: 
bedrijfsresu
ltaat/kost 
meer 
tijd/capacit
eit 

 
 
Afnemer: The Greenery 
The Greenery is een coöperatie van 500 (met name) Nederlandse telers. Ze leveren en 
distribueren groente en fruit aan supermarkten, cateraars en verwerkende industrie. Ze 
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werken intensief samen met telers en zorgen voor een eerlijke uitbetaalprijs en continuïteit 
in afname. Middels consumentenpanels nemen ze de consumenten wens in acht en pogen 
ze een verbindende schakel te zijn in de keten. Ze sturen op IPM door telers te verplichten 
zich te laten certificeren door GRASP, de sociale module van GlobalGAP (The Greenery, 
2018).   
 

 Systeem 
kenmerken 

The Greenery is een coöperatie van 500 (met name) Nederlandse telers. De 
telers zijn in feite de baas en TG is hun in- en verkoopapparaat. Leden zijn 
verplicht enkel te leveren aan TG. Hier staat tegenover dat TG verplicht hun 
product afneemt, waardoor continuïteit in afname wordt verzekerd. Lid 
worden kan niet zomaar voor elk product; de TG houdt in de gaten in welke 
mate de markt voor dat product al verzadigd is. Leden worden hierdoor dus 
gestuurd op welk product ze telen, welk ras en welke teeltvorm. TG 
ondersteunt middels deze sturing de telers’ positie op de markt. TG is de 
hoofdleverancier van Jumbo (65% van de groenten van Jumbo komt van TG). 
Jumbo heeft daardoor een sterke invloed op de bedrijfsvoering van TG en visa 
versa. 
 

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur 

TG ziet zichzelf niet als sturend orgaan wanneer het gaat over IPM; telers 
worden middels lichte sturing en aanmoediging beïnvloed. TG vraagt 
weliswaar wel aan telers om te voldoen aan de eisen van het Milieukeur 
keurmerk, maar deze keuze komt oorspronkelijk van Jumbo vandaan. TG als 
coöperatie is wel gemotiveerd verduurzaming in de sector aan te moedigen, 
met name om de publieke opinie tegemoet te komen, maar geeft 
tegelijkertijd aan dat duurzaamheid onderaan de lijst staat. Veiligheid, 
smaak, volume en houdbaarheid gaan altijd vóór. De afgelopen jaren is er 
met name aandacht geweest op voedselveiligheid t.a.v. gifstoffen, 
milieubelasting is volgens TG een klein thema.  
 

Extern: 
- Sturing via 

publieke 
opinie 
(mening van 
burgers) 

- Sturing via 
publieke 
opinie 
(marktdruk 
t.a.v. 
voedselveili
gheid) 

Volgens TG zijn consumenten bepalend voor de vraag naar duurzame 
producten. Daarnaast ziet TG supermarkten als zijn de aangewezen partij 
om de vraag naar duurzame producten te beïnvloeden omdat zij het meest 
direct contact hebben met consument. Verder verwacht TG dat 
milieukeurmerken de standaard zullen worden in de sector, wat 
verduurzaming in de gehele keten aanmoedigt.  

Extern:  
- Sturing via 

marktorden
ing 
(marktstruc
tuur, 
supers-
consument
en) 

TG ziet een rol voor de overheid in het bekend maken en onderschrijven van 
duurzame initiatieven zoals milieukenmerken. Daarnaast is TG van mening 
wet- en regelgeving soms in de weg staat van IPM, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de Meststoffenwet.  
  

Extern: 
- Sturing via 

wet- en 
regelgeving: 
bovenwette
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lijk 
(keurmerke
n) 

 
Agrarisch toeleverancier en adviseur Vlamings BV 
Handelsonderneming Vlamings BV belevert boeren en tuinders vanuit hun vestigingen 
Steenbergen en de Mortel. Hun assortiment bevast meststoffen, gewasbescherming, zaai- 
en pootgoed, en teelt- en bedrijfsartikelen. Bij hun toelevering bieden ze ook advies. 
Plantgezondheid en teeltoptimalisatie staan centraal voor Vlamings (Vlamings 2018). De 
toeleverancier neemt geen actieve rol aan om de toepassing van IPM bij telers te 
stimuleren.   
 

 Systeem 
kenmerken 

Bij Vlamings BV staat plantgezondheid centraal. Daarbij wordt wel een trend 
richting IPM ervaren. Volgens Vlamings is deze in gang gezet door 
maatschappelijke druk (publieke opinie) en de bovenwettelijke eisen van 
afnemers en supers aan telers. Telers vragen daardoor zelf aan de 
toeleverancier om milieuvriendelijkere middelen en spuittechnieken. Om toe 
te komen aan deze vraag uit de markt zet de toeleverancier zelf in 
toenemende mate in op preventie, door alternatieve groene middelen toe 
te passen, door teeltsystemen te gebruiken die dit faciliteren (overdekt en 
van de grond voor relevante teelten) en door meer weerbare rassen te 
gebruiken waar mogelijk.  
 

Extern:  
- Sturing via 

publieke 
opinie  

- Sturing via 
wet –en 
regelgeving: 
bovenwettt
elijk door 
afnemers 
en supers 

- Sturing via 
marktorden
ing: 
marktstruct
uur 
(bovenwett
elijke eisen 
werken via 
de telers 
door op de 
toeleveranci
er) 

De toeleverancier is van mening dat het huidige toelatingsbeleid voor 
biologische middelen te kort schiet: het is te streng en er is te veel sprake 
van bureaucratie. Hij bespreekt een aantal relatief simpele stoffen die door 
een simpel panel zouden moeten worden toegestaan, zoals bijvoorbeeld 
zwavel. De toeleverancier vindt dat het voor telers wel erg lastig wordt 
gemaakt om duurzamer of zelfs biologisch te telen.  
 

Extern:  
- Barrière in 

de wet- en 
regelgeving: 
toelatingsbe
leid 
biologische 
middelen 
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Daarnaast ervaart de toeleverancier een gat tussen kennisproducenten en –
gebruikers: de kennis uit Wageningen komt te weinig in de praktijk van de 
telers terecht. Met het wegvallen van de Productschappen is het 
onafhankelijk sector-breed onderzoek weggevallen. Er is in de glas-, tuin –en 
akkerbouw sprake van gaten tussen fundamenteel, strategisch en praktisch 
onderzoek. Hier wordt een rol voor de overheid in gezien.  
 

Extern: 
- Barrière 

door gebrek 
aan 
kennisdelin
g: 
kennisdise
mminatie, 
praktijkken
nis 

Tot slot bespreekt de toeleverancier de rol van ruimtelijke ordening met 
name in de glastuinbouw: om tegemoet te komen aan de vraag naar 
duurzamere teelt is bedekte teelt wenselijk. Wanneer aanvragen voor de 
plaatsing van stellingen en kassen niet door gemeenten worden 
gehonoreerd vormt dit een belangrijk knelpunt. 

Extern: 
- Barrière in 

wet – en 
regelgeving: 
ruimtelijke 
ordening 

 

Beschrijving ketenpartijen –teelt specifiek 
Naast deze teelt-overstijgende partijen hebben we voor elke case een aantal additionele 
partijen gesproken relevant voor die specifieke teelt. Ook hier spraken we over de rol van 
deze partij in de keten en de wijze van sturing op de toepassing van IPM-maatregelen door 
telers van de desbetreffende teelt.  

 

Aardbei: Waterschap Brabantse Delta 
Waterschap Brabantse Delta stelt voldoende oppervlakte water van goede kwaliteit en 
veiligheid tegen overstroming centraal. Het werkgebied van dit waterschap beslaat Midden- 
en West Brabant. Hun werkwijze  is gericht op het vinden van balans  tussen de belangen 
van samenleving, milieu en economie, middels samenwerkingen met inwoners, agrariërs, 
overheden, bedrijven, natuureigenaren en andere organisaties (Waterschap Brabantse 
Delta, 2018).  

 Systeem kenmerken 
Voor het waterschap heeft IPM geen speciale betekenis. Het waterschap 
richt zich in relatie tot IPM op het terugdringen van de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Het waterschap 
stuurt op IPM door het gebruik van middelen in de sector terug te dringen 
met samenwerking als uitgangspunt. Gezamenlijk begrip creëren voor 
elkaars belangen en knelpunten wordt daarbij gezien als de juiste weg 
vooruit, bijvoorbeeld via samenwerkingsprojecten. Het gesprek aangaan, 
daar draait het om. Het waterschap schroomt overigens niet om ook boetes 
uit de telen wanneer overschrijdingen blijvend plaatsvinden.  

Extern: 
- Sturing via 

collectiviteit
: 
gezamenlijk
heid 

- Sturing via 
wet –en 
regelgeving: 
handhaving 

Het waterschap is van mening dat het toelatingsbeleid voor biologische 
middelen de aardbei telers parten speelt; omdat de kosten voor het 
aanvragen van middelen voor toeleveranciers niet opwegen tegen de 

Extern: 
- Barrière in 

wet –en 
regelgeving: 
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verwachtte opbrengst. Als verklaring hiervoor draagt het waterschap aan dat 
de aardbeienteelt relatiefklein is.  Als gevolg hebben aardbeien telers 
volgens het waterschap een beperkt biologisch middelenpakket tot hun 
beschikking als alternatief voor chemische bestrijding.  

toelatingsbe
leid 
biologische 
middelen 

Het waterschap eigent zich een uitsluitend faciliterende rol toe. Ze nemen 
nadrukkelijk niet het initiatief in projecten; ze willen niet op de stoel van de 
ondernemer gaan zitten. Het samenbrengen van ketenpartijen wil het 
waterschap faciliteren, zoals zorgen dat gemeenten in gesprek komen met 
telers en afnemers, etc. Verder verkent het waterschap 
samenwerkingsverbanden met afnemers, zoals the Greenery en Bakker 
Barendrecht. Volgens het Waterschap kunnen afnemers directer sturen op 
telers, met Campina in de veeteelt zijn hier met de kringloopwijzer heel 
positieve ervaringen mee.  
 

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur (rol van 
afnemers) 

 

Aardbei: Delphy (teeltadviseur) 
Delphy is een expert organisatie die kennis ontwikkelt en implementeert om de productie in 
food en flowers wereldwijd te optimaliseren. Het is hun ambitie om zo bij te dragen aan 
gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en welbevinden voor mensen op aarde 
(Delphy, 2018). Wij hebben gesproken met een vertegenwoordiger van Delphy die 
intensieve teeltbegeleiding en advies verzorgt in de aardbeienteelt. Delphy deelt daarbij 
expertise over verschillende productiemethoden, planten opkweek, en organisatorische en 
financiële bedrijfsvoering.  

 Systeemkenmerken 
Delphy voorziet telers in teeltbegeleiding en advies over hun teelt. Tijdens 
deze gesprekken komt ook gewasbescherming ten sprake. Delphy stuurt 
nadrukkelijk niet op duurzame gewasbescherming, maar op optimalisatie 
van de teelt (en de wensen van de teler). Overigens zijn er binnen Delphy 
wel verschillen tussen de mate waarin individuele adviseurs verduurzaming 
belangrijk vinden.  
 

 

Bij Delphy is de beweging richting IPM de laatste jaren ook zichtbaar 
geworden. Volgens Delphy deze komt voort uit de wensen van de telers, 
gevoed door maatschappelijke druk op de keten. Volgens Delphy is 
marktsturing toegenomen in de laatste jaren en deze is meer bepalend 
geworden in de teeltwijze van telers. De verwachting is dat de druk uit de 
samenleving en uit de keten toe zal blijven nemen om meer te 
verduurzamen. 
 

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur, druk uit 
de keten 
(sturing op 
teeltwijze) 

Delphy geeft advies gegeven op basis van vertrouwen, door de keuze voor 
bestrijding altijd bij de telers te laten. Delphy gaat niet op de stoel van de 
telers zitten. Goed advies en maatwerk komen op de eerste plaats, 
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verduurzaming tweede. Omdat het vertrouwen van de telers in de adviseurs 
zo groot is, zullen zij het advies bijna altijd opvolgen.  
 
Opvallend is verder dat Delphy aangeeft dat de aard van hun advies 
veranderd door de trend van verduurzaming. Biologische middelen vereisen 
een intensievere begeleiding. Daarnaast helpt Delphy telers met het 
aanvragen van Planet Proof/Milieukeur. Delphy vult daarmee een steeds 
grotere rol in het voorzien van de telers van kennis t.a.v. IPM maatregelen. 
Adviseurs nemen steeds meer de rol over van de oude studie- en 
contactgroepen. 
 

Extern: 
- Sturing via 

kennisdelin
g: 
kennisdisse
minatie 
t.a.v. IPM 

Delphy geeft aan dat arbeidsomstandigheden een grote rol spelen op het 
gebied van investeringen binnen een bedrijf. Als huisvesting niet op orde is 
of plukken op de knieën moet, dan kiezen arbeiders eerder voor andere 
telers.  

Extern: 
- Sturing via 

economisch
e drivers: 
bedrijfsresu
ltaat 
beïnvloed 
door 
arbeidskost
en 

 
Aardbei: Van den Elzen (leverancier uitgangsmateriaal voor de aardbeienteelt) 
Van den Elzen is een leverancier van aardbeienplanten (en frambozen en aspergeplanten) 
aan professionele telers. Ze bieden daarbij een grote verscheidenheid aan rassen en aan 
planttypes (van stekplanten tot bewortelde planten) (Van den Elzen, 2018).  

 Systeem 
kenmerken 

Van den Elzen levert uitgangsmateriaal (aardbeienplanten) voor de 
productieteelt aan aardbeientelers. De leverancier geeft aan dat het beperken 
van gewasbeschermingsmiddelen geen rol speelt in de productie, omdat er 
aan het uitgangsmateriaal geen (boven)wettelijke eisen worden gesteld. Een 
verklaring hiervoor is dat de leverancier zich uitsluitend concentreert op het 
plantmateriaal, niet op de bloemen en vruchten, want die worden 
weggehaald. Financiële overwegingen en een gevoel van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn wel motivaties voor de leverancier om minder 
chemie te gebruiken in de opkweek, maar weinig spuiten wordt niet 
gemakkelijk gevonden. 
 

 

De moederplanten worden geleverd door de NAK (Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst) en zijn het schoonste materiaal te verkrijgen, aldus de 
leverancier. De NAK speelt een belangrijke rol in de keuring van het 
uitgangsmateriaal en is daarmee de belangrijkste speler voor Van den Elzen. 
Stichting Milieukeur en andere instanties hebben weinig invloed op de 
leverancier ten aanzien van IPM.  

Extern: 
- Sturing via 

wet –en 
regelgeving 
(keuring) 
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Voor de leverancier zijn de telers bepalend in de rassen die worden 
opgekweekt, want Van den Elzen is van de telers afhankelijk voor de omzet. 
Hij neemt daarbij een trend waar richting rassen die minder spuiten 
vereisen. Volgens de leverancier wordt deze trend niet gevoed door 
verduurzaming, maar kostenbesparing: minder spuiten kost telers minder 
geld. De leverancier speelt wel in op nieuwe rassen, maar houdbaarheid in de 
koelcel en smaak zijn de belangrijkste selectiecriteria.  

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur 
(marktdruk 
op telers 
werkt terug 
in de keten) 

Daarnaast besteedt de leverancier veel aandacht aan de bodem- en 
plantgezondheid om zo weerbare planten van hoge kwaliteit te kweken. De 
leverancier doet aan intensieve scouting (ook door onafhankelijke partijen, 
zoals adviseurs van Delphy en Vlaming BV) en documentatie daarvan. Deze 
wordt beschikbaar gesteld aan de telers om tegemoet te komen aan de 
kritische telers.   
 

Extern: 
- Sturing via 

marktorden
ing: 
marktstruct
uur 
(marktdruk 
op telers 
werkt terug 
in de keten) 

De leverancier is van mening dat er teveel bureaucratie is bij het 
toelatingsbeleid, waardoor er geen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen 
bijkomen. Gebrek aan nieuwe biologische alternatieve middelen wordt door 
de leverancier als problematisch gezien. Als oorzaak ziet hij dat de 
Nederlandse aardbeiensector daarvoor wereldwijd te klein is voor leverancier 
van middelen om in te investeren.  
 

Extern 
- Barrière in 

wet- en 
regelgeving 
(toelatingsb
eleid) 

Verder draagt de leverancier aan dat de etiketten (met spuitinstructies) vaak 
niet goed aansluiten op de lokale omstandigheden (e.g. zijn onvoldoende 
bedrijfsspecifiek) . Je moet je echter aan de voorschriften houden, met als 
gevolg dat niet efficiënt (lees: teveel) gespoten wordt, aldus de leverancier. 
Het proces van etiketten aanpassen is echter lang en duur voor fabrikanten, 
waardoor dit vaak niet plaatsvindt, volgens de leverancier. De afstand tussen 
fabrikanten van middelen en de toepassingspraktijk is groot. 

Extern: 
- Barrière in 

kennisdisse
minatie 
(toepasinstr
uctie 
moeilijk 
vertaalbaar 
naar 
praktijk) 

De leverancier verwacht dat de trend naar IPM door zal zetten, met name 
door steeds meer preventief te gaan werken. Voor de aardbeiteelt specifiek 
betekent dit meer van de bodem af en bedekt. 

 

 
Tulp: KAVB (branche organisatie) 
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de 
branchevereniging van de bloemensector (KAVB, 2018). De KAVB is een agrarische 
belangenbehartiger en verstrekt kennis, informatie en dienstverlening aan haar leden. 
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Speerpunten voor de vereniging zijn duurzaamheid, ondernemerschap, kwaliteit en het 
imago van de sector en haar producten.  

 Systeemkenmerken 
De KAVB is een agrarisch belangenbehartiger die helpt leden te 
verduurzamen op vlakken waar ze dat individueel moeilijk lukt. De organisatie 
voorziet leden van informatie en kennis en gebruikt het eigen netwerk om 
partijen met elkaar in contact te brengen, zoals met waterschappen en 
ministeries. De KAVB werkt daarbij als een soort mediator.  
 

Extern: 
- Sturing via 

kennis: 
kennisdisse
minatie 

- Sturing via 
collectiviteit
: 
gezamenlijk
heid, 
mediator 

Daarnaast probeert de KAVB het duurzaamheidsbesef in de keten te 
vergroten door via duurzame en transparante productie de waarde aan 
eindproducten te vergroten, bijvoorbeeld via keurmerken zoals Planet Proof. 
Om dit te laten slagen is het volgens de KAVB wel belangrijk dat er vraag is 
om zo’n keurmerk vanuit de keten. Keurmerken zijn namelijk prijzig; telers 
betalen voor de regelmatige controles. Volgens de KAVB zijn de retailers 
(afnemers) de drijvende kracht achter keurmerken en die zijn zeer gevoelig 
voor publieke opinie. Op dit moment is er vanuit de keten beperkte vraag 
naar keurmerken (in andere landen, zoals Duitsland, is dat wel anders).  
 

Extern: 
- Sturing via 

wet- en 
regelgeving: 
bovenwette
lijk 
(keurmerke
n) 

- Sturing via 
marktorden
ing: 
marktstruct
uur (rol van 
afnemers 
en supers) 

Ten aanzien van kennisontwikkeling werkt de KAVB samen met telers en 
universiteiten om nieuwe technieken te ontwikkelen voor bodembeheer, 
biologische bestrijders en andere chemie loze bestrijding. Het is lastig om 
hier voldoende financiering voor rond te krijgen; telers zijn volgens de KAVB 
weinig intrinsiek gemotiveerd geld te investeren in onderzoek dat alleen op 
lange termijn iets oplevert. Het wegvallen van de collectieven 
(Productschappen) is een factor dat dit probleem heeft vergroot, volgens de 
KAVB.  
 

Extern:  
- Sturing via 

kennis: 
kennisontwi
kkeling 

- Barriere in 
kennis: 
weinig geld 
voor 
onderzoek 

 
Tulp: Toeleverancier en adviseur in de tulpensector 
Deze toeleverancier stuurt op verduurzaming door telers te adviseren kritisch meer 
integraal en met een systeemperspectief naar hun productie te kijken, en meer in te zetten 
op preventie. Deze adviseur werd door verschillende telers aangemerkt als ‘zinvol om mee 
te spreken’ vanwege zijn andere kijk op de problematiek. Hij kan dus niet als representatief 
voor ‘de adviseurs’ worden gezien. 
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 Systeem 
kenmerken 

Volgens de adviseur is de omslag van chemie-gericht naar procesgericht 
telen de crux voor een duurzame teelt, maar het is moeilijk om dat “erdoor 
te krijgen bij telers”. Voor procesgericht werken moeten telers meer 
aandacht besteden aan preventie en monitoring, en daartoe zijn ze slechts 
beperkt bereid, ervaart de adviseur. Er is volgens de adviseur weinig 
intrinsieke drive bij telers om kennis over hun eigen productie boven tafel te 
krijgen en daarop te sturen. De telers zijn vrij conservatief en lijken liever te 
blijven doen hoe ze het altijd gedaan hebben, volgens de adviseur. Toch 
spreekt de adviseur ook over veranderingen in de teelt, omdat 
verduurzaming en IPM zo vaak onderwerp van gesprek zijn. Zijn 
systeembenadering wordt dan ook langzaamaan steeds meer serieus 
genomen door telers.  
 

Extern: 
- Paradigm 

shift: van 
output 
gericht naar 
procesgeric
ht telen 

 
Intern:  

- Barrière in 
identiteit 
(duurzaamh
eids 
ambitie, 
eigenaarsch
ap) 

Een groot probleem ziet de adviseur in het gebrek aan onafhankelijk, 
gezamenlijk onderzoek. Er is weinig eenheid in het netwerk en geen 
gecoördineerde actie. Onderzoek wordt gefinancierd door bedrijven (die 
wetenschappers een bepaalde richting opsturen). Telers zelf zien weinig heil 
in onderzoek (dat ‘zit in hun aard’) en zijn niet bereid te investeren.  

Extern: 
- Barriere in 

kennis: 
kennisontwi
kkeling 
(onafhankel
ijk) 

- Barrière in 
collectiviteit
: eenheid in 
de keten 

 
Tulp: Wetenschapper tulpenveredeling (Wageningen Environmental Research. WER) 
De onderzoeker van de WER doet onderzoek naar veredeling van tulpen specifiek gericht op 
life cylce shortening. De levenscyclus van tulpen is relatief lang, namelijk 1 jaar, en hierdoor 
is veredeling een traag proces. Door dit te versnellen wordt veredeling van tulpen meer 
mogelijk. Het onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, de KAVB en een aantal 
stichtingen. We hebben deze onderzoeker gesproken over tulpenveredeling en de rol van 
kennis (in het systeem in het algemeen en de kennis van telers) in de tulpensector. 

 Systeemkenmerken 
Individuele bedrijven betalen niet mee aan het onderzoek. Volgens de 
onderzoeker zijn ze daartoe niet bereid. Volgens de onderzoeker is 
onderzoek (zoals naar veredeling) niet gewoon in de tulpenteelt. Telers zijn 
weinig onderzoek-georiënteerd in zijn ervaring; ze zijn doorgaans lager 
opgeleid, zien weinig heil in onderzoek en vinden het te duur. Dat komt het 
onafhankelijk onderzoek overigens wel ten goede, aldus de onderzoeker.   
 

Extern: 
- Barrière in 

kennis: 
kennisontwi
kkeling 

De onderzoeker ziet de telers als behoudend en conservatief; ze zijn niet 
snel bereid nieuwe aanpakken uit te proberen. Dit maakt dat tulpentelers 

Intern:  
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lastig in beweging te krijgen zijn: er zijn weinig pioniers. Volgens de 
onderzoeker ligt hier een rol weggelegd voor een meer dwingender 
overheid, die bijdrage aan onderzoek en een duurzamere productie kan 
afdwingen. 
 

- Barriere in 
kennis: 
opleiding/Id
entiteit: 
eigenaarsch
ap, 
motivatie 

Een andere oorzaak voor het gebrek aan onderzoek in de tulpensector is het 
verdwijnen van de productschappen. Hiermee is een belangrijke bron van 
financiering voor gecoördineerd onderzoek weggevallen, volgens de 
onderzoeker. Volgens de adviseur is de sector te verdeeld en is er te veel 
concurrentie tussen telers om onderzoek naar veredeling van de grond te 
krijgen.  
 

Extern: 
- Barrière in 

kennis: 
financiering 
voor 
kennisontwi
kkeling 

- Barrière in 
collectiviteit
: 
verdeeldhei
d, 
concurrenti
e 

Er is in de tulpenteelt een gat tussen fundamenteel onderzoek (zoals wat 
deze onderzoeker doet) en toegepast onderzoek. Er mist een tussenlaag van 
praktijkgericht onderzoek dat de koppeling legt met meer strategisch 
onderzoek, aldus de onderzoeker.  

Extern: 
- Barriere in 

kennis: 
verbinding 
fundamente
el en 
praktisch 
onderzoek, 
vertaalslag 
naar telers  

Tot slot beschrijft de onderzoeker dat de strenge markteisen ten aanzien 
van virussen en plagen van de internationale markt (Japan, China en Oost-
Europa) maken dat telers niet af willen zien van chemische bestrijding. De 
tulpensector is sterk internationaal georiënteerd. Zolang deze markt niet 
vraagt om duurzamere producten zal het moeilijk zijn telers te motiveren 
duurzamer te produceren, volgens de onderzoeker. 
 

Extern: 
- Marktorden

ing: 
internationa
le oriëntatie  

 

Tomaat: Enza Zaden  
Enza Zaden is een zadenveredelaar voor meer dan 30 internationale en lokale 
groentegewassen, waaronder tomaat (Enza Zaden, 2018). Enza biedt een breed assortiment 
aan rassen aan in verschillende segmenten (o.a. losse, tros, cocktail en snacktomaten en ook 
rassen voor de biologische teelt). In Nederland bedient Enza ongeveer 15% van de 
tomatensector. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is één van de pijlers van 
Enza. Hieronder wordt ook het beperken van de impact op milieu geschaard, door rassen te 
ontwikkelen die minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig hebben.  
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 Systeemkenmerken 
Duurzaamheid is voor Enza heel belangrijk. Resistenties inbouwen in hun 
rassen is voor hen een belangrijke pijler om bij te dragen aan duurzaamheid. 
Enza geeft aan zelf weinig te merken van sturing op 
gewasbeschermingsmiddelen; daarmee komen ze alleen via de telers en 
kwekers in aanraking. Ze hebben weinig interactie met spelers in de keten 
(hoewel er wel wat afspraken zijn met afnemers t.a.v. het in standhouden van 
bijzondere rassen).  

Extern: 
- Sturing 

middels 
marktordeni
ng: 
marktstructu
ur 
(regelgeving 
en 
bovenwetteli
jke eisen 
werken terug 
in de keten) 

De mate van resistentie die Enza in probeert te bouwen hangt wel sterk af 
van de vraag vanuit de markt: de belangrijkste eigenschap van tomaten is de 
opbrengst, productie is doorslaggevend. Resistentie komt pas later. Alleen 
voor kleine tros-cherries en snoeptomaten is de smaak leidend.  
 

Extern: 
- Barriere in 

economische 
drivers: 
bedrijfsresult
aat en 
opbrengst 
gaan vóór 
milieubelasti
ng  

Het zaadbedrijf ervaart dat de ziektedruk voor tomaat de afgelopen 5 jaar is 
toegenomen, met name door insecten (galmijt, ToCV, witte vlieg, Spaanse 
roofmijt). In reactie hierop worden er samenwerkingen aangegaan met 
andere kleine veredelingsbedrijven die onder de naam Keygene 
fundamenteel non-competitief onderzoek doen naar resistentie-genen. 
Grotere bedrijven, zoals Bayer/Monsanto, doen hier niet aan mee en doen 
hun eigen onderzoek.  
 

Extern: 
- Sturing via 

kennis: 
collectief 
onderzoek en 
gedeelde 
onderzoek 
agenda om 
sector in 
geheel 
verder te 
brengen 

Resistentie prominenter maken als preventieve maatregel zou bij kunnen 
dragen aan verduurzaming van de tomatenteelt. Echter, de kosten hiervoor 
komen in het huidige systeem vooral bij de telers terecht, volgens Enza. 
Volgens het zaadbedrijf is het niet eerlijk om van hun te verwachten dat ze 
deze kosten zullen dragen (bijv. door te verwachten dat ze kiezen voor meer 
resistente rassen en daardoor inleveren op hun opbrengst). Verduurzaming 
(middels resistentie) moet in ketenverband. Hier is een rol voor de overheid 
weggelegd, door richting retail te sturen op de kostprijsdominantie in de 
keten, aldus het zaadbedrijf.   

Extern: 
- Barrière in 

economische
driver: 
bedrijfsresult
aat: kostprijs 
duurzamere 
productie  

- Sturing 
middels 
collectiviteit: 
delen van 
kostprijs in 
de keten  
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Daarnaast zou de overheid subsidies kunnen geven voor de ontwikkeling van 
resistente rassen en kunnen sturen op teelsystemen die geen chemische 
bestrijding behoeven (zoals op substraat, wat al wel mag in Amerika onder de 
noemer organic), vindt Enza. Verder speelt de overheid een rol in de toelating 
tot veredeling technieken zoals CRISPR/cas, en middelen voor zaadcoating. 
  

 

 

Aardappel: Nedato (afnemer) 
Nedato (de Nederlandse Aardappel Telers Organisatie) is een telersorganisatie die zich richt 
op de bundeling van afzet, en levert voor 500 telers aardappelen aan afnemers over de hele 
wereld (Nedato, 2018). Nedato kent een afzet van ongeveer 8000ha aardappelen, waarvan 
5000 voor de frietindustrie en 3000 voor de vers-markt (in beide gevallen afzet vooral in 
Nederland en Duitsland). Dit is ongeveer 5% van zowel het totale areaal in Nederland als het 
aantal telers. (CBS 2018)19 De telers zijn geselecteerd op hun kennis en kunde van de teelt 
en conformeren zich aan een duurzame productie, waaronder een bewuste omgang in de 
keuze voor en minimale inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor 
Nedato zijn voor de toepassing van IPM-maatregelen het overheidsbeleid en de 
bovenwettelijke eisen van afnemers leidend.  

 Systeemkenmerken 
Nedato komt in aanraking met IPM via het overheidsbeleid en de 
bovenwettelijke eisen die afnemers stellen aan de eindproducten.  Volgens 
Nedato worden de eisen aan het eindproduct strenger, naarmate dit 
product dichter bij de consument staat. De eisen die gesteld worden 
verschillen dus per segment. Voor tafelaardappelen is Global GAP de 
standaard, voor friet volstaat VVAK. Belangrijk overwegingen ten aanzien 
van deze bovenwettelijke eisen raken aan de voedselveiligheid van de 
eindproducten (niet zozeer duurzame productie).  
 

Extern: 
- Sturing via 

wet –en 
regelgeving: 
bovenwette
lijk 

- Sturing via 
marktorden
ing: doel 
van 
segment 

- Sturing via 
voedselveili
gheid  

Nedato stuurt de telers actief op basis van de eisen van de afnemers, via het 
toestaan van middelen op basis van de Milieumeetlat van het CLM. De 
kwaliteit van het eindproduct blijft wel altijd leidend hierin.  
 

Extern:  
- Sturing via 

wet- en 
regelgeving: 
bovenwette
lijk 

- Sturing via 
marktorden
ing: 
marktstruct
uur 

                                                        
19 Website CBS, 2017b 
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(afnemer is 
leidend) 

Daarnaast zet Nedato in op de afhankelijkheid van chemie zoveel mogelijk 
reduceren, bijvoorbeeld middels inzetten op robuuste bodems en onderzoek 
daarnaar. 
 

 

Voor de rassenkeuze is de markt leidend. Opvallend is dat Nedato aangeeft 
dat er voor de biologische aardappelteelt wel resistente rassen zijn 
ontwikkeld tegen Phytopthera. Deze zijn echter (nog) niet geschikt voor de 
reguliere teelt, omdat de opbrengst te laag is. Door het verbieden van 
nieuwe veredelingstechnieken (CRIPR-CAS) wordt het ook lastig om 
resistentie in te bouwen op bestaande rassen, dus dat biedt voor de 
reguliere teelt weinig perspectief.  
 

Extern: 
- Sturing uit 

de markt: 
marktvraag  

- Barriere in 
wet- en 
regelgeving: 
ten aanzien 
van 
kennisontwi
kkeling 

In het kader van onderzoek zijn er best non- of pre-competitieve zaken die 
collectief opgepakt zouden kunnen worden. Partijen lijken elkaar alleen 
beperkt te vinden daarvoor. En zodra kennis competitief wordt, stopt de 
kennisdeling.  
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Appendix III – Methodologische verantwoording  
 

A. Kwalitatieve studie 
Vanuit de hoofdvragen die we stellen, het theoretisch kader en het perspectief van de 
dagelijkse praktijk, volgt dat een kwalitatieve onderzoeksmethodologie passend is. 
Kwalitatief onderzoek is bij uitstek geschikt om meer diepgaand inzicht te vergaren in wijzen 
van handelen en de motivaties daarachter (Creswell, 2009; Mays & Pope, 1995). Daarbij was 
onze veronderstelling dat er tussen verschillende teelten uit de glas, tuin –en akkerbouw 
ook verschillende gewasbeschermingspraktijken bestaan, en verschillende wijzen waarop 
deze praktijken worden beïnvloed. Om deze reden is gekozen om embedded cases uit te 
voeren en deze in een meta-analyse te vergelijken om tot handelingsperspectieven te 
komen. Per embedded case is data verzameld via diepte interviews en workshops. De 
toegepaste methoden bespreken we hieronder, maar eerst lichten we onze respondenten 
selectie toe.  
 

B. Respondenten selectie 
Telers 
Voor elke casus zijn 7 tot 8 telers geïnterviewd. Deze telers zijn steeds geselecteerd op basis 
van criteria zoals de grootte van het bedrijf, de teeltwijze, het type bedrijf en eventueel 
positie in de keten (zie de Achtergrondrapportages voor een explicitering per casus). Er is 
daar gepoogd om juist diversiteit te vinden in onze selectie in de veronderstelling zo de 
breedte goed te kunnen beslaan, zoals gebruikelijk bij kwalitatieve onderzoeksmethoden 
(Berg et al., 2004; Creswell & Miller, 2000). Echter, vrijwel voor elke case was het lastig om 
telers bereid te vinden deel te nemen, vaak waren telers te druk of hadden ze om andere 
redenen geen interesse. Er is gekozen om interviews af te nemen bij hen die wél bereid 
waren. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen gehad voor de diversiteit, en dus representativiteit, 
van onze selectie. Vermoedelijk hebben met name telers deel genomen met enige affiniteit 
met IPM of die verduurzaming van hun teelt belangrijk vinden. Voor de doelstelling van 
deze studie is dit niet problematisch geweest; we beoogden immers niet een generaliserend 
beeld te schetsen, maar juist verdieping te verschaffen in het handelen van telers. 
Diepgaande interviews met een beperkte telerselectie volstaat voor dit doel, al valt niet uit 
te sluiten dat een bredere selectie nieuwe mogelijkheden naar voren komen. 
 
Ketenpartijen 
Naast telers, zijn er met een aantal ketenpartijen gesproken over elke teelt. Een aantal 
hiervan zijn teelt-overstijgend gesproken; omdat deze partijen zelf niet of nauwelijks teelt-
specifiek sturen is een onderscheid niet mogelijk of zinvol. De ketenpartijen zijn 
geselecteerd op basis van onze eigen kennis over de ketens en over sleutelpartijen hierin, 
en op basis van partijen die aangedragen werden door telers zelf als belangrijk. Zie verder 
Tabel i.  
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Tabel i. Geïnterviewde ketenpartijen. 

Ketenorganisatie Aarda
ppel 

Toma
at 

Tulp Aardb
ei 

Greenpeace (groene NGO) x x 
 

x 

Stichting Natuur en Milieu (groene NGO) x x 
 

x 
Agrarisch toeleverancier en adviseur Vlamings BV x x x x 

Bakker Barendrecht (afnemer) x x   x 
The Greenery (afnemer) x x   x 
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV, belangenorganisatie 
akkerbouwers) 

x 
   

Nedato (afnemer) x       
Waterschap Brabant Delta       x 
Van den Elzen (leverancier uitgangsmateriaal voor aardbeienteelt)       x 
Delphy (adviseur aardbei)       x 
Enza Zaden (zadenveredelaar)   x     
KAVB (branche organisatie bloemensector)     x   
Toeleverancier en adviseur in de tulpensector      x   
Wetenschapper tulpenveredeling (Wageningen Environmental 
Research) 

    x   

 

C. Methoden  
De studie bestond uit grofweg twee fases. Ten eerste, het casusonderzoek, te wetende vier 
teelten: Aardbei, Aardappel, Tomaat en Tulp, en ten tweede de overkoepelende meta-
analyse. Hieronder beschrijven we hoe we deze fases zijn aangevlogen en welke methoden 
we hebben toegepast.  
 
Fase 1: Het casusonderzoek 
We zijn het casusonderzoek van start gegaan met pilotcasus Aardbei. Op basis van deze 
pilot zijn we, met minimale aanpassingen (aanpassingen richtten zich op heldere instructies 
voor alle casusleiders ter vergelijkbaarheid van de cases), verder gegaan met de andere drie 
cases, die parallel zijn uitgevoerd.  
 
Getrapte analyse  
Per casus is een getrapte analyse uitgevoerd. We keken hierbij eerst vanuit het perspectief 
van de teler (het interne systeem; van binnen naar buiten), daarna vanuit de perspectieven 
van ketenpartijen (het externe systeem; van buiten naar binnen). Voor beiden hebben we 
de diepte-interviews geanalyseerd middels individuele causaalanalyses. Ook hebben we aan 
zowel telers als ketenpartijen gevraagd om zogenaamde Cirkels van invloed te schetsen om 
zo inzage te krijgen in de voornaamste routes waarop invloed wordt ervaren op de 
gewasbeschermingspraktijken van telers. Tot slot voerden we een systeemanalyse uit die 
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alle perspectieven verbond en de voornaamste barrières voor de toepassing van IPM 
maatregelen voor telers aan het licht bracht (in samenhang).  
 

i. Individuele causaalanalyses 
Een causaalanalyse dient om iemands denkkader en lijn van argumentatie te achterhalen 
(De Cock Buning et al., 2008; Robitaille, 2004). Door een serie van ‘waarom’-vragen ten 
aanzien van bepaald gedrag kunnen beweegredenen en routines steeds dieper begrepen 
worden. Belangrijk is dat het hierbij niet zozeer om werkelijke causale verbanden draait, 
maar om de verbanden die respondenten ervaren als verklaring voor hun handelen. 
Voor elke teler is een individuele causaalanalyse gemaakt (verwerkt in Excel) waarbij we per 
IPM element de volgende vragen stelden aan de data:  
- Wat doet de teler in de praktijk? 
- Welke argumenten draagt hij daarvoor aan? 
Op basis hiervan interpreteerden we welke factor bepalend is in de keuze van argumentatie.  
 
Voor de ketenpartijen was er een zelfde proces en stelden we de vragen: 
- Hoe stuurt de partij op de toepassing van IPM door telers? 
- Welke argumenten draagt hij daarvoor aan? 
Hierna volgde tevens een interpretatieslag om factoren voor sturing te duiden.  
 

ii. Sferen van invloed 
We hebben aan telers gevraagd om, met zichzelf in het midden, de partijen met de meeste 
invloed op hun gewasbeschermingspraktijken aan te geven, daarbij kiezend tussen de 
binnenste cirkel (meeste invloed), de middelste cirkel (grote invloed) en de buitenste cirkel 
(nauwelijks invloed). Aan ketenpartijen vroegen we om, met zichzelf in het midden, aan te 
geven hoe zij invloed ervaren van andere partijen op hun wijze van sturing op telers, 
middels eenzelfde stramien.   
 
In retrospectief heeft deze analyse weinig opzienbarende data geleverd. Niet alle 
respondenten hebben de cirkels ingevuld wat onderlinge vergelijkbaarheid klein maakte, en 
daarbij werden steeds andere termen gehanteerd wat vergelijk verder bemoeilijkte (en 
gevoelig maakte voor onderzoeker-bias). Er is uiteindelijk gekozen om de Cirkels van invloed 
als figuren wel toe te voegen aan de Achtergrondrapportages als ze beschikbaar waren ter 
illustratie, maar om er verder geen conclusies aan te verbinden.  
 

iii. Integratie van individuele causaalanalyses 
Om tot een beeld te komen van de teelt in zijn geheel, zijn de individuele causaalanalyses 
van alle respondenten gesynthetiseerd (wederom in Excel). Dit is gebeurd tijdens 
gezamenlijke sessies door onderzoekers. Per IPM-element stelden we de volgende vragen: 
- Wat is de overkoepelende praktijk t.a.v. dit element? 
- Welke diverse verklaringen worden daarvoor aangedragen? 
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- Wat is steeds doorslaggevend in hoe deze overkoepelende praktijk tot stand komt?  
 
Op basis hiervan zijn per IPM-element conclusies getrokken over op welke wijze dit element 
wordt toegepast, welke wijze daarop wordt gestuurd en welke barrières er een rol spelen in 
verbeterde toepassing van het element.  
 

iv. Workshops 
Na de interviews is er een workshop gehouden om te reflecteren op de geïntegreerde 
causaalanalyse, een passende methode om onze bevindingen te valideren en zowel onszelf 
als de respondenten  verder te brengen (Roux et al., 2017) . Naast validatie van onze 
bevindingen, hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om resterende vragen 
van onze kant te stellen. De opkomst bij de workshops was veelal beperkt, voor Aardappel 
zelfs dusdanig dat er uiteindelijk is gekozen om middels een conference call de respons van 
de telers op de geïntegreerde causaalanalyse te vergaren. Uiteindelijk heeft maximaal de 
helft van de respondenten aan een workshop deelgenomen. De uitkomsten van de 
workshop zijn direct verwerkt in de geïntegreerde causaalanalyses. Deze analyses vormden 
de input voor de bevindingen en hoofdconclusies op teeltniveau, beschreven in de 
Achtergrondrapportages.  
 
Fase 2: de meta-analyse 
Tijdens fase twee stond het synthetiseren van de casestudies centraal. Hiertoe hebben we 
eerst per teelt een systeemanalyse uitgevoerd, en vervolgens deze per IPM element over de 
teelten heen vergeleken en op basis hiervan onze meta conclusies getrokken (zoals 
opgeschreven in dit hoofdrapport). 
  
Systeemanalyse 
Een systeemanalyse dient om gezamenlijk een helder beeld te krijgen van wáár in het 
systeem barrières en kansen liggen ten aanzien van een gewenste verandering en wie bij 
machte is – al dan niet in samenwerking – deze te bewerkstelligen (Van Mierlo et al., 2010). 
We hebben voor elke teelt een systeemanalyse uitgevoerd door de geïdentificeerde en 
gevalideerde barrières uit de geïntegreerde causaalanalyse te categoriseren naar 
systeemkenmerk. Een systeemkenmerk is een element dat structuur en vorm geeft aan het 
betreffende systeem, bijvoorbeeld de aanwezige wet- en regelgeving, beschikbare 
infrastructuur, aanwezige kennis en technologie, etc. We maakten daarbij onderscheid 
tussen externe en interne systeemkenmerken. Deze interne kenmerken betroffen 
elementen van de ‘interne wereld’ van telers, aangepast naar de praktijktheorie van Shove 
et al. (2012); zoals bewustzijn en identiteit ten aanzien van gewasbescherming, hun niveau 
van kennis en vaardigheden, en materialiteit, zoals de financiële gezondheid van hun bedrijf 
en andere materiële zaken. Zie tabel ii voor de volledig lijst met systeemkenmerken die we 
hebben gehanteerd.  
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Tabel ii. Externe en interne systeemkenmerken. 
  Kenmerk Toelichting 
Externe 
kenmerken 

Biofysische kenmerken van het systeem Natuur 

    Water  
    Weer  
    Klimaat  
    Energie  
    Verkeer  
  Kennis & technologie Infrastructuur/netwerk  
    Beschikbaarheid (data) 
    Impliciete/expliciete kennis  
    Kennisontwikkeling  
  Wet- en regelgeving Vastgelegd 
    Gewoonte (niet-juridisch) 
    Bovenwettelijk (niet-juridisch) 
    Handhaving  
  Collectieve (duurzaamheids)ambitie Collectief/maatschappelijke gedeelde 

ambitie/agenda  
    Gecoördineerde actie om ambitie te 

realiseren  
  Netwerk Grootte van het netwerk 
    Sterkte en distributie van verbindingen 
    Machtsverhoudingen  
  Economische drivers Omzet/afzet: bedrijfsresultaat  
    Financiële incentives (subsidies cq. boetes, 

kortingen/bonussen) 
  Publieke opinie Opinie en sturing door (groene) NGO's  
    Opinie en sturing door betrokken burgers  
      
  Marktordening Marktstructuur 
    Inkoopvoorwaarden (bovenwettelijke eisen, 

e.g. max. toegestane residuen) 
    Monopolies  
Interne 
kenmerken  

Kennis en vaardigheden Opleiding 

    Sociale / emotionele intelligentie  
    Creativiteit 
    Wijsheid  
    Ervaring  
  Geschiedenis en traditie / gevestigde 

patronen 
 

  Identiteit en taakopvatting  Normen en waarden (intrinsieke motivatie) 
    (Duurzaamheids)ambitie 
    Eigenaarschap en empowerment; agency  
    Gevoeligheid voor prikkels (financiële 

prikkels, handhaving, publieke opinie) 
  Materialiteit  Fysieke structuur en teeltwijze  



85 
 

    Beschikbare techniek (sensoren, monitoring, 
type spuitsysteem) 

    Financiële veerkracht voor investering    
 
Middels de systeemkenmerken werd het mogelijk om, per IPM element, de verschillende 
cases met elkaar te vergelijken.  
 
Meta-analyse 
In diverse rondes is vervolgens een meta-analyse uitgevoerd. Twee onderzoekers namen 
het voortouw, waar vervolgens anderen commentaar op leverden en het stokje overnamen. 
Steeds was hier wisseling tussen onderzoekers die enerzijds betrokken zijn geweest bij de 
uitvoering van het onderzoek, juist meer aan de zijlijn hebben gestaan, zeer inhoudelijke 
expertise hebben op het onderwerp of juist meer affiniteit met wetenschappelijk onderzoek 
en validiteit. Op deze wijze is beoogd researcher-bias (subjectiviteit) zoveel mogelijk te 
voorkomen en middels triangulatie een robuust analyse te verzorgen, zoals gangbaar in 
kwalitatieve studies (e.g. Mays & Pope, 1995). Zo is de analyse een aantal keer heen en 
weer gegaan tot deze volgens allen een voldoende volledig, betrouwbare en robuuste 
weergave was van onze data én een antwoord voorzag op onze hoofdvragen.  
 
Verdiepende interviews 
Om de robuustheid van onze overwegingen ten aanzien van handelingsperspectieven 
verder te toetsen zijn in de laatste fase van onze studie een aantal verdiepende interviews 
gehouden. Respondenten waren vertegenwoordigers van de Topsector Land en Tuinbouw, 
Ministerie van LNV, Wageningen University & Research, Milieukeur, Artemis. Waar relevant 
hebben we de inzichten uit deze verdiepende interviews gebruikt om dan wel onze 
stellingen in de meta-conclusies te bevestigen, dan wel te ontkrachten.  
 

D. Borgen van robuustheid 
Zoals hierboven al her en der aangestipt bij de uitleg van onze methoden, hebben we 
tijdens de uitvoering van deze studie steeds aandacht gehad voor de wetenschappelijke 
robuustheid van onze analyses en de bevindingen en conclusies die daaruit voortkomen. Bij 
kwalitatief-interpretatief onderzoek – waar deze studie een voorbeeld van is – valt 
robuustheid te bepalen middels vier criteria: geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, 
overdraagbaarheid en bekrachtiging (Guba & Lincloln, 1989; Bryman, 2015).  
 
Geloofwaardigheid 
De geloofwaardigheid van deze studie (gelijk aan de interne validiteit), m.a.w. de mate 
waarin de bevindingen een authentieke weergave zijn van de werkelijkheid, is geborgd 
middels een aantal validerende acties. Zo is er voor elk interview een ‘member check’ 
uitgevoerd (Creswell & Miller, 2000): elke respondent heeft een verslag ontvangen van het 
interview ter goedkeuring, om te valideren of we hem of haar goed hebben begrepen. Ook 
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zijn onze tussentijdse bevindingen teruggelegd tijdens de workshops, om nogmaals – en in 
groepsverband – te reflecteren op de validiteit van onze interpretaties. Zowel na de 
member checks als de workshop, is voor elke teelt de analyse bijgewerkt waar nodig.  
 
Betrouwbaarheid 
Dataverzameling 
Om de betrouwbaarheid – de herhaalbaarheid – van onze studie te garanderen, hebben we 
eerst een pilotstudie uitgevoerd en de lessen daarvan samengevat in een plan van aanpak 
voor elke teelt. Daarin staan de draaiboeken van de interviews en de workshops, om te 
zorgen dat deze systematisch zijn uitgevoerd tijdens de verschillende cases. Voorafgaand 
aan de dataverzameling zijn de onderzoekers samengekomen om de aanpak voor elke case 
uitgebreid door te spreken en zo te zorgen voor een uniforme aanpak voor elke casus. 
Eventuele wijzigingen of andere ontwikkelingen zijn steeds opgenomen in de plannen van 
aanpak (die als het ware een levend document waren) om dit zo navolgbaar te houden.  
 
Data-analyse 
Tijdens de analyse hebben we het kader van IPM (met de vier elementen) gehanteerd om zo 
gedeelde structuur aan te brengen tussen de cases. Daarnaast was er sprake van een 
onderzoekersdraaiboek: middels richtinggevende vragen is op elk interview een 
causaalanalyse toegepast. Deze vragen waren: Wat doet de actor? Welke argumentatie 
draagt hij hiervoor aan? Wat is doorslaggevend? Deze maakten het mogelijk om, ook al 
werden de analyses door meerdere onderzoekers uitgevoerd, tot dezelfde uitkomsten te 
komen. Om verder tijdens de analyses researcher bias te voorkomen hebben we strategieën 
van triangulatie toegepast en gezorgd dat de syntheses steeds meerdere malen tussen 
onderzoekers heen en weer zijn gegaan.  
 
Overdraagbaarheid 
De overdraagbaarheid, oftewel de externe validiteit, van onze bevindingen en conclusies op 
meta-niveau hebben we geborgd door een zorgvuldige selectie van teelten te maken. Het 
geheel van onze conclusies biedt inzichten in aspecten van de bredere groep van praktijken 
die ter discussie staan in dit hoofdrapport.  
 
Bekrachtiging 
Bekrachtiging, ofwel objectiviteit en navolgbaarheid, hebben geborgd middels transparantie 
tijdens ons onderzoek. De geanonimiseerde interviewverslagen zijn beschikbaar gemaakt, 
evenals de tussentijdse causaalanalyses en de geïntegreerde causaalanalyses. We hebben 
steeds de onderzoeksactiviteiten vastgelegd, evenals de resultaten die daaruit 
voortvloeiden, en deze beschikbaar gesteld in bijlages.  
 
Daarnaast hebben we op een aantal belangrijke momenten reflectie gevraagd van een 
‘buitenring’ aan onderzoekers (Dr. A. Loeber en Dr. B.J. Regeer) die tijdens deze momenten 
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met een kritische blik keken naar onze methoden en synthesen, en suggesties gaven ter 
verbetering.  
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