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Welkom in de eerste full color-uitgave van
Gewasbescherming. Worden we glossy en gaan
we duur doen? Dat valt wel mee. Uit de
ledenenquête van vorig jaar bleek dat de meeste
lezers uitermate tevreden zijn over de globale
opzet van het blad. Die blijft dan ook
ongewijzigd. Echter, de kosten van kleurendruk
zijn de laatste jaren snel gezakt ten opzichte van
zwart-wit. De redactie en het KNPV-bestuur
waren dan ook van mening dat kleurendruk
zoveel toevoegt dat het wel opweegt tegen de
geringe meerkosten. Dit biedt veel mogelijkheden voor het plaatsen van gekleurde
lijngraﬁeken en ziektebeelden, die meestal in
zwart-wit zeer slecht overkomen.

Themanummers
Ook in deze jaargang gaan we door met het regelmatig uitbrengen van themanummers. De bundeling
van artikelen rondom een bepaald onderwerp is voor zowel schrijvers als lezers interessant. Het
eerstvolgende nummer staat geheel in het teken van detectie van ziekten en plagen, met de nadruk op
quarantaine-organismen. Nederland is geen eiland, en al helemaal niet als het gaat om plantaardige
producten. Er komt en gaat heel wat plantmateriaal over onze landsgrenzen en daarbij komen weleens
wat verstekelingen mee. Dit heeft veel impact op de biodiversiteit en teelt in ons land en het beïnvloedt
de handel en de regelgeving. Door onderzoek komen er echter ook steeds meer methoden beschikbaar
voor een snelle detectie. Het onderwerp van dit themanummer onderwerp komt ook uitgebreid aan de
orde tijdens de KNPV-voorjaarsbijeenkomst.
Daarnaast broedt de redactie op een themanummer over de veranderende regelgeving rondom de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Verandering
Volgens het jaaroverzicht van mijn LinkedIn-account zijn nogal wat contacten het laatste jaar van
werkgever veranderd. Nadere inspectie leert dat dit in de meeste gevallen veroorzaakt wordt door de
overheveling van het ministerie van LNV naar EL&I en het opgaan van de Plantenziektenkundige Dienst
in de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. De veranderingen in de sector gaan tegenwoordig zo snel dat
je, zelfs als je op dezelfde plek blijft, een andere baan krijgt.

Bestuur en organisatie
Binnen de KNPV zullen komend jaar ook een aantal bepalende gezichten veranderen. Een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris maken hun opwachting. Hun invloed in de
organisatie is al sterk voelbaar, onder andere in de organisatie van de Gewasbeschermingsmanifestatie,
die staat gepland voor het voorjaar van 2012. Het is goed om te zien dat in alle activiteiten vooral een blik
vooruit wordt geworpen. De gewasbescherming heeft door onderzoek en innovatie al veel bereikt, maar
zal nog verder (moeten) veranderen. Daar gaan we aan meedoen!

GEWASBESCHERMING | JAARGANG 42 | NUMMER 1 | FEBRUARI 2011

3

