De dreiging van een totale ban op
gewasbescherming is een opportunity
voor de golfsector
Interview Marieke van Rhijn (NGF) en Pieter van der Linden (Bayer)
Chemieconcerns scoren meestal niet zo hoog in populariteitspolls. Als je de publieke opinie mag geloven is dit soort bedrijven zo’n beetje
schuld aan alles wat er fout gaat in de wereld. Milieuverontreiniging, bijensterfte. You name it en de Bayers, Basf-en en Syngenta’s van deze
wereld zijn schuldigen.
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t Op hetzelfde moment grijpen wij allemaal wel
in het medicijnkastje voor een aspirientje of
Saridonnetje van datzelfde Bayer als we een keer
te veel hebben gedronken of ons beroerd voelen.
Vakblad Greenkeeper praat met topdog van
Bayer Nederland, Pieter van der Linden en topdame Marieke van Rhijn van de NGF commissie
duurzaamheid waar beide organisaties elkaar
vaak tegenkomen. Doel van het gesprek op golfbaan Amelisweerd bij Utrechts is te onderzoeken
waar beide organisaties elkaar kunnen versterken
en wat hun visie is op gewasbescherming en The
Green Deal is.
Verkoop
Van der Linden zal de laatste zijn om te ontkennen. Zijn bedrijf leeft van de verkoop van
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chemische middelen. Op hetzelfde moment is
Bayer als geen ander bezig met het ontwikkelen
van minder milieubelastende en biologische middelen. Een goed voorbeeld daarvan is de recente
introductie van een biologisch fungicide onder
de naam Serenade. Dit middel zou moet werken
tegen een fors aantal schimmelziektes, die ook in
golf voorkomen. De toelating van Serenade is op
dit moment overigens beperkt tot de landbouw.
Bayer beseft daarnaast dat het moet opereren in
een markt waar alles wat het bedrijf doet onder
een vergrootglas wordt bekeken. Voor Bayer is
het daarom uitermate belangrijk dat middelen
van het bedrijf op de juiste manier en in de juiste
dosering worden toegepast. Ook commercieel is
dat de enige juiste en duurzame strategie en veel
belangrijker dan op korte termijn één flesje extra

te verkopen. Alleen op die manier zal er draagvlak blijven bestaan voor gewasbescherming. Het
concern hanteert in dit verband de term Product
Stewardship, Dit omschrijft heel precies hoe je op
een verantwoordde manier met producten om
moet gaan. Dat gaat over toepassen in de juiste
dosering, maar ook alle andere maatregelen die
je moet nemen om te zorgen dat een middel de
omgeving het oppervlaktewater of grondwater
niet vervuilt. In de agrarische wereld promoot
Bayer bijvoorbeeld het gebruik van zogenaamde
fytobakken. Dit is een installatie die op een biologisch manier het water dat vrijkomt bij het
afspuiten en doorspoelen van veldspuiten verwerkt. In golf is zoiets nog totaal onbekend.

die minder milieuschade met zich meebrengen en misschien zelfs helemaal
biologisch zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de laatste golfinnovatie van
Bayer. Het fungicide Interface met Stressguard Technologie. Idee van die
laatste technologie is dat je met minder middel meer effect hebt.
Hoewel zegt Van der Linden en hij geeft van Rhijn en de interviewer en
passant een kleine cursus chemie mee en legt de wet van Paracelsus uit:
Deze luidt: ‘Alle substanties zijn giftig. De dosis maakt het verschil tussen
een gif en een hulpmiddel.’ Van der Linden: ‘Voor ons is gebrek aan kennis
over chemie bij het grote publiek een belangrijk probleem. Mensen hebben
steeds minder kennis van chemie en toch steeds meer een mening over wat
chemie betekent.’

Pieter van der Linden en Marieke van Rhijn

Opleidingen
Een aspect waar Bayer en de NGF elkaar sowieso kunnen ondersteunen is
voorlichting en opleidingen op gebied van deskundig gebruik. Zo iets is
een belangrijk onderdeel van de opleidingen, die de NGF samen met onder
andere de HAS ontwikkelt. Marieke van Rhijn: ‘Wat wij erg belangrijk vinden
is dat ook andere partijen in de keten kennis opdoen van gewasbescherming en duurzaam beheer. De golfbaanmanager en baancommissarissen
bijvoorbeeld. Ook hiervoor is samenwerken met de industrie en opleidingen
van cruciaal belang.' Van Rhijn legt in het kort haar uitgangspunten en uitdagingen van de golfsector neer: ‘We leven in een tijd dat de verwachtingen
van onze golfers nog steeds stijgen. Dat komt ook door TV. Tegelijk moet je
de vraag stellen. ´Wat is speelkwaliteit en hoe moet je de gewenste speelkwaliteit bereiken? Voor ons geldt in ieder geval dat de basis gezond moet
zijn en in de basis gaat het om een samenspel tussen de bodem, water
en het grasplantje.’ Van Rhijn vertelt over de hoofdgreenkeeper van Royal
Kopenhagen die bij het voorlaatste congres van de NGFen de DTRF op het
Dutch Open heeft gesproken. Ook deze was van mening dat helemaal zonder chemie op dit moment nog niet haalbaar is.
Van Rhijn: ‘Ik begrijp de actie van staatssecretaris Mansveld wel, die de sector de uitdaging meegeeft om in 2017 de milieubelasting naar beneden te
brengen en ik denk eerlijk dat dit een opportunity is voor de sector.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4895

Ik denk eerlijk dat de dreiging van 2017 voor
een totale ban op gewasbescherming een kans
is voor de sector
Green Deal
De Nederlandse Golf Federatie heeft in haar mission statement duurzaamheid tot een belangrijk beleidsthema verklaard. Op hetzelfde moment heeft
de NGF zich ook actief verbonden aan The Green Deal gewasbescherming,
die er op dit moment nog van uit gaat dat beheer zonder gewasbescherming niet of nog niet mogelijk is. Wel zullen we in de toekomst in
belangrijke mate minder gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken. En
het klinkt tegenstrijdig, maar dat is volgens Van der Linden exact waar de
NGF en bedrijven als Bayer elkaar kunnen versterken. Want om minder te
gebruiken zal er geïnnoveerd moeten worden. De NGF heeft hiervoor het
Innovatienetwerk Sportgrassen ontwikkeld en Bayer werkt aan middelen
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