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Voorwoord / Leeswijzer
Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van Telen met toekomst. Deze rapportage beslaat het tijdvak
november 2004-maart 2005. De rapportage bestaat uit een viertal onderdelen:
1) de voortgangsrapportage in dit document geeft de voortgang op hoofdlijnen plus enkele
aandachtspunten voor de stuurgroep. Bovendien wordt in deze hoofdtekst financieel
verantwoording afgelegd over het jaar 2004 en de begroting voor 2005 weergegeven.
2) Het eerste deelrapport behandeld de voortgang op het terrein van de best practices
gewasbescherming (bespreking per sector)
3) Het tweede deelrapport behandeld de voortgang op het terrein van de bemesting (per sector)
4) Het derde deelrapport geeft de voortgang in de externe contacten, activiteiten en publicaties.
Daarbij ook een beschrijving van de stand van zaken per regio. Plus een samengesteld overzicht
van de nieuwsitems uit de Tmt nieuwsbrieven.
In de eerste voortgangsrapportage van Tmt is de hele projectopzet uitgebreid toegelicht. In deze
rapportage wordt dit bekend veronderstelt. Daardoor kunnen we ons beperken tot de hoofdlijnen.
Voor nu rest me dank te zeggen aan het gehele projectteam van Tmt dat met grote betrokkenheid aan het
werk is en de input geleverd heeft om dit verslag (en de deelverslagen) tot stand te brengen
April 2005
Frank Wijnands, projectleider Tmt.
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1. Telen met toekomst, groepen en organisatie
Het praktijknetwerk Telen met toekomst organiseert groepen praktijkbedrijven met hun relaties rond de
ontwikkeling van meer duurzame productiesystemen (milieutechnisch, ecologisch en economisch) in de
plantaardige sectoren. Het netwerk richt zich zowel op de open als gesloten teelten. Het praktijknetwerk is
in 2003 opgezet en zal lopen tot en met 2007.
Doel van het project is het sterk verbreden van de toepassing van duurzame teeltmaatregelen in de
Nederlandse land- en tuinbouw op weg naar minder milieubelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
nieuwste inzichten vanuit het gewasbeschermings- en bemestingsonderzoek en de innovatieve kracht van
de ondernemers. Om het doel te bereiken is intensieve samenwerking nodig, met zoveel mogelijk bedrijven
en organisaties die invloed hebben op het denken en doen van agrarische ondernemers.

1.1 Wijzigingen in deelnemende groepen
De basis bouwstenen van het open teelten netwerk zijn georganiseerde groepen ondernemers (studieclubs
e.a.). Deze leveren een deelnemer voor het netwerk van individuele praktijkbedrijven (kernbedrijven). Voor
de beschermde teelten zijn groepen ondernemers die hetzelfde product telen de kern van het netwerk (uit
verschillende productieregio's).
In de afgelopen periode is het netwerk versterkt met een drietal groepen (voortvloeiend uit de versterking
die medio 2004 verkregen is). Het betreft een fruitteeltgroep in Flevoland, een boomteeltgroep in Boskoop
en een potplantengroep in de glastuinbouw. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze groepen:
•
In het sierteeltgebied Boskoop is in de late herfst van 2004 de vierde groep boomkwekers van start
gegaan met Telen met toekomst. Samen met Studieclub Regio Boskoop zijn bedrijven gevraagd voor
deelname aan de groep. Inmiddels is er een groep gevormd van dertien kwekers. De bedrijven en
teelten van de deelnemers zijn zeer divers. Een paar bedrijven hebben zich gespecialiseerd in de teelt
van één of enkele gewassen, anderen telen een breed sortiment aan boomkwekerijproducten. Maar alle
deelnemers hebben een pot- en containerteeltbedrijf. In de pot- en containerteelt spelen andere
problematieken bij bemesting en gewasbescherming dan bij vollegrondsteelten. Er is bijvoorbeeld
sprake van andere emissiestromen. Hier zal gericht naar worden gekeken.
•

•

Het praktijknetwerk is onlangs uitgebreid met een potplantengroep. December 2004 heeft de
startbijeenkomst plaatsgevonden bij PPO glastuinbouw in Aalsmeer. In het netwerk zijn vier
verschillende gewassen vertegenwoordigd: Kalanchoë, Potanthurium, Ficus en Calathea (Maranthacea).
Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar kennis gemaakt en is een inventarisatie
gemaakt. De knelpunten liggen met name op het gebied van de plaagbestrijding. Een aantal plagen
komen bij alle vier de gewassen voor, terwijl andere plagen teeltspecifiek zijn. Voor de belangrijkste
ziekten en plagen zijn de mogelijkheden voor een geïntegreerde bestrijding besproken. Deze
maatregelen kunnen worden opgenomen in het gewasbeschermingsplan. De potplantentelers willen
binnen Telen met toekomst leren van eikaars aanpak. Vier deelnemende bedrijven telen al in verre mate
geïntegreerd. De bedrijven die nu nog voornamelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken,
hebben de intentie om meer geïntegreerd te gaan telen en verwachten veel te leren van de voorlopers.
Fruiteelt Flevoland: De studiegroep bestaat uit een elftal telers verspreid over de provincie (5 in de
NOP en 6 in O en Z-Flevoland ). De bedrijven zijn relatief grootschalig en hebben meestal een beperkt
rassensortiment: van de perenrassen wordt voornamelijk Conférence geteeld, bij appel vormen Elstar
en Jonagold de hoofdmoot. De bedrijven hebben te maken met enkele regiospecifieke knelpunten in de
gewasbescherming, zoals bijvoorbeeld de groene appewants, een insect dat een deel van het jaar op
de hier alom aanwezige aardappelen leeft en in het voorjaar grote schade aan appels en peren
veroorzaakt. De telers zien het als een uitdaging om in studieclubverband te werken aan verbetering
van de geïntegreerde gewasbescherming en een vermindering van de milieubelasting. De financiële
marges in de teelt zijn echter klein, bij de invoering van geïntegreerde maatregelen zal dus steeds
rekening moeten worden gehouden met het economisch rendement van de teelt.

Overige ontwikkelingen:
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•

Champignons: Voortvloeiend uit het Tmt projectplan wordt in 2005 in de glastuinbouw een groep

•

Bolbroei: in de vorige stuurgroep is aangegeven dat we niet zoals in het projectplan aangegeven tot de

•

oprichting van een bolbroeigroep overgaan. Aangegeven was dat mede in afhankelijkheid van de
financiële situatie in het glasdeel van het project wellicht een andere bestemming van de gereserveerde
gelen gevonden zou kunnen worden. Daarbij werd gedacht aan de zomerbloementeelt. Een nadere
analyse wees echter uit dat daarvoor geen ruimte kan worden vrijgemaakt.
Maïs; Afgelopen jaar hebben we een maïsdag georganiseerd op Vredepeel. Thema duurzame

•

maïsteelt. In de late herfst is via een contactdag met handelaren en intermediairen het initiatief geboren
om in 2005 verschillende gewasbeschermingsstrategien van een aantal handelaen op Tmt bedrijven
met elkaar te vergelijken. Daarbij staat het bieden van een alternatief voor de probleemherbiciden
(waterschap AA en Maas) centraal. Binnenkort zal met Cumela gesproken worden over de manier
waarop we samen met hun leden in andere gebieden soortgelijke activiteiten kunnen opzetten
De NBVB heeft contact gezocht met Tmt om de mogelijkheden te verkennen om tot verdere

gestart in de champignonteelt. Deze groep is momenteel in oprichting.

samenwerking te komen in twee cultuurgroepen waar Tmt nog niet actief is, te weten de teelt van
fruit onderstammen en vaste planten. Achtergrond daarvan is dat in meerdere cultuurgroepen van de
NBVB intensief gesproken en gedebatteerd is over de best practices gewasbescherming en nu als
hetzelfde gebeurd rond bemesting. Ze ervaren dat als zeer waardevol. Daarom betreuren ze het dat ze
met de twee genoemde en actieve cultuurgroepen niet mee kunnen delen in deze discussies. Naar
mogelijkheden om iets voor deze cultuurgroepen te kunnen betekenen wordt momenteel gezocht. De
gedachte gaat uit naar het starten van een samenwerkingstraject via het opstellen van best practices
gewasbescherming, om van daaruit een project te vormen met steun van Tmt en PT.
Niet in alle 35 groepen van Tmt loopt het project even goed. Er zijn een aantal groepen, die speciale
aandacht vragen. Dart zijn:
De prei groep in Oost Brabant: het ambitieniveau van de deelnemers en hun afnemer (Vlaming) is
niet erg hoog. De discussies verlopen moeizaam en er is weinig bereidheid om tot actie over te
gaan. Het is niet uitgesloten dat we een alternatief voor deze groep dienen te gaan zoeken.
De bollengroep in Flevoland heeft, evenals de KAVB een zeer kritische houding tegenover het
project.
In de groentegroepen in Noord Holland is er nog relatief weinig activiteit, mede gezien de
personele wisselingen in de begeleiding. Ook lijken er, mede door het sterk gewasgerichte karakter
van deze groepen (een gewas per groep) relatief weinig aanknopingspunten voor concrete actie. In
de komende maand wordt een tussenevaluatie opgesteld van de mogelijkheden en actie bereidheid
van deze groepen. Te overwegen valt uit de twee groepen een groep samen te stellen en de
vrijgekomen ruimte in te zetten voor een akkerbouw groep De WLTO heeft hiervoor belangstelling
getoond.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de aantallen groepen en deelnemers die nu draaien. Voor het
overzicht van de plaatsen in Nederland waar Tmt actief is, zie figuur 1.

Sectoren

groepen

Glas

5

39

Akkerbouw, klei

6

94

Akkerbouw, zand

4
6

63

Vollegrondsgroenten
Bollen

deelnemers

5

70
50

Fruit

4

39

Bomen

4

41

Totaal
Uitbreiding

34

396

Paddestoelen i.o.

1

totaal

35
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Figuur 1. Overzicht van groepen en regio's in Telen met Toekomst.
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1.2 Wijzigingen in management en organisatie
leder regio/sectorteam (1-2 studiegroepen) heeft een vaste PPO onderzoeker als aanspreekpunt, deze
wordt in de open teelten gesteund door een vaste DLV'er. Hier de bezetting van de nieuwe groepen:
Fruiteelt Flevoland, nieuwe groep: Jan Mulders (DLV), Herman Helsen (PPO),
Potplanten glastuinbouw, nieuwe groep: Jos Wubben (PPO),
Boomteelt Boskoop, nieuwe groep: Pieter van Dalfsen (PPO), Cees Pastoor (DLV),
In de bestaande regioteams hebben de volgende personele wisselingen plaatsgevonden.
Fruiteelt Utrecht: Jan Mulders i.p.v. Henny Balkhoven (DLV),
Fruitteelt Zeeland: Marcel Wenneker i.p.v. Herman Helsen (PPO),
Fruiteelt Gelderland: Peter Frans de Jong i.p.v. Herman Helsen (PPO), Pieter Aalbers i.p.v Henny
Balkhoven (DLV),
Groente Noord Holland: Coen Knook i.p.v. Nico Bakker (DLV),
Akkerbouw Flevoland: Olaf van Kampen i.p.v. Gert Jan Oosterhuis (DLV), Cees Westerdijk i.p.v.
Arjan Dekking (PPO),
Akkerbouw Noord Nederland: Cees Westerdijk i.p.v. Arjan Dekking (PPO),
Bollen Flevoland: Rick de Wert i.p.v. Martin van Dam (PPO).
Personele wisselingen: redenen veelal het vertrek van een van de begeleiders door het aanvaarden van een
functie elders.
De teams worden per sector aangestuurd door een sectorcoördinator. Dat zijn op het moment:
•
akkerbouw en vollegrondsgroenten; Jan-Eelco Jansma (vanaf 01-03-2005 aangevuld met Harm Brinks
in een verdeling tussen Noord Nederland (Jansma) en Zuid Nederland (Brinks)
•
bollen: Stefanie de Kool
•
bomen: Jelle Hiemstra
•
fruit: Herman Helsen
•
glas: Aleid Dik (vanaf 01-03-2005 vervangen door Eic Kiers, Aleid heeft de WUR-dienst verlaten)
De algemeen projectleider (Frank Wijnands) wordt in een managementteam ondersteund door een
vertegenwoordiger uit de open teelten en de gesloten teelten, respectievelijk Jan-Eelco Jansma en Eric
Kiers. Dit managementteam is aangevuld met Harm Brinks, namens de DLV, de samenwerkingspartner in
het project voor de open teelten. De sectorcoördinatoren vormen samen met het Mt het projectteam.
Van onze medewerkers wordt niet alleen een hoge expertise verwacht van bemesting en
gewasbescherming, maar ook de competenties om samen met ondernemers in de praktijk op hun bedrijven
tot implementatie te komen. Daarnaast wordt verwacht dat zij competenties hebben op het gebied van
gespreks- en luistervaardigheid, groepsprocessen, het verbinden van inhoud en proces, en het komen tot
inspirerende ideeën voor activiteiten en samenwerkingsvormen. Deze specifieke vaardigheden zijn niet altijd
in voldoende mate aanwezig bij onze medewerkers. Daarom heeft Telen met toekomst een maatwerkcursus
laten ontwikkelen door Berenschot, gericht op deze vaardigheden. Deze cursus in is 2004 door vrijwel alle
medewerkers gevolg. Het jaar 2004 is afgesloten met een teamdag voor alle medewerkers waar vooral
aandacht gegeven is aan de missie van het project, de werkwijze en het delen van ervaringen met elkaar.
Daardoor is het teamgevoel sterk toegenomen. Dit werd nog verder versterkt door de partnerdag in januari
2005, waar de meeste convenantpartners aanwezig waren. Op deze dag konden de medewerkers direct
met de convenantpartners in dialoog treden. Ook dat heeft sterk bijgedragen aan hun beleving van nut en
noodzaak van het project. In 2005 zetten we de bijscholingslijn door specifieke aandacht te geven aan de
gespreksvaardigheden en het werken in groepen.

1.3 Acquisitie en versterking door derden
Vanaf voorjaar 2004 is Telen met toekomst gericht op zoek naar versterking van het project via het
verwerven van steun bij andere partijen dan onze landelijke opdrachtgevers. Deze "acquisitie" ligt op het
grensvlak van relatiebeheer. Immers in de gesprekken met potentiële opdrachtgevers wordt
gecommuniceerd over Tmt en haar missie. Deze gesprekken worden met name gevoerd met provinciale
overheden, waterschappen en drinkwatermaatschappijen,
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In de afgelopen periode zijn in vrijwel alle provincies van Nederland gesprekken gevoerd. In de voorgaande
rapportage is gewezen op het totstand komen van nieuwe projecten in Drenthe (SGB gebieden), Noord
Brabant en Noord Holland. Deze projecten lopen m.u.v. Noord Brabant, daar was voorzien in slechts een
jaar 2004. Dit is afgerond.
Sinds het vorige verslag is er een aanvullende groep totstand gekomen in Zeeuws Vlaanderen (akkerbouw)
met behulp van de Provincie Zeeland, is er een groep in oprichting in Kennemerland met behulp van de
provincie Noord Holland en zijn we in de race in Zuid Holland voor een tweetal groepen (in beoordeling).
Initiatieven in Drenthe (offerteverzoek van provincie) zijn op niets uitgelopen. Het project is daar aan een
ander consortium gegund. Met de provincie Noord Brabant is het gesprek nog gaande over de wijze
waarop het 2004 project voortgang kan vinden in 2005 e.v.

1.4 Uitgevoerde activiteiten
In de afgelopen periode zijn alle groepen volop actief geweest m.u.v. de nieuw gestarte groepen (eerste
serie bijeenkomsten en planvorming).. Het eerste teeltseizoen werd afgerond (voor sommigen begon het
tweede alweer bijv. in de bollenteelt). De registraties van de kernbedrijven zijn verzameld en geanalyseerd.
Daarnaast is er in 20004 gelegenheid gegeven om eventueel per groep een specifiek thema (bijv.
Phythopthora bestrijding in aardappelen) verder te verdiepen via het verzamelen van de gegevens over de
bestrijdingsstrategie. Ook werd geïnventariseerd in de groepen welke telers welke best practices uitvoeren
en wat hun ervaringen waren (zie bijlage 1). Dit met name t.a.v. gewasbescherming.
De groepen zijn in de winterperiode een aantal malen bijeen geweest. In totaal varieert dat tussen de 2 en 4
maal. Op de agenda stond per definitie de geïntegreerde aanpak van bemesting en gewasbescherming.
Mede aan de hand van de ervaringen van het afgelopen jaar en de analyse van de registratie en de
inventarisatie van de toepassing van de best practices. Per groep werd de specifieke invulling sterk bepaald
door de vragen van de groep zelf. Waar relevant en mogelijk zijn deskundigen vanuit het mest- en mineralen
en/of het gewasbeschermingsprogramma bij de bijeenkomsten aanwezig geweest voor het leveren van
specifieke expertise inbreng op onderdelen. Bij de bijeenkomsten zijn in een groot aantal gevallen
vertegenwoordigers van de relevante gewasbescherminghandelaren uitgenodigd geweest. In een aantal
gevallen zijn tevens de contactpersonen van de afnemers uitgenodigd. Lang niet in alle gevallen werd
gehoor gegeven aan deze uitnodigingen.
Voor alle kernbedrijven (dus voor alle glasbedrijven) zijn de nieuwe plannen voor 2005 opgesteld voor
bemesting (waar relevant) en gewasbescherming. Dit vaak in nauw overleg met de
gewasbeschermingshandel en/of ketenpartijen. Overleg met deskundigen vanuit 397 en 398 heeft
plaatsgevonden.
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2. Best practices gewasbescherming en bemesting en
samenwerking programma's
2.1 Algemeen
De aanpak van beide thema's in het netwerk staat uitgebreid beschreven in de eerste
voortgangsrapportage. Voor beide thema's bemesting en gewasbescherming wordt samengewerkt met het
betreffende thematische LNV onderzoeksprogramma. De samenwerking met de programma's 397.IV en
398 komt tot uiting in een 4 -tal aspecten: 1) inbreng expertise bij opstellen plannen voor de deelnemende
bedrijven, 2) evaluatie van resultaten in termen van agronomische en milieutechnische knelpunten bij de
toepassing van geïntegreerde strategieën, 3) gerichte bijdrages aan groepsbijeenkomsten (expertiseopbouw) deelnemers en communicatie naar derden en 4) uitvoering van thematisch onderzoek op de
praktijkbedrijven. Het netwerk is de primaire leverancier van praktijkbedrijven bij (eventueel) on-farm
research vanuit programma 397.en 398 en anderen.

2.2 Gewasbescherming en 397
De Best Practices zoals beschreven in de vorig jaar verschenen rapporten, zijn een belangrijke leidraad
voor het werken aan duurzame gewasbescherming in Telen met toekomst. Deze Best practices zijn te
beschouwen als de "top-end" van de geïntegreerde maatregelen. Er is immers nog een heel scala aan
maatregelen tussen de huidige landbouw praktijk en de beschreven Best Practices. In de afgelopen periode
is in alle sectoren de basis best practice lijst uitgebreid met deze "good practices" en is de basislijst waar
nodig herzien, t.b.v. gebruik binnen Telen met toekomst. Dat is dan de gereedsschapskist waaruit geput
wordt. Vanuit deze lijst wordt dan ook gescoord wat de nulsituatie bij de ondernemers was en wat de
jaarlijkse vooruitgang is bij het toepassen van geïntegreerde maatregelen.
Samenwerking 397 - Tmt
De samenwerking is eind 2004 geëvalueerd en van daaruit zijn nieuwe afspraken gemaakt voor 2005
waarbij een sterkere en meer gecoördineerde inbreng centraal staat. Bovendien is er door de versterking
vorig jaar meer geld ter beschikking. Dit kon niet allemaal meer in 2004 ingezet worden. Een deel van dat
geld is doorgeschoven naar 2005. het zal ingezet worden om tot een goede serie demo's en proeven te
komen.
Voorjaar 2005 zal de vraagarticulatie uit 2004 weer opgepakt worden om tot een actueel en goed
geformatteerd overzicht te komen van de kennisbehoefte en vragen vanuit het netwerk Tmt.

2.3 Evaluatie gewasbescherming: visie op werkwijze
Evaluatie algemeen.
De voortgang in het toepassen van geïntegreerde teeltmaatregelen wordt per bedrijf, per sector en over
sectoren heen geëvalueerd. Dat gebeurd door het bijhouden van de implementatiegraad van de best
practices op de deelnemende bedrijven. Daarbij is er aandacht voor:
1) voortgang, kansen, knelpunten en bedreigingen bij de invoering van geïntegreerde gewasbescherming en
2) wordt de resulterende milieubelasting gekwantificeerd via de Bedrijfs Milieu Indicator (BMI). Dat in ieder
geval wat betreft de kernbedrijven. De emissie naar de lucht is weliswaar geen beleidsprioriteit zal echter
wel meegenomen worden als schaduwparameter Deze indicatoren worden tevens gebruikt als management
instrument bij de verlaging van milieubelasting (middelenkeuze).

Evaluatie met deelnemers,
Wordt gedaan via evaluatiegesprek, groepsbijeenkomsten en terugkoppeling bedrijfsregistratie en
resultaten (in perspectief groep).

Nieuwe ideeën
Best practices en ondernemers
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Bovenstaande aanpak levert waardevolle informatie op voor beleid en onderzoek. Welke best practices (BP)
blijken in de loop van de tijd effectief en haalbaar en welke moeten als het ware terug naar het onderzoek
voor revisie.
Best practices en ketenpartijen
Voor de verdere verspreiding van deze beproefde BP's is het van groot belang dat dit opgepakt wordt door
de verschillende partijen die technische voorlichting aan ondernemers geven (intermediairen, handelaren,
afnemers ) en dat dit in het kenniscircuit besproken wordt.
We zijn in Tmt begonnen met het in kaart brengen van de houding van de ketenpartijen tegenover deze
BP's. Ook zij kunnen natuurlijk om uiteenlopende redenen de BP's accepteren of verwerpen. Anders gezegd,
hun kennis- en ervaringsniveau in combinatie met hun handelingsperspectief (wat is hun missie en wat
"doen" ze met ondernemers) maakt dat ze een keuze maken uit de BP's die ze willen en kunnen
verspreiden. Daar waar kennis en ervaring ontbreekt, probeert Tmt te voorzien in het platform en de praktijk
om deze kennis en ervaring op te doen. Desalniettemin is het inzicht in wat ze willen verspreiden en
waarom weer van groot belang voor het definiëren van de verder benodigde actie.
Zo ontstaat een deel van een keten. Welke BP worden door boeren overgenomen en welke worden ook
door handelaren verder verspreid. Zo heeft een gewasbeschermingshandel in het algemeen weinig animo
om mechanische omkruidbestrijding te promoten etc.
Het in kaart brengen van de houding t.o.v. de BP's is zoals gezegd begonnen in Tmt en zal in 2005
voortgezet worden.
Best practices en probleemhouders
VEWIN en de Unie van waterschappen hebben te maken met waterkwaliteitsknelpunten veroorzaakt door
gewasbeschermingsmiddelen. In specifieke regio's waar Tmt actief is worden in toenemende mate deze
knelpunten als prioriteit meegenomen in het werk. Wat zijn de knelpunten, in welke toepassingen en in welke
teelten worden deze middelen gebruikt, bestaan er alternatieven in de vorm van BP's, zijn deze haalbaar en
effectief. Zo sluit deze keten op de voorgaande aan en kan er steeds gerichter gewerkt worden aan het ook
op regionale schaal oplossen van de knelpunten in de waterkwaliteit.
Overigens leent deze ketenbenadering zich ook uitstekend om in relatie gebracht te worden met de
sectorplannen van LTO.
Voortgang in milieutechnische prestaties
We kwantificeren binnen Tmt de milieutechnische prestaties van de deelnemende kernbedrijven. Dit is met
name bedoeld om feeling te krijgen voor de knelpunten en voor de toepassingen die dat veroorzaken. In die
zin is het een didactisch instrument. Wanneer je dit jaren achter elkaar doet krijg je een aardig idee van de
vooruitgang. Toch kunnen hier geen categorische uitspreken over de potentiële prestaties van sectoren aan
ontleend worden. Daarvoor is de steekproef te klein.
Een mogelijke optie om meer te doen met de nieuwe teeltstrategieën die op de Tmt bedrijven toegepast
worden en de potentiële vermindering van de milieubelasting ligt in het gebruik van de nationale Milieu
indicator. De hieronder beschreven ideeën zijn voortvloeisel uit de dialoog met de NMI bouwers (Merkelbach
c.s.)
Dit instrument is in de afgelopen jaren ontwikkeld en nagenoeg gereed voor gebruik. Op dit moment wordt
nog gewerkt aan de wijze waarop de CBS gegevens aangeleverd worden aan het rekenmodel, en wordt met
LTO gesproken over de juistheid van de referentiegegevens uit 1998 en een aantal "vertalingen"eromheen.
Bovendien is voorzien dat dit jaar gewerkt wordt aan het ontwerpen en vullen van een databank met alle
standaardgegevens die nodig zijn om de milieutechnische indicatoren te berekenen (offerteverzoek van
VROM aan CTB). Komrende winter zullen naar alle waarschijnlijkheid de berekeningen over 2004 uitgevoerd
worden in vergelijking met de referentieperiode 1998.
De NMI kan zichtbaar maken per regio (kaarteenheid nog veel kleiner) waar, in welke gewassen en bij welke
toepassingen de problemen met de milieukwaliteit zich voordoen. En of er voortgag geboekt wordt.
Nu is het idee om vanuit Tmt scenario's te laten doorrekenen voor Nederland of specifieke gebieden.
Scenario's die verschillen in mate van "geïntegreerdheid" en toepassing/incorporatie van best practices
gebaseerd op de ervaringen in Tmt. Deze doorberekening kan dan aan het licht brengen hoeveel
'verlichting"; er in de milieuproblemen op regionale schaal mogelijk is, c.q. zichtbaar maken hoeveel
voortgang Tmt heeft ten opzichte van de gemiddelde praktijk. Op deze wijze kunnen we de stand van zaken
beter in kaart brengen en waar nodig en mogelijk nog gerichter werken.
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Een soortgelijk idee ligt al in aanvraag bij het LNV emissie programma 416. Een aanvraag vanuit de KAVB
ter doorrekening van de situatie nu in de bollenteeltstreken de Noord en de Zuid. Ter verkenning van de
milieutechnische problemen, mede in vergelijking met de door de waterschappen geconstateerde
problemen.

Nu stellen we vanuit Tmt het volgende voor:
1) aansluiting zoeken bij KAVB pilot De Noord en de Zuid die deze zomer uitgevoerd gaat worden. Dit door
een aantal scenario's mee te laten lopen bij de berekeningen.
2) deze winter een paar pilots (gewassen-plaag combinaties) uit te voeren parallel aan de volledige NMI
berekening,
3) zomer 2006 een vrij volledig pakket te laten doorrekenen met de NMI om bovenstaande informatie boven
tafel te krijgen.
Deze fasering is met name ook van belang om in voldoende mate met de verschillende actoren, met name
LTO, overleg te kunnen plegen over de input en de interpretatie van de output.

Vraag aan stuurgroep:
1) kan de stuurgroep zich vinden in de ketenbenadering die hierboven geschets is en
2) kan de stuurgroep het hierboven geformuleerde voorstel steunen?

2.4 Evaluatie gewasbescherming: 2004
In Bijlage 2 is gerapporteerd over de voortgang met de implementatie van de best practices in de
verschillende sectoren. In bijlage 2a wordt per sector besproken welke best practices ingang vinden, en
welke nog op moeilijkheden stuiten. Vervolgens wordt ook besproken waar nog kansen liggen. Daarnaast
wordt vanuit een milieutechnische invalshoek gekeken naar de prestaties van de kernbedrijven. Aangegeven
wordt bij welke toepassingen de problemen liggen en of er nog aanknopingspunten voor oplossingen zijn. In
de bijlage 2b wordt een volledig overzicht gegeven van de implementatiegraad van de best practices.
Uit deze bijlages moge blijken dat best practices werkelijk centraal staan in het project en dat na het eerste
teeltjaar duidelijk is waar de knelpunten en de kansen liggen. Dit vormt natuurlijk de agenda voor het werk in
de komende jaren. Tevens is op deze manier een goede nulmeting gerealiseerd waaraan de voortgang in
het project kan worden afgemeten.
De rapportage verschilt over de sectoren enigszins qua accenten en gebruikte analyse methoden. Deze
rapportage wordt tevens gebruikt om elkaar te inspireren bij de omgang met en analyse van de toepassing
van best practices in de praktijk.

2.5 Bemesting en 398
Geïntegreerde teeltmaatregelen
In navolging van Best Practices gewasbescherming zijn in de afgelopen periode voor de sectoren
akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen en boomteelt ook Best Practices bemesting opgesteld
worden. De Best Practices bemesting is een overzicht van bemestingspraktijken die passen bij de nieuwe
gebruiksnormen uitgebreid met maatregelen die verder gaan en kunnen bijdragen aan het behalen van de
gewenste waterkwaliteit. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt naar strategische en operationele
maatregelen. Per maatregel wordt beschreven hoe deze werkt, wat het effect is op de milieubelasting, wat
eventuele belemmeringen zijn en in hoeverre de methode al in de praktijk gebruikt wordt. De Best Practices
zijn besproken met klankbordgroepen van telers (LTO). De rapporten voor de sectoren akkerbouw,
vollegrondsgroente en bollen liggen bij de drukker (eind april klaar). Bij de boomteelt is wat vertraging
ontstaan door een langere doorlooptijd voor de reacties vanuit de sector (ook besproken in gewascie's).
Samenwerking 398 - Tmt
In 2005 worden vanuit 398 de ingezette lijnen van 2004 verder vervolgd. Voorzien is in een lichte
uitbreiding van de middelen vanuit 398 voor het bemestingswerk in Tmt (van 110 naar 130 keuro). Deze
uitbreiding zal gebruikt worden om het in Tmt gedefinieerde samenwerkingsproject te versterken zodat er
voldoende ruimte ontstaat voor een goede inbreng in de analyse van de gegevens. In 2005 zal het aantal
demo's en proeven vanuit 398 op de bedrijven van Tmt beperkt zijn. Dat hangt samen met het gegeven dat
2005 het afsluitende jaar van dit programma is, waardoor er een lichte verschuiving in de richting van
verslaggeving is. Wel is door LNV het belang aangegeven van een versterkte communicatie naar de praktijk.
Daarover zal intensief afgestemd worden tussen Tmt en 398. Dit overleg vindt in april plaats.
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Monitoren milieukwaliteit / bemonsteringen / RIVM
Inmiddels is ism RIVM een meetprogramma opgezet. Gemeten zal worden aan de grondwaterkwaliteit op
zandgronden. Voor de goede orde het betreft hier dan 11 kernbedrijven in het zandgebied met een
grondwaterspiegel op een diepte binnen 3 meter minus maaiveld. In de periode oktober 2004-maart 2005
zullen op een beperkt aantal bedrijven nog monsters genomen worden drains en slootwater.
Kennisverspreiding mineralenbeleid
In de afgelopen periode heeft Tmt aan LNV aangegeven op welke wijze het netwerk benut zou kunnen
worden voor de kennisverspreiding in het kader van het mineralenbeleid. De totale discussie over de
invulling van de beschikbare gelden is echter veel breder. Op het moment is er nog geen duidelijkheid over
een evt rol van het netwerk.
Vanuit 398 is in samenwerking met Tmt een projectvoorstel ontwikkeld "Telers Mineralen Paraat" dat
voorziet in aanvullende proeven en demo's op de Tmt bedrijven ter ondersteuning van de toepassing van de
best practices en het kunnen voldoen aan de gebruiksnormen van 2006. onderdelen van dit pakket zijn zeer
recent goedgekeurd en worden nu met LNV verder uitgewerkt.

2.6 Evaluatie bemesting
Evaluatie algemeen
Registratie en analyse, de inzet van teeltmaatregelen en meststoffen worden voor de kernbedrijven
bedrijfsbreed geregistreerd. Hieruit worden diverse bemestingskengetallen berekend (op grond van
forfataire afvoer). Ook worden volledige bedrijfs(poort) balansen berekend (forfaitaire gehaltes producten).
De kengetallen worden afgezet tegen de te verwachten gebruiksnormen. Deze kengetallen dienen als
indicator voor het beoordelen van de voortgang bij het reduceren van de (potentiële) milieubelasting. In de
volgende rapportgae zal aan de hand van de best practice overzichten ook inzicht geven kunnen worden in
de mate waarin de bedrijven deze praktijken eeds toepassen.
Evaluatie met deelnemers, via evaluatiegesprek, groepsbijeenkomsten en terugkoppeling bedrijfsregistratie
en resultaten (in perspectief groep).

Evaluatie 2004
In bijlage 2 is een overzicht geven van de analyse van de bemesting van de deelnemende kernbedrijven.
Voor enkele sectoren zijn er meer gegevens verzameld. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven
van het gebruik van stikstof (N) en fosfaat (P205) op deze bedrijven. Om te zien of er bij de huidige
bemestingsstrategie knelpunten te verwachten zijn als in 2006 de nieuwe meststoffen wet wordt ingevoerd,
is dit gebruik wordt vergeleken met de verwachte gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat in 2006. Het
betreft hier gegevens van slechts enkele bedrijven per sector in slechts één jaar. De conclusies zijn daarom
niet per definitie representatief voor de hele sector. Wel geven ze een indicatie waar de knelpunten en
kansen liggen. Voor de N-gebruiksnormen en N-werkingscoëfficiënten is gebruik gemaakt van voorlopige
cijfers, die nog kunnen veranderen.
Uit de gerealiseerde bemesting van 2004 blijkt dat de akkerbouw voor een zware opgave staat om aan de
vermoedelijke wetgeving van 2006 te voldoen. Knelpunten vormen het hoge gebruik van dierlijke mest op
gemengde bedrijven, werkingscoëfficiënten van dierlijke mest bij najaarstoepassing op kleigrond die lager
zijn dan de wettelijke werking en de ruimte die bedrijven nodig hebben om in bepaalde situaties te kunnen
corrigeren. Om op het scherpst van de snede te kunnen bemesten, zal nog meer dan nu toe gelet moet
worden op het verhogen van de stikstofbenutting. Aangrijpingspunten vormen de keuze van de soort
dierlijke mest, het tijdstip, de dosering en de wijze waarop de mest wordt toegediend, het gebruik van
mineraalarme compost, het gebruik van de dikke, rulle fractie van gescheiden drijfmest op de kleigrond en
het toepassen van systemen van geleide bemesting. Deze mogelijkheden zijn o.a. weergegeven in de
publicatie "Best practices bemesting". Ook zullen telers zelf moeten gaan experimenteren om de
bemestingsgift te verlagen. Uit de registraties blijkt dat er sprake is van een zeer grote spreiding in hoogte
van de bemesting. Niet meer geven dan nodig is, is de eerste en gemakkelijkste stap om met behoud van
opbrengst en kwaliteit de N-gift te verlagen.
De fosfaattoestand van de grond is over het algemeen zodanig dat verlagen van de fosfaatgift de
eerstkomende jaren niet tot problemen zal leiden.
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In de vollegrondsgroenteteelt overschrijden enkele bedrijven de vermoedelijke N-gebruiksnorm. Het
betreft gespecialiseerde bedrijven, een aardbeienbedrijf en een preibedrijf. Uit de aanvoer van werkzame
stikstof per gewas blijkt dat individuele gewassen vaak hogere giften ontvangen dan de gestelde
gebruiksnormen. Op andere gewassen wordt minder dan de gebruiksnorm bemest, zodat toch 2/3 van de
bedrijven binnen de normen blijft. Knelpunten bij het halen van de vermodelijke N-gebruiksnormen treden
vooral op bij aardbei, prei, bloemkool, andijvie, spinazie en Chinese kool.
Twee kernbedrijven overschrijden de fosfaatgebruiksnorm, namelijk het preibedrijf en een
bladgewassenbedrijf. Voor fosfaat komen overschrijdingen van de gebruiksnorm bij alle gewassen voor,
behalve bij IJssla. Overschrijdingen vinden vaak plaats bij een hoge aanvoer van plantaardige organische
meststoffen, en incidenteel bij hoge aanvoer van P-kunstmest of dierlijke mest.
In de bollenteelt treden de N overschrijdingen op bij dahlia, lelie, hyacint en krokus. Met de organische
bemesting voor dahlia en hyacint worden veel meer N aangevoerd dan nodig is, hier kan de gift verlaagd
worden zonder schade aan de teelt. De organische stof-behoefte kan gedekt worden met mineraal-armere
meststoffen, bijvoorbeeld compost. Dan komt de bemesting veel dichter bij de voorlopige N-normen, maar
voor dahlia zou ook de kunstmestgift verlaagd moeten worden, evenals bij krokus en lelie. De kunstmestgift
kan verlaagd worden door beddenbemesting toe te passen, maar dat levert niet genoeg besparing op om
de normen te halen. Met name voor lelie en dahlia lijkt de voorlopige norm erg knellend. Voor krokus kan
ook bespaard worden door toepassing van het nieuwe stikstofbijmestsysteem, dat in de loop van 2004
beschikbaar is gekomen.
De normoverschrijdingen voor fosfaat onstaan met name omdat vanaf 2006 alle meststoffen en misschien
ook hulpstoffen (stro) meegeteld worden als P-aanvoer. Hier kan op de aanvoer bespaard worden door het
nieuwe P-bemestingsadvies te volgen. Dahlia heeft bij een standaard Pw van 25 meer nodig dan de norm,
135 kg P205 per ha. Een bemesting volgens advies voor dahlia zal daardoor soms (afhankelijk van de Pw)
gecompenseerd moeten worden door minder P-aanvoer bij andere gewassen. De P-aanvoer met organische
bemesting, gericht op handhaven van het organische stofgehalte, kan verlaagd worden door keuze voor
mineraalarme meststoffen.
De gebruiksnormen voor boomteeltgewassen zijn laag en worden daardoor snel overschreden bij de
toepassing van dierlijke mest voor het planten van het gewas. Plantaardige producten (b.v.
compostsoorten) zijn hiervoor een goed alternatief maar ook hier is beperking in de aanvoer noodzakelijk
om aan de gebruiksnormen te voldoen. De teelt van groenbemesters of zwarte braak kunnen een aanzien
deel van het oppervlak bedragen, tot ongeveer 25%. Deze groenbemesters worden doorgaans een heel
groeiseizoen geteeld en hebben vooralsnog geen N-gebruiksnorm: er wordt immers niets afgevoerd. Op
bedrijfsniveau worden de gebruiksnormen daardoor nog lager.
Knelpunten ontstaan als een ondernemer alleen sterk groeiende gewassen heeft. De gebruiksnorm is
gebaseerd op de gemiddelde N-behoefte van sterk- en zwakgroeiende gewassen. Een bedrijf met alleen
sterk groeiende gewassen overschrijdt daardoor de gebruiksnorm bij het uitvoeren van de bemesting
volgens de bemestingsadviesbasis voor de boomteelt.
De toepassing van dierlijke mest wordt vrijwel onmogelijk als aan de gebruiksnormen moet worden voldaan.
Het relatief grote aandeel groenbemesters vormt een knelpunt als hier enige vorm van N-bemesting op
uitgevoerd wordt.
Het verschil tussen wettelijke en landbouwkundige (werkelijke) werkingscoëfficiënt van organische
meststoffen dient meer aandacht te krijgen bij de beoordeling van producten. De resultaten laten een
hogere wettelijke werking van stikstof zien dan de werkelijke werking. Vanuit bemestingsoogpunt zijn de
producten die dit veroorzaken ongunstig voor een bemesting binnen de normen, immers wettelijk moet een
hogere werking berekend worden dan werkelijk (landbouwkundig).
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3. Netwerkvorming en activiteiten
3.1 Visie Telen met toekomst, doelgroepen en communicatieplan
Telen met toekomst zoekt samenwerking met diverse actoren en belanghebbenden rond de bedrijven. Deze
samenwerking wordt dan de motor voor het verbredingsproces. De doelgroepen zijn:
1. probleemhouders en belangenbehartigers:
2. advies/verkoop/intermediaren (ketenpartijen):
3. kennisnetwerk:
4. beleid/overheden
5. Maatschappelijke organisaties
Daarnaast wordt gericht gezocht naar aansluiting en samenwerking met reeds lopende of startende
regionale en landelijke projecten op dit terrein.
Gezien de opdracht van Telen met toekomst ligt het accent bij onze activiteiten bij de tweede en de derde
doelgroep. Zij zijn de partijen die het meeste invloed hebben op het denken en doen van ondernemers.
Onder de eerste doelgroep vallen eigenlijk vrijwel alle convenantpartners (in ieder geval op landelijk niveau).
Voor iedere doelgroep wordt een eigen strategie gevolgd. In de voorgaande rapportage is de strategie
nader uitgewerkt.
•
Gegeven het hoge gehalte convenantpartners, wat betreft gewasbescherming, in de eerste categorie,
wordt voor deze groep met name de strategie gevolgd van de dialoog in het kader van het convenant
en het opzetten van gezamenlijke activiteiten (zie 4.3).
•
Via een regionale en sectorale analyse worden de belangrijkste spelers in de tweede doelgroep
onderscheiden. Zij worden deels benaderd met een open uitnodiging om bij het project betrokken te
raken (ketenpartijen gelieerd aan deelnemers van het project) deels opgezocht om de mogelijkheden
tot samenwerking te verkennen (zie 4.2).
•
De derde doelgroep: het kenniscircuit wordt enerzijds benaderd via de algemene communicatie via
vakbladen, websites etc. en anderzijds via gesprekken met de betrokken organisaties (zie 4.2).
Het aanvullend relatiebeheer vanuit Tmt is niet gericht op het opzetten van gezamenlijke activiteiten, maar
op het op hoofdlijnen informeren over het project en de inhoud. Het gaat daarbij om de managementlaag
van vele organisaties die van belang kan zijn bij de toonzetting rond het project en bij het vinden van
draagvlak voor concrete activiteiten. Intern karakteriseren we deze groep als de opinieleiders, de
beleidsmakers, de beslissers en de bruggenbouwers. Mede ten behoeve van dat relatiebeheer is de
elektronische nieuwsbrief in het leven geroepen (totnutoe vijfmaal verschenen).
Gegeven deze richtlijnen en aanwijzingen is het vervolgens aan de regio/sectorteams invulling te geven aan
het communicatieplan. De bijbehorende middelen worden ter beschikking gesteld vanuit het project. De
plannen worden getoetst aan het algemene kader, waar nodig en mogelijk op elkaar afgestemd en na evt
veranderingen in uitvoering genomen. Een deel van het relatiebeheer enerzijds en de inspanning gericht op
vervolgactiviteiten (met name convenantpartners) wordt door het Mt van Tmt uitgevoerd.

3.2 Gerealiseerde activiteiten in relatie tot diverse partners
Als bijlage 3 bij deze hoofdtekst is het rapport gevoegd over de externe contacten en activiteiten. Daaruit
valt op te maken dat het netwerk van Tmt groeiende is en het aantal gerealiseerde activiteiten toeneemt.
Toch gebeurt er niet in alle regio's zoveel als we graag zouden zien. Dat hangt soms samen met het
karakter van het gebied en de teelten, soms met de vaardigheden van onze medewerkers of de personele
wisselingen in de afgelopen periode. Vanuit het managementteam wordt gericht ondersteuning geven aan
die regio's en teams die achterblijven in de opbouw van het netwerk en de realisatie van activiteiten.
In de voorgaande rapportage is vrij uitgebreid beschreven wat de inhoud van de contacten met de
convenantpartners is geweest. Hieronder zullen wat belangrijke hoofdlijnen uit de contacten met de partners
en de ervaringen in het veld van de afgelopen periode weergegeven worden:
•
Agrodis:
o stukje over Tmt in nieuwsbrief van Arodis opgenomen.
o Leden in het veld werken over het algemeen constructief mee binnen Tmt door deelname aan de
groepen of het opzetten van activiteiten en het meepraten over de best practices. In verschillende
regio's en sectoren is in verschillende werkvormen gesproken met toeleveranciers over de best
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•

•

practices. Welke spreken aan, waar worden knelpunten verwacht etc. ?. Uit deze gesprekken komen
vaak vervolgactiviteiten voort (demo's vanuit de handel op Tmt bedrijven bijvoorbeeld, lezingen,
proeven etc.).
o Veel particuliere handelaren in gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt zijn verenigd in de
VEPAF. Met en voor de VEPAF leden is in november een workshop georganiseerd over
geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in de fruitteelt. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst zijn gesprekken op gang gekomen met een aantal individuele handelaren die moeten
leiden tot gezamenlijke activiteiten. Emissie-arme spuittechnieken zijn hierbij populair maar ook het
toetsen onder praktijkomstandigheden van biologische middelen tegen perebladvlo is een
voorbeeld. Ook met coöperatieve handelaren in gewasbeschermingmiddelen vinden dergelijke
gesprekken plaats.
o Vanuit de bollenervaring wordt opgemerkt: "Het blijkt (nog) niet makkelijk concrete afspraken te
maken met leveranciers over actieve ondersteuning en het promoten van Best Practices naar
klanten. Actieve steun aan Best Practices die tot doel hebben het gebruik te reduceren rekenen
leveranciers niet tot hun 'core business' "
o De glastuinbouw merkt op: "Alle deelnemers vanuit de leveranciers waren enthousiast over het
project en willen het graag uitdragen. Het is wel duidelijk dat iedere leverancier een eigen invulling
geeft aan gewasbescherming. Allen, zonder uitzondering, houden zich ook bezig met inzet van
geïntegreerde maatregelen, o.a. door de verkoop van natuurlijke vijanden. Over inzet schema's
(welke nat. vijanden) en hoeveelheden heeft ieder leverancier zijn eigen idee, voornaamste reden
hiervoor is dat ze zich willen onderscheiden van hun collega leveranciers".
Nefyto
o op centraal niveau geen nieuwe ontwikkelingen
o Met de Nefyto leden Asepta en Bayer zijn gezamenlijke demo's opgezet in Utrecht, Zeeland en
Flevoland. Het betreft de inpassing van nieuwe middelen in de geïntegreerde gewasbescherming,
waarbij gekeken wordt naar de deugdelijkheid van toepassingen, maar waarbij ook wordt gelet op
ongewenste neveneffecten op bijvoorbeeld natuurlijke vijanden,
o Er is in samenwerking met Strateeg en Syngenta/van Iperen een open middag chrysant
georganiseerd bij één van de telers uit het netwerk chrysant.
LTO naast het algemene relatiebeheer en de gesprekken die in dat kader over Tmt worden gevoerd is
het goed om met name de volgende punten hier eruit te lichten;
o KAVB: Met de KAVB vindt vanaf het begin van het project regelmatig overleg plaats en ook
afgelopen periode zijn een aantal initiatieven gezamenlijk genomen, zoals het initiëren van het
overleg met de leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. De situatie is echter nog niet dat de
KAVB de netwerken van Tmt gericht benut. Ook heeft het met name in Noordoost Nederland en
Flevoland moeite gekost om de KAVB kring ervan te overtuigen dat Tmt geen bedreiging is. Het
blijkt belangrijk om de verschillende KAVB kringbesturen op de hoogte te houden vanuit het netwerk
en er niet vanuit te gaan dat wat het landelijke KAVB bestuur zegt ook geldt voor de regionale
besturen. Begin 2005 is daarom naar de verschillende kringbesturen een overzicht gestuurd van de
activiteiten in het regionale netwerk van het afgelopen jaar.
o NBvB In alle cultuurgroepen van de NBvB is het project Telen met Toekomst toegelicht en zijn de
Best Practices Gewasbescherming besproken. Afgesproken is dat elke cultuurgroep een
afgevaardigde levert voor een door de NBvB op te richten klankbordgroep die de BP jaarlijks
bespreekt en zo nodig kan aanpassen. De NBVB wil ook best practices opgesteld hebben voor twee
cultuurgroepen die nu nog niet beschreven zijn.
o NFO: In Gelderland bestaan goede contacten met de regionale afdelingen van de Nederlandse
Fruittelers Organisatie (NFO) en het waterschap Rivierenland. Met deze partijen is op 31 maart 2005
een manifestatie spuittechniek en emissiebeperking georganiseerd voor telers in dit gebied. Alle
partijen (Waterschap, NFO en TmT) hebben een deel van de uitvoering voor hun rekening genomen
middels een voordracht of een demonstratie. In Zeeland heeft de ZLTO een actieve rol bij de
activiteiten van Tmt. In Utrecht bestaat een nauwe samenwerking met LaMi, De groep in Flevoland
is onlangs opgestart. De werving van de groep heeft volledig in overleg met de regionale afdeling
van de NFO plaatsgevonden,
o LTO groeiservice heeft voor de sierteelt (glas) een kennis & implementatie project genaamd
Strateeg. Met de projectleider Strateeg is regelmatig overleg met de trekkers van de
sierteeltgroepen (chrysant, roos en potplanten) om het communicatiebeleid op elkaar af te
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stemmen. Dit resulteert in gezamenlijk georganiseerde activiteiten (open middag chrysant, roos),
bijdragen van Tmt aan publicaties van Strateeg (o.a. vakblad voor Bloemisterij, nieuwsbrief
Strateeg), lezingen en stands op infomarkten van Strateeg.
o Voor de LTO organisaties gericht op akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is het verhaal minder
rooskleurig. Tmt onderhoudt contacten met de diverse geledingen van LTO. De contacten blijven
nog beperkt tot het uitwisselen van informatie. Tot nu toe blijkt het moeilijk tot concrete afspraken te
komen over gezamenlijke activiteiten. Met name in de sector akkerbouw ontmoeten we bij regionale

.

bestuurders nog regelmatig scepsis ten opzichte van Tmt. Een paar aanzetten tot gezamenlijke
actie zijn in de kiem gesmoord. De aanvankelijke afspraak samen met het Masterplan Phytophthora
de optimale bestrijdingsstrategie te communiceren naar alle aardappeltelers in Nederland is onlangs
afgeblazen door het Masterplan, zij geven er de voorkeur aan dit zonder Tmt te doen. Naar
aanleiding van een inleiding door Tmt op de vergadering van de Commissie Vaktechniek Akkerbouw
(CVA) is door de secretaris van deze commissie het voorstel gedaan aan Tmt, HPA en LTO
gezamenlijk een lijst op te stellen en te communiceren: '25 tips voor snelle milieuwinst in de
akkerbouw'. Tmt heeft hierop enthousiast gereageerd, LTO liet echter weten het idee te
ondersteunen maar de uitvoering een taak van Tmt te vinden en dit niet gezamenlijk te willen
oppakken. Beide reacties zijn door Tmt als teleurstellend ervaren.
VEWIN

•

o Tmt zal in haar werk in met name 2005 met prioriteit inzetten op de Top 5 die uit fase 2 van Schone
bronnen komt. Gezien het feit dat het een nationale top 5 betreft, zullen we op lokaal/regionaal
niveau tevens aansluiten bij de knelpuntenlijst die daar is opgesteld.
o Binnenkort vindt afstemming plaats tussen het Schoon water project in Brabant en Tmt (mede op
wens financier).
o Met de overige waterkwaliteitsprojecten wordt later dit voorjaar gesproken.
Unie van Waterschappen:

•

o In vrijwel alle regio's zijn gesprekken gevoerd met waterschappen over hun knelpunten. Per casus
wordt bekeken op welke wijze Tmt bij kan dragen in het oplossen van die knelpunten. In een aantal
gevallen wordt door de waterschappen actief meegewerkt aan Tmt, bijv. door het leveren van
inhoudelijke bijdragen aan bijeenkomsten of het samen organiseren van activiteiten.
Plantum
o Telen met toekomst is in gesprek met de zaadfirma's Syngenta en BEO. Knelpunt ligt hier bij de
toelating van zaadcoating met het middel (Gaucho) tegen luis en koolvlieg. Na een aanvankelijke
toelating vorig seizoen is het momenteel niet toegestaan.

Afnemers
Voor een aantal regio's en sectoren leiden de contacten met Afnemers ook tot gezamenlijke activiteiten
(Agrifirm, Rijko, Avebe onder meer). Een aantal telen met toekomstgroepen hebben intensieve contacten
met kleinere afnemers (vaak gespecialiseerd), veelal is de uitwisseling van kennis dan intensief. Bakker
Barendrecht, Greenery en veiling ZON zijn belangrijke grote afnemers van vollegrondsgroenten. De eerste
gesprekken die zijn gevoerd hebben niet tot een concreet vervolg geleid. Voorlopig lijkt alleen Bakker
Barendrecht geïnteresseerd in samenwerking met Telen met toekomst.
Provincies
Een aantal provincies steunt met raad en daad Tmt. Hier zij met name gewezen op Noord en Zuid Holland,
Zeeland en Brabant.
Kennisnetwerk
In het kennisnetwerk wordt voor enkele sectoren goed samengewerkt met de LTO organisaties. De
verschillende regiogroepen boomteelt van Tmt werken bijvoorbeeld bij de organisatie van de verschillende
activiteiten veel samen met de NBvB kringen en regionale studieclubs. In de bollensector biedt de
samenwerking met de KAVB goede mogelijkheden voor het leveren van inbreng in studieclubs. Daarom is in
de tweede helft van 2004 een programma opgesteld van mogelijke lezingen voor studieclubs. Dit
programma is verstuurd naar de KAVB kringbesturen en gepubliceerd in het Vakblad BloembollenVisie. Naar
aanleiding hiervan zijn er in de afgelopen periode vier lezingen met discussie gehouden met studieclubs in
De Zuid, vijf in De Noord en één in West-Friesland.
Op landelijk nivo is er in de fruitteelt regelmatig contact met de kennisconsulent van de NFO. Dit resulteerde
o.a. in de inbreng van Tmt op de landelijke NFO-PT-PPO studiedag voor telers in december 2004. Tmt
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organiseert samen met het NFO-project "Kennen en herkennen" een studiedag in mei van dit jaar. Kennen
en herkennen van ziekten en plagen in het kader van "geïntegreerde gewasbescherming" is het onderwerp
van de dag
De samenwerking met de intermediairen organisatie Fruitconsult levert in de fruitteelt mooie activiteiten op.
Er is nl. vanuit Tmt inbreng geleverd op de studiedagen voor klanten in januari 2005. Er werden
voordrachten gehouden over geïntegreerde maatregelen en er werd gediscussieerd rond posterstands. In
totaal zijn tijdens deze 2 dagen circa 700 fruittelers bereikt.
Telen met toekomst heeft in Flevoland 6 lezingen verzorgd op de gewasbeschermingsavonden van LTO
Noord, de avonden werden door een groot publiek bezocht. Met LTO-groeiservice zijn afspraken gemaakt
over bijdragen van Telen met toekomst aan de gewasbrief prei. Verder is afgesproken om gezamenlijk aan
de Pseudomonas problematiek in dit gewas te gaan werken.
Een interessante ontwikkeling op ICT gebied is het initiatief van ondernemers om in de sierteelten (glasO
praktijkgerichte info via het net te ontsluiten. Met sierteeltnet, een internetsite met informatie voor
specifieke gewasgroepen, is de afspraak gemaakt dat interessante mededelingen en informatie die naar
buiten gaat (ook) op Chrysantnet wordt gepubliceerd. Op Chrysantnet is een link naar de Tmt site gemaakt.
Sierteeltnet is bezig zich uit te breiden naar andere gewassen, o.a. Roosnet waarmee eenzelfde afspraak
gemaakt wordt.

3.3 Partnerdag en beleidstafel
Partnerdag convenant
Telen met toekomst organiseerde in januari een partnerdag voor en met de convenantpartners. Daarmee
werd een vervolg geven aan de gesprekken die we vanuit Telen met toekomst (Tmt) in de afgelopen
maanden met vrijwel alle convenantpartners hebben gevoerd. Deze dag had als doel de opgebouwde relatie
te verstevigen. Dat gebeurde op een speelse wijze door "adviesteams" van Tmt medewerkers in gesprek te
brengen met de convenantpartners. Op deze wijze kon "geoefend' worden in gespreksvaardigheid,
luisteren, verbinden en creëren, vaardigheden die nodig zijn in het bouwen en benutten van het netwerk.
Tegelijk kregen onze medewerkers nu allemaal zelf de kans om in een direct gesprek met
convenantpartners geïnformeerd te worden over de visie van de partners op het convenant en hun
verantwoordelijkheid daarbinnen. De dag mag, gezien de reacties, geslaagd genoemd worden. Op een
aantal punten, die die dag geïdentificeerd zijn, zal vervolgactie ondernomen worden (binnenkort volgt
schriftelijke terugkoppeling naar deelnemersO

Beleidstafel
Jongstleden 30 maart heeft de eerste beleidstafel plaatsgevonden. Deze was georganiseerd in de
chrysantenteelt in Noord Limburg (glastuinbouw). De doelgroep voor een dergelijke tafel is het beleidskader
van probleemhouders, belangenbehartigers en provinciale en nationale overheden. Met deze activiteit
streven we de volgende doelen na:
•
beleidsmedewerkers zijn geïnformeerd over ontwikkelingen (proces, verleden, heden en toekomst) in de
praktijk t.a.v. gewasbescherming,.
•
doelgroepen hebben objectief en correct beeld van geïntegreerde gewasbescherming, kansen en
knelpunten in de praktijk,
•
de praktijk heeft goed beeld van de politieke en beleidsmatige werkelijkheid,
•
samen hebben we zicht op de verantwoordelijkheid en het handelingsperspectief van de diverse partijen
als basis voor verdere gemeenschappelijke actie
Na een rondgang over het bedrijf waarin naast de algemene bedrijfsvoering uitvoerig aandacht gegeven
werd aan de best practices, hebben we in kleine groepjes samen verder gesproken over de perspectieven
van deze maatregelen vanuit de diverse deelnemers. De rondgang was zo ingericht dat we langs 5 stands
gingen met clustertjes van best practices steeds door specialisten toegelicht (PPO, DLV, firma's). Het aantal
bezoekers, ca 20, gaf voldoende ruimte om in het gesprek tot voldoende diepgang te komen.
Vertegenwoordigt waren LTO, Agrodis, LNV, VROM, Gemeente, PD, LLTB, de veiling, telers, Plantum,
gaasleverancier en een beperkte afvaardiging van Tmt. In grote lijnen beantwoordde de bijeenkomst aan de
gestelde doelen. De volgende bijeenkomsten kunnen op basis van het ontwikkelde format opgezet worden
waarbij natuurlijk de geleerde lessen van deze bijeenkomst bijdragen aan een verdere verbetering. We
streven ernaar dit jaar nog minimaal 2 bijeenkomsten te organiseren.
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4. Monitoren en evalueren
4.1 Inleiding
In de voorgaande rapportage is wat dieper ingegaan op de uitdaging om via monitoring de
projectdoelstellingen te evalueren. Monitoren en evalueren wordt ook wel afgekort met M&E. In dit
hoofdstuk wordt kort een samenvatting geven van de doelen van Tmt en de wijze waarop het behalen van
die doelen gedocumenteerd en gemeten kan worden.

4.2. Doelen en M&E vragen verkort
Doelstellingen Tmt:
a) sterke impuls geven aan toepassen in de breedte van de praktijk van meer duurzame vormen van
gewasbescherming en bemesting (in projectvoorstel in kwantitatieve termen uitgedrukt met als scorekaart
de Best Practices)
b) draagvlak bij actoren en actief uitdragen / toepassen van best practices
c) inzicht in voortgang milieutechnische prestaties, kansen en knelpunten, terugkoppeling naar beleid en
onderzoek

Monitoren en evaluatie
Wat kun je doen aan M&E voor bovenstaande drie punten, wat doen we al en wat moet er ontwikkeld
worden
a) toepassing van geïntegreerde maatregelen: moet meetbaar zijn, nulpuntsmeting noodzakelijk.
Een voorstel daartoe hadden we al ontwikkeld door de scorekaart van de "good en best" practices. Toe te
passen zowel binnen project als daarbuiten. Dit aspect vergt nader en voortgezet overleg met LTO.
b) hoe meet je dat?
c) milieuprestaties intern in project te kwantificeren via indicatoren (NMI-BMI, zie discussie onder 3.3),
kansen en knelpunten worden in rapportages meegenomen (specifieke rapportages voortgang
gewasbescherming), terugkoppeling beleid via beleidstafels en rapportages.

Doelstelling b.: Draagvlak en actieve promotie door partners in netwerk
Hoe kan vastgesteld worden of draagvlak ontstaat en partners actief zijn in de promotie van geïntegreerde
maatregelen.
•

•

•

•

Tmt kan via vastleggen (monitoren) van contacten (gespreksverslagen) en er evt op volgende
activiteiten zichtbaar maken wat in haar netwerk door actoren gedaan wordt. Dat doen we onder
andere door overzichten van de regionale en landelijke contacten (indelingen zijn te maken ook naar
typen of naar convenantpartners). Dat geeft een indicatie van draagvlak en mate van actief uitdragen.
Let wel binnen de actieradius van Tmt.
Via een gericht aanvullend M&E programma zou meer gezegd kunnen worden over de effectiviteit van
de verschillende werkvormen. Proces en resultaat: hoe maken we keuzes met wie we praten (in het
netwerk rond de ondernemer), wat is de kwaliteit van de dialoog, wat komt eruit en hoe kunnen we
vastleggen of we daar "goed" mee bezig zijn.
Via gesprekken met de betrokken actoren zou ook vast te stellen zijn wat hun draagvlak voor duurzame
gewasbescherming is en hoe dat evt verandert via de contacten met Tmt. Bovendien zou in kaart
gebracht kunnen worden wat ze vervolgens doen aan het promoten van duurzame gewasbescherming
te binnen hun eigen handelingsperspectief (mogelijkheden).
De bij de laatste twee punten beschreven vormen van M&E kunnen zo opgezet worden dat ze een
onderdeel worden van het project Tmt. Een extra feedback mechanisme (waarnemingsorgaan) dat
direct kan leiden tot verbeteringen in de aanpak. Bovendien kan M&E op deze manier een rol gaan
spelen in het gehele proces van het samen op weg zijn. In technische termen noemt men dat dat M&E
zelf kan ook een instrument zijn bij het het leren in sociale netwerken (reflectie op doet veranderen,
meer zachte kant, aandacht voor proces en "werdegang") Hoe meet je verandering?

Uiteindelijke vraag richt zich op onderdeel b van verkorte doelstelling
Hoe kunnen we via M&E uitspraken doen over effectiviteit en kwaliteit van Tmt acties met derden en
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hoe kunnen we meten, zichtbaar krijgen hoe onze partners in proces naar verduurzaming staan en of ze zelf
acties ondernemen (actief uitdragen). Beide liefst op een manier waarop we er van kunnen leren en M&E
onderdeel wordt ban een voortgaand proces met actoren.
Deze vraag is besproken met deskundigen van de leerstoelgroepen Educatie en Competentie Studies (ECS)
en Communicatie en Innovatie Studies (CIS) van de Wageningse Universiteit.
Het projectvoorstel is ter vergadering ter discussie (wordt nagestuurd).
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5. Financiën
5.1 Uitputting 2004 en begroting 2005
In bijgaande tabel is de uitputting 2004 en de begroting 2005 weergegeven. In de tabel is zichtbaar welke
projecten onderscheiden worden, wat de uitputting 2004 is, wat per project evt doorgeschoven wordt naar
2005, wat de begroting 2005 is en uit welke bronnen de financiën afkomstig zijn.
De weergave volgt het beheersmatig spoor en de administratieve indeling in projecten en
financieringsbronnen.
Enkele korte woorden over de projecten die onderscheiden zijn:
•
Regioteams sectoren; hier gaat het om de kernactiviteit van PPO in de samenwerking met de
studiegroepen en het kernbedijf.
•
•
•
•
•
•

Meerwerk PPO/DLV: dat zijn beschikbare middelen om het werken met de groepen te versterken, wordt
toegekend op basis van de ingediende plannen die getoetst worden aan de verstrekte richtlijnen.
Registratie en analyse: spreekt voor zich, verwerking van de registraties tot de benodigde kengetallen
en overzichten.
Twee expertise-uitwisseling projecten respectievelijk gericht op gewasbescherming en bemesting (397
en 398), de samenwerking is beschreven in hoofdstuk 2 van deze voortgangsrapportage.
Projectleiding.
DLV budget: de reserveringen voor het betalen van de DLV activiteiten in zowel de communicatie als de
directe groeps- en bedrijfsbegeleiding.
Analyse: heeft betrekking op het landelijk analyseren van de gewasbeschermingsvoortgang (zie rapport
behorende bij deze voortgangsrapportage, de evenknie voor bemesting komt uit het expertise
uitwisselingsbudget).

•

Monitoring en evaluatie: zie hoofdstuk 4 van deze rapportage, meten van voortgang in doelstellingen
met behulp van externe expertise.
•
Communicatie: budget voor het uitvoeren van activiteiten ter verspreiding van de kennis over duurzame
gewasbescherming en bemesting en de activiteiten die samen met derden opgezet worden. Besteding
op basis van communicatieplannen per regioteam.
•
Milieueffect kaarten: een uit communicatie afgesplitst project dat in samenwerking met CLM voorziet en
het vervaardigen en distribueren van een 40 tal kaarten (bewust kiezen van middelen) voor de
belangrijkste teelten.
•
Tmt-mais: reservering voor samenwerking met maïs sector.
Algemene opmerkingen:
•
Vanwege de niet volledig congruente toekenning en besteding van gelden over de eerste jaren van het
project is uit de beschikbare middelen van 2003 een reservering getroffen voor de besteding in latere
jaren, in dit geval 2005 (zie separate kolom).
•
Onderaan de tabel is ook de begroting 2005 sec samengevat in termen van begroot en beschikbaar
budget, zuiver over 2005.
•
Onderaan de tabel is zichtbaar gemaakt wat de begroting (de toegekende middelen) 2004 was. Daaruit
blijkt dat de gehele besteding verantwoord is.
•
Van het beschikbaar jaarbudget van 2004 is ca 88% uitgeput, de rest is doorgeschoven naar 2005.
•
De projecten waaronder doorgeschoven wordt in de open teelten zijn met name Monitoring en evaluatie
(nog te starten), expertise uitwisseling 397 (middelen uit versterking medio 2004 die geen bestemming
meer konden vinden, in 2005 in te zetten voor demo's en proeven) en Analyse (grotendeels pas van
toepassing na verwerken van eerste jaar gegevens).
•
In de glastuinbouw ligt de onderbesteding aanzienlijk hoger dan in de open teelten (procentueel). Dat
heeft te maken met de langdurige afwezigheid van de projectleider (ziekte). De beschikbare en
doorgeschoven middelen hebben vooral betrekking op communicatie die in 2005 aanzienlijk
geïntensiveerd kan en moet worden.
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6. Vooruitblik
6.1 Algemeen
Het tweede veldjaar is begonnen, een tweede cyclus van testen en verbeteren, die weer meer inzicht moet
bieden in de effectiviteit en haalbaarheid van best practices bemesting en gewasbescherming.
Het netwerk van Tmt is groeiende. Dit zal in 2005 tot een groter aantal gemeenschappelijke activiteiten met
actoren moeten leiden. Via het Monitoren en evalueren hopen we meer zicht te krijgen op de effectiviteit van
onze werkvormen en op het draagvlak bij actoren voor duurzame teeltmethoden.
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