ACTUEEL

Joris Baecke: ‘Nederlanders streven altijd naar verbetering.’

Naar een hoger niveau
Wie een plan moet schrijven voor de toekomst, kan vast wat
wensen op papier zetten. Over vijf jaar wil ik een nieuwe trekker, uitbreiden qua areaal, of misschien wel minder werken.
Hele concrete plannen. Maar waar willen we heen als sector?
Dat heeft LTO Nederland samen met andere partijen op papier
gezet in de ambitie Plantgezondheid 2030.
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W

elke richting gaat de Nederlandse tuinbouw op in de toekomst?
Over deze vraag heeft LTO Nederland zich een jaar geleden met diverse andere
partijen gebogen. Dit heeft geleid tot de ambitie Plantgezondheid 2030. Een ambitie die alle
plantaardige sectoren steunen en committeren.
Deze ambitie is door Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland,
op dinsdag 4 juli gepresenteerd. Het plan is
geschreven door LTO Nederland samen met
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de sectororganisaties LTO Glaskracht, KAVB
en NFO. De ambitie Plantgezondheid 2030
is volgens Baecke geen eindverslag, maar het
begin. “Wij willen dat de Nederlandse voedsel- en sierteelt in 2030 wereldwijd koploper is
in kwaliteit en volhoudbaarheid. Met het plan
is een stip op de horizon gezet. We willen ons
doel bereiken door ons op drie punten te richten: gezonde planten, gezonde leefomgeving
en een gezonde markt.”
Volgens Baecke spelen een aantal factoren

een rol in de sector. “De plantgezondheid
staat onder druk. Dat komt doordat we minder afwisseling hebben qua teelt, we gevoeligere rassen hebben, we te maken hebben met
een afnemende bodemkwaliteit, het middelenpakket onder druk staat en we steeds meer last
hebben van extreme weersomstandigheden.
Waar we naar toe willen is weerbare gewassen
en slim ingrijpen. We kunnen meer gebruik
maken van precisielandbouw en big data.”
Wat ook meespeelt, zijn de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en de milieubelasting. “Het maatschappelijk draagvlak kalft
af. Dat moeten we aanpakken. Met een kanttekening dat er al een enorme verbeterslag
gemaakt is. Door de zuiveringsplicht voor de
glastuinbouw en bij open en gesloten teelten
zijn er stappen gezet. Maar die lijn qua verbetering stagneert nu een beetje. Deze moeten
we juist doorzetten.”
De mijlpalen uit de ambitie Plantgezondheid
2030 zijn:
• Emissie van gewasbeschermingsmiddelen
naar grond- en oppervlaktewater stapsgewijs
naar nul brengen;
• Nulmeting in 2020 uitvoeren en in 2030 een

toename in biodiversiteit zien;
• Meer communicatie tussen sector en samenleving;
• G roei aandeel volhoudbaar (duurzaam)
geteeld product in de markt;
• Gebruik maken van de weerbaarheidswijzer,
een tool die nog ontwikkeld moet worden die
telers advies kan geven over hoe ze de teelt
weerbaarder kunnen maken.

Anton van Garderen vertelt over de gemaakte stappen

de weg. “Sommige ontwikkelingen gaan ons
nog niet snel genoeg, bijvoorbeeld de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.
Maar met het plan willen we met alle samenwerkende partners in de keten, de maatschappij, de overheid en onderzoekers onze
wereldwijde koppositie in kwaliteit en volhoudbaarheid verstevigen en uitbouwen. Daarbij,
Nederlanders streven altijd naar verbetering.”

LAT LIGT HOOG
Om te zien of de mijlpalen ook gehaald worden, is er een begeleidingscommissie. “Zij kan
onafhankelijk en objectief de voortgang monitoren. Dat gaat gebeuren in 2020, 2025 en
2030.”
De ambitie moet niet gezien worden als een
keurmerk. “We willen de totale sector naar een
hoger niveau tillen. Daarmee leggen we de lat
hoog, maar laten we ook zien dat we de verantwoordelijkheid nemen.”

CONCRETE INVULLING
De gepresenteerde ambitie geeft vooral een
stip op de horizon, maar kent nog geen concrete invulling. Elke sector zal een eigen actieplan maken, rekening houdend met de vastgestelde mijlpalen vanuit Plantgezondheid 2030.
De sectoren zelf zijn verantwoordelijk voor de
inhoud en uitvoering van deze actieplannen.
De stip op de horizon is gezet. Nu nog met zijn
allen eraan werken om de mijlpalen ook daadwerkelijk te halen. Baecke ziet geen beren op

Is het mogelijk?

De vraag of het mogelijk is om aan de ambities voor 2030 te voldoen, werd gesteld aan de
zachtfruitteler Anton van Garderen. Op zijn bedrijf was de bijeenkomst. Zijn antwoord in het
kort: het is een uitdaging.
Op het bedrijf in Schalkwijk wordt zachtfruit geteeld en verpakt. De ondernemer is al jaren
bewust bezig met duurzaamheid en minder residu. “Toen ik in 1981 begon, gebruikte ik 64
kilo werkzame stof. Nu is dat nog maar 6 tot 7 kilo. Een flinke verbeterslag, maar niet genoeg
voor de retail. Met verschillende partijen heb ik steeds andere afspraken. Maar ze willen allemaal minder dan de wettelijk toegestane norm. Soms lukt dat, soms ook niet. Wij blijven elke
keer de retail uitleggen hoe we werken en wat nodig is, want het product moet wel lekker
blijven smaken en er goed uitzien.”
Raskeuze is essentieel volgens Van Garderen. “Wij spuiten met maximaal vier chemische
middelen met daarnaast groene gewasbescherming. Ook zetten we waar mogelijk nuttige
insecten uit. Op basis van waarnemingen spuiten wij. Soms is er een pleksgewijze bespuiting
nodig, maar niet alle etiketten staan dat toe. Dan telt het als een volledige bespuiting.”
Het bedrijf is niet biologisch, maar probeert wel zo schoon mogelijk te werken. “We hebben
nu al bijna nul emissie, maar er zijn nog wel wat uitdagingen. De sector moet met elkaar op
zoek naar mogelijkheden. Gelukkig hoeven we vandaag nog geen oplossing te hebben, maar
we moeten er wel mee bezig zijn.”
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