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‘Meer leden nodig
voor kosten onderzoek’
Om een goed en breed middelenpakket
in boomkwekerij, vaste planten en
zomerbloemen in de benen te houden,
is de Coöperatie Effectief Middelenen maatregelen Pakket opgericht,
kortweg CEMP. “Ik word wel eens een
middelenjager genoemd”, vertelt CEMPcoördinator Peter van ’t Westeinde.
Chemische gewasbescherming blijft een
heikel punt, maar hij ziet toch ook kansen.

Peter van ’t Westeinde
COÖRDINATOR EFFECTIEF MIDDELENEN MAATREGELEN PAKKET (CEMP)
Peter van ’t Westeinde is coördinator CEMP voor boomkwekerij,
vaste planten en zomerbloemen, maar ook voor vollegrondsgroente en paddenstoelen. Hij doet dit anderhalve dag per week op facturatiebasis. Verder is hij in dienst bij de ZLTO als specialist Plant.
Samen met zijn broer runt hij een handelskwekerij laanbomen,
gespecialiseerd in walnotenbomen. Hij werkte voorheen onder
andere bij Plantum, hoofdproductschap Akkerbouw, bij gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Makhteshim Agan Industries en bij
de ZLTO als vakgroepsecretaris boomteelt en fruitteelt.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Waarom is de CEMP opgericht?
“Na het wegvallen van het Productschap Tuinbouw kon
ik mijn werk als CEMP-coördinator tussen 2014 en 2017
nog blijven doen met oud PT-geld. Omdat de LTO Vakgroep
Bomen en Vaste Planten en Zomerbloemen vindt dat het
CEMP-werk onmisbaar is, betalen LTO-leden sinds 2018
automatisch 50 euro per jaar. Om voor te sorteren op 2019
en dan ook meer budget te hebben, zocht de vakgroep
contact met andere samenwerkingsverbanden in de sector.
Naast de vakgroep zijn de drie boomteeltcentra – stichting belangenbehartiging Greenport Boskoop, Tree Centre
Opheusden, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert – en
de boomteeltstudieclub Horst aan de Maas lid geworden van
de nieuwe coöperatie. Degenen die zijn aangesloten bij deze
clubs en géén lid zijn van LTO betalen ook 50 euro. In totaal
telt de coöperatie nu 980 leden, waarvan 10 leden die geen
lid zijn van een van de aangesloten organisaties of LTO.”

Wat wordt er gedaan van dit geld?
“Een adviescommissie met kwekers en adviseurs bepaalt
met welke knelpunten in gewasbescherming ik aan de slag
ga. Vaak dragen ze een lijstje met oplossingen aan. Veelal
zijn dat middelen die ze niet in hun teelt mogen gebruiken,
maar kwekers van andere teelten in Nederland wel of middelen die in een ander land in hun teelt wel zijn toegestaan.
In dat laatste geval vraag ik een wederzijdse erkenning
aan. Het gros van mijn tijd ben ik bezig met uitbreidingsaanvragen via het Fonds Kleine Toepassingen van etiketten
van in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

naar de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen. De
zogenoemde KUG-aanvragen, waarbij KUG staat voor Kleine
Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen. De sector kan
die bij het fonds aanvragen met een ondersteuningsbrief
van de toelatingshouder. Bij goedkeuring financiert het zo’n
aanvraag bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat kost rond 15.000
euro. De toelatingshouder moet wel het dossier van het
middel openstellen voor het Ctgb, maar hoeft vaak geen effectiviteitsonderzoek en risicobeoordeling te doen. Kwekers
passen het middel toe op eigen risico, maar vaak ze er al wel
bekend mee.”

Het Fonds Kleine Toepassingen is heel belangrijk voor het
middelenpakket, maar kost de sector naast uurloon, geen
geld. Waarom wil CEMP dan graag meer leden en dus geld?
“Om in de toekomst onderzoek te kunnen bekostigen.
Immers, de toelatingshouder is bij een uitbreidingsaanvraag
niet verantwoordelijk voor eventuele gewasschade, maar
wil ook de goede naam niet te grabbel gooien. Het bedrijf
kan dan een klein onderzoek op dat gebied eisen voordat
het zo’n aanvraag ondersteunt. De kosten hiervan zouden
uit het CEMP-budget kunnen komen. Dat is tot nu toe nog
niet gebeurd, maar ik verwacht dat dit gaat komen. Het gaat
namelijk veelal om middelen die nu al op de markt zijn in
voedingsgewassen maar nog niet in de sierteelt. De wens is
ook dat de sector zelf meer onderzoek gaat doen naar laag-risico-, groene en biologische middelen. Dan moet daar wel
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Hoeveel middelen kunnen nog via het Fonds Kleine Toepassingen voor de sierteelt beschikbaar komen?
“Ik denk dat er nog tientallen middelen toegelaten kunnen
worden via etiketuitbreidingen. Er kunnen via het fonds zeker nog wat herbiciden voor de sierteelt bij komen die nu in
voedingsgewassen zijn toegelaten. In 2018 is een meeldauwmiddel, Axidor, uit de tarweteelt naar de onbedekte sierteelt
gekomen. Zo hebben pioenkwekers een nieuwe bestrijdingsmogelijkheid tegen Phytophthora. Deze weg naar meer beschikbare herbiciden heeft kans als het middel niet over het
gewas wordt gespoten. Je bent dan afhankelijk van techniek,
maar er komen meer mogelijkheden door ontwikkelingen
in onkruidbestrijding, robotisering, plaatsspecifiek spuiten
en laagvolumesysteem. Dit alles werkt in het voordeel van
middelen die nog beschikbaar kunnen komen. Het middelgebruik gaat immers omlaag en daarmee de milieubelasting.
Dat geeft veel meer kans op toelatingen.”

De wegen kennen bij chemieconcerns is ook een belangrijk
deel van uw werk?
“Klopt. Ik heb contact met tien tot vijftien toelatingshouders. Een commerciële afdeling kijkt vaak alleen naar de
grote teelten in Nederland: graan, mais en aardappelen. Ik
breng de sierteelt bij hen in beeld. Er is in Nederland vrij
veel sierteelt. Als ze voor de hele boomkwekerijsector een
toelating aanvragen, eventueel met steun vanuit het Fonds
Kleine Toepassingen, dan is dat toch een redelijke omzet.
Soms kan het ook heel simpel zijn: bij een toelatingsaanvraag voor een middel in appel- en perenteelt, een voedingsgewas, kan een toelatingshouder zonder iets extra’s te
doen ook een toelating krijgen in de vruchtbomenteelt van
appel en peer, die onder de boomkwekerijsector valt. Is het
eenmaal in de boomkwekerij toegelaten, dan kun je het vrij
eenvoudig uitbreiden naar vaste planten of zomerbloemen.”

In de afkorting CEMP is later het woord ‘maatregelen’ toegevoegd. Hoe dat zo?
“We worden als CEMP’ers wel eens als ‘middelenjagers’
bestempeld. De meeste oplossingen van knelpunten liggen
ook in chemische middelen. Dat blijft nog wel even zo.
Maar als een niet-chemische toepassing een goede oplossing
is, zoals een groen of een laag-risicomiddel dan zet CEMP
zich daar ook voor in. De NVWA en overheid willen ook dat
oplossingen meer in de niet-chemiekant worden gezocht.
De groene en laag-risicomiddelen worden ook meegenomen
in de beoordeling of iets een knelpunt in een teelt is of niet.
Ons standpunt is wel dat die groene of laag-risicomiddelen
effectief moeten zijn. Is dat zo, dan prefereren we het boven
een chemisch middel. Zo hebben we bijvoorbeeld ingezet
op het groene middel Vitisan. Toch zal chemie altijd van
belang blijven. We gaan er in de toekomst naar toe dat bij
een normaal verlopende teelt problemen worden opgelost
met biologische, groene of laag-risicomiddelen. Chemie staat
heel hoog in de gewasbeschermingsmiddelenkast. Maar in
noodgevallen moet je het wel kunnen pakken.”

Met dit werk bent u ook in de weer voor free-riders. In
welke zin profiteren leden meer dan niet-leden?
“Als een middel op de markt komt, mag iedereen het gebruiken. Er is gedacht aan een constructie om middelen die in de
toekomst via CEMP-geld beschikbaar komen, exclusief voor
leden beschikbaar te hebben. Zoiets regelen via gecontroleerde distributie is administratief gezien duur. De voordelen van lidmaatschap zijn nu dat leden goed en als eerste
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‘Er kunnen nog tientallen
middelen worden toegelaten
via een etiketuitbreiding’
geïnformeerd worden. Ze weten bij een nieuwe toelating als
eerste hoe ze het middel het beste kunnen toepassen. Als de
CEMP in de toekomst onderzoek gaat bekostigen, komt die
kennis eerder beschikbaar voor leden. Ze hebben dan een of
twee jaar een kleine voorsprong op niet-leden.”

U bent al jaren actief als CEMP’er, hoe groot is het probleem gewasbescherming voor kwekers?
“We zitten op een punt dat het niet strenger moet worden.
Voor veel sectoren is op een rechtmatige manier gewasbescherming doen niet meer mogelijk. Dit communiceren we
veelvuldig naar LNV. We hebben om een stand-still gevraagd op het verdwijnen van middelen. LNV werkt aan een
uitvoeringsplan gewasbescherming waarvoor verschillende
werkgroepen vanuit de teelt input leveren. We moeten waken voor strengere eisen alleen maar vanwege de publieke
opinie. Imacloporid is in Europa verdwenen omdat het
politiek is gemaakt. Met glyfosaat gaat het dezelfde kant op.
In onze sector is het toegelaten als pleksgewijze toepassing.
LNV zegt dat er nog tien alternatieven voor glyfosaat zijn.
Maar dat zijn volveldstoepassingen en dat is volgens mij niet
milieuvriendelijker, nog afgezien van het feit dat glyfosaat
er milieutechnisch gezien beter voor staat. Het is binnen
enkele dagen afgebroken in de bodem. Ook schoffelen hoeft
niet milieuvriendelijker te zijn kijkend naar de CO2-uitstoot.
Misschien is volvelds met glyfosaat spuiten wel milieuvriendelijker dan schoffelen… Wij vragen LNV dit soort zaken te
bekijken en berekeningen te maken. Ook om de discussie er
af te halen dat chemische middelen slecht zijn.”
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