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Aanpak knelpunten
middelengebruik
Er komt een gezamenlijke aanpak van de
knelpunten bij de gewasbescherming in
de bloembollen. Die stap hebben adjunctdirecteur Jolijn Zwart-van Kessel van
de KAVB, bestuurslid Gerard Top van
Agrodis, directeur Johan Kos van Proeftuin
Zwaagdijk en Anthos-secretaris HendrikJan Kloosterboer gezet.
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H

Dreigt een essentieel middel te verdwijnen, dan probeert
de werkgroep eerst een tijdelijke vrijstelling aan te vragen.
Tegelijkertijd wordt onderzoek gestart, waarbij ook wordt
bekeken of extra expertise van bijvoorbeeld een machinefabrikant nodig is. Deze aanpak bleek eerder succesvol bij
publiek-private samenwerkingen, waar de KAVB, Proeftuin
Zwaagdijk en de WUR al ervaring mee hebben.
Het Sectorplatform buigt zich over de uitgewerkte oplossingen van de werkgroep. Zijn de platformleden akkoord, dan
wordt de bollensector zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd.

De platformleden hebben een zogeheten strategische aanpak
Effectief Middelen & Maatregelen Pakket (EMMP) vastgesteld,
waarmee de nieuwe samenwerking is beklonken. De werkwijze is als volgt. Een werkgroep met daarin onderzoekers,
kwekers, teeltadviseurs, de middelendistributie, de handel

De nieuwe aanpak past binnen Vitale Teelt 2030. Er wordt ingezet op
weerbaarheid (gezonde bodem, sterke bollen en groene hulpmiddelen),
innovatie (systeemsprong, energieneutraal, procestechnieken)
en natuurlijk kapitaal (samen leven, zorg voor de omgeving en
ecosysteemdiensten).
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et initiatief is genomen tijdens het overleg van
het sectorplatform in april. In het platform zijn
Anthos, KAVB, Wageningen University & Research, CNB, Hobaho, Proeftuin Zwaagdijk en de
BKD vertegenwoordigd. Afgesproken is dat knelpunten per
direct samen worden aangepakt. Ook komt er een meldpunt
waar kwekers via een digitaal formulier knelpunten kunnen
aangeven. Op die manier willen de leden van het platform
een prioriteitenlijst opstellen.
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en keuringen verzamelt de knelpunten. De leden bepalen
welk knelpunt het eerst wordt aangepakt en hoe.
Simpele knelpunten worden door een van de sectorpartijen
of middelenfabrikanten opgelost. Ingewikkelde problemen
vragen een integrale oplossing en soms ook eerst een korte-termijnaanpak. De werkgroep schakelt experts in van binnen en buiten de sector om oplossingen te bedenken. Zo kan
er dus voor de korte termijn bijvoorbeeld aan behoud van
een middel worden gewerkt, terwijl voor de lange termijn
oplossingen als mechanische bestrijding, groene middelen of
een robuustere teelt worden uitgewerkt.
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