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‘Eisen moeten streng
zijn, maar wel redelijk’
Jeroen Onderwater werkte na zijn studie
agrarische bedrijfskunde twee jaar als
planner bij TMA Logistics en twaalf jaar als
teeltadviseur bij GMN. In 2021 begon hij met
drie collega’s een eigen adviesorganisatie:
Total Crop Care. Zij ondersteunen telers in
verschillende gewassen en gebieden in de
breedste zin van het woord.
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Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Erg lastig, maar het wordt van je verwacht, zeker
in de toekomst als je product wilt blijven afzetten.
Toch vind ik dat verduurzaming nog niet voldoende wordt erkend. Je bent bio of je bent gangbaar.
Het is zwart of het is wit, zo is het bij Skal. Ik vind
dat hier een enorme slag te maken is in het tussenliggende gebied. Laat zien wat je doet, of juist niet
doet. Wij moeten dit als een USP omzetten. Bij minder gebruik van chemie is bijna iedereen gebaat.
Toch vind ik dat er een medicijn beschikbaar moet
blijven voor als dit nodig is.”

Ik word gelukkig van…
“Een mooi stuk fietsen op een strandfiets. Op zondagochtend vroeg door de bossen van het PWN-gebied in Noord-Holland, door naar Wijk aan Zee en
dan via het strand terug naar Breezand. Een van de
pareltjes die wij hier hebben.”

Wat mij raakt, is…
“De onderwaardering voor voedselproductie, met
name in eigen land. Als je berekent wat het prijsverschil is tussen wat de producent ontvangt en
wat de consument moet betalen, dan is dit bescha-

mend. De retail moet nodig worden aangesproken
op hun inkoopbeleid. Het wordt tijd dat consumenten hierover vragen gaan stellen in plaats van de
agrarische sector in een milieuvervuilend hoekje
te plaatsen. Zeker als je ziet hoe de voedselproductie in Nederland gebeurt ten opzichte van andere
landen, met minimale milieu-impact, robotica,
certificering… Uiteindelijk betaalt de retail hier
niks extra voor. Als jij niet meedoet, kopen ze bij
een ander. Hetzelfde geldt voor innovatie: ook dit
zal betaald moeten worden.”

Toelatingseisen zijn…

Volgende

“Op dit moment beroerd. Eisen moeten streng
keer
zijn, maar wel redelijk. We willen allemaal zo min
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mogelijk middelen gebruiken. Niemand doet dat
“Mijn opvolger is
werk voor zijn plezier. Maar, bovenwettelijke eisen,
Mark Teeuwen,
opgezet door bijvoorbeeld Greenpeace en de retail
bloembollenteler
slaan de plank mis. Dit is alleen een stok om mee
uit Breezand. Buiten
te slaan voor de inkoop van supermarken. Stop dan
het feit dat hij niet
ook met de verkoop van vlooienbanden. Hier zitten
bij te houden is
imidacloprid en fipronil in en die middelen komen
op de fiets, is het
via huisdieren ook in de natuur terecht. Wees conook iemand van de
sistent .’Cide’ staat voor ‘vernietigen van’. Je kunt
nieuwe generatie
dus verwachten dat een ‘insecticide’ per definitie
bloembollentelers
slecht is voor insecten. Op dit moment haalt de
die vooruitkijken
overheid (lees EU) alle tools weg zonder ruimte te
en innoveren waar
geven voor alternatieven, terwijl deze er wel zijn,
mogelijk. Denken
maar problemen ondervinden met de toelating.
in oplossingen en
Dit is eigenlijk een schreeuw naar de overheid: we
niet blijven hangen
willen en we kunnen, maar geef ons de ruimte om
in de problemen.
deze tools te benutten, met name voor onkruidbeEen voorbeeld voor
heersing. We hebben bijna niets meer en we staan
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anderen.”
met onze rug tegen de muur.”
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