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‘Praten is belangrijk, maar nu
moeten we het gaan doen’
Als het gaat om de groei van gewassen
zien we al enige tijd dat de focus
verschuift van ‘gewasbescherming’ naar
‘de gezondheid van de plant’. Helma
Verberkt, die op 1 april aantrad als de
nieuwe directeur van belangenvereniging
Artemis, gaat graag met tuinders
aan de slag om deze transitie mede
vorm te geven. “Tegelijkertijd moeten
ondernemers een rendabel bedrijf kunnen
runnen. Zoeken naar die balans is een
mooie uitdaging.”

Helma Verberkt
DIRECTEUR ARTEMIS
Na haar opleiding aan de agrarische hogeschool werkte Helma Verberkt voor verschillende onderdelen van de WUR, eerst als onderzoeker en later als expertiseleider van de gewasonderzoekers. Vervolgens was ze bij Delphy betrokken bij de opzet en uitbouw van
de onderzoektak. Daarna werkte zij tien jaar als beleidsspecialist
en coördinator van het team plantgezondheid bij Glastuinbouw
Nederland. Per 1 april trad Verberkt aan als directeur van Artemis, de belangenvereniging van producenten en distributeurs van
biologische bestrijders en bestuivers, natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Hoe is Artemis op uw pad gekomen?
“Ik ken Artemis vanuit mijn vorige functies en ik had al te
maken met de leden van de belangenvereniging rondom onderwerpen als teeltoptimalisatie en plantgezondheid. In de
zoektocht naar oplossingen voor ziekten en plagen werkte ik
onder andere nauw samen met mijn voorganger Piet Boonekamp. Toen kwam de vraag of ik interesse had in de functie
van directeur. Ik was trots en verrast dat ze mij vroegen,
maar de belangrijkste afweging was wel of ik meerwaarde
zou kunnen hebben voor Artemis. Kan ik iets voor de landen tuinbouw betekenen? Na een paar mooie, verkennende
gesprekken besloot ik ‘ja’ te zeggen. We moeten vergroenen
en dit is mijn kans om daarbij aan het stuur te zitten, zodat
ik mede richting kan geven aan die route. Praten is belangrijk, maar nu moeten we het gaan doen.”

Terugkijkend naar uw loopbaan tot nu toe heeft kennis
altijd een belangrijke rol gespeeld. Is dat de weg naar continuïteit voor de agrarische sector?
“Kennis is inderdaad heel belangrijk, maar uiteindelijk gaat
het erom wat de boer en tuinder eraan hebben. De toepassing moet centraal staan. Daar zit ook mijn drive. Ik vind het
fantastisch om te zien hoe agrariërs en tuinders omgaan met
alle ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming, en
wat er al met biologie in kassen gebeurt. Ze zijn soms halve

entomologen, en zo gedreven. Er kan veel onderzoek worden
gedaan en kennis worden verzameld, maar uiteindelijk gaat
het om de implementatie.”

Wat maakt dat ondernemers soms toch twijfelen om de
stap naar verduurzaming of bio te zetten?
“De boer of tuinder moet er vertrouwen in hebben dat een
nieuwe werkwijze werkt. De gewassen vertegenwoordigen
een grote waarde en niemand zit te wachten op een mislukte oogst. Daarbij vraagt een nieuwe werkwijze vaak aanpassingen in het bedrijf, die ook weer de nodige investeringen
met zich meebrengen. Vervolgens komt het product op de
markt en moet de consument (leren) accepteren dat het er
misschien anders, want minder gaaf, uitziet dan een product
dat met behulp van chemie is geteeld. Dus ik begrijp die
aarzeling wel. Toch zie ik vooral veel kansen.”

Welke kansen ziet u?
“De Nederlandse land- en tuinbouwsector heeft internationaal een voorsprong. Alleen het productiesysteem moet
vergroenen, weerbaarder worden. Als we die transitie realiseren, kunnen we de voorsprong behouden. Ik zie genoeg
handvatten om mee te werken, zoals het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming waarin heldere doelen zijn
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temen. In Europees verband is er de Green Deal, waarvan de
uitvoering nu door de oorlog in Oekraïne wordt vertraagd,
maar we moeten doorgaan met wat er wel kan. De maatschappij vraagt hier ook immers om.”

De sector ziet vooral veel bedreigingen, zoals de verdwijnende chemie, waardoor de gereedschapskist van de teler
steeds leger raakt. Hoe ziet u dat?
“Ik zie dat anders. Als je zorgt voor een gezonde bodem, optimale teelt en weerbare planten, is het gevaar van dreigingen
zoals ziektes, plagen en droogte, minder groot. Met een gezonde, biologische buffer, goede micro-organismen in de bodem en
een ‘paraat leger’ van biologische bestrijders kunnen planten
optimaal functioneren. Het wegvallen van chemische middelen
verloopt snel door Europese wetgeving, maar er zijn inmiddels goede, nieuwe biologische bestrijders en middelen tegen
ziekten en plagen en biostimulanten tegen abiotische stress,
zoals droogte, die mogelijkheden bieden. De werking daarvan
is anders dan chemie, het zijn natuurlijke producten die om afstemming vragen omdat de omstandigheden steeds anders zijn.
Het gaat om een totale systeemaanpak. We weten dat hierover
veel vragen leven en dat het voor land- en tuinbouwers spannend is om zo’n stap te zetten. Een misoogst kost immers veel
geld, je steekt wel ergens je nek voor uit. In het uitdragen van
de kennis en ervaring hierover is een belangrijke rol weggelegd
voor Artemis. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van pilots op
bedrijven, zodat ondernemers kunnen ondervinden hoe deze
middelen het beste kunnen worden ingezet. Het zou mooi zijn
als de overheid dit zou ondersteunen met een stimuleringsfonds, zodat de risico’s kunnen worden ondervangen.”

Wat doet Artemis nog meer?
“Willen boeren en tuinders een transitie kunnen maken om
de doelen in 2030 te halen, dan is er ook een transitie nodig
op het gebied van wet- en regelgeving. Om dat te beïnvloeden,
zowel in Nederland als in Europa, trekken wij op met koepelorganisatie IBMA (International Biocontrol Manufacturers
Association). Ook is een goede definitie voor biologische producten in de wetgeving een must. Binnen het toelatingstraject
moet bovendien worden gekeken naar de juiste beoordelingscriteria, die vragen om een wezenlijk andere aanpak dan voor
chemie. Het Ctgb heeft hiertoe deskundigen aangesteld in het
Green Team. Verder moeten wij ervoor zorgen dat de beoordeling van werkzame stoffen naar beschikbare middelen sneller
verloopt en we niet meer vijf tot tien jaar hoeven te wachten.
Ook hierin trekken we samen op met de IBMA. Op nationaal
niveau moeten wij in gesprek met onze overheid. Zo wordt
in juli de nieuwe mestverordening van kracht met daarin
nieuwe wetgeving omtrent biostimulanten. Als Nederland
daarin geen eigen positie inneemt, betekent dit een sterke
vertraging in onze vergroeningsroute naar 2030. Verder zitten
wij in diverse werkgroepen bij het UP Gewasbescherming,
bijvoorbeeld op het gebied van weerbaarheid. Ook trekken we
met telers op in pilots om te experimenteren met biologische
buffering en praten we in het kader van het UP met retailers
over een duurzame aanpak. Intussen kunnen leden zelf ook
iets doen: door te blijven innoveren kunnen zij bijdragen aan
de ontwikkeling van een nieuwe groene systeemaanpak.”

Vindt Artemis dat chemie volledig plaats moet maken voor
biologisch?
“Nee, zo zien wij dat niet, wij zijn niet anti-chemie. Onze visie
is dat land- en tuinbouw duurzamer moet worden met biologie
als basis, en waar nodig met chemie als correctie. Er is een
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‘Onze visie is dat land- en tuinbouw
duurzamer moet worden met
biologie als basis, en waar nodig
met chemie als correctie’

versnelling in gang gezet met groene oplossingen, maar zolang
die niet voldoende voorhanden zijn, moeten we chemie er nog
bij houden. Ondernemers moeten immers een rendabel bedrijf
kunnen runnen. Uiteindelijk wil waarschijnlijk niemand chemie gebruiken. Het is duur en als je op een natuurlijke manier
kunt werken, is dat voor alles beter. Daar zijn nog wat stappen
in te zetten en daar werken we met z’n allen hard aan.”

Eerder zei u dat u zich afvroeg wat uw meerwaarde zou zijn
voor Artemis. Hebt u die vraag voor uzelf kunnen beantwoorden?
“Ik ben gedreven vanuit de inhoud en hou vast aan mijn
visie. Ik heb doorzettingsvermogen en ben vasthoudend. Verder vind ik het belangrijk om in mijn rol als directeur het lef
te hebben om in te spelen op wat de maatschappij van ons
vraagt. Daar is ruimte voor nodig en die heb ik gekregen. Ik
zit nog maar kort bij Artemis en heb het gevoel dat ik in een
hogesnelheidstrein zit, de dynamiek is groot en we zijn op
veel schaakborden aan het werk. Ik hoop dat we die snelheid
kunnen meenemen in onze ambities. Ik ga niet proberen de
schoenen van Piet Boonekamp te vullen, ik doe het op mijn
manier. Met laarzen aan in het veld als ik in gesprek ga met
boeren en tuinders, op sneakers als snelheid geboden is. En
op pumps als ik invloed moet uitoefenen bij de nationale of
Europese overheid.”
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