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Boomkwekers zetten al flink in op 
terugdringen van het middelenge-
bruik. ‘De Ambitie Plantgezondheid 
dwingt ons tot finetunen’, stelt 
LTO-boomteeltbestuurder Jan Velt-
mans. ‘Met sterke gewassen, de 
juiste teeltsystemen en technieken 
kunnen we de laatste stap zetten.’ 

AchTERGRonD

De boomteeltsector is volgens 
Jan Veltmans positief kritisch over 
de Ambitie Plantgezond 2030, die 
LTO deze zomer presenteerde. 
‘Natuurlijk is er wel scepsis bij onze 
achterban. Kwekers vragen zich af 
of het mogelijk is om zonder residu 
en zonder emissie bomen te telen. 
En wat als we het niet halen? Aan 
de andere kant is er begrip voor het 
initiatief en wordt de noodzaak van 
een duidelijke visie onderschreven.’

Als bestuurder in de LTO-vak-
groep Bomen en Vaste Planten heeft 
Veltmans plantgezondheid in zijn 
portefeuille. Hij maakt ten aanzien 
van de LTO-ambitie de vergelijking 
met een peloton wielrenners. ‘Eerst 

hebben we koplopers nodig voor de 
innovaties. Daarna gaat het tempo 
van het hele peloton omhoog en 
gaan de achterblijvers vanzelf mee.’

Veltmans wijst erop dat de 
boomteeltsector in de periode sinds 
de eeuwwisseling het gebruik van 
chemische middelen al behoorlijk 
heeft teruggedrongen. ‘We hebben 
grote stappen gezet door het gebruik 
van nieuwe middelen, nieuwe tech-
nieken en het beperken van de 
erfemissie. Voor een volgende stap 
moeten we finetunen uitgaande van 
een meer plaatsspecifieke gewasbe-
scherming en vooral beter weerbare 
planten en een gezonde bodem.’

Goed onderzoek
De boomteeltsector rondde 

onlangs een succesvol koepelpro-
ject Plantgezondheid af. Daarin is 
via thema’s als weerbaarheid, tech-
niek, middelenpakket en gezonde 
bodem geprobeerd om de afhanke-
lijkheid van de chemie te beperken. 

‘De activiteiten in dit project 
werden ondersteund vanuit het 
onderzoek’, vertelt Veltmans. ‘Het 
is jammer dat daar een einde aan 
komt. Ik ben ervan overtuigd dat 

voor de ontwikkeling naar een 
groenere gewasbescherming goed 
onderzoek essentieel is.’

Hij vindt dat er meer ruimte 
moet zijn voor maatwerk in het 
gewasbeschermingsbeleid. ‘Als sec-
tor steken we onze nek uit met deze 
ambitie, en we nemen de overheid 
daarin graag mee. De basis in de 

teelt is de systeembenadering met 
sterke gewassen. Middelen gebrui-
ken we alleen voor correctie. Maar 
dan moeten die wel beschikbaar 
zijn, ofwel onze medicijnkast moet 
op orde zijn.’

Aansluitend op de regelgeving 
stoort Veltmans zich aan de discus-
sie over moderne veredelingstech-
nieken. ‘Het is gewoon mogelijk om 
gewassen met veilige technieken 
als cisgenese en Crispr-Cas sterker 
te maken tegen aantastingen. Voor 
onze sector zou het mooi zijn als we 
op deze manier resistenties tegen 
meeldauw of vruchtboomkanker 
kunnen inkruisen. Jammer dat de 
regels hiervoor niet sneller worden 
aangepast.’

Met de Ambitie Plantgezond-
heid hebben gewastelers volgens 
Veltmans een goed verhaal richting 
de consument. ‘We laten zien wat 
realistische doelen zijn en hoe we 
die willen bereiken. Het geeft maat-
schappelijke commitment en onze 
license to produce.’ 

Voor de concurrentiepositie van 
Nederlandse boomkwekers gaat 
Veltmans ervan uit dat de aanzet tot 

een teelt zonder residu en zonder 
emissie in eerste instantie een ver-
zwarend effect heeft. ‘Maar ook in 
omliggende landen zullen kwekers 
mee moeten met de strengere eisen 
aan een gezonde leefomgeving. 
Deze ambitie geeft een voorsprong.’

Van de retail verwacht Velt-
mans een constructieve houding 
en steun bij het zoeken naar oplos-
singen als sprake is van nieuwe 
ziekten en plagen. ‘We leveren een 
betrouwbaar en veilig product, dat 
is het uitgangspunt. De handel stelt 
steeds hogere eisen aan bomen en 
vaste planten ten aanzien van het 
middelengebruik. Als sector zijn we 
niet gebaat bij stress en ad hoc-lijst-
jes met verboden middelen. Goed 
samenwerken in de keten is een 
voorwaarde om de Ambitie Plantge-
zondheid tot een succes te maken.’ 

Goed verhaal 
richting consument

Boomkwekers proberen in de teelt steeds minder afhankelijk te zijn van de chemie.  Foto’s: Nieuwe Oogst

‘We zijn niet gebaat 
bij ad hoc-lijstjes met 
verboden middelen’

nieuwe oogst belicht in deze serie de LTo-ambitie 

Plantgezondheid 2030 vanuit het perspectief van de 

gewassectoren. Deze week de boomteelt. 

Ambitie Plantgezondheid 2030

De ambitie om in 2030 bomen te kweken 
zonder residu en zonder emissie is een 
mooi streven, maar ook hooggegrepen, 
vindt boomkweker john Dictus. ‘er is veel 

mogelijk, maar dat zorgt wel voor een 
behoorlijke stijging van onze kostprijs. De 
vraag is of de markt of liever de consu-
ment dat wil betalen. en bij ons is 60 tot 
70 procent van onze bomen bestemd voor 
export naar soms verre bestemmingen.’ 
Dictus heeft met zijn vrouw Bianca een 
boomkwekerij in achtmaal, vlakbij Zun-
dert. Ze telen bos- en haagplantsoen en 
sierheesters in de vollegrond. De kost-
prijsverhoging in de teelt is volgens de 
Brabantse kweker het gevolg van extra 
kosten voor alternatieve middelen, inves-
teringen in werktuigen voor mechanische 
onkruidbestrijding en een langere teelt-
duur om bomen en heesters met de juiste 
maatvoering te kunnen afleveren.

‘Voor het beter beheersen van ziekten en 
plagen proberen we waar mogelijk onze 
planten weerbaarder te maken’, stelt 
Dictus. ‘Daarvoor experimenteren we ook 
met plantversterkers. Maar de werking en 
de meerwaarde van veel van deze pro-
ducten is nog onduidelijk en vraagt om 
meer onderzoek.’
Veel aandacht besteedt Dictus aan de 
gezondheid van zijn bodem. Hij streeft 
naar een ruime vruchtwisseling. eventu-
eel laat hij een perceel enige tijd braak 
liggen als de bodem rust nodig heeft. ‘een 
betere weerbaarheid is een goede basis 
voor een goede groei. Wel is het van groot 
belang dat we, eventueel op recept, mid-
delen beschikbaar houden voor correctie.’

‘Meerkosten van deze ambitie moeten wel uit de markt komen’

Boomkweker John Dictus

OLUMNC
Het begint er nu toch echt op te lijken dat we ein-

delijk een nieuw kabinet krijgen. Staatssecretaris 
Martijn van Dam is er alvast tussenuit geknepen 
voor een nieuwe baan. Zijn kennis en kunde over 
de agrarische sector hebben menigmaal ter dis-
cussie gestaan. Zou hij gedacht hebben: er valt aan 
die agrariërs weinig eer te behalen?

De diversiteit van onze sectoren en belangen 
is groot en dan ook nog eens overal verstand van 
hebben, is bijna onmogelijk. Duizenden regels en 
procedures zijn over ons heen gestort en zeker 
waar het gaat over voedselveiligheid, kunnen we 
niet secuur genoeg werken. elke vondst van een 
schadelijke stof kan een storm van verontwaardi-
ging doen opsteken met de nodige economische 
schade tot gevolg. jezelf daartegen wapenen is 
een must, maar je kunt onmogelijk alles overzien.

We kunnen onze leveranciers van voer of 
uitgangsmateriaal niet continu controleren. Certi-
ficering is nooit 100 procent waterdicht. Fipronil 
houdt ons een spiegel voor, de lat moet hoger.

je bent zelf verantwoordelijk voor je bedrijf 
en je wilt altijd betrouwbare leveranciers. Wijzen 
naar de NVWa is soms terecht, maar je schiet er 
niets mee op. Deze mensen wassen hun handen 
in onschuld. Via kleine juridische letters kun je 
de NVWa nergens voor verantwoordelijk stellen 
ondanks bewezen dubieuze rol.

Geacht federatiebestuur; zorg dat deze mensen 
nooit voor de camera of in de pers komen, maar 
alleen de verantwoordelijk minister. Maak daar 
afspraken over en zorg dat communicatieve 
NVWa-blunders tot het verleden horen. De mil-
joenenschade zal door de overheid niet worden 

vergoed. een harde en pijnlijke les.
afspraken en procedures moeten niet alleen 

over ons heen komen, maar we moeten ze ook 
proactief maken richting overheid. een proactieve 
rol, zodat ook een minister met beperkte vakkennis 
geen uitglijders hoeft te maken.

De melkveehouderij is een mooi voorbeeld waar 
iedereen over elkaar heen rolt. We wisten al jaren 
geleden dat het melkquotum eindig was. Waar 
was de proactieve houding? Misschien moeten we 
eens wat vaker in de spiegel kijken. Het maakt niet 
uit of we een minister van Landbouw krijgen. een 
proactieve rol en houding van LTo zijn vele malen 
belangrijker.

Peter bontekoe
boomkweker in Boskoop

Minister van Landbouw?


