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De CEMP Coöperatie moet steeds meer werk verzetten om 
gewasbeschermingsmiddelen te behouden voor de sector bomen, vaste planten en 
zomerbloemen. Wat heeft de CEMP afgelopen jaar bereikt, wat helaas niet? 
Waarop zet de CEMP nu in? Een interview met Peter van ’t Westeinde, Coördinator 
Effectief Middelen Pakket. 

 

Hoe loopt de CEMP Coöperatie? 

„Volgens mij goed, en er zijn steeds meer kwekers lid van de CEMP, ook kwekers die niet 
zijn aangesloten bij een vakorganisatie. Men ziet in dat gewasbescherming één van de 
belangrijkste zaken zijn op een bedrijf. Als coöperatie kun je meer zaken gedaan krijgen 
dan als individuele kweker. Hoe beter je in beeld komt bij een toelatingshouder en de 
overheid, hoe groter de kans dat er iets gaat gebeuren.” 

 

De twee grootste knelpunten waarmee de CEMP Coöperatie bezig is, zijn de 
bestrijding van onkruid en van taxuskever. Wat is afgelopen jaar bereikt in de 
bestrijding van onkruid? 

„De bodemherbicide Oblix is er wel bij gekomen, maar sinds Basta en Finale zijn 
verdwenen, hebben we helaas nog geen nieuwe afbrandmiddelen erbij. De NVWA zegt dat 
onkruid geen knelpunt is, omdat er alternatieven beschikbaar zijn. Via de CEMP hebben we 
een vrijstelling aangevraagd voor Quickdown/Mizuki, maar het Ctgb heeft te weinig 
capaciteit om dit te behandelen. Het middel zou er al moeten zijn.” 

 

Wat zijn die alternatieven volgens de NVWA? 

„Bijvoorbeeld glyfosaat, maar van deze werkzame stof is hier en daar schade bekend op 
zaaibedden met bos- en haagplantsoen. Devrinol biedt daar wel wat mogelijkheden, als dit 
middel maar lang voor de zaadopkomst wordt gespoten – dus als winterbespuiting. Na de 
zaadopkomst zou je onkruid dan mechanisch kunnen bestrijden, maar dan moet het seizoen 
wel meewerken – de effectiviteit hangt veel van het weer af. Dat is ook zo met Devrinol.” 
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Hoe staat het met Basamid in Nederland? Dit middel mag sinds vorig alweer op 
zaaibedden in Duitsland. 

„Certis had de uitslag van het Ctgb verwacht in het tweede of derde kwartaal van dit jaar, 
maar die uitslag is er nog niet – ook wederom vanwege te weinig capaciteit bij het Ctgb. De 
uitslag, en daarmee waarschijnlijk ook de toelating, zal later komen. Daarbij zullen wel 
strengere restricties gelden, zoals nu al in Duitsland gelden. En in Nederland ook bij de 
toelating van Nemasol en Monam, ontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium.” 

 

De CEMP blijft dus inzetten op herbiciden? 

„Ja, onkruid is eigenlijk al het grootste knelpunt sinds ik jaren geleden begon als 
Coördinator Effectief Middelen Pakket. Volgend jaar vindt de Europese herbeoordeling plaats 
van glyfosaat. Stel dat producten met die werkzame stof zouden wegvallen, dan heb je 
volgend jaar een nieuw probleem erbij. Het is gewoon noodzaak dat er middelen bij 
komen.” 

 

Wat heeft de CEMP afgelopen jaar bereikt in de bestrijding van taxuskever? 

„We hadden een vrijstelling aangevraagd voor Steward, maar die is niet afgegeven. 
Daarmee blijft de bestrijding van de kever een groot knelpunt. Volgens de NVWA is er geen 
knelpunt, omdat we alternatieven hebben. Maar die werken alleen tegen de larven van de 
kever, zoals aaltjes. Niet tegen de kever zelf die voor vraatschade zorgt. Volgens de NVWA 
is ook Karate een alternatief, maar daarmee spuit je ook je biologie in je gewas dood.” 

 

Wat heeft u afgelopen jaar veel energie gekost? 

„De vrijstelling voor Alar, iets wat al jaren loopt. Deze groeiregulator mag wel in de 
glastuinbouw en in bedekte siergewassen, maar niet in buitenteelten. Voor die toepassing is 
nu wel een aanvraag ingediend. Daarnaast hebben de toelatingen van Oblix en Devrinol 
veel energie gekost; dan is het positief dat die middelen nu beschikbaar zijn.” 

 

Wat betreurt u het meest dat niet is gelukt? 

„Dat de NVWA niet met ons is meegegaan in de noodzaak van nieuwe afbrandmiddelen. We 
zijn zelfs met kwekers en adviseurs bij de NVWA geweest voor hoor/wederhoor in deze 
kwestie, maar dat heeft niet mogen baten. Jammer dat de NVWA niet met een praktijkoog 
kijkt naar het knelpunt in onze sector.” 

 

Jolanda Wijsmuller (Bayer) stelde onlangs: als de Europese herbeoordeling niet 
sneller gaat, is over vier jaar nog maar de helft van de chemische actieve stoffen 
over. Hoe ziet u dit? 

„Ze zou weleens gelijk kunnen krijgen. Europees gezien wordt er gekeken naar mogelijk 
gevaar en mogelijk risico van een werkzame stof. Als je heel weinig van een middel 
gebruikt, is er geen gevaar voor bijvoorbeeld de volksgezondheid aanwezig. En met goed 
onderzoek kunnen we een bepaald risico laten verwaarlozen. 
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De Europese beoordeling leidt er nu al toe dat Bayer enkele middelen heeft teruggetrokken 
uit de herbeoordeling, waaronder Movento. De fabrikant ziet de verdediging al niet meer 
zitten. Wat kunnen wij als sector dan? Het grootste probleem in het toelatingsbeleid is dat 
er te weinig alternatieven te langzaam terugkomen voor chemische middelen die 
wegvallen.” 

 

Meer aan de slag met groene middelen? 

„Er zullen vast goede middelen tussen alle groene middelen zitten, waarmee we moeten 
leren omgaan in de praktijk. Op de Amerikaanse markt zijn 400 groene middelen 
beschikbaar, maar op de Europese markt slechts 40 groene middelen. Al die 400 middelen 
zijn niet voor niets op de Amerikaanse markt, met een iets lichtere toets zouden die toch 
ook in Europa op de markt kunnen komen? Pas dan kun je chemische middelen vervangen.” 
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