
Gezonde bodem goed gewas een pleitnota rev.0

Een gezonde bodem geeft gezonde gewassen en is goed voor het milieu. Overal en 
zeker in een dichtbevolkt gebied als Nederland kunnen mens en dier daarvan 
profiteren.

Door onderzoek te doen naar en te werken aan de optimalisering van het 
bodemleven dringen kwekers het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
kunstmest terug, zonder opbrengstverlies. Ze gebruiken alternatieve, natuurlijke 
stoffen om een deel van de kunstmest te vervangen en gebruiken steeds minder 
chemische onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen.

De weerstand van de plant wordt verhoogd met compost en plantversterkers en het 
bodemleven , de in symbiose levende microben , schimmels , wormen en insecten , 
wordt in evenwicht gebracht. 

Ook bloeiende akkerranden spelen een belangrijke rol. Zo kunnen plagen zoals 
luizen voorkomen en bestreden worden. Onbespoten akkerranden trekken 
natuurlijke vijanden aan. Dieren als sluipwespen, lieveheersbeestjes en vogels 
ruimen ze graag op.

Vrolijk gekleurde bollenvelden trekken veel toeristen en leveren onze economie 
jaarlijks 1,4 miljard euro op. De keerzijde is de hoeveelheid chemische 
onkruidbestrijdings-en gewasbeschermingsmiddelen, die nodig is om de 
bloembollen te beschermen tegen schimmels en insecten.

Hierdoor vervuilt het grond-en oppervlaktewater. Daarnaast komen door verwaaiing 
en verdamping veel resten van voornoemde chemische middelen in de lucht 
terecht.  De gifdeeltjes kunnen zich al of niet via pollen, kilometers ver verspreiden. 
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De overheid voert een vooruitstrevend beleid met betrekking tot het gebruik van 
onkruidbestrijdings-en  gewasbeschermingsmiddelen en bevordert de overgang van 
chemische bestrijdingsmiddelen naar duurzame gewasbescherming.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 
bepaalt welke bestrijdingsmiddelen verkocht en gebruikt mogen worden.

De voorschriften voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan in het 
wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket). Daarnaast staan de regels voor het gebruik in:

⦁ de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb); 

⦁ het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb);

⦁ de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).

Verschillende overheidsorganisaties houden toezicht op en handhaven het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen:

⦁ De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert de handel 
in gewasbeschermingsmiddelen. Ook controleert de NVWA het gebruik ervan 
in land- en tuinbouw.

⦁ Waterschappen controleren ook het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouw.

⦁ Inspectie SZW inspecteert de veiligheid bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen bij bedrijven die ermee werken.

⦁ De Omgevingsdienst controleert de opslag van gewasbeschermingsmiddelen

Ik pleit ervoor dat de normstelling en risicobeoordeling, zoals door de 
verantwoordelijke autoriteit (Ctgb)  gehanteerd voor gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden ,worden doorgelicht en ge-update;

Meer aandacht wordt geschonken aan de schadelijke werking van mengsel toxiciteit;

De overheidsinstanties, betrokken bij de controle op het gebruik en opslag ,
openbaar maken onder welk toetsingskader zij samenwerken. 

Om zo een efficient en veilig milieubeheer te waarborgen in het algemeen belang
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