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1. Inleiding: voorstelling van het advies  

In de nieuwe Europese adaptatiestrategie drukt de Europese Commissie haar bekommernis uit 

over de effecten van de klimaatverandering op de ontwikkeling van (nieuwe) ziekten en plagen en 

de frequentie waarmee die zullen optreden. De SALV deelt die bezorgdheid. Reeds de onvermijd-

bare effecten van de klimaatverandering kunnen een significante invloed uitoefenen op het vlak 

van onkruiden in gewassen en van ziekten en plagen bij gewassen. De SALV wenst met zijn advies 

de beleidsmakers te informeren over de problematiek en hen te adviseren over het gepaste 

adaptatiebeleid. Daarbij richt de SALV zich zowel naar de Vlaamse en federale overheid, en indi-

rect ook naar het Europese beleidsniveau. De adviesraad brengt naast een aantal algemene aan-

bevelingen ook specifieke beleidsraadgevingen en inzichten over uiteenlopende innovatieve 

landbouwpraktijken die samen en elk afzonderlijk kunnen bijdragen aan het vrijwaren van de 

plantengezondheid in de context van klimaatverandering. Precisielandbouw, veredeling en 

geïntegreerde gewasbescherming zijn beloftevolle invalshoeken van zo’n best-of-breedstrategie. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.salv.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumenten%2FSALV_20210705_ADV_Plantengezondheid_Klimaatverandering_wv8def.pdf&data=04%7C01%7Cabeerens%40serv.be%7C6badfc25a5a243250cf208d9b32db93a%7C8db417ef853840be84510e68ffd7e210%7C1%7C0%7C637737831225917502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xKaYUwuZmrht2EOWPTGc8s2SuhnBtPP8HGMsp5WA63E%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.salv.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumenten%2FSALV_20210705_ADV_Plantengezondheid_Klimaatverandering_wv8def.pdf&data=04%7C01%7Cabeerens%40serv.be%7C6badfc25a5a243250cf208d9b32db93a%7C8db417ef853840be84510e68ffd7e210%7C1%7C0%7C637737831225917502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xKaYUwuZmrht2EOWPTGc8s2SuhnBtPP8HGMsp5WA63E%3D&reserved=0
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Ook agro-ecologische praktijken kunnen waardevol zijn om de uitdaging tegemoet te treden, met 

bijkomende baten voor de basismilieukwaliteit. 

De werkcommissie Klimaatadaptatie van de SALV kwam in voorbereiding van het advies samen 

op 23 maart, 4 mei, 19 mei en 21 juni 2021. Ze werd bij de onderbouwing bijgestaan door talrijke 

experten van INAGRO, ILVO, UGENT, KUL, het Proefcentrum voor de Aardappelteelt, en Praktijk-

punt Landbouw Vlaams-Brabant. 

Natuurpunt / BBL en Bioforum namen niet aan de discussie deel en onthouden zich bij dit advies. 

BV OECO onthoudt zich bij het innovatiespoor veredeling en genetica. 

Om de vertaalslag van aanbevelingen naar de praktijk te ondersteunen, nodigde de SALV deze 

klimaatadaptatiedialoog betrokken overheidsadministraties en kennisinstellingen. Naast de 

raadsorganisaties gingen het Departement Landbouw en Visserij, ILVO en Inagro als externe in-

stellingen op de uitnodiging in. 

2. Eerste rondetafel: appreciatie van het advies  

• ILVO (Els Lemeire) geeft aan dat haar collega's input gaven op het advies. Er zijn weinig punten 

in het advies waarmee ILVO niet kan instemmen. ILVO apprecieert zowel de uitgebreide scope 

als het belang van de economische en sociale haalbaarheid. Els Lemeire  zeer uitgebreid, heel 

wat terechte punten, ook appreciatie voor economisch en sociale haalbaarheid van investerin-

gen in precisietechnieken en van IPM als geheel. Op dat vlak moeten nog heel wat stappen 

worden genomen. In de fruitteelt zijn daarin al significante vorderingen gemaakt. In het geval 

van vollegrondsgroenten en akkerbouw zijn nog verbeteringen mogelijk. ILVO vraagt zich 

evenwel af waarom niet van IPM als systemisch uitgangspunt is vertrokken. IPM wordt nu ge-

zien als een van de trends, terwijl andere genoemde trends ook deel uitmaken van IPM.  

• Inagro (Ellen Pauwelyn en Greet Ghekiere) vindt de best-of-breedbenadering zeer correct, 

maar geeft aan dat die moet samenkomen in één gevalideerd en demonstreerbaar systeem 

dat de landbouwer kan toepassen. Er is volgens Inagro nood aan middelen om strategisch 

langdurend onderzoek in Vlaanderen te kunnen uitbouwen, daarbij loskomend van het klas-

sieke proefveldonderzoek. Demoprojecten zijn nuttig, maar zijn tweejarig en een heel specifie-

ke scope. Voor VLAIO is dat niet innovatief genoeg. Er is ook behoefte aan cijfermatige infor-

matie over IPM: hoe wordt IPM in de praktijk gebracht, en wat kunnen we daarover leren? 

Landbouwonderzoekscentra hebben geen impact op communicatie naar de burger. Daar 

moet zeer sterk aan gewerkt worden. Sterke punten in het advies omvatten de aandacht voor 

de economische en sociale dimensie mee en de nadruk op de rol van de burger en de keten. 

• KUL (Barbara De Coninck) beaamt dat IPM het systeem is van waaruit moet worden ver-

trokken. In het advies is sprake van een kruisbestuiving tussen conventionele landbouw en 

biolandbouw. Dat is inderdaad een goede zaak. Agro-ecologie gaat daarin verder. De econo-

mische benadering is inderdaad belangrijk. Ook het belang van onderzoek wordt correct be-

nadrukt. Daarbij onderschrijft de KUL het standpunt van Inagro dat er meer systeembreed on-

derzoek nodig is, en dat dat betere ondersteuning(skanalen) vereist. Wat de betrokkenheid 

van de burger betreft: dat is niet eenvoudig. De communicatie moet wetenschappelijk correct 
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gebeuren. Het advies had sterker kunnen zijn ten aanzien van de insleep van exotische ziekten 

en plagen. Er is onder andere nood aan een (veel) betere communicatie naar de burger daar-

omtrent. Sensibilisering en voldoende toegang tot advies is essentieel.  

• Departement LV (Pascal Braekman, sectoradviseur sierteelt en gewasbescherming) dankt de 

SALV voor het heldere advies. Niet alles is nieuw, maar het advies identificeert alle pijnpun-

ten/knelpunten waarrond zou moeten gewerkt worden. Beperk de verwachtingen inzake het 

NAPAN: landbouw heeft hier maar een kleine stem. De insteek wordt in wezen door Europa 

bepaald, en daarbij ligt de insteek heel sterk op minder gebruik van gewasbeschermingsmid-

delen en op de risico’s met betrekking tot het gebruik ervan. NAPAN gaat over een lijst van ac-

ties, vooral aangedragen vanuit Leefmilieu. Van een systeembenadering vanuit landbouwper-

spectief is geen sprake. Dat vereist ook een betere, integrale visie. De huidige visie omvat min-

der gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als enige klemtoon. De beslissingen met betrek-

king tot het NAPAN zijn bovendien reeds vooraf ten gronde genomen. Het NAPAN is een uit-

voerend instrument. Aanpassingen vereisen een hogere impact in een eerdere stap, wanneer 

de regelgeving wordt vastgelegd. Wat de algemene vraagstelling betreft: een grotere klemtoon 

moet op het economische aspect komen te liggen. De betrokkenheid van de ketenschakels in 

het advies is evenwel beperkt. De overheid kan stimuleren en innovatie initiëren door te sub-

sidiëren, maar dan moeten vanaf een bepaald moment bedrijven de veranderingen financie-

ren. Bedrijven hebben ook een belangrijke rol inzake communicatie naar de burger. Ook daar-

in moeten ketenpartners meer verantwoordelijkheid nemen. Duurzaam is niet duur volgens 

LIDL: men verkoopt tomaten aan 1 EUR 49 en men is daar fier op. Een aandachtspunt is de re-

sidufobie bij bepaalde gewassen. Verstrenging van de regelgeving kan leiden tot een groter ri-

sico op resistentievorming. 

• Departement LV (Cindy Boonen, diensthoofd dienst Kwaliteit, plantaardig teeltmateriaal ge-

zond houden, alles wat met certificering te maken heeft + verantwoordelijke rassenlijst, alle 

dossiers GGO's) vindt het advies een belangrijke mijlpaal om een aantal zaken terug op de 

agenda te zetten bij de beleidsmakers en binnen het Departement LV. Ze geeft aan dat er 

sinds 2019 een nieuwe Europese regeling is uitgerold inzake plantengezondheid. De uitrol is 

complex, want verschillende overheden zijn hierin betrokken. Voor de bescherming van de 

kwaliteit van het teeltmateriaal moesten de taken en verantwoordelijkheden worden afge-

stemd (controles, certificaties, toelatingen op de markt). Er is een samenwerkingsakkoord op-

gemaakt met het FAVV, met het oog op de ontwikkeling van een uniek loket naar de boer toe. 

Dit jaar is het eerste testjaar. Wat de insleep van ziekten en plagen van buiten de EU betreft: 

dat is zeker een werkpunt. De invoer wordt wel grondig gecontroleerd door de FAVV. Maar 

controle op de burger is moeilijker. Er is in het verleden wel al sensibilisering op de luchtha-

vens geweest. Wat de ontwikkeling en selectie van klimaatbestendige rassen (rassencomité, 

rassenlijsten) betreft: er is nu al veel aandacht met betrekking tot ziekteresistentie in de proto-

collen. Daarin zijn we voorloper in Europa. Europa beent daarin ook bij: sinds april 2021 wordt 

er gewerkt aan een nieuw initiatief met eisen inzake rassencatalogen, verhandeling en duur-

zaamheid (waaronder droogteresistentie). Veredeling is een langdurig proces. Wat de rol van 

de grote zaadbedrijven betreft: daartegen hebben we geen instrumenten om die te beperken. 

Het verhaal van GGO’s en new breeding techniques is inderdaad mondiaal (level playing field) en 

botst vooralsnog tegen een struikelblok op Europees niveau. Er rest wel nog een onduidelijk-
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heid wat betreft de vraag naar een betere structurele wisselwerking: wat wordt daar concreet 

mee bedoeld?  

• Boerenbond (Diane Schoonhoven) vindt de verscheidenheid aan opties / trends positief, met 

inbegrip van de agro-ecologische benadering. Dit sluit aan met de diversiteit in het Vlaamse 

landbouwlandschap. Er werd sterk gefocust op gewasbeschermingsmiddelen, terwijl (daar-

door) minder nadruk werd gelegd op de keten.  

• ABS (Mark Wulfrancke) vindt het een sterk advies. Uitgangspunt is dat 1+1 veel meer dan 2 kan 

zijn. Het belang van een goede sensibilisering van de burger inzake gezondheidsrisico’s van 

gewasbeschermingsmiddelen is ontzettend belangrijk. Daarnaast is ook voor de keten en toe-

levering een belangrijke rol weggelegd. Is het correct dat men de goedkoopste in bio wil wor-

den. Je ontkent zo tegenover de burger dat alles zijn prijs heeft… Falen wordt keihard afge-

straft: gewasbeschermingsmiddelen worden aanschouwd als te vermijden geneesmiddelen. 

Maar falen betekent minder opbrengst, financiële problemen voor de boer en ook gezond-

heidsproblemen voor de mensen. Een voorbeeld: schimmels in granen door de natte weers-

omstandigheden deze zomer. Er is veel onduidelijkheid over hoe nieuwe regelgeving zal (kun-

nen) gehandhaafd worden. ABS vreest dat het GLB boven de hoofden van de landbouwers tot 

veel bijkomende eisen zal beslissen, zich baserend op de grootste influencer (= de burger). 

• VAC (Kim Van Royen) onderschrijft de brede aanpak van het advies, met inbegrip van de aan-

dacht voor agro-ecologie. Het valt VAC op dat nieuwe teelten niet gemakkelijk doorbreken. 

Hoe kunnen die nieuwe teelten gestimuleerd worden? Er moet voldoende steun komen, ook 

na het eerste teeltjaar. Diverse teelten blijken nog niet veel opbrengst te genereren. Soja bij-

voorbeeld, maar dit jaar ook kikkererwten, door de nattigheid. De keten moet ook een stimule-

rende rol spelen. Daarnaast moeten we ook gebruik maken van de ecoregelingen.  

• SALV-secretariaat (Wouter Vanacker) recapituleert een aantal algemene lijnen uit de replieken 

van de aanwezigen:  

• er is meer nood aan langdurig strategisch onderzoek 

• het vraagstuk communicatie naar de burger vergt verfijning: wie moet dat doen?  Wie is 

daartoe goed georganiseerd en ook maatschappelijk gepositioneerd? Er gebeurt wel wat, 

bv. inzake klimaat zijn er veel (overheids)websites die naar de burger gericht zijn en de 

problematiek zeer goed uitleggen, waarbij de burger niet slechts één aspect van het pro-

bleem ziet.  

• haalbaarheid is een essentiële hoeksteen van klimaatslimme landbouw. Innovatie (bv. 

precisielandbouw). Dat vereist een transparant strategisch plan mét uitlichting van het 

innovatiebeleid (doelen, tijdshorizon, snelheid) en de haalbaarheidsdimensie (incl. inclu-

sieve doelstellingen). 

 

Tweede rondetafel: wat kan uw organisatie doen om de aanbevelingen in de 

praktijk om te zetten? 

•  ILVO (Els Lemeire) geeft aan dat collega's input op het advies hebben gegeven.  
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• ILVO voert reeds onderzoek naar nieuwe teelten. Daarbij gaat het over optimaliseren en 

selecteren van variëteiten met voldoende opbrengst. Soja is beloftevol, maar het onder-

zoek is nog lopende. ILVO voert ook onderzoek naar ziekten en plagen. 

• Monitoring is een onderzoekshiaat, dat complexer wordt, zeker met precisietechnieken.  

• ILVO wil de uitbouw van het IPM-netwerk van stakeholders faciliteren (IPMworks, Hori-

zon project) met het oog op dialoog en het identificeren van drempels voor implemen-

tatie. ILVO wil graag trekker zijn in dit project.  

 

• Inagro (Ellen Pauwelyn en Greet Ghekiere) 

• Monitoring via waarnemings- en waarschuwingssystemen moet beter. Men is bezig met 

een centrale aanpak met steun vanuit GLB.  

• Een onderzoeksplatform plantengezondheid zou deze problematiek kunnen opnemen, 

naar analogie met het bestaande onderzoeksplatform duurzame bemesting. 

• Digitale tools: waar vindt de boer die tools nu?  Er is nood aan een marktplaats voor 

duurzame teelttools (via e-loket?). Hier zou het gevraagde strategisch plan op in kunnen 

gaan. 

• Ook het Bodempaspoort kan relevant zijn. ILVO werkt hieraan.  

• Onderzoek inzake plantengezondheid en klimaatverandering is belangrijk, onder meer 

met oog op de ontwikkeling van waarnemings- en waarschuwingssystemen en precisie-

landbouw.  

• Inagro bepleit realiteitszin bij de vervanging van chemische gewasbeschermingsmidde-

len.  

 

• Departement LV (Pascal Braekman) geeft aan dat IPM een continu proces is, en wordt ook als 

dusdanig opgenomen door het Departement en de wetgeving. Er is ruimte om in overleg met 

de sectoren aanpassingen te maken en bijstellingen te doen.  

• IPM-opleidingen moeten inderdaad (nog) meer aandacht besteden aan preventie en 

hygiëne.  

• Het Departement Landbouw en Visserij biedt een ganse waaier van instrumenten: eco-

regelingen, pre-ecoregelingen, VLIF-investeringen, VLIF-innovatiesteun, EIP en demon-

stratieprojecten.  

• Het is een goed idee van Inagro om een continu platform op te richten om daarin vlot-

ter te kunnen afstemmen rond gewasbeschermingsmiddelen. 

• Er is nog geen geharmoniseerde aanpak om onder biostimulanten die producten te 

identificeren die goed werkzaam zijn.  

• Departement Landbouw en Visserij wil waarnemings- en waarschuwingssystemen voor 

meer gewassen en teelten optimaliseren, en daarbij ook de handhaving verbeteren. 

Deelnemen aan dergelijke systemen zal, eenmaal het beter op punt staat, een veel ho-

gere score opleveren dan nu het geval is.   

 

• Departement LV (Cindy Boonen) ziet nog werven:  

• Pionierschap bij nieuwe teelten: kan het beleid dat beter stimuleren? 

• Veredeling: kunnen we veredeling van diverse teelten terug naar Vlaanderen brengen?  

• Monitoring van de niet-Q-organismen. Let wel: monitoring is een duur verhaal, en dus 

ook een kwestie van prioriteiten.  

 

https://ipmworks.net/
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• VAC (Kim Van Royen) vestigt de aandacht op voorplantingsmechanisme van sommige invasie-

ve exoten (Japanse Duizendknoop), nl. site-eigenschapmatching,  

• Departement LV (Cindy Boonen): geeft aan dat dit niet eenvoudig is, omwille van het zeer 

lokaal karakter. Vereist ook een aanpassing van het decennia-oude systeem van beoorde-

ling en selectie van rassen. Men zou beter gebruik maken van genetische diversiteit in 

landbouwgewassen, de genetische pool beschermen, en dat met oog op baten op lange 

termijn. Initiatieven daartoe zijn op Europees niveau in 2014-2015 afgestopt. Eerder dit jaar 

is evenwel een nieuwe studie opgemaakt hierover, misschien komt hier in de toekomst een 

nieuwe consensus op dat beleidsniveau tot stand.  

• Departement LV (Pascal Braekman): er is een analogie met de zogenaamde landrassen.  

  

• ABS (Mark Wulfranke)  

• geeft aan dat pionieren in de gegeven omstandigheden (economisch, regelgeving) 

steeds moeilijker wordt. Je steekt je nek uit, met risico op weinig return.  

• We hebben te maken met een starre overheid, cf. de erkenningen voor de behandelin-

gen in kleine teelten, waaronder peulgewassen.  

• De vijver van basismoleculen in chemische gewasbeschermingsmiddelen droogt stilaan 

op.  

• In Vlaanderen wordt er veel onderzoek verricht met overheidsgeld. Dat is een goede 

zaak. Nederland kijkt vaak naar ons. Daar wordt onderzoek vaker met privé-geld bekos-

tigd. En wie betaalt, die bepaalt. Gevolg: in Vlaanderen bleek gele roest geen probleem. 

Er was een sterke resistentie opgebouwd via rassenonderzoek en via aandacht hiervoor 

bij de samenstelling van de rassenlijsten. Maar in Nederland werden bepaalde rassen 

toch toegelaten, met als veel problemen tot gevolg. 

• Monitoring en handhaving koppelen: betekent dit dat monitoring niet werkt als het niet 

in regels wordt gegoten?  

  

3. Conclusies  

Het SALV-secretariaat (Koen Carels) concludeert uit deze dialoog:  

• Globaal geniet het advies een positieve appreciatie bij onderzoeksinstellingen en het Depar-

tement LV 

• Er is nood aan systeemonderzoek en onderzoek op lange termijn, naast kortlopende pro-

jecten, die ook hun relevantie hebben.  

• Communicatie naar de burger over de problematiek inzake klimaatverandering en de oppor-

tuniteiten en risico’s bij de verschillende oplossingsrichtingen moet sterker. Daarin schuilt ook 

een verantwoordelijkheid bij ketenpartners 

• Aanpassing van het NAPAN vereist een verruiming van de onderliggende visie bij dit instru-

ment.   

• De economische benadering is een essentiële dimensie bij de ontwikkeling van beleid, onder-

zoek, enz. 
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• Meerdere actoren onderschrijven de oprichting van een permanent onderzoeksplatform voor 

plantengezondheid en duurzame gewasbescherming. 

• De problematiek wordt binnen de SALV verder opgevolgd. De op deze vergadering aangereikte 

inzichten zullen we meenemen bij de opmaak van het toekomstig Advies Klimaatadaptatieplan 

2030.  

• In het kader van het SALV-Event op 17 september 2021 zal het advies en de onderliggende 

centrale vraagstelling meegenomen worden in het paneldebat. 

• Deze “dialoog” is nuttig voor SALV om de nawerking van adviezen in te schatten, alsook voor 

betrokken instellingen en organisaties om vragen ter verduidelijking bij het advies te formule-

ren. 


