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Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen.
Ik ben Wim Claessens 57 jaar, woon samen met mijn partner en 3 kinderen in de kop van Noord
Limburg in het peeldorp Ysselsteyn. Van jongs af aan opgegroeid met GBM. Mijn vader had een
loonbedrijf waar spuiten en zaaien de hoofd werkzaamheden waren. Mijn eerste woordjes waren
waarschijnlijk kleurstof en Maneb -Tin. Naast Loonwerk verkochten we ook middelen aan zelf
spuitende boeren. Deze kwamen vaak onder etenstijd omdat ze dan de meeste kans hadden dat mijn
vader thuis was. De middelen lagen achter het huis in een losstaande schuur in een aparte afdeling
die was gemaakt van asbesthoudend eterniet vanwege brandgevaar. Toen we wat ouder waren
kwamen mensen ook op andere tijden als ze wisten wat ze moesten hebben. Dan waren mijn
moeder en ik (ik was de oudste zoon) bereidt om de mensen te helpen.
De spullen werden geleverd door een leverancier die ze kwam brengen in een Peugeot 604
stationwagon. Hij was gek op Franse auto’s vanwege de vering. De auto lag vol met zakken, dozen en
bussen. De zakken moest je bij het lossen rustig neerleggen anders pofte restproduct wat op de
zakken aanwezig was de ruimte in. We hadden een kraantje met zeep en een handdoek waar je je
handen kon wassen voordat je weer aan tafel ging.
Vanaf 1985 vormden we samen, mijn vader en ik een commanditaire vennootschap, ik op de open
tractor uit 1965 en hij op de nieuwe met cabine uit 1981. Het voorjaar begon met het spuiten van
veel grasland met Parathion voor emelten(larve van de langpootmug), gevolgd door het maisland
met Lindaan voor ritnaalden (larve van de kniptor). Er was geen GPS, je stopte na elke baan en liep
door gespoten gewas om een piket te zetten voor de volgende baan.

In de 90 jaren kwam er voor mij de eerste spuit met een dichte cabine met
koolstoffilter en schuimmarkeur. Ondertussen waren de doodshoofden en
Andreskruizen van de verpakkingen verdwenen en zijn ze vervangen door het
logo gevaarlijk voor het milieu. Bijna alle middelen vormen geen gevaar meer
voor de volksgezondheid maar hebben nog wel een schadelijke werking op
insecten, schimmels en onkruid, waarvoor ze worden ontwikkeld. Voor de
toelating wordt voor residu een veiligheidsfactor van 100 gebruikt. Als we deze
norm aanhielden voor het verkeer, zouden auto’s, op de autosnelweg, waar een maximum snelheid
van 120 km/uur geld en een veilige onderlinge afstand van 60 meter de basis is voor de 2 seconden
regel deze uitkomen op een onderlinge afstand van 6 km.

Het vraagstuk waar we als toepasser
vandaag de dag mee te maken hebben is
hoe kunnen we er voor zorgen dat we
GBM zo effectief mogelijk inzetten
zonder dat we het milieu, de omgeving
ermee belasten. Er wordt door de sector
al jaren onderzoek gedaan om spuitdrift
te beperken, omdat dat nog steeds
gezien wordt als de grootste bedreiging
voor de omgeving. Met die omgeving
bedoel ik de akkerranden, sloten maar
ook de voorbijganger en de
omwonende. Zo dadelijk meer hierover
Uit onderzoek zojuist gepresenteerd door Jan Duyzer blijkt dat stof (huisstof) de bron is voor de
omwonende met de hoogste concentratie, echter nog steeds lager dan toxische waarden. Uit het
onderzoek kwam ook naar voren dat in de omgeving van de toepasser de hoogste concentraties
worden gemeten. Dit is logisch daar opslag van middelen en lege verpakking samen met de veldspuit
een constante bron van emissie zijn. We zien na het spuitseizoen als alles opgeruimd is dat bij de
toepasser de sterkste daling wordt gemeten. Voor de toelating van middelen door het CTGB wordt
de gezondheid en het risico voor de toepasser meegenomen in de beoordeling van de toelating.
Hiervoor worden modellen gebruikt, blijkt uit deze berekeningen dat de middelen schadelijk zijn voor

de toepasser dan wordt een middel niet toegelaten. Uit deze metingen blijft de vraag hoe kunnen we
voorkomen dat huisstof vervuild raakt met GBM. Gezien het onderzoek zal het lastig zijn daar
middelen, ook na zorgvuldig toepassen, altijd in het milieu aanwezig zijn. In het voorjaar, wanneer de
planten nog klein zijn,
komt veel middel op
de grond terecht waar
het zich hecht aan
gronddeeltjes, waarna
het met wind een weg
in de omgeving vindt.
Zeker in gebieden
waar de grond bestaat
uit fijn zand, zoals
Noord- Holland,
Groningen maar ook
bij ons in Limburg is de stuif
gevoeligheid groot. Vroeger werd er
gebruik gemaakt van
rundveedrijfmest om de bodem vast
te leggen maar dat is in Nederland
vanwege mestwetgeving niet meer
toegestaan. Nu wordt er op percelen,
die hier mee te maken hebben, door
agrariërs papierpulp ingezet om hun
kostbare gewassen te beschermen. Vooral in de lelieteelt maar ook in fijn zadige gewassen wordt
hier veel gebruik van gemaakt. Wat de spuittechniek betreft zoals ik al eerder aangaf ligt de focus op

drift. Op dit moment worden er steeds meer drift beperkingen op etiketten vermeld.

Tot 2018 was er een zone van 14 meter langs sloten waar driftreductie van 50% toegepast moest
worden, nu geldt een
driftreductie van 75%
voor het hele perceel
en voor sommige
middelen zelfs 90 of
95%. Machine
fabrikanten hebben
de laatste jaren
nieuwe machines
ontwikkeld die ook
met een fijne druppel
een driftreductie
kunnen halen van
99%. Er worden nieuwe machines ontwikkeld die door plaats specifiek te spuiten met behulp van
Taakkaarten bezuinigen op middel waardoor de totale
milieulast lager ligt. Deze kaarten worden d.m.v. satelliet of
drones gemaakt. Hier zie je de gewasverschillen en op basis
van deze verschillen kun je je bewerking aanpassen, bv bij
het doodspuiten van aardappelen kun je daar waar minder
loof staat ook minder spuiten. In het volgende filmpje is de
ontwikkeling op het gebied van camera techniek te zien.
Dit staat nog in de kinderschoenen.

Ook op het gebied van af- en
uitspoeling van het perceel
wordt de komende jaren veel
onderzoek gedaan, daar
Nederland in 2027 moet
voldoen aan de kaderrichtlijn
water.

Naast de ontwikkelingen van techniek zijn middel fabrikanten druk bezig met het ontwikkelen van
laag risico middelen, maar dit alles vergt tijd, kost geld en de producten aardappelen, granen en
groenten die van het perceel komen zullen deze transitie moeten betalen. Op dit moment hoor ik
echter op de radio dat elke supermarkt in Nederland op basis van onderzoek door de
consumentenbond de goedkoopste is. Prijs blijkt nog altijd de grootste inkoopbepalende factor te
zijn. Verder maakt globalisering het lastig om ver voor de muziek uit te lopen, grootwinkel bedrijven

hebben geen moeite met het halen van vlees uit Argentinië, bonen uit Afrika en appels uit Frankrijk,
producten die ook wij hier verbouwen met veel lagere transportkosten en minder emissie.
De groeiende wereldbevolking vraagt om steeds meer voedsel en voor vele is kwantiteit nog
belangrijker dan kwaliteit, ook wij waren in 1944 niet selectief in ons voedselpatroon. Ook het ouder
worden van de bevolking heeft een prijs die betaald wordt door het milieu, voldoende, goed en
gezond voedsel en een zeer uitgebreid gezondheidspakket zorgen niet alleen voor een emissie van
17.000 kg aan gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, maar ook van 8x zoveel,
namelijk 140.000 kg aan medicijnresten. Hier ligt nog een hele taak voor zowel de landbouw als de
medische wereld.
Op dit moment wordt er aan Gewasbeschermingsmiddelen allerlei ziektes gekoppeld, maar de totale
chemische belasting door gewasbeschermingsmiddelen is verwaarloosbaar t.o.v. van datgene wat er
allemaal in het in het milieu wordt gebracht. Bijna elk product ook van niet natuurlijke oorsprong zal
zoals in het oude testament Genesis 3 vers 19 de bijbel ons reeds vertelde “van stof zijt gij en tot stof
zult gij wederkeren”.
Hopelijk voldoende stof om over na te denken

Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u een beetje een idee gekregen heeft van wat er gebeurt op
het platteland en waar de sector mee bezig is.

