
106 107

Decennialang ging in China het economisch belang boven

het milieu. Inmiddels is ook China ervan doordrongen dat

er grenzen zijn aan wat de natuurlijke omgeving kan verdra-

gen, en werkt de overheid aan een strenger toelatingsbe-

leid voor bestrijdingsmiddelen. Op basis van de kennis en

modellen van Alterra. Onderzoeker Rik van den Bosch over-

tuigde de overheid in 2005 in vijf minuten van het nut van

samenwerking.

door Laurien Holtjer

>Als een fabrikant een nieuw middel tegen ziekten

en plagen op de Nederlandse markt wil brengen,

wordt het product eerst uitgebreid getest. ‘De over-

heid laat het middel globaal op drie criteria testen’, vertelt

Rik van den Bosch. ‘Eén: Does it kill the bug?Klopt de

claim van de fabrikant over de werkzaamheid? Twee:

humane toxicologie. Hoe slecht is het spul voor de gezond-

heid van boer en consument? En drie: hoe slecht is het

middel voor het milieu?’ Alterra doet al dertig jaar onder-

zoek naar het derde criterium, de gevolgen van bestrij-

dingsmiddelen op het milieu. Onderzoekers hebben tal van

methoden ontwikkeld om middelen te testen. Zo bereke-

nen modellen hoeveel van het bestrijdingsmiddel uitspoelt

naar het grondwater en in het oppervlaktewater belandt.

Andere laten zien wat er vervolgens gebeurt met het leven

in de bodem en met vissen, vogels en waterplanten bij een

‘Ik kreeg vijf minuten om 
mijn verhaal te doen’

Rik van den Bosch, omgevingswetenschapper

bepaalde concentratie in de bodem of sloot. Dankzij

Alterra is Nederland al jaren een belangrijke speler in de

ontwikkeling van methoden voor een beter toelatingsbeleid

voor bestrijdingsmiddelen, vertelt Van den Bosch. Europa

maakte dan ook gretig gebruik van die kennis voor zijn toe-

latingsbeleid van bestrijdingsmiddelen. 

‘Omdat we zo ver waren in Europa werd het tijd om onze

kennis verder uit te dragen’, vertelt Van den Bosch. In

2005 zag hij een kans om het werkveld te verbreden. Naar

China, waar de economische ontwikkeling al sinds de jaren

tachtig voorop stond en ten koste ging van alles. ‘Want

iedereen zou er baat bij hebben, ook de armere platte-

landsbevolking.’ Maar sinds de eeuwwisseling groeit de

aandacht voor het milieu. ‘Van de Chinese bevolking woont

35 procent in het verstedelijkte oosten van het land en 65

procent leeft op het platteland, wat het grootste deel van

China beslaat. De tegenstellingen tussen stad en platte-

land zijn enorm. De overheid realiseert zich steeds meer

dat dit alleen maar toeneemt, als ze het milieu veronacht-

zamen. De mensen zijn het zat als de lucht stinkt en het

milieu kapot gaat.

Eind augustus 2005 hoorde ik van een congres half sep-

tember in China over het toelatingsbeleid van bestrijdings-

middelen. China stond op het punt om beleid te vormen

dat is afgestemd op milieueffecten. Ik zag het als een enor-

me kans om Chinese collega’s te vertellen over het
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Op 10 september 2005 overtuigde 

Rik van den Bosch de Chinese 

overheid.
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<   De sprekers op het tweede internationale
symposium ‘Pesticide and Environmental
Safety’, waarmee alles begon. 

<  Rik van den Bosch bezegelt na bijna drie
jaar voorbereiding met een handdruk de
samenwerking in het project met de voorzit-
ter van de toelatingscommissie.

> Toepassing van bestrijdings middelen in
China. Een voorbeeld van bad practice: de
apparatuur is verouderd en de bescherming
is volstrekt inadequaat. Op blote voeten, zon-
der handschoenen en masker is deze
Chinese boer bezig geconcentreerde
bestrijdings middelen te mengen; er wordt in
de sloot gespoeld.

>  De mensen in het lab van de Chinese toela-
tingsinstantie ontwikkelen een standaard
laboratoriumtest voor het bepalen van de
effecten van bestrijdingsmiddelen op zijde-
rups.
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met ons een lange termijn samenwerking te starten.’

Op het laatste moment wist hij zich als spreker op het pro-

gramma te krijgen. ‘Ik was veel te laat met mijn aanmel-

ding, toch kreeg ik tien minuten spreektijd. Maar om daar-

voor op het vliegtuig te stappen?’ Toen hij er twintig minu-

ten van wist te maken ging hij alsnog. ‘Ik dacht: ik koop het

ticket en zie wel.’

De directeur van het instituut van het ministerie van land-

bouw in China dat verantwoordelijk is voor het toelatings-

beleid, trapte de dag af. ‘Hij begon direct over hun ambitie

om het toelatingsbeleid uit te breiden met milieucriteria en

dat ze zich daarbij wilden laten inspireren door de

Europese wetgeving.’ Precies datgene waar Van den Bosch

de overheid van wilde overtuigen. ‘Ik dacht: dit kan niet

meer stuk.’

Helaas had de organisatie Van den Bosch aan het eind van

de dag op het programma gezet. ‘En het is de gewoonte in

China dat de bobo’s weer snel vertrekken. Dit betekende

dat de directeur mijn presentatie niet zou zien.’ Van den

Bosch kwam direct in actie. Via een student die hij volgens

Chinese normen als assistent toegewezen had gekregen

die dag, wist hij een ontmoeting te regelen. ‘Ik vroeg de

student om ervoor te zorgen dat ik de man kon spreken.

Even later kreeg ik in mijn oor gefluisterd dat ik om elf uur

werd verwacht.’

De ontmoeting vond plaats in een achteraf kamertje. ‘De

man stond daar stokstijf in pak en zei dat ik vijf minuten

had om mijn verhaal te doen. Een beetje intimiderend was

dat wel.’ Maar Van den Bosch kende het belang van status

in China en liet zich er niet door afleiden. ‘Ik deed mijn ver-

haal en dit sloot goed aan op wat hij vroeg. Toen ik een week

later weer terug was in Nederland lag er een brief op mijn

bureau met het verzoek om verder over het onderwerp en de

samenwerking te komen praten. Die dag van het congres,

op 10 september, kwamen vraag en aanbod samen. Het

betekende de start van de samenwerking.’

Maar daarmee was de zaak nog niet rond. ‘In China is het

echt heel belangrijk om eerst een relatie op te bouwen. De

twee jaar daarna reisde ik drie keer per jaar naar China om

te praten over wat zij wilden en wat wij konden bieden.’

Daarbij mochten de nodige beleefdheidsgebaren niet ont-

breken. ‘We wisselden veel cadeautjes uit’, vertelt Van den

Bosch, wijzend op een miniatuurkamerschermpje op de

boekenkast. Ook ging hij regelmatig uit eten met de direc-

teur. ‘Ontspanning. Dat is belangrijk. Het liefst zien

Chinezen je lekker genieten van het eten en de drank.’

De moeite was niet voor niets en het geduld van Van den

Bosch werd uiteindelijk beloond. ‘Na die twee jaar kwam

het project van de grond met geld van zowel de Nederland-

se als de Chinese overheid. En sinds anderhalf jaar gaan

experts vanuit Alterra en andere Nederlandse instituten

met regelmaat naar China.’ Want de onderzoekers moeten

de modellen aanpassen aan de Chinese situatie. ‘De groot-

ste uitdaging is het op een wetenschappelijk goede manier

vertalen van alle methoden en instrumenten naar de

Chinese omgeving. De modellen voor uitspoeling zijn geba-

seerd op de Nederlandse situatie, maar China heeft bij-

De kans op geen, gering of een duidelijk effect op verschillende biologische groepen van
het aquatisch ecosysteem na bloot   stelling aan 0.3 microgram per liter van het insecticide
Chloropyrifos, zoals voorspeld volgens het PERPEST-model. 
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voorbeeld heel andere bodems. Je kunt je modellen dus

niet zomaar toepassen.’

Bovendien zijn er in China andere omgevingsfactoren waar

je rekening mee moet houden, zegt Van den Bosch. ‘De zij-

derups is bijvoorbeeld economisch heel belangrijk voor

Chinezen. Ze worden op boerderijen geteeld voor de pro-

ductie van zijde. Maar die bedrijven staan vaak middenin

het landbouwgebied. Als er naast de rupsen een veld met

gewassen staat, kan die boer zijn gewassen niet zomaar

gaan bespuiten. Voor je het weet zijn alle rupsen dood. We

moeten dus op zoek naar methoden die de effecten van

bestrijdingsmiddelen op de zijderups kunnen voorspellen.

We zijn nu de honderd belangrijkste middelen uit China

aan het doornemen. Daarbij is het doel om beleidsmakers

expliciet bij het toelatingsbesluit te betrekken. Want de

vraag of een middel toelaatbaar is of niet, moet de overheid

beantwoorden, benadrukt hij. ‘Als een vis sterft, dan is de

schadelijkheid van het middel duidelijk’, licht hij toe.

‘Maar wat als maar één vin het niet meer doet? Of als de vis-

sen één dag vreemd gedrag vertonen en er daarna niets

meer aan de hand is? Het is aan beleidsmakers om criteria

te stellen over wat acceptabel is of niet. Wij geven de

methoden en laten de resultaten zien van bepaalde keu-

zes.’

Het is nu vier jaar na het bewuste moment in het kamertje

tijdens het congres. Van den Bosch is tevreden en hoopvol

gestemd over de toekomst. ‘Sinds dit jaar is in de Chinese

wet verankerd dat het effect van een middel op het milieu

een criterium is in het toelatingsbeleid’, zegt hij verheugd.

‘Er zijn nu ruim vijfhonderd middelen in China op de markt

die zijn toegelaten zonder dat gekeken is naar het milieu.

China wil ook deze oude middelen evalueren. De rotzakken

gaan eruit.’

Dit is alleen mogelijk door de goede samenwerking, besluit

Van den Bosch. ‘Een grote groep collega’s heeft goed

wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met een goed

gevoel voor beleidsondersteuning. Het enige dat ik heb

gedaan is het exporteren van onze kennis naar Azië.’

geen effect

gering effect

duidelijk effect

Alterra-medewerkers aan het werk op de Sinderhoeve, het proefstation van de ESG in Renkum. Harry Boonstra
dient een teststof toe aan een proefsysteem waarin de effecten van bestrijdings        middelen op waterplanten 
worden getest. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling voor Europa. In 2010 komen twee Chinese postdocs een
jaar bij Alterra om zich deze onderzoeksmethode eigen te maken. Op de voorgrond Laura Buijse.
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