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MISSIE  

"De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de 
veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving“ 

  

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

Voedsel veiligheid: o.a. veiligheid voedselproductie, vlees, groente 

Waren veiligheid: o.a. wipkip, kerstboomverlichting, speelgoed 

Dieren: o.a. welzijn, boerderij, vervoer, diergeneesmiddelen, diervoeder 

Plantgezondheid: o.a.  gezonde planten, producten 

wering quarantaine & risicosoorten bij import 

export garanties plantmateriaal 

 

KERNTAKEN  

handhaving, risicobeoordeling, risicocommunicatie, beleidsadvisering, uitvoeringstaken  

ROL 

toezichthouder, samenwerkingspartner 

 

NVWA - NPPO – Missie, ambitie, taak en rol 
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NVWA - NPPO – Fytosanitaire rol en taak 



Wetgeving en regelgeving Plantgezondheid 
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Wetgeving, regelgeving Plantgezondheid:  

 

• Internationaal  – IPPC: standaarden wereldwijd 

 

• EU – Plant Health Directive: lijst quarantainesoorten
 – richtlijn: condities, eisen, resultaten 

 – 2000/29/EG = richtlijn: elke lidstaat implementeert 
 zelf de details 

 

• Nationaal  – Plantenziektenwet, 1951  
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EU Fytorichtlijn 2000/29/EG 

• Ca. 250 gereguleerde groepen (soorten, genera, soms families) 

 

• Ingedeeld in categorieën: afhankelijk van wel/niet aanwezig in EU en 
voor alle plantensoorten of specifieke. 

 

• Richtlijn: EU IAI quarantaine soorten 
Bijlage IA – schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht of 
verspreid in de lidstaten  

Rubriek 1 – schadelijke organismen die voor zover bekend in de gemeenschap niet 
voorkomen en die risico’s opleveren voor de gehele gemeenschap 
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Stimuleren kennis risico’s introductie en verspreiding 

• Internationaal overleg (Brussel, bilateraal) 

• Uitvoeren Fytosanitair beleid “weren”, bestrijden, uitroeien 

Inspecties 

• Inspecties import, productieplaatsen 

• Inspecties import P4P, plantaardige producten  

 Monitoring programma: Fytobewaking  

 Jaarlijkse resultaten (=‘Fytosanitaire signalering’) openbaar internet 

Communicatie  

• NVWA website, tijdschriften, folders, etc 

• Betrekken van belanghebbenden (netwerk: gemeente, burger) 

• Ogen en oren in het veld: NVWA ziet niet alles 

 

Voorkomen introductie en verspreiding 



Plantenpaspoort 

• Planten voor vermeerdering binnen EU (plants 
for planting) 

• Alleen voor bepaalde plantensoorten 

• Registratie bij Keuringsdiensten 

• Controle KD op PP afgifte 

• Voorbeeld: 
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Voorbeelden categorie niet gevestigde 
organismen (IAI) 

 

• Aziatische boktorren (A. glabripennis en 
A.chinensis)  

 

• Essenprachtkever 

 

• Xylella fastidiosa 
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Uitbraken, eliminatiescenarios 

• Een vondst, waarneming, populatie… van een quarantaine 
organisme 

 Meldingsplicht burgers en lidstaten! 

 NVWA verplicht om actie resp. maatregelen te nemen! 

 

• Vondst, uitbraak: afhankelijk van status organisme 

• Maatregelen: doelmatig, effectief, minimale impact 

• Uitbraak: tijd is beperkt! 

 Uitroeien 

• Wetenschappelijk onderbouwd 

• Consistentie 
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Voorbeelden van uitroeiacties 

• In beschermde teelten 
• Insecten: Helicoverpa armigera, Spodoptera 

littoralis, Thaumatotibia leucotreta, 
Scirtothrips dorsalis, Anthonomus eugenii... 

• Pathogenen, gewassen: PSTVd, TRSV, 
Cmm, Ralstonia….  

 

• In openbaar groen :  
Anoplophora glabripennis, Anoplophora 
chinensis 
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Voorbeeld: Anoplophora glabripennis 
(Aziatische boktor, Asian Longhorn Beetle) 

 

• Bron: vaak via verpakkingshout natuursteen uit 
China 

• Oorzaak: onvoldoende of niet behandeld 
verpakkingshout volgens ISPM15 

 

• Verschil met Anoplophora chinensis: lift mee met 
plantmateriaal uit azie (bijv. acer, bonsai) maar 
is ook risico voor groene ruimte! 
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Preventie: inspecties verpakkingshout 



Levenscyclus in of 
bij een boom 



Uitroeiing: Anoplophora boktorren 

• Recente uitbraak: Winterswijk zomer 2012 

• Woonwijk, melding door particulier 

• Uitroeiscenario in werking: 

Bufferzone instellen 

Kap waardplanten 

4 jaar inspectierondes 

• Uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
gemeente 
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Uitroeiing: Anoplophora boktorren 



Uitroeiing: Anoplophora boktorren 

 

• Uitroeiing Winterswijk succesvol! 

 

• Na 4 jaar inspectie geen symptomen 

 

• Risico nieuwe uitbraak blijft… 
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Andere voorbeelden “IAI” organismen 

 

• Essenprachtkever (Agrilus planipennis) 

 

• Xylella fastidiosa 
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Essenprachtkever (Agrilus planipennis, 
Emerald Ash Borer) 

 

• Geeft in Noord-Amerika en Canada grote schade 

• Kan volwassen es in 2 jaar doden 

• Aanwezig in Rusland (omgeving Moskou) 

• Vliegt verder dan Anoplophora 

• Kan meeliften met essen (haard)hout 

• Typerende D-vormige uitvlieggaten 

• Minder opvallend dan Anoplophora 

• Look-a-likes! 
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Essenprachtkever (Agrilus planipennis, 
Emerald Ash Borer) 

 

• Essenprachtkever groot risico voor groene ruimte in Nederland 
(VS, Ru) 

• Bossen 10% van het oppervlak, recreatie voor 90% van bevolking 
Stad: Acer, Betula, Fagus, Fraxinus, Populus, Prunus, Quercus, Tilia 

Bos: Pinus, Pseudotsuga, Larix, Picea // Quercus, Fagus, Populus, Salix, Betula 

 

Wat doet NVWA? 

• Bewaken import (hout, planten), export conform wet- en 
regelgeving 

• Leiden of begeleiden van acties en maatregelen 

• Onderhouden en opbouwen kennis en expertise 

• Onderzoek: literatuur, studies, workshops (2009, 2016)  

• Data, experts: input eliminatiescenario, draaiboeken  
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Xylella fastidiosa – Italie 

Italie - Lecce 2015: >20.000 hectare dode Olea europeae 



Xylella fastidiosa (“olijvenpest”) 

• Bacterie ziekte, zeer brede waardplantreeks 

• Sinds eind 2013 gevonden in Italie 

• Zomer 2015 gevonden op Corsica en omgeving 
Nice 

• Recent ook gevonden op Mallorca 

• EU: zeer strenge maatregelen (2015/789/EU) 

• Gevolgen in NL voor openbaar groen 
waarschijnlijk beperkt, maar… 

• Grote gevolgen bij uitbraak voor telers en 
handelaren. 

26 



27 



Voorbeeld gevestigd organisme:  
bacterievuur (Erwinia amylovora) 

 

• EU status: Fytorichtlijn IIA2 (geldig voor bepaalde planten, 
schadelijke organismen die voorkomen in de EU) 

 

• Beheersen en beperken verspreiding. 
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Regelgeving 

 

• Fytorichtlijn 2000/29/EU 

 

• Plantenziektenwet 
Besluit bestrijding bacterievuur 1983 

Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 



Regelgeving 
Gebieden 

 

• Beschermde gebieden (EU) 

Binnen EU, landen of delen van landen die, 
geregistreerd, vrij zijn van bacterievuur. Invoer van 
waardplanten alleen toegestaan indien afkomstig uit 
beschermde gebieden 

• Bufferzones (NL) 

Beschermde gebieden in Nederland waarin 
maatregelen worden genomen om optreden 
bacterievuur tot minimum te beperken 



Regelgeving in bufferzones 

 

• Actieve opsporing (Naktuinbouw/NVWA op kosten 
boomtelers) 

• Verplicht opruimen aangetaste planten (iedereen) 

• Teeltverbod breedbladige Cotoneaster en Photinia 
davidiana in bufferzones 

• Aanplantverbod van breedbladige Cotoneaster,  

   P. davidiana en wilde meidoorn in bufferzones 
 

Uitzondering voor (meidoorn)gebieden van bijzondere 
landschappelijke waarde: geen aanplantverbod 
meidoorn 

 



Regelgeving ZPB2 code: impact boomkwekers 

 

• Bufferzone minstens 50 km2 groot 

• Geen percelen binnen 1000 meter langs de  

binnenkant van de begrenzing 

• Minstens twee seizoenen officieel erkend 

• Zone van 500 meter rond perceel minstens één 

groeiseizoen vrij van bacterievuur 

• En: ‘latente’ toets alle gekweekte waardplanten 
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Wijziging regelgeving per 2017 

 

• Definitie in wet: ‘gebied van bijzonder landschappelijke waarde’ 
vervangen door: ‘gebied waar meidoorn landschappelijk 
bepalende rol speelt’ 

 

• Om eenduidig in wet vastgelegd te hebben waar 
uitzonderingsgebieden meidoorn zijn 

 

• Voor (boom)telers: om nieuwe percelen met waardplanten ‘veilig’ 
in te kunnen plannen 

 

Meidoorninventarisatie:  

- Potentieel aan te wijzen uitzonderingsgebieden in huidige 
bufferzones  

 

 

 



Bufferzone 1  
Meeden 
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• NVWA moét actie nemen bij vondsten van quarantaine organismen, gericht 

op uitroeien: niet vrijblijvend! Conform regelgeving NL en EU  

• Nederland meldingsplicht aan EU van vondst / uitbraak quarantaine 

organismen 

• Informeren, bewustwording. 

• Extra ogen in het veld zijn welkom! 

 

Meer informatie: 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/themas/planten-en-plantaardige-

producten 

 

 

 

 

 

Samenvatting 



• Vragen? 
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