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Pilot Bonenvlieg onder het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming: 

Om tot een succesvolle eiwittransitie te komen zal de teelt van bonen (o.a. veldbonen en 

sojabonen) voor zowel de droog te oogsten teelt, als voor de verse oogst in Nederland verder 

dienen te groeien. De grootste bedreiging van de bonenteelt is de bonenvliegi (Delia platura). Sinds 

2020 is het middel Chloorpyrifos dat noodzakelijk is om de bonenvlieg te bestrijden verboden. Als 

dit middel niet gebruikt wordt komt door schade aan de kiemplanten ongeveer 70% van de 

gezaaide bonen niet op. Met een dergelijk laag opkomstpercentage is deze teelt in Nederland 

daardoor niet rendabel. Hierdoor kan van een succesvolle eiwittransitie geen sprake zijn. De opzet 

van deze pilot is tot stand gekomen in nauw overleg met de telers en adviseurs van de Stichting 

TOG en zij willen in deze pilot systeemdoorbraken bewerkstelligen. 

 

i De volwassen bonenvlieg is een kleine, grijze vlieg met zwarte poten en haren verspreid 
op haar lichaam en 3 tot 6 mm lang. De kleur van kop, borst en achterlijf is grijs tot geelachtig. De borst en buik 
zijn voorzien van een bruin band. 
 
 
Bonenvlieg project BO Akkerbouw: 
 
 De Nederlandse agribusiness staat voor een grote uitdaging, productieketens moeten duurzamer en 
uiteindelijk compleet klimaatneutraal en regionaal cyclisch worden. In het kader hiervan krijgt de boon als 
eiwitgewas een steeds grotere rol in de Nederlandse landbouw, als alternatief voor onder andere sojabonen uit 
Zuid-Amerika. Het lokaal produceren van een deel van de lokale eiwitbehoefte voor veevoer én voor 
menselijke consumptie wordt steeds gewenster en belangrijker.  
Een grote bedreiging van de bonenteelt is de bonenvlieg. De toepassing van het insecticide chloorpyrifos als 
zeer effectief zaadbehandelingsmiddel tegen de aantasting door de bonenvlieg is sinds 2020 verboden. Het 
bestrijden van deze plaag moet nu dus op een andere wijze gebeuren. In het eerste stadium van de teelt, bij de 
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ontkieming van de zaden treedt de grootste schade van de bonenvlieg op, waardoor juist een zaadbehandeling 
altijd zeer effectief is gebleken. Zonder behandeling kan tot wel 70 procent van het zaad reeds bij kieming 
verloren gaan. Daarom is het van groot belang om naar alternatieven te zoeken zodat de bonenvlieg minimale 
schade aan de bonenteelt kan toebrengen. 
 
 
Uitvoering: 
 
2021 
In 2021 was het BO Project nog niet opgestart maar dat jaar zijn onder het Uitvoeringsprogramma al wel 
enkele proeven uitgevoerd in het Bonenvliegproject. Vanuit de TOG zijn toen 2 proeven uitgevoerd door 
Exploras en 1 door Argifirm. Resultaten in de 2 rapporten. 
 

5581 bonen 

bonenvlieg Agrifirm Exploras 2021 (concept).docx 
 

5669 bonen 

bonenvlieg TOG Exploras 2021.docx
 

 
 
2022 
Er waren 4 veldboonproeven voor de BO akkerbouw/pilot, later is er gesproken over een tweetal proeven in 
sperzieboon die Veritfy zouden doen ipv Botany, deze zouden worden toegevoegd aan het project, dit zou 
leiden tot efficiency en de ontwikkelde kennis zou gedeeld worden binnen dit consortium. 
Inmiddels is besloten om voor 2023 uit te gaan van 3 proeven in Zomerveldboon en 1 in Sperzieboon. 
 
 
De looptijd van deze pilot proeven loopt vervolgens nog tot en met 2024. 
 
Proefopzet spuitbehandeling (Definitieve opzet komt nog van Vertify/Henk de Vries): 

Object Product per ha. Dosering Tijdstip 

1 Onbehandeld - - 

2 
 
CEU-I-GRAN 
 

20 kg/ha bij zaai 

3 Nematoden 

Hulpstof 

 bij signalering (kan dus ook bij 

zaai) 

4 Nematoden 

Hulpstof  

 bij signalering (kan dus ook bij 

zaai) 

5 

 

CEU-I-GRAN 

NUF-2022 

20 kg/ha 

 

Bij zaaien 

Vanaf signalering na opkomst 

6 DIA-113I 

DIA-114I 

DIA-101B 

 Bij Zaaien 

Vanaf signalering na opkomst 

na opkomst 

7 DIA-113I  Bij Zaaien 



 

DIA-113I2 

DIA-101B 

Vanaf signalering 

Na opkomst 

8 NUF-2022 

ORI-1 

 vanaf signalering na opkomst 

9 Bio Insecticide   

10 CEU-I-GRAN 

CHV 

20 kg/ha bij zaai 

Vanaf signalering na opkomst 

11 DIA-113I 

HF-A2014  

HF-E2020  

AC-S2021  

 Bij Zaaien 

Bij signalering 

Bij signalering 

Bij signalering 

12 PREV-AM   

 
Proefopzet zaadbehandeling: 
 

Object Product per ha. Dosering 

1 Onbehandeld - 

2 
 

Corteva  
 

 

3 TCSP22 (Gaat eruit)  

4 LIL01   

5 COR01A   

6 I2535AE   

7 A13219F (Gaat eruit)  

8 LIL22   

 
 
Stuurgroepleden:  ZLTO (projectleiding) Mark van de Ven 
    TOG Geert Hermans 
    BO-Akkerbouw Edwin de Jongh 
    Vertify Johan Kos en Henk de Vries 
    WUR Hilfred Huiting 
    ZLTO (adviseur) Peter van ‘t Westeinde 
 
BCO: Jesse Borst (Vertify, veldboon) 

Leendert Koolen (Vertify, Veldboon) 

Jean Paul Tacken (TOG, sperzieboon) 

Marco Bom (TOG, Sperzieboon) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering 2022-2024: 

Financiering: overzicht van 
overige financiers (in euro) 
Financiering  

Jaar  Totaal  
  
  

 2022          2023              2024   
BO Akkerbouw (ex BTW) 50  50  50  150  
Derden Industrie  5  5  5  15  
Pilots LTO (incl BTW) 20  20  20  60  
Totaal  75  75  75  225  
 

 
Werkelijke kosten opgenomen in begroting Pilot Bonenvlieg LTO: 
€          

51.882  

 €          

10.895 (BTW) 

 €         

62.777  

 
Budget reeds besteed in 2021: 
de facturen bedroegen in 2021 €13.992. (Mark van de Ven doet nog een check of dit in 2021 

allemaal besteed is aan bonenvliegproeven.) 
 
Budget nog te besteden na de proeven in 2021: € 62.777,00 – € 13.992,00 = € 48.785,- 
Budget ex BTW is dan € 40.318,18 
 
Dit zou betekenen dat we de voorgestelde proeven nog kunnen uitvoeren in 2022 en 2023. 
(Uitgaande van de afspraak die we eerder deze week gemaakt hebben dat we 3 proeven in 

zomerveldboon en 1 in sperzieboon doen.) 
 
Voor 2024 zou dan nog € 20.000,- (ex BTW) = € 24.200,- incl BTW nodig zijn. 

 
Wanneer we dan ook nog aanvullend onderzoek willen uitvoeren (ism Uireka en TOG) voor bv 
intercropping en natuurlijke vijanden is daar ook nog budget voor nodig. 

 
De 24.200 moet dan komen uit Innovatievouchers. EN dan te verdelen over de komende 3 jaar en 
dat is € 8.100,- per jaar. (of als alternatief alles in één keer in 2024?) 
 
Voor de aanvullende zaken vanuit WUR en TOG kunnen we aanvullende financiering vragen bij LNV 
en ik zou dan inzetten op € 10.000,- per jaar is € 30.000,- in totaal. (hiervoor moeten we een 
voorstel doen via Bart-Jan Wulfse. Mark van de Ven en Peter van ’t Westeinde zullen dit 

organiseren.) 
 
OVERZICHT: 
Besteed in 2021:  €13.992 
Te besteden in 2022 en 2023 € 48.785,- (incl BTW) = € 40.318,18 (ex BTW) 

Nodig voor 2024  € 20.000,- (ex BTW) = € 24.200,- incl BTW (Binnen te halen via 
Vouchers) 

Nog aanvullende financiering aan te vragen via LTO Pilot bij LNV voor bv Intercropping en inzet 
natuurlijke vijanden. 


