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Branchevereniging Agrodis 
De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse 
land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket aan gewasbescherming leveren voor een 
gezonde teelt. 
Bij de Vereniging zijn 36 bedrijven aangesloten die gezamenlijk meer dan 90 procent van het 
Nederlandse marktaandeel in gewasbeschermingsmiddelen distribueren. De leden hebben 
gezamenlijk ruim 150 vestigingen en ongeveer 550 adviseurs in dienst. 
 
Bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse “reilen en zeilen” van de vereniging. 
Daarnaast zet het bestuur de lijnen uit. Het bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers 
vanuit de coöperatieve sector (André van der Weijde, Ko Francke en André Groot Nibbelink) 
en drie vanuit de particuliere sector (Dirk Bakker, Leen de Regt en John Kusters). 
Tijdens de ledenvergadering op 15 november 2017 is het voorzitterschap overgegaan van 
Ko Francke (CZAV) naar André Groot Nibbelink (Agrifirm) 
 
 
Ondersteuning 
Agrodis wordt juridisch en beleidsmatig geadviseerd door het 
bureau Brabers (www.brabers.nl). Het  secretariaat is 
ondergebracht bij Brabers Association Management. Brabers verricht veel inhoudelijk werk 
voor Agrodis, zoals de afstemming met relevante organisaties en instanties, de interne en 
externe informatievoorziening en een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van 
beleid. 
Vanuit Brabers vormen Conno de Ruijter (secretaris/directeur), zijn kantoorgenoot Leo 
Melissen (adviseur) en Anneke de Goeij (secretaresse) het secretariaat van Agrodis. 
 
 
Route 2023; dé route voor een gezond gewas. 
Met ROUTE 2023 (www.route2023.nl) heeft de vereniging Agrodis in 2014 een nieuw 
initiatief genomen. ROUTE 2023 staat in dienst van het bereiken van de doelstellingen uit de 

nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' en zal zoveel mogelijk ‘tools’ 
permanent beschikbaar stellen, die de mensen in de praktijk nodig hebben 
voor een verdere verduurzaming van de gewasbescherming. ROUTE 2023 
ontleent het jaartal dan ook aan de nota en met dit einddoel voor ogen wil 
Agrodis de uitdagingen van vandaag aanpakken.  
 
Route 2023 slaat een brug tussen het onderzoek, maatschappij en de 
praktijk. Met deze goede verbinding zal informatie rondom duurzame 

gewasbescherming beter worden uitgewisseld en ontsloten. Route 2023 verbetert de 
vindbaarheid van de gewenste (teelt)maatregelen. Zo ook de veelbelovende maatregelen 
vanuit de verschillende projecten. 
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Stichting Certificatie Distributeurs Gewasbeschermingsmiddelen (CDG) 
Op initiatief van Agrodis is in de jaren ’90 gestart met het voeren 
van een Erkenningsregeling voor de distributie van 
professionele gewasbeschermingsmiddelen. Met deze stap 
heeft de brancheorganisatie op een proactieve wijze invulling 
gegeven aan een verdere professionalisering van de branche. In 
2000 is een vervolgstap gezet door een certificatieschema te 
ontwikkelen met volledig onafhankelijke toetsing en audits. 
Vanaf seizoen 2006 zijn alle leden gecertificeerd. Vanaf 1 
januari 2010 is het certificatieschema Algemeen Verbindend 
Verklaard (AVV) door de overheid en dienen alle bedrijven die 
handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen te 
voldoen aan het CDG certificatieschema én opgenomen te 
staan in het register van de Stichting CDG. 
 
De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering 
van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in 
gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt onder andere in dat de Stichting zal toezien op de 
naleving van de bij de algemeen verbindendverklaring gestelde voorschriften en het toezicht 
op de wijze waarop certificerende instellingen hun controlewerkzaamheden uitvoeren. 
Daarnaast heeft de Stichting het beheer over het CDG certificatieschema en 
het Register met bedrijven die conform de algemeen verbindendverklaring werken.  
 
De Stichting is door de Raad van Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder, hiermee 
worden ook alle werkzaamheden van de Stichting op regelmatige basis getoetst. 
 
 
 
 
 


