
Kennisnetwerk Biociden (KNB)

Delen van kennis en informatie
met en door biocide professionals

Door Corine Komen KNB coördinator
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Missie Kennisnetwerk Biociden
Het Kennisnetwerk Biociden verbindt professionals van de 
overheid, kennisinstituten, producenten en organisaties die 
professionele gebruikers, burgers en consumenten 
vertegenwoordigen met elkaar om kennis en informatie over 
biociden en het gebruik van biociden uit te wisselen, met als 
doel ieders kennis en informatiepositie te verbeteren en op deze 
manier het maatschappelijk verantwoorde gebruik van biociden 
te bevorderen. 

Het KNB verhoogt het verantwoord gebruik van biociden door 
partijen te verbinden en kennisuitwisseling te organiseren.
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Kennisnetwerk Biociden

LinkedIn groep Kennisnetwerk Biociden
>700 members (bestrijkt alle productsoorten).

Focus KNB
• Events organiseren 
• Kennis en informatie delen via nieuwsbrief
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Kennisnetwerk Biociden
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Organisatie van het KNB
• Opdracht en financiering door Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat.
• Coördinatie door RIVM
• Adviesgroep

Stakeholders van verschillende organisaties:
– Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
– College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Ctgb).
– Inspectie Leefomgeving en Transport
– Platform biociden (branchevereniging producenten en leveranciers)
– Regulator consultant
– Juridisch adviseur voor biociden professionals
– Professional infectie preventie
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Kennisnetwerk Biociden

• Het is moeilijk om:
– Te weten welke informatie/kennis nodig is 
– Alle (potentiële) netwerk leden te bereiken

• Hoe we werken:
– Verzamelen van signalen van netwerkleden
• Netwerk events
• Interviews (bijvoorbeeld in de conserveringsbranche)

– Verzamelen van signalen van de adviesgroep
– Lezen van rapporten/publicaties over biocides
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KNB nieuwsbrief
• Informeert professionals over biociden
– Nieuws over de biocidenverordening en andere 

regelgeving
– Correct  en duurzaam gebruik van biociden
– Informatie over mogelijke alternatieven

• Informatie van relevante bronnen
• Columns of interviews stakeholders
• Iedere drie weken
• >500 abonnees e-mail nieuwsbrief
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KNB Nieuwsbrief
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KNB events
• 3-4 keer per jaar

• Focus op huidige ontwikkelingen of behoefte 
voor informatie over biocide beleid / regelgeving

• Sprekers bij voorkeur uit het netwerk

• 30-50 deelnemers (voor specifieke onderwerpen)
• 80-100 deelnemers (symposium of meer 

algemene onderwerpen)
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KNB events
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KNB event “Algenbestrijding op 
kunstgrasvelden”
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• 21 juni 2018, ruim 80 deelnemers
• Georganiseerd met BSNC en UvW

• Presentaties
– Sweco, over het onderzoeksrapport Gbm en biociden op 

kunstgrasvelden
– Ctgb, over geldende regelgeving voor biociden als 

algenbestrijdingsmiddel
– Gemeente Utrechtse Heuvelrug, over algenbestrijding op 

kunstgrasvelden in de praktijk
– NCO, over niet-chemische alternatieven voor algenbestrijding 

op kunstgrasvelden



KNB werkgroepen

Netwerkpartners zoeken samenwerking over 
actuele onderwerpen in werkgroepen.

Op dit moment zijn er geen werkgroepen actief 
vanuit het netwerk. 
Eerder werkgroepen over o.a. innovatie, 
dierhouderij, consumentengebruik en 
desinfectie
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KNB Website en contactgegevens

• www.kennisnetwerkbiociden.nl
• info@kennisnetwerkbiociden.nl
• Twitter:@biociden;  

https://twitter.com/biociden
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Biociden.nl en contactgegevens

Biociden.nl is de centrale website voor 
overheidsinformatie over biociden.
Fabrikanten, aanbieders en gebruikers van 
biociden vinden hier informatie over toelating 
van biociden tot de markt, regels voor 
etikettering, gebruik en toezicht.

• www. biociden.nl
• info@biociden.nl
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