‘Groen is Leven’ voor duurzame boomteelt
Duurzaamheidscan voor kwekers om bedrijfsvoering te toetsen
Met de sessie ‘Initiatief voor duurzame bomenteelt in Limburg’ lanceerde Léon Jansen (Schuttelaar & Partners) tijdens de Meet&Green
Innovatiedag 2011 het project ‘Groen is Leven’. Dit Limburgse initiatief is gericht op de totstandkoming van een duurzamere boomteeltsector.
Landelijk is het project gelanceerd tijdens de oprichting van het MVO Platform Tuinbouw.
Auteur: Léon Jansen
Het project ‘Groen is Leven’ is een initiatief van de werkgroep ‘Duurzaamheid in de
Boomkwekerij’, die sinds haar oprichting als
denktank in 2009 is uitgegroeid tot een formeel
samenwerkingsverband. Momenteel bestaat
de werkgroep uit Productschap Tuinbouw, LTO
Nederland, Anthos, HAS KennisTransfer, en als
partner in de werkgroep Schuttelaar & Partners,
Duurzame Boomkwekers Nederland en Stichting
Biologische Boomkwekerijgewassen. Er is samenwerking met Cultus Agro Advies BV en het
Citaverde College, en er vindt overleg plaats met
organisaties als Milieukeur en MPS.
Henk Raaijmakers (ZLTO) legt uit hoe de werkgroep tot stand is gekomen en wat haar werkzaamheden zijn: “Sinds een aantal jaren groeit
nationaal en internationaal de vraag naar duurzaam geteelde producten. Om boomkwekers,
rozenkwekers en vasteplantenkwekers te helpen
‘verduurzamen’, besloten we begin 2009 een
denktank op te richten om duurzaamheidscriteria
voor de boomkwekerij in kaart te brengen. Het
door de provincie Limburg gesteunde initiatief
van Schuttelaar & partners, Cultus Agro Advies

64

Teelttechniek

De criteria vormen nu de
basis voor het project ‘Groen
is Leven’, waarin we
kwekers handvatten bieden
om duurzamer te produceren. Met behulp van de
BV en Citaverde heeft zich dit jaar hierbij aangesloten en draagt met zijn expertise bij aan het
initiatief. De criteria vormen nu de basis voor
het project ‘Groen is Leven’, waarin we kwekers
handvatten bieden om duurzamer te produceren.
Met behulp van de duurzaamheidscan kunnen
kwekers de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering zichtbaar maken.”
Raaijmakers vervolgt: “De scan bestaat uit
ongeveer zeventig vragen die ingaan op drie
hoofdthema’s van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, de drie P’s: People, Planet en
Profit.” De vragen binnen het thema ‘People’
gaan over arbeidsomstandigheden en begeleiding
van personeel, bij het onderwerp ‘Planet’ komen
milieuaspecten van grondstoffen, productie en
afval aan de orde en het onderdeel ‘Profit’ bevat
vragen over maatschappelijke en culturele deelname in de omgeving van het bedrijf.
“Kwekers kunnen hun resultaten opslaan en dus
hun vorderingen in de tijd volgen. Ook vergelijkt
de scan de resultaten van de kweker met het
gemiddelde van de andere kwekers. Verder biedt
de scan veel praktische tips en aanwijzingen,
zodat telers hun productie ook daadwerkelijk
kunnen verduurzamen”, zo laat de ZLTObestuurder weten.”
Volgens Ton van Hoof (Citaverde College) is de
duurzaamheidscan niet alleen handig voor kwekers: “Ook de omgeving van kwekers – zoals
afnemers, gemeenten en financiers – kan in

de toekomst mogelijk de scan gebruiken. Met
behulp van de beschreven duurzaamheidsaspecten kunnen zij kwekers beoordelen op hun duurzaamheid. Hiermee hopen we de kennis en de
dialoog over duurzaam geteelde producten binnen de sector te vergroten. Het is belangrijk dat
inkopers en de omgeving de inspanningen van de
kwekers waarderen: alleen dan kunnen kwekers
ernaar gaan handelen.” Met dit principe loopt de
boomteeltsector voorop, aldus Van Hoof: “Door
ook de omgeving erbij te betrekken is de boomteeltsector een voorbeeld voor andere agrarische
sectoren.”
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Tijdens de Meet&Green Innovatiedag 2011 hebben telers en hun omgeving - mede door de
sessie ‘Initiatief voor duurzame bomenteelt in
Limburg’ - al kennis kunnen maken met de duurzaamheidscan. Tot slot Hans Pijpers (Cultus Agro
Advies BV): “De werkgroep gaat de scan ook nog
onder de aandacht van studieclubs te brengen.
Daarnaast verwerken we vanaf september de
duurzaamheidcriteria in agrarische onderwijsprogramma’s.”
De duurzaamheidscan, inclusief aanvullende
informatie, is te vinden op de website
www.groenisleven.nl.

Dit project is medegefinancierd
door Provincie Limburg

Auteur Léon Jansen is werkzaam als projectleider bij Schuttelaar & Partners.
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