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Het is echt waar:
kinderen presteren beter in
een klaslokaal vol
luchtzuiverende planten van Planten als natuurlijke, duurzame en gezonde luchtverfrissers
Air So Pure. Dat blijkt uit
onderzoek van TNO en het
plantwetenschappelijke
onderzoeksbedrijf Fytagoras
in samenwerking met Het zijn deze planten waarin de telers, die zijn se teler”, aldus Vogels. “ Maar deze planten
telersvereniging Air So Pure aangesloten bij Air So Pure, zich specialiseren. hebben dus een bijzondere eigenschap,
Het gaat om een groep van vijftien telers, die
namelijk het afbreken van schadelijke stoffen
en het Productschap zich in 2007 verenigden om de planten te
en vieze geuren”.
promoten. Er zitten er nu zes in het assortiTuinbouw. “Bepaalde planten ment: Areca, Nephrolepis, Spathiphyllum, Hedera, “Moderne gebouwen hebben allemaal
hebben een aantoonbaar Phlebodium en Calathea. “Maar dat assortiment airconditioning, dus een raam openzetten is
we uitbreiden, evenals het aantal leden
er meestal niet meer bij”, vertelt Vogels.
positief effect op het welzijn willen
van Air So Pure”, aldus Vogels.
“Daardoor is het klimaat misschien voelbaar
wel prettig, maar vaak is de lucht te droog en
van de gebruikers van de
Het begon allemaal met onderzoek van de
zit die vol schadelijke stoffen, van de
ruimte waarin ze staan”, NASA, die onderzoek deed naar de luchtzuive- bouwmaterialen en kunststoffen in het
gebouw, en van kopieermachines en
aldus Käthe Vogels van Air So ring in ruimtevaartuigen met behulp van
planten. Daarbij bleek al dat sommige planten dergelijke. Ook biogassen uit de transpiratie
Pure. “Of het nou een effectiever CO konden omzetten in zuurstof en ademhaling van mensen zelf zijn schadelijk
andere planten, en bovendien schadelijke voor de gezondheid. Daardoor krijg je
woonkamer is, een dan
branderige ogen, hoofdpijn en geïrriteerde
stoffen in de lucht neutraliseren. Dat aspect
kantoorruimte of van het plantenonderzoek werd opgepikt door slijmvliezen in keel en neus”.
en PPO (Praktijkonderzoek Plant &
een klaslokaal.” TNO
Omgeving) en inspireerde een aantal telers tot Luchtzuiverende planten als die van Air So Pure

Aan mij de eer om in dit blad het komende jaar een paar columns te schrijven over
het fascinerende speelveld van duurzame handel. Eerst maar iets over mijn
organisatie, het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Vier jaar geleden gestart vanuit
BuZa en EL&I en snel gegroeid, werken we inmiddels op 16 internationale handelsketens, met meer dan 200 bedrijven en een jaarbudget van een kleine € 50 miljoen:
de helft OS-geld, de andere helft geld van bedrijven voor het verduurzamen van hun
handelsketens.
Een fascinerend speelveld, omdat ketenverduurzaming hoog op de strategische
agenda staat. Ik merk dat, waar het tien jaar geleden nog alleen ging over bio- of fair
trade, het nu draait om grondstofschaarste, licence to operate en het verkorten en
transparanter maken van aanvoerketens. Praat met ondernemers over duurzame
handelsketens en zij zien naast de uitdagingen ook meteen de kansen: aanboren van
nieuwe markten, waardecreatie door de hele keten heen en productinnovatie.

Knapper en gezonder
dankzij Air So Pure

Joost Oorthuizen
Algemeen directeur
Initiatief Duurzame Handel

Viskweek is een van de handelsketens waar IDH helpt om het verschil te maken.
Gekweekte vis is nu al goed voor de helft van de mondiale visconsumptie, en dat
loopt snel op naar 70%. Kweekvis is potentieel een efficiënte manier om straks 9
miljard mensen van dierlijke eiwitten te voorzien. Maar dan moet het wel duurzaam. En daar zijn we nog ver vanaf. Grootste breinbrekers zijn het visvoer waar nu
nog veel oceaanvis in verdwijnt, watervervuiling, en de kap van mangrovebos voor
de visvijvers.
Met de ambassades en landbouwraden, lokale overheden en ngo’s als WWF werken
wij heel concreet in Vietnam en Indonesië om Pangasius-, Tilapia- en garnalen
bedrijven duurzame kweektechnieken bij te brengen. Europese vishandelaren
financieren die verduurzaming van harte mee, omdat zij belang hebben bij een
groeiende aanvoer van duurzaam gekweekte vis. In 2015 willen we 15% van de
import in Europa verduurzaamd hebben.
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de oprichting van Air So Pure. “Topkwaliteit in
planten vind je in principe bij elke Nederland-

maken de lucht op een duurzame en milieuvriendelijke manier weer fris en gezond.
Bovendien – ook niet onbelangrijk – wordt
een saaie kantoorruimte door de planten
verfraaid. “Als je ziet wat we in de afgelopen
vierenhalf jaar hebben bereikt, is dat best
veel”, zegt Vogels, die het kantoor van Air So
Pure in haar eentje bemant en de spin in het
web is van de organisatie. “De komende tijd
streven we, behalve naar uitbreiding van ons
assortiment en het aantal leden, ook naar
verbreding van onze markt. Onze planten zijn
al te koop bij tuincentra, supermarkten en bij
de bloemist; met een groter assortiment
zullen we ook een groter bereik krijgen.”

Het meest inspirerende voorbeeld blijft voor mij Unilever. De multinational wil de
komende acht jaar haar omzet verdubbelen en tegelijk de ecologische voetafdruk
van haar producten over de gehele waardeketen halveren, een half miljoen kleine
boeren aan haar ketens verbinden, en 100% duurzaam inkopen.
Kijk, als één van de grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld van zulke
doelen serieus werk maakt, dan zijn we de liefdadigheid en kleinschaligheid ver
voorbij.

Want gelijk met het organiseren van duurzame productie, werkt IDH aan de
marktvraag naar duurzame spullen. De vis moet ook betaald worden; het gaat om
duurzame handel. Vorig jaar tekenden alle Nederlandse supermarkten onder
leiding van IDH een convenant waarin ze vastlegden vanaf 2016 alleen nog
verantwoorde, gecertificeerde kweekvis te zullen verkopen. Inmiddels hebben ook
Duitse supermarkten soortgelijke beloften gedaan en zijn we bezig met de
zuidelijke retailers in Frankrijk en Spanje.

Berichten Buitenland online
De vindbaarheid van Berichten Buitenland op
www.rijksoverheid.nl is verbeterd.
Voortaan kunt op www.rijksoverheid.nl/
berichtenbuitenland de pdf en tekstversie van elk
nummer terugvinden.

Nederland speelt, met zijn open economie en wereldhavens Amsterdam en
Rotterdam, een sleutelrol bij de import, verwerking en doorvoer van grondstoffen
naar heel Europa. We zijn de nummer zes importeur van kweekvis en Nutreco is een
van de grootste visvoerbedrijven ter wereld. Investeren in duurzame grondstoffenstromen die via Nederland Europa binnenkomen, is investeren in de welvaart en
toekomst van Nederland. Duurzame handel is noodzakelijk om in de toekomst de
wereld te voeden en het is in ons eigen economisch belang. We zijn de liefdadigheid en kleinschaligheid voorbij. We zijn hard op weg om duurzaamheid tot norm
te maken.

Jaargang 38 | Nummer 9 | september 2012 | Column Joost Oorthuizen

Dag beste mensen,

