© K. Tierens

V Vaste planten als buitenteelt op het bedrijf van Marc Dello

Daarbij kan zowel met losse potgrond als met Big Bales
gewerkt worden. Ook al zijn hier geen zaaigedeelte, buffertafel of automatische etikettensteker, het is duidelijk dat
ook hier efʖcintie deel uitmaakt van de bedrijfsvisie. Wel
is het zo dat Marc natuurlijk minder ruimte heeft om naar
werkorganisatie toe deze visie even gericht door te trekken
als zijn collega’s op nieuwe locaties. Daar staat tegenover
dat Marc zijn afnemers al generaties lang kent en daar
maakt een veiling bijvoorbeeld geen deel van uit. Marc
teelt dan ook gericht in kleinere hoeveelheden en dan is de
bedrijfsinterne logistieke efʖcintie van minder doorslaggevend belang. Marktkennis en het gericht investeren in
een haalbare infrastructuur zijn dat des te meer. Ook op dit
bedrijf waren de bezoekers dan ook heel positief verrast en
wensten de bedrijfsleider terecht proʖciat met het bereikte
resultaat. (vervolgt in S&G van 1 april). Q

VLAAMSE OVERHEID WIL OVERHEIDSOPDRACHTEN VERDUURZAMEN
CRITERIAFICHES VOOR GROENBEHEER
De Vlaamse overheid heeft de ambitie om al haar overheidsopdrachten tegen 2020 te
verduurzamen. Groenbeheer ondermeer door sociale economie, onkruidbeheer via
beeldbestekken, milieuvriendelijke smeerolie, aandacht voor ergonomie, gebruik van
hernieuwbare of biologisch afbreekbare grondstoffen of instructies voor duurzaam gebruik zijn
daar voorbeelden van. Daarom werden criteriaʖches
uitgewerkt die de aankopers in staat
moeten stellen om naast economische aspecten, ook sociale en ecologische aspecten te kunnen
overwegen.

“Duurzame overheidsopdrachten zijn
de benadering waarbij publieke overheden milieu-, sociale- en economische
criteria integreren in alle fases van hun
aankoopproces van leveringen, werken
en diensten, en dus de verspreiding van
milieubesparende technologieën, sociale
innovatie en de ontwikkeling van milieu-,
socio- en ethisch verantwoorde producten en diensten bevorderen, door het
zoeken naar oplossingen die de minste
impact op het milieu hebben gedurende
hun volledige levenscyclus en sociaal en
ethisch verantwoord zijn”, zo luidt het
oIʖFieel
In dat kader worden per productgroep
duurzaamheidscriteria ontwikkeld.
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De ɐches werden uitgewerkt in opdracht van het Dept /1( en kan u nalezen op de website duurzame overheidsopdrachten van de 9laamse overheid,
www.bestuurszaken.be/groenbeheer.
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Bijhorende aanbevelingen moeten de
aankoper in staat stellen om al bij het
uitschrijven van de opdracht enkele
keuzes inzake duurzaamheid te maken, en bij de aankoopbeslissing naast
economische aspecten ook sociale
en ecologische aspecten te kunnen
overwegen.
Aankoop van duurzame producten
voor groenbeheer
Ook beheer van openbaar groen komt
aan bod. Voor 5 speciʖeke groendiensten en 5 speciʖeke groenproducten
werden criteriaʖches ontwikkeld. De
diensten onderhoud (half)verhardingen, beheer invasieve plantenexoten,
onderhoud grassportterreinen, boombeheer en groenbeheer waterlopen
komen aan bod. Verder werden voor
bodemafdekkingsmaterialen, organische bodemverbeteraars, zaden,
eenjarigen & vaste planten, tractoren
en tuinapparatuur ʖches ontwikkeld.
Overheden voeren ook zelf heel wat
groenbeheer in eigen beheer uit.
Daarvoor kopen ze tal van producten
aan, gaande van bodemverbeteraars
en meststoffen, tuinmaterialen, tuinapparatuur, zaden, planten, bomen,
machines, tot andere bouwmaterialen,
beschermingselementen en gereedschap. De duurzaamheidselementen
verschillen natuurlijk sterk naargelang het product. Vandaar dat er gekozen werd om voor enkele relevante
productgroepen speciʖeke ʖches uit te
werken.
Het autochtone karakter, duurzame
kweekproces en biologisch afbreekbare verpakkingen vormen interessante
criteria voor zaden, eenjarigen en
vaste planten. Kwaliteit en de afwezigheid van turf vormen criteria voor
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organische bodemverbeteraars. Het
gebruik van secundaire en/of biologische afbreekbare grondstoffen wordt
opgenomen in de ʖche bodemafdekkingsmaterialen. Voor elk product is
het verder belangrijk dat het op een
correcte en duurzame manier gebruikt wordt, onder meer het aanleveren van de juiste informatie, instructies of opleiding kunnen ook hier als
voorwaarden opgenomen worden.
Praktisch haalbaar voor de bedrijven?
AVBS heeft in het kader van deze
nieuwe ontwikkelingen in gesprekken
met de betrokken diensten de zorg
uitgedrukt dat de opgelegde criteria
haalbaar moeten zijn voor een modaal
productiebedrijf en kunnen stroken
met de gangbare en haalbare bedrijfspraktijk.
Zo werd in het kader van het verhaal
van invasieve planten gewezen op
het belang van de gedragscode voor

invasieve planten die in overleg met
de sector al eerder tot stand kwam.
Daarnaast werd er ook voor wat
betreft de productiemiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen
en substraten) de link gelegd naar bestaande systemen (IPM en VMS), maar
met de mogelijkheid dat gelijk welke
producent die kan aantonen dat hij ook
op een duurzame manier produceert,
ook kan meedingen naar overheidsaanbestedingen.
Tot slot werd er voor wat betreft de
andere productiemiddelen - denk aan
potten, machines, … - telkens in overleg met de verschillende federaties de
meest haalbare en tegelijk duurzame
oplossing uitgewerkt in de aanbestedingscriteria. Q


Groenbeheer en sociale economie,
alsook de insteek tot de nodige nuances
daarbij vanuit AVBS, wordt meer uitgelegd in de Tuinaannemer van 1 april e.k.

DUURZAAMHEIDSCRITERIA VOOR GROENBEHEER
De duurzaamheidscriteria en aanbevelingen werden gepubliceerd op de
website over duurzame overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid (www.
bestuurszaken.beGroenbeheer). Behalve algemene ʖches over producten en
diensten, behandelen de ʖches 10 speciʖeke producten en diensten
Producten

Diensten

Algemene ʖche producten

Algemene ʖche diensten

Organische bodemverbeteringsmiddelen

Boombeheer

Zaden, eenjarigen en vaste planten

Onderhoud van grassportterreinen

Bodemafdekkingsmaterialen

Groenbeheer van waterlopen

Tuinapparatuur

Onderhoud van (half)verhardingen

Tractoren

Beheer van invasieve plantenexoten
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