Duurzaamheid
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Al van bij het begin, was het bedrijf van
Bart Neirynck en diens vader Walter uit
Wingene betrokken bij VMS. De MPScertificatie leidde tot een inzicht in de
milieu-afdruk op het bedrijf. “Certificeren
is een kwestie van mee zijn met de tijd.
Maar de terugkoppeling vanuit het systeem
naar de teler zou toch nog beter kunnen”,
aldus Bart.
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“Feedback
kan nog beter,
maar we gaan
toch door”
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Op twee locaties in het West-Vlaamse Wingene en Beernem - op een totale oppervlakte van 18 ha - kweekt het
bedrijf W. Neirynck & Zoon Erica’s, Calluna’s, hortensia’s,
kerststerren (poinsettia) en hyacinten. Het gaat om 2,5 ha
serres, 5 ha lavaveld en 10 ha teelt in volle grond. Het
bedrijf werkt met vijf personen in vast dienstverband.

Eigen motivatie
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21 jaar geleden werd Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS)
opgericht. Bart was onmiddellijk geïnteresseerd. “Het was
iets nieuws; we wilden eraan meedoen. Het was voor ons
een kwestie van mee zijn met de tijd. Het kostte door middel van subsidies ook weinig tot niets.” De eigen motivatie
speelde dus een grotere rol dan de vraag vanuit de markt.
Het registreren gaf een inzicht in het verbruik op het bedrijf
van onder meer elektriciteit en gas, meststoffen, sproeistoffen… Het bedrijf haalde al snel en mee door de begeleiding van VMS het MPS-A certificaat.

Evolutie
In die ruim 20 jaar onderging VMS ook een aantal evoluties.
“In het begin was het registreren op papier en doorfaxen.
Nu gebeurt alles online”, vertelt Barts echtgenote Annick.
Een andere evolutie is dat de lijst van items waarover
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gegevens verzameld moeten worden langer wordt. Sproeistoffen, meststoffen, elektriciteit, brandstoffen, water,
hoeveel bedekte oppervlakte, belichting, frigo…

Duurzaamheid is meer dan MPS
Vooral in de opstart is het invullen van alle vragenlijsten
een behoorlijke klus. Een opmerkelijke uitzondering blijkt
daarop het recirculeren van het water op de containervelden te zijn. Dat levert voorlopig nog geen goede punten op
in het MPS-systeem. “Voor ons is duurzaamheid meer dan
MPS alleen. We doen als teler al heel wat voor het milieu
zonder dat er een certificaat aan vasthangt. Denken we
maar het correct omgaan met fytoproducten en hun verpakking, de keuring van het spuittoestel, IPM, hygiëne…
VMS gaf soms vergaderingen over ruimere duurzaamheidsthema’s, en die waren even boeiend als een uiteenzetting over het MPS-systeem.”

Te groot en te klein
Het uitgebreide registratiesysteem zorgt ervoor dat de
administratieve druk toeneemt. Het moeten invullen van
meer administratie is evenwel geen alleenrecht van MPS.
“MPS, Vegaplan, loonadministratie, gezondheid en welzijn
op het werk, straks de plantenpaspoorten… Het admini-

Nu de werking van VMS sterk gereduceerd zal worden,
twijfelen heel wat telers om MPS-gecertificeerd te worden
of te blijven. “Het VMS was echt een helpende hand in het
behalen van het certificaat”, aldus Bart. “Vanuit VMS hebben we regelmatig iemand op het bedrijf gehad die ondersteuning gaf in het behalen van het certificaat en bij wie we
terecht konden met vragen. Telers verkeren in onzekerheid.”

ALLESKUNNER.
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stratief gedeelte is enorm geworden. Als bedrijf zijn we
eigenlijk te klein om er een administratieve kracht op te
zetten, maar we zijn ook te groot om alles nog zelf vlot
gebolwerkt te krijgen”, verzucht Bart.

Ook Bart en Annick maakten de overweging. Naast het
administratieve werk, is er ook een niet-geringe financiële
bijdrage van rond de 1.000 euro per jaar. Zoals iedere teler
hebben zij zich ook de vraag gesteld: wat halen we eruit?
“Op 20 jaar hebben we op één of twee uitzonderingen na
nooit een klant gehad die er expliciet naar gevraagd heeft.
Maar ik wil niet voor alle telers spreken. Onze verkoop ligt
meestal in België en Frankrijk; MPS is vooral groot in
Nederland. Mogelijk dat grootwarenhuizen hier wel meer
vragende partij zijn.”
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Geen marktvraag
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Kleurcodes
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De registratie voor het behalen en behouden van een
certificaat kan wel enige voordelen bieden in de bedrijfsvoering. Via de verzamelde gegevens krijgt de teler inzicht
en kan hij gaan bijsturen. Zo geeft MPS kleurcodes mee
aan gewasbeschermingsmiddelen. Bij een vergelijkbare
werking kan je als teler voor de milieuvriendelijke variant
kiezen.
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Bart geeft toe dat er uit al de verzamelde gegevens misschien nog wel meer te halen valt. “Eigenlijk missen we
nog wat terugkoppeling van het systeem. We kunnen er
onze eigen evolutie wat uithalen, maar er valt volgens mij
nog meer uit te halen. Zo is het voor ons vandaag moeilijk
om te zien waar we ons bevinden ten opzichte van andere
telers.”

co

Ondanks de mogelijke tegenargumenten, hebben Bart en
Annick toch de beslissing genomen om MPS-gecertificeerd
te blijven. De tijdsgeest gaat immers richting meer gegevensverzameling en duurzaamheid. “Het blijft altijd wat
koffiedik kijken. Ook tien jaar geleden werd er al verkondigd dat je zonder certificering geen plant meer zou kunnen verkopen. Zo ver blijkt het vandaag nog altijd niet te
zijn. Maar langs de andere kant zal Vegaplan en misschien
ook wel Global GAP de komende jaren in belang toenemen.
Mogelijk en hopelijk kan er een link komen tussen Vegaplan en MPS. Ook met het plantenpaspoort komt er weer
heel wat administratie op ons af. Wie weet is er daar ook
een link met MPS te maken.”
En uiteraard kan het zijn dat de vraag vanuit de markt naar
gecertificeerde planten plots in een versnelling komt. De
dag dat supermarkten eisen gaan stellen, kan het snel
gaan. Wie dan al op de trein zit, heeft een voorsprong. n
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