> In concrete stappen naar duurzame agrarische praktijk

Graadmeter voor vernie
Minister Veerman (LNV) pleitte vlak voor de jaarwisseling voor een helder
kwaliteitslabelsysteem, met informatie over herkomst, versheid, dierenwelzijn
en milieulast. Ongeveer gelijktijdig presenteerden enkele praktijkmensen uit
Noord-Holland Midden een blauwdruk voor een dergelijk integraal keurmerk.
Dit samenhangende systeem blinkt uit in eenvoud, transparantie en doeltreffendheid. Via een drietal concrete stappen kunnen agrarische bedrijven met
minimale kosten opklimmen tot de hoogste duurzaamheidsgraad.
Kwaliteitsproductie gecombineerd met
een gevarieerd aanbod van groene diensten. In die mengvorm ligt volgens velen,
waaronder minister Veerman, een beloftevolle toekomst voor onze land- en
tuinbouw. ‘Verbrede’ landbouw heet dat,
waarbij de productie van streekeigen
voedsel een minstens zo belangrijk
bedrijfsonderdeel is als het ontwikkelen
van een gevarieerd dienstenaanbod.

opzadelen met een gigantische hoeveelheid kostbare administratieve rompslomp maken veel van dit soort activiteiten bij voorbaat kansloos. Vandaar ook
dat minister Veerman onlangs het ontwikkelen van een helder en gestandaardiseerd kwaliteitslabelsysteem tot
speerpunt van beleid verklaarde.
Certificering moet de ruggengraat vormen van de verbrede landbouw.

Ruggengraat

Regionale krachtenbundeling

Sleutelwoorden van de landbouw-nieuwe-stijl zijn smaakvol, streekeigen,
milieu- en diervriendelijk en maatwerk,
terwijl het ‘groene’ dienstenaanbod
bestaat uit activiteiten op het vlak van
agrarisch natuur- en landschapbeheer,
het bieden van recreatieve faciliteiten, de
openstelling van het bedrijf aan belangstellende consumenten en het leveren
van een gevarieerd aanbod van maatschappelijke diensten, met oog voor het
instandhouden van de landschappelijke
kwaliteit. Het klinkt bijna te mooi om
waar te zijn… Misschien is het dat ook
wel. Zeker is dat dit zonnige toekomstperspectief alleen succesvol kan zijn als
er objectieve kwaliteitsgaranties kunnen
worden gegeven op al die verschillende
facetten van de bedrijfsvoering. Controle
en certificering zijn dan ook belangrijke
voorwaarden voor succes. En juist daarin
zit een belangrijke valkuil. De sector

Opmerkelijk is dat enkele voorhoedespelers op het verbrede landbouwfront, verenigd in Stichting Groene Hoed, met een
pasklaar antwoord kwamen om deze
achilleshiel af te dekken. Groene Hoed
vormt in het veenweidegebied van
Noord-Holland Midden een snel groeiende organisatie rond agrarische productie,
afzet van producten en het afstemmen
van vraag en aanbod van groene diensten. Ervaringen met vergelijkbare initiatieven in Nederland (Distreko in de
Achterhoek, Waddenproducten,
Streekproducten Limburg) en in de BRD
(Neuland ), België (Duurzame Landbouw
Hasselt) en Frankrijk (Label Rouge en
Appellation d’Origine Controlée) liggen
ten grondslag aan de opzet van de
Groene Hoed formule. Het resultaat van
deze regionale krachtenbundeling is een
kortere, transparante productiekolom
plus een versterking van de economische
positie van de deelnemende bedrijven.
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> Milieutijdschrift ArenA

en diensten te ontwikkelen die voorzien
in een regionale behoefte. Hierdoor ontstaan bovendien de korte lijnen in de
logistiek (milieuvoordeel) en wordt het
mogelijk om de normale tussenhandel
via veilingen en veemarkten links te
laten liggen (kostenvoordeel).

Kwaliteitscontrole
Maar samenwerken alleen is niet voldoende. Een tweede randvoorwaarde is
dat de producten en diensten van een
aantoonbare kwaliteit zijn. Voor dit laatste ontwikkelde Groene Hoed een
samenhangend systeem dat uitblinkt in
eenvoud, transparantie en doeltreffendheid. Dit systeem is gebaseerd op kwaliteitscontrole op de niveaus van:
1. de productiewijze;
2. het beheer van natuur en landschap en
het behoud van cultuurhistorie en
agrobiodiversiteit als groene dienst;
3. de groene sociale dienstverlening.
Opvallend is dat voor de gevonden vorm
van certificering geen nieuw en ingewikkeld keurmerk nodig is: vier bestaande
en beproefde keurmerken voor de agrarische productie in Noord-Holland Midden
vormen de basis. Dit zijn achtereenvolgens:
> EKO, het keurmerk voor de biologische
landbouw;
> het Agro Milieukeur (AMK);
> het Keurmerk Waterland;
> het kwaliteitszorgsysteem EurepGAP.
Van deze certificeringen worden EKO en
het in de regio ontwikkelde Keurmerk
Waterland voor de vleesveehouderij al
Duurzaamheidscertificaat
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Vanuit deze praktische invalshoek ontwikkelde de Groene Hoed, mede op verzoek van het ministerie van LNV, een scenario voor een integraal kwaliteitszorgsysteem. Randvoorwaarde hiervan is dat
agrarische bedrijven zich op regionaal
niveau organiseren, bijvoorbeeld in productieclusters of nieuwe regionale coöperaties Alleen dan lukt het om een
gevarieerd aanbod van hun producten
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Figuur 1
Integrale certificeringspiramide

EKO

uwde landbouw
geruime tijd op een aanzienlijk aantal
bedrijven gebruikt. Op advies van het
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
zijn het Agro Milieukeur en het internationale EurepGAP-systeem (ontwikkeld
door de grote retailers) hieraan toegevoegd. Als specifiek duurzaamheidsas-

nemen. Deze zijn vastgelegd in twee vervolgstappen, welke onderdeel uitmaken
van een integrale certificeringpiramide
(zie figuur 1). De exacte gegevens die
hierbij horen worden eveneens vermeld
in de hierboven genoemde bedrijfsprofielen.

behoud van cultuurhistorie en agrobiodiversiteit vastgelegd in geautoriseerde
bedrijfsprofielen.
Basis: pacht van een organisatie voor
natuurbehoud (bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer) en/of lidmaatschap
van een natuurvereniging.
> Niveau 3:
Duurzame deelname aan groene
sociale dienstverlening
Professionele organisatie van sociale
diensten op het gebied van zorg, kinderopvang en natuur- en milieueducatie, recreatie en het openstellen van
bedrijven.
Basis: aansluiting bij plaatsingsbureaus
voor zorgcliënten, voor kinderopvang,
voor educatieve programma's voor
scholen en voor recreatieve arrangementen.
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Vertaalslag

Het College van Zorgverzekeraars (CVZ) heeft het Purmerendse bureau Landzijde begin dit jaar erkend als zorginstelling. Hiermee wordt het voor agrarische bedrijven veel aantrekkelijk om naast de agrarische activiteiten een
aantal dagdelen zorg aan te bieden. Op de foto werken cliënten van de Jellinekkliniek op een bij Landzijde aangesloten bedrijf.

pect wordt enkel aan de productieschema’s van deze keurmerken de regionale
component van productie en vermarkting toegevoegd. Dit aspect wordt tot
uitdrukking gebracht in het bedrijfsprofiel dat van alle deelnemende bedrijven
wordt gemaakt en jaarlijks geactualiseerd. Zo vormt een eenvoudig dossier
op ieder bedrijf de administratieve basis
voor de certificering. Bedrijven die hieraan voldoen zijn gerechtigd het label
‘Erkend Streekproduct’ te voeren; het
ministerie van LNV erkent dit label van
de stichting Streekeigen Producten
Nederland (SPN).

Opkrikken duurzaamheidsstatus
Het verdienen van het recht om producten onder het SPN-label af te zetten
vormt echter pas een eerste stap. De volgende uitdaging die de bedrijven wacht
is om zoveel mogelijk andere duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering op te

De strategie van het systeem is erop
gericht om de duurzaamheidsstatus van
de deelnemende bedrijven op een zo
hoog mogelijk niveau te brengen.
Essentieel hierbij is dat deze status aan
de hand van de bedrijfsprofielen 100%
verifieerbaar is. Achtereenvolgens
gebeurt dit op de drie niveaus als volgt:
> Niveau 1:
Duurzame productiewijze
Duurzaamheid van de agrarische
bedrijfsvoering gebaseerd op regionale
productie en vermarkting en deelname
aan één van de actuele keurmerken,
onder de paraplu van de landelijke certificering 'Erkend Streekproduct'.
Basis: lidmaatschap van een producentencluster of -coöperatie.
> Niveau 2:
Duurzame deelname aan groene
dienstverlening op het land
Natuurbeheer op contractbasis en

Het is duidelijk dat bedrijven die op alle
drie niveaus zijn gecertificeerd een hoge
status van verbreding en duurzaamheid
hebben verworven. Dat alles bij elkaar
levert een sterke sociaal-economische
positie als toekomstgericht agrarisch
bedrijf, dat oog heeft voor de behoeften
van het milieu, het landschap en de consument. Zeker als de bedrijven er in slagen om deze status op termijn te vertalen in feitelijke maatschappelijke
waardering. Dus dat de bewoners van de
omringende steden de inspanningen van
de agrariër op waarde weten te schatten. Of anders geformuleerd: dat zij het
belang van zijn werk erkennen om blijvend te voorzien in hun behoefte aan
smaakvolle producten, schone lucht en
een karaktervol landschap met een rijke
natuur, waarvan zij kunnen genieten
dankzij het gevarieerde groene dienstenaanbod. Een kleine stap verder is dat zij
hier vervolgens ook direct in participeren. Op die manier krijgt de agrariër ook
financieel de noodzakelijk armslag om
toekomstgericht te boeren.
Jan Boom

Het rapport ‘In drie stappen naar een
gecertificeerde landbouwpraktijk’ is te
downloaden van de website van
Groene Hoed: www.groenehoed.nl
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