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Intern investeren in kennis en draag
vlak
Verbeek probeert deze verantwoorde
lijkheid vorm te geven door veel te
investeren in kennis. Bijvoorbeeld
door bijeenkomsten met Telen met
toekomst over de emissieproblema
tiek. Of door overleg met bijvoor
beeld Bayer over het beperken van
de emissie van Admire. “We delen
kennis met elkaar. We investeren
daarnaast in het verkrijgen van meer
intern draagvlak en in het vergroten
van deze kennis. Maar we moeten dit
nu verder uitbouwen, zorgen dat de
boodschap daadwerkelijk bij de teler
komt. Zo zullen in het najaar de
teeltgerichte themabijeenkomsten
van Horticoop in het teken staan van
de emissiebeperking.”

Afzet geeft impuls aan
duurzame boomteelt

“Ik wil mezelf in
de spiegel kunnen
blijven aankijken”

Naast het opdoen van kennis vindt
Verbeek het ook belangrijk mee te
denken over oplossingen voor de
emissieproblematiek. Dat verklaart
zijn betrokkenheid namens Horticoop
en/of Agrodis bij het Polderproject
de Woudse Droogmakerij, en
bijvoorbeeld de expertmeetings van
Schone Bronnen. Ook brengt hij
vragen rond de emissie van middelen
onder de aandacht van fabrikanten
van gewasbeschermingsmiddelen.
Extern commitment belangrijk
Horticoop ondersteunt het verder
denken dan alleen een product in
de markt zetten. Ook binnen de
brancheverenigingen zoals Agrodis
en Artemis. “Het is belangrijk om
hiervoor een breder draagvlak te
krijgen”, benadrukt Verbeek.
“Het is natuurlijk goed als je als
bedrijf voorop loopt, maar je moet
wel kijken naar het rendement van
de energie en de tijd die je erin stopt.
Het moet uiteindelijk allemaal
betaald worden uit de producten die
we verkopen. We willen voor de teler
met zo min mogelijk middelen de
problemen voorkomen of oplossen.
Deze aanpak raakt onze inkomsten.
Als je een paar uur moet praten en je
verkoopt dan maar voor € 100 aan
middelen, is het rendement erg laag.
Als meer mensen hetzelfde roepen,
hoef je minder lang te praten.
De boodschap over emissiebeperking
kost op de korte termijn dus gewoon
geld. Maar we vinden die boodschap
wel heel belangrijk. Dus lopen we als
Horticoop voorop en verwachten we
dat anderen snel volgen!”
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De gemeente Boxtel voerde vorig jaar als een van de eerste gemeenten in
Nederland enkele grootschalige beplantingsprojecten uit met duurzaam
geteelde bomen. Sindsdien is het aantal boomkwekers met Milieukeur
bijna verdubbeld en stijgt de belangstelling voor duurzame boomteelt.
Vorig jaar januari plantte de
gemeente Boxtel 660 duurzame
bomen in het buitengebied.
Als vervolg op dit project wordt dit
jaar ook een natuurlijk parkgebied
in de duurzame woonwijk ‘In Goede
Aarde’ beplant met duurzaam
geteelde bomen. Volgens Erik ter
Heide, beleidsmedewerker groen
beheer en cultuurtechniek van de
gemeente Boxtel een bewuste keuze.
“De gemeente Boxtel staat bekend
als innovatief op het gebied van duur
zaamheid. Met onze keuze wilden we
voorop lopen en andere gemeenten
laten zien dat het – in tegenstelling
tot wat vaak gedacht wordt – wél
mogelijk is om op brede schaal duur
zaam geteelde bomen in te kopen en
zo duurzame teelt stimuleren.”

van de vereniging Brabantse Milieu
keur Boomkwekers. Het aantal leden
van de vereniging verdubbelde in een
jaar tijd naar achttien met daarnaast
een aantal aspirant leden. De stijging
is volgens Van der Meijden voor een
belangrijk deel te danken aan het feit
dat gemeenten moeten inkopen bij
bedrijven die aantoonbaar duurzaam
bezig zijn. Milieukeur voldoet hier
aan. “We werken volgens vaste
richtlijnen, registeren ons middelen
verbruik en kijken voortdurend met
elkaar hoe we de milieubelasting
naar beneden kunnen brengen”,
aldus Van der Meijden.
De criteria die SenterNovem onlangs
bekend maakte, sluiten nauw aan bij

Zoveel mogelijk biologisch geteelde
bomen inkopen. Dat was de doel
stelling in 2009. Niet al het gewenste
plantmateriaal bleek echter beschik
baar bij bedrijven met het EKO-label.
Voor het resterende plantmateriaal
werd daarom uitgeweken naar
bedrijven met Milieukeur of, als het
echt niet anders kon, MPS-Qualitree.
“In het kader van duurzaam inkopen
vind ik dit namelijk ook een goede
optie”, legt Ter Heide uit.
Met de aanplant van duurzaam ge
teelde bomen, was Boxtel koploper
samen met gemeenten als Bernheze
en Schijndel. Als het aan de Neder
landse overheid ligt zullen andere
gemeenten dit voorbeeld snel vol
gen. De Nederlandse overheid wil dat
de inkoop van gemeenten en provin
cies vanaf 2010 voor 75 procent duur
zaam is. Zelf streeft de overheid naar
100% duurzame inkoop.
Als handleiding voor inkopers heeft
SenterNovem dit najaar criteria voor
duurzaam inkopen van groenvoor
zieningen opgesteld en gepubliceerd.
Groei Milieukeur
“De ontwikkelingen rondom duur
zaam groen geven een duidelijke
impuls aan Milieukeur”, vertelt
Ben van der Meijden van boom
kwekerij de Spankert in Boxtel.
Van der Meijden is ook voorzitter

Duurzame boomteelt in Boxtel

de richtlijnen van Milieukeur. In de
praktijk is hierover de nodige discus
sie geweest. Van der Meijden wil
hier niet veel over kwijt, maar zegt:
“Het feit dat de criteria zo nauw aan
sluiten, geeft in elk geval aan dat
we als Milieukeurkwekers de juiste
keuzes maken.”
Dat enkele nieuwe leden zich vooral
vanwege de afzet aansluiten bij de
Brabantse Milieukeur Boomkwekers,
weerspreekt Van der Meijden
niet, maar hij vindt het ook geen
probleem. “Alle bedrijven moeten
voldoen aan de eisen. Het resultaat
is dat we met elkaar bezig zijn de
milieubelasting terug te dringen.”

Certificaat
Ter Heide is blij dat steeds meer
boomkwekers belangstelling tonen
in duurzame boomteelt.
Een aantal boomkwekers in de ge
meente Boxtel heeft inmiddels het
certificaat voor Milieukeur gehaald.
“Het geeft aan dat ons initiatief om
duurzame productie te stimuleren
werkt. Nu er meer kwekers duurzaam
gaan telen, is de winst voor ons dat
we gemakkelijker ons pakket plant
materiaal in kunnen kopen en ook
bij Milieukeurkwekers in onze eigen
gemeente terecht kunnen.”

