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de ondernemer

Goed voor het milieu en goed
voor de portemonnee
Duurzaam telen is niet alleen goed voor het
milieu. Het levert ook geld op. Dat is de visie
van boomkweker Hans de Swart. Samen met zijn
medewerkers zoekt de ondernemer voortdurend
naar mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Sinds
eind vorig jaar heeft zijn bedrijf Milieukeur.

Wie het erf van Mart van Dijk
Boomkwekerijen BV oprijdt in het
Noord-Limburgse Swolgen ziet het
meteen; dit bedrijf onderneemt duurzaam. De tekst staat samen met het
logo van Milieukeur op een nieuw
bord vooraan de weg. De boomkwekerij met ruim 28 hectare vollegrondsteelt en 6 hectare containerteelt is sinds eind 2009 gecertificeerd
om Milieukeur te voeren en is
daarmee de eerste boomkwekerij
in Limburg met dit keurmerk (zie
kader). “Omdat we altijd al met
duurzaamheid bezig waren, was
het voor ons een relatief kleine stap
om het keurmerk te behalen”, vertelt eigenaar Hans de Swart. Hoewel
achter op de kwekerij de heftrucks
heen en weer rijden met boxpallets
met boomkwekerijproducten en

De Swart het eigenlijk te druk heeft
met de afzet, maakt hij toch even
tijd om te vertellen waarom hij zo
actief bezig is met duurzaamheid.
“Wij streven er naar zo min mogelijk
gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen te gebruiken. We zien
dat eigenlijk als een soort van wedstrijd. Voortdurend kijken we of we
dingen op een duurzame manier
kunnen doen. Dit is goed voor het
milieu, maar scheelt ook geld.”
Good Practices
Op de schuur hangt een bord van het
Praktijknetwerk Telen met toekomst.
Mart van Dijk Boomkwekerijen BV
was één van de deelnemers in de
periode 2004 tot 2007. Het is daarom niet verwonderlijk dat op het
bedrijf verschillende Good Practices

Hans de Swart: “Omdat we altijd al met duurzaamheid bezig waren, was het voor ons een relatief kleine stap om het keurmerk te behalen.”

worden toegepast zoals mechanische
onkruidbestrijding, groenbemesters
tegen aaltjes en het gebruik van
milieu-effectenkaarten. “Als we moe-

Overheid gaat voor duurzame groeninkoop
Duurzaam telen leverde Mart van Dijk Boomkwekerijen BV tot nu toe nog niet veel voordeel op qua afzet,
maar Hans de Swart verwacht dat daar verandering in gaat komen. De overheid heeft begin vorig jaar namelijk
concrete doelstellingen geformuleerd voor duurzame groeninkoop. De rijksoverheid heeft als ambitie om bij
100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen. Voor provincies en waterschappen is dit 50 procent. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en naar 100 procent in 2015. Om inkopers handvatten te
geven voor het duurzaam inkopen van groen heeft SenterNovem criteria opgesteld. Deze hebben betrekking op
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
Sinds de inkoopcriteria voor duurzame groeninkoop bekend zijn, is de belangstelling voor Milieukeur sterk toegenomen onder boomkwekerijbedrijven. Milieukeurbedrijven voldoen aan de inkoopcriteria. De vereniging van
Duurzame Boomkwekers Nederland die telen volgens de eisen van Milieukeur, telt inmiddels 40 bedrijven, een
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
Mart van Dijk Boomkwekerijen BV is sinds eind 2009 gecertificeerd voor Milieukeur om zo in te spelen op de
overheidseisen. Veertig procent van de producten is namelijk direct of indirect bestemd voor de institutionele
markt zoals grootgroenvoorzieners die de planten gebruiken voor bijvoorbeeld de aanleg van plantsoenen.
Zestig procent van zijn producten zijn voor de export. De Swart lacht: “Tot dusver heb ik pas één partij onder
Milieukeur verkocht.” Dat mag echter niet de motivatie zijn. Je eigen motivatie om duurzaam te telen is veel
belangrijker. Ik geloof erin dat het goed komt. Duurzame groeninkoop staat overal op de agenda. Dus we moeten gewoon nog wat geduld hebben.” Meer info: www.duurzamebomen.nl en www.martvandijk.nl

ten spuiten, kiezen we zo veel
mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen met een lage milieubelasting.” Verder heeft het bedrijf
ervaring met de toepassing van lage
doseringen bij onkruidbestrijding.
“We gebruiken zo’n zestig tot zeventig procent van wat normaal is en
besparen dus kosten.” Ook wordt er
op het bedrijf gericht bijgemest aan
de hand van bemestingsmonsters.
“Omdat we compost gebruiken en
groenbemesters telen, hoeven
we dikwijls geen extra stikstof te
strooien. Dit bespaart tijd en geld.”
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden op
de voet gevolgd. Zo heeft De Swart
afgelopen jaar deelgenomen aan
een project om de bestrijding van
beukenbladluis te verbeteren. Hij
kreeg dan waarschuwingsberichten
via SMS. Door op het juiste moment
te spuiten, waren minder bespuitingen nodig. Ook is de Swart
zeer geïnteresseerd in het gebruik
van compost en compostthee.
Ervaringen hiermee worden uitgewisseld binnen de vereniging

Duurzame Boomkwekers Nederland.
“We proberen voortdurend scherp
te zijn op nieuwe mogelijkheden”,
vertelt De Swart. Zo heeft het
Limburgse bedrijf dit jaar geïnvesteerd in GPS op de tractor. Door
met GPS te planten ontstaan mooie
rechte rijen waardoor de mechanische onkruidbestrijding nog dichter
bij de plant kan worden uitgevoerd.
“Verder moeten we nog eens gaan
kijken bij een slateler hier in de
buurt die ook heel nauwkeurig met
GPS tussen de planten kan schoffelen. Misschien is dat iets voor bij
onze gestekte rozen.” De boomkweker ziet deze ontwikkelingen
niet alleen als kans om het middelengebruik nog verder terug te
dringen, maar ook als een kwestie
van voorbereid zijn op de toekomst.
“Je weet nooit hoe het loopt met
toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. Als bepaalde onkruidmiddelen eruit gaan, moet je zorgen
dat je klaar staat met een andere
methode.”

