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Mardenkro is een De slimme oplossingen van een innovatieve ‘krijtboer’
schermmiddelenfabrikant.
Een bijzonder innovatief
bedrijf, gevestigd in Tuinders die krijt gebruiken op hun kassen als permanente coating wordt dus maar een klein
Baarle-Nassau. Het bedrijf zonwering, dat is niets nieuws onder de zon. gedeelte van het jaar maximaal geprofiteerd.
Dat gebeurt al 100 jaar. Krijt werd op de kassen Er zijn schermdoeken die de tuinder open en
produceert coatings die in de gespoten als de tuinders verwachtten dat het dicht kan trekken. Maar dat heeft ook
warm zou worden. Maar om het goedje er nadelen. Met schermdoeken kan niet
tuinbouw op kassen worden heel
vervolgens af te krijgen was vrij ondoenlijk.
voorkomen worden dat er klimaatverschillen
toegepast om zo de planten Of het regende eraf, of het ging er nooit meer in de kas ontstaan. Bovendien is het vele
Totdat Mardenkro zo’n twintig jaar geleden malen duurder dan het opbrengen van een
af te schermen van een af.
met hun eerste slimme oplossing kwam;
coating. In de praktijk zie je wel dat onze
overmaat aan zon en warmte. ReduSol is een coating die op een kas wordt coatings in combinatie met schermdoeken
aangebracht en zo planten beschermt tegen
worden gebruikt.”
Vaak zijn die coatings op een overmaat aan warmte en/of licht. Het
aan ReduSol was en is dat de
Het derde grote innovatieve product uit de
basis van krijt. Mardenkro innovatieve
coating slijtvast is en dat het met ReduClean
Mardenkro-stal is ReduFuse. Gerritsen: “Het
won de afgelopen jaren op een milieuvriendelijke manier te
idee voor ReduFuse ontstond ergens in 2008.
verwijderen is.
In die tijd werden de eerste positieve
diverse innovatieprijzen en
resultaten bij proeven met diffuus glas
gehaald.” Maar diffuus glas was flink aan de
staat dit jaar op nummer 28 Elk voordeel heeft zijn nadeel, zo ook bij
prijs en daarom ging Mardenkro op zoek naar
Mardenkro. Het nadeel van ReduSol is dat het
in de mkb-innovatie top 100 soms te veel bescherming biedt. Managing kosteneffectiever alternatief. “We zijn op zoek
met een nieuw product director Jort Gerritsen legt uit : “Zogenaamde gegaan naar pigmenten die hetzelfde effect
kunnen geven als diffuus glas en dat verwerlichtminnende gewassen hebben veel licht
genaamd ReduFuse. nodig, maar hebben tegelijkertijd baat bij
ken we vervolgens in een coating op basis van

‘Wie heeft er een goed gevoel bij de huidige ontwikkelingen in de landbouw?’
Die retorische vraag stelde Jan Koppert, de oprichter van Koppert Biological
Systems, zich ruim 40 jaar geleden ook al. De middelen die hem werden
aangeboden om zijn gewassen te beschermen waren beperkt en schadelijk.
Koppert ging op zoek naar alternatieven. En die vond hij gelukkig. In de vorm van
de welbekende sluipwespen en roofmijten. Het bedrijf heeft een lange weg
afgelegd; inmiddels is biologische gewasbescherming niet meer weg te denken uit
de land- en tuinbouw en de markt blijft groeien.

Mardenkro

koeling. Vanuit die vraag is ReduHeat
ontstaan. Simpel gesteld komt het erop neer
dat ReduHeat meer groeilicht doorlaat bij een
gelijke wering van warmtestraling en het
product is daarmee geschikt voor gewassen
die wel veel licht maar minder warmte nodig
hebben. ReduHeat maakt geen gebruik van
krijt. “Krijt werkt goed in bepaalde gevallen
maar voor ingewikkeldere toepassingen mist
het de mogelijkheid om er technisch
hoogstaande producten mee te fabriceren”,
aldus Gerritsen. “ReduHeat”, zo vervolgt hij,
“is het eerste product dat gebruikmaakt van
een fotoselectief pigment. Een pigment dat
onderscheid kan maken binnen het
lichtspectrum.”
Coating erop, coating eraf. Het lijkt wat
omslachtig als je bedenkt hoe technisch
hoogstaand de kassen van nu zijn. “Natuurlijk
zijn er alternatieven” zegt Gerritsen.
“Tegenwoordig bestaat er ook glas met
bepaalde coatings. Het nadeel daarvan is dat
het weer niet jaarrond hetzelfde is. Van zo’n

de bekende en bewezen techniek van ReduSol
en ReduHeat.” De pigmenten die wij gebruiken zijn geen natuurlijke pigmenten, maar
worden speciaal gefabriceerd. De zoektocht
naar het juiste soort duurde bijna twee jaar.
“Leveranciers sturen ons monsters toe
waarmee wij kunnen testen. We werken met
hen samen in de zoektocht naar pigmenten
die een bepaald effect hebben op het
lichtspectrum. Dat doen we niet op goed
geluk; inmiddels zijn die samenwerkingen
met leveranciers heel goed doorontwikkeld.
Zij weten precies aan welke eigenschappen
een coating moet voldoen.” Het testen van de
producten gebeurt zeer secuur. “We houden
overal rekening mee en dus testen we ook
onder andere omstandigheden in het
buitenland. Ook daar worden onze producten
gebruikt, en is het zaak dat zo’n coating in alle
mogelijke omstandigheden hetzelfde
reageert”, besluit Gerritsen.

www.mardenkro.com
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‘Wie heeft er een goed gevoel bij de huidige ontwikkelingen in de landbouw?’
Ik stelde dezelfde vraag 40 jaar later aan een zaal vol belanghebbenden tijdens de
ASEAN Latin Business Forum Conferentie in Jakarta. Natuurlijk, voedselveiligheid
staat hoog op alle agenda’s. Net als voedselzekerheid. Maar een duurzame
combinatie van die twee belangrijke vraagstukken, dat is makkelijker bedacht dan
uitgevoerd. Een betere opbrengst per hectare, betere gewassen, duurzamer telen.
Het moet kunnen, maar het idee dat dit alleen mogelijk is door er nog meer dure
technologische oplossingen tegenaan te gooien, is in mijn opinie maar één van de
(beperkte) oplossingsrichtingen.
We moeten fundamenteel anders gaan denken om echte oplossingen te creeëren.
Oplossingen die écht werken. We zouden onze geschiedenis een beetje serieuzer
moeten nemen. Kijk eens kritisch naar de relatie tussen de hightech -op mono
cultuur gerichte- agrosector en de teloorgang van het milieu en het verlies aan
biodiversiteit. Hoe valt die relatie goed te praten? Wat is het effect van chemische
bestrijdingsmiddelen enerzijds en de garantie op voedselveiligheid en de kwaliteit
van onze leefomgeving anderzijds?
De private sector heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Die heeft niet alleen
de financiële draagkracht maar ook de knowhow -en zo niet, dan moeten we die
uitvinden- om concreet bij te dragen aan duurzame oplossingen om de productie
van voedsel en de veiligheid daarvan zeker te stellen. Net zoals Jan Koppert en zijn
opvolgers zich 40 jaar geleden hard maakten voor biologische gewasbescherming,
zo zetten wij ons 40 jaar later in voor weerbare teeltsystemen met natuurlijke
stuurmiddelen. Met als grootste verschil dat wij nu beginnen in de bodem,
de aarde, daar waar al het leven begint. Herstel de grond, respecteer het micro
biologisch leven in die grond. Ik weet zeker dat we in staat zijn om het gebruik van
pesticiden met 80 tot wel 100% te kunnen terugdringen. Voor onze toekomst en die
van onze kinderen.
Dames en heren, bent u klaar voor de nieuwe, duurzame, groene revolutie?

Berichten Buitenland online
De vindbaarheid van Berichten Buitenland op
www.rijksoverheid.nl is verbeterd.
Voortaan kunt op www.rijksoverheid.nl/
berichtenbuitenland de pdf en tekstversie van elk
nummer terugvinden.

Vanaf september a.s. vervangt Joost Oorthuizen, directeur van het Initiatief Duurzame Handel,
Willem Lageweg als columnist. Dit keer daarom een eenmalige ‘zomercolumn’ van Henri Oosthoek,
directeur Marketing & Sales van Koppert Biological Systems
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De groene revolutie is in aantocht..
maar dan duurzaam.

