NIEUWE LEDEN BIJ VMS
Ieder jaar verwelkomt VMS enkele nieuwe leden, en dit jaar is dat niet anders. Zeven
sierteeltbedrijven besloten hun inspanningen naar het milieu vorm te geven door deel te nemen
aan het milieucertificaat MPS-ABC. VMS tracht hen hier zo goed mogelijk in bij te staan. Maar wie
zijn nu deze bedrijven, wat zijn hun drijfveren en wat doen ze voor het milieu?
Hannes Buyle, VMS - foto's VMS
en fungiciden gebruiken we in feite
maar zeer weinig.
Onze recenste investering is een
GPS-systeem zodat we perfect weten
waar wat staat. Registratie van alle
teelthandelingen gebeurt on spot, on
time. Op termijn zal dit zeker lonen;
meten is weten!”

Het is ieder jaar een serieus werk, maar
ik voorzie al onze potten op onze
containervelden van een druppelaar. Dit
betekent een aanzienlijke besparing op
water en bemesting. Al het water wordt
gerecupereerd waardoor ik niet meer
moet oppompen. Rond de containervelden heb ik plaats voorzien voor groenstroken. Ik heb er bloemenmengsels
ingezaaid ter bevordering van natuurlijke vijanden en bestuivers. Om die
reden heb ik ook gemengde hagen
aangeplant. Op termijn wil ik mijn
energievoorziening op punt stellen met
zonnepanelen of windmolens. Maar dat
zal nog eventjes moeten wachten.”
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Kim Van Hulle: “Ons bedrijf is uitgegroeid
naar een boomkwekerij van 75 ha waar
we solitaire bomen en struiken, meerstammige bomen en laanbomen
kweken en verhandelen. Duurzaamheid
is al lang geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Met het MPS-certificaat zullen
we dit nu ook kunnen aantonen aan
onze klanten. We merken ook dat er
meer en meer vraag naar komt in
openbare projecten.
Een belangrijke troef op ons bedrijf is
het grote assortiment. Door niet in te
zetten op massaproductie hebben we
een beter ecosysteem op de velden. Om
te vermijden dit ecosysteem te verstoren, spuiten we liever zo weinig mogelijk. Daarom zaaien we overal grasstroken tussen. Een concurrentie voor water
en mest nemen we er dan maar bij.
Jonge bomen echter zouden deze
concurrentie niet aankunnen; ook daar
spuiten we weinig maar breken we de
grond. Bijkomende voordelen zijn een
(beperkte) wortelsnoei en een verbetering van de bodemstructuur wat de
beworteling ten goede komt. Pesticiden
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Piet Mertens: “Ik ben gespecialiseerd in
laurier die enerzijds verhandeld wordt
via binnen- en buitenlandse exporteurs
en anderzijds rechtstreeks aan tuincentra. Ik merk dat de overheid meer en
meer nadruk legt op registratie.
Vandaar mijn interesse in het systeem
van MPS-ABC. Ik ben al vertrouwd met
de werking van VMS aangezien ik bij de
eerste aangeslotenen was eind jaren
‘90. Toen ben ik ermee gestopt omdat ik
geen meerwaarde vond op de markt
voor mijn certificaat, wat ik nu uiteraard
wel hoop te krijgen. Ook hoop ik een
vergelijking te kunnen krijgen met collega-telers. MPS-ABC zou me hierbij een
objectieve maatstaf kunnen geven.

Marleen Michiels: “Wij produceren
perkgoed, geraniums en poinsettia voor
de groothandel en tuincentra. Onze
specialisatie is echter verhuur van
openbare bebloeming. Wij leveren de
planten die we dan ook zelf onderhouden en water geven. We merken dat
openbare besturen meer en meer de
nadruk leggen op respect voor het
milieu wat zich dan ook uit in hun
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Greta Van den Bosch: In 1987 namen
mijn 2 zussen en ik het bedrijf over van
mijn ouders. Al van oudsher worden er
perkplanten en chrysanten gekweekt.
Vorig jaar kregen we de vraag van
Intratuin naar een MPS-certificaat.
Vandaar onze aansluiting bij VMS.
Zowel naar het milieu toe, maar zeker
uit kostenbesparend oogpunt, recycleren we het drainwater op onze containervelden. Om het risico op besmetting
te minimaliseren, installeerden we een
UV- en een zandfilter. Nog verdere
investeringen zijn er niet in het verschiet. De almaar strenger wordende
regelgeving gaat gepaard met veel extra
kosten waartegenover jammer genoeg
geen meerprijs voor onze producten
staat.”
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aankopen. We hopen met het MPScertificaat een tastbaar bewijs in handen
te hebben voor onze duurzame werking.
Zo is alles binnen uitgerust met eb- en
vloedvloeren, was onze verwarming van
begin af aan op gas en proberen we
waar mogelijk biologische bestrijders in
te zetten. Dit lukt al aardig in het
voorjaar; in het najaar is bijsturen met
bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Ons
afval wordt consequent gesorteerd en
tweewekelijks opgehaald. Een degelijke
afscherming van onze composthoop (de
openbare bebloeming die eind oktober
terugkomt) is een werkpuntje voor de
toekomst; zo zouden we kruisbesmetting van onze teelten kunnen vermijden.”
klanten in NL, DU en BE. Dit jaar kreeg
ik een directe vraag van Intratuin om
een MPS-certificaat voor te leggen. Ook
van andere, kleinere tuincentra kregen
we hier al af en toe vraag naar, maar
nog nooit als leveringsvoorwaarde.
Vandaar dat we ons aansloten bij VMS.
In feite zijn we al 10 jaar bezig ons in te
spannen voor het milieu. Inmiddels is
ons bedrijf dan ook goed uitgerust.
Binnen wordt ons water opgevangen en
buiten werken we zo veel mogelijk met
druppelaars. Hierdoor kunnen we
behoorlijk wat uitsparen op meststoffen.
Preventief spuiten staat niet meer op
onze kalender. Tenslotte zijn onze
serres uitgerust met schermdoeken en
dus behoorlijk energie-efficiënt wat een
belangrijke besparing betekende. Later
willen we nog een extra containerveld
aanleggen. Maar eerst moeten we even
op adem komen van het voorbije slechte
perkgoedjaar.”
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Steven Verhelle: “Wij kweken bloeiende
potplanten zoals chrysant en campanula en werken voor onze afzet (naar
NL) vooral via de veiling. Ik heb mij
aangesloten bij VMS omdat ik aanvoel
dat dit op termijn wel belangrijk zal
worden. Ik heb nog geen rechtstreekse
vraag gekregen naar mijn MPS-certificaat aangezien ik veel werk via de
veiling en mijn status daar openbaar
gekend is. Ik verwacht dat ik nu mijn
inspanningen naar het milieu zal
kunnen aantonen met het certificaat.
Recentelijk deed ik dan ook grote
inspanningen om mijn recirculatie op
punt te krijgen. Voor mijn plaagbestrijding ben ik geïntegreerd bezig en denk
dan ook voorbereid te zijn op IPM. Zo
gebruik ik voor de bestrijding van trips 2
soorten roofmijten.”
Bloemisterij Hendrix - Peer
Koen Hendrix: “Ik tracht mijn perkplanten en chrysanten zo veel mogelijk
rechtstreeks af te zetten aan mijn

Van den Bosch bloemen en planten St.-Katelijne-Waver

Kurt De Cleene: “Onze specialisatie is
Helleborus met wat nevenproductie
zomerbloeiers. We verhandelen onze
producten voornamelijk via de exporteurs. Regelmatig kregen we van hen de
vraag naar onze MPS-status. We wisten
echter niet dat het MPS-certificaat ook
op het klokfront verschijnt wat uiteraard
mooi meegenomen is, nu we in het
systeem zijn gestapt.
Binnen en buiten vangen we het
drainwater op. Energie is niet zozeer
een probleem aangezien het een
koudeminnende teelt is, maar voor onze
forcerie hebben we nu wel een energiezuinige gascondensatieketel geïnstalleerd. Verder spuiten we bijna nooit
preventief; een intensieve scouting kan
al net zo efficiënt zijn en is op termijn
een duurzamere strategie. We hebben
al geïnformeerd naar de mogelijkheden
van biologische bestrijders, maar
voorlopig zijn we hier nog niet in meegegaan.” n
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