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Peter Jens van PuraNatura:
PuraNatura meent de biologische tuinbouw te kunnen
verbeteren. Als de Nederland- van PuraNatura, als biologische producten
verkocht. “Behalve wanneer we in
se overheid maar wat meer wordt
Denemarken, Finland, Noorwegen of Zweden
interesse toonde. Intussen zouden telen of als we de groenten eerst naar
vliegen en van daaruit weer terug”,
gaan in de Nieuwe Wereld Boston
oppert Jens om te laten zien hoe absurd hij de
PuraNatura paprika’s als huidige regelgeving vindt.
zoete broodjes. Innovatieve teeltmethodes

‘Bio zonder bullshit’

PuraNatura is een stichting - “bestaand uit
anderhalve man en een paardekop”, zegt
directeur Peter Jens - met het doel de biologische glasteelt goedkoper en toegankelijker te
maken. En milieuvriendelijker, want zonder
bestrijdingsmiddelen en dierlijke mest, en
geteeld in zakken met cocos-substraat in
plaats van in de grond, zodat er geen nitraten
in de bodem lekken.
“Maar we lijken nu al jaren verwikkeld in een
ramkoers met de Nederlandse overheid”,
aldus Jens, “omdat wij een andere mening
hebben over de regelgeving ten aanzien van
de biologische landbouw.”
Om een lang verhaal kort te maken: de
Nederlandse wetgeving staat niet toe dat
groenten, geteeld volgens de inzichten

“Daarom spelen we het nu via Brussel”, vertelt
Jens. En terwijl de Stichting PuraNatura zich
door de Nederlandse rijksoverheid tegen
gewerkt voelt, heeft zij van de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en
Utrecht een subsidie gekregen van 800.000
euro om haar innovatieve teeltmethodes
verder te ontwikkelen.
Intussen vindt PuraNatura in Amerika, de
VS en Mexico om precies te zijn, wel een
ingang. De paprika’s van de aan de stichting
verbonden telers gaan in de woorden van
Jens “met vliegtuigladingen vol” de oceaan
over, bijna twee miljoen kilo per jaar, rekent
hij voor. “Het zijn betere paprika’s, voller en
zwaarder en met tien à vijftien procent meer
‘droge stof’, dus met de
voedingsstoffen die
paprika’s lekker
en gezond
maken”,
aldus Jens.

Assortiment uitbreiden
PuraNatura heeft dezelfde methode ook met
tomaten geprobeerd, “maar dat konden we
niet rendabel krijgen, dat leggen we op de
plank tot nader order.” Wel zal PuraNatura het
assortiment nog uitbreiden met komkommers,
aubergines, pepers en courgettes. Ook is er
in de VS inmiddels een licentie verstrekt aan
de Amerikaanse collega PuraNatura (North
America LLC). PuraNatura werd door inkopers
op de Amerikaanse markt onthaald met
een paar opmerkelijke slagzinnen. ‘Organic
without the bullshit’, is er één van. “Wij weigeren, uit principe, dierlijke mest te gebruiken”, legt Jens uit, “omdat we niet willen
meewerken aan de grootschalige veeteelt. Dat
maakt onze groenten, al klinkt dat misschien
vreemd, echt vegetarisch.”

Landbouw opschudden
In plaats van bestrijdingsmiddelen gebruiken
de telers van PuraNatura biologische middelen om parasieten te bestrijden: sluipwespen,
bijvoorbeeld. Jens begon zijn strijd als directeur van Biologica, de koepelorganisatie van
biologische producenten. “Ik dacht daar de
landbouw te gaan opschudden, maar dat lukte
niet. Daarom ben ik met PuraNatura verder
gegaan, omdat ik nog steeds geloof dat ik de
biologische glasteelt beter kan maken.”
Voor meer informatie: www.stichtingpuranatura.nl

