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Milieukeur moet nieuwe m
Veel bedrijven zijn al MPS-gecertificeerd. Dit certificaat wordt
echter afgegeven voor de werkwijze van het bedrijf en niet voor
de duurzaamheid van het product. Het Milieukeurcertificaat
voor duurzame bollen, dat dit najaar beschikbaar komt, brengt
daarin verandering. Een belangrijke ontwikkeling, zeker nu
gemeenten duurzaamheid als inkoopeis stellen.
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D

e ontwikkeling van het Milieukeurcertificaat voor duurzame bollen is door
de praktijk ingegeven, vertelt André
Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB.

“Rudolph Uittenbogaard van JUB Holland
klopte bij ons aan. Alle overheden, waaronder
gemeenten, die belangrijk zijn voor de afname van bloembollen, hebben namelijk vanaf
dit jaar de doelstelling om 100 procent duurzaam in te kopen. Het MPS-certificaat voldoet
niet aan dit criterium, dat geeft geen garantie
voor de duurzaamheid van het product. Boven-

Rudolph Uittenbogaard,
JUB Holland
“Milieukeur voor duurzame bollen zit tussen biologisch en MPS in, wordt gedragen
door de overheid en is ambitieus, maar
wel haalbaar. Natuurlijk is het milieueffect belangrijk, maar voor de kweker gaat
het ook om het economische motief. Met
dit certificaat zijn de bollen herkenbaar
als duurzaam en dan kun je er ook meer
voor vragen. Dat maakt het de investering
waard. Wij willen onze hele kraam certiﬁceren. Dat is een klus, maar daarmee worden we wel een interessantere partij voor
onze afnemers.”

Rudolph Uittenbogaard: ‘Voor de kweker is het economische motief ook belangrijk’
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dien is zo’n 90 procent van de MPS-kwekerijen in Nederland ingeschaald in het hoogste
niveau, MPS-A. Zie je dan maar eens te onderscheiden.” Gemeenten die duurzaam willen
inkopen, komen uit bij het aanbod biologische
bollen, maar: “Het biologische assortiment is
beperkt en kent een stevige meerprijs. Inkopers
die werken met een vast budget kiezen dan
vaak niet meer voor bollen, maar voor andere groenproducten. Als de sector niet inspeelt
op de criteria voor duurzaam inkopen, raken
we dus markt kwijt. Daar komt bij dat ook in
de consumentenmarkt de belangstelling voor
duurzaam toeneemt. Er is dus behoefte aan
een certificaat voor duurzame bollen.”

HOGERE PRIJS
Er kwam een begeleidingscommissie tot stand
bestaande uit een brede groep stakeholders:
naast kwekers (gangbaar en biologisch) ook de
handel, het onderzoek, een waterschap, afne-

arkten openen
mers, gewasbeschermingsmiddelenadviseurs
en maatschappelijke organisaties. “We zijn in
gesprek gegaan met MPS en SMK (Stichting
Milieukeur) met als doel te komen tot een certificaat voor duurzame bollen waarmee het
product onderscheidend in de markt kan worden gezet, zodat het ook een hogere prijs oplevert. De keuze is gevallen op SMK; zij werken
volgens een ‘open source’-systeem dat - eenmaal beschikbaar - door iedereen mag worden
gebruikt, dus ook door MPS.”

Hoogendijk hoopt dat het certificaat wordt
opgepakt door de kwekerij. “De richtlijnen
zijn ambitieus en naar schatting voor 10 procent van de kwekers haalbaar. Je kunt je er dus
echt mee onderscheiden. Voordeel is dat je niet
voor alle partijen op je bedrijf een certificaat
hoeft aan te vragen, je kunt dus keuzes maken,
gebaseerd op markt en afnemer.” Tijdens de
‘Dag van de Openbare Ruimte’ die in oktober
plaatsvindt in Houten zal het duurzaamheidscertificaat worden gepromoot. “Die dag is voor
inkopers van overheden, een mooie kans om

duurzame bollen onder de aandacht te brengen.” Hoogendijk denkt dat het certificaat zal
bijdragen aan een positief imago voor de sector. “Uiteindelijk wordt duurzaam gangbaar. Als
je nu al meedoet en je weet te onderscheiden,
heb je een mooie voorsprong.” Om de waarde
van het certificaat ook voor buitenlandse klanten te duiden, wordt er gewerkt aan een internationaal vergelijkingsonderzoek. Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht
bij SMK, www.smk.nl.

‘Als de sector niet inspeelt op
de criteria voor duurzaam

Stefanie de Kool, projectleider agro/food SMK

Ellen Prosee, inkoper
gemeente Schijndel

“Ik ben erg tevreden over de opzet voor
het Milieukeurcertiﬁcaat. In relatief korte tijd hebben we criteria geformuleerd
met een brede groep stakeholders,
via een open discussie in een kritische,
opbouwende sfeer. Verduurzaming van
de bollenteelt is al langer een thema,
maar zo lang kwekers geen extra waarde terugkrijgen voor hun investering, is
het niet aantrekkelijk om mee te doen.
Bollen met het Milieukeurcertiﬁcaat voldoen aan de duurzaam inkopencriteria
van de overheid; daarmee hopen we op
een toenemende vraag vanuit gemeentes. De markt moet het nu oppakken.”

“De huidige keurmerken voldoen niet
aan de overheidscriteria voor de inkoop
van duurzame bollen. We kunnen wel
ecobollen kopen, maar dat aanbod is
beperkt. Ik hoop en verwacht dat steeds
meer kwekers gaan werken met Milieukeur, zodat de keus voor ons - inkopers
van gemeenten - groeit en daarmee ook
de markt voor duurzame bollen. Bijkomend voordeel is dat er minder middelen worden gebruikt en dat is in alle
opzichten een vooruitgang. De Milieukeurbollen staan nu al op de site van
PIANOo, het expertisecentrum voor aanbestedingen. Dat gaat lekker snel.”

inkopen, raken we markt
kwijt’
Inmiddels is er een conceptcertificatieschema
voor ‘plantaardige producten uit open teelt’
met specifieke criteria voor de bollenteelt. Het
gaat hierbij om een pakket eisen op allerlei terreinen: van bemesting, gewasbescherming en
teeltvrije zones tot aan afval, verpakkingen,
werkomstandigheden en omwonenden. Op
een aantal van die terreinen heeft de overheid
al eisen geformuleerd, maar: “Deze eisen gaan
verder. Zo staat de overheid het gebruik van
neonicotinoïden toe, maar vanuit de gedachte
dat dit niet goed ligt in de markt, valt dit buiten
de norm voor het milieukeurcertificaat. Ook
het gebruik van metam-natrium voor grondontsmetting is niet toegestaan: dit ligt maatschappelijk gevoelig en betekent een flinke
belasting voor het bodemleven.”

HOORZITTING
De begeleidingscommissie kwam drie keer bijeen om het schema te beoordelen. Vervolgens
werd een hoorzitting georganiseerd om andere partijen de kans te geven te reageren. “Die
zitting werd goed bezocht, onder andere door
kwekers, maar ook door de NVWA en Natuur
& Milieu. De opmerkingen zijn verwerkt in
het concept. Op 1 september wordt het schema officieel vastgesteld en weten telers precies
waaraan ze moeten voldoen. Na de oogst van
2016 zullen de eerste bollen met het certificaat
in de winkels liggen. Jaarlijks zullen de criteria worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. SMK beheert het schema, een specialist
doet de registratie en de audits.” De kosten zijn
afhankelijk van de omvang van het bedrijf en
de desbetreffende partij bollen.

Rolf van Arendonk, beleidsmedewerker Milieufederatie
Noord-Holland
“Ik hoop dat meer gemeenten duurzame bollen gaan kopen, zodat die markt verder groeit en
duurzaam gangbaar wordt. Wij overwegen om
het gebruik van duurzame bollen te gaan promoten bij gemeenten, instellingen en wellicht
tuincentra in Noord-Holland om zo de vraag te
stimuleren. Uiteindelijk doel is het middelengebruik terug te brengen. Dit is een belangrijke stap
in de goede richting.”
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