VASTE PLANTEN
bijkomen met Milieukeur of Planet Proof. “Een
exporteur koopt bij meerdere bedrijven in. Hij
moet een heel assortiment met Milieukeur kunnen kopen zodat hij dit als totaalpakket kan aanbieden.

De maatschap Lucassen uit

OMGEVING

het Limburgse Afferden is de
eerste vasteplantenkwekerij met het certificaat Planet
Proof. Het certificaat vormt
een bekroning voor het werk
dat de broers Marcel en Pieter
Lucassen hebben gedaan op
het gebied van milieu, bodembeheer en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Tekst: René Bouwmeester
Fotografie: René Faas

MARCEL EN PIETER LUCASSEN:

‘Beter bodembeheer vormt
aanzet tot certificering’
P
ieter Lucassen woonde een jaar of drie
geleden een bijeenkomst van de Australische bodemspecialist Graeme Sait bij. Dat
bleek voor Pieter en zijn broer Marcel de aanzet
tot een andere manier van werken op hun vasteplantenkwekerij in het Noorden van Limburg. “Ik
dacht dat het een geitenwollensokkenverhaal zou
worden, maar het bleek heel anders te zijn.”
De filosofie van Sait is gericht op een betere
balans van waardevolle stoffen in de bodem en
een gezond bodemleven. Een betere bodembiologie moet leiden tot sterkere planten. Marcel: “We hadden een probleem met schimmel in
pioenen en zijn begonnen met grondmonsters
te nemen. Die bodemanalyse heeft ons getriggerd. Sait stelt dat je geen schimmel krijgt als de
ph van de bodem boven een bepaalde waarde
komt. We zijn met een hectare begonnen om
dat te verbeteren en dat heeft een positief resultaat opgeleverd.”
De ondernemers zijn sindsdien verder gegaan.
Ze nemen tegenwoordig bodembalansmonsters van alle percelen en maken gebruik van
onder meer steenmeel en silicium om de
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bodembalans te verbeteren. De ondernemers
proberen gepachte percelen ook langer in
beheer te hebben. Dat heeft resultaat, zegt Marcel. “We konden eerst door de mestwetgeving
niet zoveel mest gebruiken als we dachten nodig
te hebben. Nu we werken volgens de principes
van Graeme Sait, kunnen we met gemak binnen
de normen blijven en groeit er een sterker gewas.”

CORRIGEREN
Het gebruik van chemische middelen proberen
ze tot een minimum te beperken. “Wij zijn geen
biologisch bedrijf. We moeten kunnen corrigeren. Maar we telen wel zo dat we niet constant
hoeven te corrigeren, want dat noem ik geen
corrigeren. Als wij planten met chemie overeind moeten houden, dan moeten onze klanten dat ook. Andersom werkt het ook zo. Als de
plant bij ons weerbaar is van zichzelf, dan is hij
dat ook bij onze klanten”, zegt Marcel. “Uiteindelijk gaat chemie verdwijnen uit de landbouw. Als
je er pas over na gaat denken als het wordt verboden, dan ben je te laat.”
De zoektocht naar een milieuvriendelijker

Pieter (links) en Marcel Lucassen op een perceel tussen bos en heide: ‘we wilden zelf van
chemie af’

werkwijze gaat nog steeds door. Zo maken de
broers Lucassen gebruik van precisietechnieken als een Hardi spuit, waarmee compostthee
en mycorrhiza op het land worden aangebracht.
Verder zijn de ondernemers nauw betrokken
bij de ontwikkeling van een machine die met
plantaardig schuim onkruid op biologische wijze kan bestrijden. De Engelse schuimfabrikant
heeft zelfs een nieuw soort schuim ontwikkeld
dat minder snel wegzakt in de Limburgse zandgronden.

MILIEUKEUR
De inspanningen op het gebied van bodembeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben uiteindelijk geleid tot het verkrijgen
van het certificaat Planet Proof, de internationale variant van Milieukeur. Zij krijgen dit certificaat op 14 september uitgereikt en ontvangen
daarmee een bevestiging van de inspanningen
die zij op milieugebied hebben gepleegd.
Het verkrijgen van Planet Proof was geen doel
op zich voor Mts. Lucassen. “We wilden zelf
van de chemie af”, zegt Marcel. “We konden ons
moeilijk onderscheiden van onze collega’s die
daar minder nauwkeurig mee omgingen. Je ziet
na een paar maanden aan het product het verschil niet meer, dus je moet je op een andere
manier onderscheiden. We willen laten zien dat
we een kleine ‘voetafdruk’ hebben. Met Milieukeur maak je het tastbaar.”
De keuze voor Planet Proof, was overigens een
tip van Hans Smeets van adviesbureau Delphy.
Hij stelde vast dat de ondernemers onbewust
al aan veel voorwaarden voldeden. Met extra
inspanning, planmatig werken en nauwkeurige

registratie bleek het certificaat binnen handbereik. “We zijn eerst anders gaan werken en hebben daarna pas Planet Proof aangevraagd. We
zijn niet anders gaan werken om Planet Proof te
behalen”, aldus Marcel.

MEERPRIJS
De kostprijs van de werkwijze is hoger dan van de
reguliere teelt. Dat is verklaarbaar, zegt Pieter. “We
nemen continu grond- en bladmonsters. Het is
allemaal nieuw, er is geen referentiemateriaal en
we hebben diverse grondsoorten op 40 hectare.
We moeten het dus allemaal uitzoeken. Maar als
de bodem eenmaal goed is, dan verwacht ik dat
het allemaal makkelijker wordt. Als we de plant
aan de ‘voorkant’ voldoende meegeven, krijgen
we er later geen problemen mee omdat de plant
weerbaar is.”
De broers zouden hun inspanningen graag terugzien in een betere prijs voor hun producten, maar
dat is niet het geval. “Het is als airco in een auto”,
zegt Pieter. “Vroeger was dat best bijzonder, maar
tegenwoordig kun je een auto zonder airco niet
verkopen. Zo is het ook met Planet Proof. Het
wordt de standaard over een jaar of vijf. Aan de
andere kant denk ik wel dat we makkelijker planten kunnen verkopen doordat we zijn gecertificeerd en dat onze aanbodlijsten bij de exporteur
boven op de stapel liggen.”
De ondernemers hebben wel de indruk dat met
name in Engeland het middelengebruik een rol
gaat spelen. “Deze klanten vragen eerst welke
chemie er wordt gebruikt op een bedrijf en daarna vragen ze pas naar het assortiment. Dat klinkt
ons als muziek in de oren”, zegt Marcel.
Hij hoopt daarom ook dat er meer bedrijven

De vasteplantenkwekerij van Marcel en Pieter
Lucassen in Afferden ligt in een fraaie omgeving.
De percelen worden omgeven door bos, heide en
velden. Deze omliggende natuur is populair bij
toeristen. Dat brengt een extra verantwoordelijkheid mee, zegt Pieter. “Je ligt hier als ondernemer
onder een vergrootglas omdat je in een natuurgebied zit.”
Om die reden proberen de broers te laten zien
wat ze doen. Zo hebben ze aan de rand van hun
perceel, grenzend aan het fietspad, een bord
geplaatst waarop staat uitgelegd wat erop het
land gebeurt. Daarnaast staat een insectenhotel, waar de natuurlijke plaagbestrijders huizen.
De noodzaak om open te zijn komt voort uit het
voorkomen van misverstanden over bijvoorbeeld behandelingen aan het gewas. “Een voorbijganger ziet een spuit op het land en ze maken
elkaar bang. Die angst proberen we zo weg te
nemen.”
Een bijkomstigheid van de milieuvriendelijker manier van werken is dat de vaste planten
op de kwekerij en de omliggende natuur elkaar
versterken. Zo zwermen allerlei insecten van de
bloeiende planten op de percelen naar de heide
en de velden en vice versa. “Deze kwekerij is een
gigantische toegevoegde waarde voor de insectenpopulatie. Entomologen hier zien beestjes
die op de lijst van bedreigde soorten staan.”

VERANTWOORD ONDERNEMEN
Een ander element dat meeweegt bij het Milieukeurcertificaat is maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dat doet Mts. Lucassen op diverse manieren. Zo is de onderneming nadrukkelijk
aanwezig in de gemeenschap. De broers ontvangen schoolklassen van zowel het lager, middelbaar als hoger onderwijs op het bedrijf en hebben
geregeld projecten samen met de HAS. Daarnaast ontvangen ze regelmatig politici en andere
belangstellenden op het bedrijf. “Iedereen moet
laten zien wat hij doet”, vindt Marcel. “Eigenlijk
zou iedere boer of tuinder de hele dag een camera op zijn hoofd moeten hebben.”
In de schoolvakanties werkt de onderneming
met tientallen scholieren uit het dorp. De deeltijd vakantiekrachten houden zich voornamelijk
bezig met handmatige en mechanische onkruidbestrijding. Dat heeft meerdere redenen. “Als we
vijftig scholieren aan de gang hebben en ze zien
hoe we werken, hebben we vijftig ambassadeurs
in het dorp. We organiseren aan het eind van de
vakantie een schuurfeest voor ze. Als hun ouders
over ons bedrijf praten,
hebben we nog
hon• BLOEMBOLLENVISIE
• 14 eens
september
2017
derd ambassadeurs erbij. Dat is belangrijk. Als je
onderneming groter wordt, wordt het draagvlak
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in de omgeving
belangrijker.
“Het is zoals Darwin al beschreef”, zegt Pieter.
“Niet de slimste of de sterkste overleeft, maar
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degene die zich het
beste kan aanpassen.
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