ACTUEEL

‘Strengere teeltnormen zijn ook een kans’
De retail stelt steeds strengere milieueisen aan de sierteeltproducten. Deze eisen zijn zowel een kans als een bedreiging. Dit
was de boodschap die André Hoogendijk van de KAVB donderdag 1 september in Espel overbracht tijdens de actualiteitenavond van de KAVB en CNB, met als onderwerp Milieukeur.
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van spreken bij hen een uur lang demonstranten voor de deur staan, dan veranderen ze het
beleid.” Dat nieuwe beleid vertaalt zich direct
in strengere eisen aan telers en broeiers. Zij
moeten aantonen dat hun product duurzaam
is geproduceerd.
De vraag van de retail is niet te negeren, stelt
Hoogendijk. “Er gaan zoveel bloemen naar de
retail, dus we moeten wat met die vraag. We
kunnen er niet voor kiezen om niets te doen,
want één op de drie snijtulpen gaat naar Aldi.
Als zij eens een jaartje geen tulpen kopen, dan
valt half West-Friesland om.”
“Is deze trend van strengere eisen een bedreiging of een kans?”, vraagt Hoogendijk zichzelf
af. “Bij tulp neig ik naar een kans. We zijn niet
de enigen die sierteeltproducten op de markt
brengen. Als je onze producten vergelijkt met
een roos of een gerbera, dan is het voor tulp
makkelijker om aan bijvoorbeeld Milieukeur
te voldoen.” Hoogendijk verwacht geen meerprijs. “Maar als de retail een roos of anjer kan
kopen zonder Milieukeur en een tulp mét, dan
denk ik dat het laatste gebeurt.”

achter Milieukeur) een milieucertificaat voor
duurzaam geteelde bollen ontwikkeld. Het eerste certificaat is inmiddels uitgereikt. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de
hele levenscyclus van het product. Dat loopt
uiteen van arbeidsomstandigheden tot energie- en watergebruik en van gewasbescherming tot mest- en grondstoffengebruik.
Hoogendijk wil telers en broeiers niet forceren
om te werken met Milieukeur, maar adviseert
de mogelijkheden af te wegen. “Het is de vraag
van de retail, niet van de KAVB. Ik vind dat ik u
moet wijzen op deze trend in de markt zodat u
de keuze hebt. Dit is er een om over na te denken.”
De vraag blijft of een teler mee moet gaan met
de trend. “Wie met kerst 2017 snijtulpen wil
leveren met Milieukeur moet dit jaar beginnen”,
zegt Hoogendijk. Er zijn nog geen regels vastgesteld voor Milieukeur in de broeierij. Stephanie
de Kool, projectleider bij Stichting Milieukeur,
verwacht dat het uitgangspunt zal zijn dat voor
de broeierij uitgangsmateriaal met milieukeur
wordt vereist.

middelen nodig en dat levert een besparing op.
We kennen voorbeelden van ondernemers die
dat financiële voordeel hebben. En de Rabobank geeft rentekorting op basis van duurzaam
ondernemerschap. Zo zijn er meer voordelen.”

PRAKTIJK

Rudolph Uittenbogaard: ‘Kijk of Milieukeur
bij je bedrijf past’
Milieukeur kunt versterken. Dat is volgens mij
nu wel het geval. Of dat over 25 jaar nog zo is,
durf ik niet te zeggen. Maar het gaat je sowieso voordeel opleveren. Als je volgens Milieukeur werkt, heb je minder gewasbeschermings-

Rudolph Uittenbogaard van JUB Holland heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van het
Milieukeur-certificaat voor duurzaam geproduceerde bloembollen. Hij besloot hiertoe
omdat een deel van zijn klanten - gemeenten alleen duurzame of biologische bloembollen
wil inkopen. “Toen is het belletje gaan rinkelen.
Wij bepalen niet. De markt bepaalt.”
JUB Holland past de duurzame bollenteelt
in de praktijk toe. De eerste ervaringen met
Milieukeur laten zich het best omschrijven als
vallen en opstaan. “We kwamen bijvoorbeeld al
snel problemen tegen met dompelen van bollen. Door te schuimen, voldeden we wel aan de
regels. Zo zijn er meer dingen. Het eerste jaar
was het ergst, maar op zich gaat het wel. Driekwart van de regels die zijn voorgeschreven,
pas je al toe.”
Uittenbogaard wil Milieukeur niet opdringen
aan andere telers. “Het is je eigen verantwoordelijkheid. Deelname gaat op vrijwillige basis.
Lees het boek met de voorwaarden. Kijk of het
bij je bedrijf past. Past het niet, dan moet je er
niet aan beginnen.”

Milieukeur Bloembollen
in het kort
Het Milieukeur certificatieschema is
ontwikkeld in overleg met bollentelers- en handelaren, de KAVB, Wageningen UR, verschillende overheden
en ngo’s zoals Greenpeace. Milieukeur geeft een aantal garanties aan
kopers. Zo benadrukt de organisatie
onder meer dat het de biologische
en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden stimuleert.
Milieukeurbollen zijn vrij van neonicotinoïden en het aantal toegestane middelen is beperkt. Verder is in
de regels aandacht voor het voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar
grond- en oppervlaktewater. Tevens
vraagt Milieukeur om goede en veilige arbeidsomstandigheden en communicatie met omwonenden.
Het Milieukeurcertificaat voor bloembollen voldoet aan Milieucriteria voor
het maatschappelijk verantwoord
inkopen van Groenvoorzieningen,
zoals gepubliceerd door Pianoo,
het Expertisecentrum Aanbesteden
van het ministerie van Economische
Zaken. Met Milieukeur krijgen overheden een keus bij het inkopen van
bloembollen. Voor de retail (zoals
tuincentra) is Milieukeur de borging
voor een duurzamer assortiment.
Milieukeurcertificaten bestaan voor
tal van producten en diensten, van
aardappelen tot zorg. Ook is er en
certificaat voor boomkwekerijproducten.

OVERHEID
André Hoogendijk: ‘De retail is gevoelig voor
negatieve publiciteit’.

G

rote afzetkanalen als supermarkten en
tuincentra hebben de afgelopen jaren
lijsten gepresenteerd van gewasbeschermingsmiddelen die hun leveranciers niet
mogen gebruiken. Aldi, Ikea en Tuinbranche
Nederland hebben al voorwaarden geformuleerd. Jumbo wil vanaf 2019 dat de helft van de
sierteeltproducten in het schap onder Milieukeur wordt geproduceerd. Albert Heijn stelt
deze eis vanaf 2019 voorlopig voor aardappelen, groente en fruit.
De hogere eisen worden voornamelijk opgesteld onder druk van milieuorganisaties als
Greenpeace. André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB stelt dat de retail ‘heel gevoelig is voor negatieve publiciteit’. “Als bij wijze
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Ondernemers kunnen op verschillende manieren laten zien dat ze duurzaam werken. Het is
aantoonbaar met certificaten van MPS, Milieukeur of door biologisch te werken.
Veel bedrijven beschikken over een MPS-certificaat. Maar er is kritiek, want dit certificaat
wordt afgegeven voor de werkwijze van het
bedrijf en niet voor de duurzaamheid van een
specifiek product. MPS werkt aan een certificaat op productniveau, maar dat is nog niet
beschikbaar. MPS is voornamelijk gericht op
bloemen. Er is geen certificaat specifiek gericht
op droogverkoopbollen. Overigens is de overgrote meerderheid van de sierteeltondernemers MPS-A-gecertificeerd, zodat er weinig
onderscheidende waarde aan zit.
De overheid kiest bij het inkopen voor biologisch of Milieukeur. De KAVB zet ook in op
Milieukeur, want volledig biologische bollen
telen in grote aantallen blijkt nog altijd erg lastig. De sector heeft met SMK (de organisatie

Stephanie de Kool: ‘Milieukeur levert
sowieso voordeel op’
Veel telers vragen zich af of de investering van
tijd en geld in Milieukeur zich gaat terugbetalen in een hogere prijs. Als alle ondernemers
aan de eisen van dit keurmerk voldoen, is het
niet langer een punt waarop zij zich kunnen
onderscheiden, laat staan dat er een meerprijs
aan is te verdienen. De Kool erkent dit dilemma. “De vraag is of je jouw marktpositie met
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