Duurzaamheid
kunnen zeggen waar ze gelijk hebben
en wat we eraan doen. Het helpt ons
ook om de goede verhalen te vertellen.”

Jeroen Oudenheusden
Floriculture Sustainability Initiative

Concreet moeten kwekers streven
naar een of twee van de veertien
standaarden. Telers in risicogebied
(bijvoobeeld Kenia) wordt ook een
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Telers zien vaak op tegen de certificatie omwille van de ‘papierwinkel.’ Toch
is registeren volgens Oudheusden
onontbeerlijk. “Registratie vormt de
basis van verduurzaming. Als je niets
bijhoudt, heb je niets te vertellen want
je weet het zelf niet.”

sociaal label gevraagd. De lat wordt
altijd iets hoger gelegd. Nu kijkt FSI al
naar 2025. Om dat hogere niveau te
bereiken is het delen van kennis en
samenwerking cruciaal. Oudheusden
denkt overigens niet dat de markt
extra inspanningen zal vergoeden.
“Het is niet langer marketing of iets
waar een centje meer kan worden
voor verlangd van de afnemer. Duurzaam geteelde producten zijn de norm
geworden. Zonder duurzaamheid geen
toekomst”, is hij overtuigd. Overigens
hoeven duurzaamheidsinitiatieven niet
altijd iets te kosten, maar kunnen ze
ook iets opleveren. n
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Begeleiden in
een sprong richting duurzaamheid
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De koning is dood, lang leve de koning. Zo
gaat het ook met de verderzetting van het
duurzaamheidsthema in de sierteelt. Het
VMS geeft het stokje grotendeels door aan
het PCS. “Iemand zijn papieren invullen
gaan we niet doen, maar we willen
bedrijven wel helpen in het maken van een
sprong vooruit”, aldus Bruno Gobin van het
PCS.

Ivan De Clercq
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Het aantal keer dat u over ‘duurzaamheid’ te horen en te lezen kreeg is de
afgelopen jaren alleen maar gestegen.
Nochtans wordt er al langer in de
sector gewerkt aan duurzaamheid.
Maar liefst 21 jaar lang begeleidde
VMS sierteeltbedrijven die het thema
ter harte namen. Dat nam vaak de
vorm aan van begeleiding richting het
behalen van het Nederlandse MPScertificaat (Milieu Programma Sierteelt). Nu de overheid ervoor koos om
deze opdracht aan het PCS toe te
vertrouwen, wordt certificering breder

12 x Sierteelt&Groenvoorziening 1 • 31 januari 2019

getrokken dan enkel MPS, vertelde
Bruno Gobin.

©© I. De Clercq

projecten stopten. Niet het minst
omdat er dan vaak voor advies moest
betaald worden.”

Had het PCS niet al een grote
werking rond duurzaamheid? Gaat
er veel veranderen?

Er ontbrak een structurele
financiering?

Bruno Gobin: “We deden al veel rond
duurzaamheid; het zat verweven in
verschillende projecten. Denken we
maar aan het waarschuwingssysteem
of het geïntegreerde gewasbescherming. Veel kennis stroomde zo door,
maar de stroom stopte vaak wanneer

Bruno Gobin: “Inderdaad. In de groenteteelt gebeurt die structurele financiering via de telersverengingen, iets
wat we in de sierteelt veel minder
kennen. Er werd op het PCS meer
projectmatig rond duurzaamheid
gewerkt. De Vlaamse overheid legde
tijdens een rondetafel over duur-

En ook rond certificatie is er nog
werk genoeg?

Bruno Gobin: “Ja, en dat mag niet
onderschat worden. Het zou niet de
eerste keer zijn dat ngo’s zoals
Greenpeace stalen nemen van planten in de winkel en die dan laten
onderzoeken naar residuën in de
labo’s. Winkels of winkelketens worden vervolgens aan de schandpaal
genageld en willen vervolgens een
snel antwoord. En dan worden vragen
hogerop in de keten snel doorgeschoven tot ze bij de teler terechtkomen.”

Niet alleen de markt kan druk
zetten, maar ook de overheid die
middelen voorziet.

Bruno Gobin: “Dat doet ze ook wel. Zij
zou over drie jaar het liefst iedereen
gecertificeerd willen zien. De sierteelt
loopt in vergelijking met andere
sectoren achter. Nu was het voor
andere sectoren soms ook wel eenvoudiger, met veilingen die collectief
een beslissing voor hun label konden
nemen. Maar certificering is iets dat
we in alle economische sectoren zien;
vroeg of laat komt het zeker op onze
telers hun bord.”
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Bruno Gobin: “Zeker. Het aantal MPSgecertificeerde bedrijven in de sierteelt bedraagt geen 10%. In de poot
certificatie zullen we inderdaad met
alle plezier bedrijven begeleiden
richting MPS, maar we gaan breder
gaan dan alleen MPS. De Vlaamse
sierteelt moet immers nog een grotere inhaalbeweging op dat vlak
maken. Voor veel bedrijven zal Vegaplan het eerste haalbare doel zijn. Er
zijn daarnaast nog andere labels
zoals Globalgap, FSI of MPS Productproof waar bedrijven naar kunnen
streven.

Ook vanuit de ngo-kant kan er druk
gezet worden.

co

We hebben ons nu als doel gesteld
om de komende drie jaar een significante stijging te hebben van het
aantal bedrijven dat zich certificeert.
Maar de taak is niet eenvoudig. Wat
voor het VMS ook moeilijk was, gaan
wij niet met één vingerknip rechtzetten. Wel verwachten we dat nu er een
autocontrolegids is voor handel in de
sierteelt, er meer interesse zal zijn,
ook door de korting op de FAVV-factuur.”

Misschien zoeken bedrijven niet
naar een certificering omdat ze
niet het gevoel hebben dat de
markt ernaar vraagt?
Bruno Gobin: “Ik kan goed geloven dat
diegene die niet gecertificeerd zijn er

Bruno Gobin: “Jazeker, als er bedrijven
zijn die een niveau hoger willen schakelen rond bijvoorbeeld resistentiemanagement of meer willen inzetten
op het gebruik van biologische middelen, dan kunnen wij begeleiden om
daar te geraken en geven we bagage
mee zodat ze zelf verder kunnen. Als
er een concrete ambitie en een doel
is, kunnen wij helpen.” n
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Bruno Gobin: “Inderdaad, we richtten
reeds een technisch comité duurzaamheid op dat drie speerpunten
heeft vastgelegd. Naast certificering
zijn dat milieutechnische duurzaamheid rond plagen en ziekten en economische duurzaamheid rond rentabiliteit en vermarkting. Een aantal
medewerkers zullen telers begeleiden die hierin een sprong vooruit
willen maken.”

Maar bedrijven kunnen jullie dus
ook inschakelen voor andere zaken
dan een label?

VMS wordt
Duurzaamheidsfonds Sierteelt
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Doel van het VMS was om bedrijven te helpen in hun traject naar
duurzaamheid. Deze bedrijven
kunnen nu gewoon een beroep
doen op het PCS?

in hun visie geen plant minder door
verkopen. De meeste telers die MPSgecertificeerd zijn doen het uit overtuiging, al ben ik geneigd om te zeggen dat ze er ook commercieel hun
voordeel mee doen. In sommige
afzetmarkten kom je er zonder certificaat niet meer in. Als je niet naar die
markten gaat, voel je geen nadeel,
maar het is er wel.”
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zaamheid in de sierteeltsector enkele
prioriteiten vast en koos ervoor om
alle initiatieven rond duurzaamheid
structureel te bundelen bij het PCS.”

Ook MPS voorzag middelen aan
VMS, wat wordt hun rol in het
nieuwe verhaal?

Bruno Gobin: “Daarover moeten we
nog samenzitten. Wij gaan telers
zeker niet uitsluitend richting MPS
begeleiden, maar als MPS wil bijdragen aan onze doelstellingen, dan
kunnen we samenwerken. Wat we
evenwel niet gaan doen, is het bijhouden van registraties. We willen bedrijven vooral begeleiden in het maken
van een sprong in duurzaamheid. Die
begeleiding zal ook gratis zijn. Meer
uitgebreid of gespecialiseerd advies
zal betalend zijn.”

Nu de middelen voor de duurzaamheidswerking in de sierteelt verschoven zijn naar het PCS, zal het
VMS haar oorspronkelijke werking
niet verderzetten. De ondersteuning door een voltijdse werkkracht
vanuit VMS stopt en wordt overgenomen door het PCS. Wel kunnen
initiatiefnemers van duurzame
projecten nog aankloppen bij het
Duurzaamheidsfonds Sierteelt dat
de financiële middelen waarover de
vzw nog beschikt zal beheren.

De vzw zal haar reservemiddelen
dus inzetten als fonds voor mensen
in de sector die goede duurzame
ideeën hebben en hiervoor financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Deze projecten kunnen zowel
van technische, informatieve of
sensibiliserende aard zijn. Iedereen kan dus beroep doen op het
VMS, zolang het in het algemeen
belang van de sector is. Het VMS
zal haar naam ook veranderen naar
Duurzaamheidsfonds Sierteelt.
Bedrijven die MPS-gecertificeerd
zijn of willen worden kunnen voortaan voor ondersteuning terecht
binnen het PCS. Het Proefcentrum
voor Sierteelt zal certificering naar
MPS maar ook naar andere duurzaamheidslabels promoten, stimuleren en ondersteunen. n
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