cassen
-

‘Het is een spel,
telkens weer’
Het certificaat PlanetProof voert Mts. Lucassen puur voor de uitstraling van het
bedrijf. De broers Pieter en Marcel willen laten zien dat ze goed bezig zijn. En dat
zijn ze, beamen collega- vasteplantenkwekers die er een kijkje namen. “Minder
chemie gebruiken, werkt verslavend”, vertelt Pieter Lucassen.
Tekst en fotografie: Ellis Langen
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Het bedrijf van Pieter (op de foto) en Marcel
Lucassen is het afgelopen jaar flink gegroeid. Het
assortiment is met 25 procent uitgebreid en het
aantal planten met 15 procent.

Acht bedrijven
met PlanetProof
Op de site van On the way to PlanetProof
(www.planetproof.eu) is te zien dat er acht
bedrijven met vaste planten zijn onder de
groep gecertificeerde telers met ‘boomkwekerijproducten Centraal Europa’. Sommigen
hebben ook nog andere producten onder het
keurmerk. Het gaat zowel om kwekers met
vaste planten in de vollegrond als in potten.
Lucassen is de enige vasteplantenkweker
met het certificaat in de vollegrond.

e sfeer heeft wel wat weg van
een spannend schoolreisje.
Zo’n vijftien kwekers van vaste
planten zitten met een prachtige
avondzon in een huifkar. De tocht leidt
langs percelen van vasteplantenkwekerij
Mts. Lucassen van de broers Pieter en
Marcel Lucassen in Afferden. Het is een
bijeenkomst van de studiegroep Duurzaamheid in 2019 van de cultuurgroep Vaste
Planten van LTO Nederland Bomen, Vaste
Planten en Zomerbloemen. Na ontvangst
met Limburgse vlaai en koffie die middag
steekt Pieter van wal. Het bedrijf heeft in
dertig jaar flink aan de weg getimmerd.
Dit jaar namen de broers van een andere
vasteplantenkwekerij alle planten over en
van een tweede kwekerij gedeeltelijk. Die
groei maakt dat ze vriescellen moeten bij
huren en ze hebben een tweede bedrijfsruimte gekocht. “De buurman komt maar
één keer te koop”, zegt Pieter over de groei.
En hij moet er zelf om lachen: “Het vervelende is alleen dat je zo steeds meer buren
krijgt… Wat ook weer mogelijkheden
biedt tot uitbreiding.” Vorig jaar winter
tijdens de oogstperiode konden ze amper
over het erf lopen. Het stond er tjokvol
met kuubskisten. Met een tweede bedrijfsruimte wordt dat komende winter een stuk
minder hectisch. “Daar staat voortaan ons
machinepark.”
In september 2017 kreeg het bedrijf als eerste vasteplantenkwekerij het certificaat ’On
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the way to PlanetProof’ (zie kader). Collega-kwekers luisteren in de kantine naar de
motivatie van Lucassen. “Mijn belangrijkste
reden was dat dit een positieve uitstraling
heeft naar mijn omgeving. Het is voor mij
puur imago en draagvlak. Je komt hiermee
toch in elk plaatselijk krantje.”

ALVAST OEFENEN
Om het certificaat te halen, hoefde het
bedrijf niet eens zo veel extra’s te doen.
Enkele jaren daarvoor koos het al een andere strategie: de broers gingen zich richten
op een goede balans in de bodem en een
gezond bodemleven. Pieter volgde een vierdaagse cursus bij de Australische bodemspecialist Graeme Sait. “De gedachte is dat
als je de kwaliteit van de bodem verhoogt,
daarmee de kwaliteit van de plant vergroot
en minder chemie hoeft te gebruiken.”
Lucassen startte een paar jaar geleden in
de pioenen met het achterwege laten van
de fungiciden. Hij zegt hiermee alvast te
oefenen voor het moment dat deze middelen in het gewas wegvallen. Hij startte met
steenmeel, compostthee, mycorrhiza’s en
bacteriën, laat sindsdien compost op maat
maken en bewerkt de bodem maar minimaal door ondiep te spitten en te ploegen.
Dat werpt zijn vruchten af. “De pallet pioenen die in maart uit de vriezer komt, ziet
er uit alsof ze net van het land komen.”
Bij het planten worden de pioenen aangewaterd met 2 kilo mycorrhiza per hectare.
Dat kost hem zo’n 130 euro per hectare.
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Kijken, praten en turen over de verschillende vaste planten van Lucassen. Dertig procent van de soorten op de kwekerij is kwekersrechtelijk beschermd via royalty’s.

“Welk spul is dat precies?”, vraagt een
toehorende collega-kweker. De doos wordt
in de bedrijfshal opgezocht; het gaat om
Micosat F, maar Lucassen koopt de mycorrhiza ook wel eens bij toeleverancier Plant
Health Cure. Lucassen: “Het is zoeken
naar de juiste mycorrhiza’s en bacteriën.
Dat is voor iedereen anders. Maar ik heb
veel vertrouwen in wat ik nu gebruik.
We hebben veel mooiere wortelstokken
en klanten die tevreden zijn omdat ze
ook minder chemie nodig hebben. Vorig
jaar hoefde ik voor de eerste keer in 25
jaar niet tegen Rhizoctonia in astilbe te
spuiten.” Dit jaar overigens weer ‘effetjes’
wel. “Maar joh, je weet toch niet waar dat
aan ligt. Dat kan van alles zijn. Je moet
bij deze strategie ook accepteren dat je
soms drie treeën omhoog gaat en soms
weer eentje of twee terug. Het is een spel,
telkens weer.”

AF VAN KAS
Lucassen heeft dit jaar voor het laatst een
bestelling van de stikstofhoudende kunstmest KAS gedaan. Hij gaat meer met compost aan de gang, zoals organische brokken
van DCM. “Ik wil af van KAS. Het werkt als
zoute pinda’s in een café. De plant blijft
maar water opnemen en gaat dan strekken
en wordt kwetsbaarder. En het zout doodt
de goede schimmels.” Lucassen laat ieder
jaar van elke grond monsters nemen en
steekt ook veel geld in bladmonsters. “Als
de sporenelementen goed zijn, ben je al

ver”, vult een kweker hem aan.
Door de gehanteerde strategie is het chemiegebruik de laatste jaren bij Lucassen
‘gigantisch’ gedaald. Voor Planet Proof
mag hij maximaal 5,3 kilogram werkzame
stof per jaar gebruiken, maar hij duikt
daar een stuk onder. Na enig aandringen
vertelt hij op zo’n 1,5 kilogram te zitten.
“Maar dit moet vasteplantenkwekers niet
ontmoedigen. Sommigen denken al dat
de 5,3 kilogram niet haalbaar is.” Zelf zijn
de broers er steeds meer op gebrand om
zo schoon mogelijk te telen. “Het werkt
eigenlijk verslavend.”

BONUS-MALUS
PlanetProof richt zich vooral op ‘duurzaam ondernemen’. Er worden eisen
gesteld die soms bovenwettelijk zijn. Ze
zijn gericht op de thema’s: energie en
klimaat, gewasbescherming, biodiversiteit en landschap, bodemvruchtbaarheid,
bemesting en water, lichtafscherming
en afval en reiniging verpakkingen. Voor
een audit is Pieter ongeveer een halve dag
kwijt om ‘alles uit de computer te halen.’
“Het eerste jaar is het ergste, daarna gaat
het stukken makkelijker.” Wel zegt hij
dat hij soms concessies moet doen. Maar
dan biedt het bonus-maluspuntensysteem
van het PlanetProof-keurmerk een uitweg.
“Het is prettig dat als je een keer chemisch moet ingrijpen je daar iets anders
tegenover kunt zetten. Bijvoorbeeld een
of meer windsingels bij percelen geeft

Een ‘bijenresort’ staat op een van de percelen.

bonuspunten en dus ruimte in het aantal
bespuitingen.”
Zijn bedrijf heeft overigens voor één jaar
een uitzonderingsvrijstelling gekregen van
het college van deskundigen van PlanetProof voor een middel tegen onkruid in
grassen. Dat staat op lijst 1 en is daarmee
een van de middelen die niet gebruikt
mogen worden bij PlanetProof. Lucassen
geeft aan dat hij van tevoren goed bij de
teeltcommissie beargumenteerd heeft dat
geen beschikking over het middel écht
een groot knelpunt is. Het middel mag
hij nu wel gebruiken, maar hij krijgt voor
een bespuiting dan wel een maluspunt. De
vasteplantenkweker zit in de teelttechnische commissie van PlanetProof. Omdat
het certificaat nog vrij jong is, is het
certificatieschema best veranderlijk. “Het
5 juli 2019
is allemaal niet heel star gelukkig.”
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