Certificering in stroomversnelling

‘PlanetProof
blijft onterecht achter’
Telers zijn druk bezig met certificering. Volgens het Platform
Duurzame Handel moet dat ook om het doel te halen: in 2024
iedereen gecertificeerd. Tegelijkertijd willen die telers graag
dat meer vraag naar gecertificeerde bollen ontstaat. Die is er
al, volgens exporteurs. On the way to PlanetProof blijft nog
achter. ‘Onterecht’, zeggen kwekers, want het is best te doen.

zie dat ze in de bloemenhandel al veel
verder zijn.”
Van Schie zet zijn dahlia’s af via CNB en
FBT. De bemiddelaars zetten op hun aanbodlijst of het om gecertificeerde bollen
gaat of niet, om zo de afzet te stimuleren.
Manager bemiddeling Paul Peters van CNB
ziet dat het vermelden van certificering op
aanbodslijsten snel navolging krijgt voor
de andere producten.
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Momenteel hebben elf bloembollenbedrijven het certificaat PlanetProof.
Zij hebben samen bijna 500 hectare
bloembollen, waaronder Liatris,
hyacint, tulp, narcis, lelie, freesia.
Verder zijn er zes broeierijbedrijven
gecertificeerd, goed voor 10,4 ha met
de bolbloemgewassen. Deze broeiers
hebben ook eigen bloembollenteelt
die PlanetProof gecertificeerd is. Keurmerkhouders mogen één jaar lang het
schema voeren, daarna volgt een audit
en als die goed is verlenging. De certificatie-instellingen die in de bollensector controleren zijn SGS en MPS-ECAS.
SMK heeft geen inzicht in hoeverre er
nieuw areaal bollen met PlanetProof
zit aan te komen. Er wordt regelmatig
gebeld, maar voor informatie komen
kwekers niet alleen bij SMK uit.
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ahliakweker Peter van Schie in
Noordwijkerhout heeft onlangs
het certificaat GlobalGAP behaald. Hij had al acht jaar MPS
A+, maar merkte dat de markt om meer
certificering vroeg. “Nu ik GlobalGAP heb,
wordt ook de veiligheid van het personeel
meegenomen.” In het bedrijf hangen
overal plaatjes die wijzen op de verplichte
veiligheidskleding en de hygiëne-eisen.
Ook is er een reglement voor de werkwijze
opgesteld, in het Nederlands en in het
Pools.
Hoewel de markt vroeg om de certificering, ziet Van Schie geen toename in de
handel. “Afnemers gaan nog net zo makkelijk naar een collega zonder certificaat.”
Dat duurt niet lang meer, stelt exporteur
Lex de Ree van De Ree Holland. “In 2024
moeten alle kwekers gecertificeerd zijn.
Wij eisen dat al in 2022 van onze leveranciers.” Om het goede voorbeeld te geven is
de exporteur zelf ook ruim gecertificeerd.
Ook andere exporteurs hebben maatregelen genomen, alleen is de retail nog niet
zover. Vaak wordt wel van leveranciers
geëist dat het certificaat in huis is, zoals
door Intratuin bijvoorbeeld. De keten zelf
noch de individuele winkels zijn echter in
bezit van een keurmerk. Van Schie houdt
ondertussen hoop. “Misschien dat we over
twee, drie jaar meer kunnen afzetten. Ik

Van alle certificaten is MPS-C de meest gebruikte in de droogverkoop. De keurmerken B, A en A+ worden ook steeds meer
aangevraagd. Volgens exporteurs is GAP
nog iets handiger, omdat dat keurmerk
in het buitenland bekender is. Of het dan
MPS-GAP of GlobalGAP is, maakt minder
uit. PlanetProof blijft duidelijk achter.
In drie jaar tijd is het areaal PlanetProof
bollen van 230 hectare naar bijna 500
hectare gegroeid. Hoewel de handel meent
dat de strengere regels van PlanetProof
de oorzaak zijn, zijn volgens kwekers de
eisen haalbaar.
Q.J. Vink & Zn is sinds 2016 PlanetProof-deelnemer. Vink ging meteen voor
PlanetProof, omdat dit een stuk verder
gaat dan MPS. Het bedrijf heeft het productcertificaat voor 70 hectare zomerproducten: tulp, iris, krokus en narcis. De
kweker wijt het achterblijvende areaal
eerder aan het feit dat het niet wordt
opgepakt door handel en markt dan aan
te strenge eisen van PlanetProof. “Ik kan
gemakkelijk aan de actieve stofnorm voor
gewasbescherming voldoen. Voor lelies
zou het lastiger worden, maar lijkt me
ook te doen. Ik zie alleen geen reden om
PlanetProof-lelies te hebben en aan die
rompslomp te beginnen. De vraag is er
niet.”
Nog steeds wordt van Vink geen bol verkocht onder PlanetProof. Handelaars en
exporteurs in zijn keten zijn niet PlanetProof-gecertificeerd. Exporteurs vinden
het aanbod te klein, het assortiment te
beperkt én er is nog geen vraag naar.
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“Maar de handel wil toch ook duurzamer,
zeggen ze. Dan moeten ze er ook meer
voor betalen. Ik ga het niet weggeven.”
Probleem is volgens Vink dat bijna al zijn
bollen worden geëxporteerd en dat het
keurmerk buiten Nederland niet bekend
is. GlobalGAP wel, daarom heeft hij dat dit
jaar gehaald.
Toch gelooft hij in PlanetProof. “PlanetProof-melk is er ook gekomen en Friesland
Campina betaalt er meer voor. In groenten
en fruit zet het areaal ook hard door. Ik
wacht gewoon op onze tijd. Financieel
gezien moet je een beetje een groen hart
hebben en vooral veel geduld.” De meeste
kosten zijn al gemaakt en het helpt het bedrijf zich tóch te onderscheiden. Vink: “Het
houdt je als bedrijf scherp op verbeteringen
en levert soms zelfs besparingen op.”
De bollensector heeft volgens keurmerkverstrekker stichting SMK amper knelpunten doorgegeven, meldt John Janssen,
projectleider plantaardige agroketens bij
SMK. Milieubelasting zit met name in de
bollenteelt en veel minder in de broeierij,
die met een korte teelt te maken heeft. Wel
schort het aan gecertificeerde bollen. Eind
volgend jaar zouden er genoeg moeten zijn.
Broeiers kunnen ‘ingroeien’: met hun bollenleverancier afspreken dat die in drie jaar
naar een certificering PlanetProof groeit.
Janssen ziet dat die oplossing niet wordt

gebruikt. “Een grote broeier haalt bij veel
leveranciers bollen. Kwekers gaan niet voor
die ene klant zo’n ingroeitraject in.”

GEEN EXTRA GELD, WEL DE STICKER
Sam Ruijter heeft sinds najaar 2018
PlanetProof voor teelt en broeierij. Hij
wil duurzamere bloemen kweken. De
eerste PlanetProof-tulpen zette hij vorig
seizoen af op de veiling. Officieel moeten
afnemers die de tulpen kopen met het
logo erop ook weer aan de keurmerkeisen
voldoen. Ruijter: “Maar dat zijn 200 tot
300 klokkopers, daar kan ik niks mee.” Hij
denkt niet dat zijn gecertificeerde tulpen
al meer geld opleveren. Toch wil hij met
de sticker op de bos laten zien dat PlanetProof kan.
Volgens hem beginnen veel bollenkwekers
niet aan het keurmerk omdat ze denken
dat de eisen streng zijn. “Of ze horen dit
van hun gewasbeschermingsadviseur. De
eisen zijn zeker haalbaar. Het is alleen
opletten met actieve stof. Hanteer je een
normaal spuitschema en ga je niet zomaar
wekelijks spuiten, dan kom je inclusief
bolontsmetting uit rond de norm van 24,5
kg actieve stof per hectare. Zelfs mancozeb
mag, al krijg je daar wel een maluspunt
voor per gebruik.” Zelf zette Ruijter een
tandje bij met gewasbescherming en hij
nam daarin naar eigen zeggen wel wat risi-

co. Hij kwam uit op 13-14 kg per hectare.
Ruijter mist de CO2-uitstoot en energiebesparing in de eisen. “Potgrond scoort
hierop bijvoorbeeld heel slecht. De carbon
footprint geeft aan hoe goed je voor het
klimaat bezig bent. Dat je de toiletten
goed schoongemaakt en er een leerplan
moet zijn voor personeel – dus GlobalGAP
waar nu alle bollenkwekers massaal voor
gaan – is mooi, maar daar gaan we de
wereld niet mee redden.”
Verder vindt de bollenkweker in Slootdorp
dat grote broeiers die geen eigen bollenteelt hebben toch op een of andere manier
de kans moeten krijgen PlanetProof-bloemen te produceren. “Er moeten echt
eerst voldoende PlanetProof-bloemen zijn,
anders stappen grote winkelketens als
Jumbo er nooit in. We zitten in een andere
situatie dan PlanetProof-melk. Als alle bollenexporteurs samen zeggen dat ze alles
PlanetProof willen, dan gaan de kwekers
dat echt wel doen. Die kracht ontbreekt.
Ongecertificeerde bollen kunnen kwekers
nog aan te veel andere afnemers kwijt.
Veehouders komen wel meteen in het
nauw met hun afzet als Friesland Campina hun melk niet wil. We hoopten dat
SMK zou eisen dat uitgangsmateriaal ook
PlanetProof moet zijn om de kwekerij
onder druk te zetten, maar dat is niet
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