Duurzaamheid

Duurzaamheidsfonds Sierteelt
zoekt duurzaamheidsprojecten

S

Het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) hield bijna twee jaar geleden op te bestaan. De
Vlaamse overheid koos ervoor om alle initiatieven rond duurzaamheid structureel onder
te brengen bij het PCS. De vzw VMS blijft echter wel nog bestaan en gaat voortaan verder
als Duurzaamheidsfonds Sierteelt. Deze vzw wil de historisch opgebouwde financiële
reserves nu aanwenden om duurzame projecten een duwtje in de rug te geven. Creatieve
ideeën gezocht!
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S&G sprak met Erik Boterdaele en
Luc Bonte (FlorArbo). Zij maken deel
uit van het bestuur van het Duurzaamheidfonds Sierteelt dat de overgebleven middelen van het VMS een
nuttige finale bestemming wil geven.
Het bestuur bestaat verder uit Raf
Rombouts (Romberama), Koen Roggeman (Azaro), Joost De Winter
(Boomkwekerij De Winter Gebr.) en
Dries Van der Auwera (Van Der Auwera bvba). Johan Van Bosch werd
aangezocht om als secretaris het
beslissingswerk voor te bereiden.

Binnen VMS was certificering voor
MPS een belangrijk onderdeel.
Certificering zal de komende jaren
alleen maar prominenter op de
agenda komen. Willen jullie hier
ook verder een rol in blijven spelen?
Luc: “Even nuanceren, VMS ging veel
ruimer dan certificering alleen. De
laatste jaren was maar een zesde van
de middelen bestemd voor certificering. De rest was voor bredere projecten. In ieder geval zullen we geen
individuele bedrijven begeleiden tot
certificering, dat doet het PCS.”
Erik: “We zijn geen verderzetting van

de werking van VMS. VMS is een
afgesloten hoofdstuk, de dozen staan
op zolder. Wat niet wegneemt dat
projectindieners zich kunnen laten
inspireren door de zaken die gerealiseerd zijn.”

Luc: “We kozen zelf ook bewust voor
een lichte structuur met eenvoudige
procedures. We willen geen personeel, we zullen zelf geen activiteiten
uitwerken. We willen de duurzame
ideeën uit de sector zelf laten komen
en financieel ondersteunen. We willen
het geld maximaal brengen naar waar
het thuishoort, in de sector. En als de
pot op is, dan is het gedaan en wordt
het Duurzaamheidsfonds Sierteelt
opgeheven. Al zullen we donaties en
steun niet afslaan uiteraard.”

Over welke middelen gaat het die
jullie willen besteden, gaat het om
gelden uit de sector?
Luc: “Het zijn geen middelen afkomstig van bijdragen van siertelers, als
dat de vraag is. Het gaat om middelen
die in de loop der jaren vergaard zijn,
omwille van onder andere georganiseerde nevenactiviteiten die los staan
van subsidie, wettelijke opgebouwde
reserves die nodig waren om een
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goede werking van de vzw mogelijk te
maken, enzovoort.

Wat zijn de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor steun
uit het fonds?
Luc: “De bedoeling is dat het om
duurzame initiatieven gaat die voor de
hele sector interessant kunnen zijn.
Een initiatief dat bijvoorbeeld enkel de
telers van Phalaenopsis ten goede
zou komen, is ons eigenlijk iets te
nauw. We moeten met de steun ook
het verschil kunnen maken. We willen
geen financier zijn van projecten
waarvan al vaststaat dat ze ook zonder onze steun zullen doorgaan.”
Erik: “Voor de concrete voorwaarden
verwijzen we graag naar onze website
www.duurzaamheidsfonds.be.”

Wie willen jullie bereiken?
Johan: “We mikken in de eerste
plaats op siertelers, maar het kunnen
ook gilden, beroeps- en sectorfederaties zijn of zelfs lokale verenigingen of
scholen. Een overheid kan geen
project indienen, maar kan wel een
partner zijn.”
Luc: “Hoofdbekommernis voor ons is
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dat de beschikbare gelden maximaal
de praktijk ten goede komen, zonder
veel bijkomende rompslomp of overhead-kosten. Daarmee sluiten we het
PCS of het ILVO niet uit, ook ideeën uit
die hoek zijn welkom.”

Duurzaamheid is een breed containerbegrip. Aan welke thema’s
denken jullie?

Luc: “Dat kan heel breed gaan. Van
plasticvrij telen over waterbesparing
tot bijvoorbeeld turfvrij produceren of
zelfs een gewone info-vergadering of
thema-avond, georganiseerd door een
lokale gilde.
Erik: Het is het bestuur dat in alle eer
en geweten beslist wat in aanmerking
komt. We hebben mensen in het
bestuur vanuit diverse subsectoren,
die met beide voeten in de praktijk
staan. We zullen dus altijd wel tot een
oordeelkundige inschatting kunnen
komen.”
Johan: “Het VMS, Vlaams Milieuplan
Sierteelt, had eigenlijk een wat misleidende naam. Duurzaamheid gaat
zoveel breder dan milieu alleen.

We zijn er van
overtuigd dat
er veel ideeën
borrelen bij
kwekers.
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project. We financieren ook maar tot
maximaal 50% van het projectbedrag.
We willen een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Wanneer is voor jullie het
Duurzaamheidsfonds Sierteelt in
zijn opzet geslaagd?

Duurzaamheid is ook heel dynamisch.
Eigenlijk willen we verrast worden
door telers die out of the box denken.
De sierteeltsector is altijd door innovatie gekenmerkt geweest. We zijn er
van overtuigd dat er veel ideeën
borrelen bij kwekers, die nog niet tot
uiting zijn gekomen. Hiermee reiken
we hen expliciet de hand om met die
ideeën aan de slag te gaan.”

Johan: “Als we dingen in gang kunnen
zetten. We zullen ook breed communiceren over de projecten die we
steunen, zodat andere mensen getriggerd worden en ook nadenken of ze
zaken anders kunnen aanpakken. Op
die manier willen we ons steentje
bijdragen aan de verduurzaming van
de keten, tot zo ver de middelen
lopen.” n

Concreet, over hoeveel steun gaat
het?
Erik: “Het Duurzaamheidsfond komt
tussen voor maximaal 10.000 euro per

www.duurzaamheidsfonds.be
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