NOG NEGEN JAAR

Jørgen de Ree:
‘We willen iets toevoegen
aan de sector’
In 2024 produceert Royal De Ree Holland nog maar 5% afval, de rest is circulair. “Dat is
de weg”, aldus directeur Jørgen de Ree. De CO2-voetafdruk is hier leidend. Hij sluit niet
uit dat ook de jaren erna klimaatdoelstellingen leidend blijven in het bedrijf. De weg die
dertig jaar geleden werd ingeslagen, loopt door.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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n de entreehal is op een groot led-scherm te zien hoeveel zonne-energie de panelen opwekken die op het dak
liggen van Royal De Ree Holland in Lisserbroek. Het is
een koude, maar zonnige dag en dat levert energie op
voor 130 huishoudens. “Binnenkort breiden we de zonnepanelen nog verder uit. De locatie Gansoord, hier iets verderop,
krijgt ook zonnepanelen, zodat het totaal op 14.000 komt”,
vertelt directeur Jørgen de Ree van Bloembollenexportbedrijf Royal De Ree. “Als dat klaar is, dan zijn we ruimschoots
zelfvoorzienend als het om stroom gaat.”

CERTIFICEREN
Om naar de toekomst van dit bedrijf te kijken, is het goed
om terug te kijken. Als een rode draad door de afgelopen
dertig jaar loopt het begrip certificeren. In 1990 werd het
bedrijf ISO 9001-gecertificeerd, waarmee een keurmerk voor
kwaliteit werd binnengehaald. In 1994 volgde het eerste
milieucertificaat ISO 14001 en in 1998 ISO 45001, dat specifiek gaat over veiligheid en gezondheid van de werknemers.
Twee jaar later schakelde De Ree over op het FSC-keurmerk
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voor hout, papier en karton. Sinds 2015 zijn heel wat nieuwe
stappen gezet, zoals led-verlichting, Florimark TradeCert,
biobased verpakkingsmateriaal en afgelopen jaar twee van
de drie scopes van de CO2-voetafdruk. Dit jaar volgt ISO
14064 als keurmerk voor diezelfde CO2-voetafdruk. Resultaat
van deze initiatieven is dat Royal De Ree Holland een bijdrage levert aan zes Sustainable Development Goals (SDG’s) van
de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die door de
Verenigde Naties in 2015 zijn vastgelegd met als doel in 2030
een betere wereld te bereiken als het gaat om bijvoorbeeld
klimaat, armoede en ongelijkheid van mensen. En die weg
loopt door. Waarom deze weg van certificering?
“We willen ons onderscheiden in de markt. Dat kun je doen
door te certificeren. Daarmee maak je aantoonbaar wat
je presteert. We willen iets toevoegen aan de sector. Wat
we ons ook realiseren, is dat de maatschappij steeds meer
voorwaarden stelt. Die maatschappij gelooft je niet meer op
je blauwe ogen. Dat vraagt om keuzes die daarbij passen.”
Daarbij maakt De Ree wel een kanttekening. “We hebben
Florimark TradeCert van MPS en Chain of Custody (COC) van
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GlobalGAP, die allebei voor hetzelfde staan. De ene retailer
vraagt de ene, de ander om de ander. We doen ze allebei, om
aan te tonen dat eigenlijk een van beide voldoende is.”
Dat bij al die certificaten ook een stelsel van controles hoort,
is in de praktijk minder belastend dan het lijkt. “We hebben
tien certificaten, maar in feite gaat het maar om één geheel
omvattend kwaliteitssysteem. Bovendien zet je telkens weer
een kleine stap. Intussen ligt er wel een stevig fundament
dat we in dertig jaar tijd hebben gelegd. Dat hebben we
overigens alleen maar kunnen bereiken dankzij de inzet van
onze medewerkers. Er zit veel kennis op de werkvloer en
door daarvan gebruik te maken vergroot je het draagvlak.”

SCOPE 3
Vorig jaar slaagde Royal De Ree Holland erin om de eerste
twee scopes te behalen van de CO2-voetafdruk. “We hebben
een half jaar lang een student gehad die is gaan rekenen aan
onze CO2-uitstoot. Voor scope 1 en 2 heeft ze gekeken naar
alles wat er op deze locatie gebeurt. Scope 1 gaat over wat we
doen, scope 2 over de energie die we inkopen. Alle activiteiten
hier zorgen voor een CO2-uitstoot van ruim 2.000 ton. Door
onze investering in onder andere zonne-energie compenseren we dat volledig, zelfs meer dan nodig is. Dat doen we
ook door bijvoorbeeld de keuze van onze grondstoffen. Nu
gebruiken we naast stroom nog aardgas, maar dat willen we
in 2023 alleen nog gebruiken in noodgevallen. De emissie van

milieubelastende koelmiddelen bouwen we af door over te
stappen op nieuwe koel- en warmtetechnieken.”
In scope 3, dat het bedrijf in 2024 wil realiseren, gaat het om de
route van producent naar consument. Daarbij hoort het reizen
naar relaties en het vervoer van leverancier naar De Ree en van
het bedrijf naar het verkooppunt. “Het lastigste te bereiken
resultaat zit echt in het transport”, stelt De Ree vast. “Als we
kijken naar bijvoorbeeld afval, dan kunnen we tot meer dan
95% hergebruiken. Maar transport, dat is lastig. We volgen de
ontwikkelingen in die branche op de voet. Elektrische vrachtwagens zullen er voorlopig niet komen, maar waterstof maakt
wel een goede kans. Mercedes komt in 2023 of 2024 met een
vrachtwagen op waterstof op de markt, die een actieradius
heeft van 1.000 kilometer. Voor ons intern transport kijken we
wel naar elektrisch en daar zijn ook mogelijkheden. Bij alles
wat je doet, moet je je eigen wedstrijd kiezen.”
Royal De Ree Holland is niet de enige die kijkt naar waterstof
als schone energiebron. “We zijn lid van Circulair West, een
groep ondernemers in West-Nederland die hiermee bezig
is. We zijn allemaal aan het pionieren en dat maakt het ook
leuk. Je leert van elkaar. Ook binnen de bollensector zie ik die
ontwikkeling. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken.”
Het reizen naar relaties blijft, verwacht De Ree. “Natuurlijk
kunnen we ook een deel van de gesprekken digitaal voeren,
maar juist in onze branche is persoonlijk contact essentieel.
Die bijdrage aan de CO2-voetafdruk hopen we te kunnen
compenseren door de hoeveelheid stroom die we opwekken
met onze zonnepanelen.”

CERTIFICEREN GAAT SNEL
De Ree realiseert zich dat ook de kwekers in beweging moeten
komen als het gaat om certificering en CO2-voetafdruk. “Ik
ben daar positief over. Onze leveranciers zijn nu al voor 86%
gecertificeerd. Dat is in drie jaar tijd gebeurd. De hele sector zit
al over de helft en ik hoop dat we naar de 100% gaan. Anthos
heeft hiervoor een manifest opgesteld dat door 21 bedrijven is
ondertekend. De bewustwording is gaande. Dat zien we ook in
de Visie Vitale Teelt van de KAVB. Ik geloof dat de bollensector
dit voor elkaar krijgt. Natuurlijk kan de weg ernaar toe lastig
zijn, maar wie telkens een stap zet die is te overzien, kan dat
doel wel bereiken in nog negen keer planten en rooien.

SECTORPLATFORM

Het bedrijf
Royal De Ree Holland is een bloembollenexportbedrijf
dat is gevestigd in Lisserbroek en dat is gespecialiseerd
in de droogverkoop van bloembollen. Het in 1919 als
kwekerij opgerichte bedrijf heeft 55 vaste medewerkers
en nog eens 350 tot 400 seizoenmedewerkers en exporteert naar veertig landen. In 2020 werden tussen de
55 en 60 miljoen consumentenverpakkingen verkocht.

Jørgen de Ree beseft dat de weg naar 2024 en ook naar
2030 niet zonder problemen zal zijn. “Veel van wat er moet
gebeuren, is afhankelijk van technologische ontwikkelingen. Als het gaat om bijvoorbeeld de kwaliteitseisen die de
maatschappij stelt aan onze producten, dan is het verdwijnen van middelen een risico. Dat is een zorg voor de teler en
voor ons. We hopen dat innoverende bedrijven erin slagen
om die kwaliteit op peil te houden. Het is ook wel weer
zo, dat als het lastig wordt, het onderscheidend vermogen
toeneemt. Wij kijken naar een toekomst waarin de teelt voor
100% duurzaam is gecertificeerd. Op termijn kopen wij geen
ongecertificeerde partijen meer in. Dat is in andere sectoren
al gelukt. Ik denk dat de sector vitaal genoeg is om aan de
eisen van de maatschappij te voldoen als het gaat om duurzaamheid. Die vierhonderd jaar bloembollen telen heeft ons
op dat punt genoeg geleerd.”
Om de sector te helpen bij het uitstippelen van een toekomstvisie ziet De Ree een rol weggelegd voor het Sectorplatform Bloembollen. “Het zou helpen als die de strategische keuzes maakt voor de sector. Til het boven organisaties
als KAVB, Anthos en de bemiddeling uit. Geld alleen is niet
voldoende, maar ik denk dat een Algemeen Verbindend
Verklaring van de KAVB wel helpt om dit alles te bereiken
als op vrijwillige basis de financiering niet lukt. Daarvoor
zou de Keukenhof als goed huisvader van dit overkoepelende
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