De conceptversie Duurzaam Groen die
SenterNovem begin oktober publiceerde,
zegt dat Milieukeur en EKO voldoende
waarborging voor duurzaamheid bieden.
Aanvankelijk was niet duidelijk of andere
keurmerken hierdoor afgeserveerd
waren. Na nieuwe samenkomst van
de werkgroep duurzaamheid in groen
onder leiding van Stichting Milieukeur
(SMK)-medewerker Frans Pladdet
volgen kleine verduidelijkingen in de
definitieve SenterNovem-criteria: iedere
andere partij die kan voldoen aan de
duurzaamheidsnormen die de overheid
stelt, mag producten leveren onder het
kopje ‘duurzaam’. Hoop gloort weer voor
andere keurmerken, zoals de al langer
bestaande MPS-certificeringen.
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Overheid houdt
duurzaamheidsvizier open
SenterNovem laat organisaties vrij in hoe
ze aan duurzaamheidscriteria willen voldoen
In het geval van MPS Florimark, MPS QualiTree
en MPS-A of MPS-ABC houdt dit wel in dat deze
organisaties hun kwaliteitscriteria nog wat moeten aanscherpen op het gebied van gewasbescherming. Voor ISO 14001 is dat lastiger, omdat
dit een certificering is die zich primair op de
documentatie van bedrijfsvoering richt.
Voormalig boomkweker Bert Knol, die zitting
had in de werkgroep duurzaam groen: “Er zijn
wat kleine aanpassingen aangebracht in het
concept voor de SenterNovem-criteria voor
duurzaamheid. Op het gebied van bemesting
en gewasbescherming zijn de criteria hetzelfde
gebleven. Verandering is dat de criteria eerst nog
zeiden dat alleen EKO en Milieukeur duurzaamheid garandeerden. Maar SenterNovem bedoelde
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eigenlijk te zeggen dat andere milieukenmerken
daar ook best aan kunnen gaan voldoen. Een
voorbeeld hiervan is dat de criteria voor gewasbeschermingsmiddelen iets zwaarder zijn in de
SenterNovem-criteria dan in de keurmerken MPS
Florimark, MPS-A, MPS-ABC en MPS QualiTree,
maar in 2009 gaat MPS zich buigen over wat ze
moeten gaan aanpassen om ook duurzaam te
zijn.” “Wat ook verandert, is dat je niet verplicht
bent om een keurmerk te hebben als je duurzaam wilt zijn en aan de overheid wilt verkopen.
Je moet dan natuurlijk wel aan de duurzaamheidscriteria voldoen. Die staan uiterlijk begin
november op de SenterNovem-website.”
Jan de Vries directeur van Boot & Co en voormalig voorzitter van de Nederlandse bond van
Boomkwekers toont zich tevreden met deze ont-
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wikkeling: "Ik juich het toe als er meer systemen
komen die duurzaamheid garanderen."
John Janssen (NBvB): “Boomkwekers moeten een
eerlijke keuze kunnen maken, daar zijn meerdere
keurmerken voor nodig. Het is dus goed dat
QualiTree een nieuwe kans krijgt. Er is niets mis
met QualiTree. Het liep als kwaliteitskeurmerk
alleen wat op zijn tijd vooruit, op het moment
dat er nog geen vraag was naar duurzame
kwaliteit. Maar die vraag is er nu wel.” “Groot
voordeel van het keurmerk MPS QualiTree is
dat het ook iets zegt over goede omgang met
mensen volgens het concept People, Planet en
Profit, want duurzaam ondernemen houdt meer
in dan alleen het milieuvriendelijke aspect Planet.
Dat doen EKO en Milieukeur niet.” “Het viel
me ook op dat bij de keurmerkendiscussie in de

Actueel

Boomkwekerij Johan van Overbeek in Oirschot heeft zich gecertificeerd in Milieukeur.

Onder leiding van Stichting Milieukeur (SMK)medewerker Frans Pladdet is de werkgroep
duurzaam groen nog eens bij elkaar gekomen
om de conceptcriteria van SenterNovem hier en
daar aan te passen.

vorige uitgave van dit blad vooral mensen betrokken waren die belang hadden bij Milieukeur,
omdat ze er bijvoorbeeld net op overgegaan
waren. Maar het is positief om zoveel mogelijk
keurmerken een kans te geven ook duurzaam
te zijn volgens de normen. SenterNovem heeft
dat nu gelukkig bepaald.” Toch zijn veel boomkwekers geschrokken van het aanvankelijk
onduidelijke SenterNovem-concept. Sommigen

hadden QualiTree en gingen als de wiedeweer
aan de slag om het Milieukeur-certificaat te
halen. Anderen hadden het gevoel dat hen
weinig opties restten dan EKO of Milieukeur. Zo
gingen boomkwekerijen als Johan van Overbeek
in Oischot, Van den Oever uit Son en Breugel
en Ebben in Cuijk al over op Milieukeur en is
boomkwekerij Udenhout bezig met het halen van
het certificaat. Twaalf jaar geleden werd Van den
Oever ISO 9001 gecertificeerd; twee jaar later
volgde het ISO 14001 certificaat. De boomkwekerij heeft er alle belang bij om de bewegingen
en eisen van de overheid nauwlettend te volgen,
want diezelfde overheid is een vaste afnemer
van haar producten. Binnen de provincie NoordBrabant werd al eerder een soort moederbestek
gemaakt waarin een aantal criteria werd opgenomen met het EKO-keurmerk en Milieukeur op de
plaatsen een en twee. Directeur Harm Horlings
vraagt zich af hoe de overheid simpelweg een
groot aantal kwekers kan uitsluiten van levering
van boomkwekerijproducten op basis van een
duurzaamheidkenmerk. Horlings: “De overheid
heeft onvoldoende onderzocht hoe duurzaam
onze sector eigenlijk is. En met deze opstelling
negeert ze ook volledig wat onze sector al heeft
geïnvesteerd in duurzaamheid. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de belasting van het milieu met
nutriënten en pesticiden. Wij leven van de groei
van onze producten en chemicaliën vormen daar-

bij eerder een belemmering voor de groei dan
een stimulans. Wij hebben geen baat bij overdadig gebruik van chemicaliën, maar schijnbaar
kleeft dat imago nog steeds aan onze sector. Het
maakt me wel eens moe om dat voortdurend te
moeten weerleggen. Als bedrijf hebben we er
absoluut geen moeite mee dat de biologische
en gangbare kwekerijen steeds meer op elkaar
gaan lijken. Maar Milieukeur is boomkwekers tot
nu toe min of meer opgelegd. De sector zelf is
hierbij onvoldoende betrokken geweest en mensen achter EKO-keur en Milieukeur hebben hun
belangen in die zin beter behartigd. Ik zie het
als een ambtelijk dwaling dat de overheid niet
de moeite genomen heeft om te onderzoeken
hoe duurzaam de boomkwekerijsector inmiddels
bezig is. De producten uit boomkwekerijen zijn
juist een voorbeeld van duurzaamheid.” Kees
van Iersel van Boomkwekerij Udenhout sluit zich
hierbij aan: “Wij zijn enerzijds uit ideologisch
oogpunt aan het overstappen op Milieukeur,
maar anderzijds zagen we het een beetje als een
verplichting.” Johan van Overbeek: “Ons bedrijf
heeft gekozen voor milieukeur omdat we al veel
aspecten in onze bedrijfvoering hadden zitten
die voldeden aan de Milieukeur-criteria, zoals de
toepassing van compostthee. Alles draait bij ons
om een gezonde boom. Duurzaamheid zit in de
genen, niet in een certificaat. Maar een certificaat
is nu eenmaal wel tastbaar.”
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