
AAn het woord is de ondernemer rob bAAn, directeur vAn Koppert cress 
uit monster in het westlAnd, die Kleine cress plAntjes (Kiemgroenten) teelt. dAt het 
moment is AAngebroKen om tot Actie op het gebied vAn duurzAAmheid over te gAAn, 
heeft Alles te mAKen met de gestAge groei die het bedrijf doormAAKt. 
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Over duurzaamheid kun je dagenlang 
praten. maar je mOet het vOOral dOen en 
je mOet het nù dOen.

datacenters en grOenafval als 
brOn vOOr restwarmte

het gebruiK vAn restwArmte voor de 
verwArming vAn KAssen neemt een vlucht. “restwArmte 
KAn primA ingezet worden voor de verduurzAming vAn de 
tuinbouw”, zegt rien brAun.

p.18
praktijk heel tevreden 
Over mdv

uitslAg onderzoeK door twee studenten vAn hAs 
den bosch: mdv is een goed instrument om duurzAAmheid te 
stimuleren, mdv is fiscAAl AAntreKKelijK en mdv-criteriA 
Kunnen op een AAntAl punten worden verbeterd. 

p.21
cOcOspOtgrOnd valt in 
gOede aarde

de coco-potgrond vAn cocos-lAnKA hollAnd is 
onlAngs door smK gecertificeerd voor het europees 
ecolAbel voor groeimediA. directeur Andy vAn bentem 
is enthousiAst over de certificering en vertelt over dAt 
proces. 

p.25

duurzame beplanting vertOOnt 
minder uitval

gemeente schijndel Koopt sinds drie jAAr 
bijnA Al het plAntmAteriAAl duurzAAm in, wAArvAn 58 
procent milieuKeur is gecertificeerd. “onze AmbtenAren 
vinden duurzAAmheid enorm belAngrijK”, zegt ellen 
prosée, werK/projectvoorbereider inKoop groen bij 
gemeente schijndel.

p.9
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smk. kompas voor duurzaam ondernemen

SMK ontwikkelt en beheert criteria voor keurmerken 
en certificaten. Daarmee wordt duurzaam onder-
nemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar. 
Producentenorganisaties, detailhandel, overheid, 
wetenschappers, milieudeskundigen en behar-
tigers van consumentenbelangen werken mee 
aan de inhoud van de criteria. Dat verzekert een 
breed maatschappelijk draagvlak. Onafhankelijke 
certificatie-instellingen controleren of producten, 
processen of diensten aan de criteria van SMK 
voldoen.

SMk-Nieuws is een uitgave van: 
SMK
Alexanderveld 72585 DB Den Haag
Tel. (070) 358 63 00 
Fax (070) 350 25 17 
info@smk.nl
www.smk.nl 

redactie:
SMK, PauwSandersZeilstra Van Spaendonck, Den Haag

Vormgeving:
IJzersterk, Rotterdam

Druk:
Drukkerij De Bink, Leiden FSC-gecertificeerd 

Papier:
SMK-Nieuws wordt gedrukt op Biotop, FSC gecertifi-
ceerd papier en is geproduceerd zonder toepassing 
van optische witmakers en chloorhoudende 
bleekmiddelen.

SMk-Nieuws ontvangen?
SMK-Nieuws is gratis. Als u dit magazine wilt ontvan-
gen stuur dan een e-mail aan smk@smk.nl met uw 
naam, bedrijf/organisatie, functie en adresgegevens. 

e-mail service
Via www.smk.nl kunt u zich aanmelden voor de 
e-mailservice van SMK. U bent dan nog sneller op 
de hoogte van actuele ontwikkelingen. 

© SMk. Artikelen uit het magazine SMK-Nieuws zijn 
eigendom van SMK en mogen onder bronvermelding 
worden overgenomen.



AAN HeT WOOrD iS De ONDerNeMer rOB BAAN, DireCTeur VAN kOPPerT CreSS 
uiT MONSTer iN HeT WeSTlAND, Die kleiNe CreSS PlANTjeS (kieMGrOeNTeN) TeelT. DAT HeT 
MOMeNT iS AANGeBrOkeN OM TOT ACTie OP HeT GeBieD VAN DuurZAAMHeiD OVer Te GAAN, 
HeeFT AlleS Te MAkeN MeT De GeSTAGe GrOei Die HeT BeDrijF DOOrMAAkT. 
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Over duurzaamheid kun je dagenlang 
praten. maar je mOet het vOOral dOen en 
je mOet het nù dOen.

datacenters en grOenafval als 
brOn vOOr restwarmte

HeT GeBruik VAN reSTWArMTe VOOr De 
VerWArMiNG VAN kASSeN NeeMT eeN VluCHT. “reSTWArMTe 
kAN PriMA iNGeZeT WOrDeN VOOr De VerDuurZAMiNG VAN De 
TuiNBOuW”, ZeGT rieN BrAuN.

p.18
praktijk heel tevreden 
Over mdv

uiTSlAG ONDerZOek DOOr TWee STuDeNTeN VAN HAS 
DeN BOSCH: MDV iS eeN GOeD iNSTruMeNT OM DuurZAAMHeiD Te 
STiMulereN, MDV iS FiSCAAl AANTrekkelijk eN MDV-CriTeriA 
kuNNeN OP eeN AANTAl PuNTeN WOrDeN VerBeTerD. 

p.21
cOcOspOtgrOnd valt in 
gOede aarde

De COCO-POTGrOND VAN COCOS-lANkA HOllAND iS 
ONlANGS DOOr SMk GeCerTiFiCeerD VOOr HeT eurOPeeS 
eCOlABel VOOr GrOeiMeDiA. DireCTeur ANDy VAN BeNTeM 
iS eNTHOuSiAST OVer De CerTiFiCeriNG eN VerTelT OVer DAT 
PrOCeS. 

p.25

duurzame beplanting vertOOnt 
minder uitval

GeMeeNTe SCHijNDel kOOPT SiNDS Drie jAAr 
BijNA Al HeT PlANTMATeriAAl DuurZAAM iN, WAArVAN 58 
PrOCeNT Milieukeur iS GeCerTiFiCeerD. “ONZe AMBTeNAreN 
ViNDeN DuurZAAMHeiD eNOrM BelANGrijk”, ZeGT elleN 
PrOSée, Werk/PrOjeCTVOOrBereiDer iNkOOP GrOeN Bij 
GeMeeNTe SCHijNDel.

p.9
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“Ik begrijp heel goed dat onze keurmerkhouders 
zouden willen dat SMK met haar keurmerken het 
liefst elke dag op de voorpagina van De Telegraaf 
staan”, zegt communicatiemanager Wim Uljee 
met een knipoog. “Maar dat is een illusie. 
SMK heeft beperkte middelen en mankracht 
om mediacampagnes uit te voeren. Ook is dat 
eigenlijk onze taak niet. Het ‘vermarkten’ van 
het keurmerkhouderschap is een zaak van de 
ondernemers of organisaties zelf. Natuurlijk 
helpt SMK daar graag bij. SMK kan communi-
catie-initiatieven van (groepen van) keurmerk-
houders ondersteunen door de inzet van een 
aantal eigen SMK-communicatieplatforms. 
Belangrijk hierbij is dat SMK het nieuws of de 
informatie niet kan ‘verzinnen’. Samenwerking 
met keurmerkhouders is noodzakelijk en SMK 
heeft absoluut input nodig om tot lezenswaar-
dige en relevante nieuwsberichten te komen.”

“Crossmediale 
CommuniCatie.” 

SMK NIeUWS

Waar kun je als keurmerkhouder aan denken? 
Wim Uljee: “Dit magazine, SMK Nieuws, is een 
goed voorbeeld van een communicatieplatform 
waar je veel mee kunt bereiken. Het magazine 
verschijnt drie tot vier maal per jaar in een 
oplage van circa 8.500 exemplaren per uitgave. 
Het totaal aantal lezers bedraagt minimaal 
20.000 personen, zo blijkt uit een onderzoek 
uit 2010. Abonnees ontvangen het blad gratis 
per post. Ook vindt distributie plaats op allerlei 
beurzen en bijeenkomsten. Op de SMK-website 
is een mogelijkheid voor geïnteresseerden om 
zich aan te melden voor gratis ontvangst van 
het magazine. Het magazine kun je ook op onze 
website terugvinden. De lezersdoelgroep van 
SMK Nieuws is heel uiteenlopend: keurmerkhou-
ders, midden- en kleinbedrijven, brancheorga-
nisaties, Kamer van Koophandels, ministeries, 
provincies, waterschappen, gemeenten en 

milieuorganisaties. Als je een artikel in dit blad 
hebt, is er dus al heel wat aandacht voor!”

WeBSITe

Natuurlijk heb je ook via de SMK website 
mogelijkheden om de publiciteit te zoeken. 
De SMK-website geeft algemene en specifieke 
informatie over de SMK keurmerken. In 2010 
had de SMK-website ruim 57.000 bezoekers, een 
stijging van ruim 15% ten opzichte van 2009. 
er is een gemiddelde van bijna 4.500 bezoekers 
per maand. een mooi voorbeeld van crossme-
diale communicatie is de doorplaatsing van een 
artikel uit SMK Nieuws op de website: onder de 
sectie ‘Praktijkvoorbeelden’ vind je er verschil-
lende terug. Ook leidt de vermelding van een 
organisatie of bedrijf, inclusief webadres, op 
de SMK website automatisch tot meer bezoek 
aan je eigen website. Daarnaast werkt SMK 
samen met een aantal websites van voorlich-

“Hulp keurmerkHouders 
onmisbaar bij publiCiteit”

SMk TiMMerT FliNk AAN De WeG AlS HeT GAAT 
OM HeT VerGrOTeN VAN De BekeNDHeiD VAN De VerSCHilleNDe keurMerkeN. MAAr DAT 
kAN SMk NATuurlijk NieT AlleeN. STerker NOG, De iNZeT VAN keurMerkHOuDerS iS 
ONMiSBAAr OM PuBliCiTeiT Te GeNerereN!

  nieuwe lay-Out smk-nieuws 
ZOAlS u ZieT, HeeFT SMk-NieuWS eeN NieuWe VOrMGeViNG. De SuGGeSTieS eN OPMerkiNGeN 
uiT De leZerSeNquêTe VAN 2010 ZijN ZO Veel MOGelijk MeeGeNOMeN iN DiT NieuWe ONTWerP.
Wij kuNNeN ONS HeleMAAl ViNDeN iN DeZe NieuWe ‘lOOk’ eN ZijN uiTerAArD BeNieuWD WAT 
ONZe leZerS er VAN ViNDeN. MAil uW reACTie AAN WiM uljee: Wuljee@SMk.Nl

tende instanties die communiceren over de 
keurmerken, zoals: Milieucentraal, Consuwijzer, 
Voedingscentrum en Rijksoverheid.nl. De inzet 
van deze digitale mediaplatforms resulteert 
weer in hits via zoekmachines.”

TWITTeR

“Nu het toch over nieuwe media gaat”, vervolgt 
Wim, “SMK zet regelmatig e-mailings in om 
abonnees op de hoogte te brengen van het 
nieuws van SMK en haar programma’s. Het 
totale abonneebestand bedraagt meer dan 
1.750 personen. In 2010 werden meer dan 60 
e-mailings verzonden. Deze publicaties zijn 
permanent zichtbaar op de SMK-website. Ook 
zetten we sinds januari 2011 Twitter in als 
communicatieplatform voor korte, nieuwswaar-
dige berichten. Volg ‘#SMK_Keurmerken’ als je 
op de hoogte wilt blijven!”

BIJNA TWee MILJOeN eURO gRATIS ReCLAMe

 Zijn er nog andere mogelijkheden om de SMK 
keurmerken te profileren? “Jazeker,”, zegt Wim 
Uljee, “Tijdens beurzen met een algemeen 
karakter, zoals het Nationaal Sustainability 
Congres, is er de mogelijkheid om brochure- 
of foldermateriaal op de stand van SMK te 
presenteren. Ook verstuurt SMK regelmatig 
persberichten en werkt mee aan redactionele 
publicaties. Op jaarbasis wordt er in printmedia 
(vak- en consumentenmedia) voor € 1.900.000 
aan free publicity voor de SMK keurmerken 
gegenereerd, bij een totale gepubliceerde 
oplage van ruim 22.000.000 exemplaren, zo 
blijkt uit een telling door onze knipseldienst 
over 2010. Uiteraard hebben onze keurmerk-
houders daar zelf ook aan bijgedragen door hun 
eigen persberichten.” 



tpac
De Toetsingscommissie Inkoop Hout toetst bestaande 
certificatiesystemen voor duurzaam bosbeheer en de 
bijbehorende handelsketen.
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“De toetsingsprocedure van MTCS is in ieder 
geval niet eentonig te noemen”, vertelt 
Myrthe Haase, secretaris van TPAC. In maart 
2010 oordeelde TPAC dat MTCS voldeed aan 
de Nederlandse Inkoopcriteria voor Hout. Dit 
was voor vijf maatschappelijke organisaties 
- greenpeace, Milieudefensie, WNF, ICCO en 
NCIV - reden om een bezwaar in te dienen 
bij de Toetsingscommissie. TPAC bestudeerde 
het bezwaar zorgvuldig en organiseerde een 
openbare hoorzitting. In oktober 2010 kwam 
TPAC – mede op basis van nieuw beschikbare 
informatie - tot de conclusie dat MTCS niet 
conform was aan de Inkoopcriteria. Als belang-
rijkste argumenten noemde TPAC de gebrek-
kige borging van de inspraak van inheemse 
volken in het bosbeheer en de ontoereikende 
bescherming van het gecertificeerde bos tegen 
omzetting (conversie) naar andere vormen van 
landgebruik zoals plantages of infrastructuur. 

mtCC stelt beroep in
De MAlAySiAN TiMBer CerTiFiCATiON COuNCil (MTCC) 

HeeFT BerOeP AANGeTekeND Bij HeT SMk COlleGe VAN BerOeP. AANleiDiNG VOOr HeT 
BerOeP WAS HeT OOrDeel VAN De TOeTSiNGSCOMMiSSie iNkOOP HOuT (TPAC) DAT HeT 
MAleiSiSCHe CerTiFiCATieSySTeeM MTCS NieT VOlDOeT AAN De NeDerlANDSe iNkOOP-
CriTeriA. MTCC DrAAGT iN HAAr BerOePSSCHriFT iNHOuDelijke eN PrOCeDurele 
ArGuMeNTeN AAN, WAAr HeT COlleGe VAN BerOeP ZiCH De kOMeNDe PeriODe OVer ZAl 
BuiGeN. 

“Dit herziene oordeel vormde dus de aanleiding 
voor MTCC om beroep aan te tekenen” vertelt 
Haase “en eigenlijk zijn we er wel blij mee: 
een onafhankelijk College controleert of we 
ons werk goed doen en dat houdt ons scherp 
en geloofwaardig.” 

TWeeDe KAMeR

De recente ontwikkelingen zijn ook in de 
Tweede Kamer niet onopgemerkt gebleven. In 
februari debatteerde de Kamer over duurzaam 
bosbeheer in Maleisië. Daarnaast vroeg de 
Kamer de verantwoordelijk Staatssecretaris 
Atsma om pas na afloop van de SMK beroeps-
procedure een politiek besluit over MTCS te 
nemen.

Het SMK College van Beroep organiseert 
een hoorzitting waarin zij MTCC, TPAC en de 
maatschappelijke organisaties zal vragen 

hun standpunten nader toe te lichten. Naar 
verwachting zal het College binnen enkele 
maanden uitspraak doen over het beroep.

PeFC INTeRNATIONAAL

De vijf maatschappelijke organisaties hebben 
ook bezwaar aangetekend tegen het oordeel 
van TPAC over PeFC Internationaal. In juni 2010 
maakte de Toetsingscommissie bekend dat 
PeFC Internationaal conform is voor de Neder-
landse markt. Het oordeel van TPAC volgde op 
een zeer grondige toetsing waarbij vanaf 2008 
niet alleen de procedures en standaarden van 
het internationale certificatiesysteem PeFC 
zijn bekeken, maar ook alle nationale PeFC 
systemen die relevant zijn voor de Nederlandse 
markt. MTCS, dat ook onderdeel uitmaakt van 
de PeFC koepel, is vooralsnog uitgezonderd. 
TPAC verwacht binnenkort uitspraak te kunnen 
doen over het bezwaar over PeFC Internatio-
naal.

INFORMATIe

Verdere informatie over de toetsingen en 
procedures van TPAC en de bezwaarprocedure 
over MTCS zijn te vinden op de TPAC website 
www.tpac.smk.nl. 

  staatssecretaris atsma  



milieukeur
Milieukeur is het Nederlandse milieukeurmerk voor 
producten en diensten.
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FreshQuality. Alle verpakkingen kunnen worden 
voorzien van verschillende keurmerken en 
etiketteksten. “Sommige retailers gebruiken 
een keurmerk defensief en andere juist offen-
sief door diverse keurmerken op de verpakking 
te laten zien, maar wij laten de keuze aan 
hen. Voor een aantal klanten beelden wij zelfs 
de naam en handtekening van de boer op de 
verpakking af, samen met zijn portretfoto,”, 
zegt Van den Meerendonk. “Op die manier 
proberen retailers het keurmerk Milieukeur nog 
transparanter en wat persoonlijker te maken. 
Ik denk dat de consument daar ook wel naar 
op zoek is.” 

groentehof teelt en verwerkt met zo’n 250 
medewerkers verse groenten voor de retail in 
Nederland. Zij leveren aan Superunie en Jumbo 
supermarkten. Superunie heeft verschillende 
supermarkten onder zich, zoals Nettorama, 
Spar en Coop. “Wij hebben zo’n 10.000 hectare 
eigen teelt. Daarnaast werken we samen met 
een aantal gecertificeerde zusterbedrijven 
en contracttelers. De Milieukeurgroenten 
verwerken wij zelf tot gesneden groentenpro-
ducten, bijvoorbeeld tot bamipakketten zoals 
die in de supermarkt zijn te vinden.”

INVeSTeReN

groentehof is op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen een actieve 
producent. “Onze telers moeten zich houden 
aan de voorschriften van Milieukeur voor wat 
betreft de teelt, en wij moeten ons houden aan 
de voorschriften van Milieukeur Bewerkte en 
Verwerkte producten. Om de certificering te 
behalen hebben we bijvoorbeeld ons energie- 
en waterverbruik onder de loep genomen”, 
zegt Van den Meerendonk. “een verandering in 
je bedrijfsprocessen kost een investering. Maar 
duurzaamheid is belangrijk voor ons en je moet 

ook durven investeren”, voegt hij toe. Het 
voordeel voor de contracttelers is dat groen-
tehof streeft naar langjarige contracten met 
leveranciers. “Het is ondoenlijk om ieder jaar 
op zoek te gaan naar nieuwe telers, daarom 
investeren wij in een lange termijn relatie.”

VeRDUURZAMINg

Naast produceren onder Milieukeur probeert 
groentehof te verduurzamen door zoveel 
mogelijk verspilling uit de keten te halen. Dit 
gaat van besteladvies op winkelniveau tot het 
product in het juiste schap in de winkel. Van 
den Meerendonk: “Samen met de retailer kijken 
we meer en meer naar de verkopen in de winkel 
en daar sluiten we ons productieproces op aan. 
Op deze manier proberen we het overschot aan 
producten in de winkels te beperken, waardoor 
ze niet bij het vuilnis verdwijnen.” Ook wordt 
het snijafval van de groenten ingezet als 
veevoer en de productieoverschotten worden 
aan voedselbanken geschonken. 

TRANSPARANT

groentehof produceert zowel voor private 
labels van klanten, als onder het eigen merk 

grOentehOf: bijna 35.000.000 milieukeur grOentenverpakkingen per jaar

“We proberen Het keurmerk 
transparant te maken”

GrOeNTeHOF iN HelMOND ONTViNG 10 jAAr GeleDeN HeT 
MilieukeurCerTiFiCAAT VOOr HAAr PrODuCTeN. ieDer jAAr WOrDeN De eiSeN VOOr 
Milieukeur AMBiTieuZer, DuS WerkT GrOeNTeHOF er HArD AAN OM AAN De NOrMeN 
Te BlijVeN VOlDOeN. “Meer eN Meer CONSuMeNTeN eN SuPerMArkTeN VerlANGeN DAT 
je DuurZAAM BeZiG BeNT”, AlDuS MArCel VAN DeN MeereNDONk, COMMerCieel DireC-
Teur Bij GrOeNTeHOF. “DAAr WilDeN Wij ZelF OOk ieTS VOOr BeTekeNeN. GrOeNTeHOF 
iS MeT Milieukeur DOOr eeN ONAFHANkelijke OrGANiSATie GeCONTrOleerD. DAT 
NiVeAu VAN DuurZAAMHeiD kuNNeN We COMMuNiCereN NAAr ONZe DOelGrOePeN.”

“retailers proberen 
milieukeur nog 

transparanter en 
persoonlijker te 

maken.”



De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wie groene vingers heeft, werkt bij groen Xtra, 
een onderdeel van de Diamant-groep. Hieronder 
valt ook de kwekerij, die zich bevindt op het 
abdijcomplex van Koningshoeven in Berkel-
enschot. Hier worden vooral bodembedekkende 
heesters voor de particuliere en gemeentelijke 
markt gekweekt. Daarnaast worden de medewer-
kers ingehuurd om de groenvoorziening rond 
abdij en brouwerij te onderhouden. De locatie 
Koningshoeven en partner Amarant hebben een 
eigen stekbedrijf, maar knippen ook stekken bij 
andere kwekerijen. Het wegsteken op locatie 
behoort ook tot de mogelijkheden, waarna de 
stekken in de kas worden gezet zodat er een 
nieuw plantje uitgroeit. 

BeSTRIJDINgSMIDDeLeN

“Onze grootste afnemer heeft ook een Milieu-
keurcertificaat, waardoor wij enthousiast zijn 
geworden om dit keurmerk te behalen”, zegt 
Verhoeven. “Zij leveren onze heesters vooral 
aan gemeenten. Je ziet dat gemeenten steeds 
meer om Milieukeurgecertificeerde producten 
vragen, dus het is mooi als je die kan leveren.” 
De kwekerij heeft behoorlijk wat in de bedrijfs-
voering moeten veranderen om het certificaat 
te behalen. Vooral op het gebied van bestrij-
dingsmiddelen kon het nog een stuk milieu-
vriendelijker. “Onze bestrijdingsmiddelenkar 
bestond uit misschien wel 150 verschillende 
middelen. er kwam steeds meer bij. Voor de 
certificatie hebben we dit aantal fors terug 
moeten brengen. gelukkig kregen we goede 
begeleiding en advies vanuit SMK. Daarnaast 
spuiten we nu niet meer dan strikt noodzake-
lijk”, voegt Verhoeven toe.

COMPOST-THee

“Wel was ik bang dat we met minder bestrij-
dingsmiddelen niet meer optimaal zouden 
kunnen kweken”, aldus Verhoeven. “Omdat ik 
me afvroeg of we met de toegestane middelen 
wel konden werken, heb ik eerst bij een 

ander gekeken hoe zij daar mee om gingen. 
Het bleek dat je met minder spuiten en de 
toegestane middelen voor Milieukeur prima 
planten kon kweken.” Doordat de kwekerij zich 
nu intensiever bezig houdt met het milieu, 
kijkt Verhoeven naar de mogelijkheden van 
het gebruik van compost-thee. Compost-
thee bestaat uit water, voedingsmiddelen en 
micro-organismen. Deze micro-organismen 
verhinderen de ontwikkeling van schade-
lijke organismen. Verhoeven: “Normaal pak 
je voor ziektebestrijding al snel de spuit. Als 
de compostthee echt werkt, hoeven we weer 
minder te spuiten om onze planten gezond te 
houden.”

“gemeenten vragen 
steeds meer om 

milieukeur geCertifi-
Ceerde produCten.”

MONNIKeN

Bijzonder is dat de kwekerij zich op het terrein 
van een abdijcomplex bevindt waar monniken 
wonen. Volgens Verhoeven droeg de manier 
van werken van deze monniken ook een 
steentje bij aan de wil om milieuvriendelijker 
met de kwekerij te werk te gaan. “De monniken 
zijn erg milieubewust. Wij verzorgen de groen-
voorziening rond de abdij en de brouwerij, 
dus moeten we tijdens die werkzaamheden 
ook rekening met het milieu houden.” In de 
brouwerij wordt het biologische trappistenbier 
‘Puur’ ontwikkeld, waarmee de monniken vorig 
jaar een MVO-award wonnen. Daarnaast zijn 
zij onlangs gestart met het aanplanten van 
1,3 hectare bos op de landbouwgrond bij het 
klooster om de CO2 uitstoot van de brouwerij 
te verminderen.  

diamant-grOep: 1.000.000 milieukeur gekweekte heesters

“We spuiten niet meer dan 
strikt noodzakelijk”

ONlANGS MOCHT De DiAMANT-GrOeP uiT TilBurG HeT MilieukeurCerTiFiCAAT 
VOOr BOOMkWekerijPrODuCTeN iN ONTVANGST NeMeN. “ik BeN er TrOTS OP DAT We 
MeT ONZe kWekerij eeN BijDrAGe AAN eeN BeTer Milieu kuNNeN leVereN DOOr 
ONDer ANDere SeleCTieVer OM Te GAAN MeT BeSTrijDiNGSMiDDeleN”, VerTelT eeN 
MilieuBeWuSTe SjeF VerHOeVeN, PrOjeCTleiDer Bij De DiAMANT-GrOeP GrOeN XTrA. 

De Diamant-groep detacheert haar medewerkers 
ook bij externe werkgevers. Daardoor wordt de 
afstand tussen de medewerker en de arbeidsmarkt 
zoveel mogelijk overbrugd. “Het komt steeds vaker 
voor dat we met de mensen buiten onze eigen 
muren gaan werken. Ze leren eerst bij ons de 
kneepjes van het vak en daarna kunnen we onze 
mensen ook bij andere boomkwekers inzetten”, 
aldus Verhoeven. Op deze manier zetten ruim 
3.000 medewerkers met behulp van de Diamant-
groep hun talenten al werkend in en krijgen zij 
een kans om mee te doen in de maatschappij.
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eerlijk & heerlijk van Sligro Food group is een 
duurzaam geproduceerde assortimentsselectie 
die is gebaseerd op vier hoofdpijlers: biolo-
gisch, eerlijke handel, duurzaam en streek-
product. Bijvoorbeeld voor de pijler duurzaam 
gebruikt Sligro onder andere producten die 
Milieukeur gecertificeerd zijn. “Het gaat 
hierbij om een maatschappelijk verantwoorde 
keuze op productniveau waarbij we het verhaal 
achter de producten willen vertellen”, zegt Van 
den Oord. “We bieden een zo breed mogelijke 
keuze in verantwoorde producten die worden 
geborgd door onafhankelijke keurmerken.”

TOTAALLeVeRANCIeR

Sligro biedt met eerlijk & heerlijk geen nieuw 
keurmerk aan, maar het concept heeft vooral 
een overkoepelende en verbindende functie 
over bestaande keurmerken. Zowel producten 
van het huismerk van Sligro als A-merk 
producten kunnen onder eerlijk & heerlijk 
vallen. Met dit nieuwe concept geeft Sligro een 
invulling op haar MVO-beleid. “Vanuit de markt 
merken we dat er veel vraag is naar duurzame 
producten. Daarom willen wij die als totaal-
leverancier graag aanbieden.” Volgens Van den 
Oord heeft ieder zijn eigen voorkeur bij een 
van de vier pijlers. “Welke keuze een klant ook 
maakt, het is niet goed of fout. Het gaat er om 
dat wij het kunnen aanbieden en de achter-
grond van een product kunnen vertellen.” 
Daarmee wil Sligro het makkelijker maken om 

die artikelen te kunnen vinden in hun assor-
timent. 

ADVIeS

Op de website www.eerlijk-heerlijk.nl kunnen 
klanten van Sligro en eMTÉ supermarkten zich 
oriënteren op het duurzame assortiment. De 
afzonderlijke vestigingen worden speciaal 
ingericht volgens het nieuwe concept. “We 
nemen ruim de tijd om alles op de juiste 
manier in te richten. We moeten ons ook reali-
seren dat we iets doen dat nog niet eerder 
door een andere organisatie werd geïntrodu-
ceerd”, aldus Van den Oord. “We willen het 
hele aanbod aan keurmerken transparant en 
duidelijk maken”, vertelt ze verder. Sligro heeft 
te maken met een eindconsument, maar ook 
bijvoorbeeld met restaurants of hotels die bij 
Sligro duurzaam inkopen. “Daarom geven we 
op onze website speciaal voor professionals 
adviezen over hoe zij de duurzame kenmerken 
van de eerlijk & heerlijk producten op bijvoor-
beeld een menukaart kunnen aangeven.”

KLeURgeBRUIK

In de winkelvestigingen van Sligro en eMTÉ 
komt een extra kaartje naast het prijskaartje 
aan het schap te hangen om aan te geven 
bij welke pijler het duurzame product hoort. 
Iedere pijler heeft zijn eigen kleur, zo wordt 
biologisch met groen aangegeven, eerlijke 

handel draagt de oranje kleur, duurzaam is 
blauw en streekproduct krijgt een bruine kleur. 
“Op deze manier proberen we het zo overzich-
telijk mogelijk te maken”, zegt Van den Oord. 
een product kan ook aan meerdere pijlers 
voldoen, zodat het voor een bredere doelgroep 
aantrekkelijk wordt. Zo kan een biologisch 
product bijvoorbeeld ook een streekproduct 
zijn. “Omdat we bij eerlijk & heerlijk vooral 
willen verduidelijken waar de keurmerken 
en kenmerken voor staan, hebben we ervoor 
gekozen om ons alleen te richten op die iets 
met vers en food te maken hebben.” Dus de 
non-food keurmerken vallen niet binnen dit 
concept. “Wellicht komt er in de toekomst 
nog een nieuwe pijler bij voor de non-food 
producten. De duurzame markt is een beweeg-
lijke en ambitieuze markt waarin je constant 
afwegingen moet maken”, besluit Van den 
Oord. 

sligro biedt keuze uit een duurzame 
assortimentenseleCtie

SliGrO TreeDT iN MAArT NAAr BuiTeN MeT HeT NieuWe CONCePT eerlijk & Heerlijk. HierMee Wil DeZe OrGANiSATie 
De klANTeN WeGWijS MAkeN iN eeN DuurZAAM GePrODuCeerD ASSOrTiMeNT. OF HeT Nu GAAT OM BiOlOGiSCH BrOOD OF DuurZAAM 
GePrODuCeerD VArkeNSVleeS, DeZe PrODuCTeN ZijN VANAF Nu GeMAkkelijk eN HerkeNBAAr iN De SCHAPPeN TeruG Te ViNDeN. 
“DOOr MiDDel VAN Vier PijlerS BieDeN Wij De CONSuMeNT eeN DuiDelijke eN OVerZiCHTelijke keuZe iN VerANTWOOrDe 
PrODuCTeN. HierMee HOPeN Wij eeN iMPulS Te GeVeN AAN De DuurZAMe PrODuCTeNMArkT”, AlDuS ANNe VAN DeN OOrD, COörDi-
NATOr eerlijk & Heerlijk / reAl FOOD. 

     anne van den oord, coördinator eerlijk & heerlijk 
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Alleen bedrijven met een Milieukeur productcer-
tificaat kunnen Milieukeurproducten leveren. 
Hierbij moet worden geborgd dat op het bedrijf 
alle Milieukeurproducten gescheiden worden 
gehouden van niet-gecertificeerde producten. 
Binnen de certificatieschema’s is dit proces 
omschreven als ‘kanalisatie’. Het beoordelen 
hiervan door de certificatie-instelling vindt 
plaats tijdens een ‘kanalisatie audit’.

Milieukeur certificatie is niet aan de orde voor 
bedrijven die alleen voorverpakte Milieukeur-
producten in- en verkopen. 

HANDeLAReN

Voor bedrijven die alleen Milieukeur gecerti-
ficeerde producten verhandelen (dus niet zelf 
produceren), is een certificaat noodzakelijk om 
het ingekochte niet-verpakte Milieukeurpro-
duct weer als Milieukeur te kunnen doorver-
kopen. Bij deze bedrijven wordt tijdens een 
audit getoetst op het onderdeel kanalisatie. 
Hierbij wordt gecontroleerd of de ingekochte 
Milieukeurproducten als zodanig identificeer-
baar blijven op het bedrijf en niet worden 
vermengd met niet-Milieukeurproducten.

PRODUCeNTeN

Voor producenten geeft het certificaat in 
de eerste plaats aan dat de eigen producten 
voldoen aan de criteria van Milieukeur. De 
kanalisatie audit blijft daarbij beperkt tot de 
eigen producten. Indien deze bedrijven ook 
(Milieukeur)producten in- en verkopen is een 
audit op kanalisatie ook noodzakelijk om de 
ingekochte Milieukeur-producten als Milieu-
keur te kunnen doorverkopen.

SORTeReN eN VeRPAKKeN

Frans Pladdet, projectleider agro/food bij SMK 
zegt daarover: “In het totale productie- en 
handelsproces mag nu eenmaal geen vermen-
ging plaatsvinden van Milieukeurproducten 
met niet-Milieukeurproducten. Dit geldt voor 
het proces op het eigen bedrijf maar ook in 
het geval onderdelen worden uitbesteed bij 
een ander bedrijf, bijvoorbeeld in het geval 
van sorteren of verpakken. Dit alles staat 
beschreven in de Algemene eisen van de 
Milieukeur agro/food certificatieschema’s in de 
paragraaf ‘Kanalisatie’.”

COMMUNICATIe

Na certificatie zijn handelsbedrijven –evenals 
producerende bedrijven- gerechtigd het 
Milieukeurlogo te communiceren volgens 
de voorwaarden in het certificatieschema. 
Handelsbedrijven hebben daarbij de keuze om 
het eigen registratienummer te communiceren 
of dat van de leverancier van de Milieukeur-
producten. 

Meer info: 

Frans Pladdet, projectleider agro/food van SMK 

(tel. 070-3586300, e-mail: fpladdet@smk.nl). Alle 

informatie over certificering van producten van 

handelsbedrijven kunt u vinden op www.smk.nl > 

certificatieschema’s agro/food > Algemene eisen.

kanalisatie

borging van 
milieukeurproduCten

Bij De HerZieNiNG VAN De AlGeMeNe eiSeN VAN De Milieukeur 
AGrO/FOOD CerTiFiCATieSCHeMA’S BeSTeeDDe SMk eXTrA AANDACHT AAN De BOrGiNG 
VAN MilieukeurPrODuCTeN iN De keTeN. eeN AFNeMer Die MilieukeurPrODuCTeN 
kOOPT MOeT er VAN VerZekerD ZijN DAT Die PrODuCTeN OOk eCHT DOOr De GeHele 
keTeN ZijN GeBOrGD. 

Tabel 1: productie en kanalisatie audits

Milieukeur productcertificaat Productie-audit kanalisatie-audit
Producenten x x
Producenten/handelaren x x
Handelsbedrijven / groenvoorzieners  x
Uitbesteding aan sorteerders en verpakkers  x



m
il

ie
u

ke
u

r

8

| 
  

ap
ri

l  
• 

 2
01

1
SM

K 
Ni

eu
w

s 
 •

  
nu

m
m

er
 6

5 
  

| 

lageschaar: 1.000.000 vaste planten per jaar milieuvriendelijk geteeld

“innovatie komt uit beperkingen”

VASTe PlANTeN kWekerij lAGeSCHAAr uiT AAlTeN WerD AFGelOPeN 
NAjAAr AlS eerSTe VASTe PlANTeN kWeker VOOr HAAr PrODuCTeN Milieukeur GeCer-
TiFiCeerD. “HeT kOSTTe TijD OM MilieuBeWuST MeT ONZe BeDrijFSPrOCeSSeN OM Te 
GAAN. MAAr OOk MeT eeN Zeer BePerkTe iNZeT VAN CHeMiSCHe GeWASBeSCHerMiNGS-
MiDDeleN iS HeT MOGelijk GOeDe PlANTeN Te kWekeN DOOrDAT er STeeDS Meer AlTer-
NATieVeN BeSCHikBAAr kOMeN. VOOr ieDere BePerkiNG kOMT er Wel eeN NieuWe 
uiTViNDiNG. HeT iS MOOi OM Die ONTWikkeliNG Te ZieN”, AlDuS eiGeNAAr lAureNS 
lAGeSCHAAr. 

Toen Lageschaar vanuit zijn vaste klanten 
uit de gemeentesector de vraag kreeg of hij 
planten met Milieukeur kon leveren, besloot 
hij op te gaan voor het certificaat. Die vraag 
had te maken met de criteria voor duurzaam 
inkopen van groenvoorzieningen die de 
overheid in 2009 vaststelde. “Naast een 
aantal vaste klanten, vroeg ook een aantal 
potentiële klanten om Milieukeurcertifice-
ring”, legt Lageschaar uit. “Dit maakte het 
voor mij interessant. Milieubewust kweken 
deden we eigenlijk al, dat zit bij ons in de 
genen. We gaan daar steeds een stap verder 
in en daarmee blijft het vak uitdagend en 
boeiend.”

BePLANTINgSSySTeMeN

Lageschaar kweekt op vier hectare zo’n 1.200 
verschillende soorten vaste planten voor de 
professionele sector. Daarnaast heeft het bedrijf 
een drietal duurzame, fleurige en onderhouds-
arme beplantingsconcepten voor openbaar 
groen ontwikkeld. Volgens Lageschaar hebben 
deze systemen zich inmiddels ruimschoots in 
de praktijk bewezen. “Op deze manier kunnen 
we bij overheden en gemeenten wat kleur in 
het overheidsgroen aanbrengen zonder dat het 
qua onderhoud duurder is dan de bestaande 
beplanting”, vertelt hij. “er is een beperkt 

assortiment aan planten voor deze systemen 
geschikt. Daar zijn jaren van ontwikkeling aan 
vooraf gegaan.” 

“klanten vragen 
om milieukeur 
CertifiCering.”

geReCyCLeDe POTTeN

In de kassen van Lageschaar wordt duurzaam 
gewerkt en zo min mogelijk met chemische 
gewasbeschermingsmiddelen gespoten. “Op 
het veld van de moederplanten werken we 
met mechanische onkruidbestrijding en in 
plaats van (kunst)mest brengen we compost 
aan. Daarnaast hebben we afgelopen jaar 
400.000 van onze potten gerecycled en 
hergebruikt.” Volgend jaar wil Lageschaar 
meer met compostthee of effectieve micro-
organismen (eM) gaan werken. Compost-
thee bestaat uit water, voedingsmiddelen 
en micro-organismen. Het wordt gebruikt op 
het gewas om de ontwikkeling van gunstige 

micro-organismen te bevorderen. “Ik hoop 
dat we dan helemaal niet meer hoeven te 
spuiten. Het scheelt ons werk en het zorgt 
voor een betere groei voor de plant”, zegt 
hij. Onlangs heeft Lageschaar een proefje met 
eM gedaan op geraniums. “We hebben maar 
twee keer fungiciden toegepast en daarna eM 
en de planten zien er gezond uit. Door regel-
matig nieuwe middelen uit te testen, kijken 
we naar het effect op de plant. Aan de hand 
daarvan beslissen we in hoeverre het voor ons 
geschikt is.”

FLORIADe

Volgens Lageschaar zijn de klanten erg positief: 
“We hebben afgelopen september negen studie-
dagen voor onze klanten gehouden om te laten 
zien hoe wij werken. Daarop werd positief 
gereageerd en we hebben er sindsdien een 
aantal nieuwe opdrachtgevers bij gekregen.” 
Om nog meer in het oog van potentiële 
klanten te springen, doet Lageschaar in 2012 
mee aan de Floriade. “De publiciteit rondom 
dit evenement is erg belangrijk voor ons. We 
hopen dat we anderen met onze manier van 
werken enthousiast kunnen maken. We mogen 
een duurzame tuin van 500 m2 volgens een 
van onze eigen beplantingssystemen op het 
terrein aanleggen. De Milieukeurcertificering 
van onze vaste planten krijgt daarbij natuurlijk 
ook aandacht. De tuin noemen we de ‘The easy 
Prairie garden’, omdat er bijna geen onder-
houd nodig is.” Volgens Lageschaar past dat 
geheel in deze tijd. “Mensen willen wel een 
fraaie fleurige tuin, maar hebben er eigenlijk 
geen tijd voor. Deze oplossing is dan ideaal”, 
besluit hij. 
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Volgens Prosée was het bij de start lastig om 
duurzame kwekers te vinden: “Drie jaar geleden 
waren er net zoveel biologische kwekers als 
er nu zijn, maar van kwekers die volgens de 
criteria van Milieukeur werken, was er maar 
een enkele te vinden. gelukkig komt er nu 
wel steeds meer aanbod omdat de vraag naar 
Milieukeurgecertificeerde producten groter 
wordt.” Nadat Prosée voldoende bedrijven had 
gevonden, ging ze zelf langs bij alle kwekers. 
“De opdracht gaat naar degene die voor de 
beste prijs het meest duurzame materiaal kan 
leveren.”

BLOeMBOLLeN

De gemeente kan nog niet voor de volle honderd 
procent duurzaam inkopen. Plantmateriaal en 
bloembollen worden bij verschillende leveran-
ciers ingekocht. Prosée vind het jammer dat 
de bollen nog niet duurzaam worden geteeld. 
“eén van onze bloembollenkwekers heeft het 
MPS-label, helaas is dat voor ons nog niet 
duurzaam genoeg”, zegt Prosée. Vanwege 
te weinig marktbelangstelling is Milieukeur 
Bloembollen een geïnactiveerd certificatie-
schema. Vanaf 2015 is het de bedoeling dat 
de gemeente honderd procent duurzaam gaat 

inkopen. “Ik hoop dat er voor die tijd nog een 
bollenkweker bereid is de aantallen bollen die 
wij vragen duurzaam te leveren. Want zoals de 
zaken er nu voor staan, kunnen wij dan geen 
bloembollen met een duurzaamheidcertificaat 
inkopen. en dat zou toch jammer zijn.” 

MINDeR UITVAL

Duurzaam groen inkopen kost volgens Prosée 
een investering in tijd en geld, maar levert 
uiteindelijk ook veel op. “Het duurzame plant-
materiaal is van goede kwaliteit. We hebben 
gemerkt dat deze planten minder uitval tonen, 
en dat betaalt zich weer terug”, legt ze uit. 
“Daarnaast levert het een beter milieu op, 
omdat dit minder wordt belast bij de teelt. 
Die positieve milieueffecten zie je nu nog 
niet direct terug, maar we verwachten die op 
termijn zéker waar te kunnen nemen.” 
gemeente Schijndel wil graag dat andere 
gemeenten dit goede voorbeeld ook volgen. 
“We worden regelmatig gevraagd om workshop 
te geven aan omringende gemeenten en laten 
daarin zien hoe wij het aanpakken en wat het 
oplevert. Zo presenteren we ons echt als een 
duurzame gemeente.” 

gemeente schijndel: duurzame bOmen en planten vOOr 4.160 hectare gemeentegrOnd

“duurzame beplanting toont minder uitval”
GeMeeNTe SCHijNDel kOOPT SiNDS Drie jAAr BijNA Al HeT PlANTMATeriAAl DuurZAAM iN. VeerTiG PrOCeNT 

VAN DeZe iNkOPeN HeeFT HeT ekO-keurMerk eN 58 PrOCeNT iS Milieukeur GeCerTiFiCeerD: eeN TOTAAl VAN MAAr lieFST 98 
PrOCeNT DuurZAAM iNkOPeN. “ONZe AMBTeNAreN ViNDeN DuurZAAMHeiD eNOrM BelANGrijk”, ZeGT elleN PrOSée, Werk/PrOjeCT-
VOOrBereiDer iNkOOP GrOeN Bij GeMeeNTe SCHijNDel. “We MOeTeN MeT ZijN AlleN DeZe AArDBOl NOG Vele jAreN leeFBAAr ZieN 
Te HOuDeN. ONZe kiNDereN eN AlleS WAT DAArNA kOMT, WilleN OOk NOG GeNieTeN VAN WAT ONZe WerelD Te BieDeN HeeFT. VOOr 
ONS iS DAT De GrOOTSTe MOTiVATie OM DuurZAAM iN Te kOPeN.”

“onze ambtenaren 
vinden duurzaam-

Heid enorm 
belangrijk.”
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de inhoud van de Natuurmodule, die onderdeel 
uitmaakt van het niveau goud van de Barometer. 
Deze Natuurmodule stelt in het huidige schema 
onder meer eisen aan de verbetering van de 
biodiversiteit en het handhaven of ontwikkelen 
van de aanwezige natuurlijke flora en fauna. 
een belangrijk onderdeel van de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer is om de emissie van 
bestrijdingsmiddelen, met name naar oppervlak-
tewater, zo veel mogelijk terug te dringen en 
te voorkomen. De Barometer Duurzaam Terrein-
beheer is ontwikkeld door SMK in samenwer-
king met en door financiële ondersteuning van 
provincies, waterschappen en Vewin (Vereniging 
van waterbedrijven in Nederland). 

 duurzame glastuinbOuw 
 prOducten met nOrmen vOOr 
 milieukeur 

Op 1 januari 2011 publiceerde SMK het nieuwe 
certificatieschema Duurzame glastuinbouwpro-
ducten met normen voor Milieukeur. De criteria 
hiervoor werden - na de openbare hoorzitting 
van 23 november 2010 - vastgesteld door het 
College van Deskundigen agro/food van SMK en 
uitgewerkt in de vorm van een meetinstrument. 
Door de teelt op basis van de criteria te toetsen 
heeft elke teler, los van Milieukeur, een instru-
ment in handen dat de mogelijkheid biedt om 
het duurzaamheidsniveau van zijn teelt in beeld 
brengen. 

Het schema is een samenvoeging van de 
oorspronkelijke schema’s Milieukeur Bloemen & 
Planten onder glas en Milieukeur glasgroenten 
en richt zich op de teelt van onder meer 
tomaten, paprika’s, komkommers en aubergines 
en de sierteelt van bloemen en planten.

Het certificatieschema heeft verplichte 
basiseisen en keuzemaatregelen voor Milieukeur 
rondom de duurzaamheidsthema’s gewasbe-
scherming, water en nutriënten, energie, licht-
hinder en werkomstandigheden. 

De ondernemer die in aanmerking wil komen 
voor Milieukeurcertificering, moet voldoen aan 
de verplichte basiseisen en kan vanuit de keuze-
maatregelen opties selecteren voor het behalen 
van het vereiste aantal punten. 

 milieukeur bewerkte en 
 verwerkte prOducten 

Op 1 februari 2011 publiceerde SMK het 
geactualiseerde certificatieschema Milieukeur 
Bewerkte en Verwerkte Producten. De criteria 

ontWikkelingen 
milieukeur 
smk nieuWs 65
 barOmeter duurzame 
 blOemist 

Het certificatieschema Barometer Duurzame 
Bloemist is per 1 januari 2011 herzien. Het 
schema is geldig tot 1 januari 2013. De 
Barometer Duurzame Bloemist bevat criteria 
voor de inkoop van duurzamere producten en 
voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering. 
De eisen en keuzemaatregelen zijn uitgewerkt 
op drie niveaus, te weten brons, zilver en goud.
Het herziene schema bevat aangepaste eisen 
voor de inkoop van duurzamere producten voor 
de niveaus zilver en goud. De minimale inkoop-
percentages zijn voor deze niveaus verhoogd 
naar 30% en 50%. Bij de verduurzaming van de 
bedrijfsvoering zijn eisen en keuzemaatregelen 
opgenomen met betrekking tot zorg voor de 
medewerkers. Nieuw is ook de energiemodule 
voor de detailhandel, waarmee snel inzicht kan 
worden verkregen in energiebesparende maatre-
gelen. 

 barOmeter duurzame 
 grOenten en fruit 

Per 1 januari 2011 publiceerde SMK het herziene 
certificatieschema Barometer Duurzame 
groenten en Fruit. Het schema is geldig tot 1 
januari 2013.

De Barometer Duurzame groenten en Fruit is 
gericht op de AgF afdeling van de supermarkt 
en op zelfstandige groentenspeciaalzaken. De 
Barometer geeft handvatten om de verduurza-
ming in kaart te brengen, te verbeteren en te 
communiceren naar de consument. De Barometer 
Duurzame groenten en Fruit heeft betrekking op 
het aandeel duurzamere groenten en fruit in 
het AgF assortiment en op de verduurzaming 
van de bedrijfsvoering. Hiervoor zijn eisen en 
keuzemaatregelen uitgewerkt op drie niveaus, 
te weten brons, zilver en goud.

Tijdens de herziening zijn de eisen en keuze-
maatregelen in overeenstemming gebracht met 
de andere Barometers van SMK. De eisen voor 
het aandeel duurzamere groenten en fruit zijn 
niet gewijzigd. In het herziene schema zijn 
nieuwe eisen en keuzemaatregelen opgenomen 
voor de zorg voor de medewerkers. Ook de 
energiemodule voor de detailhandel is onder-
deel geworden van het herziene schema. 

 barOmeter duurzaam 
 terreinbeheer

Het College van Deskundigen heeft besloten het 
certificatieschema Barometer Duurzaam Terrein-
beheer ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 
2011. Het schema wordt de komende maanden 
beperkt herzien. Daarbij is vooral aandacht voor 
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hiervoor werden - na de openbare hoorzitting 
van 20 december 2010 - vastgesteld door het 
College van Deskundigen agro/food van SMK. 

Het certificatieschema is geldig tot 1 februari 
2013. Voor de bestaande certificaathouders 
geldt geen overgangstermijn. Zowel nieuwe 
als bestaande certificaathouders moeten per         
1 februari 2011 aan de eisen uit versie AP&V.2-
BVP.8, MK.1 voldoen.
Het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en 
Verwerkte Producten heeft verplichte basiseisen 
en keuzemaatregelen voor de thema’s milieu-
zorgsysteem, verpakkingen en afval. Voor 
visproducten, varkensvleesproducten, slachte-
rijen, bewerkte groenten en bier zijn aanvul-
lende eisen zijn opgenomen. 

 milieukeur dierlijke 
 prOducten 

Runderen (vleesvee)
SMK ontwikkelde in 2010 conceptcriteria voor 
Runderen (vleesvee) met normen voor Milieu-
keur. Het gaat hier enerzijds om specifieke 
vleesveehouderij, waarbij zoogkoeien kalveren 
zogen en de mannelijke dieren in het tweede 
jaar als stier afgemest worden. Anderzijds gaat 
het om dieren vanuit de melkveehouderij, veelal 
mannelijke dieren van dubbeldoelrassen, die na 
een opfokperiode als graasdier opgroeien en na 
een korte afmestperiode worden geslacht. De 
huidige concept-criteria zijn niet van toepas-
sing op vleeskalveren of uitstootkoeien uit de 
melkveehouderij.

Adviesbureau CReM werkte de conceptcriteria uit 
in samenwerking met WUR Livestock Research. 
Op de onderdelen dierenwelzijn en diergezond-
heid sluit het concept-certificatieschema zoveel 
mogelijk aan bij het sterrensysteem van het 
Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. 
Daarbij is sprake van een belangrijke verbetering 
van het dierenwelzijn. Dieren krijgen bijvoor-
beeld meer ruimte in de stal, een flink aantal 
dagen weidegang, structuurrijke voeding en een 
comfortabelere ligplaats. Ook zijn voorwaarden 
gesteld aan het dierwelzijn tijdens transport en 
voor de slacht. Daarnaast zijn ook criteria op 
het gebied van milieu een belangrijk onderdeel 
van het certificatieschema. Het betreft bijvoor-
beeld normen voor ammoniakemissie, biodiver-
siteit, mineralen, voer, water en energie. Op 14 
december 2010 hield SMK een openbare hoorzit-
ting. In het voorjaar van 2011 zullen de criteria 
voor Rundvee (vleesvee) worden gepubliceerd 
als onderdeel van het certificatieschema Milieu-
keur Dierlijke Producten.

SMK onderzoekt of het mogelijk is om in 2011 
te starten met criteria-ontwikkeling voor Milieu-
keur Runderen voor de melkveesector. Dan wordt 
het ook mogelijk om zuivel onder Milieukeur op 
de markt te brengen.

Varkens
De herziening van de criteria van Milieukeur 
varkens is gestart. Naast het up to date maken 
van de bestaande criteria en normen, inventa-
riseert SMK of toevoegen van nieuwe basis- of 
keuzemaatregelen mogelijk en wenselijk zijn. 
Dit voorjaar komt de begeleidingscommissie 
bijeen. De laatste inspraakronde is de openbare 
hoorzitting die deze zomer plaatsvindt. De 
hoorzitting wordt aangekondigd op de website 
van SMK, via de e-mail service en andere media. 
De nieuwe criteria zijn na de zomer gereed en 
geldig per 1 februari 2012. 

 milieukeur plantaardige 
 prOducten 

SMK publiceerde per 1 februari 2011 het 
herziene certificatieschema Milieukeur Plantaar-
dige Producten uit de open teelt. Het schema is 
geldig tot 1 februari 2012.

In deze herziening is opnieuw veel aandacht 
besteed aan de eisen voor de boomkwekerijpro-
ducten. In 2010 was sprake van een sterke 
uitbreiding van het aantal telers en vanaf 2010 
zijn ook alle gewasgroepen binnen deze sector 
onder Milieukeur vertegenwoordigd. De verdere 
hoofdlijnen uit de herziening voor 2011 zijn: 
•	 	Actualisering	 van	 de	 lijst	 van	 toegestane	

gewasbeschermingsmiddelen. Waar mogelijk 
zijn middelen vervangen door minder milieu-
belastende middelen, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van nieuwe toelatingen. Ook de 
gebruiksvoorwaarden zijn aangepast om 
milieubelasting te verminderen. 

•	 	Er	 is	 een	 methodiek	 opgesteld	 voor	 het	
beperken van het gebruik van zogenaamde 
aandachtstoffen. Dit zijn wettelijk toege-
laten stoffen die problemen veroorzaken 
voor de waterschappen en de drinkwaterbe-
drijven of een probleem kunnen vormen voor 
de toepassers en de volksgezondheid (bron: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid). 

•	 	Actualisering	 van	 de	 bemestingsnormen.	
Binnen het certificatieschema lopen de 
Milieukeurnormen één jaar vooruit op de 
wetgeving. Voor de Milieukeurtelers gelden 
in 2011 dus de wettelijke normen voor 2012. 
De uitrijperiode voor onbewerkte organische 
mest is ingekort tot 15 augustus om uitspoe-
ling te verminderen.

De Klimaatmodule is omgezet in een Klimaatlat, 
dit is een internettool die in 2010 samen met 
CLM is ontwikkeld. Deze tool is medio 2011 
beschikbaar. 

 nieuwe varkensketen 
 milieukeur gecertificeerd 

Op 25 maart 2011 ontving Hijdeporc bv als 
ketenregisseur van groothedde Welzijn en 
Milieu het Milieukeur certificaat voor dierlijke 
producten (varkens) en voor bewerkte en 
verwerkte producten (varkensvlees).

De keten van groothedde Welzijn en Milieu 
bestaat op dit moment uit een aantal Neder-
landse varkenshouders, een grossier en een 
Duitse slachterij/uitsnijderij.
groothedde verwacht dat het komende jaar de 
keten verder zal groeien. Op dit moment zijn er 
6000 varkens per week beschikbaar voor deze 
keten. 

MeeR INFORMATIe 

ineke Ankersmit – groothedde Vaassen 
bv–0578 570487 – ineke@groothedde.nl / 
www.groothedde.nl
Monique van der Gaag - projectleider agro/
food bij SMK: 070 - 358 63 00 of e-mail 
mvandergaag@smk.nl 
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In een eerste haalbaarheidsonderzoek naar een 
duurzaamheidsinstrument voor evenementen 
werd geconcludeerd dat een Milieukeur certifica-
tieschema voor evenementen(organisaties) en 
een Barometersystematiek voor evenementen 
‘technisch’ realiseerbaar lijkt en dat er draag-
vlak voor bestaat binnen de evenementensector. 

Voor de definitie van duurzaamheid werd tijdens 
de haalbaarheidsstudie gebruik gemaakt van 
de gangbare 3P’s: people, planet en profit. Dit 
betekent dat een organisatie niet alleen streeft 
naar winst maar ook rekening houdt met het 
effect van de activiteiten van het bedrijf op 
het milieu en de menselijke aspecten binnen en 
buiten het bedrijf. Uiteindelijk moet hierin een 
balans worden gevonden. Bij Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen kunnen alle kernpro-
cessen van de organisatie een rol spelen, van 
de inkoop en het opzetten van een evenement 
tot personeelsbeleid en marketing. In verband 
met verschillen in de handelingsperspectieven 
om duurzaamheidswinst te realiseren, zal in de 
Barometer onderscheid worden gemaakt tussen 
criteria voor evenementen die binnen of in een 
buitenomgeving plaatsvinden.

Op 18 januari jl. was er bij SMK een eerste 
vergadering van de begeleidingscommissie 
Duurzaamheidsbarometer evenementen en 
Milieukeur evenementenorganisaties. Deze 
bijeenkomst werd zeer goed bezocht en verliep 
in een enthousiaste sfeer. Aanwezig waren 
evenementenorganisatoren en diverse andere 
bedrijven die onder meer de catering, audio-
visuele installaties en aankleding (waaronder 
meubels, bloemen) van evenementen en 
het drukwerk verzorgen. Ook was de recent 
opgerichte Stichting Duurzame evenementen 
vertegenwoordigd: dit is een verzameling van 
commerciële bedrijven die Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen binnen de evenemen-
tenbranche ‘handen en voeten geven’, variërend 
van catering tot afvalmanagement. Daarnaast 
waren diverse gemeenten aanwezig, het Neder-
lands Normalisatie-instituut, certificatie-instel-
ling Keurmerkinstituut en de Stichting Keurmerk, 
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. Deze laatste 
stichting beheert het green Key-keurmerk voor 
locaties en sinds kort ook voor jaarlijks terugke-
rende publieksevenementen. 

De ontwikkeling van de criteria sluit aan bij 
de duurzaamheidaspecten die in de haalbaar-
heidsstudie werden geïdentificeerd; het betreft 
in eerste instantie criteria op het gebied van 
milieu, maar ook sociale en veiligheidscriteria 
zijn opgenomen. er is zoveel mogelijk aanslui-
ting gezocht bij andere (internationale) initi-
atieven. De criteriavoorstellen zullen nog 
worden aangepast na de vakspecifieke inbreng 
van de leden van de begeleidingscommissie. De 
aandacht gaat verder uit naar decor- en stand-
bouw, transport van bezoekers en goederen, 
nieuwe media en buitenreclame. In een later 
stadium volgt een pilot om de criteria in de 
praktijk bij een aantal bedrijven uit te testen. 

duurzaamHeidsbarometer 
voor evenementen- 
(organisaties)

SMk HeeFT Veel erVAriNG MeT HeT ONTWikkeleN VAN 
BArOMeTerS VOOr De AGrO/FOOD SeCTOr (BArOMeTer DuurZAMe BlOeMiST, BArOMeTer 
DuurZAMe SlAGer, BArOMeTer DuurZAMe GrOeNTeN & FruiT, BArOMeTer DuurZAMe 
BAkkerij & ZOeTWAreN). Nu WOrDT eeN DuurZAAMHeiDSBArOMeTer VOOr eVeNe-
MeNTeN ONTWikkelD.



barOmeter duurzaam 
terreinbeheer
De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certi-
ficatiesysteem op drie niveaus voor het duurzame 
beheer van groene en verharde terreinen. Het hoogste 
(gouden) niveau is gelijk aan Milieukeur.

vervolgartikelen van geCertifiCeerde organisaties  
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Vijf jaar nadat de Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer werd geïntroduceerd kunnen we 
spreken van een kleine hausse: steeds meer 
organisaties krijgen een certificaat uitgereikt. 
Was er sprake van een weifelende start van de 
Barometer? “Nee”, zegt Herman Docters van 
Leeuwen manager agro/food bij SMK. “Het 
heeft inderdaad een aantal jaren geduurd 
voor de eerste uitreikingen konden plaats-
vinden, maar dat is logisch. De criteria voor 
de Barometer Duurzaam Terreinbeheer liggen 
verspreid over verschillende uitvoeringsactivi-
teiten en het kost gewoon energie en tijd om 
het certificaat binnen te halen.”

INTeNTIe eN AMBITIe

Dat wil niet zeggen dat er tegenzin is bij 
organisaties om zich te laten certificeren. “In 
2006/2007 hebben 6 van de 13 Nederlandse 
waterbedrijven een intentieverklaring getekend 
en al deze bedrijven zijn inmiddels op het 
gouden niveau gecertificeerd”, zegt Docters 
van Leeuwen. “We zien dat zij ook richting 
hun stakeholders als gemeenten en omlig-
gende bedrijven communiceren: want schoon 
drinkwater begint of eindigt niet bij een grens-
paal.” Daar komt nog bij dat de overheid ook 
flink inzet op duurzaam inkopen. “Criteria uit 
de Barometer zijn daarop afgestemd ”, licht 
Docters van Leeuwen toe. “Denk daarbij aan 
thema’s als onkruid op verhardingen, groen-
voorziening en gladheidbestrijding. Deze 
ontwikkeling heeft de Barometer verder op de 
kaart gezet.” 

VOORBeeLDFUNCTIe

Niet lang na de intentieverklaring van de 
waterbedrijven formuleerde de koepelorgani-
satie Unie van Waterschappen de gezamenlijke 
ambitie om in 2010 op het zilveren niveau te 
werken. “Deze ambitie wordt nu daadwerkelijk 
ingevuld”, zegt Docters van Leeuwen. “Steeds 
meer waterschappen halen het certificaat. Het 
besef is echt doorgedrongen dat ze niet alleen 
duurzaam moeten werken, maar dat dit gekop-
peld aan een tastbaar certificaat ook zichtbaar 
wordt. Daarmee laat een organisatie zien dat 
ze duurzaam werken en kunnen ze een positief 
voorbeeld geven aan anderen.”

gLyFOSAAT

een andere tendens waardoor de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer verder in de belang-
stelling is komen te staan is het gebruik van 
glyfosaat. “Het Ctgb besloot om het gebruik 
van glyfosaat te koppelen aan certificatie”, 
legt Docters van Leeuwen uit. “De Barometer 
borgt dit verhaal: een aannemer of hovenier 
toont aan dat hij glyfosaat op de juiste manier 
gebruikt en registreert. We zien dat overheden 
steeds vaker vragen van externe bedrijven 
dat men aantoont hoe men werkt. Maar ook 
de hoveniers en aannemers lopen voor op het 
besluit over een bezwaarprocedure die op dit 
moment nog loopt over de verplichte certifi-
catie: enkele tientallen bedrijven hebben de 
toepassing van glyfosaat al laten certificeren.” 

duurzaam terreinbeHeer 
neemt een vluCHt

 herman docters van leeuwen 

 duurzame spOrtvelden in 
 bladel 

Als één van de eerste gemeenten beheert Bladel 
de sportvelden zonder kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen. Door gebruik van nuttige 
bacteriën en schimmels in organische meststof 
ontstaat een stevige grasmat met een flinke 
laag wortels waarop onkruid weinig kans krijgt. 
Met een sportief resultaat: een uitstekend 
bespeelbare grasmat en schoon water!

Met duurzame sportvelden is Bladel een 
voorbeeld voor andere deelnemende gemeenten 
aan het project Schoon Water voor Brabant. 
Door gebruik van chemische bestrijdingsmid-
delen terug te dringen in kwetsbare grondwa-
terbeschermingsgebieden in Noord-Brabant, 
wordt schoon grondwater behouden. 

Volgens Huub Willems, verantwoordelijk voor 
het beheer van de Bladelse sportvelden, 
levert duurzaam beheer een kwalitatief uitste-
kende grasmat op: “enkele jaren geleden zijn 
we overgestapt op biologisch beheer”, zegt 
Willems. “geen van de sportclubs heb ik dit 
verteld, maar ook niemand heeft er iets van 
gemerkt. Ik heb geen enkele klacht ontvangen 
en het sporten gaat als vanouds!” 
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 gemeente haaren: zilver 

De Brabantse gemeente Haaren heeft het 
zilveren certificaat op de Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer gehaald. Op verhardingen en in 
openbaar groen maakt Haaren op 200 hectare 
geen gebruik meer van chemische bestrijdings-
middelen. “Het milieuaspect is de belangrijkste 
reden voor certificatie”, zegt beleidsmede-
werker Ad van de Ven. “In onze gemeente 
hebben we een drinkwaterinnamepunt en 
we willen ons drinkwater zo goed mogelijk 
beschermen. Op verhardingen en in openbaar 
groen is dat gelukt, op de sportvelden moeten 
we nog een aantal stappen zetten, voordat het 
zover is.” 
De gemeente Haaren heeft een traject in gang 
gezet om geen chemische onkruidbestrij-
ding en geen minerale meststoffen meer toe 
te passen. “Voor het bemesten van de sport-
velden gaan we organische meststoffen en 
compostthee inzetten om het bodemleven te 
verbeteren”, zegt Van de Ven. “Het bodem-
leven moet er voor zorgen dat de meststoffen 
in de grond beter beschikbaar worden voor 
opname door het gras.” 

“milieuaspeCt Het 
belangrijkste” 

waterschap vallei & eem: 
 zilver verder uitbreiden 

Voor het duurzaam terreinbeheer op de water-
zuiveringen en rioolgemalen heeft het Water-
schap Vallei & eem het zilveren certificaat 
behaald op de Barometer Duurzaam Terrein-
beheer. Het onkruid wordt op ruim 34 hectare 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen 
bestreden. Het waterschap wil dit jaar ook voor 
andere terreinen het certificaat behalen, zoals 
dijktaluds en de gebieden rondom stuwen. 
Met dit goede voorbeeld hoopt het water-
schap dat andere gebruikers in het gebied 
(gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, 
ProRail en landbouwers) te bewegen om ook 
het onkruid duurzaam te bestrijden. Water-
schap Vallei & eem werkt al samen aan schoon 
grondwater met de provincie Utrecht, Vitens 
en de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug. 

 waterschap aa en maas 
 haalt zilver 

“Met het zilveren certificaat geven we een 
positief signaal af richting gemeenten en 
bedrijven”, zegt onderzoeksmedewerker Wim 
van der Hulst van het Waterschap Aa en 
Maas. “Het is heel goed mogelijk om zonder 
bestrijdingsmiddelen het terrein bij te houden. 
en met het certificaat kun je de duurzame 
werkwijze communiceren.” Dat Waterschap 
Aa en Maas niet voor goud is opgegaan, heeft 
alles te maken met het certificatieschema: “De 
criteria voor zwerfafval en groenafval vonden 
wij moeilijk in te vullen voor een waterschap.”
Het certificaat geldt voor alle groene en 
verharde terreinen en toegangswegen van de 
kantoren, de rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
water- en rioolgemalen en maaipaden langs de 
beken en weteringen. Totaal 1670 hectare. De 
dijken vallen voorlopig buiten de certificering. 
“Daar hebben we te maken met Ridderzuring, 
een onkruid dat heel moeilijk is te bestrijden 
en de grasdijken aantast. We hebben vijf jaar 
niet gespoten, maar dan merken we toch dat 
we de zuring een flinke klap moeten geven. 
Vervolgens hebben we het toegestane middel 
glyfosaat geprobeerd, maar het blijkt dat we 
daarmee ook het gras doodspuiten. Om de 
bestrijding van Ridderzuring op te lossen gaan 
wij nu een proef doen met andere chemische 
middelen. Als we de juiste aanpak vinden, dan 
zullen we dat nog erkend moeten krijgen in de 
certificatievoorwaarden.” 

“positief signaal 
naar gemeenten en 

bedrijven.”

Een deel van de projectgroep Waterschap Rivieren-

land: Anneke Oosterbroek (adviseur kwaliteit arbo en 

milieu) en Marien Verwolf (senior werkvoorbereider 

beheer en onderhoud). Foto: Wim Vink, Waterschap 

Rivierenland

7.656 are duurzaam terreinbeheer 
Op zilveren niveau
 waterschap rivierenland: 
“zOnder chemie Ons 
 Onkruid beheren” 

Waterschap Rivierenland beheert het hele 
rivierengebied vanaf de Duitse grens tot aan 
Kinderdijk, tussen de Rijn en de Maas. Het 
waterschap is binnen dit gebied onder andere 
verantwoordelijk voor het water in de sloten 
en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap 
streeft ernaar om de eigen terreinen, met 
daarop een zuivering, gemaal of werkplaats, 
duurzaam in te richten en te beheren. “Wij 
willen het oppervlaktewater schoon houden, 
het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen is 
hierbij niet gewenst”, vertelt Anneke Ooster-
broek, adviseur kwaliteit arbo en milieu bij 
Waterschap Rivierenland. “We gaan samen met 
gemeenten, op zoek naar milieuvriendelijke 
manieren voor onkruidbestrijding zodat we 
beter aan de regelgeving van de Kaderricht-
lijn Water kunnen voldoen. Daarom is het voor 
ons belangrijk dat we met dit zilveren certifi-
caat kunnen aantonen dat wij zelf ook zonder 
chemie ons onkruid beheren.” Moeilijkheden 
met het verkrijgen van het certificaat hebben 
ze niet echt ondervonden. Wel moesten de 
verantwoordelijkheden en de registratie bijge-
houden worden. Oosterbroek: “Wat mij opviel, 
is dat het certificatieschema nogal gericht is 
op gemeenten. Dit maakte het als waterschap 
lastig om te implementeren. Daarom zou ik 
graag aan SMK willen meegeven het certifica-
tieschema ook meer op ons soort organisaties 
af te stemmen”. In de loop der tijd komt er 
nog een uitbreiding van het zilveren certificaat 
aan. Volgend jaar wil Waterschap Rivierenland 
in Zuid Holland het wegbeheer laten certifi-
ceren. 



Het belangrijkste doel van de Barometer is de emissie van 
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater zoveel mogelijk 
terug te dringen en te voorkomen. Steeds meer gemeenten, 
waterbedrijven en andere organisaties gaan over tot het 
gecertificeerd duurzaam beheren van hun terreinen met de 
Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Inmiddels zijn 40 organi-
saties gecertificeerd voor de Barometer en 40 gemeenten en 
bedrijven voor Toepassing glyfosaat (maart 2011). 

Meer info: een volledig overzicht van gecertificeerde organisa-

ties op www.barometerduurzaamterreinbeheer.nl ba
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“Met het certificaat Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer niveau goud tonen we aan dat 
we verantwoord werken”, aan het woord is 
Cristijn de Vin, adviseur grondstof bij Drink-
waterbedrijf Vitens. Certificatie is voor Vitens 
een logische stap: “Wij zijn een grote speler, 
actief in zeven provincies. Uiteraard gebruikten 
we al geen chemische bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen, maar met het certificaat kunnen 
we dit nu ook communiceren naar onze ‘buren’ 
zoals gemeenten en bedrijfsterreinen. Want we 
zien dat vervuiling in onze waterwingebieden 
een verblijftijd kan hebben van wel 25 jaar. 
Het is dus zaak om grondwater niet te veront-
reinigen, want vervuiling vind je altijd weer 
terug.”
Vitens heeft meer dan honderd waterwinge-
bieden in Nederland en beheert zo’n 3.000 
hectare eigen terrein. “We zijn ontstaan uit 
verschillende fusies”, legt De Vin uit. “eén 
van voorgangers van het huidige Vitens was al 
bezig met certificatie van het terrein voor de 
Barometer en dat is in 2007 gelukt. De directie 

van Vitens heeft in het fusieproces een speer-
punt gemaakt van certificatie onder de noemer 
‘één firma, één beeld’. Zodoende zijn alle winge-
bieden nu gecertificeerd.”

VOORKOMeN IS BeTeR DAN geNeZeN

Het belang van certificatie is volgens De Vin 
niet te overschatten. “We geven een duidelijk 
signaal af naar onze omgeving. Het gezegde 
‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat in dit 
geval volledig op. Dat signaal wordt opgepakt 
door omliggende organisaties en gemeenten. 
“Het kunnen aantonen van een duurzame 
werkwijze spreekt aan.” en, zo benadrukt De 
Vin, certificatie is niet alleen goed als commu-
nicatiemiddel. “Het heeft wat inspanning gekost 
om het certificaat te halen. We werkten al op dit 
niveau, maar je moet veel registeren en in kaart 
brengen. Dat is veel werk, maar het loont ook: 
in bedrijfsprocessen stel je duidelijk vast wie 
verantwoordelijkheid draagt en dat verbetert 
het functioneren van de organisatie.” 

 zilver vOOr waterschap 
 brabantse delta 

een groot deel van de terreinen van water-
schap Brabantse Delta zijn op het zilveren 
niveau gecertificeerd. Het gaat om 4.253 
hectare verharde terreinen bij kantoren, 
gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
maar ook om groenvoorzieningen zoals de 
tuinen bij Bouvigne. Alleen op de dijken wordt 
nog incidenteel gebruik gemaakt van chemi-
sche middelen. Dankzij een succesvolle aanbe-
steding zijn de totale onderhoudskosten voor 
waterschap Brabantse Delta niet gestegen. 

 drinkwaterbedrijf vitens: “vervuiling vind 
 je altijd terug” 

3.000 hectare gOuden terreinbeheer

                            80 Organisaties gecertificeerd – 29.000 hectare 



koppert Cress Wil de modernste kas

Grafiek: Aantal Groen Label Kassen 2008 – 2009 – 2010 met verdeling over de geteelde gewassen

grOen label kas
groen Label Kas is een milieucertificaatsysteem voor 
de (ver)bouw van glastuinbouwkassen.
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update groen label kas 2010 - 2011
 aantal glk9-2010 kassen 

SMK publiceerde het herziene certificatie-
schema groen Label Kas op 1 januari 2010. 
De grafieken op deze pagina toont dat het 
absolute aantal gecertificeerde groen Label 
Kassen en het geïnvesteerde projectvermogen 
in 2010 lager ligt dan in 2008 en 2009. 
Relatief gezien voldoet het aantal gecertifi-
ceerde kassen aan de overheidsdoelstelling om 
30% (MIA\Vamil) en 5% (Regeling groenpro-
jecten) van nieuwe tuinbouwkassen volgens 
groen Label Kas criteria te bouwen. De econo-
mische recessie in combinatie met de lage 
opbrengstprijzen van de gewassen zorgden 
ervoor dat minder werd geïnvesteerd in de 
bouw van kassen, dus ook van groen Label 
Kassen. In 2010 ontvingen 42 kassen (198 ha) 
het voorlopig certificaat voor gLK9-2010. 

“OVer DuurZAAMHeiD kuN je DAGeNlANG PrATeN. MAAr je 
MOeT HeT VOOrAl DOeN eN je MOeT HeT Nù DOeN.” AAN HeT WOOrD iS De ONDerNeMer 
rOB BAAN, DireCTeur VAN kOPPerT CreSS uiT MONSTer iN HeT WeSTlAND, Die kleiNe 
CreSS PlANTjeS (kieMGrOeNTeN) TeelT. DAT HeT MOMeNT iS AANGeBrOkeN OM TOT 
ACTie OP HeT GeBieD VAN DuurZAAMHeiD OVer Te GAAN, HeeFT AlleS Te MAkeN MeT De 
GeSTAGe GrOei Die HeT BeDrijF DOOrMAAkT. “ieDer jAAr HeBBeN We DerTiG PrOCeNT 
Meer AFZeT”, ZeGT BAAN. “DAT We MOeSTeN uiTBreiDeN, STOND Wel VAST. MAAr, DAN 
Wil ik OOk MeTeeN VOOr De kOMeNDe TWiNTiG jAAr klAAr ZijN. DAArOM WOrDT ONZe 
NieuWe kAS HyPerMODerN.” eN iS NATuurlijk OOk GrOeN lABel kAS GeCerTiFiCeerD.

De cress plantjes zijn gekiemde zaden van 
verschillende planten. Ze hebben allemaal hun 
eigen smaak, geur, gevoel en vorm. “Omdat 
de plantjes zo jong zijn, komt de smaak sterk 
naar voren”, legt Baan uit. “Wij selecteren de 
zaden van deze minigroenten en telen ze in de 
speciaal ingerichte kassen.” De geschiedenis 
van Koppert Cress gaat terug tot 1988, maar 
de grote groei en het succes stamt van na juli 
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2002, toen Rob Baan het bedrijf overnam en 
de huidige bedrijfsnaam introduceerde. Het 
assortiment van Koppert Cress wordt volledig 
bepaald door de vraag van de eindgebruikers 
wereldwijd. Baan, zelf een gepassioneerd 
kookliefhebber, combineert zijn kennis van de 
zaadindustrie met culinaire hoogstandjes die 
hij op zijn verre reizen tegenkwam. 

NOODZAAK TOT UITBReIDeN

Dat er een uitbreiding zat aan te komen van 
het 1,7 hectare grote bedrijf, was voor Baan 
vorig jaar overduidelijk. “Al jaren groeiden we 
uit onze jas”, zegt hij. “Iedere keer waren we 
in hoekjes en bij beetjes aan het uitbreiden. 
Het was duidelijk: nu moet er een uitbreiding 
komen, waarmee we in één keer klaar zijn.” 
Baan vond die grond aan de overkant van de 
sloot van zijn bedrijf. “Die grond hebben we 
gekocht en we hebben de huizen afgebroken”, 
vervolgt hij. “Met als doel: de modernste kas 
mogelijk bouwen.” Die kas, met een opper-
vlakte van 2.400 vierkante meter, is nu in 
gebruik en deze zomer verwacht Baan dat ook 
het gesloten kassysteem in bedrijf is.

KeTeL-NON

De groen Label Kas is uitgerust met zonne-
cellen gecombineerd met LeD-verlichting, die 
speciaal werd ontwikkeld voor Koppert Cress 
en voldoet aan de criteria van groen Label Kas 
“We hebben vier jaar geëxperimenteerd met 
deze verlichting”, licht Baan toe. “Het licht 
bestrijkt de hele kas een geeft een bijzondere 
paars-rode kleur.” De ondernemer is enthou-
siast over de LeD-lampen: “Ik durf te zeggen 
dat het beter voor de oogst is dan de zomerzon. 
In de kerst konden we de beste kwaliteit ooit 
oogsten.” Verder werkt de semi-gesloten kas 
met diffuus glas, warmtewisselaars en warmte-
opslag in de grond. De warme lucht wordt 

 glk9-2011 

Op 1 januari publiceerde SMK het certificatie-
schema groen Label Kas gLK9-2011. De inhoud 
van het certificatieschema wijzigde niet; alleen 
de reeds in 2010 gepubliceerde aanvullende 
besluiten werden in de criteria opgenomen. 
Het gaat daarbij om:
•	 	vakbekwaamheidseisen	 van	 de	 auditor	 en	

beslisser;
•	 	aanvulling	 op	 eis	 1.7.7/2.7.5	 dat	 een	

horizontale temperatuurmeting niet voor 
hete luchtteelten hoeft te worden uitge-
voerd;

•	 	voor	eis	1.10/2.9	(kallibratie	van	sensoren)	
wordt een geaccrediteerde instelling 
gevraagd;

•	 	in	 eis	 1.18	 is	 de	 isolatiewaarde	 en	 bijbe-
horende eenheid voor de warmteopslag 
aangepast. 

 evaluatie glk9-2011 

In 2011 evalueert SMK het certificatieschema 
gLK9-2011. Die evaluatie wordt gevoed door 
input vanuit verschillende kanten. Zo worden 
op basis van praktijkervaringen knelpunten in 
het huidige groen Label Kas certificatieschema 
(gLK9-2011) naar voren gebracht. Stakeholders 
dragen innovatieve ideeën aan die opgenomen 
zouden kunnen worden in het schema. SMK 
speelt uiteraard zelf ook een actieve rol in 
de evaluatie door een eigen marktverkenning 
van technische ontwikkelingen en randvoor-
waarden. Naast deze items wordt ook alle reeds 
verzamelde informatie (zoals uit de bestaande 
‘Vraag & Antwoorden lijst’) meegenomen in de 
evaluatie. Uiteindelijk stel SMK uit dit geheel 
een conceptlijst samen van de belangrijkste 
wijzigingsvoorstellen.

Belangrijk bij het opstellen van nieuwe of 

herziene eisen is dat onderscheid wordt aange-
bracht in de eisen die gekoppeld zijn aan de 
Regeling groenprojecten en de MIA\Vamil 
regeling. Voor de Regeling groenprojecten 
betekent dit het selecteren van een aantal 
managementmaatregelen. Voor de MIA\Vamil 
regeling kunnen managementmaatregelen 
maar beperkt worden gecontroleerd en wordt 
gefocust op middelvoorschriften.

Procedureel worden de wijzigingsvoorstellen 
eerst in een begeleidingscommissie besproken 
en op basis van de output van deze commissie 
komt een tweede versie van de wijzigingsvoor-
stellen tot stand die aan een hoorzitting wordt 
voorgelegd. Het College van Deskundigen gLK 
beslist over elke onderliggende stap en uitein-
delijk of het certificatieschema gLK9-2011 
daadwerkelijk wordt herzien. 

“duurzaamHeid: niet 
praten, maar doen.”

’s zomers opgeslagen in de grond en in de 
winter gebruikt voor de verwarming. Op (te) 
hete dagen wordt koud water opgepompt voor 
verkoeling. “In de bestaande kas staat nog een 
verwarmingsketel die we kunnen inzetten als 
back-up”, vervolgt Baan. “Maar die hoeven we 
niet te gebruiken. Daarom noem ik deze kas 
ook wel Ketel-non, met een knipoog naar het 
bekende jenevermerk.”

ONDeRNeMeN ALS SPORT

Rob Baan ziet het ondernemen - en ook het 
duurzaam ondernemen - als een sport. “Je 
moet niet te lang nadenken en het moment 
grijpen als het zich aandient”, zegt hij. Daarom 
zijn ook de kantoren meteen voorzien van 
LeD-verlichting. “Het aardige van de nieuwe 
kas is dat we warmte overhouden. Om die 
reden hebben we meteen een warmwaterlei-
ding getrokken naar de huizen die we bouwen 
ter vervanging van de gesloopte woningen. 
Kopers van die huizen krijgen onze warmte de 
eerste vijf jaar voor niets.” 
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Het PrimAviera gebied is gelegen in de 
gemeente Haarlemmermeer. In een overeen-
komst met deze gemeente is vastgelegd dat 
SgN zal bijdragen aan een duurzame ontwikke-
ling van dit gebied. De glastuinbouwbedrijven 
in de omgeving kunnen binnenkort gebruik 
maken van duurzame en groene restwarmte 
voor de verwarming van de kassen. 

LUCHTAFVOeR

De restwarmte is afkomstig uit omzettingspro-
cessen waarbij de basis energiedrager duurzaam 
is. “De warmte die vrijkomt bij de bedrijven 
waar we mee samenwerken, heeft geen waarde 
meer voor het eigen productieproces en wordt 
gewoonlijk in de lucht afgestoten”, legt Braun 
uit. “Wij voeren de warme lucht af en via een 

dataCenters en groenafval als bron 
voor restWarmte

HeT GeBruik VAN reSTWArMTe VOOr De VerWArMiNG VAN kASSeN NeeMT 
eeN VluCHT. “reSTWArMTe kAN PriMA iNGeZeT WOrDeN VOOr De VerDuurZAMiNG VAN 
De TuiNBOuW”, ZeGT rieN BrAuN, PrOjeCTleiDer eNerGie eN GieTWATer VOOr HeT 
ONTWikkeliNGSPrOjeCT PriMAVierA Bij STAlliNGSBeDrijF GlASTuiNBOuW NeDerlAND 
(SGN). iN DiT GlASTuiNBOuWGeBieD ZAl NAAr VerWACHTiNG eeN GrOTe HOeVeelHeiD 
lAGe TeMPerATuur WArMTe VOOr De GlASTuiNBOuW BeSCHikBAAr WOrDeN GeSTelD. 

eNeRgIe (WARMTe) AFKOMSTIg VAN DeRDeN IN gROeN LABeL KAS

Het certificatieschema groen Label Kas stimuleert het gebruik van duurzame energie in tuinbouwkassen. In dat kader bestaan er eisen aan het 
gebruik van duurzame energie/warmte betrokken van derden. er is onderscheid tussen ‘energie van derden centraal’ en ‘energie van derden 
decentraal’.

energie van derden centraal  energie afkomstig van elektriciteitscentrales of de procesindustrie. Kenmerkend zijn de relatief grote schaal en 
grote afstand tussen de bron van de warmte en de afnemer van de warmte. Op dit moment zijn uitsluitend erkend:

	 	 	 	 •	 de	ROCA-centrale	nabij	Rotterdam	(levering	warmte)
	 	 	 	 •	 de	Amer-centrale	nabij	Made	(levering	warmte)
	 	 	 	 •	 Yara	nabij	Terneuzen	(levering	warmte)

energie van derden decentraal  Alle andere energielevering door derden, bijvoorbeeld warmte afkomstig van gasmotoren van derden of in een 
andere BV op het perceel van de afnemer, maar ook energieclusters of niet CvD erkende afvalwarmteprojecten. 
Per project beoordeelt het College van Deskundigen gLK of de energieleverancier voldoet aan de eisen en de 
geleverde energie als duurzaam kan worden erkend.

De warmte afkomstig van een datacentrum (energie van derden decentraal) wordt als duurzaam aangemerkt in het certificatieschema groen Label 
Kas met als voorwaarde dat de elektriciteit aantoonbaar groen wordt ingekocht door het datacenter. De restwarmte die vrijkomt bij afvalver-
werking valt onder de definitie van ‘hernieuwbare bronnen’ van het Ministerie van economische Zaken, Landbouw en Innovatie waarnaar wordt 
verwezen in het certificatieschema gLK.

warmtewisselaar wordt het van lucht naar 
water overgedragen. Dit water kunnen we via 
stadsverwarmingleidingen naar het betref-
fende bedrijf transporteren.”

ReSTWARMTeBRONNeN

In het project PrimAviera wordt samengewerkt 
met twee bedrijven die als restwarmtebron 
dienen. Restwarmte komt bijvoorbeeld vrij 
bij afvalverwerking. Het afvalverwerkings-
bedrijf De Meerlanden in Rijsenhout is zo’n 
bedrijf. Verwerking van groenafval levert hier 
restwarmte op. “Tijdens de afvalverwerking 
komt warmte van 40 graden Celsius vrij uit 
de nacomposteringstunnel”, zegt Braun. Ook 
datacenters kunnen restwarmte leveren. “Bij 
de datacenters komt veel warmte vrij van de 
computers met een temperatuur van zo’n 38 
graden die wij kunnen gebruiken”, vervolgt hij. 
“De elektriciteit die de datacenters gebruiken, 
wordt 100 procent groen ingekocht. Daardoor 
mag de vrijgekomen warmte ook als duurzaam 
bestempeld worden.”
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Van Staalduinen studeerde in 2004 af aan de 
opleiding Werktuigbouwkunde. Daarna was 
hij in verschillende tuinbouw gerelateerde 
bedrijven werkzaam als technisch en energie-
adviseur. “In mijn werk als energie- en subsi-
dieadviseur bij Flynth behandel ik vooral 
subsidievraagstukken die energie-, innovatie- 
of techniek gerelateerd zijn en geef ik op deze 
gebieden bedrijfskundig advies”, licht hij toe. 

ONTWIKKeLINg

“Ik heb me de afgelopen jaren veel met de 
technische en economische inpasbaarheid 
van energieoplossingen beziggehouden, dus 
het was een logische stap om mijzelf aan te 
melden voor het Panel van energiedeskun-
digen”, vertelt Van Staalduinen. “energie is in 
de glastuinbouw een grote kostenpost. Mede 
door de doelstelling van de overheid om het 
bedrijfsleven steeds duurzamer te laten produ-
ceren, zijn er energiebesparende technieken 
ontwikkeld en toegepast. groen Label Kas 
certificering is een van de instrumenten die 
de overheid inzet om dit te bevorderen.” 
Het energiecertificaat is een rekenmodel dat 
onderdeel uitmaakt van het groen Label Kas 
certificaat. Met dat rekenmodel kan worden 
vastgesteld op welke wijze de energievoor-
ziening op een bedrijf plaats vindt, hoeveel 

duurzame energie daarbij wordt gebruikt en 
hoeveel energie op het bedrijf bespaard wordt. 
“Omdat energievoorzieningen steeds complexer 
worden, schakelt SMK mij of één van de twee 
andere leden van het Panel van energiedeskun-
digen in om de energiecertificaten bij gecom-
pliceerde situaties op te stellen.”

MeeTBAAR

Volgens Van Staalduinen kun je met een 
energiecertificaat voor groen Label Kas goed 
meetbaar maken hoe energie-efficiënt een 
bedrijf werkt: “Ieder bedrijf is anders, maar 
met het energiecertificaat wordt elk bedrijf 
aan eenzelfde model getoetst waardoor de 
energie-prestaties toch meetbaar worden.” 
In de toekomst zal volgens Van Staalduinen 
ook vraag zijn naar energiedeskundigen. 
“Ik verwacht wel dat energiebesparing en 
duurzaamheid een belangrijk agendapunt blijft 
bij de overheid. Helaas wordt op de subsidie-
ring ervan tegenwoordig bezuinigd. Het fiscale 
voordeel via investeringsaftrek is verlaagd en 
groene financieringen worden afgebouwd. Maar 
omdat de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
overheid nog lang niet gehaald zijn, verwacht 
ik een blijvende behoefte aan stimulerings-
maatregelen en aan een manier om te meten 
hoe duurzaam een bedrijf is.” 

“energieprestaties meten 
Wordt steeds ingeWikkelder”

HeT COlleGe VAN DeSkuNDiGeN BeSlOOT Per 1 jANuAri 2010 DAT 
COMPleXe eNerGieCerTiFiCATeN VOOr GrOeN lABel kAS AlleeN DOOr erkeNDe 
eNerGieDeSkuNDiGeN MOGeN WOrDeN VASTGeSTelD. SiNDS kOrT iS jOël VAN STAAl-
DuiNeN, eNerGie- eN SuBSiDieADViSeur Bij FlyNTH iN NAAlDWijk, DOOr HeT COlleGe 
VAN DeSkuNDiGeN GrOeN lABel kAS erkeND AlS liD VAN HeT PANel VAN eNerGieDeS-
kuNDiGeN. “je MOeT OP De ééN OF ANDere MANier kuNNeN MeTeN HOe eNerGieZuiNiG 
eeN BeDrijF iS, Zeker AlS er eeN SuBSiDie AAN VerBONDeN iS. MeT HeT eNerGieCerTi-
FiCAAT kuN je DiT PriMA AANTONeN”, AlDuS VAN STAAlDuiNeN.

WARMTeTRANSPORT

Afhankelijk van de hoeveelheid warmte en de 
afstand, kan bij het warmtetransport verlies 
optreden. “Maar omdat we met geïsoleerde 
leidingen werken, is dit tot een minimum 
beperkt”, zegt Braun. “Op een enorm lange 
afstand verlies je misschien maar 2 graden.” 
In de zomer wordt minder gebruik gemaakt van 
restwarmte voor de verwarming van kassen. 
“Voor PrimAviera krijgen we een vergunning 
om die warmte in de bodem op te slaan.” Door 
de isolerende werking van de omgeving is het 
verlies hierbij beperkt. “Het hangt er vanaf 
hoe de ondergrond is samengesteld, maar in 
het PrimAvieragebied kunnen we het verlies 
tot 10 á 15 procent beperken”, gaat hij verder. 
“In de winter kunnen we het water zo weer 
uit de grond pompen.” glastuinders kunnen 
ook individueel gebruik maken van een eigen 
ondergrondse bron. “Dan kunnen zij tevens 
gebruik maken van de verkregen vergunning. 
Wanneer de tuinder individueel de onder-
grondse bron in PrimAviera wil gebruiken, dan 
betaald hij uiteraard zijn eigen kosten van de 
investering en voor de exploitatie.”

“restWarmte prima 
middel voor 

verduurzaming 
tuinbouW.”

INVeSTeReN

“Het kostenplaatje is het grote voordeel van 
het gebruik van restwarmte”, zegt Braun. 
“Zoals de term ‘restwarmte’ al aangeeft, is het 
een restproduct. De kosten daarvoor proberen 
we zo laag mogelijk te houden. Het moet in 
ieder geval goedkoper blijven dan het alterna-
tief aardgas”, legt Braun uit. “Wel maakt het 
de processen binnen het bedrijf wat complexer. 
De restwarmte levert een lagere temperatuur 
dan de temperatuur waarmee de tuinders 
gewend zijn te werken. Hierdoor zullen ze flink 
moeten investeren in aanvullende apparatuur 
zoals luchtbehandelingskasten met warmte-
terugwinning en extra verwarmingleidingen.” 
Wanneer een ondernemer een nieuwe kas 
bouwt, kan hier direct rekening mee worden 
gehouden. “en op deze manier investeer je in 
een milieuvriendelijke manier van telen onder 
glas”, besluit hij. 



barOmeter duurzame blOemist
De Barometer Duurzame Bloemist is een certificatie-
systeem op drie niveaus voor duurzame bedrijfsvoe-
ring en inkoop van duurzame bloemen en planten. Het 
hoogste (gouden)niveau is gelijk aan Milieukeur.
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gouden CertifiCaat voor 
natuurlijk bloemen

ONlANGS GiNG BlOeMeNWiNkel NATuurlijk BlOeMeN DireCT OP VOOr HeT GOuDeN 
NiVeAu VAN De BArOMeTer DuurZAMe BlOeMiST. eeN lOGiSCHe STAP, AANGeZieN DeZe 
BlOeMeNWiNkel Al VAN BeGiN AF AAN DuurZAAM iNkOOPT. MeT HeT BeHAAlDe CerTi-
FiCAAT kuNNeN Ze DiT OOk AAN ANDereN BeWijZeN. 

“We hebben gemerkt dat veel van onze afnemers 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast 
komt er steeds meer vraag naar het ‘duurzaam’ 
aankleden van beurzen met bloem- en plant-
materiaal. Wij kopen al geruime tijd duurzaam 
in en nu kunnen we dit ook communiceren naar 
de klant”, vertelt trotse eigenaar Robert van 
Luijpen. Robert en zijn vrouw Daniëla runnen al 
13 jaar hun eigen bloemenwinkel. “Van nature 
zijn wij al bezig met duurzaamheid en kopen 
daarom natuurlijke producten in. Vandaar ook 
onze naam Natuurlijk Bloemen”, legt Robert uit. 
“Wij willen ons onderscheiden van de doorsnee 
bloemenwinkel. De duurzame bloemen zijn 
vaak groter, mooier en van een hoge kwaliteit, 
waardoor we bloemstukken kunnen maken die 
je niet overal kunt kopen”, voegt Daniëla toe. 

CeRTIFICATIeSCHeMA

In de bedrijfsvoering hoefde voor het behalen 
van het certificaat niet veel te worden veran-
derd. er werd al voldaan aan het vastgestelde 
inkooppercentage van duurzame bloemen met 
een eKO, Milieukeur of MPS-A keurmerk, dit 
moest alleen nog geregistreerd worden. Verder 
wordt voor een duurzame bedrijfsvoering in 
het pand gebruik gemaakt van spaarlampen en 
groene stroom. “Het kostte veel tijd en energie 
om alles te registreren, maar moeilijk was het 
niet. Het certificatieschema is erg overzich-
telijk en duidelijk, wat het proces wel verge-
makkelijkte. Naast onze inkoop voldeed onze 
bedrijfsvoering al aan veel punten in het certi-
ficatieschema. Daardoor konden we direct op 
voor goud”, vertelt Daniëla. 

COMMUNICeReN

Robert en Daniëla zijn druk bezig om het behalen 
van het certificaat te communiceren. “Voor ons 

is het van belang om bedrijven met oog voor 
duurzaamheid te stimuleren bij ons te kopen. 
Vooral in de regio Rotterdam zouden we graag 
aansluiting vinden bij organisaties met een 
duurzame bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld gemeen-
telijke instellingen: wij leveren boeketten bij 
jubilarissen, nieuwkomers en verjaardagen. 
Helaas wordt nog niet al het bloemwerk bij ons 
ingekocht. Vanaf 2010 moeten alle gemeen-
telijke instellingen duurzaam inkopen, dus ze 
hebben nu wel een goede reden om daarvoor bij 
ons te komen”, legt Robert uit. 

Daniëla heeft de HBO-opleiding Vormgeving 
en Communicatie gedaan, dus zij verzorgt de 
communicatie. “We sturen een persbericht uit 
en ik wil op basis daarvan ook direct richting 
gemeentelijke instellingen communiceren. 
Daarnaast willen we boven de lichtbakken aan 
de gevel een extra tekst hangen met betrek-
king tot ons duurzaam ondernemen. Ook 
hebben Robert en ik een profiel aangemaakt op 
LinkedIn. Daar proberen we ons te profileren 
bij bedrijven en groepen die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen”, aldus Daniëla.

MAATSCHAPPeLIJK VeRANTWOORD

Over de werkwijze van SMK zijn Robert en 

Daniëla erg te spreken. “Ze zijn precies, eerlijk 
en recht door zee, dat waardeer ik wel”, aldus 
Robert. De ondernemers hebben het als erg 
prettig ervaren dat er bij vragen snel actie werd 
ondernomen en dat ze voldoende tijd hebben 
gekregen om alles rond te krijgen voor certi-
ficatie. Robert en Daniëla raden andere onder-
nemers graag aan hen in dit voorbeeld volgen. 
Robert: “Begin er direct aan, niet alleen voor 
jezelf maar ook voor je omgeving. Als iedereen 
zijn steentje bijdraagt aan het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, gaat de hele wereld 
erop vooruit.” 

De Nationale Postcode Loterij  geeft iedere maand aan 
meer dan 100.000  winnaars een zogenaamde 
‘bloemenprijs’ cadeau. Per jaar worden op deze wijze 
via een bedrijf met een certificaat voor de Barometer 
Duurzame Bloemist ruim 1.2 miljoen bloemenprijzen 
verdeeld. In maart  ontvingen de winnaars  als ‘een 

bosje geluk’ een mandje met hyacinten. In de begelei-
dende flyer van de Nationale Postcode Loterij wordt 
verwezen naar de Barometer Duurzame Bloemist en 
staat dat logo en dat van Milieukeur afgebeeld. 

bloemprijzen nationale postCode loterij



maatlat duurzame veehOuderij
De Maatlat Duurzame veehouderij is een certificatie-
systeem voor de (ver)bouw van stallen voor pluimvee, 
varkens, melkvee, vleeskalveren en konijnen.

Maatlat 
Duurzame Veehouderij
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praktijk veelal Heel tevreden over mdv

De MAATlAT DuurZAMe VeeHOuDerij (MDV) iS eNkele jAreN OPerATiONeel 
eN SMk WilDe iNZiCHT iN De GeBruikerSerVAriNGeN MeT DiT CerTiFiCATieSCHeMA. 
TWee STuDeNTeN VAN HAS DeN BOSCH, jANNiTA FOlMer eN STePHAN jANSSeN, ONDer-
ZOCHTeN DiT. Ze VerGelekeN STAlONTWerPCerTiFiCATeN MeT STAlCerTiFiCATeN, 
iNTerVieWDeN 13 MDV-ADViSeurS eN STuurDeN eeN eNquêTe AAN ONDerNeMerS 
MeT eeN MDV CerTiFiCAAT uiT 2008 eN 2009. CONCluSieS OP BASiS VAN DeZe iNTer-
VieWS eN De 243 GeANAlySeerDe eNquêTeS ZijN: MDV iS eeN GOeD iNSTruMeNT OM 
DuurZAAMHeiD Te STiMulereN, MDV iS FiSCAAl AANTrekkelijk eN MDV-CriTeriA 
kuNNeN OP eeN AANTAl PuNTeN WOrDeN VerBeTerD.

ONDeRNeMeRS HOUDeN ZICH AAN ONTWeRP

Bij het maken van de (ver)bouwplannen van 
stallen spelen MDV criteria bij de helft van 
de ondernemers geen rol. Bij een vijfde is de 
MDV juist leidend in het proces. De criteria 
worden vaak pas in een later stadium naast 
de bouwplannen gelegd en dan past 85% van 
alle ondernemers deze plannen nog (iets) 
aan. Voorbeelden van veel voorkomende extra 
gekozen maatregelen door melkveehouders 
zijn bredere boxen en meer drinkwatervoorzie-
ningen, varkenshouders brengen meer daglicht 
in de stal en leggen minder roostervloer in de 
hokken en pluimveehouders doen iets extra 
aan energiebesparing. 
Vervolgens vragen de ondernemers het stalont-
werpcertificaat aan, bouwen de stal en 98% 
vraagt dan ook het stalcertificaat aan. De 
respondenten vinden het prettig dat ze de 
keuzes voor maatregelen in het stalontwerp-
certificaat bij aanvraag van het stalcertificaat 
nog mogen wijzigen. De helft van de onder-
nemers blijkt dit ook te doen. Het gaat dan 
slechts om één of enkele wijzigingen. Soms 
zijn dit gedwongen wijzigingen omdat de 
boxbreedte bijvoorbeeld te smal is uitgevoerd 
om punten te behalen. Andere redenen zijn 
dat een nieuwe techniek beschikbaar is of er 
worden al voldoende punten behaald en een 
maatregel wordt achterwege gelaten.

in beeld. Ook hierbij zegt een kwart van de 
ondernemers geen hulp gehad te hebben. 
Het aanvragen van een MDV certificaat is voor 
veel ondernemers complex en bijna 90% neemt 
hierbij een adviseur in de arm. Bij de eigenlijke 
bouw van de stal hebben veel ondernemers 
(40%) geen hulp nodig in het kader van MDV 
en 40% overlegt alleen met de bouwtechnisch 
adviseur. 
Bij de (vaak belangrijkste) adviseurs in 
de bedrijfsbegeleiding, de dierenartsen en 
voervoorlichters, lijkt MDV niet erg bekend te 
zijn. Zij worden in de MDV-enquête nauwe-
lijks genoemd. Alleen bij de varkenshouderij 
ondersteunen ze regelmatig bij de keuze van 
maatregelen. SMK zou bij deze adviseurs meer 
kunnen communiceren over de mogelijkheden 
van MDV.

CeRTIFICATIe INSTeLLINgeN

een certificatie instelling controleert en geeft 
de certificaten af. een kleine 10% van de 
ondernemers is niet geheel tevreden over de 
certificatie instelling omdat ze deze als duur 
beoordelen, er soms onduidelijkheden zijn over 
de audit en de betrokkenheid gering is. De 
overige 90% is tevreden over het traject met 
de certificatie instelling. Vanaf 2011 zijn er 
vier certificatie instellingen met een licentie-
overeenkomst voor MDV, te weten SgS, Verin, 
ProduCert en CgD. In 2007 waren dit er nog 
zeven.

De VOLgeNDe STAL WeeR MDV

Bijna 90% van de ondernemers zal bij de bouw 
van een nieuwe stal weer deelnemen aan MDV 
en bijna allen zeggen dezelfde maatregelen te 
kiezen. De deelname hangt wel af van de fiscale 
voordelen en de complexiteit van de nieuwe 
versie van MDV. Adviseurs zijn vooral kritisch 
op het thema Bedrijf en Omgeving omdat het 
nodig is in een heel vroeg stadium de MDV 
criteria mee te nemen. Het risico bestaat dat 
weer een nieuwe versie van kracht is op het 
moment van aanvragen van het stalontwerp-
certificaat. Om ondernemers te stimuleren 

FISCALe RegeLINgeN gOeDe STIMULANS

De koppeling aan fiscale regelingen MIA en 
Vamil is de belangrijkste reden om aan MDV 
deel te nemen. Al vindt 15% van de onder-
nemers achteraf dat de fiscale voordelen niet 
helemaal opwegen tegen de extra investe-
ringen. Door de MDV kiezen ondernemers 
bewuster voor investeringen in duurzaamheid 
en ruim 60% vindt dat een nieuwe MDV stal 
duurzamer is dan een gangbare nieuwe stal. 
eenzelfde percentage verwacht betere produc-
tieresultaten te behalen in de MDV stal, dit is 
met name het geval bij melkveehouders.
Het is opvallend dat het merendeel (65%) 
van de ondernemers niet heeft overwogen 
om naast MDV ook gebruik te maken van 
een andere stimulerings- of subsidieregeling. 
Van de overige 35% heeft ruim de helft zich 
ook daadwerkelijk gemeld voor een andere 
regeling. Deze regelingen waren de energie-
InvesteringsAftrek (eIA), Integraal Duurzame 
stallen (IDS) en de subsidies voor luchtwassers 
en voor Jonge Agrariërs.

ADVISeURS SPeLeN gROTe ROL

De helft van de ondernemers hoorde via de 
financieel adviseur over de mogelijkheid aan 
MDV deel te nemen. een kwart nam zelf dit 
initiatief. 
Om te komen tot een reeks passende keuze-
maatregelen uit de MDV komt bij bijna 60% de 
subsidieadviseur en de bouwtechnisch adviseur 
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(NOg) geeN KOPPeLINg AAN 
FISCALe RegeLINgeN

De overheid publiceert jaarlijks een Milieu-
lijst waarop alle codes voor investeringen in 
bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking 
komen voor de MIA- en Vamil-regelingen. MIA 
staat voor Milieu Investeringsaftrek en Vamil 
voor Willekeurige afschrijving milieu inves-
teringen. Hiermee kan een fiscaal voordeel 
worden gehaald door een extra belastingaftrek 
en door rente- en liquiditeitsvoordelen. Sinds 
een aantal jaren staan op deze Milieulijst ook 
codes voor stallen met een MDV-certificaat. De 
intentie van de overheid was om per 1 januari 
2011 ook MDV-konijnenstallen op de Milieulijst 
op te nemen. Maar voor het geven van fiscaal 
voordeel onder voorwaarden is toestemming 
nodig van de europese Commissie op basis 
van een zogenaamde staatssteunmelding. Nu 
is gebleken dat konijnenstallen niet binnen 
de huidige staatssteunmelding vallen. Conse-
quentie is dat per 1 januari 2011 de duurzame 
konijnenstallen niet in de Milieulijst zijn 
opgenomen. Het Ministerie van eL&I maakt 
zich sterk om de duurzame konijnenstallen in 
de loop van 2011 op te laten nemen op de 
Milieulijst. 
Voor de actuele stand van zaken van de Milieu-
lijst en de fiscale regelingen, kunt u terecht 
op www.senternovem.nl/vamil_mia of bij de 
helpdesk van AgentschapNL met tel. 088 602 
34 80.

CRITeRIA MDV WeL BeSCHIKBAAR

De Maatlat Duurzame Veehouderij - konij-
nenstallen is wel gepubliceerd. Voor konij-
nenstallen zijn criteria voor dezelfde thema’s 
als voor de andere sectoren binnen MDV: 
ammoniakemissie, dierwelzijn, diergezond-
heid, energie, fijn stof en bedrijf & omgeving. 
er zijn drie categorieën onderscheiden: de 
voedsters, de vleeskonijnen en de rammen. 
De meeste maatregelen zijn voor alle drie de 
categorieën hetzelfde; bij het thema dieren-
welzijn is een aantal specifieke maatregelen 
geformuleerd per diercategorie. Ondernemers 
met (ver)bouwplannen kunnen hun ideeën al 
wel toetsen aan de MDV. 

Meer informatie: Monique van der Gaag 

(mvandergaag@smk.nl, tel. 070 3586300). 

ook deze extra stappen te zetten, groeit de 
noodzaak van betere financiële prikkels.

BLIJF DICHT BIJ PRAKTIJK

een aandachtspunt is het praktische karakter 
van de MDV. Sommige maatregelen zijn of 
lijken onlogisch. De ondernemer ziet niet 
altijd het directe voordeel op het gebied van 
duurzaamheid. een voorbeeld hiervan is het 
verplicht stellen van extra kadavertonnen, 
terwijl deze in de praktijk niet worden gebruikt. 
Andere maatregelen waarvan de respondenten 
aangeven dat ze in de praktijk minder goed 
werken zijn de bredere boxen bij melkvee en 
het hebben van meer dichte vloer in vleesvar-
kenshokken. Deze maatregelen op het gebied 
van dierenwelzijn vragen meer inspanning 
van de veehouders voor het schoonhouden 
van de liggedeelten voor de dieren. Zowel de 
adviseurs als de ondernemers benadrukken dat 
het belangrijk is dat nieuwe ammoniak reduce-
rende systemen door de overheid sneller op de 
bijlage van de Rav geplaatst worden.
In 2011 verwerkt SMK de aanbevelingen uit 
het onderzoek voor zover mogelijk. In grote 
lijnen gaat om het vereenvoudigen van de 
complexiteit, het aanpassen van communicatie 
over wijzigingen, de lay-out van MDV-certifi-
caten en het inhoudelijke aanpassingen van 
maatregelen. 

5 WINNAARS VAN AANMeLD-
KOSTeN MDV CeRTIFICAAT

De 718 ondernemers die een stalontwerp-certificaat 

behaalden in 2008 en 2009, ontvingen een enquête. 

Hiervan stuurde 34% de enquête ingevuld aan 

SMK. Bijna de helft hiervan was melkveehouder, 

ruim een derde varkenshouder en de overige 15% 

pluimveehouder. Onder de inzenders lootte SMK 

vijf winnaars voor het terugverdienen van de € 100 

aanmeldkosten. De winnaars komen uit Merselo, 

Ens, Someren, Ammerzoden en Haaksbergen. Zij 

ontvingen deze prijs in maart 2011. Bij deze bedankt 

SMK, mede namens de studenten, alle respondenten 

heel hartelijk voor hun deelname aan de enquête!

SMk PuBliCeerDe iN jANuAri 2011 CriTeriA VOOr kONijNeNSTAlleN 
iN HeT CerTiFiCATieSCHeMA MAATlAT DuurZAMe VeeHOuDerij (MDV). ONDerNeMerS iN 
DeZe SeCTOr kuNNeN VOOr HuN kONijNeNSTAl Nu eeN MDV-CerTiFiCAAT AANVrAGeN. 
De kONijNeNSTAlleN ZijN eCHTer (NOG) NieT OPGeNOMeN iN De MilieulijST 2011 eN 
DAArOM kuNNeN iNVeSTeriNGeN iN De MDV-kONijNeNSTAl NOG NieT GeMelD WOrDeN 
VOOr De MiA- eN De VAMil-reGeliNG.

konijnenstallen (nog) niet 
op milieulijst 2011

Op 11 februari 2011 publiceerde de overheid 
een wijziging in de bijlage van de Regeling 
ammoniak en veehouderij (Rav) met een 
aantal nieuwe ammoniakemissie beperkende 
systemen en een update van bestaande stalbe-
schrijvingen. Het aantal punten dat de nieuwe 
systemen behalen op de ammoniakmaatlat 

van de MDV wordt berekend met de rekenregel 
die in het certificatieschema MDV staat. Ieder 
systeem dat voldoende punten behaalt, mag 
worden toegepast in een MDV-stal. De lijst met 
alle systemen inclusief de fijnstof emissie staat 
op www.infomil.nl. 

mdv stal kan nieuWe 
systemen op de rav toepassen
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nieuw Onderdeel van de mdv

bedrijf & omgeving 
iN 2010 WerkTe SMk OP VerZOek 

VAN De OVerHeiD NAAST HeT NieuWe 
THeMA VOOr ‘FijN STOF’ OOk NieuWe 
CriTeriA uiT VOOr HeT THeMA BeDrijF & 
OMGeViNG.

Bij de uitwerking van het thema Bedrijf & 
Omgeving bleek er behoefte om dit onderdeel 
breed en voldoende flexibel op te zetten. Het 
werd hierdoor een ‘verzamel’-thema waarin 
naast criteria voor natuur en landschappe-
lijk inpassing ook aandacht is voor hinder 
(geur/geluid/licht), water en transparantie/
openheid. 

WUR (Livestock Research in samenwerking met 
Alterra) maakte de eerste opzet en de latere 
concrete uitwerking van de (concept)criteria. 
De ontwikkeling werd intensief afgestemd in 
bijeenkomsten van de MDV-begeleidingscom-
missie en 1-op-1 met diverse specialisten. 

geFASeeRDe IMPLeMeNTATIe 2011-2012

een belangrijk aandachtspunt bij de totstand-
koming van de nieuwe criteria voor Bedrijf 
& Omgeving was het ambitieniveau. In de 
begeleidingscommissie en tijdens hoorzit-
tingen werd veelvuldig ingebracht om daarin 
terughoudend te zijn. Naar aanleiding daarvan 
besloot het College van Deskundigen MDV 
om voor 2011 van 50% van de voorgenomen 
ambitie voor Bedrijf & Omgeving uit te gaan en 
deze bij de herziening van 2012 te verhogen. 
Met name de criteria voor landschappelijke 
inpassing en eisen aan de uitwerking van 
de stal vragen een lange voorbereidingstijd. 
Veelal zijn de benodigde vergunningstrajecten 
grotendeels doorlopen op het moment dat de 
Maatlat Duurzame Veehouderij in een bouwtra-
ject aan de orde komt. Het is dus belangrijk 
voor ondernemers en adviseurs om bij de 
voorbereiding van de bouw van stallen het 
MDV-thema Bedrijf & Omgeving nu vanaf de 
start van het ontwikkeltraject mee te nemen 

om uiteindelijk niet tegen knelpunten aan te 
lopen.

VARKeNSSTALLeN INTegReReN 
IN HeT LANDSCHAP

Bij het opstellen van de criteria voor het 
MDV-thema Bedrijf & Omgeving werkten WUR 
Lifestock Research en Alterra voorstellen uit. 
Daarnaast kreeg SMK bij het opstellen van de 
MDV-criteria voor het nieuwe thema Bedrijf en 
Omgeving hulp van yttje Feddes, Rijksadviseur 
voor het Landschap. 

yttje Feddes heeft naast haar functie als 
Rijksadviseur voor het Landschap haar eigen 
ontwerpbureau. “In mijn functie als Rijksad-
viseur houd ik mij bezig met grote ontwik-
kelingen in het Nederlandse landschap. De 
schaalvergroting in de intensieve veehouderij 
is zo’n ontwikkeling die voor grote verandering 
in het uiterlijk van het landschap kan zorgen”, 
aldus Feddes. 

“Tijdens een verkenning naar de landbouwont-
wikkelingsgebieden viel mij op dat de nieuwe 
varkensstallen een negatieve industriële 
uitstraling hebben.” Voor Feddes is dat een 
belangrijke drijfveer om zich met dit onder-
werp bezig te houden. “Wanneer een bedrijf 
qua uiterlijk binnen het landschap past, verbe-
tert dit het imago voor de sector”, zegt Feddes. 
Door passende criteria op te stellen voor de 
Maatlat Duurzame Veehouderij kan een agrariër 
op het spoor worden gebracht om ook naar 
het uiterlijk van de stal te kijken. “De fiscale 
regeling zou een goede stimulans kunnen zijn.”

ONTWeRPOPDRACHTeN

Het College van Rijksadviseurs vindt de 
omgevingsuitstraling bij veestallen belangrijk. 
“Stallen zijn een onderdeel van het landschap, 
om die reden moeten ze goed in dat landschap 
passen. Om ondernemers hierin mee te krijgen, 

is het belangrijk om een uitvoeringsgericht 
ontwerp te maken dat niet duurder is dan de 
gangbare stal.” Daarom heeft Feddes het initi-
atief genomen voor een ontwerpwedstrijd. 
“Zes provincies gaan mee in dit initiatief. We 
geven per provincie een ontwerpopdracht aan 
een architect, die geadviseerd wordt door een 
team van stallenbouwers, ondernemers en een 
landschapsarchitect van de provincie”, vertelt 
ze. “In mei houden we een startbijeenkomst 
en in september maken we bekend met welke 
ontwerpen we verder gaan. We hopen uiteraard 
dat hier iets moois uit komt waar ook onderne-
mers tevreden over zijn.” 

Sjoerd Bokma, senior onderzoeker van WUR 
Livestock Research geeft een toelichting op 
het thema Bedrijf & Omgeving : “Mede door 
de samenwerking met specialisten vanuit 
waterschappen, landschapsorganisaties, 
architecten en regelgevingsdeskundigen 
kregen de nieuwe criteria Bedrijf & Omgeving 
een goede en praktische invulling op de 
verschillende deelonderwerpen. De inhoud 
van deze criteria is los van MDV-certificatie 
voor de MIA- en Vamil-regelingen interes-
sant voor iedereen die zich bezig houdt met 
de bouw van nieuwe stallen.”



eurOpees ecOlabel
Het europees ecolabel is het europese milieukeur-
merk voor non-foodproducten en diensten.
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Mennorode conferentiecentrum ligt bijzonder 
rustiek, middenin het Kroondomein. Jaarlijks 
bezoeken zo’n 70.000 mensen het centrum. 
Mennorode heeft 172 één- en tweepersoonska-
mers en zo’n dertig zalen voor gezelschappen 
tot 330 deelnemers. er werken ongeveer tachtig 
mensen, afhankelijk van het seizoen. Menno-
rode conferentiecentrum is sinds 2003 onder-
scheiden met het keurmerk green Key en haalde 
begin dit jaar het europees ecolabel. 

DUURZAMe INITIATIeVeN

Sinds het behalen van het green Key keurmerk 
is duurzaamheid steeds belangrijker geworden 
voor Mennorode. “Het is een katalysator geweest 
om nog veel meer initiatieven te nemen”, zegt 
eigenbrood. Zo heeft Mennorode een eigen 
warmtekrachtcentrale, die draait op biogas uit 
een stortplaats in het nabijgelegen bos en zijn 
er zonnepanelen. Verder wordt het regenwater 
opgevangen en gebruikt voor de spoeling van 
het sanitair en worden producten en diensten 
zoveel mogelijk duurzaam ingekocht. Ook de 
keuken werkt zo veel mogelijk met biologische 
producten. “We proberen altijd duurzaam in 
te kopen, dat lukt nu voor zo’n 65 procent”, 
vervolgt eigenbrood. “Onze eieren betrekken 
we van de zorgboerderij hier vlakbij en we 
gebruiken lokale en regionale streekproducten. 
Onze kaart is dan ook seizoensgebonden.” 

“Dit zijn zaken die we al deden”, vervolgt eigen-
brood. “Om voor het ecolabel op te kunnen 
gaan, hebben we ons afvalsysteem aange-
past. We scheiden ondergronds het afval voor 
energiewinning of voor hergebruik.”

INVeSTeReN IN AFVALVeRWeRKINg

Met het behalen van het europees ecolabel 
ondervond eigenbrood weinig problemen. “We 
hebben wel wat investeringen gedaan, zoals in 
de genoemde afvalverwerking”, zegt hij. “Maar 
het was vooral een fysieke investering. Voor een 
maand of drie hebben we iemand vrij gemaakt 
om al het papierwerk te regelen, samen met 
een externe kracht.” Omdat het label naadloos 
aansluit bij de identiteit van Mennorode, was 
het voor eigenbrood geen probleem om deze 
investering te doen. “Sterker: We krijgen 
meteen al leuke reacties van bestaande klanten 
en twee grote organisaties hebben op grond van 
deze certificatie bij ons aangeklopt”, zegt hij. 
“en het mooiste vind ik nog wel hoezeer certifi-
catie en duurzaam werken bij onze medewerkers 
leeft. Je ziet dat het europees ecolabel echt iets 
doet: iedereen is er trots op. We communiceren 
onze certificatie daarom ook uitgebreid: op onze 
website, maar ook in correspondentie. Maar 
heel veel tam-tam hoeven we niet te maken, 
de regionale pers weet ons over dit onderwerp 
goed te vinden.” 

eColabel zit mennorode Con-
ferentieCentrum als gegoten

MeT eeN OOrSPrONG AlS ZOGeNAAMD ‘BrOeDerSCHAPSHuiS’ VAN De 
DOOPSGeZiNDe GeMeeNSCHAP, HeeFT MeNNOrODe iN elSPeeT THeMA’S AlS BeZiNNiNG 
eN ONTMOeTiNG HOOG iN HeT VAANDel. DAAr kAN VOlGeNS DireCTeur GerT eiGeN-
BrOOD ‘DuurZAAMHeiD’ PerFeCT AAN TOeGeVOeGD WOrDeN. “je ZOu kuNNeN ZeGGeN 
DAT Wij HeT BeGriP Al lANG VOOr HeT iN ZWANG rAAkTe COMPleeT OMArMDeN. iN Alle 
FACeTTeN VAN ONZe BeDrijFSVOeriNG HeBBeN Wij MeNS eN Milieu CeNTrAAl STAAN. 
HeT BeHAleN VAN HeT eurOPeeS eCOlABel PAST PreCieS Bij ONZe FilOSOFie eN We ZijN 
DAN OOk reuZe TrOTS OP HeT CerTiFiCAAT.” 

eu eColabel 
food & feed
eiND 2010 STArTTe iN OPDrACHT VAN De 
eurOPeSe COMMiSSie eeN HAAlBAAr-
HeiDSONDerZOek NAAr De TOekOMSTiGe 
ONTWikkeliNG VAN eurOPeeS eCOlABel-
CriTeriA VOOr VOeDiNGS- eN VOeDer-
PrODuCTeN. iN HeT ONDerZOek WOrDT 
NAGeGAAN OF HeT HAAlBAAr iS BeTrOuW-
BAre CriTeriA VAST Te STelleN VOOr 
De MilieuPreSTATie VAN DerGelijke 
PrODuCTeN iN HuN Hele leVeNSCyCluS. 
ViSSerij- eN AquACulTuurPrODuCTeN 
ZijN iN HeT ONDerZOek iNBeGrePeN.

een van de onderzoeksonderwerpen betreft 
de mogelijkheid om ook op andere dan biolo-
gische wijze duurzaam geteelde en geprodu-
ceerde foodproducten in aanmerking te laten 
komen voor europees ecolabel, zoals nu al 
bijvoorbeeld voor Milieukeur agro/foodpro-
ducten gebeurt. De Commissie betrekt SMK 
nauw bij het haalbaarheidsonderzoek en SMK 
levert op dit moment al actief inbreng op 
nadrukkelijke uitnodiging van de Commissie. 
In Brussel acht men SMK op het criteriater-
rein van agro/food bij uitstek deskundig, 
aangezien SMK voor zover bekend de enige 
‘bevoegde instantie’ is van europees ecolabel 
is, die beschikt over kennis van en ervaring 
met ontwikkeling en beheer van agro/
foodcriteria. Ook verwelkomt de Commissie 
de bijdrage van SMK aan het ontwikkelen van 
europese duurzaamheidscriteria (voor zowel 
non-food als food), vanwege de verbanden 
die SMK kan leggen tussen het als vooruitstre-
vend bekend staande Nederlandse Duurzaam 
Inkoopbeleid en de invulling van green Public 
Procurement door de europese Commissie. 

 gert eigenbrood, directeur van mennorode conferentiecentrum, ontvangt het 
 europees ecolabelcertificaat van regien van der sijp, directeur van smk. 
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Directeur Andy van Bentem van Cocos-Lanka 
Holland is enthousiast over de certificering 
van zijn product en legt uit: “Bij professionele 
plantentelers is het gebruik van cocos al langer 
bekend. Het is een product waar veel vraag 
naar is. Omdat cocos uitstekend vocht opneemt 
heb je bij het gebruik ervan als potgrond veel 
minder water nodig. De tijd is rijp om het 
product breder in de markt te zetten. Je kunt 
de krant niet openslaan of er staan berichten 
in over ecologische en duurzame producten. 
Wij hebben niet alleen de professionele markt 
als doelgroep, maar richten ons nu vooral 
op de consument. Daarom verkopen we ook 
kleine verpakkingen. We hebben in ons assor-
timent vijf europees ecolabel gecertificeerde 
potgrondproducten, van 600 gram, tot 25 kilo. 
en er zijn nog meer duurzaamheidskenmerken: 
doordat de potgrond is samengeperst tot 1/7 
deel van het oorspronkelijke volume, wordt 
meer dan 85% bespaard op de CO2-uitstoot bij 
transport. Daarnaast wordt door het geringere 
volume de opslag en overslagruimte tot een 
minimum beperkt.”

VAN AFVAL NAAR NUTTIg

De kokosnootproductie is een grote, goed 
ontwikkelde industrie. De twee productie-
eenheden van Cocos-Lanka Holland staan 
in Kuliya Pitiya en Narammala in Sri Lanka. 
er werken vijftien mensen. “Het aardige is,” 
vervolgt Van Bentem, “dat we een afval-
product gebruiken om er iets nuttigs mee te 

doen. De groene zachte schil wordt gewassen 
en gehakseld. Waarna de lange vezels uit de 
schil worden verwijderd. Het restproduct, 
de cocos, wordt vervolgens buiten in de zon 
gedroogd. Ten slotte wordt de cocos geperst 
in de gewenste hoeveelheid en vorm.” een 
bijkomend voordeel van een kokosnoot is dat 
deze niet in de grond is gekweekt,” voegt Van 
Bentem toe. “Daardoor is de cocos een schoon 
en schimmelvrij product, zonder insecten, en 
is het onbeperkt houdbaar. Met name de cocos 
uit Sri Lanka staat in de telerswereld bekend 
als een uitstekend groeimedium en als prima 
grondverbeteraar.”

Van Bentem reist regelmatig af naar Sri Lanka. 
“Daar bekijk ik de situatie en waar mogelijk 
brengen we verbeteringen aan. We willen 
ook graag iets voor de mensen ter plekke 
betekenen. Daarom proberen we zo min 
mogelijk te automatiseren. Want daarmee 
ontneem je de lokale mensen een deel van 
hun werk, en dus hun inkomen.” Van Bentem 
is optimistisch over de te behalen omzet met 
het gecertificeerde product. “We zien nu al 
een grote toename in het aantal orders, en 
dan hebben we het behalen van het europees 
ecolabel-certificaat niet eens heel breed 
gecommuniceerd.”

CoCospotgrond valt in goede aarde
DAT je kOkOS kuNT eTeN, iS WijD eN ZijD BekeND. eN OOk VAN De kOkOSMelk WeTeN We DAT Die VOeDZAAM eN 

SMAkelijk iS. MiNDer BekeND iS DAT De VOlleDiGe kOkOSNOOT WOrDT GeBruikT, ZODAT er GeeN AFVAlPrODuCT OVerBlijFT. De 
Melk eN HeT VruCHTVleeS GAAN NAAr De VOeDiNGSiNDuSTrie, De NOOT WOrDT BijVOOrBeelD VerkOCHT AlS BrANDBrikeT VOOr 
De BArBeCue. uiT De Dikke SCHil Die OM De kOkOSNOOT HeeN ZiT, WOrDeN VeZelS GeHAAlD VOOr MATTeN eN BeZeMS. VAN De 
FijNe reSTANTeN VAN De SCHil Die NOG OVerBlijVeN (COCOS GeNAAMD) WOrDT uiTSTekeNDe POTGrOND GePrODuCeerD. De COCO-
POTGrOND VAN COCOS-lANkA HOllAND iS ONlANGS GeCerTiFiCeerD MeT HeT eurOPeeS eCOlABel VOOr GrOeiMeDiA.

AANTOONBAAR DUURZAAM

Van Bentem is heel stellig in zijn motivatie om 
op te gaan voor certificering. “Ten eerste omdat 
ik mijn product niet alleen duurzaam vind; ik 
wilde de duurzaamheid ook aantonen. Met het 
europees ecolabel kan dat natuurlijk erg goed. 
Ten tweede biedt het ons een commercieel 
voordeel. grote afnemers in de consumenten-
markt zoals tuincentra en doe-het-zelf-zaken, 
maar ook een bekende Zweedse woonwinkel 
verlangen dat jouw producten duurzaam zijn.” 

PROFeSSIONeLe MANIeR

Op het proces zelf heeft Van Bentem niet veel 
aan te merken. “Het certificeringsproces vond 
ik lang duren, maar dat kan ook aan onszelf 
hebben gelegen. Verder heb ik niets dan lof 
voor de professionele manier waarop dit 
gebeurde. er werden veel verschillende tests 
geëist, zoals op de afwezigheid van schim-
mels, schadelijke stoffen, zware metalen en 
insecten. er werd een nutriënten- en groeitest 
uitgevoerd. Ook werd op een goede Ph-waarde 
en C/N-ratio gecontroleerd. Alles was in orde 
en onze producten werden in oktober 2010 
gecertificeerd voor europees ecolabel. Hierbij 
zal het zeker niet blijven; we willen meer van 
onze producten laten certificeren.” 

 andy van bentem van cocos-lanka holland ontvangt het 
 europees ecolabel certificaat van rens hartkamp van smk. 
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