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SMK. Kompas voor duurzamer ondernemen

SMK is de natuurlijke partner voor bedrijven, 
branches, ketens, overheden en organisaties bij 
het ontwikkelen, beheren en toetsen van transpa-
rante duurzaamheidscriteria. Ook maakt SMK aan 
deze criteria gerelateerde benchmarksystemen en 
geeft op projectbasis advies bij het verduurzamen 
van producten, diensten of processen.

SMK-Nieuws is een uitgave van: 
SMK
Alexanderveld 7
2585 DB Den Haag
Tel. (070) 358 63 00 
Fax (070) 350 25 17 
smk@smk.nl
www.smk.nl 

Redactie:
SMK, De Nieuwe Lijn

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. 

Twitter:
Volg SMK op Twitter: 
http://twitter.com/#!/SMK_Keurmerken 

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

P.13 Ziekenhuis Amstelland eerste 
zorginstelling met ‘goud’
Ziekenhuis Amstelland ontving het certificaat op het 
gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg. Het zieken-
huis mag daarmee ook het officiële keurmerk Milieukeur 
voeren. 

P.16 “Zelfs Rusland wil onze 
Milieukeur peen”
Een jaar geleden sloot TopFresh BV het certificatietraject 
voor Milieukeur met goed gevolg af. Het bedrijf uit de 
Noordoostpolder legt zich toe op de teelt en verwerking 
van ‘ready to eat’ wortelen, waaronder de snackpeen. 

P.22 Milieukeur International
Milieukeur certificering komt steeds meer in de belangstel-
ling te staan van buitenlandse telers en producenten. 

P.26 “EU Ecolabel groeit uit tot toe-
gangskaart voor aanbestedingen”
Sinds kort profileert SCA zich nadrukkelijk met het EU 
Ecolabel op haar producten. “Het label heeft direct invloed 
op onze verkoopresultaten.” 

P.32 MDV: Brandveiligheid in stallen
Voor de aanstaande herziening zijn er voor Maatlat 
Duurzame Veehouderij  bovenwettelijke keuzemaatregelen 
voor het thema brandveiligheid uitgewerkt.



BOOMKWEKERIJ TEURLINCX BEHAALDE AFGELOPEN ZOMER HET MILIEUKEUR-
CERTIFICAAT VOOR HUN BOOMKWEKERIJPRODUCTEN. HUN JONGE BOMEN 
WORDEN VEELAL AFGENOMEN DOOR ANDERE KWEKERS, OM ZE NOG DRIE JAAR 
VERDER OP TE KWEKEN. 

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS WERKT AAN VEILIGE DIJKEN EN SCHOON EN 
VOLDOENDE WATER IN ZUID- EN MIDDEN LIMBURG. IN JULI BEHAALDE HET WATER-
SCHAP HET ZILVEREN CERTIFICAAT VAN DE BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER. 
“MET DE BAROMETER KONDEN WE ONZE WENS OM DUURZAMER TE GAAN WERKEN 
OOK ECHT GOED VOOR ELKAAR KRIJGEN.” 

SMK
Jaargang 22 - december 2013

Nieuws 71
Uitgave van Stichting Milieukeur www.smk.nl

“Klanten vragen specifiek naar duurzamere 
bomen met een Milieukeurcertificaat.”

P.8 Tweede datacenter met 
Milieukeur voor klimaatbeheersing

 
Het nieuwe datacenter van ITB2-Datacenters is het tweede 
datacenter van Nederland met een Milieukeur certificaat 
voor de klimaatbeheersing.  

P.6

P.30

P.13 Ziekenhuis Amstelland eerste 
zorginstelling met ‘goud’
Ziekenhuis Amstelland ontving het certificaat op het 
gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg. Het zieken-
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voeren. 
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Milieukeur peen”
Een jaar geleden sloot TopFresh BV het certificatietraject 
voor Milieukeur met goed gevolg af. Het bedrijf uit de 
Noordoostpolder legt zich toe op de teelt en verwerking 
van ‘ready to eat’ wortelen, waaronder de snackpeen. 
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Milieukeur certificering komt steeds meer in de belangstel-
ling te staan van buitenlandse telers en producenten. 

P.26 “EU Ecolabel groeit uit tot toe-
gangskaart voor aanbestedingen”
Sinds kort profileert SCA zich nadrukkelijk met het EU 
Ecolabel op haar producten. “Het label heeft direct invloed 
op onze verkoopresultaten.” 

P.32 MDV: Brandveiligheid in stallen
Voor de aanstaande herziening zijn er voor Maatlat 
Duurzame Veehouderij  bovenwettelijke keuzemaatregelen 
voor het thema brandveiligheid uitgewerkt.
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Barometer Duurzaam Terreinbeheer: 
“Tijdens het certificatietraject valt het kwartje”
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MILIEUKEUR EN GROEN LABEL KAS

ANTON KOOL NIEUWE 
PROJECTLEIDER AGRO/FOOD
Anton Kool is op 1 november 2013 gestart als projectleider agro/food 
bij SMK. Hij is verantwoordelijk voor Groen Label Kas, voor Milieukeur 
plantaardige sectoren bedekte teelt en voor Milieukeur bewerkte en 
verwerkte producten.

Anton studeerde Zoötechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen 
en voltooide de opleiding in 1996 met als afstudeervakken graslandkunde 
en veevoeding. Zijn stage deed hij aan de Lincoln University, Christ-
church, Nieuw Zeeland. Van 1998 tot 2007 was hij eerst als projectme-
dewerker later als projectleider verbonden aan Centrum voor Landbouw 
en Milieu (CLM) te Culemborg. Zijn projecten richtten zich met name op 
het gebied van duurzame landbouw en voedselproductie, landschap en 
natuur.  

Vanaf 2007 werkte Anton als consultant sustainability voor Blonk 
Consultants, voorheen Blonk Milieu Advies en voerde in deze functie vele 
milieuanalyses van uiteenlopende producten en in de agro- en foodketen 
uit. Vanaf 2009 opereerde hij vanuit Curaçao. In dat jaar richtte hij, 
naast zijn werk voor Blonk Consultants, tevens een eigen bureau op dat 
bedrijven en overheden ondersteunde in duurzame ontwikkeling: Kool 
Caribe Consult. Anton woont per oktober 2013 weer in Nederland. 

Petra Remeeus, sinds april 2008 in dienst bij 
SMK als projectleider agro/food, is per 1 oktober 
werkzaam als Supply Chain Specialist Vollegrond 
bij Rijk Zwaan. Bij SMK heeft Petra jarenlang 
succesvol gewerkt aan de certificatieschema’s 
van Groen Label Kas, Milieukeur Plantaardige 
producten (zowel open als bedekte teelt), 
Milieukeur Bewerkte en verwerkte producten en 
de Barometer Duurzame Groenten & Fruit. Ook 
was Petra intensief betrokken bij diverse nieuwe 

MILIEUKEUR EN BAROMETERS

STEFANIE DE KOOL NIEUWE 
PROJECTLEIDER AGRO/FOOD
Stefanie de Kool treedt medio januari 2014 bij SMK aan als projectleider 
agro/food. Zij wordt verantwoordelijk voor Milieukeur plantaardige 
sectoren open teelt, de Barometer Duurzame Bloemist, de Barometer 
Duurzame Groenten en Fruit en de verschillende projecten die daarmee 
te maken hebben. 

Stefanie studeerde Landbouwplantenteelt (agronomie) aan de 
Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 1996 met als 
afstudeervakken ‘tropische plantenteelt’ en ‘voorlichtingskunde en 
bodemvruchtbaarheid’. Daarna werkte ze achtereenvolgens als adviseur 
‘sustainable land use’ bij een bodemconserveringsproject van Ingenieurs 
Bureau Amsterdam in Nicaragua, als technisch assistent bij het Inter-
national Agricultural Centre in Nederland en vervolgens als landbouw 
adviseur voor de Uganda National Farmers Association in Ntungamo 
District, Uganda. 

Vanaf 2001 werkt Stefanie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) 
van Wageningen Universiteit en Research (WUR), eerst als onderzoeker 
duurzame bedrijfssystemen en sinds 2003 als senior projectleider voor de 
business unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit. 

projecten zoals de ontwikkeling van een inter-
nationaal erkend certificaat voor duurzamere 
glasgroenten uit Nederland. Voor haar vertrek 
rondde zij nog het nieuwe Milieukeur schema af 
voor duurzamere teelt van druiven en citrusfruit 
uit Zuid-Afrika.

SMK wenst Petra een goede toekomst bij Rijk 
Zwaan. 
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NIEUWE WEBSITES
SMK ontving de afgelopen maanden veel 
complimenten voor de nieuwe websites die in 
juni online gingen. Positieve reacties waren er 
vooral voor de duidelijke navigatiestructuur, de 
bondige content en de toegankelijke databases 
met de certificatieschema’s, certificatie-instel-
lingen, gecertificeerde producten en keurmerk-
houders. De afgelopen maanden werd nog een 
aantal verbeteringen doorgevoerd. 
Maar…omdat een website nooit klaar is, zijn 
suggesties voor optimalisering altijd welkom 
bij Wim Uljee, communicatieadviseur: 
wuljee@smk.nl 

MILIEUKEUR INTERNATIONAAL
Veel keurmerkhouders van Milieukeur gecertificeerde producten uit de open teelt en uit de 
glastuinbouw exporteren hun producten naar het buitenland. Om aan de vraag van keurmerkhou-
ders te voldoen om ook Engelstalige informatie op de website te publiceren is een menu-item 
‘English’ aan de Milieukeur website toegevoegd. 
Ook komt er steeds meer vraag van buitenlandse telers om onder Milieukeur te kunnen produ-
ceren. Voor hen ontwikkelt SMK een aantal specifieke, op het land afgestemde certificatiesche-
ma’s. Op www.milieukeur.nl/232/english onder meer:
• Keyfacts Milieukeur
• Informatie over de betrouwbare borging van Milieukeur
•  Engelstalige en internationale certificatieschema’s Milieukeur non-food en agro/food 

DIGITALE NIEUWSBRIEF

U kunt SMK nieuws direct via de e-mail 
ontvangen. Inschrijven is eenvoudig via de 
SMK-websites onder het menu-item ‘Nieuws’. U 
kunt een selectie maken van het soort nieuws 
dat u wilt ontvangen. 

TWITTER
In 2011 werd een Twitter-account aangemaakt voor de SMK-organisatie voor het 
distribueren van nieuws voor alle SMK keurmerken. Per oktober 2013 zijn er meer 
dan 350 volgers en werden zo’n 425 Tweets gepubliceerd.
In 2013 registreerde SMK ook individuele Twitter-accounts voor de keurmerken 
en -certificatieschema’s. Via deze accounts wordt specifiek nieuws voor deze 
keurmerken aangeboden. 

Twitter account Twitter naam
SMK SMK
Milieukeur Milieukeur
Barometer Duurzaam Terreinbeheer Duurzaam Terrein
Barometer Duurzame Bloemist Duurzame Bloemist
Barometer Duurzame Slager Duurzame Slager
Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren Duurzame Bakkerij
Barometer Duurzame Groenten en Fruit Duurzame GroenteFruit
Barometer Duurzame Evenementen Duurzame Evenementen
Barometer Duurzame Aquacultuur Duurzame Aquacultuur
EU Ecolabel Europees Ecolabel
Maatlat Duurzame Veehouderij MDV
Groen Label kas Groen Label Kas

 www.milieukeur.nl 
 www.duurzaamterreinbeheer.nl 
 www.barometerduurzamebloemist.nl
 www.barometerduurzamegroenten-fruit.nl (nieuw)
 www.europeesecolabel.nl
 www.maatlatduurzameveehouderij.nl 
 www.groenlabelkas.nl 
 www.tpac.smk.nl
 www.smk.nl

DIGIT@@L 
NIEUWS

Nb: Twitter publicaties worden ook gepubliceerd op SMK’s LinkedIn account www.linkedin.com/company/smk



TPAC
De Toetsingscommissie Inkoop Hout toetst bestaande 
certificatiesystemen voor duurzaam bosbeheer en de 
bijbehorende handelsketen.

 STAATSSECRETARIS MANSVELD 
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BOSBEHEER MALEISIË WEER 
OP DE POLITIEKE AGENDA

NA EEN PERIODE VAN RELATIEVE RUST STAAT HET 
MALEISISCHE HOUTCERTIFICATIESYSTEEM MTCS WEER OP DE POLITIEKE AGENDA. STAATS-
SECRETARIS MANSVELD SCHREEF 2 OKTOBER IN EEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER DAT ZIJ 
VAN PLAN IS HET MTCS-SYSTEEM TE ACCEPTEREN VOOR HET NEDERLANDS INKOOPBELEID. IN 
2010 BLEEF DEZE ACCEPTATIE UIT NADAT TPAC GEOORDEELD HAD DAT MTCS NIET VOLDEED 
AAN DE NEDERLANDSE INKOOPCRITERIA. 

KNELPUNTEN

TPAC constateerde destijds in 2010 drie 
knelpunten: MTCS bood onvoldoende bescher-
ming tegen conversie (het omzetten van 
natuurlijk bos in andere vormen van landge-
bruik), de rechten van de inheemse bevolking 
waren niet voldoende geborgd en geografi-
sche kaarten waren niet beschikbaar voor het 
publiek. Toenmalig staatssecretaris Atsma 
maakte daarop in februari 2011 afspraken met 
MTCS om deze aspecten te verbeteren en kwam 
overeen dat TPAC zich na twee jaar opnieuw 
over MTCS zou buigen. 

CONSULTATIE TPAC

Atsma’s opvolger, PvdA Staatssecretaris 
Mansveld, vroeg in mei van dit jaar aan 
TPAC om antwoord te geven op twee vragen: 
“Is MTCS haar afspraken met het Ministerie 
nagekomen? En zijn de knelpunten wat betreft 
conversie, rechten van inheemse volken en 
kaarten weggenomen?” TPAC onderzocht alle 
relevante documenten en constateerde dat 
MTCS - hoewel er een aantal zaken zijn verbe-
terd met name op gebied van conversie - niet 
aan alle afspraken heeft voldaan en dat de 
knelpunten daarom niet zijn weggenomen. 

VOORNEMEN STAATSSECRETARIS

De Staatssecretaris onderschrijft in haar brief 
aan de Tweede Kamer het belang van TPAC en 
haar toetsingssysteem: “Met het Nederlandse 
TPAS-systeem geven we uitdrukking aan wat 
we met elkaar belangrijk vinden ten aanzien 
van de omgang met ons natuurlijk kapitaal 
en de mensen die van de bossen afhankelijk 
zijn om in hun bestaan te voorzien.” Tegelij-
kertijd betoogt Mansveld dat het uiteindelijke 
doel van haar beleid, namelijk het bevor-
deren van duurzaam bosbeheer, nadelig zou 
kunnen worden beïnvloed als Maleisië als 
koploper op het gebied van duurzaam bosbe-
heer in de Aziatische regio niet wordt erkend 
voor haar inspanningen. Om die reden wil ze 
MTCS belonen voor de verbeteringen en accep-
teren voor het inkoopbeleid, ondanks dat het 
systeem nog niet voldoet aan de Nederlandse 
criteria. 

DEBAT

De werkgevers- en werknemersorganisaties van 
de Nederlandse houthandel en timmerindus-
trie (VVNH, NBvT, FNV en CNV) zijn blij met de 
brief van de Staatssecretaris. Het besluit doet 
recht aan de inspanningen van de Maleisiërs 
zo stellen ze in een gezamenlijk persbericht. 

De NGO’s zeggen echter verbijsterd te zijn over 
het voornemen van Mansveld. De rechten van 
inheemse volken worden niet of nauwelijks 
gerespecteerd vinden WNF, Milieudefensie en 
NCIV en ook wordt bos omgezet naar plantages 
zo stellen de organisaties.

Ook de Tweede Kamer is verdeeld. Tijdens het 
Kamerdebat op 8 oktober jl. steunden VVD en 
PVV het voornemen van de Staatssecretaris, 
maar oppositiepartijen D66, GroenLinks, SP 
en ChristenUnie verweten Mansveld haar eigen 
inkoopbeleid te ondermijnen. De bewinds-
vrouw beloofde daarop de voorwaarde die ze 
verbindt aan de acceptatie in een brief te 
zullen toelichten. Deze brief zal naar verwach-
ting rond de publicatie van deze editie van 
SMK Nieuws naar de Tweede Kamer worden 
gestuurd. Daarna zal de Staatssecretaris met 
de Kamer verder praten. In deze brief zal ze 
ook ingaan op de toezeggingen die de Malei-
sische Minister Douglas Uggah Embas onlangs 
deed aan het Nederlandse kabinet. De Minister 
beloofde tijdens een gesprek met Staats-
secretaris Dijksma van  Economische Zaken 
dat Maleisië de richtlijnen nog verder zal 
aanscherpen en zal gaan voldoen aan de Neder-
landse duurzaamheidseisen. Op 4 december 
spreekt Staatssecretaris Mansveld opnieuw met 
de Tweede Kamer over bosbeheer in Maleisië en 
de bevindingen van TPAC. 



MILIEUKEUR
Certificatiesysteem voor duurzamere producten 
en diensten
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MILIEUKEUR: 
BETROUWBAAR GEBORGD 

MARMOLEUM, PIET BOON 
EN MILIEUKEUR

DE BETROUWBAARHEID VAN EEN KEURMERK STAAT OF VALT MET 
DE BORGING ERVAN. BIJ MILIEUKEUR IS DAT GOED GEREGELD. 

DE NEDERLANDSE DESIGNSTUDIO PIET BOON® EN FORBO FLOORING SYSTEMS 
ZIJN DIT JAAR GAAN SAMENWERKEN. 

Niet alleen de ontwikkeling en herziening van 
de certificatieschema’s, maar ook de controle 
en certificatie van de producten/diensten 
wordt uitgevoerd volgens de Europese normen 
voor productcertificatie (voorheen EN45011, 
nu ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de 
Raad voor Accreditatie (RvA). 

VASTGELEGDE PROCEDURES EN MAATSCHAP-
PELIJK DRAAGVLAK

Het aansturen en coördineren van het proces 
van criteriaontwikkeling en –herziening 
gebeurt onder verantwoordelijkheid van 
Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s). 
Dit zijn ‘stakeholderplatforms’ waarin deskun-
digen van producenten-, consumenten- en 
milieuorganisaties, detailhandel, wetenschap-
pelijke instituten en overheid vertegenwoor-

De twee bedrijven delen dezelfde designfilo-
sofie en stellen hoge eisen aan kwaliteit en 
duurzaamheid. De samenwerking van Piet Boon 
en Forbo resulteerde in een selectie van twaalf 
speciaal geselecteerde Marmoleum kleuren.

digd zijn. In gezamenlijk overleg worden de 
criteria opgesteld waardoor deze een breed 
maatschappelijk draagvlak hebben. 

Bij de ontwikkeling van criteria zijn onder-
zoek- en adviesbureaus betrokken. Daarnaast 
adviseert een begeleidingscommissie SMK en 
de CCvD’s bij de ontwikkeling of herziening van 
criteria. Een begeleidingscommissie bestaat uit 
de aanvrager van criteria voor de betreffende 
productgroep, belanghebbende marktpartijen 
en relevante maatschappelijke organisaties. 

Voorafgaand aan de vaststelling van het certi-
ficatieschema/criteria wordt een openbare 
hoorzitting gehouden. Op basis van het rapport 
en de resultaten van de hoorzitting stelt het 
CCvD het certificatieschema/criteria vast.

ONAFHANKELIJK GECONTROLEERD

Onafhankelijke certificatie-instellingen, waar-
mee SMK een licentieovereenkomst heeft 
afgesloten, toetsen of producten voldoen aan 
de criteria. Deze certificatie-instellingen zijn 
erkend door de Raad voor Accreditatie voor de 
desbetreffende certificatieschema’s. 

De scheiding tussen criteriaontwikkeling (door 
SMK) en toetsing of aan de criteria wordt 
voldaan (door de certificatie-instellingen) is 
aangebracht om belangenverstrengeling te 
voorkomen en sluit aan bij de eisen van de 
RvA. 

PIET BOON: ‘EEN MOOI 
INTERIEUR BEGINT BIJ 

EEN GOEDE BASIS’
Marmoleum is Milieukeur gecertificeerd, 
bestaat voor 97% uit natuurlijke materialen, 
zoals lijnolie, pijnhars, houtmeel, kalksteen en 
jute, en is voor 72% hernieuwbaar. 
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INHEEMSE SPILLEN MET MILIEUKEUR
DE JONGE ONDERNEMING BOOMKWEKERIJ TEURLINCX BEHAALDE AFGELOPEN 

ZOMER HET MILIEUKEURCERTIFICAAT VOOR HUN BOOMKWEKERIJPRODUCTEN. HUN JONGE 
BOMEN, DE ZOGENAAMDE SPILLEN, WORDEN VEELAL AFGENOMEN DOOR ANDERE KWEKERS, 
OM ZE NOG DRIE JAAR VERDER OP TE KWEKEN.

Wilko en Sonja Teurlincx en hun drie kinderen 
wonen en werken in het Brabantse Deurne. 
Het jonge gezin begon in 2008 met een 
boomkwekerij op gepacht land van Sonja’s 
vader. “We hebben hier één perceel van elf 
hectare”, vertelt Wilko. “Ik doe de kwekerij 
en Sonja de administratie. Met af en toe wat 
inhuur van scholieren redden we het prima, 
met z’n tweetjes. “Ons leverseizoen begint 
als de bomen hun bladeren verloren hebben 
in november en loopt door tot in april, mei”, 
zegt Sonja. “We hebben geen containerteelt, 
dus alle bomen en spillen komen uit de volle 
grond.”

INHEEMSE SOORTEN

Het bedrijf is gespecialiseerd in zo’n 40 hoofd-
soorten spillen (jonge bomen) en laanbomen 
met herkomst. De bomen zijn dus niet alleen 
letterlijk van Nederlandse bodem, ze staan 
ook op de Rassenlijst Bomen, die bestaat uit 
inheemse soorten. Dat heeft twee voordelen: 
de bomen doen het goed in het Nederlandse 
klimaat en van een goede bosbouw herkomst 
kun je makkelijker een boom maken, omdat 
er vroeger al op rechtheid is geselecteerd. 
Eiken, beuken, elzen en berken: stuk voor stuk 
prachtige laanbomen die in Nederland goed tot 
wasdom komen.

GOEDE UITSTRALING

Over de reden om zich te laten certificeren met 
Milieukeur vertelt Sonja: “Het geeft ons inzicht 

in hoe we het doen qua middelengebruik en 
het geeft een goede uitstraling naar de buiten-
wereld. Bovendien vragen klanten specifiek 
naar duurzamere bomen met een Milieukeur-
certificaat en ik wil geen ‘nee’ meer verkopen.”

ADMINISTRATIE MIDDELEN

Sonja en Wilko stellen dat zij vrij eenvoudig 
aan de Milieukeur-eisen konden voldoen. “Ik 
spuit al heel weinig, want ik heb daar zelf 
een hekel aan”, zegt Wilko. “We wieden het 
onkruid mechanisch en spuiten voorname-
lijk met zwavel, tegen meeldauw, een soort 
schimmel die de groei remt. De administratie 
van middelen had wel wat voeten in aarde. We 
hielden het natuurlijk al wel bij, maar om aan 
de eisen te voldoen moesten we niet alleen per 
oppervlakte gaan bijhouden wat we gebruiken, 
maar ook per rij bomen. Het voordeel ervan is 
wel dat we nu een gedetailleerd inzicht hebben 
in ons middelengebruik ”

DUWTJE IN DE RUG

Inmiddels is het bedrijf al voor de kweek van 
2013 gecertificeerd en zal Sonja dus ook dit 
najaar uitgebreid communiceren dat Teurlincx 
bomen met Milieukeur levert. “Ik ben al bezig 
met ons briefpaper en een najaarsmailing, en 
hopelijk gaat het Milieukeur certificaat ons een 
duwtje in de rug geven!” 

KLANTEN VRAGEN 
SPECIFIEK NAAR 
DUURZAMERE 

BOMEN MET EEN 
MILIEUKEURCERTIFICAAT 

EN IK WIL GEEN ‘NEE’ 
MEER VERKOPEN.
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RONDEEL EIEREN 
OP GROTE HOOGTE

EEN AANTAL MAANDEN GELEDEN VERZOCHT KLM HAAR CATERAAR MET 
EEN UNIEK, DUURZAAM EN LOKAAL GEPRODUCEERD BROODJE TE KOMEN EN DIE VOND DAT 
IN - ONDER ANDERE – HET RONDEEL. ONDER HET MOTTO ‘WAT JE VAN DICHTBIJ HAALT IS 
LEKKER’, BETREKT KLM HAAR INGREDIËNTEN VAN LOKALE NEDERLANDSE BOEREN. PETER 
KOELEWIJN VAN RONDEEL IS ER UITERAARD MEE IN ZIJN NOPJES DAT ER VOOR RONDEEL 
EI, MAAR OOK RONDEEL KIPPENVLEES GEKOZEN IS. 

LEGHEN WORDT VLEESKIP

“Wij hebben het streven om maximaal nut te 
halen uit ons product en dat houdt bijvoor-
beeld in dat we hebben nagedacht over wat 
we zouden kunnen doen met onze tweede 
keus eieren. Daar hebben we zeer onlangs een 
speciale Rondeel mayonaise van ontwikkeld. 
Maar in datzelfde streven naar meerwaarde 
merkten we dat we meer aandacht moesten 
schenken aan onze aanpak van de kip zelf 
wanneer die aan het einde van haar leven is. 
Ook waren wij geschrokken van berichten over 
Europese diepvrieskippen die in Afrika tegen 
dumpprijzen werden verkocht. Dat bericht 
heeft op ons indruk gemaakt, zeker omdat wij 
niet precies wisten wat er met het vlees van 
onze leghennen gebeurde, nadat zij geslacht 
werden. Samen met een ketenpartner hebben 
wij een methode ontwikkeld om de leghen aan 
het eind van haar leven aangepaste voeding te 
geven, waardoor de vleeskwaliteit toeneemt. 
Op die manier kun je de leghennen uitstekend 
geschikt maken voor de veeleisende, Neder-
landse consument. Ook dat is een voorbeeld 
van creatief denken waardoor je je product 
beter benut.”

UNIEK PRODUCT

Juist toen Rondeel een betere bestemming 
had gerealiseerd voor de kippen na de slacht, 
klopte Qizini bij hen aan met een verzoek. 
“Qizini is een van onze partners en tevens een 

leverancier van KLM”, legt Koelewijn uit. “Zij 
lieten ons weten op zoek te zijn naar een uniek 
product.”

COMBINATIE MET MILIEUKEUR

Het is sinds afgelopen zomer een feit: ook in 
de lucht kun je genieten van een duurzamere 
keuze. Rondeel eieren zijn namelijk niet alleen 
gecertificeerd met drie sterren van het Beter 
Leven Kenmerk van de Dierenbescherming, 
maar ook met Milieukeur. “Destijds hebben 
wij heel bewust gekozen voor zowel Dierenbe-
scherming als Milieukeur”, vertelt Koelewijn. 
“De kracht zit ‘m namelijk in de combinatie: 
het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbe-
scherming staat voor diervriendelijkheid, 
Milieukeur voor een duurzamere productie-
methode, inclusief zaken als energieverbruik, 
reductie van uitstoot, en regels voor voer en 
mest en diervriendelijkheid.”

POPULAIRDER

Over de afzet van Rondeel heeft Koelewijn 
niets te klagen. “Het Rondeel concept wordt 
steeds populairder en, heel eerlijk gezegd, 
zou ik best een paar nieuwe Rondeel kippen-
houders erbij willen. Tegelijkertijd zeg ik ook 
eerlijk dat het niet voor iedereen is. Je moet 
aan veel eisen voldoen en je moet niet willen 
gaan voor een maximale winst. Waar je wel 
voor moet gaan is maximale benutting van je 
product en kwaliteit. Dat, in combinatie met 
aandacht voor diervriendelijkheid en milieu, 
levert uiteindelijk de meeste continuïteit op, 
en dus een gezond bedrijf.” 

Wil je met eigen ogen zien hoe het 
eraan toegaat in een Rondeel kippenhouderij? 
Je kunt het Rondeel elke dag van 09.30 uur tot 
zonsondergang bezoeken. Hiervoor hoef je geen 
afspraak te maken en ook geen entree te betalen. 
Zie www.rondeeleieren.nl



 HET NIEUWE PAND VAN ITB2 DATACENTERS, GENOMINEERD VOOR DE PUBLIEKSPRIJS ARCHITECTUUR APELDOORN.          
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TWEEDE 
DATACENTER 

MET MILIEUKEUR 

VOOR KLIMAAT-

BEHEERSING

ER KWAM HEEL WAT DENK- EN REKENWERK AAN TE PAS, EN DE INZET VAN 
INNOVATIEVE KOELMETHODEN, MAAR HET RESULTAAT MAG ER OOK ZIJN. HET NIEUWE 
DATACENTER VAN ITB2-DATACENTERS IS ENERGIEZUINIG EN IS HET TWEEDE DATACENTER 
VAN NEDERLAND MET EEN MILIEUKEUR CERTIFICAAT VOOR DE KLIMAATBEHEERSING. 

Erwin Born is met zijn bedrijf Tier3 als adviseur 
nauw betrokken geweest bij dit mooie resul-
taat. Met zijn bedrijf richt hij zich op advies 
in ontwikkeling van datacenters, en dan vooral 
op het energiezuiniger maken daarvan, zonder 
concessies te doen aan betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid. “Dat laatste is superbelang-
rijk voor een datacenter”, zegt Erwin. “Een 
datacenter moet nu eenmaal altijd in bedrijf 
zijn, aangezien overheden, bedrijven en instel-
lingen nu juist vanwege de betrouwbaarheid 
hier hun data en rekenkracht onderbrengen.”

ONDER DE LOEP

Exploitant ITB2-Datacenters  vroeg aan Erwin 
om het ontwerp van zijn nieuwe datacenter 
nog eens goed onder de loep te nemen, voordat 
er gebouwd zou worden. “In tegenstelling tot 
normale utiliteitsbouw”, legt Erwin uit, “is bij 
een datacenter het ontwerp van de installaties 
voor de binnenruimte veel kritischer. Elektri-
citeit en koeling zijn de vitale onderdelen van 
een datacenter. De kneep zit ‘m erin deze zo 
zuinig mogelijk te maken met de voorwaarde 
van een optimale betrouwbaarheid.”

VERBETERINGEN

Na bestudering bleek dat Erwin nog verbete-
ringen in het ontwerp kon doorvoeren onder 
meer in de elektriciteitsvoorziening. “De èchte 
energiewinst zit echter in de koeling. Daarvoor 
hebben we gebruik gemaakt van een speciaal 
uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde 
oplossing op basis van een indirect adiaba-
tisch koelsysteem.”

KOELING DOOR VERDAMPING

Bij een indirect adiabatisch koelsysteem wordt 
de lucht, heel eenvoudig, gekoeld door verdam-
ping. Erwin: “Door middel van hogedruknevel 
laten we water verdampen. Doordat hiermee 
verdampingsenergie wordt onttrokken aan de 
lucht, daalt de luchttemperatuur. Hierdoor 
hoeven we niet te werken met koelvloeistoffen 
zoals freon, en de bijbehorende compressor-
koeling en dat scheelt in het energieverbruik. 
We moesten trouwens wel grotere koelma-
chines bouwen dan gepland, omdat we voor 
een lager energieverbruik per se geen gebruik 
wilden maken van compressorkoeling. Als 
we de economische terugverdientijd hadden 
willen verkorten, zouden we bijkoeling met 
compressoren wel voorzien hebben, maar we 
kozen er dus voor om een lager energieverbruik 
voorop te stellen.”

REDEN CERTIFICERING

Over de reden van Milieukeurcertificering zegt 
Niels Hensen, CEO ITB2 Datacenters: “Op de 
markt van datacenters wordt veel geroepen 
over energie-efficiëntie, maar het is nog veel 
te vaak de slager die zijn eigen vlees keurt. Wij 
wilden een onafhankelijk en toetsbaar certi-
ficaat, dat bevestigt dat wij aan de strengste 
eisen voldoen. Daarvoor moesten we overigens 
nog veel meer doen dan energiezuinig zijn, het 
heeft bijvoorbeeld ook gevolgen gehad voor de 
gebruikte bouwmaterialen en voor de inkoop 
van de elektriciteit: dat is Milieukeur gecertifi-
ceerde groene stroom geworden.”

VOORDELEN

Een voordeel van de certificering ziet Niels in de 
vraag vanuit de overheid. “Overheden hechten 
steeds meer waarde aan geborgde duurzaam-
heid, en met een Milieukeur certificaat kun je 
dat aantonen. Dat geeft je een concurrentie-
voordeel in aanbestedingstrajecten.” Tenslotte 
biedt de certificering nog een ander voordeel 
vervolgt Erwin: “Je moet bijvoorbeeld een 
energie-meetsysteem hebben, waarmee je 
nauwkeurig inzicht krijgt in je verbruik. Zo 
kwamen we erachter dat we relatief nog veel 
energie verbruikten voor verlichting. Door 
een simpele ingreep, namelijk de timer van 
de verlichting terugbrengen van een half uur 
naar een kwartier nadat iemand door de sensor 
loopt, bespaarden we dertig procent op ons 
verbruik voor verlichting!” 
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MONITOR DUURZAAM VOEDSEL 
2012: STERKE GROEI MILIEUKEUR 

HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN PRESENTEERDE IN JUNI DE 
MONITOR DUURZAAM VOEDSEL 2012. 

De monitor geeft aan dat consumentenbeste-
dingen aan voedselproducten voorzien van 
een Milieukeur logo met 62.1% zijn gestegen 
van 24.3 miljoen in 2011 naar 39.4 miljoen 
in 2012.

De gemeten groei was vooral zichtbaar bij AGF 
en vlees. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
het Milieukeur logo nu beter zichtbaar is op 
eindproducten.
De cijfers uit de Monitor hebben betrekking 
op in Nederland verkrijgbare producten in de 
belangrijkste afzetkanalen (zoals supermarkten 
en de out-of-home markt). Er werd gemeten 
via de omzet van gelabelde producten, d.w.z. 
producten voorzien van het logo van Milieu-
keur.

MILIEUKEUR GROTER DAN GEMETEN IN DE 
MONITOR

Een aanzienlijk deel van de Milieukeur gecer-
tificeerde voedselproducten wordt zonder 
Milieukeur logo aangeboden in het schap, of 
in producten verwerkt (geschat op 75%). Dit 
betekent dat het aandeel Milieukeur producten 
in werkelijkheid vele malen groter is dan 
gemeten in de Monitor. De reden hiervoor is 
dat Milieukeur veel in de business-to-business 
markt wordt gebruikt. Het certificaat borgt 

DUURZAME AGF

DUURZAME EIEREN

DUURZAAM VLEES, VLEESWAREN 
EN VLEESVERVANGERS

MONITOR DUURZAAM VOEDSEL 2012

De consument kocht in 2012 ruim 19% meer 
biologisch, Fairtrade, Rainforest en Milieu-
keur AGF. Het marktaandeel van duurzame AGF 
steeg van 5,8 naar 6,8 procent.

De totale omzet in duurzaam geproduceerde 
eieren steeg in 2012 met 23,1 procent

De consument besteedde in 2012 in totaal 
420,9 miljoen euro aan duurzaam vlees, vlees-
waren en vleesvervangers, een groei van 48,2 
procent ten opzichte van 2011.

AANDEEL MILIEUKEUR

De bestedingen voor Milieukeur-AGF groeiden 
met 51.7% van 17.4 miljoen in 2011 naar 26.4 
miljoen in 2012.

De consumentenbestedingen voor Milieukeur-
eieren stegen met 31.6% van 1.9 miljoen in 
2011 naar 2.5 miljoen in 2012.

Milieukeur-vlees en -vleeswaren groeide met 
129.4% van 5.1 miljoen in 2011 naar 11.7 
miljoen in 2012. Deze groei komt vooral omdat 
een landelijke supermarkt het Milieukeur-logo 
sinds 2012 front-on-pack op varkensvleespro-
ducten plaatst.

namelijk dat voedsel op een duurzamere 
manier is geproduceerd volgens de criteria van 
Milieukeur. Ketens en ketenpartijen kunnen 
hun aandeel duurzamere producten aantonen 
met het certificaat, maar hebben uiteenlo-
pende redenen om het logo niet op voedsel-
verpakkingen af te beelden. 

MILIEUKEUR GROTER 
DAN GEMETEN IN DE 

MONITOR
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THEO VOGELZANG: 

“IK VIND DAT DE NEDERLANDSE 
OVERHEID MILIEUKEUR 
ONVOLDOENDE ONDERSTEUNT.”

HUUB VAN DER MAAT:

“MILIEUKEUR OP EEN PRAKTISCHE 
MANIER BLIJVEN AFSTEMMEN OP 
VOORLOPERS.”

Theo Vogelzang verlaat na twaalf jaar als milieudeskundige het College 
van Deskundigen agro/food. Theo is ‘onderzoeker bestuur en beleid’ bij 
het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en was daarvoor werkzaam 
bij Stichting Natuur & Milieu. Hij heeft als Collegelid in al die jaren 
het nodige zien veranderen. “Een echt opvallende ontwikkeling van de 
afgelopen tijd, is dat de retail in beweging is gekomen om producenten 
te motiveren een geborgd duurzamer product te leveren. Daarbij speelt 
Milieukeur als keurmerk voor het tussensegment een steeds belangrijker 
rol. Wat ik daarbij erg jammer vind is dat de Nederlandse overheid 
Milieukeur maar beperkt ondersteunt. En dan bedoel ik niet alleen 
financieel, maar ook in strategische zin. Ik vind het teleurstellend dat 
de overheid zo weinig support geeft aan branches en sectoren om aan 
de hand van de Milieukeur criteria een verduurzaming in produceren - 
en daarmee uiteindelijk consumeren - te realiseren.” 
Theo heeft respect voor de wijze waarop SMK als organisatie heeft 
ingespeeld op de veranderde omstandigheden. “SMK heeft keihard 
gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe strategieën, programma’s en 
de uitvoering ervan. Zoals diverse maatlatten en barometers, nieuwe 
Milieukeur criteria voor productgroepen, het maken van specifieke 
Milieukeur criteria voor buitenlandse telers en het deelnemen aan 
diverse projecten. Ik heb daar veel waardering voor en ik vond het ook 
mooi om daar deel van te hebben uitgemaakt. ”
Theo kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in het College van 
Deskundigen agro/food. “Ik vond de onderwerpen altijd reuze interes-
sant en ik ben blij dat ik als onafhankelijk deskundige een bijdrage 
heb kunnen leveren aan het verduurzamen van de agrarische sectoren 
in ons land.” 

Huub van der Maat, lid van het College van Deskundigen agro/food 
sinds de oprichting ervan in 1995, neemt nu afscheid. Achttien jaar 
geleden werd Huub in het College aangesteld vanuit zijn activiteiten bij 
LTO; later was zijn inbreng op de praktijk gebaseerd vanuit zijn onder-
nemerschap in de fruitteelt. Huub blikt terug: “Ik vind het erg positief 
dat Milieukeur na al die jaren nog steeds een belangrijke rol speelt in 
het verduurzamen van de agro/food sector. Het is in die zin ook een 
‘duurzaam’ keurmerk. Dat heeft volgens mij als reden dat SMK meebe-
weegt met wat zich in de maatschappij afspeelt en wat die vraagt. 
Dat uit zich bijvoorbeeld in het toevoegen van thema’s en criteria in 
certificatieschema’s en de ontwikkeling van maatlatten en barometers.” 

Huub vervolgt: We zien nu gelukkig de trend dat steeds meer onderne-
mers hun duurzamere producten laten certificeren voor Milieukeur. Die 
ontwikkeling van een steeds groter volume en assortiment Milieukeur 
producten is natuurlijk erg positief. Maar ik constateer ook dat reguliere 
teelten steeds duurzamer produceren en naar het niveau van Milieukeur 
toe kruipen. De uitdaging voor SMK zit hem in dit verband erin om de 
criteria af te blijven stemmen op de circa 30% voorlopers in de markt, 
zònder dat dit een onwerkzaam pakket aan maatregelen en eisen gaat 
opleveren.” 

NIEUWE SAMENSTELLING COLLEGES VAN 
DESKUNDIGEN

SMK gaat de specifieke kennis van de Colle-
geleden betreffende dierlijke en plantaardige 
sectoren beter tot uiting laten komen in een 
nieuwe samenstelling van de Colleges. De 
huidige drie Colleges van Deskundigen (CvD) 

agro/food, Groen Label Kas (GLK) en Maatlat 
Duurzame Veehouderij en Aquacultuur (MDVA) 
gaan zich reorganiseren. Het CvD agro/food-
dierlijk wordt verantwoordelijk voor Milieukeur 
dierlijke producten, Bewerkte en Verwerkte 
producten, Barometer Duurzame Slager, en 
MDVA.

Het CvD agro/food-plantaardig wordt verant-
woordelijk voor Milieukeur open en bedekte 
teelten, Bewerkte en Verwerkte producten, 
Barometer Duurzame Bloemist, Barometer 
Duurzame Groenten & Fruit, Barometer 
Duurzame Bakkerij en Zoetwaren en GLK.
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MILIEUKEUR OPEN EN BEDEKTE TEELTEN:

STEEDS GROTER ASSORTIMENT 
EN VOLUME DUURZAMERE 
PRODUCTEN

ER IS EEN TOENEMEND AANTAL BEDRIJVEN DAT PLANTAARDIGE 
PRODUCTEN DUURZAMER TEELT ONDER MILIEUKEUR CERTIFICERING. 

Op totaal bijna 4.500 hectare wordt door 179 
bedrijven een ruim assortiment Milieukeur 
producten verbouwd. Een deel van de teelten 
vindt in het buitenland plaats (Spanje, Italië, 
binnenkort ook Zuid-Afrika).

MILIEUKEUR ASSORTIMENT BEDEKTE TEELT:

•  Aubergines
•  Courgettes
•  (Snack)Komkommers
•  Kruiden
•  Paddenstoelen 
•  (Snack)Paprika’s
•  Pepers
•  Taugé  
•  Tomaten (ook tros-, cherry-, snacktomaten)
•  Witlof(trek)

MILIEUKEUR ASSORTIMENT OPEN TEELT: 

•  Aardappelen (Alexia, Anaïs, Annabelle, 
Actrice, Challenger, Cupido, Doré, Eigen-
heimer, Frieslander, Gourmandine, Ingrid, 
Inova  Melody, Nicola, Rosagold, Santé) 

•  Andijvie
•  Aromatische kruiden (basilicum, bieslook, 

dille, munt, peterselie, rozemarijn, etc.)
•  Bleek- en knolselderij
•  Fruit (aardbeien, appels, peren, kruis-

bessen, blauwe bessen, kiwibessen, 
bramen, frambozen, kersen en pruimen. 
Binnenkort ook citrusfruit en druiven uit 
Zuid-Afrika).

•  Gerst en tarwe
•  Kruiden
•  Kool (broccoli, bloemkool, spitskool, 

boerenkool, paksoi, Chinese kool)
•  (Winter)Peen 
•  Prei
•  Sla (frisée, ijsberg, salanovo, rucola, baby 

leaf)
•  Spinazie
•  Witlof (pennen)

BOOMKWEKERIJ SECTOR

In de boomkwekerijsector zijn er 58 bedrijven 
die op bijna 2.000 hectare telen volgens 
Milieukeur criteria. Het betreft dan de 
duurzamere teelt van  laan- en parkbomen, 
bos- en haagplantsoen, coniferen, heesters, 
klimplanten, rozen en vruchtbomen.

MILIEUKEUR OPEN EN BEDEKTE TEELTEN – SEPTEMBER 2013

   Areaal Aantal bedrijven
Bedekte teelten  151 Ha 26
Open teelten overig 2.382 Ha 94
Open teelt boomkwekerijproducten 1.956 Ha 59
Totaal 4.489 Ha 179

DUURZAMER GEPRODUCEERD

De Milieukeur certificatieschema’s voor open 
en bedekte teelten borgen dat telers hun 
gecertificeerde producten telen op basis van 
belangrijke duurzaamheidsthema’s:

•  Gewasbescherming (beperking middelen en 
inzet biologische middelen)

•  Water en nutriënten (beperking van water-
gebruik en meststoffen)

• Hygiëne
• Beperking van emissies (CO2, lachgas)
•  Energie (beperking gebruik, en gebruik 

groene energie)
•  Lichthinder (minimaal 95% lichtafscher-

ming)
• Afval (verplichte afvalscheiding)
• Verpakkingen (pvc niet toegestaan)
•  Werkomstandigheden (controle op CAO, 

ARBO, veiligheid, cursussen) 



 WETHOUDER VAN POELGEEST  

 INEKE VLOT, MANAGER NON-FOOD TEKENDE 
NAMENS SMK HET CONVENANT  
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INVOERING  
MILIEUTHERMOMETER 
ZORG IN DE AMSTERDAMSE 
ZIEKENHUIZEN

DE BESTUREN VAN ZEVEN AMSTERDAMSE ZIEKENHUIZEN 
GAAN ZICH STERK MAKEN VOOR HET VERBETEREN VAN DE MILIEUPRES-
TATIES. DE AFSPRAKEN HIEROVER ZIJN VASTGELEGD IN HET CONVENANT 
‘AMSTERDAMSE ZIEKENHUIZEN WERKEN SAMEN AAN DE ZORG VOOR EEN 
BETER MILIEU’. 

Zeven ziekenhuisbestuurders en zeven 
managers van publieke en private partners 
ondertekenden dinsdag 12 november in 
de ambtswoning van de burgemeester van 
Amsterdam het convenant. De gemeente 
Amsterdam begeleidt de ziekenhuizen bij de 
concrete stappen naar een structureel duurza-
mere bedrijfsvoering. 

CERTIFICAAT

Het idee om samen met de Amsterdamse 
ziekenhuizen een ‘milieuconvenant’ te 
sluiten ontstond tijdens een werkbezoek van 
wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimte-
lijke Ordening, Grondzaken en Klimaat en 
Energie) aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
(OLVG). Het OLVG was als eerste Amsterdamse 
ziekenhuis reeds in het bezit van de Zilveren 
Milieuthermometer.  De zorginstellingen in 
Amsterdam gingen de ziekenhuizen al voor 
met een convenant Zorg dat in november 
2011 werd ondertekend.

HET CONVENANT

In het convenant verplichten de ziekenhuizen 
zich om het niveau brons, zilver of goud van 
de Milieuthermometer Zorg te behalen: ‘brons’ 
vóór juli 2014 en het streven naar ‘zilver’ of 
‘goud’ vóór juli 2015. Ook spraken de zieken-
huizen daarin af  dat zij stakeholders (zoals 
zorginkopers, zorgverzekeraars, personeel, 
patiënten en bezoekers) informeren over het 
verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Na 
2015 worden nieuwe duurzaamheidsambities 
door de ziekenhuizen en de gemeente vastge-
steld.

SAMENWERKING PUBLIEKE EN PRIVATE 
PARTIJEN

Het convenant biedt meerwaarde door de 
samenwerking van publieke en private partijen 
in de zorgketen. Tijdens de looptijd van het 
convenant zullen de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied, Waternet, Westpoort Warmte, 
Philips en Agentschap NL actief samenwerken 
met de gemeente en de ziekenhuizen, om de 
verdere verduurzaming van de ziekenhuizen te 
ondersteunen. Hierdoor ontstaat een uitwisse-
ling van kennis die de zorgketen als geheel een 
kans biedt om concrete stappen naar verdere 
verduurzaming te nemen. 

DUURZAAMHEIDSTHEMA’S

De Milieuthermometer Zorg draagt bij aan de volgende maatschappelijke en duurzaamheid-
thema’s:
•  Circulaire Economie; behoud van grondstoffen door deze in een kringloop te brengen
•  Duurzamer voedsel en terugdringing voedselverspilling 
•  Duurzame inkoop
•  Duurzamer (ver)bouwen
•  Minder CO2-uitstoot door gebruik van zuinige voertuigen en efficiënt goederen- en perso-

nenvervoer
•  Terugdringing van CO2-uitstoot door minder energiegebruik 
•  (Mogelijke) kostenbesparingen

DE ONDERTEKENAARS VAN HET CONVENANT ZIJN: ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, SINT LUCAS ANDREAS ZIEKEN-
HUIS, BOVENIJ ZIEKENHUIS, SLOTERVAARTZIEKENHUIS, ANTONI VAN LEEUWENHOEK, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, 
VU MEDISCH CENTRUM, PHILIPS, MILIEU PLATFORM ZORGSECTOR,  SMK (STICHTING MILIEUKEUR), OMGEVINGS-
DIENST NOORDZEEKANAALGEBIED, WATERNET, WESTPOORT WARMTE EN GEMEENTE AMSTERDAM.
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ZIEKENHUIS AMSTELLAND BEHAALT ALS EERSTE ZORGINSTELLING IN 
NEDERLAND HET GOUDEN NIVEAU VAN DE MILIEUTHERMOMETER 
ZORG/MILIEUKEUR

De heer Moors, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Ziekenhuis Amstelland ontving 
donderdag 3 oktober uit de handen van 
Adriaan van Engelen van MPZ en burgemeester 
Jan van Zanen van de Gemeente Amstelveen 
het certificaat op het gouden niveau van de 
Milieuthermometer Zorg. Het ziekenhuis mag 
daarmee ook het officiële keurmerk Milieukeur 
voeren. Ziekenhuis Amstelland is de eerste 
zorginstelling in Nederland die het gouden 
certificaat ontving.
Burgemeester van Zanen van de gemeente 
Amstelveen noemde dit een bijzondere 
prestatie en een fantastisch voorbeeld voor 
andere zorginstellingen in de regio en in 
Nederland.
Jacques Moors, voorzitter van de Raad van 
Bestuur, is erg trots op deze erkenning. “Milieu 
was altijd al een belangrijk item voor ons 
ziekenhuis, maar vanaf 2010 is het ziekenhuis 
intensiever aan de slag gegaan met duurzaam-
heid en milieu. Dat past geheel en al binnen 
het beleid van het ziekenhuis. En het resul-
taat mag er zijn: in 2012 het certificaat op het 
zilveren niveau en dan nu goud”.

BELANGRIJKE BESPARINGEN

De heer Moors legt uit dat naast de voor de 
hand liggende milieuaspecten ook items als 
inkoop, gevaarlijke stoffen, catering van 
personeel en patiënten, vervoer en papier-, 

textiel- en kunstoffenverbruik onder de loep 
worden genomen. “Deze certificatie gaat heel 
breed,” aldus Moors. “In 2011 sloten wij een 
duurzaamheidsconvenant met de Gemeente 
Amstelveen. Daarbij was, net als bij de normen 
van Milieuthermometer Zorg, de emissie van 
CO2 een aandachtspunt. Het ziekenhuis reali-
seerde een reductie in de CO2 uitstoot van 
maar liefst 15% en we wekken 78.2% van onze 
totale energiebehoefte zelf op!”.

MILIEUTHERMOMETER ZORG

De Milieuthermometer Zorg is een helder 
milieuzorgsysteem met strenge, maar duide-
lijke criteria. Het systeem geeft praktische 
handvatten voor certificering en borging van 
de milieuzorg binnen ziekenhuizen en zorgin-
stellingen. Ziekenhuis Amstelland voldeed aan 
alle criteria en ontving daarom het gouden 
certificaat dat is gekoppeld aan het keurmerk 
Milieukeur. 

MILIEU PLATFORM ZORG (MPZ)

MPZ is een organisatie die kennis ontwikkelt en verspreidt voor een duurzamere bedrijfsvoering 
van de intramurale zorg. Er zijn 76 zorginstellingen lid van MPZ en in 2013 hebben inmiddels 
meer dan 25 ziekenhuizen en zorginstellingen aangegeven met de Milieuthermometer Zorg te 
werken richting certificering. Meer info: www.milieuplatform.nl.

FANTASTISCH 
VOORBEELD 

VOOR ANDERE 
ZORGINSTELLINGEN 
IN DE REGIO EN IN 

NEDERLAND

(VAN LINKS NAAR RECHTS) ADRIAAN VAN ENGELEN VAN MPZ, FERI DULLER VAN 
KEURMERKINSTITUUT, WETHOUDER GROOT VAN AMSTELVEEN, WIM ULJEE VAN 
SMK EN JACQUES MOORS VOORZITTER RVB, ANGÈLE VAN ZUNDERT MANAGER 
BEDRIJFSBUREAU FACILITAIR BEDRIJF  EN FRANS HEERENS ENERGY & ENVIRONMENTAL 
COORDINATOR VAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND (FOTO: AMSTELVEENWEB.COM).

DE HEER MOORS, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZIEKENHUIS 
AMSTELLAND ONTVANGT VAN ADRIAAN VAN ENGELEN VAN MPZ EN BURGE-

MEESTER JAN VAN ZANEN VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN HET CERTIFICAAT OP 
HET GOUDEN NIVEAU VAN DE MILIEUTHERMOMETER ZORG/MILIEUKEUR.
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MILIEUKEUR VOOR 
‘VITAMINEBOMMETJES’ 
VAN KG FRUIT 

DE KIWIBESSEN VAN KG FRUIT BV UIT HET ZEEUWSE KAPELLE ZIJN ONLANGS 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD. VOOR HET EINDE VAN DIT JAAR GAAT DOMUS DE JONGE, 
EIGENAAR VAN HET FRUITTEELTBEDRIJF, DE COMMERCIËLE MARKT OP MET DE KIWIBES. “DE 
CERTIFICERING HEEFT DAARBIJ ZEKER GEHOLPEN”, ZO ZEGT HIJ.

De drang om zich te onderscheiden op de 
markt bracht Domus de Jonge, oprichter van 
KG Fruit, tot het kweken van de kiwibes. “Ik 
teel al bijna dertig jaar appels en peren en 
doe dat nog steeds, maar als ondernemer denk 
je altijd na over verbetering en vernieuwing 
van je producten en je bedrijf. Zo besloot ik 
de kiwibes toe te voegen aan ons assortiment. 
Het is een nog vrij onbekende fruitsoort, maar 
met een enorme potentie.”

“IN GOEDE AARDE”

“De kiwibes is een lekker zoete vrucht, met 
veel vitamines en mineralen, een echt vitami-
nebommetje. En hij ziet er ook nog eens mooi 
uit. Drie jaar zijn we nu bezig met de ontwik-
keling ervan. Dit fruit ‘valt in goede aarde’, 
klanten kopen het product vaak opnieuw. 
Daarom durfden we het dit jaar commerciëler 
aan te pakken. We brengen de kiwibes nu aan 
de man via Nature’s Pride, de grootste exoten 
importeur en exporteur van Nederland. Daar 
hebben we een langdurig samenwerkingsver-
band mee afgesloten. Nature’s Pride belevert 
supermarkten in heel Nederland en in het 
buitenland. 

De Jonge oogstte dit jaar ongeveer 7.000 kilo 
kiwibessen, in de eerste week van september 
begon de pluk. Die opbrengst is een verdubbe-

ling ten opzichte van vorig jaar. In 2014 vindt 
zelfs een verdrievoudiging plaats en de jaren 
erna ook weer. “Binnen vijf jaar moeten we op 
70.000 tot 100.000 kilo kiwibessen kunnen 
komen”, zegt de fruitteler. 

“DEZE STAP LAG VOOR DE HAND” 

“Bij het vermarkten van ons product, past ook 
de certificering door Milieukeur”, vindt De 
Jonge. “Steeds meer afnemers vragen erom. 
Daarnaast is het voor ons gewoon vanzelf-
sprekend dat we een goed bedrijfsrendement 
combineren met bescherming van het milieu, 
met het benutten van de talenten van onze 
medewerkers en met een bijdrage aan de stabi-
liteit van de samenleving waarin wij werken 
en leven. Voor onze appels en peren hebben 
we jaren geleden al het internationale certifi-
caat van GlobalG.A.P. verworven. De stap naar 
Milieukeur lag voor ons dus voor de hand. De 
systemen sluiten vrij naadloos op elkaar aan.” 

BESPUITING NIET NODIG 

Momenteel zijn er geen ziekten die een 
bedreiging vormen voor de teelt van kiwibes. 
De Jonge: “Dat scheelt natuurlijk enorm. De 
vruchten hoeven niet bespoten te worden. Het 
enige grote punt van aandacht, voor zowel 
telers van de kiwibes als voor SMK, is de vraag 

hoe lang we kiwibessen nog kunnen laten certi-
ficeren onder het Milieukeur eisenschema van 
houtig kleinfruit. Kiwibessen vragen namelijk 
om een intensieve bemesting, waardoor er een 
hoog percentage stikstof vrijkomt. De normen 
die daarvoor gelden moeten we eens goed 
samen onder de loep nemen. Misschien moet 
de kiwibes een eigen schema krijgen.” 
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BAROMETER DUURZAME 
GROENTEN & FRUIT
NU OOK CRITERIA VOOR DE GROOTHANDEL

KORTGELEDEN WERD EEN NIEUWE WEBSITE GEPUBLICEERD VOOR DE BAROMETER 
DUURZAME GROENTEN & FRUIT. HET CERTIFICATIESCHEMA DAT AL CRITERIA BEVATTE VOOR 
DE RETAIL WERD TEVENS UITGEBREID MET CRITERIA VOOR DE GROOTHANDEL.

Met de Barometer Duurzame Groenten & Fruit 
toont een groothandel of retailer aan dat deze 
duurzamer onderneemt door een duurzamere 
bedrijfsvoering en de inkoop of verkoop van 
duurzamere groenten en fruit. 

INKOOP EN BEDRIJFSVOERING

De Barometer Groenten & Fruit meet het 
aandeel duurzamere agf-producten aan de 
hand van inkooppercentages (groothandel) 
of verkooppercentages (retail). Afhankelijk 
van dit percentage en het aantal punten dat 
wordt behaald op de bedrijfsvoering, wordt 
een bedrijf gecertificeerd op het bronzen, 
zilveren of gouden niveau van de Barometer. 
Het gouden niveau is gelijk aan Milieukeur.

Bij duurzamere inkoop of verkoop gaat het om 
vastgestelde percentages duurzamere groenten 
en fruit (Milieukeur, Biologisch/EKO, Rainfo-
rest Alliance, Fairtrade/Max Havelaar). 

Bij duurzamere bedrijfsvoering gaat het 
om de thema’s:
 Elektriciteit, gas en water  
 Hygiëne en reinigingsmiddelen
 Verpakking 
 Afval
 Vervoer 
 Medewerkers
Track & trace en overige registraties

VOORDELEN VAN HET CERTIFICAAT 
BAROMETER DUURZAME GROENTEN & 
FRUIT 

 IMAGO

Het certificaat straalt vertrouwen uit. 
Hiermee maakt een groothandel of retailer 
zijn duurzaamheidsinspanningen op heldere 
wijze duidelijk.

 BESTE INDICATOR VOOR DUURZAAM 
ASSORTIMENT

De Barometer is gericht op de omzet 
in euro’s van duurzamere producten en 
is daarmee in vergelijking met andere 
meetmethoden een betere indicator van de 
duurzaamheid van het agf-schap van een 
groothandel.

 BETROUWBAAR, TRANSPARANT EN 
GECONTROLEERD

Het certificaat is betrouwbaar. De criteria 
komen via vastgelegde procedures tot stand 
met behulp  van het College van Deskun-
digen agro/food van SMK. Onafhankelijke 
certificatie instellingen controleren vervol-
gens periodiek of producten of diensten 
voldoen aan de criteria van Milieukeur.

 KOSTENBESPARING

Door te werken volgens de Barometer 
criteria gebruiken groothandels en retailers 
minder water en energie (gas, elektriciteit, 
brandstof) en verpakkingsmateriaal.

 FISCAAL VOORDEEL

Investeringen die nodig zijn voor het 
verwerven van het Barometer certificaat 
komen in aanmerking voor de MIA- en 
Vamil-regeling.

NIEUWE WEBSITE: 
WWW.BAROMETERDUURZAMEGROENTEN-FRUIT.NL 

Barometer Duurzame Groenten & Fruit
is geaccepteerd door de Raad voor 
Accreditatie
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EEN JAAR GELEDEN SLOOT TOPFRESH BV HET CERTIFICATIETRAJECT VOOR 
MILIEUKEUR MET GOED GEVOLG AF. HET BEDRIJF UIT DE NOORDOOSTPOLDER LEGT ZICH TOE 
OP DE TEELT EN VERWERKING VAN ‘READY TO EAT’ WORTELEN, WAARONDER DE SNACKPEEN. 
“WIJ DOEN GEWOON WAT DE KLANT VRAAGT”, ZEGT NICO LEMSOM, KWALITEITSMANAGER 
BIJ TOPFRESH. “EN DAT LEVERT BUSINESS OP.” 

“Steeds meer klanten vroegen de afgelopen 
jaren of wij ook Milieukeur gecertificeerde 
penen konden leveren. Dat was voor ons de 
belangrijkste reden waarom om het Milieu-
keurcertificaat te behalen”, zegt Lemsom. 
“Tegemoetkomen aan wat de klant wenst, 
betekent meestal dat je moet investeren, maar 
je krijgt er ook veel voor terug. Zo is het ook 
met Milieukeur.” 

DE SNACKPEEN 

TopFresh is in 2005 opgericht door directeur 
Peter Matthijssen. Het bedrijf biedt klanten 
diverse soorten geschrapte, geschilde en 
gewassen (hele en gesneden) wortelen. 
Daarnaast verwerkt TopFresh ook de Imperator 
wortelen tot baby carrots, in Nederland ook wel 
de snackpeen genoemd. Hiermee onderscheidt 
het bedrijf zich van de gangbare teelt en 
handel. Het bedrijf beschikt over 140 hectare 
aan landbouwgrond in de jonge en vruchtbare 
Noordoostpolder. Op 70 hectare worden de 
wortelen nu volgens de eisen van Milieukeur 
verbouwd en later in de fabriek verwerkt en 
verpakt. Naast de twaalf vaste medewerkers 
die het bedrijf in dienst heeft, huurt TopFresh 
ongeveer even zoveel tijdelijke krachten in 
tijdens de rooitijd.

DUURZAME WERKMETHODES

Lemsom: “Afgezien van een goed product en 
een snelle levering, stellen ook steeds meer 
klanten het op prijs dat we op een duurzamere 
manier onze producten telen en verwerken. 
Niet alleen in Nederland, zeker ook over de 
grens is die behoefte er. Voor onze Engelse 
afnemers hadden we daarom eerder al het 
Tesco certificaat gehaald. Ook de certificaten 
voor HACCP (voedselveiligheid), Global.G.A.P. 
en SKAL heeft TopFresh in huis. “Het Milieukeur 
certificaat is daarop een heel mooie aanvul-
ling. We willen onze afnemers laten zien dat 
we investeren in duurzamere werkmethodes 
en voldoen aan de strengste kwaliteitseisen”, 
aldus Lemsom.
Voor het goed doorlopen van Milieukeurtra-
ject heeft TopFresh een van haar medewer-
kers vrij gemaakt. “Zoiets doe je niet tussen 
de bedrijven door, daar maak je serieus werk 
van vinden wij”, zegt de kwaliteitsmanager. 
“Werken aan kwaliteit bied je de mogelijkheid 
om te groeien, dus dat is het zeker waard. 
Laat je dit soort kansen liggen dan kost het 
je geld.” 

RUSSISCHE AFNEMER 

Dat die strategie voor TopFresh werkt, blijkt 
onder meer uit het feit dat zelfs een Russische 
afnemer onlangs interesse toonde in de Milieu-

keur wortelen van het bedrijf. Lemsom: “Via 
een tussenhandelaar kwamen we in contact. 
Hij had onze website bezocht, waarop we ook 
onze kwaliteitscertificaten hebben geplaatst. 
Dat trok hem over de streep. We mogen het 
Russische bedrijf inmiddels tot onze klanten-
kring rekenen.” Op de vraag of TopFresh er al 
over denkt om ook op de rest van het teeltop-
pervlak onder Milieukeur te gaan telen, zegt de 
kwaliteitsmanager: “Als de vraag blijft groeien, 
zit een uitbreiding er op termijn zeker in.” 

LATEN ZIEN DAT
WE INVESTEREN 

IN DUURZAMERE 
WERKMETHODES

EN VOLDOEN AAN 
DE STRENGSTE 

KWALITEITSEISEN
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STEEDS DIVERSER AANBOD NEDERLANDS 
FRUIT MET MILIEUKEUR

KIJK VOOR MEER INFO OVER DE FRUITTELERS OP WWW.MILIEUKEUR.NL > GECERTIFICEERD.

Er is een steeds gevarieerder en groter aanbod 
van Nederlandse fruit dat volgens de criteria 
van Milieukeur wordt geteeld. Het gaat om 
aardbeien, appels, peren, kruisbessen, blauwe 
bessen, kiwibessen, bramen, frambozen, 
kersen en pruimen. Het meeste van dit fruit 
wordt gedistribueerd via supermarkten. 
De Milieukeur certificatieschema’s borgen dat 
fruitproducten worden geteeld op basis van 
belangrijke duurzaamheidsthema’s:
•  Gewasbescherming (beperking gewasbe-

schermingsmiddelen en inzet biologische 
middelen)

•  Water en nutriënten (beperking van water-
gebruik en meststoffen)

• Hygiëne
• Beperking van emissies (CO2, lachgas)
•  Energie (beperking gebruik, en gebruik 

groene energie)
• Afval (verplichte afvalscheiding)
• Verpakkingen (pvc niet toegestaan)
•  Werkomstandigheden (controle op CAO, 

ARBO, veiligheid, cursussen) 

MILIEUKEUR FRUIT TELER PRODUCT

Vruchtgroenten Gosun Fruit B.V. Aardbeien
  Luysterburg Agrifruit BV Aardbeien
Hard Fruit Firma J. en C.H. van Dijk Appels
  Nieuw Slagmaat Appels
  Gebroeders Ruis Appels en peren
  C.A. Uyttewaal Appels en peren
  Fruitbedrijf Vernooij Appels en peren
  Mts. A.W.J. en C. en H. van Wijk Appels en peren
Houtig kleinfruit F.W. Bunt Kruisbessen, bramen
  Douven blauwe bessen B.V. Blauwe Bessen
  KG Fruit BV Kiwibessen
Steenfruit Yvonne en Rob Janssen Kersen
  F.W. Bunt Pruimen
Zacht fruit Bormans Zachtfruit B.V. Frambozen
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HOE VERHOUDT MILIEUKEUR ZICH 
TOT HET VARKEN VAN MORGEN 

DIT JAAR BERICHTTE HET CENTRAAL BUREAU LEVENSMIDDELENHANDEL (CBL) DAT ZIJ 
AFSPRAKEN HEEFT GEMAAKT OM HET VARKENS- EN PLUIMVEEVLEES TE VERDUURZAMEN. 

DIT HEEFT BETREKKING OP HET VERSE VARKENSVLEES EN KIPPENVLEES DAT IN DE NEDER-
LANDSE SUPERMARKTEN WORDT VERKOCHT. MAAR WAT HOUDEN DEZE AFSPRAKEN IN EN HOE 

VERHOUDT DIT VARKEN VAN MORGEN ZICH TOT MILIEUKEUR?
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Het CBL initiatief richt zich op de drie thema’s 
dierenwelzijn, milieu, en mens en gezondheid. 
De eisen voor het Varken van Morgen komen 
in veel gevallen overeen met die van Milieu-
keur criteria voor varkens (zie: Tabel 1). De 
Milieukeur varkenshouders voldoen al aan veel 
van de eisen van het Varken van Morgen. In 
de periode tot en met 2020 moeten de CBL 
normen worden geïmplementeerd.

EXTRA´S MILIEUKEUR T.O.V. VARKEN VAN 
MORGEN

Naast de overeenkomsten zijn er ook 
verschillen. Milieukeur stelt bijvoorbeeld 
strengere eisen aan de fosfaatexcretie, maar 
kijkt daarnaast ook naar andere mineralen 
(stikstof, koper en zink). Ook vraagt Milieu-
keur een lager energieverbruik dan gemiddeld 
in de Nederlandse varkenshouderij. De eis voor 
minder slachtafwijkingen realiseert een betere 
diergezondheid en prestatie. Op het gebied 
van huisvesting stelt Milieukeur eisen voor 
de guste en dragende zeugen, de  vreetruimte 
voor de dieren en klimaatbeheersing.

Milieukeur biedt daarnaast via keuzemaatre-
gelen de mogelijkheid om extra maatregelen 
te nemen die aansluiten bij bedrijfsvoering 
van de deelnemer. In de CBL normen is deze 
vrijheid er niet.

EXTRA´S VARKEN VAN MORGEN T.O.V. 
MILIEUKEUR

Het CBL initiatief gaat op bepaalde punten 
verder dan de huidige Milieukeur eisen. Zo 
wordt een grotere leefruimte voor de dieren 
(1,0 m2 vleesvarkens en 0,4 m2 gespeende 
biggen) per 2015 verplicht voor levering van 
varkensvlees aan de Nederlandse supermarkten. 
Er worden eisen gesteld aan nieuw te bouwen 
stallen; bij nieuwbouw of verbouw moet een 
verdergaande reductie van de ammoniakemissie 
worden gerealiseerd. In de toekomst moet de 
CO2 footprint in beeld worden gebracht en in 
2020 de uitstoot van fijnstof zijn verminderd.

ONTWIKKELING MILIEUKEUR

SMK onderzoekt de mogelijkheden om Milieu-
keur af te stemmen op het Varken van Morgen. 
Dit wordt ook in het herzieningstraject van 
het Milieukeurschema voor 2014 meege-
nomen. De doelgroep voor Milieukeur is en 
blijft de voorlopers onder de varkenshouders. 
Het afstemmen van Milieukeur op de extra’s 
van het CBL heeft ook gevolgen voor maatre-
gelen in het Milieukeurschema die nu nog niet 
verplicht zijn. Een aantal keuzemaatregelen in 
Milieukeur, wordt op termijn namelijk verplicht 
via de CBL normen (Tabel 2).

Na het rapport van 
de Commissie Van Doorn in 

2011 heeft CBL, waarin food service 
en supermarkten zijn verenigd, afspraken 

gemaakt om het varkens- en pluimvee-
vlees te verduurzamen. Hiervoor komt er een 
basaal bovenwettelijk duurzaamheidsniveau, 
waardoor grote stappen worden gezet in de 
verbetering van omstandigheden voor mens, 

dier en milieu. Samenwerking tussen 
alle schakels in de keten is hierbij 

onmisbaar. Bron: CBL

TABEL 1 OVEREENKOMSTEN MILIEUKEUR EN VARKEN VAN MORGEN (CBL)

Dierenwelzijn Afleidingsmateriaal
 Transport (eisen aan duur, klimaat, geen elektrische veedrijvers)
 Transparantie naar burgers (open dagen)
Gezondheid Antibioticagebruik
 Minder ingrepen (geen castratie beren, inkorten tanden, minder couperen)
 Drinkwaterkwaliteit
Milieu Gebruik groene elektriciteit
 Normen voor fosfaatexcretie
 Duurzamere grondstoffen voer (RTRS soja)

TABEL 2 BIJ MILIEUKEUR IS EEN AANTAL CBL-CRITERIA NU NOG KEUZEMAATREGEL

 Grotere leefruimte dieren (1,0 m2 vleesvarkens en 0,4 m2 gespeende biggen)
 Schuurborstel in ieder hok (behalve dek- en kraamstal)
 Biggen spenen op 28 dagen
 >2% Daglicht bij nieuwbouw of verbouw
 Transparantie naar burgers: minimaal 1x per jaar open dag

CONCLUSIE

De Milieukeur varkenshouders lopen op een 
behoorlijk aantal punten vóór op het Varken 
van Morgen. In de herziening van het certi-
ficatieschema Milieukeur Dierlijke producten 
Varkens onderzoekt SMK de mogelijkheden om 
Milieukeur af te stemmen op de CBL eisen. 
Omdat Milieukeur is bedoeld voor voorlopers in 
de markt, zullen de criteria ambitieuzer blijven 
dan die van CBL, om daarmee een onderschei-
dend duurzamer en geborgd product te kunnen 
aanbieden. 
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GROEN 
LICHT VOOR 
GREEN DEAL 

BIODIVERSITEIT
+LABEL
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KRUIDENIER FOODSERVICES HEEFT MET DE RIJKSOVERHEID EEN GREEN DEAL 
GESLOTEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN BIODIVERSITEIT+LABEL. DE GROOTHANDEL 
IN FOOD- EN NON-FOODSERVICES WIL BIODIVERSITEIT BETER VERMARKTEN EN AFNEMERS 
BEWUST MAKEN VAN HET BELANG VAN BIODIVERSITEIT IN DE FOODSECTOR.

Veel grond in Nederland is in handen 
van agrariërs. Zij kunnen met hun wijze 
van productie en landschapsbeheer grote 
verschillen maken als het gaat om de impact 
op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. 
Een deel van de agrariërs is zich hiervan 
bewust en besteedt daarom gericht aandacht 
aan maatregelen die aantoonbaar ‘goed’ zijn 
voor biodiversiteit. De laatste jaren is een 
veelvoud aan projecten rond agrobiodiversi-
teit opgepakt. Succesvolle experimenten zijn 
uitgevoerd met vogelranden, bufferranden 
voor ecologisch schoner water en functio-
nele randen voor natuurlijke plaagregulatie en 
bestuiving (bijen). Vanwege de achteruitgang 
van biodiversiteit in het agrarisch gebied is 
het goed om deze opgedane kennis te verza-
melen en breed te verspreiden voor en door 
agrariërs. Bij deze kennisverspreiding is het 
essentieel dat de afzetkant van het verhaal 
aandacht krijgt.
Door deze tweeledige focus – kennisver-
spreiding en vermarkten - sluit het project 
Biodiversiteit+Label exact aan op de beleids-
inzet van het Rijk, om ecologie en economie 
in samenhang te ontwikkelen. Reden voor de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie, en Infrastructuur en Milieu om 
voor de ontwikkeling van dit project een ‘Green 
Deal’ te tekenen met groothandel in food 
services Kruidenier.

SAMENWERKING

Samen met Rietgors, een stichting voor 
Agrarisch Natuurbeheer in de Hoeksche Waard, 
werkt Kruidenier aan de invulling van deze 
Green Deal. Het label richt zich allereerst op 
akkerbouwproducten en producten afkomstig 
uit de grondgebonden veehouderij.

Kruidenier en Rietgors werken samen met 
CREM, NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren 
Kontakt) en SMK aan de ontwikkeling van het 
label. Zij doen dit onder andere in samenspraak 

met agrariërs, afnemers en het Veenweiden 
Innovatiecentrum. Het doel is om criteria voor 
een biodiversiteitslabel te ontwikkelen en deze 
af te stemmen met het certificatiesysteem voor 
Milieukeur en biologische producten. Waar 
mogelijk wordt er aangesloten op bestaande 
biodiversiteitssystemen.

ZELFSTANDIGE BIODIVERSITEITSCRITERIA

Het is de bedoeling om aparte biodiversiteits-
criteria binnen bestaande Milieukeur certi-
ficatiesystemen -gericht op open teelten en 
rundvee- op te nemen en beschikbaar te maken 
voor agrariërs die volgens de criteria voor 
Milieukeur of biologisch produceren. Onder-
zocht wordt of de criteria voor een zelfstandig 
Biodiversiteit+Label kunnen worden toege-
past. Deelnemers aan dit label kunnen zich 
hiermee onderscheiden. SMK gaat het systeem 
na ontwikkeling beheren.

AANDACHT VOOR BIODIVERSITEIT

Met een Biodiversiteits+Label ziet een afnemer 
welke aandacht biodiversiteit heeft gekregen 
in het productieproces. Agrariërs kunnen 
scoren op punten als: 
• gebruik van bepaalde teeltmethoden
• zeldzame dierrassen en –soorten
• specifieke bermgroei
• natuurplannen
•  het veiligstellen en benutten van ecosys-

teemdiensten
• watermanagement

TRAINEN VAN AGRARIËRS

Binnen de Green Deal is aandacht voor het 
trainen van agrariërs die Biodiversiteit+ 
maatregelen willen toepassen een belangrijk 
onderdeel. Ook een afzetstrategie voor gecer-
tificeerde producten en het opstellen van een 
communicatieplan maken onderdeel uit van 
het project. De concept criteria worden in de 

loop van 2014 getoetst op praktijkbedrijven 
die mee doen aan studiebijeenkomsten. 
Deelnemers aan de studiebijeenkomsten zullen 
onder andere een inventarisatie maken van de 
biodiversiteitswaarden op hun bedrijf op basis 
van de criteria. In het project zullen markt-
partijen deelnemers informeren over de waarde 
van verduurzaming, in het bijzonder van biodi-
versiteit in de agrofoodketen. 

CONTROLEERBARE EN TRANSPARANTE 
CERTIFICERING 

De vraag is hoe de markt wordt bereikt. Uit 
de praktijk blijkt dat de afzetmarkt vraagt 
om aantoonbare borging van de biodiver-
siteitwinst die agrariërs halen met hun 
gewijzigde productiemethoden. Contro-
leerbare en transparante certificering van 
het productieproces is onontbeerlijk voor 
een slag richting de markt met als doel: 
een financiële beloning creëren die de 
markt toekent aan agrarische producten 
die bestaande biodiversiteit behouden of 
versterken.
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MILIEUKEUR INTERNATIONAL
MILIEUKEUR CERTIFICERING KOMT STEEDS MEER IN DE BELANGSTELLING TE STAAN 
VAN BUITENLANDSE TELERS EN PRODUCENTEN.

In de buitenlandse agro/food sector is er een 
groeiende interesse om onder Milieukeur certi-
ficering te telen. SMK schreef al over dit onder-
werp in de vorige SMK Nieuws (nr. 70). Het 
betrof toen de ontwikkeling van een Milieukeur 
certificatieschema voor de duurzamere teelt van 
druiven en citrusfruit in Zuid-Afrika. Inmiddels 
is dit schema gepubliceerd. De verwachting is 
dat in december 2013 de certificering een feit 
is en dat Jaguar The Fresh Company Milieukeur 
druiven en citrusfruit uit Zuid-Afrika op de 
Nederlandse markt kan gaan aanbieden. Ook 
is er al Milieukeur gecertificeerde productie in 
Duitsland, België en Spanje. Het betreft dan de 
teelt van onder meer gerst, wortelen, rucola, 
babyleaf en spinazie.

Voor andere werelddelen en landen worden 
op dit moment eveneens Milieukeur certifica-
tieschema’s voor open teelten ontwikkeld. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot Milieukeur certifi-
cering van groente- en fruitproducten uit die 
landen.

“GROEN IS POEN”

Een belangrijke reden voor de interesse in het 
buitenland om onder Milieukeur te telen is de 
stimulans die komt vanuit inkopende partijen, 
waar de retail een voorname rol speelt. Het 
jaarrond verzekerd zijn van gecertificeerde 
duurzamere agro/food producten wordt van 
steeds grotere betekenis.
Kees Rijnhout van Jaguar TFC sprak daar in 
september over tijdens een N&S seminar 
over Kwaliteit & Voedselveiligheid in de 
AGF-sector. Hij legde uit op welke wijze 
Jaguar ‘duurzaamheid’ in de praktijk brengt. 

Zijn case was gebaseerd op het thema ‘Groen 
is poen’. “Duurzaam ondernemen is natuurlijk 
uitstekend, maar wel op voorwaarde dat het 
commercieel gezien realistisch is. Uiteindelijk 
moet duurzaamheid wel ‘opbrengen’, ook om 
de financiering ervan zeker te stellen”, aldus 
Kees.

Ook behandelde Kees Rijnhout in zijn case het 
Convenant AGF Initiatief Duurzame Handel. 
Alle grote supermarkten, handelsbedrijven en 
maatschappelijke organisaties ondertekenden 
een convenant met de doelstelling om verse 
groente en fruit uit Midden- en Zuid-Amerika, 
Afrika en Azië in acht jaar tijd te verduur-
zamen*. In 2020 moeten consumenten erop 
kunnen vertrouwen dat alle verse groente en 
fruit uit deze werelddelen dat wordt aange-
boden in de Nederlandse supermarkten 
duurzaam geproduceerd is. Deze doelstelling 
bedraagt 30% in 2014 en 50% in 2015. Kees 
Rijnhout: “Voor Europa is dat voor Jaguar 
prima te realiseren, maar omdat wij werken 
met ruim 60 -veelal overzeese- landen is dat 
een behoorlijke uitdaging. De doelstelling voor 
2014 (30%) hebben we nu al gehaald, dat was 

een relatief eenvoudige stap. Nu kijkt Jaguar 
verder in de toekomst, waarbij Milieukeur 
certificering een belangrijk ‘bewijs’ zal zijn om 
de duurzaamheid van onze agf-producten te 
waarborgen.”

MILIEUKEUR NON-FOOD

Ook specifieke Milieukeur certificering voor 
non-food producten heeft internationale 
belangstelling. Met name voor brandblus-
sers – waarvoor Milieukeur als enige in Europa 
certificatieschema’s heeft – voor productie in 
Ierland, Duitsland, België en kortgeleden ook 
in Griekenland. 

* De ondertekenaars zijn: Superunie, C1000, Albert 

Heijn, Jumbo, Lidl, The Greenery, AgroFair, Eosta, 

FairFields, Jaguar The Fresh Company, Nature’s Pride, 

Staay Food Group en Van Oers United.

OP DE MILIEUKEUR WEBSITE IS EEN ENGELSTALIG GEDEELTE GEPUBLICEERD 
WAARONDER CERTIFICATIESCHEMA’S VOOR:

MILIEUKEUR AGRO/FOOD

•  Citrus produced in South Africa
•  Plant products in outdoor cultivation 

France
•  Plant products in outdoor cultivation
 Southern Europe
• Table grapes produced in South Africa

Kijk op: www.milieukeur.nl/232/english

•  Plant products in outdoor cultivation 
Germany

•  Greenhouse vegetables Holland

MILIEUKEUR NON-FOOD

•  Fire extinguishers
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KOMKOMMERKONINGEN UIT 
ASTEN KIEZEN MILIEUKEUR

WILLY VAN BUSSEL EN ZIJN BROER GERT ZITTEN AL 
30 JAAR IN HET KOMKOMMERVAK. “WE DOEN DAT MET PASSIE”, 
ZEGT WILLY. “AL ZOLANG ALS WE ONZE VADER KONDEN 
MEEHELPEN, WERKEN WE IN DE KOMKOMMERTEELT.” AFGELOPEN 
JAAR IS DE VOLLEDIGE TEELT VAN HET BEDRIJF GECERTIFICEERD 
MET MILIEUKEUR.

In hun huidige bedrijf telen de broers 2,4 
hectare komkommers, waarvan 1 hectare snack-
komkommers oplevert en 1,4 hectare bestemd 
is voor de zogenoemde Q&Me komkommer. 
“Q&Me-komkommers hebben een vollere smaak 
dan gewone komkommers”, vertelt Gert. “Dit 
kun je herkennen aan de donkergroene schil: 
hoe donkerder, hoe meer smaak. Ook als je de 
komkommer doorsnijdt kun je dit zien: het 
vruchtvlees is niet wit maar lichtgroen. De 
Q&Me komkommers bevatten meer droge stof 
en minder water dan een normale komkommer. 
Tijdens de teelt hebben Q&Me komkommers 
meer voeding gekregen dan gewone komkom-
mers. Daarom hebben Q&Me komkommers twee 
keer zoveel vruchtvlees.” 

SNACKKOMKOMMERS

Naast deze komkommers hebben de gebroeders 
Van Bussel zo’n zeven jaar geleden de stap 
gezet naar de teelt van snackkomkommers. 
Deze komkommer is een klein ras komkommer 
en dus niet zoals sommigen denken, een jonge 
komkommer. “Hij is ongeveer tien centimeter 
lang”, zegt Willy, “en is bedoeld om als gezonde 
snack in de markt te zetten. De snacktomaatjes 
zijn misschien al wat bekender, maar de snack-

komkommer komt eraan. Zeker doordat we in 
overleg met onze afzetorganisatie Harvest 
House veel aan promotie doen op publieks-
evenementen, samen met collega-telers van 
snacktomaatjes en snackpaprikaatjes.”

MILIEUKEUR NIET GEMAKKELIJK

“Vorige jaar besloten we dat wij onze teelten 
wilden certificeren onder Milieukeur”, vervolgt 
Willy. “Milieukeur is zeker niet het gemak-
kelijkste certificaat, maar het past binnen 
ons streven naar verantwoord ondernemen. 
Bovendien vroeg een afnemer erom. Om aan 
de eisen te voldoen, moesten we vooral voor 
onze administratie veel extra werk verrichten. 
Je moet namelijk alles wat je doet bijhouden 
en registreren. Daarnaast moesten we ons 
natuurbeheer rondom het bedrijf aanpassen. 
Ook daar mogen we bijvoorbeeld geen chemi-
sche bestrijding toepassen, maar moeten we 
onkruid maaien. Binnen ons bedrijf wordt 
al niet meer chemisch bestreden: dat doen 
we allemaal met biologische middelen. Dat 
deden we al eerder en heeft ook een praktisch 
aspect: de snackkomkommer heeft maar een 
klein oppervlak. Als je chemische middelen 
zou gebruiken, kom je in de knel met je 
MRL waarden. Dat zijn wettelijk toegestane 
maximale restgehalten van een stof in of 
op levensmiddelen. Op zo’n klein oppervlak 
als van de snackkomkommer is chemische 
bestrijding al helemaal geen optie, omdat 
er anders in verhouding teveel restgehalten 
overblijven.”

MILIEUKEURLOGO

Naast deze eisen hebben de gebroeders Van 
Bussel ook veel aandacht besteed aan water-
gebruik en energie. “Zo moet je bijvoorbeeld 
regenwater maximaal hergebruiken en ook 
onze WKK installatie moest aan de eisen 
voldoen.” Het certificeringsproces verliep 
goed, volgens Willy. “De begeleiding door SMK 
was goed en de samenwerking met de certifice-
rende instelling CGD was ook prima. Daarnaast 

vind ik het geweldig dat je van SMK ook direct 
een goed overzicht krijgt met de manieren en 
voorwaarden van gebruik van het Milieukeur-
logo op de verpakking van je product. Ik vond 
het een leuk traject om mee te maken.”

GEZOND TUSSENDOORTJE

Over de kansen van de Milieukeur snackkom-
kommers op de consumentenmarkt is Willy 
positief: “Harvest House regelt de marketing 
en communicatie van onze komkommers. Het 
is de bedoeling dat zij onze meerwaarde uit 
de teelt weten te vermarkten. Verder denk ik 
dat de afname van onze producten vooral moet 
groeien door de bewustere consument, die 
kiest voor een gezond tussendoortje.” 

MILIEUKEUR IS 
ZEKER NIET HET 

GEMAKKELIJKSTE 
CERTIFICAAT.

 WILLY EN GERT VAN BUSSEL 
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 AARDWARMTEWINNING- 
 (SINSTALLATIES) 

Deze zomer is een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd naar de ontwikkeling van een 
Milieukeur voor duurzame aardwarmtewinning 
(productieproces/procesinstallatie), in eerste 
instantie gericht op de glastuinbouw. Directe 
aanleiding was het ontbreken van een code 
voor MIA/VAMIL voor aardwarmtewinningsin-
stallaties. Recent hebben zich ontwikkelingen 
voorgedaan op het gebied van onder meer het 
investeringsklimaat voor  dit soort installaties. 
Na de stakeholdersbijeenkomst begin september 
jl. zijn de financiële/fiscale gevolgen van het 
Energieakkoord en de kabinetsplannen met 
betrekking tot stimuleringsregelingen nader 
bestudeerd. Er blijkt grote onduidelijkheid te 
bestaan over de fiscale voordelen die een Milieu-
keur kan opleveren. Zo is de fiscale verrekening 
beperkt tot alleen de bovenwettelijke maatre-
gelen en maar 30% van de aardwarmteprojecten 
kan principieel in aanmerking komen voor de 
VAMIL. Op dit moment lijkt het verstandig om 
eerst de gesprekken van belangenvertegen-
woordigende organisaties met de overheid af te 
wachten. Als er in de toekomst meer zekerheid 
is over het financiële voordeel en de technische 
ontwikkelingen zou bij voldoende draagvlak een 
vervolg kunnen worden gegeven aan de reali-
satie van een Milieukeur voor aardwarmtewin-
ningsinstallaties. 

 BAROMETER DUURZAME 
 GROENTEN EN FRUIT 

Het certificatieschema voor de Barometer 
Duurzame Groenten en Fruit, dat oorspronkelijk 
ontwikkeld werd voor de AFG-schap (aardap-
pelen, groente en fruit) van supermarkten, is nu 
ook specifiek voor groothandel uitgewerkt. Deze 
groothandelsversie waarin hogere percentages 
duurzamere producten worden vereist, is per 1 
juli 2013 gepubliceerd. Het certificatieschema is 
geldig tot 1 januari 2015. Daarnaast is er voor 
deze Barometer een nieuwe website gemaakt. 
Zie www.barometerduurzamegroenten-fruit.nl 
voor meer informatie en pag. 15 

ONTWIKKELINGEN 
MILIEUKEUR 
SMK NIEUWS 71

 BAROMETER DUURZAME BLOEMIST 

Het certificatieschema voor de Barometer 
Duurzame Bloemist is per 1 juni 2013 herzien 
en geldig tot 1 januari 2015. 

 BAROMETER DUURZAME 
 BAKKERIJ EN ZOETWAREN 

SMK publiceerde in september de herziene 
Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren. De 
herziening van deze Barometer vond plaats op 
initiatief van de Vereniging voor de Bakkerij- en 
Zoetwarenindustrie (VBZ). Op de website van 
SMK is een overzicht van de thema’s te vinden 
waarin deze Barometer is uitgewerkt. De volle-
dige Barometer is voor  leden te downloaden 
via de ondernemersportal van VBZ. Om de 
Barometer beter te laten aansluiten op de 



M
IL

IE
U

KE
U

R

25

| 
  

de
ce

m
be

r 
 •

  
20

13
SM

K 
Ni

eu
w

s 
 •

  
nu

m
m

er
 7

1 
  

| 

wereld van internationale klanten is de opzet 
van de herziene Barometer volledige geënt op 
de opzet van ISO 26000. De Barometer maakt 
gebruik van de uitgebreide toolbox ten aanzien 
van MVO-aspecten die VBZ voor haar leden 
ontwikkelde. Voorafgaande aan publicatie van 
de Barometer werd deze toolbox aangevuld met 
onderzoekinformatie die is uitgewerkt door HAS 
Den Bosch en Avans Hogescholen op het gebied 
van MVO-aspecten van grondstoffen voor deze 
sector. 

 BAROMETER DUURZAAM 
 TERREINBEHEER 

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is 
ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2014. Om 
een aantal bestaande knelpunten t.a.v. de 
uitvoering van de certificatie van de onderdelen 
zwerfvuil, natuur en gladheidsbestrijding te 
kunnen oplossen is besloten deze criteria tot 
1 januari geen onderdeel te laten zijn van de 
certificatie. Het herziene certificatieschema zal 
dan vanaf 1 januari 2014 voor alle deelnemers 
van kracht worden. 

 BRANDBLUSMIDDELEN 

De herziening van de Milieukeurcriteria 
voor brandblusmiddelen is in voorbereiding. 
Relevante onderzoeksonderwerpen zijn onder 
meer:
-  eventuele uitbreiding met  spuitbusblussers;
-  ontwikkelingen op het gebied van de normen 

voor functionaliteit;
-  de huidige maximumeis voor fluor. 
Streven is binnenkort een begeleidingscom-
missie te organiseren. Het huidige Milieu-
keurcertificatieschema brandblusmiddelen is 
ondertussen met zes maanden verlengd tot 
1 juni 2014. 

 DATACENTERS: KLIMAATBEHEERSING 

Een voorstel voor aanpassing van de criteria 
van het Milieukeurcertificatieschema klimaat-
beheersing bij datacenters is in voorbereiding. 
Onderzocht wordt onder meer of de criteria 
voor datacenters van het Duitse milieukeur-
merk Blaue Engel uit 2012 aanknopingspunten 
bieden voor de actualisatie van de criteria, 
bijvoorbeeld voor een deellast-situatie. De 
resultaten van twee voor de herziening 
belangrijke onderzoeken voor bestaande en 
nieuwbouwdatacenters zullen verder worden 
meegenomen. Ook worden de praktijkervaringen 
geëvalueerd die bij de certificatie van de eerste 

twee datacenters zijn opgedaan. De voorstellen 
voor actualisatie worden binnenkort aan de 
begeleidingscommissie voorgelegd, waarschijn-
lijk in een schriftelijke ronde. Om de herziening 
goed te kunnen voorbereiden is het huidige 
Milieukeurcertificatieschema klimaatbeheersing 
bij datacenters voor een half jaar ongewijzigd 
verlengd tot 1 juli 2014. 

 DIERLIJKE PRODUCTEN 

EI (LEGHENNEN), VLEESKUIKEN EN VARKEN

Milieukeur Dierlijke producten is geldig tot 
1 februari 2014. SMK werkt momenteel aan 
de herziening en planning van hoorzittingen. 
Onderwerpen die in de herziening van varkens 
worden behandeld staan uitgebreid beschreven 
op pagina 19. In het schema voor vleeskuikens 
wordt ook afstemming onderzocht met markt-
initiatieven zoals de ‘kip van morgen’. Andere 
onderwerpen die in de herziening worden 
meegenomen zijn antibioticagebruik, ontwik-
kelingen ten behoeve van fijn stof beperking 
en toepassing van duurzame voederbronnen 
etc. Indien u op de hoogte wilt blijven van de 
herziening van Milieukeur kunt zich aanmelden 
voor de hoorzittingen. 

 RUND (VLEESVEE) 

De criteria voor runderen vleesvee is ongewij-
zigd verlengd tot 1 februari 2014. Bij herzie-
ning in 2014 zal opnieuw worden onderzocht 
of aansluiting kan worden gevonden bij diverse 
initiatieven in de markt.  Een aantal eerder 
vastgestelde interpretatievragen zal bij deze 
herziening worden verwerkt.  

 PLANTAARDIGE PRODUCTEN 
 UIT DE OPEN TEELT 

Per 15 juni 2013 zijn Milieukeur criteria voor 
druiven en voor citrusfruit in Zuid-Afrika van 
kracht. De schema’s hebben een geldigheid 
tot 1 januari 2014. Er worden nieuwe criteria 
ontwikkeld voor citrusvruchten en bladgroente 
uit de open teelt in Zuid-Europa. 

 PLANTAARDIGE PRODUCTEN 
 UIT DE BEDEKTE TEELT 

Voor plantaardige producten uit de bedekte 
teelt in Zuid-Europa worden nieuwe Milieukeur 
criteria uitgewerkt voor een aantal gewassen. 
De verwachting is dat deze criteria in 2014 
kunnen worden toegevoegd aan het Milieukeur 
certificatieschema voor plantaardige producten 
uit de bedekte teelt. 



EU ECOLABEL
Certificatiesysteem voor duurzamere producten 
en diensten

 COR WIENTJES  MARTIJN KOSSEN 
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“EU ECOLABEL GROEIT UIT TOT TOEGANGSKAART 
VOOR AANBESTEDINGEN” 

SCA NEDERLAND BV IS EEN BEDRIJF DAT PAPIERPRODUCTEN ONTWIKKELT EN OP 
DE MARKT BRENGT, WAARONDER TOILETPAPIER, TISSUES EN KEUKENROLLEN. SINDS KORT 
PROFILEERT SCA ZICH NADRUKKELIJK MET HET EU ECOLABEL OP HAAR PRODUCTEN. “HET 
LABEL HEEFT DIRECT INVLOED OP ONZE VERKOOPRESULTATEN.” 

“SCA was al een paar jaar EU Ecolabel certi-
ficaathouder voor een range aan private 
label producten”, zegt Cor Wientjes, Manager 
Research Environment & Quality Assurance bij 
de Nederlandse locatie van SCA in Cuijk. “In 
2009 besloten we werk te gaan maken van 
het EU Ecolabel, zodat we helder en eenduidig 
naar klanten en consumenten kunnen commu-
niceren dat vrijwel al onze producten op een 
duurzamere manier worden geproduceerd.” 
Sinds kort is het EU Ecolabel te vinden op de 
keukenrollen, papieren handdoekjes, servetten, 
placemats, poetsdoekjes en op het toiletpapier 
van SCA.

KLANTEN VRAGEN EROM 

Tot juli 2012 viel de productielocatie in Cuijk 
onder Georgia Pacific en werd toen overge-
nomen door SCA, dat zelf ook het EU Ecolabel 
voerde voor haar producten. “Dat maakte het 
ook veel eenvoudiger om ons te profileren 
met het label”, zegt Wientjes. “Pas vanaf de 
overname zijn wij echt naar buiten toe getreden 
met het keurmerk. Met positieve gevolgen, 
want het Ecolabel heeft direct invloed op 
onze bedrijfsresultaten. Bij aanbestedingen 
wordt er steeds vaker gevraagd naar hoe wij 
werk maken van duurzamere productieme-
thodes. Het EU Ecolabel en soortgelijke labels 
vormen zo steeds meer een toegangskaart voor 
de deelname aan aanbestedingen. Daarnaast 
vragen onze klanten erom. Zij kunnen de infor-
matie gebruiken in hun catalogussen.”

WERELDWIJDE VERKOOP

SCA Nederland maakt onderdeel uit van het 
grote beursgenoteerde moederbedrijf SCA in 
het Zweedse Stockholm. De producten van SCA 
worden in ongeveer honderd landen verkocht, 

onder de wereldwijde merknamen TENA and 
Tork en de regionale merken Lotus, Libresse, 
Tempo and Libero. De SCA groep beschikt in 
totaal over ongeveer 36.000 werknemers. In 
2012 bedroeg de totale omzet van het bedrijf 
9,8 miljard euro. In het Nederlandse Cuijk 
werken ongeveer 300 mensen. “Wij verwerken 
hier jaarlijks zo’n 50.000 ton aan papier”, zegt 
Wientjes. 

INVESTERING IN DUURZAMERE PROCESSEN

De stap naar het EU Ecolabel was voor SCA 
niet heel erg groot. “Maar je krijgt het uiter-
aard ook niet cadeau”, zegt Kossen. “De 
afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd 
in duurzamer materiaal, zoals een nieuwe 
anaerobe zuiveringsinstallatie van afvalwater 
en een nieuwe boiler met Low NOx-branders 
voor lage emissies. Ook hebben we ontzwa-
velingsapparatuur aangeschaft waarmee we 
goedkoop schoon gas kunnen produceren. Dat 
alles heeft er zeker aan bijgedragen dat we 
de eisen die het label aan ons stelt hebben 
gehaald.”
Het kostte veel tijd om de werkmethodes 
van onze toeleveranciers (waaronder die van 
de  papierleveranciers) te controleren. Met de 
enkele relaties die niet aan de EU Ecolabel 
normen voldeden of wilden voldoen, hebben 
we de samenwerking verbroken. Daarnaast 
nam het registratiewerk veel tijd in beslag. 
Alles bij elkaar heb ik me ongeveer een half 
jaar drie dagen in de week beziggehouden met 
het certificatietraject. Maar het was alleszins 
de moeite waard.” BIODIVERSITEIT BEWAKEN 

“Duurzamer werken is voor ons allesbehalve 
nieuw”, vertelt Martijn Kossen, supervisor Paper 
and Raw Yard in Cuijk. “Daar leggen wij ons al 
jaren op toe.” Kossen heeft het traject voor het 
EU Ecolabel als chemical engineer binnen het 
bedrijf begeleid. “SCA is binnen Europa eigenaar 
van de grootste oppervlakte aan productie-
bossen. Het gaat dan om zo’n 2.6 miljoen 
hectares. Daar wil je duurzaam mee omgaan en 
dat verwachten klanten ook van je, en terecht. 
Veel van onze producten dragen het FSC of PEFC 
stempel. Daarnaast bewaken we de biodiversiteit 
van onze bossen. Dat doen we door minimaal vijf 
procent van onze productiebossen vrij te stellen 
van bosbouw, en nog eens minimaal vijf procent 
vrij te geven aan de natuur.”
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IN MEI WERDEN DE PRODUCTEN 
UIT BLUE WONDER! ECO LIJN GECERTIFICEERD MET HET 
EU ECOLABEL. HET GAAT OM EEN ALLESREINIGER, EEN 
BADKAMER-REINIGER EN EEN VLOERREINIGER. 

“Hard voor vet, vuil en kalk, zacht voor het 
milieu. Dat was ons streven toen we aan dit 
avontuur begonnen. Met het behalen van het 
EU Ecolabel hebben we aangetoond dat het 
mogelijk is om goed en verantwoord schoon-
maken te combineren. We zijn erg blij met dit 
resultaat en trots dat we nu mogen pronken 
met het EU Ecolabel certificaat,” zegt Mascha 
Groenhof, creatief directeur van Blue Wonder. 

BREED ASSORTIMENT 

Blue Wonder is een familiebedrijf dat in 1946 
werd opgericht. “Het leverde in de eerste jaren 
alleen professionele ontvetters voor de haven-
werkers in het nabijgelegen IJmuiden”, vertelt 
Groenhof. “Het middel werd vooral ingezet voor 
het reinigen van scheepsdekken en de vloeren 
van de visafslag. Mijn vader was de tweede 
eigenaar en begon naast industriële reinigers 
met de verkoop van schoonmaakmiddelen voor 
consumenten. Wij hebben het assortiment de 
afgelopen zestien jaar verder uitgebouwd naar 
diverse productlijnen, waaronder BW! Extreem 
Zuinig, BW! Slim en Snel, BW! Outside en Blue 
Wonder Professioneel.” De producten zijn te 
koop bij diverse groothandelsbedrijven en 
supermarkten door heel Nederland. Vanaf dit 
najaar zijn daar ook de Blue Wonder! ECO alles-
reiniger, ECO vloerreiniger en een ECO badka-
merreiniger & ontkalker te vinden. 

GEEN CONCESSIES 

“Consumenten en retailers vragen steeds vaker 
naar duurzamere producten, daar wilden we 
graag op inspelen”, legt algemeen directeur 

Frank van der Klaauw uit. “Maar we wilden 
geen concessies doen aan de kwaliteit van 
onze producten. Die moest minstens even 
goed blijven. Dus werkten we met de nieuwste 
inzichten aan de aanpassing van de product-
formules en zo kwamen we uiteindelijk terecht 
bij een milieuvriendelijk reinigingsconcept 
voor de consument. De ECO producten sluiten 
overigens helemaal aan bij onze duurzamere 
manier van werken van de afgelopen jaren. We 
hebben op verschillende punten onze bedrijfs-
processen aangepast. Zo zijn onze verpak-

kingsmaterialen nu volledig recyclebaar; onze 
producten verpakken we in PP en PET flessen 
en FSC-gecertificeerd karton. We gebruiken 
groene energie en het spoelwater voor onze 
machines hergebruiken we bij de productie. 
Dat zijn zo een paar voorbeelden.”

STAPJE VERDER

“We waren dus al heel maatschappelijk verant-
woord bezig”, vult Groenhof aan. “Voor het 

behalen van het EU Ecolabel wilden we nog 
een stapje verder gaan. Naast het ontwikkelen 
van de nieuwe eco-recepturen, is er ook veel 
energie gestoken in het doorontwikkelen van 
minder milieubelastende bedrijfsprocessen. Je 
krijgt het uiteraard niet cadeau. Als relatief 
kleine speler – we zijn geen multinational - 
was dat een behoorlijke klus. Verder moesten 
we onze ECO producten laten testen door 
een onafhankelijk laboratorium. Dat was wel 
een spannend moment. Daarvoor kwamen we 
terecht bij een testinstituut in Duitsland. 
Uiteindelijk bleken we met de werking ervan 
nog beter uit de bus te komen dan vergelijk-
bare producten van marktleiders.”

MEER BEKENDHEID

Van der Klaauw verwacht dat het EU Ecolabel 
het bedrijf zal helpen helpt om nieuwe 
markten aan te boren. Klaauw: “Maar er valt 
qua communicatie en informatievoorziening 
nog veel te winnen. Zo zat ik onlangs om 
tafel met dé duurzaamheiddeskundige van een 
grote winkelketen. Hij had zelfs nog nooit 
van het EU Ecolabel gehoord. Dat vond ik – 
op z’n zachts gezegd - opmerkelijk. Het label 
verdient meer bekendheid, bij grote en kleine 
afnemers. Wellicht dat SMK daar ook een rol bij 
kan spelen.” 

BLUE WONDER: 

VERANTWOORD SCHOONMAKEN ANNO 2013

WE PRONKEN GRAAG 
MET HET EU ECOLABEL 

CERTIFICAAT



DE TULP HEEFT ONLANGS HET GOUDEN CERTIFICAAT VAN DE BAROMETER 
DUURZAME BLOEMIST GEHAALD. HET BLOEMENATELIER UIT BERGEN OP ZOOM IS DAARMEE 
EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN AMBITIEUS BEDRIJF DAT HET SCHOPT TOT DE TOP VAN 
DE DUURZAMERE BLOEMISTEN IN NEDERLAND. VAN ‘BRONS (IN 2010)’ VIA ‘ZILVER’ (IN 
2012) NAAR ‘GOUD (IN 2013)’. 

AMBITIEUZE BLOEMIST HAALT NA BRONS EN ZILVER NU OOK GOUD 

“ALS JE EENMAAL BEGINT, WIL JE ALLEEN MAAR HOGEROP”
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“Mijn man en ik komen uit een agrarische 
familie en werken de hele dag met groen”, zegt 
Caroline Hopmans. “Voor ons was het logisch 
om duurzamer te gaan ondernemen. Die drive 
is er gewoon. Als je er eenmaal aan begint, 
dan wil je alleen maar hogerop. Natuurlijk 
moet het zakelijk ook interessant zijn, maar 
wij zijn ervan overtuigd dat duurzamer onder-
nemen juist klanten en opdrachten oplevert.”

OP TIJD INKOPEN 

Binnen een jaar is het bloematelier erin 
geslaagd om zich te laten certificeren op het 
gouden niveau van de Barometer Duurzame 
Bloemist dat gelijk staat aan Milieukeur. 
Daarvoor moest het inkooppercentage bloemen 
en planten met minstens 20 procent omhoog. 
Het zilveren niveau vereist dat minstens 30 
procent van de ingekochte bloemen en planten 
het MPS-A, Milieukeur- of EKO-keurmerk draagt. 
Voor het gouden niveau moet dat minimaal de 
50 procent zijn. 
“Dat leek voor ons in eerste instantie een erg 
grote stap”, zegt Hopmans. “Maar door het 
ingekochte percentage steeds heel nauwkeurig 
en structureel te registreren in mijn boekhou-
ding is het toch gelukt. Ik reserveer nu een vast 
dagdeel per week waarop ik rekeningen inboek. 
Zo houd ik een goed overzicht en kan ik de 
inkoop zonodig tijdig bijsturen. Om die vijftig 
procent te halen, houd ik nu ook meer rekening 
met de openingstijden van de webshop waar ik 
mijn bloemen inkoop. De winkel gaat om 14.00 
open en eind van de middag dicht. Als ik al om 

14.00 een deel bestel, dan is het aanbod van 
duurzamere bloemen nog groot genoeg. Wat 
ook helpt is dat het totale aanbod aan duurza-
mere bloemen en planten van kwekers groeit. 
Dat is voor iedereen goed nieuws.”

PUNTEN SCOREN OP BEDRIJFSVOERING

Naast de verhoging van het inkooppercen-
tage veranderde De Tulp nog het een en ander 
aan de bedrijfsvoering, om op die manier 
voldoende punten te halen voor het gouden 
certificaat. Zo schakelde het bedrijf dit jaar 
volledig over op LED-verlichting. Hopmans 
nam bovendien een medewerker in dienst met 
een lichte arbeidsbeperking. “Daarover had ik 
aanvankelijk wel enige bedenkingen”, erkent 
ze. “Maar het gaat juist heel goed. De vrouw 
in kwestie heeft een licht herseninfarct gehad 
waardoor ze haar linkerarm niet meer volledig 
kan gebruiken. Ze functioneert prima en zet 
zich voor de volle 100 procent in.”

GOEDE RECLAME 

En leveren alle inspanningen ook meer omzet 
op? “Dat kan ik niet direct hard maken”, zegt 
Hopmans. “Het is ‘crisistijd’, klanten letten 
meer dan voorheen op de prijzen, dat merk je 
wel. Maar zakelijk deden we het de afgelopen 
jaren in ieder geval heel goed. Het keurmerk 
levert sowieso aandacht op en dat is mooie 
reclame voor onze onderneming.” In 2012 
won De Tulp de MVO-ondernemersprijs van de 
gemeente Bergen op Zoom. “Mede dankzij het 
keurmerk”, zegt Hopmans. De lokale media 
besteedden er volop aandacht aan. Eerder 
dit jaar werd Hopmans uitgenodigd door een 
ROC in Breda om een lezing te houden tijdens 
‘De Dag van de Duurzaamheid’. “Ze weten me 
dus te vinden”, zegt de bloemist. “Het was 
hartstikke leuk. Die leerlingen kwamen echt 
met slimme vragen, bijvoorbeeld of duurza-
mere bloemen altijd duurder zijn dan andere 
bloemen. Dat is niet het geval. Het onderwerp 
leeft onder jongeren. Dat is mooi, het zijn toch 
onze klanten van de toekomst.”

Op de vraag of ze nu achterover kan gaan 
leunen, zegt Hopmans: “Zeker niet, je wilt 
bijblijven en steeds vernieuwen. We zijn nu 
bijvoorbeeld aan het onderzoeken of het 
aanbrengen van zonnepanelen op ons dak 
rendabel is. Duurzaam ondernemen is een 
continue proces.” 

AANBOD AAN 
DUURZAMERE BLOEMEN 

EN PLANTEN VAN 
KWEKERS GROEIT.

BAROMETER DUURZAME BLOEMIST
Certificatiesysteem op drie niveaus voor duurzamere 
bedrijfsvoering en inkoop van duurzamere bloemen en 
planten
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“DE TITEL DUURZAME 
BLOEMIST MOET 
JE VERDIENEN”

“ONZE KLANTEN VRAGEN VAKER DAN 
VOORHEEN OM DUURZAAM GEKWEEKTE BLOEMEN. KWEKERS 
KOMEN OP HUN BEURT MET EEN STEEDS RUIMER AANBOD 
VAN DUURZAMER GEKWEEKT GROEN. MET DE BAROMETER 
DUURZAME BLOEMIST WILDEN WE INSPELEN OP DEZE 
MARKTONTWIKKELINGEN, EN ONS ONDERSCHEIDEN VAN 
COLLEGA’S”, ZEGT SIMONE SCHEEPSTRA VAN BLOEMSIER-
KUNST SCHEEPSTRA & ZN. IN AMSTERDAM. 

In juli ontving Bloemsierkunst Scheepstra 
het certificaat voor het bronzen niveau van 
de Barometer Duurzame Bloemist. “Eigenlijk 
wilden we direct opgaan voor het zilveren 
niveau, maar dat was wat al te enthousiast”, 
vertelt Scheepstra. “Het zilveren niveau stelt 
vrij hoge eisen aan het bedrijf, maar ook het 
bronzen niveau krijg je zeker niet cadeau. En 
dat is maar goed ook natuurlijk. Het keurmerk 
is ook niet bedoeld voor de goede sier; en als 
je je wilt afficheren als duurzamere bloemist 
moet je dat wel verdienen.”  

EEN BEGRIP IN AMSTERDAM 

Scheepstra bestaat al 35 jaar. “Ons familiebe-
drijf is voor velen in Amsterdam een begrip”, 
zegt de eigenaresse. Naast de particuliere 
markt bedient de onderneming de zakelijke 
markt. Veel grote bedrijven en organisaties, 
waaronder de gemeente Amsterdam, doen 
een beroep op het vakmanschap van Bloem-
sierkunst Scheepstra voor boeketten of voor 
de complete groeninrichting. Het bedrijf telt 
twaalf medewerkers, inclusief eigenaresse, 
beschikt ook over een eigen webshop en levert 
bloemsierwerk door heel het land.  

GOED OPLETTEN

Om aan de criteria voor het bronzen niveau te 
voldoen, moest Scheepstra verschillende zaken 
anders gaan regelen. Bij brons moet minimaal 
15 procent van je ingekochte bloemen en 
planten het MPS-A, Milieukeur- of EKO-keurmerk 
dragen. “Dat kostte de meeste moeite, inclu-

sief het registreren van de gegevens”, zegt 
Scheepstra. “Wij kopen in op de klok, en op 
de veilinglijsten kun je direct zien of partijen 
bloemen van duurzamere kwekers afkomstig 
zijn. Maar je moet elke keer goed opletten of 
je dat 15% minimum haalt, al raak je daar wel 
snel bedreven in.” Het vinden van de juiste, 
duurzamere schoonmaakproducten kostte ook 
veel tijd. “Het moest duurzamer, maar je wilt 
niet inboeten op kwaliteit.” 

BEDRIJFSPOLICY

Op termijn verwacht het bedrijf de zakelijke 
vruchten te kunnen plukken van de certifice-

DISTEL EN MIRT EN DE ROOS 
GESCHENKEN B.V. OOK 
GECERTIFICEERD OP ‘GOUD’.

Bij het ter perse gaan van dit magazine kwam 
het bericht door dat De Roos Geschenken 
B.V. uit Amsterdam in één keer het certifi-
caat behaalde op het niveau goud van de 
Barometer. In de volgende editie van SMK 
Nieuws staat een interview gepland met 
de eigenaar Bart Wilting. Distel en Mirt uit 
Gorinchem promoveerde ook van zilver naar 
goud.

ring en er nieuwe klanten mee aan te trekken. 
Scheepstra: “Maar daar doe je het niet alleen 
voor. Je moet er wel met volle overtuiging 
aan beginnen. Het werkt alleen als je er zelf 
in gelooft, de klant prikt er zo doorheen als 
dat niet zo is. Duurzamer werken is bij ons nu 
bedrijfspolicy.” 



BAROMETER DUURZAAM 
TERREINBEHEER
Certificatiesysteem op vier niveaus voor een duurzamer 
beheer van groene en verharde terreinen

 PETER STEEGEMANS 
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“TIJDENS HET CERTIFICATIETRAJECT 
VALT HET KWARTJE”

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 
WERKT AAN VEILIGE DIJKEN EN SCHOON EN VOLDOENDE WATER IN ZUID- 
EN MIDDEN LIMBURG. IN JULI BEHAALDE HET WATERSCHAP HET ZILVEREN 
CERTIFICAAT VAN DE BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER. “MET DE 
BAROMETER KONDEN WE ONZE WENS OM DUURZAMER TE GAAN WERKEN 
OOK ECHT GOED VOOR ELKAAR KRIJGEN.”

Veel Nederlanders zullen zich de overstro-
ming van de Maas in 1993 nog kunnen herin-
neren. De Zuid-Limburgse dorpen Borgharen en 
Itteren kwamen volledig onder water te staan. 
“We hebben in onze provincie sindsdien hard 
gewerkt aan het voorkomen van een nieuwe 
dijkdoorbraak”, zegt Paul Steegemans, onder-
houdsmanager en milieucoördinator terrein-

voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. 
Met de Barometer konden we onze wens om 
duurzamer te gaan werken ook echt goed voor 
elkaar krijgen. En we zijn gelijk maar voor het 
zilveren niveau gegaan. Een beetje ambitieus 
moet je zijn.”

GEBRUIK GLYFOSAAT TERUGDRINGEN

Het terugdringen van het gebruik van chemi-
sche onkruidbestrijding kostte het waterschap 
de meeste tijd en moeite. “Veel van onze 
aannemers werkten nog met het plantendo-
dende middel glyfosaat, ook wel Round-up 
genoemd”, zegt Steegemans. “Ook op plekken 
waar alternatieven als uitschaven, -frasen 
en –trekken van  begroeiing goed toe te 
passen zijn. Wij hebben heel veel werklocaties 
opnieuw bezocht en bekeken waar we duurza-

althans. Steegemans: “Om dat niveau te 
bereiken mogen onze aannemers helemaal 
geen glyfosaat meer gebruiken. Maar in ons 
unieke Limburgse heuvellandschap bevinden 
zich ook snelstromende beekjes en histori-
sche mergelmuren. Juist op deze terreinen 
is Round-up het enige middel dat afdoende 
werkt. Uitschaven, -frasen en –trekken kunnen 
uitstekend werken  voor andere plekken, maar 
hier loopt je het gevaar dat je daarmee damme-
tjes en andere oeverbeschermers kapot maakt. 
We onderzoeken nu of andere methoden, zoals 
bijvoorbeeld wegbranden, goed werken voor 
deze specifieke terreinen.” 

Steegemans is positief over het certificatietra-
ject. “Tijdens het traject duik je dieper in de 
materie en pas dan ga je echt inzien wat je kunt 
bereiken met duurzamer werken. Dan valt het 
kwartje echt. Zelfs thuis maak ik nu mijn stoep 
op een duurzame wijze onkruidvrij, daar komt 
geen chemisch middel meer aan te pas!” 

mere methodes konden inzetten. Onze aanne-
mers hebben we vervolgens gevraagd om hun 
werkprocessen hierop in te richten. In enkele 
gevallen stuitte dat op weerstand. We werken 
daarom nu alleen nog maar met aannemers 
met het Barometer-certificaat voor de Toepas-
sing van glyfosaat op verhardingen. Uiteraard 
houden we toezicht op het uitgevoerde werk. 
Steekproefsgewijs controleren we of aanne-
mers zich aan de werkafspraken houden.”

LIMBURGSE HEUVELLANDSCHAP

Het gouden niveau van de Barometer is nog 
een brug te ver voor het waterschap. Voorlopig 

beheer bij het Waterschap Roer en Overmaas. 
“Er zijn onder meer nieuwe dijken en water-
keringen aangelegd. Het gaat gelukkig al lang 
goed, maar we blijven waakzaam.”
Waterschap Roer en Maas doet nog veel meer 
dan werken aan droge voeten in de Limburgse 
regio. De organisatie, die een kleine 150 
medewerkers telt, legt zich eveneens toe op 
waterzuivering, grondwaterbeheer, de vermin-
dering van bodemerosie, terreinbeheer en 
bestrijding van muskusratten. Het waterschap 
werkt daarvoor samen met 22 gemeenten, de 
provincie en het Waterschapsbedrijf Limburg. 

NATUUR NAAR JE HAND ZETTEN

“Als waterschap ben je vaak bezig met het  
werken in een natuurlijke omgeving”, vertelt 
Steegemans. “Door het herinrichten van beken, 
de aanleg van regenwaterbuffers en ook het 
verwijderen van onkruid en ongewenste 
vegetatie. Aan de objecten als beken en regen-
waterbuffers wordt na aanleg of herinrichting 
onderhoud gepleegd. Dat wil je graag op een 
verantwoorde en zo milieuvriendelijk mogelijke 
manier doen. Vandaar dat ons bestuur enkele 
jaren geleden voorstelde om op te gaan 
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VERDUURZAMING TERREINBEHEER 

 ONTWIKKELINGEN CERTIFICATIE 
 TOEPASSING GLYFOSAAT 

Op 11 juni 2013 heeft de het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven de eerder wette-
lijk verplichte certificatie-eis voor de toepas-
sing van glyfosaat op verhardingen vernietigd. 
Diverse gemeentelijke overheden blijven 
de Barometer Duurzaam Terreinbeheer een 
goed en praktisch instrument vinden om het 
complexe gebruiksvoorschrift van onkruidbe-
strijdingsmiddelen op verhardingen te borgen.

VERBOD GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
BUITEN DE LANDBOUW

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede 
Kamer geïnformeerd over haar voorstellen 
om gewasbeschermingsmiddelen buiten de 
landbouw in termijnen af te bouwen (zie 
onderstaand overzicht). Dit voorjaar zal naar 
verwachting hier een besluit over worden 
genomen.

Eind december zal de Staatssecretaris een 
groot aantal openstaande vragen beant-
woorden, waaronder het kostenaspect van het 
verbod.
Bij het verbod van gewasbeschermingsmid-
delen op verhardingen zal de overheid een 
aantal uitzonderingen formuleren voor het 
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op 
verhardingen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de korte en limitatieve lijst die SMK 
heeft opgesteld voor de Barometer Duurzaam 

Terreinbeheer (verhardingen). Mogelijk dat er 
ook voor groene terreinen een uitzonderings-
lijst zal worden gehanteerd, waar SMK een 
inhoudelijke bijdrage aan wil leveren.
Wijzigingen van wetgeving worden uiteraard 
doorgevoerd in het certificatiesysteem van de 
Barometer. 

 DOORONTWIKKELING BAROMETER 
 DUURZAAM TERREINBEHEER 

De hiervoor genoemde wijzigingen van het 
wettelijke kader voor de toepassing van glyfo-
saat op verhardingen maken dat het huidige 
certificatiesysteem van de Barometer een 
andere insteek zal krijgen. Nieuwe thema’s 
zullen onderdeel gaan uitmaken van dit certi-
ficatiesysteem voor het duurzamer beheer van 
terreinen.

MOGELIJKE HERZIENINGSONDERWERPEN 

Bij aanleg van verhardingen moet steeds meer 
rekening worden gehouden met de uitgangs-
punten voor duurzamer beheer. De nu aange-
kondigde stap naar chemievrij beheer op niet 
landbouwterreinen vraagt al bij het ontwerp 
van terreinen om de juiste inrichting. Dit kan 
bijvoorbeeld door minder verhardingen aan 
te leggen en zeker geen verhardingen in te 
richten die alleen met bestrijdingsmiddelen 
onkruidvrij te houden zijn. De juiste aanleg 
gericht op chemievrij beheer wordt daarmee 
een randvoorwaarde.

Door het Duurzaam Inkopen beleid van de 
overheid is er een veel groter aanbod van 
duurzamere materialen ontstaan. Het is teleur-
stellend dat een groot deel van de overheden 
hier nog te weinig gericht naar vraagt. En 
als er al gekozen wordt voor bijvoorbeeld 
duurzamer plantmateriaal, dan wordt in de 
projectuitvoering niet altijd het duurzamere 
product geleverd. Dit dreigt het enthousiasme 
te frustreren waarmee telers zijn omgeschakeld 
naar integraal duurzamere teelt. De Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer borgt dat terrein-

PROFESSIONEEL GEBRUIK OP  VOORSTEL VERBOD

verhardingen november 2015
sport- en recreatieterreinen november 2017
overige terreinen, zoals parken november 2017

PARTICULIER GEBRUIK november 2015

beheerders een minimaal percentage (90% 
in 2014) van het plantmateriaal duurzaam 
inkopen. 
Ook in de toepassing van materialen en 
voorzieningen hebben diverse ontwikkelingen 
plaatsgevonden. Een voorbeeld is de omscha-
keling naar steeds energiezuinigere openbare 
verlichting en het uitzetten of dimmen 
ervan. Onderzocht wordt of de Barometer 
met nieuwe materialen en voorzieningen kan 
worden aangevuld. In het voorjaar 2014 zal 
SMK certificaathouders en andere stakeholders 
benaderen om het nieuwe certificatieschema  
van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer in 
nauwe afstemming vorm te geven. 
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BRANDVEILIGHEID 
IN STALLEN

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Econo-
mische Zaken nam adviezen uit dit Actieplan 
over en schreef  in januari 2013 in een brief 
aan de Tweede Kamer dat veestallen voortaan 
brandveiliger gebouwd moeten worden. 
Gevolg is dat de overheid per 2014 wijzi-
gingen in verband met de brandveiligheid in 
het Bouwbesluit opneemt. Door dit gewijzigde 
Bouwbesluit en de noodzaak om bij veehou-
ders de bewustwording over brandveiligheid 
te stimuleren, worden in de herziening van de 
Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) nieuwe 
brandveiligheidsmaatregelen opgenomen.

BOUWBESLUIT

Het Bouwbesluit gaat over verplichte wette-
lijke brandveiligheidseisen. Dit betekent dat 
veestallen aan nieuwe eisen moeten voldoen 
tijdens de aanvraag van de bouwvergunning. Zo 

HET VERBOND VAN VERZEKERAARS, LTO NEDERLAND, DE RIJKSOVERHEID, 
BRANDWEER NEDERLAND EN DE DIERENBESCHERMING PRESENTEERDEN IN 2011 EEN 
‘ACTIEPLAN STALBRANDEN 2012-2016’ EN RICHTTEN EEN WERKGROEP OP OM DE BRAND-
VEILIGHEID IN STALLEN TE VERBETEREN.

MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ
Certificatiesysteem voor duurzamere veestallen
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moeten bij nieuwbouw de technische ruimtes 
–zoals meterruimtes, stookruimtes en liftmachi-
neruimtes - minimaal 60 minuten brandwerend 
zijn. Constructieonderdelen van stallen en de 
aankleding van stallen bij nieuw- en verbouw 
moeten ten minste voldoen aan brandklasse B.

BRANDVEILIGHEID IN MDV

Voor de aanstaande herziening zijn er voor 
MDV bovenwettelijke keuzemaatregelen voor 
het thema brandveiligheid uitgewerkt. Deze 
worden als een subthema in de dierenwel-
zijnsmaatlat opgenomen. De veehouder 
moet een minimaal aantal punten voor deze 
brandveiligheidscriteria  behalen. Het gaat 
hierbij om concrete investeringen voor het 
voorkómen en bestrijden van stalbranden. De 
keuzemaatregelen gelden voor alle sectoren; 
een aantal specifieke maatregelen zijn voor 
bepaalde diercategorieën opgenomen.

STALBRAND: KLEINE KANS, GROTE GEVOLGEN

De kans op een stalbrand is misschien klein, de 
gevolgen kunnen zeer groot zijn. Niet alleen 
zijn er meestal veel dierlijke slachtoffers (zie 
Tabel 1), een afgebrande stal betekent ook 
een productiestop omdat er een nieuwe stal 
moet worden gebouwd en deze opnieuw moet 
worden bevolkt. 

Jaarlijks zijn er gemiddeld meer dan 150 
stalbranden; bij dertig daarvan komen er 
dieren om, in totaal bijna 150.000. Bij de 
huidige veestallen, met name in de inten-
sieve veehouderij, is de overlevingstijd van 
de dieren bij brand bijzonder kort. Dit komt 
onder andere doordat de brand vaak relatief 
laat wordt ontdekt, er meestal veel dieren in 
de stal zitten en er beperkte evacuatiemoge-
lijkheden zijn. Ook ontstaan verstikkingspro-

blemen doordat ventilatiekanalen afsluiten 
door het uitvallen van stroom tijdens de brand, 
of door de verspreiding van rook door de venti-
latiekanalen. De brandweer kan bij aankomst 
vaak niet meer doen dan nablussen en overslag 
van de brand naar belendende stallen proberen 
te voorkomen.

OORZAKEN STALBRANDEN 

Kortsluiting in het elektrische circuit is een 
belangrijke veroorzaker van een stalbrand. 
Het kan dan gaan om het zelf installeren van 
‘onveilige’ apparatuur met als gevolg overbe-
lasting/oververhitting van kabels en groepen. 
Uit onderzoek van verzekeraars blijkt dat ook 
bij nieuwbouw er in 25% van de gevallen 
fouten zitten in de aanleg van elektriciteit en 

VOORKÓMEN BRAND

  Objectinformatiekaart waarop locatie is aangegeven van stallen, 
toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, bluswaterput, brandgevaarlijke 
stoffen

  Bouwblokindeling met oog op brandveiligheid, zoals voldoende 
afstand tussen stallen onderling en risicovolle installaties

  Volgen cursus brandveiligheid
  Controle op en herstel van installatiefouten bij oplevering elektri-

sche installaties door een onafhankelijke partij
  Geen verwarmingstoestellen met open verbranding

 Veehouderij totaal Rundveehouderij Varkenshouderij Pluimveehouderij

 2005 - Gemiddeld/ 2005 - Gemiddeld/ 2005 - Gemiddeld/ 2005 - Gemiddeld/
 2009  jaar 2009  jaar 2009  jaar 2009  jaar

Totaal aantal stalbranden 763 152 410 82 242 48 111 22

Aantal stalbranden 
waarbij dieren omkwamen 151 30 57 11 64 13 30 6

Totaal aantal omgekomen 
dieren 737.080 147.416 1422 284 23.724 4.745 711.934 142.387

Gemiddeld aantal 
omgekomen dieren 
per bedrijf  8.040  26  365  23.731

BESTRIJDEN BRAND

  Aanwezigheid brandmelders, branddetectiesysteem, brandblussers, 
brandslanghaspel in dierverblijven en technische ruimtes

  Brandklasse A of B voor bouwmateriaal bovenwettelijk, zoals hokin-
richting (voerbakken, e.d.)

  Noodvoorzieningen waardoor ventilatie in naastgelegen dierver-
blijven blijft werken. 

  Sprinkler- of watermistsysteem
  Onbrandbare bedding in de stal

installaties. Andere oorzaken van brand zijn 
zelfontbranding of oververhitting van instal-
laties en machines (zelfontbranding trekkers 
in stal e.d.), open verwarmingssystemen (met 
name gasheaters / heteluchtkanonnen bij 
vleeskuikens) en brandgevaarlijke werkzaam-
heden (lassen, slijpen en dergelijke).

Brandveiligheidsmaatregelen in veestallen 
moeten vooral gericht zijn op het voorkómen 
van het ontstaan van brand. Daarnaast is het 
belangrijk dat er maatregelen zijn genomen om 
de verdere ontwikkeling en overslaan van de 
brand te beperken. 



 

Maatlat 
Duurzame Veehouderij
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