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MALEISISCHE MTCS 
TIJDELIJK GEACCEPTEERD 
VOOR INKOOPBELEID 
OVERHEID
Het Maleisische certificatiesysteem MTCS is met ingang 
van 2 juni 2014 voor twee jaar geaccepteerd voor het 
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. 

In 2010 stelde TPAC vast dat MTCS niet voldeed aan de Nederlandse 
inkoopcriteria. Knelpunten waren de beschikbaarheid van kaarten, 
conversie en de rechten van inheemse bevolking. Ook een tussen-
tijdse evaluatie van TPAC in 2013 bevestigde dat beeld. 

Staatssecretaris Mansveld wil MTCS de gelegenheid geven om 
verbeteringen te realiseren. Binnen twee jaar wordt het eindresultaat 
geëvalueerd door TPAC, zo meldde Mansveld in februari jl. aan de 
Kamer. 

“In de praktijk blijkt dat sommige houtproducerende landen grote 
vooruitgang boeken in het verduurzamen van de houtproductie, 
maar dat het daar geproduceerde hout nog niet (volledig) voldoet 
aan de duurzaamheidscriteria (…). Het te bereiken doel (behoud 
van bossen en verduurzaming van het bosbeheer) is in zo’n situatie 
meer gebaat bij een positief signaal over de vorderingen die reeds 
zijn gemaakt” aldus de Staatscourant bij de formalisering van het 
besluit op 2 juni jl. 

VACATURE 
DIRECTEUR/
BESTUURDER SMK
Regien van der Sijp bereikt volgend jaar de pensioen-
gerechtigde leeftijd en verlaat SMK in mei 2015. Graag 
nodigen wij kandidaten voor de functie van directeur uit 
te reageren; zie de SMK-website www.smk.nl/231/
over-smk/vacatures voor het profiel van deze functie en 
informatie over de sollicitatieprocedure. 
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 EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR  
 PLATTELANDSONTWIKKELING:  

 EUROPA INVESTEERT IN ZIJN  
 PLATTELAND.  

CRITERIA VAN BIODIVERSITEIT+ LABEL 
AANGEMELD BIJ DE EU COMMISSIE
In een samenwerkingsproject van NAJK, 
Stichting Rietgors, adviesbureau CREM, SMK en 
diverse ketenpartijen vindt de ontwikkeling van 
een Biodiversiteit+ label plaats. 
Het gaat hierbij om een onderscheidend 
certificaat dat kansen creëert voor de agrariër 
die bewust aandacht besteedt aan biodiversi-
teit. Het garandeert de inspanningen op het 
gebied van biodiversiteit in de fruitteelt, 
akkerbouw en vollegrondsgroenten teelt of 
rundveehouderij. Het certificaat voegt daardoor 
een meerwaarde toe aan het product en het 
agrarisch bedrijf.

De initiatiefnemers van het label hebben een 
selectie gemaakt van de criteria van het 
Biodiversiteit+ label en deze aangemeld bij de 
Europese Commissie in Brussel.
Deze selectie geldt als alternatief voor de 
‘standaard’-vergroeningsmaatregelen die de EU 
stelt voor het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid (GLB). Na goedkeuring 
betekent dit dat agrariërs die voldoen aan 
deze biodiversiteitscriteria, aan de 
GLB-vergroeningseisen voldoen. Ze ontvangen 
daarvoor een speciaal Biodiversiteit+ GLB 
certificaat.

Janneke Zevenbergen, voorzitter Stichting 
Rietgors: ”Het voordeel van het Biodiversiteit+ 
GLB certificaat is dat ondernemers kunnen 
kiezen hoe ze invulling geven aan de 
GLB-vergroening. We hebben als projectgroep, 
in nauwe afstemming met ambtenaren van EZ, 
de afgelopen maanden hard gewerkt aan de 
aanmelding in Brussel. Over drie maanden 
weten we of de EU de aanmelding heeft 
erkend.”

Stichting Milieukeur (SMK) zorgt ervoor dat 
bedrijven met een Biodiversiteit+ label voldoen 
aan de GLB criteria. Dit is mogelijk doordat de 
Biodiversiteit+ criteria aansluiten op de 
bestaande Milieukeur certificatiesystemen. 
Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke 
randvoorwaarde vanuit het GLB dat certificatie-
systemen volgens bepaalde ISO standaarden 
zijn geaccrediteerd. 

De ontwikkeling van het Biodiversiteit+ label 
wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van 
het Europees Landbouwfonds voor plattelands-
ontwikkeling, het ministerie van Economische 
Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Het 
voortraject van het project is gefinancierd door 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

MEER WETEN? 
Herman Docters van 
Leeuwen, projectleider agro/
food SMK, 06 10503786, 
hdoctersvanleeuwen@smk.nl

Janneke Zevenbergen, Rietgors, stichting 
voor Agrarisch Natuurbeheer in de Hoeksche 
Waard, rietgorsinfo@gmail.com
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Certificatiesysteem voor 
duurzamere producten en diensten
www.milieukeur.nl

Het Milieukeur varkensvlees wordt geproduceerd 
door de ruim 150 varkenshouders van de ketens 
Groothedde, Van Rooi Meat en Vion en is onder 
andere te koop bij Jumbo supermarkten.

VEEL SOJA NODIG VOOR VARKENSVOER
Om varkensvlees te produceren is veel soja 
nodig. Voor één kilo varkensvlees bij de slager 
of de supermarkt is ruim 400 gram soja in het 
voer gebruikt. Om te zorgen dat deze soja meer 
verantwoord wordt geproduceerd, hebben de 
Nederlandse varkenssector, maatschappelijke 
organisaties, supermarkten en de veevoersector 
in 2011 afgesproken om in 2015 alleen nog 

De Milieukeur varkensketens gebruiken per 1 juli 2014 voor het voer van hun 
varkens alleen nog maar het verantwoord geproduceerde RTRS*-soja. Solidaridad, 
Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu juichen dit initiatief van de Milieukeur 
varkensproducenten toe om, vooruitlopend op het voornemen van de Nederlandse 
veevoerindustrie, nu al alleen nog maar verantwoorde soja aan te kopen voor het 
varkensvoer.

ALLEEN VERANTWOORDE 
SOJA VOOR MILIEUKEUR VARKENS

MILIEUKEUR VARKENSVLEES 
NU NOG DUURZAMER 
GEPRODUCEERD

*RTRS: VERANTWOORD GEPRODUCEERDE 
SOJA
In RTRS werken sojaproducenten, maat-
schappelijke organisaties en sojagebruikers 
samen aan verantwoorde productie. In 2010 
is de RTRS-standaard (Round Table on 
Responsible Soy) voor verantwoorde 
sojaproductie vastgesteld. Sojaproductie 
volgens de RTRS-standaard zorgt onder meer 
voor het terugdringen van het gebruik van 
pesticiden, voor landrechten van lokale 
gemeenschappen en voor het behoud van 
waardevolle bossen en biodiversiteit.

RTRS of vergelijkbare soja in het veevoer te 
gebruiken. Of de varkenssector dat in 2015 gaat 
realiseren is nog de vraag. De Milieukeur 
varkensketens lopen nu vooruit op deze 
afspraak door duurzamere soja via RTRS 
certificaten aan te kopen. 

MEER WETEN? 
Annika de Ridder 
projectmanager agro/food 
bij SMK, 070 358 63 00, 
aderidder@smk.nl
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In de Nederlandse agro/food branche 
neemt het duurzaamheidsbesef steeds 
verder toe. Zoals het feit dat de retail 
steeds vaker vraagt om gecertificeerd 
duurzame producten.

De trend naar ‘duurzamer’ heeft ook invloed op 
de bedrijfsvoering van Fruitmasters. Maartje 
Vullings, verantwoordelijk voor Voedselveilig-
heid bij Fruitmasters: “Wij zijn een afzetorgani-
satie van ruim 400 fruittelers, zo zorgen wij 
voor de vermarkting van het fruit in binnen- en 
buitenland en begeleiden het product van teelt 
tot consument. In dat hele proces vinden wij 
dat bewustwording en verandering op het 
gebied van duurzaamheid bij onszelf moet 
beginnen. Daarom denken we na over gezond-
heid, respect voor de wereld om ons heen, hoe 
we met ons vak bezig zijn, et cetera. En we 
zoeken naar duurzamere oplossingen en keuzes 
die bij ons passen. Belangrijk daarbij is dat we 
een balans vinden tussen de 3 P’s (people, 
planet en profit); onze manier van ondernemen 
toetsen wij voortdurend daaraan.” 
Een van die duurzamere keuzes is dat 
Fruitmasters een gedeelte van het fruit onder 
Milieukeur laat produceren. “Milieukeur borgt 
dat fruittelers hun producten telen op basis van 
een breed scala aan duurzaamheidsthema’s, 
zoals minder gebruik van gewasbeschermings-

middelen, lagere emissies, energiebesparing en 
werkomstandigheden. En dat vinden onze 
klanten èn wij positief. Er zijn op dit moment 
negen Fruitmasters-telers met een Milieukeur 
certificaat die een breed assortiment fruit 
telen. Ik verwacht dat in de toekomst het 
aantal telers met een ‘duurzaam’ gecertificeerd 
product zal toenemen om aan de eisen van de 
klant te blijven voldoen”, aldus Maartje.

FRUITMASTERS BEGELEIDT DE TELERS
Cor van Deursen, medewerker Voedselveiligheid 
bij Fruitmasters, is intensief betrokken bij de 
begeleiding van de fruittelers voor de Milieu-
keur certificering. Cor: “Milieukeur is een norm 
waarbij een teler wordt uitgedaagd extra 
maatregelen te nemen voor mens en natuur en 
daar help ik ze bij. Je kunt bijvoorbeeld extra 
punten verdienen door plagen biologisch te 
bestrijden, nestkasten op te hangen en geen 
water in sloten te lozen. Maar ook andere 
criteria, zoals maatregelen voor goede 
werkomstandigheden horen bij Milieukeur 
certificering. Bij de voorbereidingen voor de 
audits heb ik ervaren dat onze telers al veel 
maatregelen nemen om de natuur een handje te 
helpen, maar dat certificering helpt om er 
nadrukkelijker bij stil te staan.” 

Per juli 2014 zijn negen Fruitmasters-
telers Milieukeur gecertificeerd
Het gaat om telers van aardbeien, 
bessen (blauwe, kruis- en rode), 
bramen, frambozen, kersen, peren en 
pruimen. Hier in korte testimonials hun 
ervaringen met Milieukeur.

BORMANS 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

FRAMBOZEN

“Ik ben sinds 2013 Milieukeur gecertificeerd. 
Milieukeur staat voor mij voor aandacht voor 
milieu. Dit is nu en in de toekomst belangrijk 
voor de gezondheid van de mens!”  

BUDDING 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

KERSEN EN PRUIMEN

“Milieukeur staat voor het leveren van een goed 
product waarbij duurzaamheid een belangrijke 
rol speelt. De consument wordt steeds bewuster 
van wat hij of zij eet en aan die behoefte wil ik 
graag kunnen voldoen. Voor Milieukeur heb ik 
onder meer sommige middelen niet gebruikt, 
watermarks geplaatst, grondmonsters genomen 
en vleermuiskasten en nestkastjes 
opgehangen.”  

FRUITMASTERS: 

“BEWUSTWORDING LEIDT TOT 
DUURZAMERE KEUZES”

 COR VAN DEURSEN, MEDEWERKER VOEDSELVEILIGHEID  MAARTJE VULLINGS, VERANTWOORDELIJK 
 VOOR VOEDSELVEILIGHEID 
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BUNT
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

BRAMEN, KRUISBESSEN, PRUIMEN EN PEREN

“Ons bedrijf bestaat al sinds 1926. Het 
kernwoord in de teelt is voor mij ‘balans’. Door 
de balans in groei, dracht, vocht en voeding 
krijg je een heerlijk product. In het Milieukeur-
certificaat, dat ik nu twee jaar in mijn bezit 
heb, staat balans met de natuur centraal. Dat 
past bij mijn bedrijf!”  

GOUD
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

RODE BESSEN

“Milieukeur was voor ons heel wat extra werk, 
maar we zien het ook als uitdaging. We hebben 
onze extra punten behaald doordat we een 
gecertificeerd stagebedrijf zijn en er medewer-
kers zijn met een handicap (wajong). Ook 
hebben we roofvogelkasten en mezenkasten 
geplaatst. Met het certificaat kunnen we ons 
onderscheiden.” 

DE GREFTENHOEVE 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

BLAUWE BESSEN 

“We telen al jaren onze blauwe bessen met 
respect voor natuur en bodem. Het Milieukeur-
certificaat geeft ons daar de waardering voor! 

SCHEFFERS 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

AARDBEIEN UIT BEDEKTE TEELT

“Ik ben Milieukeur gecertificeerd voor mijn 
aardbeien op substraatteelt. Daarmee ben ik de 
eerste in de wereld! We noemen onszelf geen 
teler, maar plantbegeleider. Want dat zijn we, 
samen met onze medewerkers, eigenlijk. We 
zien dit certificaat dan ook als een prestatie 
van ons hele team, en daar zijn we trots op. 
Om een lekker, hoogwaardig product te kunnen 
telen moeten we ervoor zorgen dat de plant 
zich ‘happy’ voelt. Dan komt de rest vanzelf: 
smakelijke, houdbare, mooie vruchten bij een 
goede productie. Het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen is daarbij het laatste 
waar we aan denken. Zorg voor een gezonde 
plant, en laat de natuur zo veel mogelijk zijn 
werk doen. Met Milieukeur streven we daarom 
naar maximaal milieurendement, maar wel met 
behoud van economisch perspectief.” 

WIJNE 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

RODE BESSEN 

“Milieukeur is een nieuwe ontwikkeling waar wij 
positief tegenover staan. Ik moest wel wat 
aanpassingen doorvoeren, maar die hebben 
weinig kosten met zich meegebracht. De meeste 
moeite hadden wij met het opvragen van een 
activiteitenbesluit, alle andere punten konden 
direct gerealiseerd worden.” 

Zo beheersen we onder andere het onkruid met 
houtsnippers rondom de plant, zodat de humus 
in de grond bewaard wordt en er minder 
herbiciden nodig zijn voor het onkruid.” 

HENNISSEN 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

FRAMBOZEN 

“Onze frambozen worden geteeld in potten met 
een zelf samengesteld turfmengsel. Zo ontstaat 
een goede structuur en smaak. Bij Milieukeur 
dacht ik direct ‘weer een extra keur’. Maar toch 
ben ik hierin meegegaan want voor mij is de 
klant koning. Zo’n audit is een moment om 
weer eens stil te staan bij het feit hoe ik met 
mijn vak bezig ben en wat de klant van mij als 
teler verwacht. De begeleiding van Fruitmasters 
hierbij is perfect.”  

JOOSEN 
MILIEUKEUR GECERTIFICEERD PRODUCT: 

BRAMEN UIT BEDEKTE TEELT

“Ik ben de eerste bramenteler met bedekte 
teelt die Milieukeur gecertificeerd is. Een 
primeur dus! Ik wil maximale afzetkansen 
hebben voor mijn product, maar Milieukeur 
vraagt wel ingewikkelde berekeningen op mijn 
bedrijf. Ik heb enkele aanpassingen doorge-
voerd om aan de eisen te voldoen, zoals 
hergebruik van condenswater en niet meer 
spuiten rondom het bedrijf. Daarnaast veel 
zaken intensiveren op het gebied van analy-
seren, registreren en overleg met personeel. De 
begeleiding van Cor (Fruitmasters) was hierbij 
cruciaal.”  

6 SMK NIEUWS | 73MILIEUKEUR MILIEUKEUR773 | SMK NIEUWS



MONITOR DUURZAAM VOEDSEL 
GEEFT BEPERKT BEELD MILIEUKEUR

Begin juni publiceerde LEI Wageningen UR de Monitor Duurzaam Voedsel 2013. 
Deze Monitor geeft een vertekende voorstelling van de werkelijke omzetten van 
Milieukeur bij supermarkten en de out-of-home markt en brengt de flinke groei 
van Milieukeur niet in beeld.

BEPERKTE MEETMETHODE MONITOR
“De Monitor meet aankopen van voedsel dat 
door de consument op één of meer aspecten 
als duurzaam herkend wordt en waarvoor hij 
dus bewust kan kiezen. De herkenbaarheid is 
gebaseerd op een op het product aanwezig 
keurmerk met onafhankelijke controle”, aldus 
de website van LEI Wageningen UR. Deze 
gehanteerde meetmethode laat echter de groei 
en het werkelijke aandeel van Milieukeur in de 
ketens niet zien. 

RETAIL KIEST VOOR MILIEUKEUR
Retailers kiezen er vaak voor om hun eigen 
duurzaamheidsclaim of –logo te borgen door 
middel van het Milieukeur certificaat, of 
Milieukeur certificering als voorwaarde te 
stellen aan hun leveranciers. Het Milieukeur 
logo is dan niet zichtbaar op het product of in 
communicatie naar de klant. Er is aanbod van 
Milieukeur producten via onder meer Albert 
Heijn, Jumbo, Emté supermarkten, Spar, 
Marqt, Sligro, DeliXL, Mijn Boer, Lidl, C100, 
Coop, Plus, Hutten Catering, Willem&Drees, 
diverse groente speciaalzaken, Makro en Jan 
Linders supermarkten.

TOENAME MILIEUKEUR
Milieukeur liet de afgelopen jaren een sterke 
toename zien van het aantal certificaathou-
ders, producten en assortiment voor fruit, 
akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten 
en glasgroenten, in tegenstelling tot de in de 
Monitor geregistreerde afnames. Omdat de 
Nederlandse retail steeds meer vraagt naar 
jaarrond leverbaar Milieukeur product is er 
toenemend Milieukeur aanbod vanuit het 
buitenland. 
De vergelijkende data 2012 – 2013, tevens 
informatie over de doorzettende groei 
naar 2014:

Product 1-1-2013 31-12-2013 1-6-2014

Fruit 129 Ha 208 Ha + 61% 615 Ha

Akkerbouwgewassen en 
vollegrondsgroenten

1863 Ha 2144 Ha + 15% 2372 Ha

Glagroenten en -fruit 71 Ha 117 Ha + 65% 180 Ha

Totaal 2063 Ha 2469 Ha + 20% 3167 Ha

MILIEUKEUR EIEREN
In tegenstelling tot wat in de Monitor 
Duurzaam Voedsel 2013 is gerapporteerd, is 
de omzet voor Milieukeur eieren van 2,5 
miljoen in 2012 gestegen tot 2,8 miljoen 
euro in 2013, een stijging van 12%. Volgens 
LEI Wageningen UR is een deel van de omzet 
voor Milieukeur eieren foutief als biologisch 
aangemerkt, terwijl het Milieukeur eieren 
betrof. In de online versie van de Monitor 
zijn de gecorrigeerde cijfers weergegeven.
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VERPLEEGHUIS OUDSHOORN HAALT MILIEUKEUR 

Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan 
den Rijn greep de nieuwbouw van haar 
voorziening aan om een flinke stap te 
maken naar een duurzamere bedrijfs-
voering. 

Bij Verpleeghuis Oudshoorn staat ‘duurzaam’ 
hoog op de agenda. Zo zijn er steeds meer 
voedselproducten met een keurmerk ten aanzien 
van milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel 
verkrijgbaar in de winkel, gaan de wasdrogers 
alleen aan bij slecht weer en hangt in een groot 
deel van de ruimtes LED verlichting. Het zijn 
enkele van de vele maatregelen die de organi-
satie nam om aan de eisen van de Gouden 
Milieuthermometer Zorg te kunnen voldoen. 
Ineke Vlot – manager Milieukeur non food bij 
SMK – overhandigde het certificaat Gouden 
Milieuthermometer Zorg (dat gelijk staat aan 
Milieukeur) tijdens de officiële opening van het 
gloednieuwe pand. 

HUISELIJKE OMGEVING 
Bij Verpleeghuis Oudshoorn kunnen mensen 
terecht voor tijdelijke opname, dagbehandeling 
en revalidatie na een operatie of beroerte. Ook 
biedt het verpleeghuis onderdak aan demente-
rende ouderen. In een huiselijke omgeving 
worden de bewoners zoveel mogelijk bij het 
dagelijkse leven betrokken. Waar mogelijk doen 
ze samen met de medewerkers  boodschappen, 
de was en verzorgen ze de maaltijden.  

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
Verpleeghuis Oudshoorn is onderdeel van 
Rijnland Zorggroep. Ook Rijnland Ziekenhuis en 
Verpleeghuis Leythenrode behoren daartoe. 
Rijnland Ziekenhuis behaalde eerder dit jaar het 
zilveren certificaat van de Milieuthermometer 
Zorg. “Toen we besloten om het oude verpleeg-
huis te slopen en over te gaan op nieuwbouw, 

 LOCATIEMANAGER BIRGITTA WEIMAR VAN VERPLEEGHUIS OUDSHOORN EN 
 MANAGER VASTGOED & TECHNIEK SIMKE DE JONG ONTVANGEN DE GOUDEN 

 MILIEUTHERMOMETER ZORG UIT HANDEN VAN INEKE VLOT VAN SMK.

RENDABEL
“Voorafgaand aan de bouw hebben we met de 
aannemer en installateurs goed besproken en 
vastgelegd welke duurzame oplossingen wij 
wensten”, vertelt Westers. “Natuurlijk keken we 
daarbij heel secuur naar wat rendabel is en wat 
niet. Zo lieten we bijvoorbeeld wel zonnecollec-
toren op het dak plaatsen en een leistenen vloer 
met vloerverwarming aanleggen, omdat de 
energiebesparing die je daarmee bereikt opweegt 
tegen de investering. Maar de vloerkoeling 
schrapten we van ons lijstje. Dat werd te duur.”

EISEN AAN LEVERANCIERS
Verpleeghuis Oudshoorn eiste van haar 
leveranciers ook een bijdrage. Westers: “De 
cateraar vroegen we voortaan meer diervriende-
lijke producten te leveren, plofkip komt er bij 
ons dus niet meer in. En ook het schoonmaakbe-
drijf gebruikt waar mogelijk middelen die minder 
schadelijk zijn in het milieu.” Van haar eigen 
medewerkers verlangt het verpleeghuis ook een 
inspanning. “We vragen ze zuinig te zijn met 
water, afval te scheiden en de wasmachines in te 
stellen op energiezuinige programma’s. Alle 
dingen die ze thuis hopelijk ook doen.” 

“ZO VEEL MOGELIJK 
KIEZEN VOOR 
DUURZAMERE 
OPLOSSINGEN”

was dat voor ons hét moment om ook voor deze 
locatie werk te maken van de Milieuthermo-
meter”, aldus Pieter Westers, milieuadviseur van 
Rijnland Zorggroep. “We wilden een duurzame 
voorziening neerzetten die helemaal klaar is voor 
de toekomst. Met Milieukeur kunnen we 
aantonen dat we dat zijn. Het was een flinke 
investering, maar we boekten daardoor wel in 
één keer veel milieuwinst. Vooral door bij de 
nieuwbouw te kiezen voor zoveel mogelijk 
duurzamere oplossingen.” 
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PEPPERS UNLIMITED 
BEHAALT MILIEUKEUR: 

TROTS OP 
VOORLOPERSROL

  MARGRIET EN WILBERT VAN DEN BOSCH VAN PEPPERS UNLIMITED. 
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INTERNATIONAAL PROFILEREN 
Het bedrijf maakt al vele jaren werk van 
duurzamer ondernemen en was al jaren gecertifi-
ceerd voor UK-Standard, diverse keurmerken van 
Engelse supermarkten, Hygiënecode en 
GlobalG.A.P., met sinds kort de uitbreiding 
GRASP. “Maar we waren op zoek naar een 
keurmerk waarmee we ons (inter)nationaal nóg 
beter konden profileren”, vertelt de paprikateler. 
“Zo kwam ik via een tip van een SGS-auditor uit 
bij Milieukeur. Om het Milieukeur certificaat te 
halen, moet je echt nog meer doen dan zo 
weinig mogelijk gebruik maken van chemische 
middelen”, benadrukt Van den Bosch. “We telen 
bijvoorbeeld ook los van de grond en vangen al 
het overtollige gietwater van de planten en 
filterspoelwater op voor hergebruik. Zo wordt 
het milieu niet belast met meststoffen. We 
hebben hiertoe ook geïnvesteerd voor schoner 
afvalwater. Ook heeft het bedrijf veel aandacht 
voor arbeidsomstandigheden. Medewerkers 
hebben bijvoorbeeld de beschikking over 
hydraulische karren, waarmee ze altijd op de 
minst belastende werkhoogte kunnen komen.”

INVESTERINGEN TERUGZIEN 
Aan vrijwel alle voorwaarden voor Milieukeur 
voldeed het bedrijf al. Van den Bosch: “Mooi 
natuurlijk, maar dan ben je er nog niet. Alle 
processen binnen je bedrijf moeten worden 
geregistreerd en dat is nog een flinke klus. Maar 
het is gelukt. Vervolgens is het zaak dat 
afnemers om onze gecertificeerde paprika’s gaan 
vragen, want je wilt je investeringen op termijn 
wel terugzien. Momenteel gaan afnemers van 
paprika’s vaak nog voor ‘zo goedkoop mogelijk’. 
De waardering voor duurzamer ondernemen 
moet groeien. Maar iedereen die een beetje oog 
heeft voor de natuur en voor mens en dier kan 
niet anders dan concluderen dat dit de enige 
weg is.” 

“OP ZOEK NAAR EEN 
KEURMERK WAARMEE WE 

ONS (INTER)NATIONAAL 
NÓG BETER KONDEN 

PROFILEREN”

Peppers Unlimited B.V. in IJsselmuiden behaalde onlangs het Milieukeurcertifi-
caat voor de teelt van 13,5 hectare paprika’s. “Ik ben er trots op dat wij als een 
van de voorlopers het keurmerk mogen voeren”, zegt Wilbert van den Bosch, 
samen met Margriet van den Bosch eigenaar van Peppers Unlimited. “Stap twee is 
dat we de markt zover krijgen dat ze volop om onze Milieukeur gecertificeerde 
paprika’s gaan vragen.”

Peppers Unlimited B.V. is een moderne kwekerij 
waar gele en rode paprika’s in kassen worden 
geteeld. Het bedrijf heeft op dit moment zo’n 
veertig medewerkers aan het werk. De afzet van 
de paprika’s verloopt via telerscoöperatie 
Harvest House en gaan onder meer naar 
Duitsland, Italië, Japan, Engeland, Amerika en 
Canada. 

Het is half juli als we Van den Bosch spreken. 
Enkele dagen na de publicatie van een 
onderzoek van de Radboud Universiteit en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland in het 
toonaangevende tijdschrift Nature. Het 
onderzoek toont de relatie aan tussen de 
aanwezigheid van het gewasbeschermingsmiddel 
Imidacloprid in het oppervlaktewater en de 
achteruitgang van de vogelstand. Eerder al werd 
er een verband gelegd tussen de afname van het 
aantal bijen en andere insecten en ongewer-
velden. 
Van den Bosch: “Veel landbouwers en glastuin-
bouwers in Nederland en daarbuiten gebruiken 
dit middel al sinds 1995. Bij ons komt Imida-
cloprid er echter niet meer in. Als je in 
aanmerking wilt komen voor Milieukeur is het 
gebruik van Imidacloprid sowieso uit den boze. 
Dat zegt mij genoeg. Het is schadelijk voor het 
milieu; dat is nu opnieuw aangetoond.” 

SLUIPWESPEN EN ROOFMIJT
Meer dan in de gangbare teelt zet Van den 
Bosch meer sluipwespen en galmuglarfjes in 
tegen luizen en roofmijt tegen spint. “Dat 
betekent wel dat we de planten intensiever 
moeten controleren, om te voorkomen dat we te 
maken krijgen met een plaag die uit de hand 
loopt”, zegt hij. “Dit vraagt om extra inzet van 
opgeleide mensen en dat kost natuurlijk tijd en 
geld. Maar dat hebben we er graag voor over. 
Als we het als sector op de lange termijn ook 
goed willen blijven doen, moeten we zuinig 
omgaan met onze omgeving.”
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4.500 HECTARE ZONDER IMIDACLOPRID 
BESPUITINGEN
Bespuitingen met Imidacloprid zijn niet 
toegestaan* in de certificatieschema’s voor 
Milieukeur open teelten en de glastuinbouw. 
Dit betekent dat ruim 170 Nederlandse 
bedrijven, die gecertificeerd zijn voor 4.500 
hectare Milieukeur teelt, duurzamere methodes 
hanteren voor gewasbescherming en Imida-
cloprid niet spuiten als bestrijdingsmiddel 
tegen insecten.

MILIEUKEUR: BREDE BENADERING VAN 
VOGELBESCHERMING
Het verbieden van schadelijke gewasbescher-
mingsmiddelen is slechts één van de methodes 
die Milieukeur hanteert om vogelpopulaties te 
ontzien en biodiversiteit te bevorderen. Het 
gaat dan om een groot aantal eisen en 
keuzemaatregelen voor open en bedekte 
teelten, zoals:

Open teelt
• Nestgelegenheden voor vogels, bijen en 

andere nuttige insecten
• Weidevogelovereenkomst
• Rietkragen of rietland
• Bloeiende kruiden- en/of bloemenranden
• Houtwallen (houtsingels, -kades of -graften), 

struweel, hagen, heggen en bosjes
• Slootkant: 1x per jaar maaien van 50% van 

de slootkanten, bagger niet op de slootkant 
afzetten

• Teeltvrije zones die niet mogen worden 
bemest of bespoten

• Geen lozingen op oppervlaktewater van 
afvalwater met ontsmettings- of 

 gewasbeschermingsmiddelen
• Beperkende maatregelen voor bemesting en 

meststoffen

MILIEUKEURTEELT HELPT 
NEDERLANDSE VOGELSTAND

Deze zomer was het gewasbeschermingsmiddel Imidacloprid 
sterk in het nieuws. Reden was de publicatie van een 
onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen en Sovon over 
het verband tussen de teruggang van het aantal insecten-
etende vogels in Nederland en het gebruik van het gewasbe-
schermingsmiddel Imidacloprid.

*Op dit moment geldt nog de uitzondering voor de teelt van aubergines (maximaal 2x per 
jaar met maluspunten per toepassing). Er is een herziening van het certificatieschema 
Milieukeur Bedekte teelt in voorbereiding, waarbij het voorstel is om per 1 januari 2015 
ook voor deze teelt het gebruik van Imidacloprid te verbieden.

MEER WETEN? 
Anton Kool, projectleider 
Milieukeur agro/food bedekte 
teelt akool@smk.nl

Stefanie de Kool, project-
leider Milieukeur agro/food 
open teelt, sdekool@smk.nl 

Glastuinbouw
• Biologische bestrijding in de kas; gebruik van 

insectengaas
• Gesloten watercircuit; recirculering water-

stromen
• Minimaal 98% lichtafscherming van 

zonsondergang tot zonsopgang
• Geen onkruidbestrijdingsmiddelen rondom 

kassen
• Geen gebruik van herbiciden op verhardingen
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De datacenter industrie is een sterke Europese 
sector en groeiend. Er is echter nog geen 
Europees platform waar kennis en vaardigheden 
kunnen worden gedeeld op het gebied van 
strategie, onderzoek, training, best practices, 
research en development, en dergelijke. Een 
gevolg is dat veel landen in Europa vaak niet of 
nauwelijks profiteren van kennis die al 
aanwezig is. Het project ‘Pan European Data 
Center Academy’ (PEDCA) wil hier iets aan 
doen. De Europese Unie subsidieert dit project 
dat startte in juli 2013 en loopt tot januari 
2015. 

NEDERLANDSE INBRENG; OOK DOOR SMK
Het PEDCA project wordt uitgevoerd door een 
consortium van private organisaties en 
overheidsinstellingen uit Nederland, Duitsland 
en Engeland. Vanuit Nederland maken Cerios 
Green, Green IT Amsterdam, de Technische 
Universiteit Delft en SMK (Stichting Milieukeur) 
er deel van uit.

SMK heeft in 2011 het certificatieschema 
‘Milieukeur Klimaatbeheersing bij datacenters’ 
ontwikkeld. Vanuit deze ervaring is Ineke Vlot 
– manager non-food– betrokken bij PEDCA. Zij 
verzorgde o.a. een onderdeel over milieucertifi-
cering voor de PEDCA-trainingen aan de TU 
Delft en de Goethe Universiteit in Frankfurt. 
Ook nam zij deze zomer deel aan een Focus 
Panel stakeholderworkshop aan de Universiteit 
van East-London. 

De PEDCA projectpartners Data Centre Alliance 
en de Universiteit van East-London hebben een 
model ontwikkeld voor certificeringsmogelijk-
heden op datacentergebied. Ineke is nauw 
betrokken bij de nadere uitwerking hiervan. 
“Onze kennis en ervaring op het gebied van 
certificering komen goed van pas in een 
technische IT-setting. Bij SMK zijn we gewend 
met een breed scala aan betrokkenen te werken 
aan criteria-ontwikkeling voor certificatie. Onze 
contacten met inkopers, (inter)nationale 
overheden en andere Europese certificeringsor-
ganisaties vullen het netwerk van de andere 
PEDCA projectpartners mooi aan. Door ons te 
verplaatsen in juist deze stakeholders brengen 
we nieuwe gezichtspunten naar voren.” 

MEER WETEN?
Ineke Vlot, manager Milieukeur 
non-food en EU Ecolabel, 
ivlot@smk.nl 

PEDCA website: 
http://data-central.site-ym.com/page/
micrositehome/

PEDCA WIL EUROPESE 
DATACENTERKENNIS BETER BENUTTEN

Er zijn nog Focus Panel-bijeenkomsten gepland 
in september in Warschau, in oktober in 
Amsterdam en in november in Frankfurt. 
Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich opgeven 
via de PEDCA website. 

INEKE VLOT TIJDENS EEN VAN HAAR PEDCA-PRESENTATIES 
OVER MILIEUCERTIFICERING.

12 SMK NIEUWS | 73MILIEUKEUR MILIEUKEUR1373 | SMK NIEUWS



Boomkwekerij William de Bruijn is een 
Boskoops vollegrondbedrijf gespecialiseerd in 
het kweken van Milieukeur gecertificeerde 
sierheesters in een breed sortiment, zoals 
Deutzia, Diervilla, Forsythia, Philadelphus, 
Prunus laurocerasus, Spiraea en Weigela. De 
twee broers William en Barrie de Bruijn kweken 
op ruim 1 hectare heesters die door het bedrijf 
zelf zijn gestekt (in de zomer) of geënt (in de 
winter) en die voor een jaar worden uitgeplant 
in de volle grond. Hierna verlaten de planten 
het bedrijf om te worden doorgekweekt in pot 
of volle grond, of te worden gebruikt in 
vakbeplantingen of openbaar groen door 
hoveniers en plantsoenendiensten.

STEEDS MEER VRAAG OM CERTIFICERING 
William de Bruijn ervaart dat overheden - maar 
ook steeds meer andere grote instanties en 
bedrijven - bij aanbestedingen vaak vragen 
naar duurzaamheid bij hun inkopen. “Certifice-
ring is daarbij een middel om hier handen en 
voeten aan te geven. Via de tussenhandel komt 
een groot deel van onze heesters uiteindelijk 
bij de overheid terecht. Steeds meer van onze 
‘tussenhandel-klanten’ hebben een of meer 
keurmerken en vragen bij hun inkoop ook aan 
ons om een keurmerk. Dit is voor ons een reden 
dat wij sinds een paar jaar Milieukeur gecertifi-
ceerd zijn.”
William constateert dat ook in de boomkwekerij 
de roep om certificering meer wordt gehoord. 
“Had de boomkwekerij een groen imago, die 
werd in juni verzwakt door de actie van 
Greenpeace naar verschillende tuincentraketens 
in verband met de aanwezigheid van schade-
lijke bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) op 
tuinplanten.”

WAARDE VAN MILIEUKEUR
“Over de vraag hoe waardevol Milieukeur voor 
ons is, zijn wij van mening dat dit keurmerk 
een goede uitstraling geeft aan ons bedrijf”, 
zegt William. “Het geeft aan dat er bewust, 
milieuvriendelijk en duurzaam gekweekt wordt. 
Op dit moment heeft de tussenhandel niet de 
mogelijkheid om het volledige boomkwekerij 
sortiment gecertificeerd in te kopen. Hande-
laren krijgen daarom ruimte van bijvoorbeeld 
een gemeente om volgens een vastgesteld 
percentage duurzaam gecertificeerd te leveren. 
Als dit percentage laag is, kan dat voor de 
tussenhandel ruimte geven om in bepaalde 
gevallen niet naar certificering, maar naar prijs 
te kijken, waardoor wij als gecertificeerd kweker 
weer even hard met de prijs moeten concur-
reren. We hebben daarbij wel de extra kosten 
en administratie voor het verkrijgen van het 
keurmerk. Anderzijds moet de handelaar ook 
gecertificeerd inkopen, waardoor wij als 
keurmerkhouder een streepje voor hebben op 
kwekers zonder Milieukeur certificaat.”

    FOTO: ANDREW WALKINSHAW 

BOOMKWEKERIJ WILLIAM DE BRUIJN: 

“ONZE KLANTEN VRAGEN OM 
EEN KEURMERK”

14 SMK NIEUWS | 73MILIEUKEUR MILIEUKEUR1573 | SMK NIEUWS



The Stakeholder Committee Sustainability in Crops Production van 
GlobalG.A.P. onderzoekt op welke wijze duurzamer telen wereldwijd 
kan worden geborgd via de eisen voor Good Agricultural Practice 
(Goede Landbouw Praktijk). Strategische aanbevelingen over dit 
onderwerp worden gepresenteerd tijdens een GlobalG.A.P. conferentie 
in oktober 2014 in Abu Dhabi. SMK is sinds de start in mei 2014 lid 
van deze commissie.

SMK deelt graag haar expertise en ervaring met GlobalG.A.P. en andere 
stakeholders om duurzamere agro/foodproductie te bevorderen. Voor 
de keurmerkhouders van Milieukeur is het interessant als de ‘internati-
onale GlobalG.A.P.-eisen voor duurzamere teelten’ zo nauw mogelijk 
aansluiten bij de Milieukeur thema’s. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
biodiversiteit, emissie broeikasgassen, energie en watergebruik, 
gewasbescherming, grondstoffen en meststoffen. Zo kunnen audits 
voor beide keurmerken samenvallen. 

SMK DENKT MEE 
OVER NIEUWE 
GLOBALG.A.P.- EISEN 
VOOR DUURZAMER 
TELEN

GEEN GROTE OMSCHAKELING
William vervolgt: “Het kweken onder Milieukeur 
geeft voor ons een extra administratieve en 
financiële belasting maar voor de kweek op zich 
heeft het geen grote gevolgen gehad. Door 
onze gewaskeuze en kweek in de volle grond 
hebben we een duurzamere manier van kweken. 
Gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld al uit ons 
sortiment verdwenen. Hierdoor is de bestrijding 
van schadelijke insecten en schimmels veel 
minder nodig. Ook zijn onkruidbestrijdingsmid-
delen in vooral onze eenjarige kweek van 
heesters niet wenselijk of zelfs onmogelijk. Al 
met al zijn de Milieukeur eisen voor meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen voor ons geen 
probleem.” 

MEER WETEN?
Anton Kool - projectleider 
agro/food: 070 - 358 63 00 
of akool@smk.nl
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PAPRIKATELER BEHAALT MILIEUKEUR

“DIT IS DUURZAMER ONDERNEMEN 
OP HET HOOGSTE NIVEAU” 
Jansen Paprika BV is een klassiek familiebedrijf. 
Theo’s vader startte het bedrijf 75 jaar geleden 
op in het Westland. Theo nam de onderneming 
in 1976 over. In 2007 kwamen Theo’s zoons 
Ron en Ivo als mede-eigenaar in het bedrijf en 
verhuisde de onderneming naar het Noord-
Hollandse Andijk. “Hier kregen we de kans om 
alle kassen aaneengesloten op één locatie neer 
te zetten, in plaats van in het Oostland waar de 
locaties waren verdeeld over verschillende 
gemeenten”, vertelt hij. “Dat werkt een stuk 
efficiënter.” Jansen Paprika beschikt over 15 
hectare kas en er zijn zo’n 40 medewerkers.

VEEL TERREIN GEWONNEN
Jansen maakt al jaren werk van duurzamer 
ondernemen. “Je kunt veel doen voor mens, 
dier en omgeving, door duurzamere werkme-
thodes in te zetten. Dat is ons veel waard”, 
zegt hij. Eind jaren negentig doorliep het 
bedrijf daarom al eens het certificeringstraject 
voor Milieukeur. “We konden toen helaas nog 
niet aan alle eisen voldoen. Daarnaast zei 
Milieukeur veel mensen nog niet zoveel. Dat is 
nu wel anders! Het keurmerk heeft inmiddels 
veel terrein gewonnen en je kunt je er 
uitstekend mee profileren in de markt. 
Natuurlijk willen we ons met het keurmerk ook 
onderscheiden van de concurrentie.”

NIEUWE POGING 
De ondernemers lieten het er dus niet bij 
zitten. De afgelopen jaren doorliep het bedrijf 
eerst diverse andere certificeringstrajecten met 
goed gevolg, waaronder die voor GlobalG.A.P. 
en het British Retail Consortium (BRC), om 
uiteindelijk weer bij Milieukeur uit te komen. 
Jansen: “Milieukeur is toch het hoogst 
haalbare. En het was nu wel te doen, omdat wij 
al zo goed op weg waren. De grote meerwaarde 
van Milieukeur is dat het ook vrijwel alle eisen 
in zich meedraagt die voor andere keurmerken 
voor groente- en fruittelers gelden. Die eisen 
komen samen met de uitgebreidere en 
specifieke Milieukeur duurzaamheidsthema’s en 
worden onafhankelijk getoetst en geborgd. Je 
kunt ermee aantonen dat je op het hoogste 
niveau duurzamer onderneemt.” 

Dat ‘duurzamer’ komt tot uitdrukking in 
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. 
Zo gebruiken de medewerkers scanners voor het 
controleren van de gewassen op ‘plaagdieren’ 
zoals luizen en rupsen en zijn chemische 
middelen uit den boze. Ook werkt het bedrijf 
met een gesloten bewateringsysteem. Het water 
voor de planten wordt opgevangen voor 
hergebruik. Tevens worden de meststoffen zo 
gefilterd, waardoor ze niet in het buitenwater 
terechtkomen. En door het ontwerp van de kas 

en de teeltmethode is het energieverbruik 
aanzienlijk lager dan in de gangbare papri-
kateelt. 

BEZIELING
Nieuwe plannen liggen er ook. Vanaf 2016 
verwacht Jansen met aardwarmte zijn kassen te 
kunnen verwarmen. De eerste boringen worden 
in 2015 verricht. Jansen: “Duurzamer onder-
nemen houdt natuurlijk nooit op. Om het vol te 
houden heb je overigens wel een dosis 
bezieling nodig, maar je tilt je bedrijf er mee 
naar een hoger plan. Welke ondernemer wil dat 
nu niet?” 

“JE KUNT JE MET 
MILIEUKEUR

UITSTEKEND PROFILEREN 
IN DE MARKT”

 THEO EN IVO JANSEN ONTVANGEN HET MILIEUKEUR 
 CERTIFICAAT UIT HANDEN VAN ANTON KOOL, 

 PROJECTLEIDER AGRO/FOOD BIJ SMK. 

Jansen Paprika BV in Andijk ontving 
onlangs het certificaat van Milieukeur. 
“Natuurlijk ben ik trots dat we het 
hebben gehaald”, zegt eigenaar Theo 
Jansen. “Nu kunnen we tenminste 
aantonen dat we op het hoogste niveau 
bezig zijn met duurzamer 
ondernemen.” 
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Kwekerij Loek Jansen is nu helemaal klaar om 
aan die vraag te voldoen. Het bedrijf behaalde in 
augustus het Milieukeur certificaat voor haar 
gehele teelt van ficussen en kuipplanten. Loek 
Jansen (60) die samen met zijn tweelingzoons 
Joost en Freek (28) het bedrijf runt – bevestigt 
dat de markt inderdaad in toenemende mate 
interesse toont naar gecertificeerd product: 
“Onze klanten, zoals de grote tuincentra en de 
tussenhandel, zijn echt op zoek naar onafhanke-
lijke en betrouwbaar gecertificeerde duurzamere 
producten. Milieukeur voldoet aan die 
voorwaarden en we gaan ons certificaat dan ook 
op zeer korte termijn onder de aandacht brengen 
bij onze relaties. Zo gaan we Milieukeur 
bijvoorbeeld commercieel inzetten bij de verkoop 
van onze Isla Bonita kuipplanten.

VAN PAPRIKA NAAR POTPLANT
Kwekerij Loek Jansen bestaat al 37 jaar. 
Begonnen met de teelt van paprika’s, stapten zij 
zo’n 20 jaar geleden over naar de teelt van 
potplanten, met een specialisatie op ficussen 
(onder het merk ‘Ficus Forever’) en een breed 
assortiment bloeiende kuipplanten. De papri-
kateelt werd doorgezet door de broer van Loek, 
Theo Jansen (zie artikel op pagina 16). In 2013 
betrok Loek Jansen een nieuwe teeltlocatie met 
4.5 hectare kas in Kwintsheul. Het bedrijf heeft 
acht werknemers in vaste dienst. Een gedeelte 
van de teelt is bestemd voor de Nederlandse 

markt, ruim 80% ervan is voor de export naar 
onder meer België, Duitsland, Frankrijk en 
Scandinavische landen.

VIA GROEN LABEL KAS NAAR MILIEUKEUR
In 2013 behaalde de kwekerij het certificaat 
Groen Label Kas (GLK). Één van de onderdelen 
die extra punten oplevert voor GLK-certificering 
is het Milieukeur certificaat. “Die extra punten 
hadden wij niet nodig, omdat wij zonder 
Milieukeur al konden voldoen aan het benodigde 
aantal GLK-punten. Maar het zette ons wel aan 
het denken”, aldus Joost. “Met ons team 
besloten wij om begin dit jaar op te gaan voor 
Milieukeur, omdat wij met dit keurmerk onze 
duurzamer geteelde planten een onderschei-
dende marktpositie willen geven. 

REMMENDE FACTOR
Medewerkster Jeannet van Schie is nauw 
betrokken bij de Milieukeur certificering. “Wij 
teelden al zo veel mogelijk duurzaam. Zo 
beschermen wij onze planten tegen plagen door 
biologische bestrijding en werken we met 
gesloten watersystemen. Maar tòch konden wij 
in eerste instantie niet voldoen aan de 
Milieukeur eisen, omdat met het gebruik van 
groeiregulatoren de Milieukeur gebruiksnorm 
voor gewasbeschermingsmiddelen werd 
overschreden”, zegt zij. “De mooie vormen van 

GROEIENDE MARKTINTERESSE VOOR MILIEUKEUR SIERTEELTPRODUCTEN

POTPLANTENKWEKERIJ LOEK JANSEN 
GECERTIFICEERD VOOR MILIEUKEUR
Vanuit de keten voor sierplanten (retail, handel en kwekers) is er een groeiende 
interesse naar Milieukeur gecertificeerde producten. Oorzaak is de algemene trend 
van de vraag naar duurzamer geteelde planten, die een paar maanden geleden nog 
verder toenam door de Greenpeace-actie over met name Imidacloprid-residuen op 
tuin- en kamerplanten (lees ook artikel op pagina 12).

 LOEK, JOOST EN FREEK JANSEN 

onze kuipplanten bereiken we voornamelijk door 
deze te snoeien, maar soms is ook een groeirem-
middel noodzakelijk voor het gewenste resultaat. 
Dit probleem legden wij voor aan SMK, waar het 
College van Deskundigen uiteindelijk de 
beslissing nam om de twee minst milieubelas-
tende groeiremmers uit te sluiten van die 
gebruiksnorm, maar wèl onder de voorwaarde dat 
het bedrijf (zoals wij) werkt met een gesloten 
watersysteem.” 
Volgens SMK projectleider Anton Kool is dit een 
goed voorbeeld hoe Milieukeur anticipeert op de 
teeltpraktijk én tegelijk de milieukwaliteit borgt. 
“Borging van de milieukwaliteit bereiken we 
door de voorwaarde van een gesloten watersys-
teem. Hierdoor konden we ruimte scheppen om 
de criteria haalbaarder te maken voor de 
hedendaagse sierteelt.” Joost haakt daarop in: 
“Omdat veel siertelers zijn aangewezen op het 
gebruik van groeiremmers , verwacht ik dat door 
deze aanpassing nu veel meer sierteeltbedrijven 
Milieukeur kunnen gaan behalen. Dat zou een 
mooie impuls geven aan het verduurzamen van 
de sierteelt en het aanbod van gecertificeerd 
duurzaam product!” 

ISLA BONITA KUIPPLANTEN 
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 BAROMETER DUURZAME BLOEMIST 

Het certificatieschema Barometer Duurzame 
Bloemist (BDB) is eind vorig jaar ongewijzigd 
verlengd tot 1 januari 2015. SMK werkt 
momenteel aan de herziening van dit certifica-
tieschema. Wilt u op de hoogte blijven van de 
herziening van Milieukeur Barometer Duurzame 
Bloemist dan kunt u zich via de Milieukeur 
website aanmelden voor de digitale 
SMK-nieuwsbrief. 
>www.milieukeur.nl > Nieuws > Digitale 
nieuwsbrief

ONTWIKKELINGEN 
MILIEUKEUR

73SMK NIEUWS

bieden evenwel een optie voor het Duurzaam 
Inkopen door gemeenten: bij de ontwikkeling 
van Duurzaam Inkopencriteria voor verhar-
dingen is destijds verwezen naar de Milieukeur 
criteria. Aandachtspunten voor de duurzaam-
heid van betonproducten blijven onder meer 
cement, de inzet van puingranulaat en 
‘cascadering’. Het Milieukeur certificatieschema 
voor betonproducten zal voor 3 jaar ongewij-
zigd worden verlengd tot 1 november 2017. 

 BE- EN VERWERKTE PRODUCTEN 

Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten is 
ongewijzigd verlengd tot 1 februari 2015. SMK 
werkt momenteel aan de herziening van dit 
certificatieschema. Wilt u op de hoogte blijven 
van de herziening van Milieukeur Be- en 
verwerkte producten dan kunt u zich via de 
Milieukeur website aanmelden voor de digitale 
SMK-nieuwsbrief. 
>www.milieukeur.nl > Nieuws > Digitale 
nieuwsbrief

 BRANDBLUSMIDDELEN 

Op basis van literatuuronderzoek, interviews met 
stakeholders en een discussiebijeenkomst met de 
begeleidingscommissie is de herziening van het 
Milieukeur certificatieschema brandblusmiddelen 
voorbereid. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen een verruiming van de eisen voor 
vorstvrije brandblusmiddelen en de toevoeging 
van een eis om de relatief schadelijke C8-fluor-
technologie uit te sluiten. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat aanscherping van de fluorlimiet 
vooralsnog niet haalbaar is, vanwege het verlies 
aan effectiviteit. Onderwerpen voor toekomstige 
herziening zijn de recyclebaarheid van 
blusschuimen en de verantwoorde inzameling en 
verwerking van afgedankte spuitblussers. Met 
ingang van 1 juni 2014 gelden de herziene eisen 
voor 3 jaar tot 1 juni 2017. 

 DATACENTERS: KLIMAATBEHEERSING 

De herziening van het Milieukeur certificatie-
schema klimaatbeheersing bij datacenters is 
voorbereid op basis van onderzoek, overleg met 
experts en raadpleging van de begeleidings-
commissie. De belangrijkste wijziging betreft 
een flexibeler benadering van deellast op basis 
van praktijkervaringen, zonder concessies te 
doen aan het karakter van Milieukeur. In een 
deellast-situatie worden de technische 
installaties in een datacenter of serverruimte 
(nog) zodanig weinig belast dat deze installa-
ties energetisch minder goed presteren. Dit kan 
komen doordat bijvoorbeeld in de beginfase 

 BAROMETER DUURZAAM 
 TERREINBEHEER 

In het najaar van 2014 wordt de herziening van 
de Barometer Duurzaam Terreinbeheer 
opgestart. De huidige niveaus voor Toepassing 
van Glyfosaat en ‘Brons’ komen op termijn te 
vervallen in verband met de nieuwe wetgeving 
ten aanzien van het gebruik van onkruidbestrij-
dingsmiddelen op verharding. De Barometer zal 
vervolgstappen zetten in aansluiting op deze 
nieuwe wetgeving en op duurzaamheidsontwik-
kelingen in de praktijk van terreinbeheer. 
Daarbij  zijn het verder terugdringen van 
chemiegebruik (op groene terreinen) en het 
verminderen van de milieubelasting van 
niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken 
belangrijke aandachtspunten. Bij de herziening 
zal ook worden gekeken hoe de motie van de 
Tweede Kamer wordt uitgevoerd waarin wordt 
gesteld dat er voor het gebruik van chemische 
middelen op verhardingen “alleen uitzonde-
ringen op het verbod toegestaan zouden 
moeten worden die voldoen aan de criteria 
goud en zilver van de Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur”. Bij 
de nieuw opbouw van de Barometer wordt 
gekeken in hoeverre duurzamere aanleg van 
terreinen kan worden meegenomen in de 
criteria.  

 BETONPRODUCTEN 

Uit oogpunt van duurzaamheid verschuift in 
Nederland de focus van het certificeren van 
afzonderlijke materialen, producten of 
gebouwonderdelen naar de beschouwing van 
een gebouw als geheel. Milieukeurproducten 
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van een datacenter het aantal gebruikers/
klanten nog beperkt is, of de bouw/oplevering 
gefaseerd verloopt, of een grote klant vertrekt. 
Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen 
aan de wens van bedrijven die in aanmerking 
komen voor Milieukeur maar nog in de 
opstartfase zitten. Veelal staat er in zulke 
bedrijven nog betrekkelijk weinig ICT- appara-
tuur opgesteld en functioneren installaties 
energetisch niet optimaal. Bij toekomstige 
herziening zal de situatie bij deellast worden 
geëvalueerd. Met ingang van 1 juli 2014 gelden 
de herziene eisen voor 1 jaar tot 1 juli 2015. 

 DIERLIJKE PRODUCTEN 

EI (LEGHENNEN), VLEESKUIKEN, VARKEN EN 
RUNDVEE
Per 1 juli is het certificatieschema Milieukeur 
Dierlijke producten versie DP18 van kracht voor 
Ei (leghennen), Vleeskuikens en Varkens. Dit 
schema heeft een geldigheid tot 1 februari 
2016. Het College van Deskundigen agro/food 
stelde de criteria vast na evaluatie van de 
bestaande criteria en een openbare hoorzitting. 
Nieuwe keurmerkhouders moeten voldoen aan 
deze herziene criteria; bestaande keurmerkhou-
ders uiterlijk per 1 januari 2015.
Het certificatieschema Milieukeur Dierlijke 
producten Rundvee is ongewijzigd verlengd tot 
1 februari 2015. Wilt u op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen rond het certificatie-
schema Milieukeur Dierlijke Producten dan kunt 
u zich via de Milieukeur website aanmelden 
voor de digitale SMK-nieuwsbrief. 
>www.milieukeur.nl > Nieuws > Digitale 
nieuwsbrief

 GROENE ELEKTRICITEIT 

De huidige Milieukeur criteria voor groene 
elektriciteit zijn geldig tot 1 januari 2015. Voor 
een eventuele herziening zijn belangrijke 
onderwerpen ‘duurzaamheidscriteria biomassa’ en 
‘additionaliteit’. Uit het SER Energieakkoord van 
2013 is een werkgroep voortgekomen voor de 
ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor 
vaste biomassa en een toetsingsprotocol. De 
werkgroep buigt zich over onder andere complexe 
onderwerpen als CO2-reductie en landgebruik. 
Het advies van deze werkgroep is zeer relevant 
voor Milieukeur groene elektriciteit. Eventuele 
aanpassingsvoorstellen voor bijvoorbeeld 
biomassacriteria zullen worden voorgelegd aan 
betrokken stakeholders ter becommentariëring. 

 LINOLEUM 

De Milieukeurcriteria voor linoleum zijn afgeleid 
van de criteria van Nordic Swan voor vloerbe-
dekking als geheel. Deze Nordic Swan criteria 
zijn vorig jaar ongewijzigd verlengd tot 31 
oktober 2015. In principe zal het huidige 
Milieukeur certificatieschema daarom ongewij-
zigd worden verlengd tot 1 januari 2016, met 
aandacht voor actualisatie van de verwijzing 
naar internationale normen. 

 MEUBELEN 

Het huidige Milieukeur certificatieschema voor 
meubelen is geldig tot 22 december 2014.
Momenteel vindt herziening van de EU Ecolabel 
criteria voor (Wooden) Furniture plaats.
Voor Milieukeur is het logisch om in de toekomst 
aan te sluiten bij de herziene, uitgebreide EU 
Ecolabel criteria voor meubelen, zoals die nu in 
ontwikkeling zijn. Publicatie hiervan wordt op 
zijn vroegst in de loop van 2015 verwacht. 
Daarom zullen de huidige Milieukeur criteria voor 
meubelen waarschijnlijk eerst nog ongewijzigd 
moeten worden verlengd. 

 MILIEUTHERMOMETER ZORG 

De marktbelangstelling voor de Milieuthermo-
meter zorg groeit. De criteria zijn geldig tot 1 
april 2015. Voor de periode 2015-2018 is 
actualisatie nodig vanwege ontwikkelingen op 
het gebied van bijvoorbeeld regelgeving, de 
‘stand der techniek’ en praktijkervaringen. Met 
Milieu Platform Zorg (MPZ) is een begin 

gemaakt met de voorbereiding van de 
herziening, waarbij MPZ-leden veel voorstellen 
ter verbetering hebben ingebracht. Op 30 juni 
heeft een bijeenkomst van de begeleidings-
commissie plaatsgevonden. Eind augustus 
wordt bekeken of een nieuwe bijeenkomst 
gewenst is. Een hoorzitting (eventueel in de 
vorm van een schriftelijke ronde) staat 
gepland voor de middag van 27 oktober 2014. 
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u 
zich melden bij SMK. 

 PLANTAARDIGE PRODUCTEN 

OPEN TEELT
SMK publiceerde op 1 juli 2014 het nieuwe 
certificatieschema voor de Milieukeur teelt van 
groenten en fruit in Zuid-Europa. Producenten 
in Zuid-Europa moeten voldoen aan de 
algemene en de specifieke eisen voor de 
Milieukeur certificering van hun producten. Dit 
schema heeft een geldigheid tot 1 juli 2016. 

BEDEKTE TEELT 
Het certificatieschema Plantaardige producten 
Bedekte teelt is geldig tot 1 januari 2015. SMK 
werkt momenteel aan de herziening van dit 
certificatieschema. Wilt u op de hoogte blijven 
van de herziening van Milieukeur Plantaardige 
producten Bedekte teelt dan kunt u zich via de 
Milieukeur website aanmelden voor de digitale 
SMK-nieuwsbrief. 
>www.milieukeur.nl > Nieuws > Digitale 
nieuwsbrief
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PERFORMANCE EN PRIJS
Laurens Metternich, marketing directeur en 
samen met zijn broer Quintus en vader Clemens 
mede-eigenaar van Spectro, vertelt dat de route 
naar certificering best lastig was. “Na publicatie 
eind 2012 van het EU Ecolabel certificatie-
schema ‘Detergentia voor vaatwasmachines voor 
industrieel en institutioneel gebruik’, startten 
wij direct met een concept van producten die 
aan de eisen konden voldoen. Het ging om de 
doorontwikkeling van een bestaand Spectro 
vaatwas- en spoelglansmiddel. Ondanks dat wij 
veel ervaring hebben met EU Ecolabel certifice-
ring was het voor ons nog best een uitdaging”, 
aldus Laurens. “Bijvoorbeeld omdat EU Ecolabel 
(terecht!) traditionele kalkbindmiddelen 
verbiedt en de eis heeft dat oppervlakte actieve 
stoffen aerobisch en anaerobisch afbreekbaar 
moeten zijn. Tòch konden wij binnen onze 
normen van een goede performance en een niet 
hogere kostprijs alternatieven vinden. Na zo’n 
zes maanden hadden wij prototypen van de 
producten gereed, die wij vervolgens aan 
uitgebreide praktijktesten onderwierpen. Begin 
2014 konden wij onze dossiers bij SMK 
aanleveren. Na enkele aanpassingen ontvingen 
wij in augustus uiteindelijk het certificaat.”

Spectro B.V. uit Oss is een producent van reinigings-
middelen voor professioneel gebruik en levert aan 
de tussenhandel in Nederland en steeds meer in 
diverse Europese landen en zelfs daarbuiten (zoals 
Aruba). Het bedrijf telt bijna 50 medewerkers. Er 
zijn meer dan 20 verschillende Spectro producten 
met een EU Ecolabel certificaat. Daar komen 
binnenkort drie producten bij die bestemd zijn voor 
professionele vaatwassers: Vaatwasmiddel Eco, 
Spoelglansmiddel Eco en Ecodos Spoelglansmiddel.

Certificatiesysteem voor 
duurzamere producten en diensten

www.europeesecolabel.nl

SPECTRO: 

“VEEL MILIEUWINST DOOR EU ECOLABEL 
CERTIFICERING VAN MIDDELEN VOOR PROFESSIONELE 

VAATWASSERS”
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DUURZAAM WORDT BELOOND
Spectro is niet alleen op productniveau bezig 
met verduurzamen. “Wij zijn continue bezig alle 
processen binnen ons bedrijf te optimaliseren 
op het gebied van duurzaamheid”, aldus 
Laurens. “Het gaat dan bijvoorbeeld om 
water- en energiebesparing, recycling, 
veiligheid voor personeel en afvalscheiding en 
–vermindering. Dit wordt allemaal onafhankelijk 
getoetst in het A.I.S.E. zorgsysteem ‘Charter for 
Sustainable Cleaning’. Ook leggen wij verant-
woording af naar de binnen- en buitenwereld 
met onze jaarlijkse MVO-rapportage. En wat we 
heel leuk vinden is dat dit ook wordt 
opgemerkt. Dit jaar is ons bedrijf, samen met 
Bierbrouwer Gulpener, winnaar van de Familie 
Fundament Award, een prijs van het NCFB 
(Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf) 
voor het beste familiebedrijf van Nederland. 

KRACHTIG
Laurens is er enthousiast over dat EU Ecolabel 
voor deze productgroep een certificatieschema 
ontwikkelde. “Er wordt in professionele (groot)
keukens, zoals in zorginstellingen, bedrijfskan-
tines en horeca, gewerkt met industriële 
afwasapparatuur en krachtige middelen in grote 
volumes. Met verduurzaming van die middelen 
valt dus ook een flinke milieuwinst te behalen. 
En wij gaan nog een behoorlijke stap verder 
omdat wij die duurzamere middelen in hogere 
concentraten leveren, gekoppeld aan een 
compleet concept van doseerapparatuur, 
veiligheidssluitingen, installatie, 24-uurs 
service en onderhoud. Ook geven wij trainingen 
in het veilig en goed gebruik van de producten. 
Door dat concept kunnen wij ook eenvoudig 
voldoen aan de eis van EU Ecolabel dat wij 
moeten aantonen dat de doseerapparatuur goed 
wordt onderhouden.” 

 LAURENS, CLEMENS & QUINTUS METTERNICH, EIGENAREN VAN SPECTRO. 

Winnaars onderscheiden zich onder meer door 
de professionele manier waarop ze de opvolging 
hebben geregeld, hun maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en een uitstekende 
financiële positie. We zijn er trots op dat we 
deze prijs mochten ontvangen!” 
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Certificatiesysteem op drie niveaus voor duurzamere bedrijfs- 
voering en inkoop van duurzamere bloemen en planten

www.barometerduurzamebloemist.nl

BLOEMISTERIJ DE KARDINAAL MIKT OP 
NIEUWE BUSINESS 

“Eén van mijn beste klanten ging vorig jaar op 
zoek naar een andere, duurzamere leverancier. 
Dat was voor mij de directe aanleiding om werk 
te maken van de Barometer Duurzame 
Bloemist”, zegt Sabrina Waasdijk. Een 
bijeenkomst van de vereniging Business 
Bloemisten Nederland over duurzamer onder-
nemen gaf haar het laatste zetje. Toen ik 
eenmaal aan het certificatietraject was 
begonnen, zocht ze opnieuw contact met haar 
voormalige klant. “Hij liet weten dat hij graag 
weer met ons bedrijf in zee ging als ik het 
certificeringtraject succesvol zou afronden. Dat 
is inmiddels dus gebeurd”, zegt Waasdijk. 
“Gelukkig.”

FLINKE STAP 
Waasdijk opende in 2001 haar winkel in 
Purmerend. In 2004 kwam daar een webshop 
bij. Samen met haar twee medewerkers bedient 
ze zowel de particuliere als de zakelijk markt. 
“Voor de certificering waren we al bewust bezig 
met het milieu”, vertelt de bloemist. “Maar we 
konden het nooit aantonen. Met de Barometer 
Duurzame Bloemist kan dat wel. We scheidden 
ons afval al, maakten gebruik van groene 
stroom, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal 
en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. 
Voor het behalen van het certificaat van de 
Barometer Duurzame Bloemist moesten we nog 
een flinke stap verder gaan.” 

STUREN OP INKOOP 
De Kardinaal diende onder andere nog over te 
schakelen op verlichting met energielabel, en 
te voldoen aan een minimaal percentage van 35 
procent ingekochte bloemen die MPS-A, 
Milieukeur of biologisch/EKO gekweekt zijn. 
“Dat percentage halen was het meeste werk, 
maar vooral een kwestie van goed opletten en 
bijsturen bij onze inkoop op de veiling. Het 
aanbod aan MPS-A bloemen is er gelukkig 
inmiddels behoorlijk ruim.” 
“Het opgaan voor de Barometer Duurzame 
Bloemist vraagt hoe dan ook om een investe-

ring, in tijd en geld”, zegt Waasdijk. “Maar als 
je het goed aanpakt, levert het nieuwe 
afnemers en opdrachten op. Daarnaast vind ik 
dat je als ondernemer ook een verantwoorde-
lijkheid hebt om mee te werken aan een 
duurzamere wereld. Je gunt je kinderen en de 
generaties tenslotte een goede toekomst.”

GAAN VOOR GOUD 
Voor het gouden niveau, waarmee ondernemers 
ook het keurmerk Milieukeur mogen voeren, 
kwam De Kardinaal net een paar procenten te 
kort. Dit niveau vraagt om een minimale inkoop 
van 50 procent duurzamere bloemen, planten 
en snijgroen. “Het zit er wat ons betreft zeker 
in, dus gaan we dat op termijn zeker nog eens 
proberen”, zegt Waasdijk. Voorlopig gaat ze 
eerst langs bij nieuwe bedrijven en gemeente-
lijke instellingen om nieuwe opdrachten te 
genereren. “De laatsten zijn vanaf 2015 
verplicht om duurzaam in te kopen, weet 
Waasdijk. “Dus daar verwacht ik veel van.” 
Onlangs lanceerde de gemeente Purmerend 
alvast een nieuwe website: www.duurzaampur-
merend.nl. Hierop zijn alle duurzame initia-
tieven en bedrijven in de gemeente te vinden, 
waaronder De Kardinaal. De gemeente vroeg 
Waasdijk zelfs de website te ’openen’. “Ze weten 
me dus al goed te vinden!” 

Bloemisterij De Kardinaal uit Purmerend behaalde in juni het 
zilveren niveau van de Barometer Duurzame Bloemist. 
Eigenaresse Sabrina Waasdijk won er een oude, grote klant 
mee terug. Ze verwacht er bovendien nieuwe business mee 
binnen te halen. 
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Maatlat 
Duurzame Veehouderij

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