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Overheden van verschillende niveaus (landelijk, provinciaal, gemeentelijk) zijn 
vanuit verschillende achtergronden bezig met de vraag hoe de veehouderij te 
verduurzamen. SMK is daar op diverse manieren bij betrokken.

OVERHEDEN STIMULEREN DUURZAMERE 
VEESTALLEN; SMK FACILITEERT

Herman Docters van Leeuwen, projectleider 
agro/food bij SMK, constateert een toenemende 
belangstelling van overheden om de veehou-
derij te reguleren en te verduurzamen. 
“Eigenlijk begon dat al zo’n acht jaar geleden 
met de ontwikkeling van de Maatlat Duurzame 
Veehouderij (MDV), waarvan SMK het eerste 
certificatieschema in 2007 publiceerde”, aldus 
Herman. “Dat gebeurde in opdracht van de 
Rijksoverheid via het huidige Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. De MDV criteria zijn in 
eerste instantie ontwikkeld voor de fiscale MIA 
en Vamil regelingen. Een aantal jaren later ook 
voor de Regeling groenprojecten, maar enkel 
voor de melkveestallen. Een MDV-certificaat is 
eveneens een vereiste voor de regeling 
‘Garantstelling Plus’.

Inmiddels worden de MDV-criteria ook gebruikt 
voor andere verduurzamingsconcepten van 
stallen en veehouderijbedrijven. SMK kan hierin 
maatwerk leveren voor overheden of bedrijfs-
leven. Zo faciliteert SMK het certificeerbaar 
maken van het landelijke concept Plusstal en 
het provinciale Groninger Verdienmodel en gaf 
advies bij de totstandkoming van de Brabantse 
Zorgvuldigheidsscore (BZV).

PLUSSTALLEN 
Het Ministerie van EZ vroeg SMK om de 
‘Plusstal’ certificeerbaar te maken via het 
MDV-certificatiesysteem. Het gaat bij de 
Plusstal om een lager ambitieniveau dan MDV 
dat echter wel direct is gerelateerd aan dit 
certificatiesysteem. Het Plusstal-certificaat is 
vanaf januari 2015 een randvoorwaarde om aan 
de regeling ‘Garantstelling’ te voldoen. Voor de 
regeling ‘Garantstelling Plus’ blijft het 
MDV-certificaat een vereiste randvoorwaarde. 

Herman vervolgt: “Wij ontwikkelden tot nu toe 
voor acht diercategorieën MDV-stalcriteria. 
Deze zijn vervolgens verder uitgewerkt tot in 
totaal 17 sub-diercategorieën, zoals vleesvar-
kensstallen en biggenstallen. De afgelopen 
jaren zorgt WUR-Lifestock Research waar nodig 
middels onderzoek voor de wetenschappelijke 
onderbouwing. De MDV-criteria stimuleren 
maatregelen op de thema’s diergezondheid, 
dierenwelzijn, verlaging van milieubelasting en 
aandacht voor bedrijf en omgeving.” Volgens 
Herman heeft de veehouderij de MDV omarmd 
en dat maakt het een waardevol instrument: 
“Van 2007 tot en met 2013 is er door veehou-
ders maar liefst 3.9 miljard euro geïnvesteerd in 
de (ver)bouw van totaal bijna 3.100 duurza-
mere veestallen.”
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Banken zullen veehouders die een nieuwe stal 
bouwen vanaf 2015 vragen om zélf hun nieuwe 
stal te ‘scoren’. Certificatie is daarbij geen 
verplichting. De stakeholders van de UDV 
(Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij), 
waaronder LTO Nederland, Natuur & Milieu, 
Dierenbescherming, Rabobank en de overheid 
bepaalden het ambitieniveau van de Plusstal. 
Om te voldoen aan de eisen van de Plusstal 
moet een stal per MDV-themamaatlat tenminste 
40% van het minimum vereist aantal punten 
behalen. Daarnaast moet de stal voor alle 
MDV-maatlatten in totaal minimaal 60% van 
het totaal voor MDV vereist aantal punten 
scoren. De ‘ontwikkeling’ van het certificatie-
schema voor Plusstallen loopt parallel aan de 
herziening van MDV. SMK is gevraagd om te 
ondersteunen bij de verdere implementatie van 
het Plusstalconcept. 

SMK kreeg van de provincie Groningen de 
opdracht om het Groninger Verdienmodel voor 
melkveestallen om te zetten in een certificatie-
systeem dat aansluit op de Maatlat Duurzame 
Veehouderij. Het uitgangspunt is dat GVM-certi-
ficatie, waar dat gewenst is, in één audit met 
MDV-certificatie kan plaatsvinden. Het GVM 
sluit voor een deel 1-op-1 aan op de MDV voor 
wat betreft de 4 MDV-maatlatten: ammoniak, 
diergezondheid, dierenwelzijn en energie. Naast 
deze MDV-maatlatten zijn voor het GVM nog 5 
GVM-specifieke maatlatten uitgewerkt, die door 
SMK in het certificatiesysteem van MDV worden 
opgenomen.

De criteria van het GVM kwamen in een 
uitgebreide procedure met Groningse stakehol-
ders tot stand. De GVM-specifieke maatlatten 
zijn getoetst bij 20 melkveebedrijven. Op basis 
daarvan is het ambitieniveau uitgewerkt. Het 
GVM is vervolgens vastgesteld door de 
stuurgroep en de Gedeputeerde staten van de 
provincie Groningen. Uitgangspunt is dat de 
MDV maatlatten die in het GVM opgenomen 
zijn, bij de MDV-herziening 1-op-1 meelopen 
met de herziening van MDV. SMK stemt daartoe 
periodiek af met de betrokkenen. De eerste GVM 
certificaten zullen binnen een validatietoets 
worden afgegeven.

In de eerste fase is het Groninger Verdienmodel 
uitgewerkt voor de melkveehouderij. De 
bedoeling is dat er uiteindelijk ook varianten 
komen voor de akkerbouw en de intensieve 
veehouderij. MEER WETEN? 

Herman Docters van 
Leeuwen, projectleider agro/
food SMK, 070 358 63 00, 
hdoctersvanleeuwen@smk.nl

BRABANTSE ZORGVULDIGHEIDSCORE 
VEEHOUDERIJ 
Provincie Brabant streeft naar een veehouderij 
die op een zorgvuldige manier is verbonden met 
de sociale en fysieke leefomgeving. Daarvoor 
werd het instrument ‘Brabantse Zorgvuldig-
heidsscore’ (BZV) ontwikkeld. Belangrijke 
instrumenten om te scoren voor de BZV zijn 
onafhankelijk erkende certificaten, zoals MDV, 
Milieukeur, IKB en Beter Leven. Omdat MDV met 
name bij nieuwe duurzamere stallen wordt 
gebruikt, verwacht SMK dat veel ondernemers 
hun score goed in beeld zullen brengen met dit 
certificaat. Daarnaast zijn de gegevens over 
emissies uit de Omgevingsvergunning van het 
bedrijf van belang. Indien een veestal voldoet 
aan de BZV-eisen krijgt het bedrijf een 
Bouwvergunning van de provincie Brabant voor 
de (ver)bouw van een stal. 

GRONINGER VERDIENMODEL
Sinds juli 2014 is het Groninger Verdienmodel 
(GVM) van kracht. Melkveehouders die zich 
extra inspannen op thema’s zoals gezondheid 
van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur 
en landschap kunnen daarmee uitbreidings-
ruimte voor hun bedrijf verdienen. Daarnaast 
moeten melkveehouders in gesprek gaan met 
omwonenden. Deze dialoog is er onder andere 
voor om te zorgen dat de nieuwbouw niet uit 
de toon valt in het landschap. Een ondernemer 
die voldoende inspanningen levert, en voldoet 
aan deze randvoorwaarden, wordt GVM-gecerti-
ficeerd en mag het bedrijf uitbreiden op een 
groter bouwblok dan twee hectare. 
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Certificatiesysteem voor 
duurzamere producten en diensten
www.milieukeur.nl

Willy de Kleijne teelt samen met zijn vrouw, 
zijn zoon en twee vaste medewerkers zo’n 
tien verschillende rassen blauwe bessen. In 
het oogstseizoen (de maanden juli en 
augustus) vult hij dit team aan met twintig 
plukkers. Het bedrijf van de familie De Kleijne 
is sinds het einde van de jaren ’80 stukje bij 
beetje gegroeid in de blauwe bessenteelt. 
Het begon voorzichtig met drie hectare, maar 
is inmiddels – vooral door het opkopen van 
naburige grond – gegroeid naar zestien 
hectare. En sinds vorig jaar is er nog eens 
vijftien hectare nieuw gebied aangeplant, 
zodat het totale areaal op 31 hectare komt. 
“Die nieuwe vijftien hectare draagt pas over 
drie teeltseizoenen vrucht”, vertelt Willy de 
Kleijne, “maar het telt al wel mee in de 
Milieukeur certificering. We hebben dit extra 
gebied heel bewust erbij getrokken, omdat 
we meer oppervlakte willen hebben.  
De verwachting is dat de marges in de 
toekomst wat zullen dalen, dus moet je voor 
een rendabel bedrijf meer oppervlakte 
hebben.”

ONKRUID
Onderdeel van de certificering is een zeer 
beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Tegelijkertijd wil je natuurlijk geen onkruid 
tussen de blauwe bessen. “In het nieuwe deel 
hebben we daarom een aantal maatregelen 
genomen die ons daarbij gaan helpen”,  
vervolgt De Kleijne. “Zo hebben we de nieuwe 
aanplant op ruggen geplaatst. Denk maar aan 
de aspergeteelt, daar komt dit idee vandaan.  
Dit hebben we ook gedaan omdat de bodem 
hier in de Peel door overheidsmaatregelen 
steeds natter zal worden. Daarnaast hebben  
we worteldoek gebruikt, dat zorgt voor minder 
onkruid en betere groei. En tenslotte hebben 
we de grond afgedekt met een luchtige 
grondsoort, die ook bijdraagt aan minder 
onkruid.”

BEMESTINGSPLAN
Het Milieukeur certificeringstraject vond De 
Kleijne goed te doen. “Een groot aantal zaken 
hadden we al redelijk op orde. En meetbaar, 
zoals onze beregeningsinstallatie. Die is 

computergestuurd, dus hebben we alle 
gegevens voorhanden. Samen met onze 
kunstmestleverancier hebben we het bemes-
tingsplan onder de loep genomen. Ook daarin 
konden we aan de eisen voldoen. Voor ons 
bedrijf hield de certificering vooral in dat er 
heel goed gekeken moest worden naar 
onkruidbestrijding. Daar hebben we echt een 
inspanning voor moeten leveren.” In de keuze-
maatregelen profiteerde De Kleijne van de vele 
heggen rondom het perceel, en de ruime 
siertuin op het erf. “Voor dit soort dingen kun 
je bonuspunten verdienen in de certificering.”

TANDJE EXTRA
Over de reden waarom hij Milieukeur wilde  
voor zijn blauwe bessen vertelt Willy de Kleijne: 
“Ik wil kunnen aantonen dat ik net dat tandje 
extra bijzet voor het milieu. Er komen hier heel 
wat passanten langs, en tegenwoordig krijg je 
steeds vaker vragen over bijvoorbeeld bestrij-
dingsmiddelen. Nu heb ik zelf een hekel aan 
spuiten, en beperk dit dus tot het absolute 
minimum. Nu ik Milieukeur heb, kan ik het ook 
bewijzen. Biologisch werken was voor ons een 
stap te ver. Ik heb zelf het gevoel dat ik binnen 
de grenzen van het mogelijke alles heb gedaan 
voor een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfs-
voering.” 

Wie op een mooie dag langs de Dorperpeelweg 15 in America fietst, kan een 
heerlijke tussenstop maken bij de familie De Kleijne. Voor een kop koffie met  
een stukje blauwe bessentaart bijvoorbeeld. De blauwe bessen die zij telen,  
zijn sinds deze zomer gecertificeerd met Milieukeur.

MILIEUKEUR BLAUWE BESSEN UIT DE PEEL
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MILIEUKEUR VOOR BLOEMBOLLENTEELT
De KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur) werkt samen met SMK 
aan het ontwikkelen van een Milieukeur 
certificatieschema voor de bloembollenteelt. 
Bloembollen met Milieukeur certificering zullen 
naar verwachting in 2016 op de markt komen.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Eerder bestond al een Milieukeur certificatie-
schema voor de bloembollenteelt, maar door 
gebrek aan marktbelangstelling werd dit 
schema in 2007 geïnactiveerd. Nu is die belang-
stelling weer groeiende. Vanuit overheid en 
consument komt een steeds grotere vraag naar 
duurzame bloembollen. Medio 2014 klopte een 
groep bloembollenbedrijven aan bij SMK, omdat 
zij zich op het gebied van duurzaamheid wil 
onderscheiden. De bloembollensector heeft met 
MPS al een certificeringsysteem op het gebied 
van milieu, maar deze groep bedrijven vindt de 
eisen van MPS onvoldoende aansluiten bij hun 
wijze van duurzamer produceren. Met Milieukeur 
willen de bloembollenbedrijven aantoonbaar 
duurzame bollen leveren.

CRITERIAONTWIKKELING
PPO Lisse (Praktijkonderzoek Plant en 
Omgeving) levert de inhoudelijke inbreng voor 
de criteria. Een begeleidingscommissie met 
belanghebbende marktpartijen denkt mee 
vanuit de diverse achtergronden (teelt, 
afnemers, milieu). Voor deelname aan deze 

commissie zijn onder andere Greenpeace, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
en gemeente Schijndel bereid gevonden deel te 
nemen. Het SMK College van Deskundigen agro/
food plantaardig maakt de afweging tussen 
ambitie en haalbaarheid. Het College neemt het 
uiteindelijke besluit over het certificatieschema 
en stelt de criteria vast. De KAVB zorgt voor 
expertise vanuit de praktijk en begeleidt een 
groep enthousiaste telers die met Milieukeur 
willen beginnen. De criteria worden in 2015 
opgesteld.

DUURZAAMHEIDSTHEMA’S
Evenals in de bestaande Milieukeur certificatie-
schema’s voor de open teelt (zoals akkerbouw-
gewassen en vollegrondsgroenten, fruit, 
boomkwekerijen) zal er in het schema 
Milieukeur bloembollen aandacht komen voor:
• Kwaliteit
• Biodiversiteit en landschap
• Gezond gewas
• Schoon water 
• Vruchtbare bodem
• Klimaat en leefomgeving
• Boer en medewerkers

CERTIFICERING
Telers kunnen vanaf teeltseizoen 2015/2016 
gaan telen volgens de vastgestelde Milieukeur 
criteria. Vanaf het planten tot en met het 
rooien en verwerken moeten de telers aan de 

richtlijnen van Milieukeur voldoen. Controle 
vindt plaats door onafhankelijke certificatie 
instellingen in de vorm van audits op de 
bedrijven. Milieukeur bloembollen zullen vanaf 
2016 in de handel te verkrijgen zijn. Deelname 
aan Milieukeur staat open voor alle bloembol-
lentelers.

MEER INFORMATIE
André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, 
tel. 06-13463711, e-mail hoogendijk@kavb.nl, 
en Stefanie de Kool, projectleider agro/food 
SMK, tel: 070-3586300, e-mail: 
sdekool@smk.nl. 

“BELANGSTELLING 
VOOR MILIEUKEUR 

CERTIFICERING 
BLOEMBOLLEN GROEIT”
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MEER ‘MOEDER NATUUR’

Boomkwekerij Udenhout (udenhout-trees.nl) 
levert, naast heesters en vaste planten, veel 
laan- en parkbomen in Nederland, België en 
Frankrijk. Sinds 2010 voert het bedrijf het 
Milieukeur Boomkwekerijproducten. Account-
manager Corné Leenders, al 16 jaar werkzaam 
bij het bedrijf, vertelt over de veranderingen.

DE REDEN OM VOOR EEN KEURMERK OP  
TE GAAN?
“De overheid blies destijds hoog van de toren 
met duurzaam inkopen. Hoewel dat in de jaren 
daarna helaas wel werd afgezwakt, is duurzaam-
heid nog steeds een onderdeel in het aanbeste-
dingsproces waarop je kunt scoren en dus een 
zinvolle investering geweest. Daarnaast is er de 
drive bij veel kwekers om het anders aan te 
pakken; alleen al vanuit het oogpunt van arbo 
moet je het gebruik van gewasbeschermings-
middelen tot een minimum willen beperken. We 
zijn destijds gestart met ISO 14001, maar een 
nadeel is dat die norm over het proces gaat, 
een constante verbetering die je nastreeft, 
terwijl je daarin eigen doelen stelt. Dat maakt 
dat er in absolute prestaties nog grote 
verschillen kunnen zijn tussen ISO-gecertifi-
ceerde kwekers. Dat was voor ons en andere 
kwekers een voordeel van Milieukeur: dat staat 
voor één maatlat waar je allemaal op dezelfde 
manier langs gelegd wordt.”

WAT ZIE IK ERVAN IN HET BEDRIJF?
“Vroeger stonden de bomen op een volledig 
zwarte ondergrond, die met regelmaat met 
chemische middelen onkruidvrij werd gespoten. 
Nu we deze middelen onder Milieukeur nog 
maar zeer beperkt kunnen inzetten, liggen er 
grasbanen tussen de bomenrijen, waardoor we 
al met 75% minder bestrijding toekunnen. 
Daarnaast experimenteren we ook met het 
gebruik van het maaisel om de overige grond 
met een laag te bedekken die het onkruid 
onderdrukt. Kunstmest gebruiken we niet meer; 
we verbeteren de grond met oude champignon-
mest, waarmee de bomen drie jaar vooruit 
kunnen. Rupsen zijn we gaan accepteren. Hun 
vraat levert meestal alleen maar een lelijk 
gezicht op, zonder dat de boom er noemens-
waardig onder lijdt. En je levert de bomen toch 
af in een seizoen dat ze hun blad kwijt zijn. 
Trouwens ook gek als je fanatiek rupsen 
bestrijdt, als je weet dat de plek van bestem-
ming, bijvoorbeeld een park, ook echt niet 
rupsvrij zal zijn. In de strijd tegen meeldauw-
schimmels zoeken we het nu in meer resistente 
soorten, in combinatie met het gebruik van 
bladbesmestingspreparaten. Bladluizen blijven 
misschien nog het belangrijkste probleem, maar 
we stellen het spuiten nu zolang mogelijk uit, 
ook omdat een stevige regenbui nog wonderen 
kan doen. Je laat moeder natuur toch meer 
haar gang gaan.” 

LEEFT DIT IN DE BRANCHE?
“Er zijn al ruim 50 Milieukeur-gecertificeerde 
kwekers. Daaronder zo’n beetje alle grote, 
waaronder wijzelf. In de overstap van nog meer 
telers spelen we zelf ook een rol door de jonge 
boompjes die wij verder opkweken bij voorkeur 
bij Milieukeurhouders te betrekken. Ook al is dat 
voor ons als Milieukeurhouder niet verplicht, 
omdat zo’n eis het nog lastig kan maken een 
breed assortiment bomen bijeen te krijgen.” 

TOEKOMSTPLANNEN? 
“We werken aan onze CO2-footprint, o.a. door 
meer self supporting te worden: met zonne-
panelen, maar we kijken bijvoorbeeld ook of we 
bomen die uitvallen en snoeiafval voor 
energieopwekking kunnen inzetten.” 

Boomkwekerij Udenhout wortelt in 125 jaar ervaring. De bedrijfsvoering veranderde uiteraard; 
meer recentelijk ook weer terug naar de ‘roots’, naar moeder natuur. 

BOMEN MET DE KLANT
“Het komt regelmatig voor dat we met de 
klant in gesprek gaan over het gevraagde. 
Past de gewenste aanplant wel bij de 
bodemgesteldheid, zal een soort daar gevoelig 
blijken voor ziekten en wegkwijnen? Of  
wordt de boom voor de beoogde toepassing 
juist veel te groot? Je moet waar nodig  
willen ‘bomen’ met de klant, want het zou 
zonde zijn als alle aandacht die wij aan 
duurzaamheid hebben besteed buiten onze 
poort verloren gaat.” 

(Artikel door Wim Verhoog, met toestemming van 
de uitgever overgenomen uit Milieumagazine)
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WILLEM & DREES: 

“DE MENSELIJKE MAAT ALS BASIS, BIOLOGISCH 
EN MILIEUKEUR ALS OBJECTIEVE BORGING”

boeren motiveren wij continu om hun teelten  
te verduurzamen en begeleiden hen daarin. 
Sommige marktpartijen die grotere volumes 
afnemen, willen ‘duurzaam’ geborgd zien door 
een certificaat (zoals bij duurzaam inkopen, 
grote retailers). Daarom betrekken wij een 
aantal producten ook via onze Milieukeur 
gecertificeerde telers. Met name in het fruit 
bieden we een ruim en gevarieerd aanbod van 
Milieukeur appels en peren van onze telers Toon 
Vernooij uit Cothen, Djûke van der Maat (Nieuw 

Willem & Drees levert aardappelen, groenten en
fruit van boeren uit de buurt. “Vers van dichtbij”,
is het credo van het bedrijf. In 2009 startte 
Willem & Drees met dit concept in de regio 
Amersfoort om te ontdekken of het mogelijk was 
om lokaal geteelde agf-producten in super-
markten in de buurt aan te bieden. Nu, vijf jaar
verder, zijn de Willem & Drees producten ver krijg-
baar in zo’n 250 supermarkten (zoals Jumbo, 
C1000, Spar en Coop) in Noord-Holland, Zuid- 
Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Brabant, 
Friesland en delen van Overijssel en Limburg.  
De ambitie is om het bedrijf in de komende jaren 
verder uit te bouwen tot dé speler in lokaal eten 
in Nederland. Ruim 100 agf-telers leveren op dit 
moment aan Willem & Drees.

B-TO-C, B-TO-B EN DUURZAAM INKOPEN
Drees Peter van den Bosch, samen met Willem 
Treep oprichter van Willem & Drees, is erg 
enthousiast over hun concept en ziet dat het 
wèrkt. Hun idee slaat niet alleen aan op de 
consumentenmarkt via verkoop in onder meer 
supermarkten en restaurants, maar ook in 

“VERS VAN  
DICHTBIJ, IS HET  

CREDO VAN 
HET BEDRIJF.”

 JUMBO LEIDSCHENDAM  WILEM TREEP (L) EN DREES PETER VAN DEN BOSCH (R)  

andere markten. Drees: “We zien de volumes 
toenemen op de consumentenmarkt, maar ook 
in business-to-business is er een groeiende 
interesse naar onze producten, met name via 
bedrijfscatering. Zo leveren we bijvoorbeeld, 
onder meer via Bidvest Deli XL, aan catering-
ketens als Sodexo en Eurest (zie ook artikel op 
pagina 15). Een belangrijke reden voor deze 
interesse is het verduurzamen van de bedrijfs-
catering in het kader van duurzaam inkopen. 
We zien uiteraard bij overheden, maar ook bij 
grotere private marktpartijen, dat zij in hun 
aanbestedingen de levering van duurzamere 
producten als voorwaarde stellen.”

MENSELIJKE MAAT EN MILIEUKEUR
De ‘Willem & Drees boeren’ telen met respect 
voor het milieu door aandacht voor meer 
biodiversiteit en duurzamere teeltwijzen. 
“Daarbij kennen wij al onze boeren persoonlijk, 
hebben met hen langdurige relaties, en werken 
op basis van vertrouwen. Dat is werken volgens 
onze menselijke maat”, aldus Drees. “Vaak telen 
onze boeren biologisch(-dynamisch); andere 
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Slagmaat) uit Bunnik, Henk van Wetten uit 
Piershil en Milieukeur pruimen van Frederik Bunt 
uit Slijk-Ewijk. Dit betekent met nadruk níet dat 
wij daarbij de ‘menselijke maat’ verliezen, maar 
wèl dat een groot volume product met eenzelfde 
duurzaamheidsstandaard wordt geteeld en 
gecontroleerd door een onafhankelijke partij.”

TOEKOMST
Willem & Drees gaan ervan uit dat het aantal 
telers dat onder Milieukeur produceert zal 
toenemen. Drees: “De afgelopen twee jaar 
hebben wij bijvoorbeeld met een aantal 
aardbeientelers via een praktijkgroep gewerkt 
aan het verduurzamen en hebben hierbij ook de 
Milieukeur criteria in ogenschouw genomen. Dit 
leidde nog niet tot certificering, verduurzaming 
is immers een proces. Maar ik hoop dat in 2015 
de eerste telers gecertificeerd kunnen zijn.” 

FRUITTELER: 

‘GOEDE VOORBEREIDING 
VOORWAARDE VOOR SUCCES’

Toen Henk van Wetten vorig jaar aan Willem & 
Drees liet weten dat hij wilde opgaan voor 
Milieukeur reageerden de heren verheugd, zo 
herinnert de fruitteler zich. “Ik was al een 
aantal jaren bezig met duurzamer telen, zo 
voldeed ik al aan de eisen van het keurmerk 
GlobalGAP. Toch vroegen steeds meer klanten 
om Milieukeur. Vandaar dat ik ook daar werk van 
heb gemaakt.” 

OP ZOEK NAAR MILIEUWINST
Niet alleen commerciële belangen leidden Van 
Wetten naar Milieukeur. “Ik ben ook wel een 
beetje een idealist”, erkent hij. “Ik ben ervan 
overtuigd dat die combinatie nodig is om het 
traject met goed gevolg te kunnen doorlopen. 
Milieukeur stimuleert je als het ware goed na te 
denken over hoe en bij welke processen je 
zoveel mogelijk milieuwinst kunt halen. Dan 
moet je je daar wel op willen toeleggen 
natuurlijk.” 

De keuring is intensief, vindt Van Wetten. “Ik 
had al flinke ervaring met GlobalGAP en ik had 

Henk van Wetten uit het Zuid-Hollandse Piershil is een van de boeren waar  
Willem & Drees zaken mee doet. Van Wetten behaalde afgelopen augustus 
het Milieukeur certificaat voor de teelt van in totaal 17 hectare appels en 
peren. “Planmatig en doordacht te werk gaan is dé voorwaarde voor 
succes”, vertelt hij. 

me goed voorbereid, me goed ingelezen, overleg 
gehad met mijn adviseurs gewasbehandeling en 
alle plantenziektes en de mogelijke behandel-
methodes in kaart gebracht. Waar het in feite 
om draait is dat je goed doordenkt hoe je tot de 
juiste hoeveelheid punten kunt komen”, zegt 
Van Wetten. Hij geeft een voorbeeld: “Ik 
ontkom er niet aan om enkele keren per jaar het 
bestrijdingsmiddel Captan in te zetten, dat 
levert mij minpunten op. Die compenseer ik 
onder meer weer door de natuurlijke vegetatie 
om de boomgaarden zo lang mogelijk te laten 
staan, zodat allerlei nuttige insecten daar hun 
gang kunnen gaan. Zoiets moet je in het 
voorseizoen al bedenken, anders ben je te laat 
en is de kans groot dat je niet de juiste scores 
haalt. Maar als je goed voorbereid aan de slag 
gaat, is het zeker haalbaar.” 

“MILIEUKEUR 
STIMULEERT JE GOED 
NA TE DENKEN OVER 

HOE EN BIJ WELKE 
PROCESSEN JE ZOVEEL 

MOGELIJK MILIEUWINST 
KUNT HALEN”
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BRABANTSE BOOMKWEKER: 

“ONZE MARKT IS NU KLAAR VOOR 
MILIEUKEUR”
In 2005 behaalde Denissen als een van de 
eerste boomkwekers in Nederland Milieukeur. 
Toch meldde het Brabantse familiebedrijf zich 
weer af. “Het keurmerk leverde ons destijds 
zakelijk gezien te weinig op”, vertelt de 
boomkweker. “Duurzamer werken heb ik beslist 
hoog zitten, maar als ondernemer wil je ook 
wel iets terugzien voor je investeringen. Dat 
gebeurde toen nog niet voldoende. Bestaande 
en nieuwe klanten hechtten toen nog weinig 
waarde aan duurzamere teeltmethodes. Dit keer 
is dat anders. Ik verwacht zeker dat het nu iets 
gaat opleveren, aangezien steeds meer klanten 
nu zelf vragen om duurzamer geteeld groen. 
Een mooie ontwikkeling natuurlijk. Voor ons 
was dat ook de reden om opnieuw aan dit 
avontuur te beginnen.”

DERDE GENERATIE 
Denissen runt het bedrijf samen met zijn broer. 
“Wij zijn de derde generatie telers. Mijn opa 
zette de kwekerij in 1957 op”, vertelt hij. Zijn 
vader en moeder werken ook nog volop mee in 
het bedrijf. Daarnaast hebben de broers nog 
drie vaste medewerkers in dienst. Denissen B.V 
beschikt over 40 hectare aan bouwgrond en 1 
hectare aan bedekte teelt. De kweker levert 
tientallen soorten bomen en hagen in diverse 
groeistadia, aan particulieren en bedrijven. 
Het bedrijf had eerder al veel geïnvesteerd in 

duurzamere methodes. “Toch waren we er nog 
niet, want ook Milieukeur ontwikkelt zich 
door”, zegt Denissen. “De hele registratie 
moest uiteraard opnieuw. Dat is op zichzelf al 
een aanzienlijke klus. Daarnaast hebben we de 
verschillende meststoffen beter in balans 
gebracht en zo de kwaliteit van onze grond 
naar een hoger niveau getild. Daarmee 
verkleinen we vervolgens de kans op planten-
ziekten, en zo hoeven we dus ook minder vaak 
te spuiten. Verder zijn we ook overgeschakeld 
op een biologische bladmeststof. In plaats van 
een chemisch middel gebruiken we nu natuur-
lijke compost. Het resultaat is uitstekend.”

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
Denissen: “We hebben allemaal een taak in het 
geheel; als collega’s hebben we het Milieukeur 
certificeringstraject echt met elkaar gedaan. 
Mijn broer is verantwoordelijk voor het 
voorkomen en bestrijden van plantenziektes. 
Ons personeel voor het verwijderen van onkruid 
en ik voor de mestvoorziening. Het geeft een 
goed gevoel om met elkaar een steentje bij te 
dragen aan een duurzamere teelt.”
Denissen werkt momenteel aan een nieuwe 
website waarop straks ook het Milieukeur logo 
te vinden is. Ook op alle offertes vermeldt hij 
inmiddels volgens de eisen van Milieukeur te 
produceren. 

Onlangs besloot Boomkwekerij Denissen uit 
Zundert de stap naar Milieukeur voor de 
tweede keer te zetten. In oktober kreeg het 
bedrijf het certificaat opnieuw uitgereikt. Dit 
keer wordt niet alleen het milieu er beter van, 
ook zakelijk gaat het Denissen nu wat 
opleveren, daarvan is Jürgen Denissen 
overtuigd. “Steeds meer klanten vragen zelf 
om duurzamer geteeld groen”, zegt hij. 

 DE BROERS DENISSEN ONTVANGEN HET MILIEUKEUR CERTIFICAAT UIT 
 HANDEN VAN WIM ULJEE VAN SMK (FOTO: DE BOOMKWEKERIJ) 

10 SMK NIEUWS | 74 1174 | SMK NIEUWSMILIEUKEUR MILIEUKEUR



TELERSVERENIGING DE SCHAKEL: 

100 HECTARE MILIEUKEUR PEEN 
MET ROOTS IN BRABANT
De Schakel uit Helmond is een telersvereniging 
met zo’n 650 leden. Het totale areaal bedraagt 
zo’n 6.000 hectare aan akkerbouw. De Schakel 
werd in 2004 opgericht, maar de voorloper van 
de vereniging begon al in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Toen begon de Brabantse 
tuinder Harrie van Rijsingen met het telen en 
leveren van groenten in antwoord op de vraag 
van de groentenverwerkende industrie. “En dat 
doen we nog steeds”, vertelt directeur Cees 
Geven, “alleen gaat de dienstverlening 
inmiddels een stuk verder en bieden we ook 
advies en begeleiding van de gehele teelt; 
zaaien en oogsten, verwerking, planning, 
organisatie en logistiek. Onze aanbodmanagers 
overleggen met de teler over de teelt die hij in 
een bepaald seizoen kan uitvoeren. Daarbij 
kijken we naar de voorkeur van de teler, maar 
ook naar de perceelkeuze, de geschiktheid van 
de bodem en de benodigde middelen in 
bemesting en gewasbescherming.”

De vereniging ziet zichzelf als een ‘teeltregisseur’, 
volgens Geven. “We kennen dus de aanbodzijde, 
maar uiteraard ook de vraagzijde. Als telersver-
eniging leveren we aan verschillende soorten 
afnemers: de diepvries- en conservenindustrie, 
maar ook aan groentensnijderijen. We weten van 
de afnemer wat hij wil hebben, in welke kwaliteit 
en op welk moment. In samenspraak met de 
telers richten we de teelt daar vervolgens op in. 
Dat luistert soms heel nauw: erwten bijvoorbeeld 
hebben een kort optimaal oogstmoment.  
De oogst moet dan binnen twee dagen gebeuren.  

Je kunt je voorstellen dat onze teeltbegeleiders 
dus alle kennis in huis moeten hebben om zo 
precies te kunnen werken.”

De Schakel is al jarenlang Milieukeur certifi-
caathouder voor de categorie Peen. “Vijftien 
jaar geleden begonnen we samen met SMK met 
de Milieukeur certificering”, herinnert Geven 
zich. “Destijds was er een groentenverwerker 
die graag Milieukeur gecertificeerde gesneden 
penen wilde leveren aan een supermarkt. Wij 
zochten toen voldoende teeltareaal bij elkaar 
om aan die vraag te voldoen. De laatste jaren 
zakte de vraag naar Milieukeur peen wat in, 
maar in het in het afgelopen jaar nam die 
voorzichtig weer toe. Om op marktontwikke-
lingen te anticiperen is het voor ons altijd 
vanzelfsprekend geweest om het certificaat 
jaarlijks te vernieuwen en onder Milieukeur  
te blijven telen. Er is nog een andere reden:  
als telersvereniging is het belangrijk je te 

onderscheiden en met Milieukeur is dat 
mogelijk. Duurzaamheid is nu eenmaal een 
actueel thema, en je merkt dat elke marktpartij 
zoekende is naar manieren om te kunnen laten 
zien dat hij duurzaam bezig is. Met Milieukeur 
heb je dat aantoonbaar geborgd.” 

Al vijftien jaar zijn er penen met Milieukeur. De bij telersvereniging 
De Schakel aangesloten telers zorgen voor voldoende areaal om de 
benodigde penen te leveren, die allemaal belanden in het vers-
segment van de supermarkt.

“ALS TELERSVERENIGING 
IS HET BELANGRIJK JE 

TE ONDERSCHEIDEN EN 
MET MILIEUKEUR IS DAT 

MOGELIJK”

MILIEUKEUR PENEN UIT BINNEN- EN BUITENLAND
In totaal teelt De Schakel bijna 100 hectare peen onder Milieukeur. Deelnemende bedrijven 
bevinden zich in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en het Duitse Noordrijn-Westfalen:
P. Ooms Oud Vossemeer 
Gebr. Guiljam Sint Annaland
Mts Van Oorschot Nieuw Vossemeer
VOF Van der Burgt De Rips
Leyen-Nesselrode  Grevenbroich
Derikx Ysselsteyn
P. van Osch Leunen
Binnenkort wordt ook het Duitse bedrijf Hink uit Korstenbroich gecertificeerd.
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MILIEUKEUR ‘ZORGEIEREN’ EXCLUSIEF BIJ JUMBO 
Sinds oktober zijn de scharreleieren  
van Boerderij Wienes uit Hegelsom 
(Limburg) te koop bij Jumbo Super -
markten in heel Nederland. Wienes heeft 
mensen met een (verstandelijke) beperking 
in dienst die een handje meehelpen op  
de kippen boerderij. De eieren zijn 
onlangs tevens Milieukeur gecertificeerd.  
Ruud Zanders van Het Pluimhuis bracht  
Jumbo Supermarkten en Boerderij  
Wienes bij elkaar.

“Het Pluimhuis wil een bijdrage leveren aan een 
gezonde pluimveehouderij in Nederland”, zegt 
Zanders. “Dat doen we door het organiseren van 
bijzondere en kleinschalige projecten. Daarmee 
ondersteunen we pluimveebedrijven die zich 
willen onderscheiden in de markt. Als tegen-
hanger van de mega-houderijen die de 
prijzenslagen proberen te winnen. Daar kunnen 
kleinschaligere bedrijven moeilijk, tot niet in 
mee. Door herkenbaarheid, extra aandacht voor 
mens en dier én door meer focus op de markt 
kun je wel degelijk een eerlijke prijs krijgen 
voor je producten, en draag je bij aan een 
duurzamere wereld. En de klant? Die betaalt 
voor een doosje van zes eieren van Wienes 
slechts 30 cent meer dan voor een doosje met 
eieren uit het gangbare (scharrel)segment.”

SCHARRELEN IN DE BOOMGAARD
Boerderij Wienes is een modern pluimveebedrijf 
met 30.000 kippen wat geldt als een relatief 
klein bedrijf. Grote houderijen beschikken 
gemiddeld over 60.000 tot 70.000 kippen.  
Bij Wienes wordt met zorg geboerd. Zo kunnen 
de kippen overdag onbeperkt scharrelen in de 
boomgaard. Daarnaast biedt de boerderij mensen 
met een beperking de kans om zichzelf te ont-
wik kelen en plezier te hebben. Onlangs ontving 
Wienes het Milieukeur certificaat. Zanders: 
“Wienes voldeed al vrij goed aan de eisen van 
Milieukeur. Wel moest de boerderij nog enkele 
maatregelen nemen om aan alle voorwaarden te 
voldoen. Zo is de veehouder overgeschakeld op 
energiezuinige verlichting en hebben de kippen 
in de stallen meer ruimte gekregen. In plaats 
van negen kippen per vierkante meter,  
scharrelen er nu acht op één vierkante meter.”

LANDELIJK PLATFORM 
Directeur Formule en Innovatie van Jumbo 
Supermarkten Colette Cloosterman-van Eerd is 
trots op de samenwerking en op het feit dat 
Jumbo in heel Nederland deze eieren kan 
aanbieden. “Als familiebedrijf willen wij 
producten aanbieden die zo goed mogelijk zijn 
voor mens, dier en milieu”, zegt ze. “Zorgeieren 
zijn, als één van de weinige in Nederland, 
voorzien van Milieukeur. Bovendien ben ik 
verheugd dat wij zo kunnen bijdragen aan een 
zinvolle dagbesteding voor mensen met een 
beperking.” Zanders: “Ik ben erg blij dat Jumbo 
open stond voor dit initiatief en we zo een 
landelijk platform hebben kunnen creëren voor 
de zorgeieren. Het laat zien dat er een markt is 
voor duurzamere pluimveeproducten.” 

MILIEUKEUR
Milieukeur eieren zijn dubbel duurzaam, omdat Milieukeur zowel eisen heeft voor een goede 
gezondheid en het welzijn van de kippen, als voor een betere leefomgeving van dier en mens. 
Eieren die aan dit keurmerk voldoen, hebben een beduidend lagere milieubelasting. Zo wordt 
er onder andere zuinig omgegaan met water en energie. Ook is er aandacht voor dierenwel-
zijn, biodiversiteit, natuur en landschap en arbeidsomstandigheden. Boerderij Wienes voegt 
er nog ‘zorg’ aan toe, door mensen met een beperking de kans te geven om zichzelf te 
ontwikkelen en plezier te hebben.

RUUD ZANDERS
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Bidvest Deli XL is totaalleverancier voor de 
gehele Nederlandse foodservicemarkt. Het 
bedrijf levert een totaalassortiment in drank- 
en voedselwaren aan klanten in de horeca, 
catering en zorg en biedt extra diensten zoals 
advies over gastvrijheidszorg en MVO. Het 
assortiment bestaat uit ruim 60.000 artikelen: 
verse producten, kruidenierswaren en diepvries- 
en kant-en-klaarproducten variërend van vlees, 
vis, wild en gevogelte tot aardappelen, groente 
en fruit. Daarnaast heeft Bidvest Deli XL een 
ruim aanbod aan non-foodartikelen zoals 
tafelservies en schoonmaakmiddelen. Vanuit 16 
distributiecentra, verspreid over heel Nederland, 
worden de producten afgeleverd. 

MVO EN DUURZAAM INKOPEN
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) is bij ons geïntegreerd in alle diensten, 
activiteiten en bedrijfsprocessen”, aldus Nadie 
Winde, MVO Manager bij Bidvest Deli XL. “Ons 
MVO-beleid sluit aan op onze missie: we willen 
een gezonde onderneming zijn voor medewer-
kers, klanten en maatschappij. Om deze missie 
te volbrengen hebben we vijf MVO-thema’s 
bepaald: Klimaat & Milieu, Gezonde 
medewerker, Food&Service, Gastvrijheid en 
Ketenverantwoordelijkheid. Bij het laatste 
thema hebben we voor 2015 als doelstelling dat 
we voor elk van onze producten een duurzamer 
alternatief bieden onder het overkoepelend 
beeldmerk ‘Natuurlijk Verantwoord’.”

NATUURLIJK VERANTWOORD EN MILIEUKEUR
Nadie vervolgt: “De link naar Milieukeur ligt bij 
ons Natuurlijk Verantwoord assortiment, dat wij 
introduceerden in 2011. Om te bepalen wat dan 
een verantwoord alternatief is, hebben we 
zorgvuldig gekeken naar (inter)nationale wet- 
en regelgeving en relevant wetenschappelijk 
onderzoek. Na het vaststellen van zes catego-
rieën – Biologisch, Ethische handel, Goede Vis, 
Dierenwelzijn, Milieubewust en Gezonde Keuze 
– hebben we onderzocht welke keurmerken reeds 
voorhanden waren en aan onze definities 
voldeden; één van deze keurmerken is Milieu-
keur. Het Milieukeur assortiment begon bij ons 
met een aantal Gulpener bieren, maar heeft zich 
ondertussen uitgebreid naar zo’n 80 artikelen 
verspreid over verschillende productgroepen. 

“MILIEUKEUR BORGT HET 
CONTINUE PROCES  

VAN VERDUURZAMING  
VAN PRODUCTEN”

BIDVEST DELI XL: 

“IN 2015 BIEDEN WE VOOR ELK VAN 
ONZE PRODUCTEN EEN DUURZAMER ALTERNATIEF”

Onlangs voegden we een groot aantal Milieukeur 
varkensvlees artikelen toe aan ons assortiment 
via onze samenwerking met leverancier Farm 
Fresh.” Nadie constateert dat de vraag naar 
duurzamere producten alsmaar groeit. Die vraag 
was al hoog door de Criteria Duurzaam Inkopen 
voor Catering vanuit de overheid, maar opvallend 
is volgens Nadie dat ook andere bedrijven hierin 
de lat steeds hoger leggen, zoals ziekenhuizen en 
scholen. Hierdoor groeit niet alleen de afname 
van verantwoorde producten, maar wordt ook het 
assortiment steeds verder uitgebreid. 

Op de vraag of Bidvest Deli XL ook specifiek 
onderzoekt hoe de groep Milieukeur artikelen 
hierin kan groeien antwoordt Nadie Winde dat 
Milieukeur hierbij zeker in het vizier staat. 
“SMK/Milieukeur zet echt in op het verduur-
zamingsproces en begeleidt producenten en 
telers daarin. We ervaren Milieukeur als een 
positief, vriendelijk keurmerk. Wat ik daarmee 
wil zeggen is, dat er over Milieukeur eigenlijk 
geen negatieve berichtgeving is en de 
organisatie op ons overkomt als een partij met 
veel kennis van zaken en waarbij het Milieukeur 
certificaat het continue proces van verduur-
zaming van producten borgt.” 

 NADIE WINDE  
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 BEWERKTE EN VERWERKTE 
 PRODUCTEN 

Het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en 
Verwerkte producten is breed van opzet en van 
toepassing op alle bewerkers en verwerkers van 
Milieukeur producten. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om het produceren van bier, het 
verwerken van varkensvlees tot het snijden en 
verpakken van sla. In 2015 wordt dit schema 
herzien. Een belangrijk onderdeel van de herzie-
ning betreft het aanpassen van de eisen voor 
kanalisatie van Milieukeur producten in ketens. 
Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd en zijn de 
resultaten besproken met bewerkers en 
verwerkers uit de ketens van plantaardige en 
dierlijke producten. Vooral de kanalisatie van 
onverpakte Milieukeur producten in ketens was 
onderwerp van het onderzoek. Doel blijft te 
borgen dat het product dat een consument 
koopt, daadwerkelijk Milieukeur is gecertifi-
ceerd. 

Momenteel is SMK alle ervaringen van deelne-
mers, gewijzigde wet- en regelgeving en nieuwe 
ontwikkelingen aan het verwerken in een 
conceptversie van het certificatieschema. Deze 
wordt in een hoorzitting aan belangstellenden 
voorgelegd. Vanwege de brede opzet vraagt SMK 
alle betrokken deelnemers mee te denken bij de 
herziening van het certificatieschema.

Om bovenstaande punten goed uit te werken 
voor de herziening, wordt het certificatieschema 
Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten 
ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2015. 

 DIERLIJKE PRODUCTEN 
 RUND (VLEESVEE) 

Het certificatieschema Milieukeur Runderen 
(vleesvee) is ongewijzigd verlengd tot 
1 februari 2016. 

 GROENE ELEKTRICITEIT 

Momenteel buigt een werkgroep, voortgekomen 
uit het SER Energieakkoord van 2013, zich over 
de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor 
vaste biomassa en een toetsingsprotocol. De 
huidige Milieukeur criteria voor groene 
elektriciteit zijn geldig tot 1 januari 2015; op 
deze termijn zal het nog niet mogelijk zijn om 
de Milieukeur criteria voor biomassa te laten 
aansluiten op de bevindingen van de 
werkgroep. Dit is dan ook een onderwerp voor 
toekomstige herziening, evenals het verkennen 
van de mogelijkheid om in het Milieukeur 
certificatieschema groene elektriciteit een 
koppeling met de CO2-footprint te maken. 
Verder blijft het definiëren van additionaliteit 

 BAROMETER DUURZAME BLOEMIST 

Het certificatieschema Barometer Duurzame 
Bloemist is na een uitgebreid herzieningstraject 
op 1 januari 2015 gepubliceerd en geldig tot 
1 januari 2016. In de herziening werden de 
volgende onderwerpen uitvoerig onderzocht en 
opgenomen in het certificatieschema:
•  Max Havelaar/Fairtrade en Fair Flowers Fair 

Plants zijn toegevoegd aan de keurmerken 
die voldoen aan de eisen voor duurzamere 
inkoop

•  Om de transparantie over duurzamere inkoop 
van de bloemist te bevorderen, wordt het 
inkooppercentage per keurmerk van bloemen 
en planten openbaar gemaakt, bijvoorbeeld 
via het Barometer certificaat en op de 
Barometer website

•  Het gebruik van groene stroom is verplicht
Het nieuwe certificatieschema is te vinden op 
de website www.barometerduurzamebloemist. 

 BAROMETER DUURZAAM 
 TERREINBEHEER 

Het certificatieschema Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer is eind vorig jaar ongewijzigd 
verlengd tot 1 maart 2015. SMK werkt 
momenteel aan de herziening van dit certifica-
tieschema. Het artikel op pagina 19 in deze 
SMK Nieuws gaat daar verder op in. Wilt u op 
de hoogte blijven van de herziening van de 
Barometer dan kunt u zich via de website 
aanmelden voor de digitale SMK-nieuwsbrief. 

ONTWIKKELINGEN 
MILIEUKEUR
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 BETONPRODUCTEN 

Het certificatieschema Milieukeur betonpro-
ducten is met één jaar ongewijzigd verlengd tot 
1 november 2015, in plaats zoals aanvankelijk 
gepland met 3 jaar. Hiertoe is besloten 
vanwege te verwachten aanpassingen in 
Europese normen. Ook is de toepassing van 
‘AEC-granulaat’ een onderzoeksonderwerp voor 
mogelijke herziening op kortere termijn. 
AEC-granulaat is het restproduct uit afvalener-
giecentrales. Daarnaast zijn bekende aandachts-
punten voor eventuele herziening onder meer 
cement, de inzet van puingranulaat en 
‘cascadering’.  
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een aandachtspunt. Aangezien er geen 
initiatieven bekend zijn voor een internatio-
nale, brede discussie over dit onderwerp, zal 
SMK vooralsnog de huidige compromis-eis aan 
houden. Momenteel loopt een schriftelijke 
commentaarronde onder diverse stakeholders. 

 LINOLEUM 

Het Milieukeur certificatieschema voor linoleum 
is ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2016, met 
actualisatie van de verwijzing naar internatio-
nale normen. De Milieukeur criteria zijn afgeleid 
van de criteria van Nordic Swan voor vloerbe-
dekking in het algemeen. Deze Nordic Swan 
criteria zijn vorig jaar ongewijzigd verlengd tot 
31 oktober 2015. 

 MEUBELEN 

De Milieukeur criteria voor meubelen zijn met 
één jaar ongewijzigd verlengd tot 22 december 
2015. De herziening van de EU Ecolabel criteria 
voor (Wooden) Furniture is nog gaande. 
Publicatie van deze criteria wordt op zijn 
vroegst in de tweede helft van 2015 verwacht. 
Om hierop in de toekomst voor Milieukeur aan 
te sluiten lijkt logisch. In hoeverre dit mogelijk 
en wenselijk zal zijn wordt nader onderzocht. 

 MILIEUTHERMOMETER ZORG 

In de zomer vond een bijeenkomst met de 
begeleidingscommissie plaats om tijdig te 
beginnen met de voorbereiding van de 
herziening van de Milieuthermometer (de 
criteria zijn geldig tot 1 april 2015). Milieu 
Platform Zorg overlegt met diverse ministeries 
over een Green Deal voor de zorgsector, waarin 
de Milieuthermometer een belangrijke rol krijgt. 
Ook is er een pilot in voorbereiding om 
komende wetgeving voor energiebesparing in 
de zorgsector af te stemmen op de Milieuther-
mometer. De planning voor de herziening dient 
afgestemd te worden op deze nieuwe ontwik-
kelingen. Ongewijzigde verlenging zal daarom 
voor enkele maanden nodig zijn.  

 PLANTAARDIGE PRODUCTEN 
 OPEN TEELT 

SMK publiceerde op 1 januari 2015 het nieuwe 
certificatieschema Milieukeur Plantaardige 
producten uit de open teelt. Dit schema heeft 
een geldigheid tot 1 januari 2016 en is te 
vinden op de website www.milieukeur.nl. In het 
herziene schema zijn onder meer de volgende 
ontwikkelingen doorgevoerd:

• Nog meer aandacht voor Biodiversiteit
 Biodiversiteit is in Milieukeur opgenomen in 
de keuzemaatlaat Natuur en Landschap. Om de 
zorg voor de biodiversiteit op de bedrijven nog 
beter te verankeren worden de biodiversiteits-
maatregelen uit het Biodiversiteit+ Label 
opgenomen in Milieukeur. Het jaar 2015 geldt 
als een pilotjaar om de haalbaarheid en het 
ambitieniveau vast te stellen voor de Milieukeur 
bedrijven. Als deze pilot slaagt zal vanaf 2016 
de keuzemaatlat Natuur en Landschap worden 
vervangen door maatregelen uit het Biodiversi-
teit+ Label en kunnen Milieukeur bedrijven hun 
inspanningen op het gebied van biodiversiteit 
nog beter aantonen.
• Organische stofbalans
 Een andere belangrijke aanpassing in het 
schema betreft de aandacht voor de bodem-
vruchtbaarheid voor de lange termijn door de 
eis dat bedrijven naar een positieve organische 
stofbalans moeten streven. Inzicht in de 
organische stofbalans draagt bij aan bewust-
wording van de kansen en eventuele knelpunten 
voor de bodemvruchtbaarheid. Een positieve 
organische stofbalans draagt bij aan een 
gezonde bodem, een sterk gewas en verminde-
ring van emissies.
• De lijst met gewasbeschermingsmiddelen die 
binnen Milieukeur niet of met beperkingen zijn 
toegestaan is geactualiseerd op basis van onder 
andere de recent gepubliceerde bestrijdingsmid-
delenatlas en de schadelijkheid van middelen 
voor nuttige insecten zoals bijen. 

 PLANTAARDIGE PRODUCTEN 
 BEDEKTE TEELT 

SMK publiceerde op 1 januari 2015 het nieuwe 
certificatieschema Milieukeur Plantaardige 
producten uit de bedekte teelt. Dit schema 
heeft een geldigheid tot 1 januari 2016 en is te 
vinden op de website www.milieukeur.nl. In het 
herziene schema zijn onder meer twee 
belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd:
•  Voor fruitteelt onder glas zijn specifieke 

eisen opgesteld vanwege toenemende 
belangstelling.

•  De lijst met gewasbeschermingsmiddelen die 
binnen Milieukeur niet of met beperkingen 
zijn toegestaan is geactualiseerd op basis 
van onder andere de recent gepubliceerde 
bestrijdingsmiddelenatlas en de schadelijk-
heid van middelen voor nuttige insecten 
zoals bijen.  

 PLANTAARDIGE PRODUCTEN 
 ZUID-EUROPA 

De groeiende interesse voor Milieukeur 
certificering bij Spaanse groenten- en fruit-
telers komt vooral door de vraag van 
Nederlandse handelspartijen die hun klanten 
jaarrond Milieukeur product willen aanbieden. 
Om Spaanse telers en afzetorganisaties te 
informeren over de ins & outs van Milieukeur 
organiseerde SMK daarom eind november 2014 
in Spanje twee informatiebijeenkomsten die 
werden bezocht door onder meer telers uit 
Tarragona, Murcia, Almeria en Granada. 

 VEILIGHEIDSTEGELS, 
 IN-SITUVLOEREN EN INFILL 

Het Milieukeur certificatieschema veiligheids-
tegels, in-situvloeren en infill is met één jaar 
ongewijzigd verlengd tot 15 november 2015. De 
implementatie van een ‘Duurzaamheidsmeetlat’ 
voor kunstgrassystemen wordt momenteel 
voorbereid door o.a. Kiwa ISA Sport, SGS Intron 
en de BSNC (Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek). Deze ‘Duurzaamheidsmeetlat’ 
werkt met een milieuscore op basis van 
LCA-berekeningen waarin de milieu-impact en 
schaduwkosten voor sportvelden zijn meege-
nomen. Dit is een andere benadering om inzicht 
te geven in de duurzaamheidseffecten dan voor 
Milieukeur voor infill wordt gevolgd. In 
hoeverre het mogelijk is een koppeling te 
maken tussen de ‘Duurzaamheidsmeetlat’ en 
Milieukeur zal de komende tijd nader worden 
onderzocht. 
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“Als je klanten gaan vragen om duurzamer 
geproduceerde textielproducten, dan moet je 
mee”, zegt Alex Huizinga. “We kunnen het ons 
niet veroorloven daar niet op in te gaan. 
Sterker, ik beschouw het als een mooie 
mogelijkheid om ons te onderscheiden in deze 
moeilijke markt. Gaudium heeft net als veel 
andere textiel bedrijven ook last gehad van de 
economische recessie. Dat klanten in Europa nu 
dus gaan vragen om duurzamere textielpro-
ducten beschouw ik als een uitgelezen kans.  
Die moeten we met beide handen aangrijpen.  
Als eerste hebben we ervoor gekozen onze 
meubel- en gordijnstoffen te laten certificeren. 
Zo kunnen we het stapsgewijs aanpakken.”

PRESTIGIEUZE PROJECTEN 
Weverij Gaudium produceert brandwerende 
meubel- en gordijnstoffen voor de project-
markt, waaronder cruiseschepen en overheids-
gebouwen. “We hebben ook nog een 
dochter onderneming in hetzelfde pand, 
A.S.A. Tapijten, dat handgemaakte tapijten 
produceert”, vertelt Huizinga. “We zijn al bij 
verschillende prestigieuze projecten betrokken 
geweest, waaronder de renovatie van de 
Ridderzaal in Den Haag, waar we het tapijt 

telefoontjes, mailtjes en bezoekjes gekost om 
alle informatie boven water te krijgen. Onze 
grootste leverancier van bewerkte garens was 
wel van goede wil, maar ook weer afhankelijk 
van zijn grondstoffenleveranciers die niet 
stonden te trappelen. Toch is het gelukt.  
En uiteraard heb ik benadrukt welk belang  
wij hebben bij deze certificering: het gaat 
orders opleveren, daarvan ben ik overtuigd.  
En onze leveranciers, die zijn daar zelf ook bij 
gebaat natuurlijk.” 

TOEKOMST
Huizinga voorziet dat in 2015 het aantal 
gecertificeerde garens voor de gordijn- en 
meubelstoffen van Gaudium sterk zal toenemen. 
“Dat heeft twee oorzaken”, aldus Huizinga.  
“In verband met de herziening van het EU 
Ecolabel certificatieschema zijn wij verplicht 
onze dossiers opnieuw voor certificering in te 
dienen. Naast de komst van nieuwe soorten 
garens is dat een belangrijke reden voor ons 
besluit om àl onze garens te laten certificeren. 
Dan krijgen wij wel te maken met nóg meer 
leveranciers en wordt het best complex, maar  
ik weet waarvoor ik het doe!” 

Weverij Gaudium uit het Gelderse Winterswijk behaalde onlangs het EU Ecolabel certificaat voor de productie van 
meubel- en gordijnstoffen. Kwaliteitsmanager Alex Huizinga moest daarvoor zijn leveranciers van duurzamere garens 
bewegen om met de nodige bedrijfsgegevens over de brug te komen. Dat viel nog niet mee, maar lukte uiteindelijk 
het toch. “Ik weet waarvoor ik het doe”, zegt Huizinga. 

Certificatiesysteem voor 
duurzamere producten en diensten

www.europeesecolabel.nl

mochten leggen. En ook met het Louvre in 
Parijs deden we zaken.” Er werken in totaal 42 
medewerkers bij Gaudium en A.S.A. Tapijten. 

NIEUWE TECHNOLOGIE 
De geverfde en reeds behandelde garens die  
het bedrijf gebruikt voor het weven van haar 
producten komen van diverse leveranciers.  
“Zij hebben zeker aandacht voor duurzamere 
productiemethodes”, zegt Huizinga. “Ze werken 
bijvoorbeeld steeds meer met kleurstoffen en 
finishproducten die moeten voldoen aan steeds 
strengere milieueisen. De verduurzaming in  
de sector zal in de nabije toekomst ook zeker  
nog verder doorzetten. Nieuwe technologieën 
vragen bijvoorbeeld om minder water en 
energie dan de huidige methodes.”

NAUWKEURIGE REGISTRATIE 
De introductie van duurzamere productie-
processen is één ding. “De certificering voor 
het EU Ecolabel vraagt echter ook om een 
nauwkeurige registratie van alle gebruikte 
methoden en stoffen”, zegt Huizinga. “Het was 
mijn taak die gegevens te verzamelen en bij 
onze leveranciers los te krijgen. Dat viel niet 
mee, kan ik zeggen. Het heeft me veel extra 

WEVERIJ GAUDIUM UIT WINTERSWIJK HAALT EU ECOLABEL 

‘DIT GAAT ZEKER NIEUWE ORDERS OPLEVEREN’

 KWALITEITSMANAGER ALEX HUIZINGA 

 RIDDERZAAL, DEN HAAG 
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Het gaat goed met de Stayokay-keten. “De 
markt trekt aan, dat merken we het eerst door 
belangstelling vanuit het buitenland, vooral 
voor onze hostels in Amsterdam”, vertelt 
Schreiner. “2014 sluiten we mooi af, en we 
hebben goede vooruitzichten voor 2015. 
Volgend jaar starten we een grote publiekscam-
pagne, waarin we ons richten op een doelgroep 
die ons nog niet zo goed kent: gezinnen. Wat 
veel mensen nog niet weten, is dat je allang 
geen kamer meer hoéft te delen.”

GOED GEDRAG AANMOEDIGEN
Stayokay is een bijzondere hostelketen. Niet 
alleen zijn de accommodaties bijzonder, ook de 
bedrijfsvoering is een beetje anders. Zo was de 
keten er vroeg bij met maatregelen om 
duurzamer te werken. Die inspanning leidde al 
in 2008 tot het EU Ecolabel certificaat. 
Tussentijds vond nog een hercertificering van 
alle hostels plaats op basis van herziene EU 
Ecolabel criteria. “Wij vinden het belangrijk om 
een internationaal duurzaamheidslabel te 
hebben”, vervolgt Schreiner, “omdat we nu 
eenmaal veel gasten uit het buitenland hebben 
en Nederlandse labels hen weinig zeggen.” Dat 
de keten al in 2008 gecertificeerd werd, 

betekent trouwens niet men sindsdien heeft 
stilgestaan. “Integendeel”, vindt Schreiner, “we 
leggen de lat op duurzaamheidsgebied steeds 
hoger. Binnen ons programma ‘Goed bezig’ 
zorgen we ervoor dat onze medewerkers, 
leveranciers én gasten een gedragsverandering 
ondergaan als het gaat om duurzaamheid. Dat 
doen we niet met een opgeheven vingertje, 
maar door goed gedrag aan te moedigen, 
vandaar de naam.”

GROENE AMBASSADEURS
Per hostel is een medewerker benoemd tot 
‘groene ambassadeur’. Hij of zij krijgt daar ook 
tijd voor, en is automatisch lid van het team 
‘Goed bezig’. Schreiner: “Binnen dit team 
overleggen we zes keer per jaar over verbetering 
op thema’s: energie, water, mens & 
maatschappij, gezondheid & welzijn, mobiliteit 
en afval. Het EU ecolabel is daarbij een 
inspiratiebron. Op die manier werken we aan 
steeds duurzamere hostels. Een kleine greep uit 
recente uitkomsten: we hebben binnenkort de 
mogelijkheid om CO2-compensatie bij te kopen 
als je online boekt. We doen aan afvalscheiding, 
nu ook op de kamers zelf, en we startten recent 
een proef om voedselverspilling tegen te gaan. 

STAYOKAY. GOED BEZIG, 
MET EU ECOLABEL

“WIJ VINDEN HET 
BELANGRIJK OM EEN 

INTERNATIONAAL 
DUURZAAMHEIDSLABEL 

TE HEBBEN”

 VERBOUWING STAYOKAY BERGEN OP ZOOM

De meest duurzame hotelketen van Nederland worden. Dat is het 
streven van Stayokay. Dat het hen menens is, blijkt onder meer uit de 
EU Ecolabel certificering van alle 26 Stayokay hostels. Directeur Marijke 
Schreiner hecht veel aan de internationale waarde van het EU Ecolabel 
certificaat.

Ook zijn we deelnemer geworden in het 
Waterspaarders-project. Binnen dit project 
nemen kinderen het voortouw om volwassenen 
meer warm water -dus ook CO2- te laten 
besparen, bijvoorbeeld door korter te douchen. 
En we gaan in alle hostels slimme meters 
installeren, zodat we beter inzicht krijgen in ons 
energieverbruik.”

EDUCATIEF CENTRUM
“Sowieso onderzoeken we bij renovatie of 
nieuwbouw of het ook duurzamer kan. Een goed 
voorbeeld daarvan is onze verbouwing in 
Bergen op Zoom. Het huidige, verouderde 
gebouw maakt plaats voor duurzame, goed 
geïsoleerde nieuwbouw met energiezuinige 
installaties en met heide begroeide daken. Voor 
het interieur gebruiken we biobased materialen 
en sloopmaterialen uit het huidige pand. In het 
nieuwe pand maken we naast het hostel, samen 
met de gemeente Bergen op Zoom ook ruimte 
voor een klimbos en het Natuurpodium, een 
nieuw natuur-, milieu- en educatief centrum 
voor het aangrenzende natuurgebied de 
Brabantse Wal.” 

 DIRECTEUR STAYOKAY MARIJKE SCHREINER
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Certificatiesysteem op drie niveaus voor duurzamere bedrijfs- 
voering en inkoop van duurzamere bloemen en planten

www.barometerduurzamebloemist.nl

Enkele ingrijpende gebeurtenissen in de 
privésfeer en contact met de organisatie United 
Clarity vormden voor Ivon en John aanleiding 
om de stap naar de certificering te zetten. “We 
vonden dat de wereld wel wat meer positiviteit 
kon gebruiken”, vertelt Ivon. “Vervolgens zijn 
we gaan nadenken hoe we die wens concreet 
konden invullen. We kwamen in contact met 
United Clarity, een internationale organisatie 
die het positieve in de wereld zichtbaar maakt. 
Zij wezen ons erop dat we eigenlijk al veel 
deden met MVO en dat het tijd werd hiermee 
naar buiten te treden. De Barometer was voor 
ons hét instrument om dat te verwezenlijken.”

GROENE STROOM 
John’s vaders opende 46 jaar gelden de 
bloemenwinkel op het Stationsplein. “Ik was vijf 
jaar en mocht het lintje doorknippen tijdens de 
opening, dat weet ik nog goed”, zegt John. 
Zeventien jaar geleden nam hij het bedrijf van 
zijn vader over. Flowers Insight verkoopt 
bloemen, planten, potten en cadeauartikelen. 
Daarnaast bedient het bedrijf de zakelijke markt 
en beschikt ze over een webshop. Flowers 
Insight heeft acht medewerkers in dienst en is 
zeven dagen in de week geopend. John: “Al 
voordat we ons gingen verdiepen in de eisen 
van de Barometer, waren we bewust bezig met 
onze omgeving en het milieu. Afval werd hier 
bijvoorbeeld al gescheiden. Onze folie, tassen en 
plastic hoezen voor de bloemen zijn vrij van PVC. 
Het inpakpapier is zonder chloor gebleekt, en 
ook schoonmaken deden we al met chloorvrije 
middelen. Toch moesten we nog enkele stappen 
nemen om aan het zilveren niveau te kunnen 
voldoen. Zo zijn we onder meer overgeschakeld 
naar 100 procent groene stroom en hebben we 
een elektrische bezorgauto aangeschaft.”

BRANCHE VERDUURZAAMT 
De meeste aandacht ging zonder twijfel naar de 
inkoop van de bloemen. “We kochten al MPS-A
en FFP gecertificeerde bloemen op de veiling”, 

vertelt John, “maar dat percentage  
moest omhoog naar minimaal 30 procent om 
zilver te kunnen halen. Ik heb me daar de 
maanden voorafgaand aan de audit op toege-
legd. Het is vooral een kwestie van er snel bij 
zijn op de veiling. Dan is er nog genoeg keuze 
aan bloemen, je wilt tegelijkertijd ook de 
mooiste producten voor de beste prijs natuur-
lijk. Kwekers op de veiling bieden steeds meer 
duurzamere bloemen aan, omdat ze merken dat 
de vraag toeneemt. Ook dat helpt natuurlijk.” 
Flowers Insight zit momenteel (november) al  
ver boven het minimumpercentage van het 
zilveren niveau van 30% inkoop van duurzamere 
bloemen. Het gouden niveau vereist dat 
minstens 50 procent van de ingekochte bloemen 
en planten het MPS-A, Milieukeur- of 
EKO-keurmerk draagt. “Dat percentage gaan we 
binnenkort zeker halen, dus over een tijdje gaan 
we ook op voor goud”, zegt Ivon. “We zijn 
gewoon heel enthousiast. Het halen van zo’n 
certificaat toont aan dat je veel milieuwinst 
kunt halen, als je een beetje je best doet. Ook 
onze medewerkers denken inmiddels mee over 
vervolgstappen. Soms hoor ik ze klanten vol 
trots vertellen over ons nieuwe keurmerk. We 
zijn goed bezig, denk ik dan.” 

“KWEKERS OP DE VEILING 
BIEDEN STEEDS MEER 

DUURZAMERE BLOEMEN 
AAN, OMDAT ZE 

MERKEN DAT DE VRAAG 
TOENEEMT”

EERSTE GELDERSE BLOEMIST ONTVANGT ZILVEREN CERTIFICAAT 

‘BAROMETER GOED 
VOOR EEN FLINKE DOSIS 
POSITIEVE ENERGIE’ 

Bloemisterij Flowers Insight®, gevestigd in het monumentale 
stationsgebouw van Nijmegen, behaalde in oktober als eerste 
bloemist in Gelderland het zilveren niveau van de Barometer 
Duurzame Bloemist,. Eigenaren Ivon en John Langeveld zijn niet 
meer te stoppen. “Goud ligt al binnen handbereik.”
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GEFASEERDE HERZIENING BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER

CERTIFICATIE DUURZAAM 
TERREINBEHEER OOK NA 2015 
BELANGRIJK 
De overheid organiseerde in november 2014 een 
afstemmingronde over het Activiteiten besluit 
van het voorgenomen verbod van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de 
landbouw. Belangrijk onderwerp was de discussie 
over de wettelijke uitzonderingen op dit verbod. 
Met steun van een in de 2e Kamer aangenomen 
motie zijn de uitzonderingen, zoals omschreven 
in de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, daarbij 
als uitgangpunt gebruikt. Om de complexe 
uitzonderingen te borgen en verdere verduurza-
ming te stimuleren blijft de Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer een belangrijk instrument. 
Het Activiteitenbesluit voorziet dat het verbod 
op gewasbeschermingsmiddelen per november 
2015 ingaat. De effecten van het verbod zullen 
dus pas in het seizoen van 2016 in de praktijk 
doorwerken. Daarom voert SMK de herziening 
van de Barometer in twee stappen uit. In de 
loop van 2015 zal eerst een aangepaste opzet 
van het certificatieschema worden uitgewerkt, 
waarin de uitzonderingen ten aanzien van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn 
herzien en aangescherpt. Vervolgens worden de 
door de overheid nader vast te stellen uitzonde-
ringen in de praktijk getoetst. De voorgenomen 
herziening voor de opbouw van de Barometer 
wordt dan in 2016 geïmplementeerd.

VERLENGING CERTIFICATIESCHEMA  
TOT 1 MAART 2015 
SMK wil de criteria voor de herziene Barometer 
voor aankomend jaar alvast zoveel mogelijk 
afstemmen op de uitzonderingen die de overheid 
naar verwachting zal vastleggen in een 
Activiteitenbesluit. Om hierop aan te kunnen 
sluiten zal SMK eind januari een bijeenkomst 
organiseren met stakeholders (certificaathouders, 
certificatie-instellingen, opdrachtgevers, 

maatschappelijke organisaties etc.) De looptijd 
van de huidige Barometer wordt daarom met 
enkele maanden ongewijzigd verlengd tot 1 
maart 2015

TOELICHTING AFSTEMMINGTRAJECT  
DOOR DE OVERHEID: 
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar enkele 
malen gesproken over het onderwerp ‘gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de 
landbouw’. Het voorgenomen beleid van de staat-
secretaris is weergegeven in Tabel 1.

Noodzakelijk uitzonderingen op de verboden 
worden geformuleerd in het Activiteiten besluit. 
Het gaat bijvoorbeeld om:

Uitzondering verhardingen:
- indien veiligheidsvoorschriften aantoonbaar 

verplichten tot onkruidbestrijding en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
daarvoor technisch de enige optie is. 

Uitzondering overige terreinen:
- ‘lastige situaties’, zoals eikenprocessierups, 

Aziatische boktor, Amerikaanse vogelkers
- sport- en golfterreinen, siertuinen,  

recreatiebedrijven 

De uitzonderingen zijn nogal algemeen 
geformuleerd. Het kan bijvoorbeeld onduidelijk 

zijn of gewasbeschermingsmiddelen mogen 
worden gebruikt tegen veldiepen, of houtachtige 
gewassen in dijken, tegen onkruid in het 
ballastbed van spoorwegen, of onkruidbestrij-
ding op het gehéle terrein van een zogenoemde 
BRZO-inrichting (Besluit Risico Zware Ongevallen 
bedrijven, waar brandgevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen). 

CERTIFICATIE DUURZAAM TERREINBEHEER 
BLIJFT RELEVANT
Ook na het ingaan van het gewasbeschermings-
middelenverbod blijft het met name voor 
overheden die hun terreinbeheer uitbesteden 
van belang dat de juiste uitvoering ervan 
onafhankelijk wordt geborgd. De handhaving 
door de Rijksoverheid van de complexe reeks 
uitzonderingen kan namelijk slechts beperkt 
plaatsvinden. De uitvoerder die met een 
certificaat aantoont dat men zich aan de 
spelregels houdt biedt de opdrachtgever het 
nodige vertrouwen. Daarnaast is verduurzaming 
een proces. Nu het speelveld verandert is het van 
belang dat de bovenwettelijke definitie van 
duurzamer terreinbeheer wordt geactualiseerd. 

NIEUWE OPBOUW BAROMETER DUURZAAM 
TERREINBEHEER
Na het ingaan van het verbod verandert het 
speelveld en verandert de huidige opzet van  
de Barometer. De eerste gedachten zijn: 
- om de Toepassing van glyfosaat, het onderdeel 

dat gekoppeld is aan het wettelijk gebruiks-
voorschrift, te laten vervallen; 

- in het Bronzen niveau te definiëren wat de 
wettelijke toegestane uitzonderingen zijn bij 
gewasbescherming in niet-landbouwkundige 
toepassingen. Vanuit milieutechnische 
inzichten blijven er beperkingen aan de  
inzet van niet-chemische technieken; 

- op het Zilveren niveau de inkoop van 
duurzaam plantmateriaal verplicht te stellen

- het Gouden niveau te verbreden met criteria 
voor duurzamere aanleg van terreinen; 
onderzoek moet deze nader definiëren. 

SMK start met de concrete uitwerking van boven-
staande in het voorjaar van 2015. Bestaan de
certificaathouders van de Barometer en andere 
stakeholders worden daarbij nauw betrokken. 

Verhardingen Overige terreinen

Professioneel gebruik verbod november 2015 verbod november 
2017

Particulier gebruik verbod november 2015 gebruiksreductie
via Green Deals enz.

Tabel 1

Certificatiesysteem op vier niveaus voor een 
duurzamer beheer van groene en verharde terreinen 
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ENERGIECERTIFICAAT GEEFT
INZICHT IN DE EFFICIËNTIE
VAN DE ENERGIETRANSITIE OP
EEN GLASTUINBOUWBEDRIJF

De glastuinbouw gaat steeds innovatiever om met de energie die nodig is voor 
de groei van het gewas. Binnen de certificatieschema’s Groen Label Kas en 
Milieukeur Bedekte Teelt wordt de lat hoog gelegd om zoveel mogelijk energie te 
besparen. Sinds enige jaren maakt het Energiecertificaat – als een betrouwbaar 
hulpmiddel – onderdeel uit van deze certificatieschema’s om de energiebesparing 
die glastuinders realiseren in beeld te brengen.

Van auditoren van onafhankelijke certificatie 
instellingen wordt in de praktijk veel specialisti-
sche kennis van energie gevraagd. ‘Standaard-
werk’ op het gebied van Energiecertificaten komt 
steeds minder voor. Daarom moeten alle 
Energiecertificaten die geen betrekking hebben 
op een standaard energievoorziening (warmte/
kracht koppeling (WKK) of ketel) door één van 
de leden van het Panel van Energiedeskundigen* 
worden vastgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om gecompliceerde situaties zoals een Energie 
BV, warmtepompen en buitenluchtventilatie. 
Joël van Staalduinen geeft in dit artikel een 
toelichting op het Energiecertificaat. Hij is al 
enkele jaren verbonden aan het Panel en is 
werkzaam als innovatiespecialist bij Inno-Agro 
uit Honselersdijk, een bedrijf dat is gespeciali-
seerd in coördinatie en projectmanagement van 
technische innovaties in de glastuinbouw. 

GOEDE REKENMETHODE
Op de vraag wat het Energiecertificaat nu 
precies inhoudt, antwoordt Joël: “Het Energie-
certificaat is nodig om te bepalen of een 
glastuinbouwbedrijf voldoet aan de basiseisen 
van Groen Label Kas of Milieukeur en of er 
mogelijk extra punten worden verkregen via de 
keuzemaatregelen. Het Energiecertificaat is een 
goede rekenmethode om energieverbruik in 
verschillende soorten bedekte teelten vergelijk-

baar te maken. Een tomatenkwekerij gaat 
bijvoorbeeld anders om met energie dan een 
rozenkwekerij en zelfs rassen kunnen de 
energiebehoefte beïnvloeden.” Joël geeft  
uitleg over hoe dat in de praktijk werkt: “Het 
werkelijke energieverbruik van een kwekerij 
wordt vergeleken met een theoretisch 
berekende situatie, waarbij alle stroom wordt 
ingekocht met grijze stroom, alle warmte uit 
een aardgasketel komt en alle koude wordt 
opgewekt met een elektrische koelmachine. Als 
de energieomzetting op de kwekerij efficiënter 
verloopt dan de berekende referentie, door 
bijvoorbeeld het gebruik van een WKK, een 
warmtepomp, aardwarmte of een extra 
rookgascondensor, wordt deze besparing 
uitgedrukt in een percentage. Het certificatie-
schema vraagt een minimaal besparingspercen-
tage. Bij hogere besparingen en het gebruik 
van duurzame energie kunnen extra punten 
worden behaald.”

VOOR- EN NADELEN
“Het energiecertificaat kent voor- en nadelen”, 
aldus Joël. “Het maakt dat glastuinbouw-
bedrijven via een objectieve rekenmethode 
kunnen worden vergeleken op het gebied  
van energie, maar het is nog niet helemaal 
toegerust om iedere nieuwe techniek te 
verwerken. Met name innovatieve technieken 

als warmte-/koude opslag (WKO’s) of 
aardwarmte, kunnen het invullen van het 
Energiecertificaat behoorlijk complex maken. 
Ook energiebesparingen die worden gerealiseerd 
door ‘Het Nieuwe Telen’ kunnen in sommige 
gevallen leiden tot een lager aantal punten 
voor het Energiecertificaat. Dit komt omdat de 
rekenmethode van het Energiecertificaat niet 
zozeer gericht is op hoeveel energie er 
verbruikt wordt, maar veel meer hoe efficiënt de 
energieomzetting in de kas is en hoeveel 
efficiënter dit is ten opzichte van de referentie-
situatie. Bij Het Nieuwe Telen (HNT) wordt 
absoluut gezien minder energie verbruikt omdat 
de behoefte aan warmte lager is. Daardoor zal 
in een dergelijke situatie een WKK minder uren 
draaien en wordt er dus ook minder elektriciteit 
terug geleverd aan het net. Dan kan, ondanks 
een fors lager absoluut energiegebruik, de winst 
in energie-efficiëntie minder zijn en zal het 
HNT-bedrijf minder punten voor het Energie-
certificaat behalen. Echter mijn ervaring is dat 
bedrijven die Het Nieuwe Telen toepassen  
in de praktijk, ondanks deze beperking van  
het energiecertificaat, wel voldoende punten 
behalen voor de normen in het GLK- en 
Milieukeurschema. Mocht een dergelijke 
tegenstelling zich voordoen, dan kan het 
College van Deskundigen agro/food Plantaardig 
beoordelen of het bedrijf toch voldoet aan de 
eisen van energiebesparing.” 

JOËL VAN STAALDUINEN

*PANEL VAN ENERGIEDESKUNDIGEN
Het huidige Panel van Energiedeskundigen bestaat uit Leen Brouwer (SGS Product & Process Certification), Joël van Staalduinen (Inno-Agro)  
en Feije de Zwart (WUR Glastuinbouw). Ook andere energiedeskundigen kunnen lid worden van het panel en kunnen zich melden bij SMK.
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Certificatiesysteem voor
duurzamere veestallen

www.maatlatduurzameveehouderij.nl

Maatlat 
Duurzame Veehouderij

MONITORING INTEGRAAL DUURZAME STALLEN 2013
De overheid heeft sinds 2009 de ambitie om in 
2023 de veehouderij in Nederland ‘integraal 
duurzaam’ te laten zijn. Om dit te bereiken 
worden jaarlijks hogere doelen gesteld. Voor 
eind 2013 heeft het ministerie de doelstelling 
dat minimaal 8% van de pluimvee-, varkens-  
en rundveeveestallen integraal duurzaam is. 
Sinds 2009 wordt deze ambitie ook gemonitord 
via de Monitor Integraal Duurzame Stallen. 
Deze laat zien (Tabel 1) dat op 1 januari 2014 
in Nederland 10,3% van alle stallen integraal 
duurzaam is; 32,6% voor pluimvee, 17,6% voor 
varkens en 5,8% voor melkvee. De doelstelling 

van 8,0% integraal duurzame stallen werd 
daarmee in 2013 gehaald. De rundveehouderij 
(5,8%) loopt hierop achter. Voor eind 2014 
bedraagt het streefpercentage voor de 
diersoorten 10%.

UITGANGSPUNTEN
De Monitor wordt uitgevoerd door Wageningen 
UR in samenwerking met SMK. SMK levert haar 
bijdrage door geanonimiseerde databestanden 
van Maatlat Duurzame Veehouderij en Milieu-
keur aan te leveren en door ondersteuning bij 
de uitwerking van de rapportage. Voor de 

Monitor gelden de volgende uitgangspunten: 
- Integraal duurzame stallen zijn stal- en 

houderijsystemen die duurzamer zijn dan 
reguliere stallen of systemen

- Bij een integraal duurzame stal is het 
dierenwelzijn verbeterd door het toepassen 
van maatregelen die verder gaan dan de 
wettelijke normen

- Daarnaast voldoen die maatregelen tenminste 
aan maatschappelijke randvoorwaarden en 
wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid 
en arbeidsomstandigheden én zijn ze 
economisch haalbaar
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Pluimvee Varkens Rundvee Totaal

Totaal aantal stallen 4.691 18.756 53.656 77.103

Waarvan integraal duurzaam

Biologisch 238 330 1.290 1858

Maatlat Duurzame Veehouderij 751 1.423 892 3066

Milieukeur (incl. MDV) 4 345 0 349

RLS 119 52 276 447

Beter Leven 420 756 686 1862

KDV 0 714 0 714

Dubbeltellingen -5 -320 -38 -363

Totaal aantal gerealiseerde integraal 
duurzame stallen 1.527 3.300 3.106 7.933

Procentueel 32,6% 17,6% 5,8% 10,3%

Bron: Bedrijven-InformatieNet, Landbouwtelling, SKAL, SMK, EZ-Dienst Regelingen, Beter leven kenmerk, KDV

Tabel 1: Aandeel integraal duurzame stallen per 1 januari 2014



MONITORING INTEGRAAL DUURZAME STALLEN 2013
- ‘Integraal duurzaam’ wordt geborgd door een 

subsidieregeling of een certificaat zoals MDV, 
Milieukeur, Biologisch of Beter Leven  
(zie Tabel 1 en 2).

DIERPLAATSEN
In de Monitor 2013 is – naast het aantal stallen 
- voor het eerst ook een overzicht gemaakt van 
het aantal dierplaatsen dat integraal duurzaam 
is. Hieruit blijkt dat 30,6% pluimvee , 26,2% 
varkens en 12,8% rundvee integraal duurzaam 
gehouden wordt (Tabel 2). Het aandeel dieren 
dat gehuisvest is in duurzame stallen ligt voor 

rundvee en varkens hoger dan het aandeel 
integraal duurzame stallen. Bij pluimvee is dat 
juist niet zo.  
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Pluimvee Varkens Rundvee

Totaal aantal dierplaatsen* 121.992 12.119 3.282

Waarvan integraal duurzaam

Biologisch* 4.431 103 51

Maatlat Duurzame Veehouderij 23.808 1.727 142

Milieukeur (incl. MDV)** 120 449 0

RLS 5.618 40 52

Beter Leven 3.685 577 177

KDV 0 547 0

Dubbeltelling -116 -264 -1

Totaal aantal gerealiseerde integraal 

duur zame dierplaatsen 37.326 3.179 421

Procentueel 30,6% 26,2% 12,8%

Bronnen: Bedrijven-InformatieNet, Landbouwtelling, SKAL, SMK, EZ-RVO, Beter Leven, KDV
 *Gebaseerd op de beschikbare CBS-cijfers van 2012, Landbouwtelling
**Milieukeur stallen die ook MDV-gecertificeerd zijn

Tabel 2: Aandeel integraal duurzame dierplaatsen (x 1000) per 1 januari 2014

HOORZITTINGEN 
MDV
In november 2014 vonden de hoorzittingen 
plaats voor bespreking van de conceptversies 
van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 
voor 2015. Er waren ruim 50 belangstel-
lenden waaronder adviseurs, leveranciers, 
belangenbehartigers, banken, overheid en 
pers. De hoorzittingen zijn bedoeld om 
betrokken partijen de gelegenheid te geven 
te reageren op de inhoud en uitwerking van 
de herziene MDV-certificatieschema’s. 
Iedereen kreeg de gelegenheid om stand-
punten, opmerkingen en vragen in te 
brengen. Waar mogelijk werden die direct 
beantwoord en anders voor latere besluitvor-
ming en beantwoording meegenomen door 
het College van Deskundigen agro/food 
dierlijk. 

Het College van Deskundigen stelde 
vervolgens het certificatieschema MDV 9 
vast, waarna de criteria voor 2015 werden 
gepubliceerd. 



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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