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“Ik was mijn tijd ver 
vooruit” 
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Limburgse primeur: 
vijf miljoen courgettes 
met Milieukeur

8

1016

12



JAAROVERZICHT 
MILIEUKEUR

2015
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In juni ging Regien van der Sijp  na ruim twaalf 
jaar ‘SMK’ met pensioen en werd opgevolgd door 
Gijs Dröge. Voorafgaand aan SMK was Gijs 
partner in Dietz Dröge & Van Loo, een adviesbu-
reau voor public affairs, communicatie en 
corporate social responsibility.  Naast zijn werk 
is Gijs actief met Liberaal Groen, een politieke 
denktank, en vervult hij diverse bestuurlijke 
functies. Gijs studeerde bouwkunde aan de TU 
Delft en volgde enkele managementcursussen in 
de Verenigde Staten. Hij is lid van het panel van 
deskundigen van de Transparantiebenchmark van 
het Ministerie van Economische Zaken. Tijdens 
een gezellige en drukbezochte bijeenkomst werd 
afscheid genomen van Regien en kennis gemaakt 
met Gijs. 

In juni trad Marjolein Demmers aan als 
voorzitter van het College van Deskundigen 
non-food. Zij nam ‘het stokje over’ van Frits van 
Wesemael die sinds 2003 dit voorzitterschap 
vervulde. Marjolein is Director Corporate 
Responsibility en Group Compliance Officer bij 
Royal HaskoningDHV en heeft ruim 20 jaar 
internationale ervaring in het concreet maken 
van duurzaamheid - in strategie, organisatie, en 
ontwerp (RMIT, McKinsey, Essent, DHV). 

Richard Schouten werd per 1 juni benoemd als 
lid van het College van Deskundigen agro/food 
plantaardig op voordracht van LTO Nederland. 
Richard is verder onder meer werkzaam als 
Coördinator Portefeuille Duurzaam Ondernemen 
Plantaardig LTO Nederland, secretaris LTO 
Glaskracht Nederland, betrokken bij de Alliantie 
Verduurzaming Voedsel, Lid Bestuur Stichting 
Veldleeuwerik, Lid National Technical Working 
Groups Global Gap en Bestuurslid TKI Tuinbouw 
bij de Topsector T&U 

In februari kwam Jori Langwerden de agfo/
food versterken. Jori studeerde Applied 
Environmental Geosciences aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Speerpunt van 
haar studie betrof het vanuit verschillende 
invalshoeken benaderen van vraagstukken met 
betrekking tot landgebruik en voedselpro-
ductie. 

In december 2015 werd Suzanne Zwart 
aangesteld als lid van het College van Deskun-
digen agro/food dierlijk. Suzanne is werkzaam 
als Senior beleidsmedewerker Dierlijke 
Agroketens en Dierenwelzijn bij het Ministerie 
van Economische Zaken. Sinds december is zij 
vanuit het Ministerie van EZ tevens contactper-
soon voor de Uitvoeringsagenda Duurzame 
Veehouderij.

Suzanne vervangt in het College Pim Bruins 
van EZ, die tijdelijk werd waargenomen door 
Willem Roeterdink. 

  GIJS DRÖGE   JORI LANGWERDEN   MARJOLEIN DEMMERS

  SUZANNE ZWART  RICHARD SCHOUTEN 



Royal Pride en 
Milieukeur in het 
t.v. programma 
Greenproject
Frank van Kleef van Royal Pride en Anton Kool 
van Milieukeur werden geïnterviewd door Roel 
Kyvelos van het televisieprogramma Green 
Project van RTL7. Een interessante reportage 
waarin een uitgebreide toelichting wordt 
gegeven op de duurzame wijze van tomaten 
telen en de Milieukeur controle daarop. 
De uitzending is nog terug te zien op 
www.greenproject.nu. 
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Barometer Duurzame 
Bloemist groeit snel
In 2015 besloot een aantal samenwerkingsver-
banden in de bloemisterij ‘werk te gaan maken’ 
van de Barometer Duurzame Bloemist. Fleurop, 
Duurzame Bloemisten Groep en FloraNL 
motiveren hun aangesloten leden om het 
certificaat van de Barometer te behalen. 

In november besteedde RTL4 in het programma 
Schoner Nederland aandacht aan de verduurza-
ming van de sector en de Barometer Duurzame 
Bloemist; dit is terug te zien via RTLXL. 

Milieukeur factsheets
In 2015 werden op de Milieukeur website 
diverse factsheets gepubliceerd, die op korte en 
heldere wijze een uitleg geven over het 
keurmerk en productgroepen. Van een aantal 
van deze factsheets werden ook gedrukte 
versies geproduceerd. 

Factsheets
• Milieukeur Marktgegevens
• Milieukeur Plantaardige producten
• Milieukeur Bloembollen
• Milieukeur Boomkwekerijproducten
• Milieukeur Dierhouderij
• Milieukeur Eieren
• Milieukeur Varkensvlees
• Milieukeur Betonproducten
• Milieukeur Borging 

Het nieuwe Milieukeur certificatieschema 
Bloembollen is ontwikkeld in overleg met 
bollentelers- en handelaren, met de Neder-
landse brancheorganisatie voor bloembollenbe-
drijven KAVB, Wageningen UR en verschillende 
overheden en NGO’s, waaronder Greenpeace. 

De eisen van Milieukeur Bloembollen werden 
onderdeel van het Pianoo criteriadocument 
‘Milieucriteria voor het maatschappelijk 
verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’.

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte gaven 
Greenpeace, KAVB (branchevereniging van de 
bloembollensector) en SMK uitleg over het 
sectorinitiatief om de bloembollenteelt te 
verduurzamen door middel van het keurmerk 
Milieukeur. 

Nieuw: Milieukeur Bloembollen 
(vrij van neonicotinoïden)



De Kruidenaer winnaar ZLTO 
Initiatief Publieksprijs 2015
Milieukeur gecertificeerd bedrijf De Kruidenaer uit Etten-Leur ontving de 
ZLTO Initiatief Publieksprijs 2015 uit handen van ZLTO-voorzitter Hans 
Huijbers. Bij Christ en Jacqueline Monden, die 2500 euro mee naar huis 
mochten nemen, staan geurige kruiden in het water. Dat scheelt in 
arbeidskosten, onkruid en dus gewasbeschermingsmiddelen. Het telen 
van kruiden op water heeft grote voordelen ten opzichte van traditioneel 
telen: 75% minder waterverbruik, meststoffen en substraat. Teelt op 
water levert het hele jaar door een betrouwbaar product van constante 
kwaliteit voor zijn klanten. 
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Een gebruiksvriendelijk instrument voor het beheer van organische stof is 
de nieuwe rekentool die het Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft 
ontwikkeld. Hiermee kunnen ondernemers of adviseurs de balans van 
aanvoer en afbraak van organische stof berekenen voor hun percelen. De 
rekentool is geschikt voor de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de 
boomkwekerij.
Deze nieuwe rekentool wordt nu in een geoptimaliseerde versie gebruikt 
binnen de Milieukeur certificatieschema’s voor de open teelten, waarmee 
duidelijk aandacht wordt besteed aan duurzaam bodembeheer en de 
borging daarvan. Ketenpartijen kunnen duurzaam bodembeheer stimuleren 
door het afnemen van producten die onder Milieukeur zijn geteeld. 

Engelstalige website Milieukeur.com
Begin 2015 ging de Engelstalige website Milieukeur International online 
(www.milieukeur.com). Deze website is grotendeels gelijk aan de Neder-
landstalige versie met een database op productniveau, certificatieschema’s 
en gecertificeerde producten. Een aantal marktontwikkelingen stimuleert de 
vraag naar een internationale positionering van Milieukeur en een daarop 
afgestemde website. Zo vraagt de Nederlandse retail steeds meer om 
‘jaarrond’ Milieukeur product en is er een ontwikkeling naar Milieukeur 
teelten in het buitenland, zoals groenten in Spanje en Italië. 

Staatssecretaris Van Dam reikt 
Milieukeur certificaat uit aan ALG 
Citrus Estate Zuid-Afrika
Staatssecretaris Van Dam reikte in november tijdens de Zuid-Afrikaanse 
handelsmissie het Milieukeur certificaat uit aan ALG Citrus Estate. Dit 
familiebedrijf teelt mandarijnen, sinaasappelen en citroenen, ook voor de 
Nederlandse retail, en heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan verduurza-
ming, onder meer door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug 
te dringen. ALG voldoet tevens aan de Milieukeur eisen voor voedselveilig-
heid, watermanagement, bodembescherming en arbeidsomstandigheden. 

Nieuwe Milieukeur certificaten 
voor meer dan 700 hectare 
plantaardige producten open teelt
In september hebben acht nieuwe Milieukeur telers certificaten 
ontvangen voor de teelt van hun plantaardige producten. In totaal 
behelst dit nieuwe areaal van deze acht telers 708 hectare. Het totale 
Milieukeur open teelt areaal agf en fruit groeide daarmee van ruim 3.200 
hectare naar bijna 4.000 hectare. 

Milieukeur 
rekentool voor 
duurzaam 
bodembeheer



LEZERS SMK NIEUWS 
KIEZEN VOOR DIGITAAL

Meer dan driekwart van de lezers van 
het gedrukte magazine SMK Nieuws 
geven aan het nieuws voortaan in 
digitale vorm te willen ontvangen.

De vorige editie van magazine SMK Nieuws 
bevatte een lezersenquête met als primaire 
vraag of het SMK nieuws in de toekomst via een 
gedrukt magazine (print), of als digitaal nieuws 
zou moeten worden aangeboden. Ook werden 
lezers via de digitale kanalen van SMK gevraagd 
de enquête in te vullen. Ruim 500 personen 
deden dit, waardoor de uitslag als zeer 
representatief kan worden aangemerkt. 

ACTUELER, FREQUENTER
Het magazine SMK Nieuws verscheen gemiddeld 
drie maal per jaar. De verandering naar het 
aanbieden van digitaal nieuws heeft als 
voordeel dat onze lezers frequente en actuele 
informatie gaan ontvangen. Op welke wijze en 
in welke uitvoering het digitale nieuws zal 
worden aangeboden wordt de komende tijd 
onderzocht en ontwikkeld. Wij houden u 
hiervan op de hoogte.

ONTVANGST DIGITAAL NIEUWS
Lezers die de eerdere enquête niet hadden 
ingevuld kunnen via het formulier op de 
volgende pagina aangeven in welke SMK nieuws 
zij zijn geïnteresseerd. Ook via de SMK-website 
is dit mogelijk: www.smk.nl > Enquête 

Uitslag print of digitaal?

Alleen digitaal 75,4%

Alleen per post 8,5%

Combinatie post + digitaal 16,1%

Voorkeur digitaal nieuws

Als compleet digitaal magazine 36,0%

Als periodieke digitale uitgave met selectie van artikelen 14,0%

Als periodieke digitale uitgave met door de lezer 16,1%

Geselecteerde onderwerpen 50,0%

Deze uitslag geeft een overduidelijke richting 
aan de toekomstige wijze van nieuwsvoorzie-
ning door SMK. Digitaal is veruit het meest 
populair bij de respondenten.

Gevraagd naar de voorkeur van op welke wijze 
de respondenten het digitale nieuws wensen te 
ontvangen, antwoordden zij:
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 LASETA MUSHROOMS: 

 “MILIEUKEUR GEEFT ONS EEN 
 FLINK STREEPJE VOOR” 

8

De groene paprika’s 
van 4Evergreen

Marjolein Demmers 
nieuwe voorzitter College 

van Deskundigen non-food

12

14

6
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Barometer 
Duurzame Bloemist 
komt tot snelle bloei!
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Blief®. 
Nieuw keurmerk voor 
een aantrekkelijk 
platteland 

23

Lonka: 
“Zacht hoort 
gewoon bij 
ons”

 PAPIERFABRIKANT PARENCO: 
 “HET ZIT IN DE VEZELS” 

“Zacht hoort 

23
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Verdergaande 
verduurzaming 
bloemistenbranche

24

4
5

 DIRECTIEWISSEL SMK: GIJS DRÖGE  
 VOLGT REGIEN VAN DER SIJP OP  

Compliment
haalt Milieukeur: 
“Steeds een stapje 

verder gaan”

8

Bakkerij Fuite: 

“Bewijzen dat 
we volgens 
duurzamere
methodes 
werken ”

18

30

9
Lezersenquête:
Print of digitaal?



Verstuur dit formulier vóór 23 januari naar:

SMK - Antwoordnummer 24580 - 2490 VB  Den Haag (geen postzegel nodig)

U kunt dit formulier ook digitaal invullen via www.smk.nl. Menu: enquête

WELK DIGITAAL 
SMK NIEUWS WILT 
U ONTVANGEN? 
In de toekomst zal het nieuws van SMK alleen nog maar in digitale vorm 
verschijnen. Vult u daarom onderstaand formulier in om er zeker van te 
zijn dat u het nieuws dat voor ú van belang is ontvangt.
Heeft u deze informatie al toegestuurd via de enquête, dan hoeft u dit 
niet nogmaals te doen.

U KUNT DIT FORMULIER OOK DIGITAAL INVULLEN VIA WWW.SMK.NL. MENU: ENQUÊTE

Naam:

Bedrijf/organisatie:

E-mail adres(sen):







ONDERWERPEN
Ik ben geïnteresseerd in de volgende onderwerpen (u kunt er meerdere kiezen):

   SMK algemeen/organisatie
   Milieukeur
   Groen Label Kas
   Maatlat Duurzame Veehouderij
   Barometer Duurzame Bloemist
   Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren
   Barometer Duurzame Evenementen

   Barometer Duurzame Groenten & Fruit
   Barometer Duurzaam Terreinbeheer
   Milieuthermometer Zorg
   Blief
   EU Ecolabel
   TPAC



Milieukeur
eukeur

MDV
Platform

Platform
DIGITAAL

D
IG

PLATFORM

criteria
eria

MD

Milieuthermometer

keurmerken

KEURMERKENblief
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A
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KEURMERKEN

toetsen

toetsen

SMK duurzaam

GLK

G
LK

GLKEU

EU
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Licht verteerbaar, veel vezels en weinig 
calorieën: de courgette is een makke-
lijke groente die veel voedingswaarde 
levert. Sinds dit najaar zijn er ook 
courgettes met Milieukeur: die van 
Tuinderij de Beegdenhof in Hunsel.

Vanaf de 18e eeuw wordt er al groente geteeld 
op de Beegdenhof in het Limburgse Hunsel. 
Vandaag de dag heeft de moderne tuinderij zich 
toegelegd op het verbouwen van courgettes. 
“Dat doen we op 57 hectare vollegrond”, vertelt 
Paul Janssen van de Beegdenhof. “Daarnaast 
hebben we nog tien hectare pompoenen en vijf 
hectare met prei. Omdat de teeltseizoenen 
uiteenlopen, kun je deze groenten als teler 
prima combineren.” De vijf miljoen courgettes 
die het bedrijf jaarlijks verlaten, vinden via de 
veiling hun weg naar supermarkten en 
groenteboeren in binnen- en buitenland. 

ANALYSE PLANTSAP
Over zijn motivatie om op te gaan voor 
Milieukeur zegt Janssen: “Heel simpel, een 
klant vroeg erom. Pas toen ben ik me gaan 
verdiepen in Milieukeur en kwam ik erachter dat 
mijn werkwijze die van Milieukeur niet veel 
ontliep. Natuurlijk viel er nog genoeg te doen 
om aan de certificatie-eisen te voldoen. Zo 
moet ik bijvoorbeeld mijn registraties van mest 
en bestrijdingsmiddelen en de oogst veel 
nauwkeuriger bijhouden dan voorheen. Maar de 

essentie van de maatregelen zat er bij ons al 
in: zo analyseren we elk stukje grond heel 
precies op de benodigde bemesting. Hetzelfde 
geldt voor de planten zelf: we nemen plantsap-
monsters en laten deze analyseren in een 
laboratorium. Daarna weten we of er bijvoor-
beeld extra magnesium, kalium of stikstof nodig 
is. Deze metingen doen we vooral in juni, juli 
en augustus. In deze maanden is vanwege de 
temperatuurinvloeden de behoefte op sturing 
vanuit de plant het grootst. Een courgetteplant 
houdt van een meer constante temperatuur. 
Ook is hartje zomer de kans groter dat er teveel 
vocht verdampt; omdat de plant erg grote 
bladeren heeft kan dat opeens heel snel gaan.”

GEEN VEELEISENDE PLANT
Bestrijdingsmiddelen worden nauwelijks 
gebruikt op de Beegdenhof. “De courgette is 
geen veeleisende plant”, weet Janssen, 
“bovendien groeit hij zo snel dat je niet snel 
last hebt van plagen. De tijd tussen planten en 
oogsten is slechts zes weken. Toch letten we er 
scherp op: een schimmel kan een week voor de 
oogst al onze plannen in het water gooien.”

ZELF BEDENKEN
Het certificeringsproces is Janssen niet 
tegengevallen. “Het viel me wel op dat ik ten 
opzichte van het certificatieschema Global Gap 
meer zelf moest bedenken. Bij Milieukeur moet 

je aan bepaalde eisen voldoen, maar kies je zelf 
hoe je dit aantoont. Bij Global Gap zijn er in 
sommige gevallen kant en klare invultabellen. 
En aangezien ik de eerste was kon ik niet aan 
een collega-teler vragen hoe hij het heeft 
aangepakt.”

VERDIENEN
Nu hij de trotse houder van het Milieukeur 
certificaat is, wil Janssen dit feit ook echt 
uitdragen. “Het keurmerk werkt positief voor 
ons imago, maar ik hoop er ook aan te kunnen 
verdienen. Ik verwacht dat niet alleen de klant 
die erom vroeg de meerwaarde ziet van 
Milieukeur. Daarom zal ik ook onze andere 
klanten hierover informeren. Afgelopen jaar zijn 
we pas na het teeltseizoen gecertificeerd, ik 
hoop daarom in 2016 de vruchten van dit werk 
te kunnen plukken.” 

LIMBURGSE PRIMEUR: 

COURGETTES MET MILIEUKEUR

“IK HOOP IN 2016 
DE ‘VRUCHTEN’ VAN 

MILIEUKEUR TE KUNNEN 
PLUKKEN”
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“Toen telersvereniging Best of Four ons vorig 
jaar vroeg op te gaan voor Milieukeur hebben 
we meteen gezegd: dat is prima, maar dan ook 
voor onze hele productie,” zegt Van den Berg. 
Afgelopen september ontving het Noord-
Hollandse bedrijf het Milieukeurcertificaat. 
“De markt vroeg ons om aan de slag te gaan 
met Milieukeur, en dan zeg je natuurlijk geen 
nee. Maar het was geen vervelende opgave, 
eerder een uitdaging”, zegt Van den Berg. 
“Sterker, als teler kun je niet om duurzamer 
produceren heen. Zeker niet op de langere 
termijn. We staan ons erop voor dat we een 
veilig, gezond en vitaminerijk product telen en 
we willen dat in de toekomst blijven doen. Dat 
kan alleen als we de grond en de omgeving in 
een goede conditie houden.” 

GOEDLOPEND BEDRIJF 
In 1997 plantte René Verdonk zijn eerste 
broccoliplanten in de volle West-Friese grond met 
een geleasde tractor en een geleende plantma-
chine. Hij had één medewerker in dienst. Nu, 
achttien jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot 
een goedlopende onderneming. De Maatschap 
huurt voor het verbouwen van de broccoli 180 
hectare land en beschikt over twee grote 

bedrijfshallen waar de groente wordt ingepakt en 
gekoeld. Jaarlijks levert het bedrijf zo’n twee 
miljoen kilo broccoli aan de coöperatieve 
telersvereniging Best of Four. In het oogstsei-
zoen, tussen eind mei en begin november, zet de 
firma ruim twintig seizoenskrachten in. René 
houdt zich 24/7 bezig me de teelt. Zijn vrouw 
Sabine is sinds 2002 verantwoordelijk voor de 
planning & organisatie van het bedrijf. 

MILIEUWINST HALEN 
Eerder al nam de maatschap verschillende 
maatregelen voor een duurzamere productie. 
Sinds 2012 werkt de broccoliteler bijvoorbeeld 

met tractor- en werktuigbesturing op GPS, 
waardoor het diverse werkzaamheden nauwkeu-
riger, efficiënter én veiliger kan uitvoeren. Van 
den Berg: “Het grote voordeel van het 
certificatietraject van Milieukeur is dat het ál je 
bedrijfsprocessen integraal tegen het licht 
houdt. Het laat goed zien op welke punten je 
milieuwinst kunt boeken, en dat zijn er nogal 
wat. Voor het huidige certificaat hebben we 
vooral goed gekeken naar ons middelenverbruik. 
We zijn overgeschakeld op een milieuvriende-
lijker gewasbeschermingsmiddel en hebben ons 
spuitschema aangepast. Daarnaast hebben we 
ook diverse kleinere acties ondernomen, 
fruitbomen geplant en roofvogelkasten 
geplaatst bijvoorbeeld.” 

STAPPEN BLIJVEN ZETTEN 
“Je kunt niet alles tegelijk doen, en dat hoeft 
ook niet. Als je maar stappen blijft zetten. Wij 
willen bijvoorbeeld nog eens goed naar het 
watersproeien kijken. Dat kan gelijkmatiger, 
waardoor we het waterverbruik verder verlagen. 
Ook staan we positief tegenover de toepassing 
van zaadcoating. Hiermee bescherm je de plant 
lange tijd tegen de meest voorkomende ziekten 
en plagen, waardoor je het spuiten nog verder 
kunnen terugdringen. Kortom, wij blijven open 
staan voor duurzamere oplossingen. En 
Milieukeur stimuleert ons daarover te blijven 
nadenken. Hiermee zijn we goed voorbereid op 
de toekomst.” 

“ALS TELER KUN JE NIET OM DUURZAMER 
PRODUCEREN HEEN”

“MILIEUKEUR HALEN  
WAS GEEN VERVELENDE 
OPGAVE, EERDER EEN 

UITDAGING”

Maatschap Verdonk & Van den Berg uit Wevershoof heeft in één keer het Milieu-
keur certificaat behaald voor haar volledige areaal van 180 hectare brocco-
liplanten. “Als we het doen, dan doen we het goed”, zegt Sabine van den Berg van 
het West-Friese landbouwbedrijf.

  RENÉ VERDONK EN SABINE VAN DEN BERG 
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RENTEKORTING VOOR 
SMK-KEURMERKHOUDERS
EIB EN RABOBANK STIMULEREN DUURZAAM INVESTEREN

DUURZAAM GEDRAG BELONEN
“Ondernemers die duurzaam investeren, 
investeren daarmee niet alleen in de toekomst 
van hun onderneming. Ze leveren daarmee ook 
een bijdrage aan een leefbare wereld en dat is 
in het belang van mens en milieu” aldus Paul 
Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank. 
Met de impactlening kunnen we als eerste 
Nederlandse grootbank duurzaam gedrag van 
zakelijke klanten financieel belonen. Samen met 
de EIB zetten we onze kennis en ervaring in om 
het voor Nederlandse MKB- en midkaponderne-
mers extra aantrekkelijk te maken om duurzaam 
te investeren.”

KEURMERKEIS
Aanvragen voor een impactlening moeten 
voldoen aan de reguliere voorwaarden van EIB 
en Rabobank. De impactlening is beschikbaar 
voor bedrijven die duurzaam willen investeren 
en beschikken over minimaal één van de 37 
geselecteerde keurmerken. Bij de selectie van 
keurmerken is gekeken naar de manier waarop 
bij bedrijven wordt toegezien op het voldoen 
en naleven van de keurmerkeisen. Voor de 
geselecteerde keurmerken geldt dat ze eisen 

stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen 
op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, 
eerlijke handel of dierenwelzijn. 

Vijf SMK-keurmerken werden geselecteerd:
• Barometer Duurzaam Terreinbeheer
• Barometer Duurzame Bloemist
• EU Ecolabel
• Milieukeur agro/food en non-food
• Milieuthermometer Zorg 

Investeringen van bedrijven hebben impact op mens, milieu en 
maatschappij. Het is van belang dat de impact van die investeringen positief 
is. Daarom gaan de Europese Investeringsbank (EIB) en de Rabobank met 
een impactlening Nederlandse ondernemers (MKB en midkap) stimuleren om 
duurzaam te investeren. Ondernemers, die aantoonbaar actief zijn met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe duurzame investeringen 
willen doen, kunnen daarvoor gebruikmaken van de impactlening met een 
rentekorting die kan oplopen tot 1,2% bij nieuwe financieringen.

“IMPACTLENING BESCHIKBAAR VOOR 
BEDRIJVEN DIE DUURZAAM WILLEN INVESTEREN 

EN BESCHIKKEN OVER GESELECTEERDE 
KEURMERKEN”
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Certificatiesysteem voor 
duurzamere producten en diensten
www.milieukeur.nl / www.milieukeur-international.com

14,2% GROEI MILIEUKEUR 
AREAAL AGF, 9% IN TOTALE 
PLANTAARDIGE SECTOR

Van maart tot december 2015 nam het areaal Milieukeur in de 
AGF-sector (open teelt, fruit, bedekte teelt en gerst) toe met 
488 hectare (14.2%) tot 3.927 hectare.

Het totale Milieukeur areaal plantaardige sector - inclusief boom-
kwekerijen - nam toe met 9% van 4.932 hectare naar 5.376 hectare. 
De teelten werden gerealiseerd door 185 (handels)bedrijven die een 
ruim assortiment Milieukeur producten verbouwen. Een deel van de 
teelten vindt in het buitenland plaats (Duitsland, Spanje, Italië, 
Zuid-Afrika).

GROEI BEDEKTE TEELT (+22%)

De bedekte teelt groeide van maart tot 
december 2015 van 177 hectare naar 216 
hectare en van 27 naar 34 (handels)bedrijven.

Milieukeur producten: aubergines – (snack)
komkommers - kruiden - paddenstoelen – 
(snack)paprika’s - pepers – sla - tomaten (ook 
tros-, cherry-, snacktomaten) – witlof

LICHTE DALING OPEN TEELT  
BOOMKWEKERIJEN (-2.9%)

De sector boomkwekerijen liet een lichte 
afname zien. Van 1.493 hectare in maart naar 
1.449 hectare per december, van 47 naar 42 
(handels)bedrijven.

Milieukeur producten: bos- en haagplantsoen 
– coniferen – heesters – klimplanten – laan- en 
parkbomen - rozenstruiken - vaste planten – 
vruchtbomen

GROEI OPEN TEELT AARDAPPELEN,  
GROENTEN EN GERST (+14%)

Het areaal open teelt nam toe van 2.811 
hectare in maart, tot 3.204 hectare per  
december, bij een vrijwel gelijkblijvend aantal 
(handels)bedrijven (van 89 naar 88).

Milieukeur producten: aardappelen – andijvie 
- asperges - bieten - broccoli – courgettes - 
gerst en spelt – aromatische kruiden – kool - 
lupine - paksoi - peen – prei - blad-, bleek- en 
knolselderij - sla – spinazie – spruiten - 
tuinkers - uien – witlof

GROEI OPEN TEELT FRUIT (+12.4%)

In maart was het areaal waarop fruit werd 
verbouwd 451 hectare. Per 1 december bedroeg 
dit 507 hectare, bij een groei van 19 naar 21 
(handels)bedrijven

Milieukeur producten: appels – bessen 
(blauwe, kruis-, kiwi) - bramen – citrusfruit - 
frambozen – kersen - peren – pruimen
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Aalt Baatje had dertig jaar geleden nooit 
gedacht dat hij anno 2015 veldsla zou 
telen. Destijds was hij nog veel te druk 
met zijn grondverzetbedrijf, dat van 
twee man naar ruim dertig medewerkers 
uitgroeide. Toch komt er onder Baatje’s 
enthousiaste leiding vandaag de dag 
Milieukeur veldsla uit de door hem 
gehuurde kassen in het Westland.
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Baatje Grondverzet werd in de jaren tachtig 
opgericht. “Het was destijds een voortzetting 
van het loonbedrijf dat een van mijn zwagers 
oprichtte in de jaren zestig”, vertelt Aalt 
Baatje. “Wij zijn meegegroeid met de groeiende 
markt voor radijs in de jaren tachtig. Toen 
gebeurde deze teelt nog op de volle grond. 
Tuinders hadden een grote behoefte aan 
grondbewerking, frezen, spitten, en dat deden 
wij. Vervolgens breidden we ons diensten-
aanbod uit naar de machinale zaai en oogst. 
Toen de tuinders overgingen op substraatteelt, 
hadden we opnieuw onze handen vol; dit keer 
omdat al die kassen aangelegd moesten 
worden. Daarna kromp onze markt voor 
tuinbouw, maar in de tussentijd hadden we al 
een aardig machinepark en leverden we onze 
diensten steeds meer aan aannemers, straten-
makers, hoveniers en gemeenten.”

VELDSLA-TEELT AL SNEL EEN SUCCES
Baatje heeft altijd graag iets naast zijn 
reguliere bedrijf gedaan. “Bovendien zijn mijn 
zonen intussen in het grondverzetbedrijf komen 
werken en wil ik dat zij hun eigen koers kunnen 
varen. Daarom ben ik op een gegeven moment 
radijs en veldsla gaan telen in gehuurde kassen. 
Toen de radijsmarkt slecht werd, ben ik in 1992 
helemaal overgestapt op de teelt van veldsla in 
kassen. Dat bleek al gauw een succes. 
Nederlandse supermarkten willen jaarrond 
veldsla kunnen aanbieden, maar dan wel van 
een gecertificeerde teelt. In de afgelopen jaren 
is mijn teelt dan ook gegroeid van vijf naar tien 
hectare.”

BLIJ MET MILIEUKEUR
“Twee jaar geleden ben ik samen met mijn 
handelspartner Versland gaan onderzoeken of 
we Milieukeur konden halen”, vertelt Baatje. 
“Zij waren namelijk via groentesnijderij Hessing 
door Jumbo supermarkten gevraagd om een 
leverancier die het jaar rond veldsla met 
Milieukeur zou kunnen leveren. Er bestond in 
Nederland nog geen teler van veldsla uit de kas 
met Milieukeur. Na overleg met SMK en 
certificerende instelling CGD besloot ik om op 
te gaan voor Milieukeur. Dat is gelukt en ik ben 
daar trots op en blij mee.”

VEEL REGISTREREN
Het certificeren viel Baatje aanvankelijk niet 
mee. “In het begin dacht ik wel eens: ‘waar ben 
ik aan begonnen?’ Maar hoe langer je ermee 
bezig bent, hoe gemakkelijker het wordt. Je 
moet gewoon veel registreren, en verstandig 
omgaan met bestrijdingsmiddelen, energie- en 
waterverbruik en meststoffen. Daarbij heb ik 
ook advies gevraagd aan mijn toeleveranciers. 
Die weten vaak heel goed wat er nodig is om 
aan bepaalde eisen te voldoen. Zo heb ik nu 
een geheel fosfaatvrije meststoffenmix die 
uitstekend voldoet. Verder is het voor mij niet 
enorm ingewikkeld: we hebben hier geen 
belichting, en stoken doen we ook niet veel. 
Zolang we het in de winter maar vorstvrij 
houden is het voldoende. Daardoor is het gewas 
ook behoorlijk hard en hebben we nauwelijks 
bestrijdingsmiddelen nodig.”

GOEDE TOEKOMST
Baatje vindt het Milieukeurcertificaat een 
belangrijke toevoeging aan zijn bedrijfsvoering. 
“Je merkt dat consumenten steeds bewuster 
willen eten en met Milieukeur kun je aantonen 
dat je duurzamer produceert. Het certificaat 
geeft je een pluspunt ten opzichte van je 
concurrenten. Bovendien wil ik voorbereid zijn 
op de toekomst. Omdat duurzaamheid nu 
eenmaal een belangrijke trend is, kan ik me 
voorstellen dat telen met minder milieubelas-
ting op den duur voor iedereen verplicht wordt. 
En dan ben ik daar liever vast klaar voor. Ik 
geloof in een goede toekomst voor mijn 
veldsla. Het is een gemaksgroente waar veel 
vraag naar is. En voor een goed, schoon en 
gecontroleerd product blijft er altijd markt. Dat 
is mijn overtuiging.” 

FILMPJE
Benieuwd naar een filmpje over de veldsla 
van Aalt Baatje? Op de website van Jumbo 
staan verschillende ‘oorsprongfilmpjes’, 
waarin de supermarkt laat zien 
waar zijn producten vandaan 
komen. Zoek op ‘Jumbo 
oorsprongfilmpjes’ of scan de 
qr code.

  AALT BAATJE: “MILIEUKEUR GEEFT MIJ EEN PLUSPUNT TEN OPZICHTE VAN DE CONCURRENTIE.”   ONKRUID WORDT MET DE HAND VERWIJDERD. 

  DE OOGST GEBEURT MACHINAAL. PER JAAR KAN BAATJE RUIM VIJF TEELTEN REALISEREN. 
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‘MILIEUKEUR VOORLOPER MET 
LCA-METHODE IN AGRO/FOOD’

*Blonk Consultants is internationaal expert op het gebied 
van milieu, duurzaamheid en voeding en gezondheid in de 
agro/food sector. Zij maken  productanalyses van de impact 
van beleid, innovaties en programma’s en werken onder meer 
voor SMK, de Nederlandse Zuivelorganisatie, Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland, Voedingscentrum en het Ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Hans Blonk, directeur van Blonk Consultants*, 
is expert op LCA-gebied. Voordat hij in 1999 
zijn eigen bureau opstartte als onderzoeker en 
adviseur, was hij als projectleider agropro-
ducten werkzaam bij SMK. Hij vertelt: 
“Oorspronkelijk werd de LCA-methode ontwik-
keld en toegepast in de negentiger jaren voor 
non-food producten. Pas eind jaren negentig 
kwam deze methode ook in beeld bij de 
landbouw. Ik weet nog goed dat rond 2005 
Milieukeur één van de voorlopers was in deze 
sector die de LCA-methode toepaste bij de 
ontwikkeling van criteria voor de verduurzaming 
van agro/food producties.”

Hans vervolgt: “Een LCA wordt uitgevoerd 
volgens gestandaardiseerde en internationaal 
erkende methoden om de milieu-impact (of 
footprint) van een product over de hele keten 
te meten, en levert objectieve data met 
betrekking tot bijvoorbeeld broeikasgasemis-
sies, de invloed van gewasbeschermingsmid-

projectleider plantaardige producten bij SMK, 
legt uit hoe daar mee wordt omgegaan: “In dat 
soort gevallen winnen we advies in bij 
onderzoeksbureaus, maken gebruik van 
beschikbare data en best practices en 
overleggen met stakeholders over de haalbaar-
heid en wenselijkheid van bepaalde criteria 
voor dat soort thema’s.” 

Anton zegt ook dat LCA de basis vormt voor 
toekomstige criteria-ontwikkeling: “SMK gaat 
verkennen of het mogelijk is de LCA-methode 
als monitoringsinstrument voor onze keurmerk-
houders in te zetten. Daarmee krijgen we in 
beeld hoe Milieukeur telers presteren op de 
verschillende thema’s als gewasbeschermings-
middelen, emissies, energie, water, meststoffen 
en dergelijke. Die monitoringsgegevens kunnen 
helpen om haalbare criteria te definiëren om 
daarmee de footprint van de Milieukeur telers 
nog verder omlaag proberen te brengen.” 

  HANS BLONK, DIRECTEUR VAN BLONK CONSULTANTS   ANTON KOOL, PROJECTLEIDER PLANTAARDIGE PRODUCTEN BIJ SMK 

delen, landgebruik en fossiel energiegebruik. 
Met de methode krijg je goed in beeld wat de 
‘hot spots’ zijn van productieprocessen.” Hans 
geeft een voorbeeld van wat hij daarmee 
bedoelt: “Wanneer bij de teelt van wortelen uit 
de LCA blijkt dat het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen de hoogste milieu-impact heeft, 
dan kun je daar waarschijnlijk ook de relatief 
hoogste milieuwinst behalen. Een keurmerk als 
Milieukeur zal dan dat thema opnemen in het 
certificatieschema en haalbare criteria 
formuleren om te realiseren dat daar de 
beoogde milieuwinst wordt behaald. En het 
mooie van een LCA is dat wanneer je eenmaal 
in beeld hebt gebracht wat de milieubelasting 
is van zo’n teelt, je daarop voortdurend kunt 
bijsturen en ontwikkelingen volgen.”

Hans heeft ook een kanttekening bij LCA: “Een 
aantal thema’s zijn nu niet goed via de 
LCA-methode in kaart te brengen, zoals 
bodemkwaliteit of biodiversiteit.” Anton Kool, 

De LevensCyclusAnalyse of Life Cycle Assessment (LCA) bepaalt de totale milieu-
belasting van een product gedurende de gehele levenscyclus. Vanaf grondstoffen, 

productie, transport tot en met afvalverwerking. Deze methode vormt de basis 
voor SMK-certificatieschema’s.
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Verwerking, verpakking

Productie hulpstoffen 
(zoals meststoffen)

LevensCyclusAnalyse
Teelt 

(energie, water, grondgebruik, 
gewasbeschermingsmiddelen, 

meststoffen)

Afvalfase

Consumptie
aardbei

Emissions - use of peat land

Climate change kg CO2eq

Emissions - excretion of 
manure in the pasture

Emissions - manure 
management in the stable

Emissions - application of
manure in the soil

Emissions - enteric fermentation

Feed - byproducts

Feed - roughage

Energy use on the dairy farm

Feed - compound feed and
protein rich

LCA voorbeeld: Broeikaseffect van Nederlandse melk met de bijdrage van schakels in de keten
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Fruitteler Ben de Sonnaville uit het Gelderse 
Altforst had aanvankelijk enige bedenkingen 
toen Willem&Drees hem vroeg aan de slag te 
gaan met Milieukeur. “Het Milieukeurschema is 
vrij strikt als het gaat om de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen”, vindt De 
Sonnaville. “Daarom heb ik me eerst goed 
verdiept in alle spelregels voor het behalen van 
het keurmerk, en uitgezocht hoe duurzaam ons 
bedrijf al werkte. Je wilt wel investeringen 
doen, maar tegelijkertijd ook een boterham 
blijven verdienen natuurlijk. Het gaat lukken, 
zo besloot ik, als ik nog iets doordachter 

MILIEUKEUR VOOR FRUITTELERS

“DE MARKT VRAAGT NU ZELF OM 
DUURZAMER FRUIT” 
De Appelaar uit Numansdorp en Ben de Sonnaville uit Altforst behaalden allebei 
het Milieukeur certificaat. De fruittelers zijn aangesloten bij het netwerk van 
Willem&Drees dat overal in Nederland verse producten van lokale boeren aan de 
man brengt. Het bedrijf stimuleert de boeren uit het netwerk om hun werkwijzen 
te verduurzamen, met behulp van Milieukeur. 

middelen ga inzetten dan ik al doe. De jongens 
van Willem&Drees gaven me bovendien de 
garantie dat er meer afzetmogelijkheden zouden 
bijkomen als ik eenmaal het keurmerk mocht 
voeren.”

ZIEKTE RESISTENTE RASSEN 
In totaal teelt het bedrijf De Sonnaville appels 
en peren op 16 hectare riviergrond tussen Maas 
en Waal. De Sonnaville verzorgt zelf vijf hectare 
aan appels en voor dat deel heeft hij Milieukeur 
behaald. Het perenperceel wordt verpacht. 
Fruitbedrijf De Sonnaville bestaat al 75 jaar. 
“Mijn vader was ook fruitveredelaar”, vertelt De 
Sonnaville. “Dertig jaar geleden ontwikkelde hij 
al rassen die resistent waren voor ziektes, zoals 
de Karmijn de Sonnaville, een kruising tussen 
Cox’s Orange Pippin en Jonathan. Later volgden 
de appelrassen Meiprinses, Rembrandt, 

  BEN DE SONNAVILLE 
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Maribelle en de Karmozijn peer. “Sinds ik 
vijftien jaar geleden zijn kwekerij overnam, 
probeer ook ik zo duurzaam mogelijk te 
ondernemen.” 

TERUGSCHROEVEN BESPUITINGEN 
Om voldoende punten te halen, is De Sonnaville 
overgestapt op een andere spuittechniek; hij 
gebruikt nu venturidoppen die drift voorkomen. 
Ook heeft hij de captan bespuitingen verder 
teruggeschroefd. Daarnaast teelt hij duurzamer 
door rassen te selecteren die minder gevoelig 
zijn voor ziektes, net als zijn vader ooit deed. 
Verder zet Sonnaville onder meer ook natuur-
lijke vijanden in tegen schadelijke insecten en 
een biologische bestrijdingstechniek tegen 
fruitmot. 
“Toch blijf je bij tijd en wijle tegen de grenzen 
aanlopen”, zegt De Sonnnaville. “Het weer 

DE TIJD IS RIJP 
Krijn Verhoeven van De Appelaar behaalde 
twintig jaar geleden al eens het Milieukeur 
certificaat. Het bedrijf verbouwt appels (28 
hectare) en peren (10 hectare) in het Zuid-
Hollandse Numansdorp. “Ik was mijn tijd te ver 
vooruit, denk ik nu. Het certificaat leverde me 
toen nog weinig op, dus ben ik er weer meer 
gestopt”, zegt Verhoeven. Maar toen 
Willem&Drees hem vorig jaar vroeg opnieuw 
Milieukeur te gaan halen, twijfelde hij geen 
moment. Verhoeven vroeg zijn medewerker Rens 
Maas de klus op zich te nemen.
“De tijd is er nu helemaal rijp voor”, zegt Maas. 
“Consumenten zijn meer dan ooit doordrongen 
van de noodzaak rekening te houden met het 
milieu. Dat merk je aan alles. Mensen scheiden 
afval, gaan steeds meer elektrisch rijden, noem 
maar op. De manier waarop Willem&Drees de 
producten van boeren in de markt zet, sluit aan 
bij die ontwikkeling. Ze hebben succes, dat 
zegt genoeg. En nu de markt het zelf vraagt, 
doen wij natuurlijk graag mee.”

MOEITE WAARD
“Het certificatietraject ging niet vanzelf”, 
erkent Maas. “Vooral het onderzoek naar de 
vraag hoeveel en welke werkzame stoffen hij nu 
precies mag inzetten voor de 38 hectare aan 
appels en peren was nog ‘een heel gepuzzel’. We 
hebben te maken met verschillende rassen en 
verschillende leeftijden van de bomen. Je moet 
op een goed gemiddelde uitkomen, omdat je 
niet elk perceel apart kunt gaan bespuiten. 
Tegelijkertijd heb je te maken met wisselende 
weersomstandigheden en ook weleens met 
ziektes als bloedluis die er soms moeilijk onder 
te krijgen zijn. Je moet dus heel goed uitkienen 
hoe je het gaat aanpakken en ook gewoon zelf 
uitproberen wat wel en niet werkt.”
“Het was de moeite beslist waard”, zegt Maas. 
“Zo’n eerste keer is het natuurlijk behoorlijk veel 
werk, maar nu de basis is gelegd, verwachten we 
dat het ons de opvolgende jaren minder 
inspanning kost om aan de eisen van Milieukeur 
te blijven voldoen. We hebben al een begin 
gemaakt met de toepassing van organische mest 
en met de plaatsing van emissieschermen om 
drift te voorkomen. En Willem&Drees, die hebben 
hun waardering inmiddels laten blijken. Daar 
blijven we graag zaken mee doen.” 

“WILLEM&DREES STIMULEREN VERDUURZAMING 
MET BEHULP VAN MILIEUKEUR.”

  KRIJN VERHOEVEN    

blijft bijvoorbeeld een onzekere factor. Als er in 
de zomer veel regen valt, moet je een spuit-
sessie soms toch herhalen. Het zou daarom 
mooi zijn als er iets meer flexibiliteit in het 
schema komt, voor de momenten dat het echt 
tegenzit. Als je dan een goed seizoen hebt, kun 
je weer reservepunten halen door het spuiten 
naar een minimum te brengen.” 
De Sonnaville: “Ik merk nu al dat het keurmerk 
me ook wat oplevert. Willem&Drees nemen nu 
zelfs nog meer appels en peren af dan 
voorheen.” 
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SMK werkt in 2016 intensief verder aan de verduurzaming 
van producten, diensten en processen. Dat doen we onder 
meer via onze keurmerken, de inzet van onze Colleges van 
Deskundigen en de inbreng van onze expertise bij tal van 
duurzaamheidsprojecten. 

DANK AAN DE KEURMERKHOUDERS!
Onze keurmerkhouders verdienen hier speciale aandacht en dank. Zíj zijn 
het immers die de keurmerkcriteria in de praktijk toepassen, daarvoor 
investeringen doen en zorgen voor daadwerkelijke en gecontroleerde 
verduurzaming van hun productieprocessen. Organisaties, inkopers en 
consumenten die de gecertificeerde duurzame  producten afnemen dragen 
daar natuurlijk ook direct aan bij.
Verder bedanken wij de overheid, NGO’s en andere marktpartijen die met 
ons samenwerken en ons op wat voor manier dan ook ondersteunen. 

NAAR EEN
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Bijdragen aan overheidsbeleid

De programma’s van SMK dragen bij aan het realiseren van het overheidsbeleid, waaronder: 
•  Invulling stimuleringsregelingen (Mia/Vamil, Groenprojecten, Garantstelling)
•  EU Kaderrichtlijn water
•  Tweede nota Duurzame gewasbescherming
•  Emissies (glastuinbouw in 2027 nul-emissie, IPCC, besluit Huisvesting)
•  Terugdringing gebruik antibiotica 
•  Dierenwelzijn/gezondheid (Nota Dierenwelzijn, Nationale Agenda Diergezondheid)
•  Stallenbouw (Ruimtelijk Ordeningsbeleid)
•  Ontwikkeling criteria voor verduurzaming landbouw (Advies commissie Corbey, integrale 

duurzaamheid, toekomstvisie 2023 100% duurzame veehouderij) 
•  Stimulering weidegang
•  Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’
•  Circulaire economie

SMK en haar relaties werken 
onder meer aan:

•  Verbetering van klimaat en milieu 
•  Terugdringing van de emissie van 

broeikasgassen, waaronder CO2
•  Beperking van energie en watergebruik
•  Behoud bodemvruchtbaarheid, het 

organisch stofgehalte en efficiënt 
gebruik van meststoffen

•  Stimulering van biologische en mechani-
sche bestrijding van ziekten en plagen 
en terugdringing van schadelijke 
gewasbeschermingsmiddelen

•  Duurzaam omgaan met grondstoffen 
•  Terugdringing van schadelijke stoffen en 

fijn stof
•  Beperking en hergebruik van verpakking 

en afval  
•  Stimulering van biodiversiteit en 

aandacht voor het landschap
•  Duurzame diervoeders 
•  Dierenwelzijn, stimulering weidegang
•  Goede arbeidsomstandigheden
•  Duurzaam inkopen
•  Toetsing van houtcertificatiesystemen WIJ ZIEN UIT NAAR 
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Maatlat 
Duurzame Veehouderij

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

Redactie:
SMK, De Nieuwe Lijn

Vormgeving:
IJzersterk, Rotterdam

Druk:
Drukkerij De Bink, Leiden FSC®-gecertificeerd

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

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

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

Twitter:
Volg SMK en de SMK-keurmerken op Twitter: 
SMK @SMK_Keurmerken
Milieukeur @Milieukeur
Barometer Duurzaam Terreinbeheer @DuurzaamTerrein
Barometer Duurzame Bloemist @BarometerBloem
Blief @Bliefplatteland
Barometer Duurzame Bakkerij 
& Zoetwaren @DuurzameBakker
Barometer Duurzame Groenten 
& Fruit @DuurzameGroente
Barometer Duurzame Evenementen @DuurzaamEvent
Barometer Duurzame Aquacultuur @DuurzameAqua
EU Ecolabel @EUEcolabel
Maatlat Duurzame Veehouderij @MDVeehouderij
Groen Label Kas @GroenLabelKas

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

SMK ontwikkelt, beheert en toetst transparante duurzaamheidscriteria voor keurmerken en benchmarks.

SMK. kompas voor duurzamer ondernemen
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