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Tot wel dertig meter hoog. Het is een 
wintergroene boom met witte, geurende 
bloemen, waaruit later een artisjok - 
achtige vrucht groeit. 
 
Magnolia grandiflora is niet een veel - 
voorkomend product in het assortiment.  
Maar groothandelaren die zich specia-
liseren in deze bijzondere takken 
hebben ze wel te koop. En bijzonder 
is de magnolia. Zachte bloemkleur, 
hardgroen blad. Kortom, voorjaar in  
de herfst.

Naar een duurzame sierteelt 

Duurzaamheid is een sleutelelement in de sierteeltsector. 
Uw klanten verwachten op dit vlak al veel van u. 
Dat wordt alleen maar meer. GROW beschrijft op 
verschillende vlakken de stand van zaken. Hoe 
duurzaam is Royal FloraHolland bijvoorbeeld en welke 
ambities zijn er? Welk duurzaamheidsbeleid wil de 
Ledenraad en wat betekent dat voor u? Kunnen we 
het aandeel plastic verpakkingen terugdringen en zo 
ja, hoe dan? Wat kan er rondom gewasbescherming? 
Kortom, duurzaamheidsonderwerpen te over die uw 
bedrijfsvoering raken. 

p 6-9

Royal FloraHolland 
kiest voor duurzaam,  
de Ledenraad ook

In de herfst toont de natuur nog één 
keer haar schoonheid voordat het 
winter wordt. In zware kleuren. Brons, 
paars, geel, rood, oranje. Hoewel deze 
Magnolia grandiflora in de herfst 
verkrijgbaar is, doet ze meer aan het 
voorjaar denken. 

De takken van Magnolia grandiflora, 
ook wel tulpenboom genoemd,  
groeien aan bomen die in Nederland 
zo’n tien meter hoog kunnen worden. 
In het Middellandse Zeegebied, 
waar ze oorspronkelijk vandaan 
komen, groeien ze nog even door. 

BEELDSCHOONGROW2

Beeldschoon
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Hoe kunt u met het 
Plantenpaspoort  
uw klant beter 
helpen?

Mag ik u van dienst zijn?

Hoe de Holland Flower Alliance 
luchttransport duurzamer wil maken
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Directeur Paul Schouten (A&P 
Flowers) over duurzaamheid,  
certificering en de veilingklok
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De visie van Steven

Plantenpaspoort, maar het is niet mogelijk om aan 
elke steel een labeltje te hangen. Daarom zullen 
alle kwekers uiteindelijk gecertificeerd moeten zijn. 
Dan is de koper ervan verzekerd dat alle bloemen 
en planten via de marktplaats verhandeld op 
een duurzame manier zijn geteeld. En dan kan 
de bloemist een boeket maken dat ongeacht de 
samenstelling het label duurzaam kan krijgen; in 
ieder geval als de bloemen via Royal FloraHolland 
zijn ingekocht. De discussies met onze leden 
hierover waren soms pittig, maar het draagvlak 
is groot. Iedereen beseft dat duurzaamheid onze 
toekomst bepaalt.”

Verpakkingen
“Bloemen worden sinds jaar en dag vervoerd 
en bewaard in fust dat vele malen hergebruikt 
wordt. De emmers kom je overal in Europa tegen 
en die emmers komen steeds weer terug naar 
Nederland. Het succesvolle retoursysteem dient 

als voorbeeld voor het transport van planten.  
De eenmalige trays zijn nu nog vaak de norm voor 
kwekers en handel. Ons streven is het gebruik van 
meermalige trays te stimuleren en in de tussentijd 
ervoor te zorgen dat de eenmalige trays vaker 
gerecycled worden. We doen daarom mee aan het 
Plastic Pact. Ook wij zetten ons in om het gebruik 
van plastic te verminderen. Daarom worden onze 
plantentrays voor 90% gemaakt van gerecycled 
plastic. Overigens net als ons bloemenfust. 
Afgedankt fust krijgt een bestemming als nieuw 
fust. Ook dat hoort bij duurzaam ondernemen.”

Waar mogelijk duurzaam
“Als grootste marktplaats van de wereld ver-
bruiken we veel energie en andere producten, 
zoals bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen en 
water. Ons beleid is erop gericht om waar mogelijk 
duurzaam te ondernemen. De nieuwbouw in 
Aalsmeer is op basis van dat beleid ontworpen, 
de daken van onze locaties worden voorzien van 
zonnepanelen en vanaf 2020 kopen we duurzaam 
opgewekte stroom in.” ←

Duurzaamheid is een van de speerpunten van Royal 
FloraHolland. Zoals het hoort bij een internationaal 
opererend bedrijf, strekken de ambities zich ook uit 
over de landsgrenzen heen. GROW sprak hierover 
met Steven van Schilfgaarde.

Meer informatie
Onze duurzame  
gezonde toekomst

Duurzaamheid is een heel breed begrip. De Verenigde 
Naties hebben maar liefst zeventien duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) geformuleerd. 
“De SDG’s vormen met elkaar de internationale 
duurzame agenda richting 2030. Duurzaamheid  
gaat in onze sector over energie, CO2

-uitstoot,  
water, gewasbescherming, verpakkingen, gezonde 
groei en arbeidsomstandigheden. De zes doelen 
die daarover gaan, zijn alleen te realiseren in 
nauwe samenwerking met andere partijen. SDG 
17 gaat daarom over samenwerking. Recentelijk 

heb ik bijvoorbeeld het IMVO-akkoord voor de 
sierteelt ondertekend, net als de ministers Schouten 
(Landbouw) en Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).  
In het kader van dat akkoord werken we samen  
met grote handelsbedrijven, belangenorganisaties 
uit de sierteeltsector en partijen als FNV en Hivos. 

Alleen duurzame 
sierteelt is  
toekomstbestendig

Als eerste stap brengen we in kaart waar mogelijk 
risico’s voor mens en milieu in de internationale 
ketens zitten. Die stap is belangrijk omdat het 
beeld dat men heeft van de sierteeltsector in 
bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika niet altijd  
op feiten is gebaseerd. De samenwerking kan  
ook een ander licht werpen op de productie in 
Afrika, die enerzijds gepaard gaat met CO2

-
uitstoot voor transport, maar anderzijds een 
enorme bijdrage levert aan SDG 8, want die  
gaat over ‘Waardig werk en economische groei’.  
De grote kwekers in Afrika zorgen bijvoorbeeld 
voor scholing, huisvesting en gezondheidszorg 
voor hun medewerkers. Aan dat aspect wordt  
vaak voorbijgegaan.”

Duurzaam inkopen
“Veel kwekers zetten stappen op het gebied van 
duurzaamheid omdat ze dat zelf heel belangrijk 
vinden. Het vraagt soms om forse investeringen, 
bijvoorbeeld om van gas naar geothermie over 
te stappen of om een waterzuiveringsinstallatie 
aan te schaffen. Duurzame gewasbescherming 
wordt de norm. Het is wel van belang dat de 
handel bereid is de inspanningen van kwekers te 
belonen door ook duurzaam in te kopen. Cruciaal 
hierbij is dat we zorgen voor transparantie op 
onze marktplaats over hoe de bloemen en planten 
worden geproduceerd. Dat wordt ook richting de 
consument steeds relevanter. Bij planten is er het 

 “ Duurzaamheid gaat in 
onze sector over energie, 
CO2-uitstoot, water, 
gewasbescherming, 
verpakkingen, gezonde groei  
en arbeids omstandigheden.”

Bijeenkomst ter 
gelegenheid van  
de ondertekening 
van het IMVO-
akkoord.
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Royal FloraHolland 
verduurzaamt snel

Elk bedrijf en elk mens heeft een 
ecologische footprint. Die laat zien  
wat zijn of haar handelen betekent 
voor het milieu. Een lagere footprint 
is beter voor gezondheid, milieu en 
portemonnee; people, planet & profit.

Royal FloraHolland is slechts verantwoordelijk 
voor een relatief klein deel van de ecologische 
footprint van de sierteeltketen. “Toch gaan 
we de komende jaren volop aan de slag”, zegt 
duurzaamheidsmanager Piet Briët. “Wie anderen 
tot beter milieugedrag wil aanzetten, moet zijn 
eigen winkel op orde hebben. Dus zetten we 
vaart achter een duurzamer energieverbruik, 
onder meer zullen we aardwarmte afnemen op 
onze locatie in Naaldwijk. Ook werken we aan 
Zero Waste, een veiling zonder afval, met als 
resultaat hergebruik van onze reststromen. 
Onze duurzaamheidsagenda stoelt op de 
internationale VN duurzaamheidsdoelen,  
de zogeheten Sustainable Development Goals.  

We toetsen zogezegd onze strategie aan de 
wereld om ons heen.”

Energie: in 2025 95% lagere CO2-footprint 
Royal FloraHolland streeft naar een CO

2
-neutraal 

energiegebruik in 2025. Piet: “Daarmee daalt 
de totale CO

2
-footprint tot 5% van het huidige 

niveau. Met ons energietransitieplan kijken we 
voortdurend hoe we onze energievraag kunnen 
reduceren. Daarnaast streven we duurzame 
opwek na; er komen grote zonnepaneelinstallaties 
op de daken van onze locaties. De subsidies 
daarvoor zijn al toegezegd. Na Eelde in 2019 
volgen in 2020 Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. 
De zo opgewekte stroom wordt in de gebouwen 
benut. Deze zonnestroom brengt ons ‘fossiele’ 
stroomgebruik met 15% terug. En zo renderen 
onze daken ook nog eens.

Verder reduceren we door vanaf 2020 uitsluitend 
duurzaam opgewekte stroom te gebruiken. 
Met als motto ‘Hollandse wind, Hollandse 
bloemen, Royal FloraHolland’ draaien er straks 
windturbines specifiek voor Royal FloraHolland. 
Voor de invulling van de warmtevraag 
onderzoeken we onder andere mogelijkheden van 
aardwarmte en restwarmte. Royal FloraHolland 
is voor 10% aandeelhouder van het Trias-
aardwarmte project in het Westland. Onder 
andere in de fustwasinstallatie in Naaldwijk willen 
we die aardwarmte afnemen en benutten.”

Veiling zonder afval
Zero Waste, een veiling zonder afval. Royal 
FloraHolland bekijkt hoe dat kan. Afval is in 
principe een grondstof die de weg kwijt is.  
Die grondstof kun je tot waarde brengen, mits je 
de reststromen (allerlei plastics, papier, karton, 
et cetera) beter scheidt dan nu gebeurt. Dan 
wordt dat afval grondstof en houden we nog 
een groene reststroom over. Alleen is die groene 

De Toekomst 

“ Wie anderen tot 
beter milieugedrag 
wil aanzetten,  
moet zijn eigen 
winkel op orde 
hebben.”

reststroom niet zo groen. U weet wel, chemische 
residuen en vele verpakkingsmaterialen. Allemaal 
niet bruikbaar in de farmacie, feed and food. We 
verkennen diverse alternatieven. Vergisting en 
pyrolyse (letterlijk: ontleding met vuur - red.) lijken 
op dit moment een antwoord te kunnen geven 
als one size fits all oplossing met reductie van 
kosten en hogere verwaarding van die organische 
reststroom als gevolg.

Milieu-footprint voor de tuinbouw
Royal FloraHolland wil uiteindelijk duurzaam 
geproduceerde, vervoerde en verhandelde 
bloemen en planten. De vraag daarnaar groeit. 
“Daarom zijn wij samen met andere partijen 
uit de sector bezig met het ontwikkelen van 
een uniforme, internationaal geaccepteerde 
standaard voor de berekening van de milieu-  
impact van tuinbouwproducten. Die berekenings-
methode neemt de belangrijke milieuthema’s 
mee, zoals klimaatverandering, toxiciteit, 
waterschaarste en landgebruik. Met de 
gegevens van zo’n berekening kunnen leden 
en klanten zich onderscheiden in de markt 
en elkaar uitdagen om hun eigen productie-, 
transport- en handelsprocessen te verbeteren. 
Zo maken we samen de sierteeltketen meer 
toekomstbestendig.” ←
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kweker gebruikt. Transparantie is belangrijk om te 
kunnen aantonen dat producten verantwoord zijn 
geproduceerd.” Robin beaamt dat. “Een milieu-
certificaat betekent dat een kweker voldoet aan de 
eisen. Als grote inkopende partijen een certificaat 
eisen, kun je dus straks je product niet meer kwijt  
als je er geen hebt.” 

Schouders eronder
Robin en Karolien erkennen dat er nog veel werk 
te verzetten is voordat alle kwekers ook echt een 
milieucertificaat hebben. Robin: “Op dit moment 
heeft 60% van de leden-kwekers nog geen 
certificaat. Daar kunnen verschillende redenen voor 
zijn. Voor kleine kwekers zijn de kosten relatief hoog. 
Ook zijn er kwekers die overwegen binnen enkele 
jaren te stoppen en zij vinden certificering daarom  
te veel werk. Andere kwekers hebben de capaciteit 
niet om ermee aan de slag te gaan. Wij hebben hier 
geen waardeoordeel over, maar aan alle kanten 
begint de markt, de handel te bewegen: het is nu 
vijf voor twaalf.” Karolien: “Als we met elkaar de 
schouders eronder zetten, resulteert dat in een 
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Aan het woord zijn Robin van der Knaap (De Wilgenlei) 
en Karolien Tesselaar (Tesselaar Alstroemeria). Zij 
maken deel uit van het Regieteam Duurzaamheid, 
dat leden ondersteunt bij het behalen van een 
milieucertificaat. “We willen het voor iedereen 
bereikbaar maken.” Het Regieteam Duurzaamheid 
bestaat uit kwekers waarvan sommigen in de 
Ledenraad zitten en anderen niet. Robin: “Het is een 
afspiegeling van de leden van Royal FloraHolland in 
Nederland. We hopen nog een internationaal lid toe 
te kunnen voegen.” Karolien zit niet in de Ledenraad, 
maar wel in het regieteam. “Ik wil de sector helpen  
te verduurzamen”, legt zij uit.
 
Voldoen aan de eisen
Voor het Regieteam Duurzaamheid hebben twee 
onderwerpen prioriteit. “Een marktplaats waar 
zichtbaar is dat de aangevoerde producten 
duurzaam geproduceerd zijn, en de verpakkingen”, 
licht Robin toe. “Dit zijn onderwerpen met de meeste 
impact.” Karolien: “Als je transparant bent en 
middelen registreert, kun je exact laten zien waar 
een product vandaan komt en welke middelen een 

Milieu-
certificering 
goed voor 
imago 
marktplaats

De Toekomst 

positief imago voor de marktplaats en daar hebben 
we allemaal profijt van.” 

Kwekers ondersteunen
De insteek is om kwekers te helpen bij digitaal 
registreren en certificeren. Robin: “Onze focus ligt  
eerst op digitale milieuregistratie, daarna kijken we 
naar certificering en de FSI ‘basket of standards’. 
Het gaat uiteindelijk om transparantie en de digitale 
milieuregistratie is de eerste stap richting certificering.  
Naar aanleiding van de ledensessies en een voort-
schrijdend inzicht in de situatie, gaan we in twee 
stappen werken, waardoor het behapbaar wordt. 
We hebben met de Ledenraad en Royal FloraHolland 
afgesproken dat eind 2020 alle aanvoerders 
daadwerkelijk een digitale milieuregistratie hebben, 
met een inspanningsverplichting naar certificering. 
We voelen ons allemaal geroepen te helpen met de 
digitale milieuregistratie.” Hoe die hulp eruit gaat 
zien, is nog niet duidelijk. Daar werkt het regieteam 
nu aan. Robin: “Kosten, educatie en een toegankelijk 
systeem zijn het belangrijkst. In welke mate kan MPS 
meewerken? Of een andere organisatie? Daarover 

voeren we nu gesprekken. We kijken met welke hulp  
we de meeste kwekers over de streep kunnen trekken.” 
Eind 2020 dus nog geen verplichte certificering, maar 
wel een verplichting tot digitale registratie? Robin:  
“We willen liever niet dwingen, maar als je realistisch 
bent, moet je erkennen dat de markt ons dwingt.” ←

“Het Regieteam Duurzaamheid  
is een belangrijke verbinder.”

“Binnen de sierteeltsector speelt een aantal 
complexe duurzaamheidsvraagstukken. 
Denk aan milieuregistratie en -certificering, 
verpakkingen en de energietransitie. Met name 
milieuregistratie en -certificering is nu actueel. 
Om hierbij samen met de kwekers op  
te trekken is vorig jaar september het Regie-
team Duurzaamheid opgericht. Voor Royal 
FloraHolland is het regieteam een belangrijke 
sparring partner. Ideeën worden altijd beter als 
je er met elkaar over praat. En kwekers weten 
hoe iets werkt in de praktijk. Ze houden ons met 
beide benen op de grond, voorkomen dat wij 
gaan luchtfietsen. Bovendien is het regieteam 
een belangrijke verbinder tussen Royal 
FloraHolland, kwekers, de FPC’s, de Ledenraad 
en bij ledenconsultatiesessies. De leden van het 
regieteam zijn belangrijke ambassadeurs voor 
duurzame ontwikkeling.”

Maarten Banki, manager duurzame 
ontwikkeling & kwaliteit bij Royal FloraHolland

Tijdens de ledensessies in juni 2019 spraken leden 
over de ambitie dat eind 2020 alle aanvoerders 
een milieucertificaat moeten hebben. De meeste 
kwekers staan achter deze doelstelling en zien 
de noodzaak ervan, maar is het ook haalbaar? 
En wat betekent het voor leden die nog geen 
certificaat hebben?

“ We voelen ons geroepen 
te helpen met de digitale 
milieuregistratie.”
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of zij fysiek op elke handelseenheid (vrachtauto, kar, 
tray, pot) aanbrengen. Voorschriften vertellen hoe 
een Plantenpaspoort eruit moet zien en wat erop 
moet staan: (A) geslachtsnaam, (B) fytosanitair 
registratienummer, (C) traceerbaarheidscode en  
(D) oorsprongsland. Deze gegevens moeten met  
het blote oog zichtbaar zijn.
 
Op tijd beginnen
“Begin op tijd”, benadrukt Frits Jonk (teammanager 
Kenniscentrum Productkwaliteit) namens Royal 
FloraHolland. “In de periode na 14 december 2019 
gaan de inspectiediensten in binnen- en buitenland 
zeker controleren. Hoeveel werk ermee gemoeid 
is, verschilt. Eén plant telen in één potmaat 
geeft weinig kopzorgen. Op meerdere locaties 
mengpartijen telen of een breed assortiment telen 
in kleine, lastig bedrukbare potmaten maakt het 
complexer.”
Royal FloraHolland ondersteunt de keten. Kwekers 
kunnen gegevens voor het Plantenpaspoort 

10 GROW MAG IK U VAN DIENST ZIJN?

De invoering van het Plantenpaspoort per  
14 december 2019 betekent voor u meer werk.  
Maar het paspoort biedt kwekers en klanten  
van Royal FloraHolland ook voordelen. 

Het Plantenpaspoort vloeit voort uit Europese 
regelgeving die de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA) hier uitrolt. Het biedt de 
sector betere bescherming tegen ziekten en plagen 
(quarantaine-organismen, et cetera) door meer 
traceerbare informatie over opplantbare gewassen 
(teeltmateriaal, eindproducten). Als er iets mis is, 
kun je via de informatie op het Plantenpaspoort 
direct naar de bron. Dus hoeft niet een hele sector 
de dupe te zijn als er ergens een ongewenst 
organisme opduikt.

Elke marktdeelnemer (handelaar, kweker) 
registreert zichzelf, moet geautoriseerd worden en 
kan dan Plantenpaspoorten afgeven. Die moet hij  

Planten-
paspoort  
is ook 
een kans

via Floriday invullen, de traceerbaarheidscode 
meekrijgen en via Floriday stickers of andersoortige 
bedrukkingen (laten) uitdraaien.
Kopers kunnen uit de Royal FloraHolland-data 
gegevens voor het Plantenpaspoort importeren. 
Maakt een klant een mixbak (waarvoor een nieuw, 
apart Plantenpaspoort nodig is), dan kan de klant 
die gegevens benutten. Frits: “Wij raden overigens 
iedereen aan om het Plantenpaspoort zoveel mogelijk 
op potniveau mee te geven. Daar is de klant, en de 
rest van de keten, het best mee gediend.”

Klanten van Royal FloraHolland krijgen veel informatie 
rond het Plantenpaspoort digitaal, eenduidig en 
simpel beschikbaar. Daardoor hebben zij een voor-
deel ten opzichte van buitenlandse concurrenten.  
Zo wordt het Plantenpaspoort een kans.

Op tijd begonnen
Van Woudenberg Tuinplanten voert een breed 
assortiment, maar heeft weinig problemen 

met het Plantenpaspoort. “Een kwestie van op 
tijd beginnen”, zegt Liesbeth van Woudenberg. 
“Toen ik afgelopen winter nieuwe steeketiketten 
bestelde, heb ik daarop gelijk de gegevens van 
het Plantenpaspoort opgenomen en dat alles 
door Naktuinbouw laten goedkeuren. Het kostte 
wat moeite, maar nu zit bij ons op elke plant een 
steeketiket mét Plantenpaspoort.”

Ervaringen benut
Als importeur van exotische planten (zoals 
bonsaiboompjes) kende de Oriental Group het 
Plantenpaspoort al. “Vooral voor de administratieve 
controle was die ervaring nuttig”, aldus Henri 
Treurniet (Purchase manager). “Wij leveren 
losse planten en via onze deco-afdeling ook 
mengarrangementen. Bij losse planten komt het 
Plantenpaspoort op een steek- of hangetiket. 
Floriday kan daarbij handig zijn, maar hoeveel 
extra werk we krijgen, is nog niet te voorzien. 
Voor mengarrangementen is een aparte aanpak 
nodig. In grote lijnen ligt die er al. Nu komt het op 
implementeren aan. Wij zijn er op 14 decem ber 
aanstaande klaar voor.”

Niet zo spannend
“Veel meerwaarde heeft het niet dat iemand in 
Helsinki de herkomst van mijn planten kan zien”, 
zegt Remi van Adrichem van RM Plants. “Los 
daarvan is het allemaal niet zo spannend. Wij voeren 
voor een deel van ons omvangrijke aanbod al jaren 
het Plantenpaspoort. Dat gaat probleemloos. Het 
is nieuw en anders, maar niet echt veel duurder en 
ook niet echt moeilijk. Je moet het alleen wel goed 
regelen in je bedrijf. Bij voorkeur in één keer.” ←

“ Klanten van Royal 
FloraHolland krijgen 
veel informatie rond het 
Plantenpaspoort digitaal, 
eenvoudig en simpel 
beschikbaar.”

Mag ik u van dienst zijn?

Betere bescherming tegen 
ziekten en plagen 

Meer traceerbare informatie 
over opplantbare gewassen

→ Geslachtsnaam
→  Fytosanitair 

registratienummer
→ Traceerbaarheidscode
→ Oorsprongsland

In de periode na 14 
december 2019 gaan de 
inspectiediensten in binnen- 
en buitenland controleren 

Royal FloraHolland 
ondersteunt de keten



Tulpen, tulpenbollen en pioenrozen. Dat 
zijn volgens directeur Paul Schouten de 
drie takken van sport van A&P Flowers. 
“In Andijk broeien we tulpen en kweken we 
pioenen. Daarnaast telen en exporteren we 
tulpenbollen. De bollen kweken we ieder jaar 
op een andere locatie, van West-Friesland 
tot Zeeland.” Het bedrijf is GLOBAL G.A.P. 
gecertificeerd. Wat betekent duurzaamheid 
voor de Noord-Hollandse kweker?

“ Als klanten het eisen, 
moet je wel een 
certificaat hebben.”
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Op dit moment breidt A&P Flowers uit. Het bedrijf 
wordt qua omvang twee keer zo groot, maar het 
is niet de intentie om de grootste te worden. “Ons 
streven is niet om méér te doen, maar wel om wat  
we doen beter te doen.” Dat sluit naadloos aan bij  
het motto van de 39-jarige directeur: “Doe het goed 
of doe het niet.”

Fascinerend proces
Ans en Piet Schouten zijn de grondleggers van het 
bedrijf, vandaar de naam A&P Flowers. Zij begonnen 
in 1997 de kwekerij en broeierij. In 1998 kwam zoon 
Paul officieel bij het bedrijf, en inmiddels is hij 
directeur. Paul vindt het teeltproces fascinerend. 

“Meer transparantie is 
noodzakelijk.”

Veel aanvoerders registreren al hun 
energie- en waterverbruik en welke 
gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen zij gebruiken. Dat gebeurt 
niet altijd digitaal waardoor het niet 
transparant is. Misschien werken ze wel 
heel duurzaam, maar dat is nog niet aan 
te tonen. En kopers hebben behoefte 
aan betrouwbare informatie. Om de 
marktplaats te kunnen beschermen,  
is geborgde milieuregistratie van groot 
belang. Dat wil zeggen: digitaal en 
gecontroleerd. Met een milieucertificaat 
heb je bewijs in handen dat de nood-
zakelijke transparantie biedt die de  
markt eist. Bovendien kun je ermee 
laten zien dat Royal FloraHolland dé 
marktplaats is voor gecertificeerde 
bloemen en planten.”

Stefanie Miltenburg, programmamanager 
Duurzaamheid bij Royal FloraHolland

Paul Schouten

“Je hebt met levende producten te maken. Het hele 
proces van bol tot uitbloei vind ik bijzonder; het is 
iedere keer verschillend. Eigenlijk zou ik meer op 
kleur – rijper dus – willen verkopen, maar dat is niet 
mogelijk. De huidige keten is te lang en dan wordt  
het vaasleven bij de eindconsument te kort.”

Verduurzamen
A&P Flowers onderzoekt wat de beste opties zijn  
om het bedrijf te verduurzamen. “We verbruiken  
nu weinig gas per steel, maar we overwegen op  
een zogenoemd gesloten systeem over te stappen.  
Dan hebben we nog minder gas nodig. Of zelfs géén 
gas. Wij zitten in een aardwarmtegebied, dus kijken 

we ook naar de mogelijkheden van warmte- en 
koudeopslag in de grond. Het zou ideaal zijn  
als we niet afhankelijk zijn van weersinvloeden 
en onze producten kunnen kweken in een 
geconditioneerde ruimte. Als we niet afhankelijk 
zijn van het klimaat, kunnen we schuiven met het 
oogstmoment en hoeft het personeel minder in  
het weekend te werken. Ik zou daarnaast graag  
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Ambitie

zelf stroom opwekken zodat we zelfvoorzienend 
kunnen zijn.” Ook in de inrichting van de kassen 
ziet Paul mogelijkheden om te verduurzamen. “We 
telen nu op twee lagen met behulp van led-lampen. 
Daarmee benutten we de ruimte al efficiënt, maar 
ik hoop dat we over ongeveer drie jaar op zes lagen 
kunnen telen.”

Certificering
Sinds december 2002 is A&P Flowers GLOBAL 
G.A.P. gecertificeerd. Dit certificaat is onderdeel 

Wie is Paul Schouten?
• Leeftijd: 39 jaar.

• Functie: directeur A&P Flowers.

• Motto: doe het goed of doe het niet.

van de FSI ‘Basket of Standards’. Met dit keurmerk 
is het mogelijk om onder meer de herkomst van 
grondstoffen, de inzet van personeel, en het gebruik 
van gewasbescherming en meststoffen te monitoren. 
“Ik merk dat klanten dit steeds vaker als eis stellen, 
vooral winkelketens en grote supermarkten. Als 
klanten het eisen, moet je wel een certificaat 
hebben.” Paul vindt het jammer dat het certificaat 
niet leidt tot een hogere prijs voor het product, maar 
hij ziet zeker voordelen voor het bedrijf. “Doordat 
je veel moet registreren, kun je het proces beter 
beheersen én de kwaliteit bewaken.” Paul erkent 
dat het in het begin best lastig is. “Ik adviseer iedere 
kweker om er bij de start een externe adviseur bij  

te halen. Dat hebben wij ook gedaan, want het is een 
hele klus.” Lachend vervolgt hij: “Kwekers kunnen er 
ook voor kiezen niet te certificeren. Dan is er voor 
ons minder concurrentie.” Dan weer serieus: “Het is 
belangrijk dat we alles in de hele sector registreren. 
Alles moet te herleiden zijn. Als er bijvoorbeeld een 
ziekte wordt geconstateerd, heb je sneller inzicht. 
En – belangrijker nog – dan kun je de schade ervan 
proberen te beperken.”

Nee zeggen
Paul merkt steeds meer een tendens naar vraag-
gestuurd produceren. “Deels doen we dat nu al met 
mengboeketten tulpen en pioenen. Klanten stellen 
steeds vaker specifieke vragen en geven aan dat ze 
bijvoorbeeld overmorgen zoveel gemengde tulpen 
willen. Dat gaat dan via de directe handel, maar wij 
voeren altijd ongeveer de helft van onze producten 
aan via de klok van Royal FloraHolland.” Paul is groot 
voorstander van een sterke klok. “Als er geen klok 
is, komt de hogere prijs bij schaarste niet meer bij 
de kweker, maar bij de tussenhandel. Ik denk dat als 
je alles verhandelt via directe handel, je jezelf in de 
vingers snijdt.” Paul is van mening dat kwekers niet 
met iedere prijs akkoord hoeven te gaan. “Je moet 
ook nee durven te zeggen.” ←

“ Ik merk dat klanten 
certificering steeds 
vaker als eis stellen, 
vooral winkelketens en 
grote supermarkten.”
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Een keten van bloemenmensen

Onder de naam Floral Fundamentals verenigen 
Nederlandse en buitenlandse kwekers, groot-
handelaren en bloemisten zich rondom het 
product. Ze willen elkaar binnen de keten beter 
leren kennen en begrijpen. In bijeenkomsten 
in Nederland maken buitenlandse bloemisten 
kennis met het brede assortiment dat voorhanden 
is. Met bijzondere bloemsierkunst tonen ze 
wat er met die bloemen allemaal kan. Van dat 
bloemwerk worden foto’s gemaakt, die te zien 
zijn in e-magazines. Verschillende klanten van 
Royal FloraHolland zijn bij Floral Fundamentals 
betrokken. Want duurzaam ondernemen is ook 
blijvend belangstelling voor je product creëren  
bij bestaande en nieuwe klantengroepen.

GLOBETROTTER

Veel bloemisten bezorgen – bij 
wijze van service – bloemen en 
bloemarrangementen bij klanten 
thuis. Dan kan natuurlijk met een 
busje of een bestelauto, maar het 
kan ook anders. Fietsenmaker 
Elian – hij liep ooit stage bij 
autobouwer Donkervoort – 
ontwikkelde in opdracht van 
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Duurzaam bloemen bezorgen

De 202020 Vision 
vergroent  
Australische steden 

Globetrotter

Mensen in een groene omgeving hebben een prettiger leven. 
Bovendien zijn ze gezonder, socialer en productiever. Een 
groene omgeving tempert de temperatuur, houdt water vast 
en zorgt voor een schonere lucht. Daarom werken in Australië 
de sierteeltsector, overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties samen in de 202020 Vision. De 202020 Vision, 
opgezet in 2013, wil dat er in 2020 in Australische steden 20% 
meer groen is dan in het startjaar. Dat komt behoorlijk van de 
grond. Met als bijkomend voordeel dat er allerlei campagnes 
lopen die het nut van stedelijk groen onderstrepen. Goed voor  
de samenleving en goed voor de sector. 

exporteur Barendsen Aalsmeer 
een elektrische bakfiets. Daarvan 
rijden er nu zeven rond: eentje in 
Madrid, twee in Genève en vier 
in Basel. “Zo’n ding heeft veel 
voordelen”, weet directeur Jan  
de Boer van Barendsen Aalsmeer. 
“Een bakfiets valt meer op dan 
een bestelautootje. Je bent beter 

zichtbaar. Je kunt ermee in de 
hallen van een vliegveld rijden 
en zelfs op roltrappen. En hij is 
elektrisch, dus niet vervuilend. 
Bovendien is het product in de 
bakfiets altijd goed zichtbaar.  
Dat is een voordeel voor mijn 
klanten, maar indirect ook voor 
mijn bedrijf.”



Perspectieven
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“Het heeft ons de nodige tijd gekost om tot een  
goed duurzaamheidsbeleid te komen”, stelt  
directeur Peter Paul Kleinbussink van Intratuin 
Nederland. Intratuin Nederland is een inkoop-
coöperatie voor 66 vestigingen in Nederland,  
België en Duitsland. Met Peter Paul praten we  
over de duurzaamheidsambities van Intratuin  
en de rol die daarbij van kwekers wordt verwacht.  

“Op een gegeven moment zijn we door de 
milieubeweging flink op ons handelen aangesproken. 
Dat deed pijn. Wij profileren ons als leverancier van 
groene producten en dan wil je geen negatieve 
aandacht voor de teeltwijze van de planten die je 
aanbiedt. Maar ze hadden een punt. Ze hebben ons 
aan het denken gezet.” Dat vroeg om actie, ook al 
is het moeilijk om het evenwicht te vinden tussen 

duurzaam handelen en de winstgevendheid van je 
leden, stelt Peter Paul. “In Nederland zijn we met 
een marktaandeel van 30% marktleider, dus zijn 
we gaan nadenken over maatregelen. Dat hebben 
we niet alleen gedaan. Hoe groot we ook zijn, zeker 
internationaal zijn we maar een klein deel van de 
markt. Onder meer via Tuinbranche Nederland 
hebben we medestanders om ons heen verzameld. 
Door die aanpak is duurzaamheid veel minder een 
issue van concurrentie geworden. Veel tuincentra 
hebben zich gecommitteerd aan dezelfde regels.”

Intratuin Nederland en haar medestanders 
hebben allereerst de aandacht gericht op het 
uitbannen van neonicotinoïden in de planten. 
Daar zijn vervolgstappen op gekomen die 
zijn vastgelegd in de Ambitie Sierteelt 1.0 
en, later, 2.0. Er zijn zeven speerpunten voor 
duurzaamheid geformuleerd:

1  Sterke, schone, verantwoord geteelde planten.
2  Van gewasbescherming naar gewas-

versterking. Dus klanten ook adviseren 
over een beter bodemleven als ze om 
gewasbeschermingsmiddelen vragen.

3  Versterk de biodiversiteit in tuinen. Dat houdt 
natuur en landschap gezonder.

4  Lever uitsluitend gecertificeerde houten 
tuinmeubelen (FSC voor hardhout en PEFC 
voor zachthout).

5  Geen exotische planten.
6  Geef aandacht aan de opvang van 

regenwater in tuinen (en in de panden).
7  Verbeter het klimaat in en rondom de 

tuincentra.

Tuinbranche Nederland heeft een verpakkings-
convenant afgesloten dat de tuincentra ook 
ondersteunen.

Peter Paul: “We streven niet naar uitsluitend 
biologisch, zeker niet. Bij ons moet de consument 
erop kunnen vertrouwen dat de plant die wij 
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Meegaan met de  
duurzaamheidsambities  
van Intratuin



Perspectieven

Trade Fair 
Aalsmeer 
goes green
Ook tijdens de Trade Fair Aalsmeer brengt Royal 
FloraHolland duurzaamheid voor het voetlicht. 
“Bezoekers vragen erom”, weet beursmanager 
Wilma Kofoed-van Straalen. “Veel exposanten 
werken duurzaam en onderstrepen dat met 
certificaten als MPS-GAP en Global GAP. Wij 
bieden exposanten die MPS-GAP of Global GAP 
hebben extra onderscheid door voor hun stand  
een groene tegel te leggen. Een Green Walk. 
Daarnaast zijn er sinds 2017 Greenovation Awards 
voor het beste duurzame artikel en/of het beste 
duurzame concept.” 

Wat de Green Walk inhoudt, is nog niet iedereen 
bekend. Maar dat verduurzaming een eis is voor 
de sector, is onomstreden: “GAP is gewoon een 
voorwaarde om aan de retail te mogen leveren”, 
zegt een exposant. De groene Green Walk-tegel 
in de vloerbedekking voor de stand geeft aan dat 
die exposant producten aanbiedt die duurzaam 
zijn geproduceerd, volgens de FSI-normen. De vele 
tegels op de beurs maken zichtbaar dat de sector 
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aanbieden duurzaam is geteeld. Moderne 
kwekers zijn het daarmee eens. Zij ontwikkelen 
daar technieken voor en proberen zo 
energiearm mogelijk en met zo weinig mogelijk 
chemische gewasbescherming te telen. Wij 
verwachten van onze kwekers dat ze zich 
willen laten certificeren om hun duurzaamheid 
aan te tonen. Wie geen certificaat van MPS, 
(Global) GAP of SKAL heeft, levert niet meer 
aan ons. Op dat gebied schroeven we de 
komende jaren onze ambities op. Producten 
uit ons schap moeten traceerbaar zijn.” 

“ Duurzaamheid 
is onderdeel van 
je verhaal als 
ondernemer.”

daarmee al volop bezig is. “Dit jaar kondigen we  
de Green Walk uitgebreid aan via de website en 
op de beurs. Zo is voor de bezoeker nog duidelijker 
waar die tegel voor staat”, aldus Wilma.

Greenovation Awards
De Greenovation Awards, die Royal FloraHolland 
op de Trade Fair Aalsmeer uitreikt, stimuleren 
exposanten om hun groene vernieuwingen te 
exposeren. Als organisator van de Trade Fair 
Aalsmeer vindt Royal FloraHolland die groene 
vernieuwing belangrijk. Royal FloraHolland wil  
een duurzamere keten, zet daarvoor in op 
certificering en zit met andere partijen uit de 
keten in FSI (Floriculture Sustainable Initiative). 
De FSI-partijen willen dat in 2020 minimaal 90% 
van de door hen verhandelde bloemen en planten 
duurzaam geproduceerd is. 

In dat licht bezien is het logisch dat er  
Greenovation Awards zijn. Exposanten kunnen  
zich ervoor aanmelden en kunnen door een  
vakjury worden genomineerd, wat hun duur-
zaamheid al extra onderscheid geeft. De 
genomineerde producten en concepten staan  
ook in het Royal FloraHolland House. Uiteindelijk 
wordt de winnaar voor 50% bepaald door de 
vakjury en voor 50% door online stemmen. ←

Meer informatie over Nederlandse en internationale beurzen 
vindt u op www.royalfloraholland.com/beurzen.

Intratuin Nederland wil graag met kwekers 
in dialoog zijn over duurzaamheid, en vraagt 
ze daarom om op een beurs als de Trade 
Fair Aalsmeer te laten zien wat ze op dat 
gebied kunnen. “Als je nu een beurs bezoekt 
is het op dat gebied vaak nog een goktent. 
Natuurlijk weet je wel wie het goed doet en 
wie niet. Maar ons lijkt het verstandig om 
dat op beurzen beter te communiceren. 
Uiteindelijk kijken onze inkopers daar rond 
zoals een klant dat in onze tuincentra doet. 
Duurzaamheid is onderdeel van je verhaal 
als ondernemer. Dat moet je zichtbaar 
maken.” ←
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“Wij willen het knooppunt Neder-
land Bloemenland versterken 
door innovatie in de keten te 
faciliteren. Allereerst door de 
stroom Nairobi-Amsterdam 
te bekijken. Die is omvangrijk. 
Royal FloraHolland heeft in 
Kenia veel leden. We hebben 
twee aandachtspunten gekozen: 
informatie delen en verpakking.”

“Bij luchttransport van bloemen 
wisselen ketenpartners nog in 
beperkte mate informatie uit. 
Toch wil je weten wanneer dat 
vliegtuig precies binnenkomt 
als je in Aalsmeer met dertig 
uitzendkrachten staat te 
wachten. Om maar te zwijgen 
van het ketenproces daarachter. 
Een betere uitwisseling van 

Insights

Met de Holland Flower Alliance wil Royal FloraHolland, 
samen met KLM Cargo en Schiphol Cargo, het lucht-
transport van bloemen verduurzamen. Wico Santbulte 
(KLM Cargo), Roos Bakker (Schiphol Cargo) en Eline  
van den Berg (Royal FloraHolland) vertellen hoe.

Holland Flower 
Alliance, samen 
voor duurzamer 
luchttransport 

keteninformatie leidt tot een 
beter proces en minder ‘waste’, 
en is dus duurzamer.
Met integrale en realtime keten-
informatie weet je steeds waar 
bloemen zich bevinden en hoe  
ze eraan toe zijn. Dan kun je 
zwakke plekken in de keten 
aanpakken en vluchten beter 
plannen. Dat grote plaatje heeft 
een pilot groep nu omarmd.  
Een leverancier richt een nieuw  
dataplatform in dat product-
informatie en zendingsinformatie 
koppelt. Een moeilijke klus, maar 
we hebben al aangetoond dat 
het technisch kan.”

“Meer dan driehonderd ver - 
schillende typen luchtvracht-
dozen, dat is hartstikke 

inefficiënt natuurlijk. Dozen 
hebben verschillende 
afmetingen. Soms zijn ze van 
inferieur materiaal, waardoor 
de kans bestaat dat bloemen 
beschadigd aankomen.  
Eenheid maakt hier macht. 

Dus hebben we eerst een 
workshop opgezet om te 

zien welke dozen gebruikt 
worden en hoe de schakels 
van de transportketen met 
verpakkingen omgaan. Daaruit 
bleek dat er veel geld verloren 
gaat doordat de veelheid van 
verpakkingen efficiënt laden 
bemoeilijkt en door schade aan 
bloemen in de transportketen.
Wat ontdekten we vervolgens 
samen met een pilotgroep? 
Het gaat niet zozeer alleen 
om een standaarddoos. De 
winst zit in een eenduidig 
verpakkingsconcept. Dat is  
er nu. De kweker bouwt op zijn 
bedrijf met zijn dozen pallets 

op. Met deze pallets worden 
vervolgens de vliegtuigplaten 
efficiënt beladen. Een test 
wijst uit dat dit nieuwe 
verpakkingsconcept een 
15% betere belading oplevert 
in vliegtuigen. Goedkoper, 
efficiënter, duurzamer en  
minder kwaliteitsverlies.  
Een mooi rijtje voordelen.” ←

Verduurzamen bij Ericsson

Ericsson is de wereldwijd 
opererende marktleider van 
hard- en software voor mobiele 
netwerken; de telefoonmasten 
en de service eromheen. Grote 
aanbieders van telefonie en internet 
zijn klanten van Ericsson. Het bedrijf 
is op verschillende manieren met 
verduurzaming bezig. Er wordt 
innovatief samengewerkt met 
grote bedrijven om de processen 
te verduurzamen met behulp van 
dataverkeer en nieuwe technologie. 
Zo worden in de Rotterdamse haven 
containers uitgerust met sensoren 
die ervoor zorgen dat ze slechts 
minimale transportbewegingen 
ondergaan om op hun plaats van 
bestemming te komen.

Bij Ericsson is sprake van 
omvangrijke transportstromen. 
Bijvoorbeeld voor de reserve-
onderdelen. “Net als bij bloemen 
zit daar altijd tijdsdruk op”, weet 
logistiek manager Erik-Jan 
Glasbergen. “We hebben een 
centraal magazijn in Eindhoven en 
lokale magazijnen in veel landen, 
maar de wereld is groot. Dus gaat er 
veel met luchtvracht. We proberen 
te verduurzamen door efficiënter 
te verpakken en door via de bouw 
van nieuwe, centraal gelegen 
magazijnen onze afleverafstanden 
te ver kleinen. Zo komt er binnenkort 
in Dubai een nieuw magazijn dat 
vlieguren moet gaan besparen.”

V.l.n.r. Roos Bakker (Schiphol Cargo), Wico Santbulte (KLM Cargo)  
en Eline van den Berg (Royal FloraHolland).
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Naar minder 
plastic afval

Kruisbestuiving
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Als marktleider in transportverpakkingen 
heeft Royal FloraHolland een verant-
woordelijkheid in het terugdringen 
van afval, waaronder plastic. Daarom 
ondertekenden wij met producenten van 
plastic verpakkingen, recyclingbedrijven 
en retailers het Plastic Pact. Yme Pasma 
(COO) vertelt waar dat voor staat en hoe 
we de gestelde doelen willen bereiken.

Het Plastic Pact stelt dat in 2025 er 20% 
minder materiaal moet worden gebruikt 
voor eenmalige trays, wat ook kan door 
minder eenmalige trays te gebruiken. 
Nieuwe eenmalige trays moeten voor een 
zo groot mogelijk deel maar tenminste 
voor 35% uit gerecycled plastic bestaan. 
Ze moeten voor 70% gerecycled worden 
en daarnaast voor 100% recyclebaar zijn. 
“Twee van die doelstellingen halen we al”, 
zegt Yme. “We gebruiken 100% recyclebaar 
materiaal en in nieuwe eenmalige fusten zit 
al 90% gerecyclede materialen. Van nieuwe 
eenmalige trays komt al 50% via recycling 
terug. Die 70% recycling halen we wel.  
De eerste doelstelling, minder materiaal 

Intratuin: meer meermalig

“Eigenlijk is het vrij geluidloos verlopen”, 
zegt directeur Peter Paul Kleinbussink van 
Intratuin Nederland. Sinds enige maanden 
krijgt Intratuin Nederland veel planten in 
meermalige trays aangeboden. Daardoor is 
er minder eenmalig fust nodig. “Tuinbranche 
Nederland, de koepelorganisatie van 
Nederlandse tuincentra, heeft niet lang 
geleden een verpakkingsconvenant gesloten. 
Wij sluiten ons daar vanuit onze eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen (zie ook pag. 18 
– red.) graag bij aan. Ook als het om hardware 
als potterie gaat. Al dat plastic is onnodig, 
vinden onze klanten, en wijzelf ook. Dus bieden 
we steeds vaker planten zonder hoes aan en 
laten we ze zo mogelijk in meermalige trays 
komen. Die gaan mee naar het tuincentrum. 
De planten komen op tafels te staan. De trays 
gaan via Intratuin Nederland terug naar  
Royal FloraHolland. Hartstikke simpel.”

voor eenmalige trays (zie de infographic  
op pagina 26) gebruiken, is weerbarstiger.”

Fustpoolsystemen
Bij bloemen is bijna 95% van de transport-
verpakkingen meermalig, bij planten nog 
geen 10%. Dat is zo gegroeid en moeilijk te 
veranderen. Plantenvervoer in meermalige 
trays heeft eigen uitdagingen, en die moet 
je eerst oplossen. 
“Bovendien”, weet Yme, “betekent meer- 
malig fust op de winkelvloer voor de  
retailer een extra financieringsbehoefte 
vanwege het statiegeld en de noodzaak  
tot inzamelen. De groentesector lost  
dat probleem op een andere manier op.  
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Kruisbestuiving

Simone en Patrick Benneker runnen sinds  
1999 de bloemenspeciaalzaak Duiven-
voorde Bloemen in Deventer. Duurzaamheid 
is hét uitgangspunt van hun bedrijfsvoering. 
Van de bloemen en planten tot aan het 
personeelsbeleid. En alles ertussenin.

Dat je duurzaam bent, moet je kunnen 
aantonen. Sinds drie jaar zijn ze bezig 
met certificering. Simone: “We hebben 
nu twee jaar achter elkaar een bronzen 
certificaat gekregen. We gaan nu voor 
zilver. Certificering trekt een hele nieuwe 
doelgroep aan. Ook grote bedrijven en 
overheidsinstellingen zoeken naar duur-
zame leveranciers. Ben je niet aantoonbaar 
duurzaam? Dan doen ze geen zaken met je. 
Ook (natuur)begraafplaatsen stellen steeds 
hogere eisen. Dat je duur zaam bent, moet je 
dus ook echt kunnen aantonen.”

Al dat plastic, daar zit toch niemand op  
te wachten?
Dat duurzaamheid in de gehele keten 
een ‘hot topic’ is, ziet Simone wel. Het 
aanbod duurzame producten wordt groter. 
Simone: “Vaak moeten we informatie over 
de duurzame producten zelf achterhalen. 
Het zou ons enorm helpen als we meer 

“ Duurzaamheid is het 
uitgangspunt van 
onze bedrijfsvoering.”

informatie krijgen. Zo kunnen wij deze mooie 
producten nog beter onder de aandacht 
brengen bij onze klanten. Ook zie ik nog 
veel plastic voorbijkomen. Tien bloemen 
in een plastic hoes. Zo jammer vind ik 
dat! Al dat plastic, daar zit toch niemand 
op te wachten? Die hoezen haal ik er dan 
ook direct af. Het bewijs dat de bloemen 
duurzaam zijn, is daarmee ook vaak weg. 
Daar zien mijn klanten dus helemaal niets 
van. Daar zou beter over nagedacht moeten 
worden. Een duurzaamheidslabel voor aan 
de boeketten en een kartonnen kaartje of 
kraag voor plantjes in plaats van een plastic 
hoes. Dat zou een grote stap vooruit zijn.” ←

verantwoordelijk heid, ook voor product-
verpakkingen. Waarom zitten er hoezen 
om chrysanten als een inkopende 
boekettenmaker die er in de box direct 
afhaalt? In onderlinge afstemming is er  
veel mogelijk. ←

De leverancier, handelaar of retailer betaalt 
geen statiegeld maar een vast jaarbedrag 
voor het gebruik, reinigen en onderhouden 
van de kratten.” Zulke gesloten systemen  
zijn ook in de plantenhandel denkbaar,  
stelt Yme. “Bijvoorbeeld met inbreng van  
een of meer handelaren, een of meer 
retailers en Royal FloraHolland. Als markt-
leider nemen we daarvoor het initiatief.  
Bij zulke systemen is rendabiliteit overigens  
een belangrijke randvoorwaarde. Verlies-
gevende systemen zijn niet duurzaam.” 

Nadenken over jouw plek in de keten
De sierteeltsector kan verder verduur  - 
zamen door na te denken over ver pakkingen.  
Royal FloraHolland neemt  haar verant-
woordelijk heid voor de transport verpakkingen. 
Elke kweker en handelaar heeft een eigen 

Wilt u meer weten over het plastic pact? Kijk op 
www.royalfloraholland.com/plasticpact



Dakpannen, golfplaten, riet: dakbedekkingen 
zijn er in vele soorten en maten 
Ook groen is een optie. Vetplanten, steen- 
 breek en huislook bijvoorbeeld voldoen  
prima op het dak. Mooi om te zien. Lucht-
zuiverend en goed voor de biodiversiteit.  
Door dat de planten water opnemen, heb  
je minder gauw wateroverlast. Ze houden  
de warmte binnen en de herrie buiten. 
Duurzamer dus.
De laatste jaren zie je vaker groene daken. 
In oktober zijn groene dakbedekkers bij 
Bloemenbureau Holland Tuinplant van de 
Maand. U kunt dus het dak op.
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Koffiepot

Trends

Plastic wordt papier
Planten zijn prachtig, maar die plastic 
hoezen... Bamboo Orchid heeft ze nu 
afgezworen. Het bedrijf pakt zijn planten 
per tray in met papier en zet dat vast  
met duurzaam crêpetape waarvan de  
lijm biologisch afbreekbaar is. 
“Voor onze klanten is deze manier van 
verpakken veel slimmer”, vertelt Niels  
van Houten van Bamboo Orchid.  
“Trek de wikkel los en klaar. Niet meer per 
plant uithoezen zoals voorheen.” Bamboo 
Orchid levert planten uitsluitend nog 
milieuvriendelijk verpakt. Klanten krijgen 
alleen hoezen als ze daarom specifiek 
vragen. Het papier is composteerbaar 
(kan bij het GFT) en FSC-gecertificeerd. 
De trays kunnen bij het oud papier. “Voor 
ons is dit logisch”, stelt Niels van Houten. 
“Klanten kiezen voor duurzaam. Wij gaan 
daarin mee.”

Het Belgische D&M Depot ontwerpt, vervaardigt en verhandelt 
mooie potten voor mooie planten. Meestal gebruikt het  
bedrijf keramiek, maar soms ook andere materialen. Neem  
nu de BRUISE-serie (zie foto). Deze potten bestaan voor  
75% uit natuurlijke materialen. Voor de donkere potten zijn  
dat koffieboonschillen, voor de lichtere exemplaren is dat  
stro. D&M Depot biedt op het gebied van duurzaamheid ook 
nog de CHALK-serie (van zandsteen) en de SURPRISE-serie  
(van gerecycled plastic).

U kunt  
het dak op
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Colofon GROW
GROW, het relatieblad van  
Royal FloraHolland voor klanten  
en kwekers, is ook te lezen op   
www.royalfloraholland.com/grow.
Heeft u ideeën voor ons blad?  
Stuur de redactie een e-mail via 
GROW@royalfloraholland.com.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

Deze GROW is gemaakt door
Piet Kralt, Marije Lamsvelt, Ria Monster, 
Silvia Rollfs of Roelofs, Wanda Bakker, 
Marcel Bosma (vormgever), drukkerij 
Senefelder Misset, Erik van der Burgt  
en Kees Beekmans (fotografie) en 
Thomas Gerkrath (corrector).

Fotocredits
Fotografie: Erik van der Burgt, My Blush/
Star & Van der Gugten (Beeldschoon), 
Dirk Hol (De Visie van Steven), 
Barendsen Aalsmeer (Globetrotter),  
D&M depot, Bloemenbureau Holland 
(Trends en Perspectieven)

Wijzigingen doorgeven?
Voor informatie over of wijzigingen in 
de toezending van dit relatieblad kunt 
u e-mailen naar ledenadministratie@
royalfloraholland.com

Drukproces
Het drukproces van dit blad voldoet 
aan de strengste eisen op het gebied 
van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift 
wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier. De folie voor de verpakking 
van GROW bestaat uit de grondstoffen 
polyethyleen en polypropyleen.

Om uzelf tegen ziekten en plagen te beschermen, 
gebruikt u lichaamseigen afweerstoffen. Planten 
doen dat ook. Logisch dus om die afweerstoffen  
te gebruiken in de gewasbescherming, vertellen  
Eric Poot (Wageningen University & Research, links)   
en Albert Haasnoot (Royal FloraHolland). 

Er is een consortium gevormd dat als doel heeft 
om een extra inkomensstroom te creëren met 
inhoudsstoffen van siergewassen. Deze tijdelijke 
samenwerking bestaat uit enkele organisaties 
(waaronder WUR en Royal FloraHolland) en zeven 
Royal FloraHolland-leden met uiteenlopende 
gewassen. In de aanvangsfase was er hulp van  
Jan Smits van het (inmiddels opgeheven) Kennis-
centrum Plantenstoffen. De kwekers investeren  
tijd en geld in het project. De Topsector verdubbelt 
die investeringen en het project krijgt steun van 
Artemis: de organisatie van gewasbeschermers.

Voor meer informatie over alle  
beurzen en evenementen: kijk op  
www.royalfloraholland.com/agenda

Winter-Kerst Beurs 
Kerstbomen en Boskoopse 
winterproducten staan centraal  
tijdens de volgende Winter-Kerst  
Beurs van Groen-Direkt in Boskoop. 
www.groen-direkt.nl/beurzen  
 
Trade Fair Aalsmeer
Trade Fair Aalsmeer zet de schijnwerpers 
van de internationale sierteeltsector 
op Nederland. De beursorganisatie 
onderscheidt duurzame exposanten 
met de Green Walk (zie pag. 21) en de 
Greenovation Award, een prijs voor 
bijzonder duurzaam geproduceerde 
producten of concepten.  
www.royalfloraholland.com/tradefair  

IFTF 
Tegelijkertijd met de Trade Fair Aalsmeer 
vindt in het nabijgelegen Vijfhuizen de 
IFTF plaats, waar vooral internationale 
bedrijven exposeren.
www.hppexhibitions.com/iftf  
 
Workshop Familie & Opvolging
Voor jonge ondernemers organiseert de 
Jongerenraad een workshop over familie 
en bedrijfsopvolging. Een dag waarbij 
ambitieuze jonge kwekers verschillende 
inzichten en vaardigheden krijgen 
aangereikt. Aanmelden of vragen over 
de workshop? Stuur een e-mail naar 
jongerenraad@royalfloraholland.com.

Dag van de Coöperatie
De sector verduurzaamt en digitaliseert 
in een wereldwijd speelveld. Waar liggen 
kansen? Hoe kunnen we met elkaar 
groeien? Dit is een nieuw event voor leden, 
kopers en partners van Royal FloraHolland.
www.dagvandecooperatie.com

dinsdag 5 november

woensdag 6 tot en met 
vrijdag 8 november 

woensdag 6 tot en met 
vrijdag 8 november 

woensdag 13 november

donderdag 12 december

Gewasbescherming, 
maar dan groen

Uit de sierteeltsector

Alternatieve gewasbescherming
“We hadden twee vragen”, vertellen Eric Poot en 
Albert Haasnoot. “Kun je extra waarde ontlenen  
aan de inhoudsstoffen van siergewassen?  
En kun je daarmee gewassen beschermen?  
Immers, de ene plant zit vol trips, terwijl je op  
de plant ernaast geen enkele tegenkomt. Daarbij 
keken we naar commercieel geteelde gewassen  
die via Royal FloraHolland worden verhandeld.  
Nu hebben we uit planteigen afweerstoffen een  
goed alternatief ontwikkeld voor Raptol, een  
groen gewasbeschermingsmiddel tegen trips.”  
De beschikbaarheid van extra middelen voorkomt 
dat ziekten of plagen resistent worden tegen 
een bepaald middel. De twee zijn daarom al in 
gesprek met fabrikanten over de commerciële 
fabricage van het nieuwe middel, en over de 
toelating door het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). 
“We hopen dat dankzij ons onderzoek de toelating 
van dit middel aanzienlijk sneller kan verlopen. Het 
mes snijdt aan twee kanten. De gewasbescherming 
wordt groener en je benut reststromen. Circulair 
landbouwbeleid in de praktijk dus. We hopen snel 
een partner te vinden die dit middel oppakt. Dan 
kunnen we samen met de betrokken kwekers naar 
soortgelijke middelen blijven zoeken.” ←

Advertentie

Trade Fair  
Aalsmeer 2019 
6, 7, 8 November
Connect with 
Hans, Francois,  
and Gaby
... EN 747 ANDERE EXPOSANTEN!

Registreer u vandaag nog en  
download uw gratis e-ticket op  
WWW.TRADEFAIRAALSMEER.COM



Bij besmetting van planten willen we de bron kunnen 
achterhalen. Daarom is er het plantenpaspoort.  
Zo voorkomen we dat een besmetting een plaag  
wordt en houden we de handel gezond. Meer weten? 
Kijk op www.royalfloraholland.com/plantenpaspoort

Elke plant 
een paspoort.
Gezonde
handel.

14 DECEMBER IS HET 
PLANTENPASPOORT 

WETTELIJK VERPLICHT
 Vanaf deze datum kunt u  
zonder plantenpaspoort  
dus niet meer handelen!

Advertentie


