
13 mei 2020

Duurzaam renderen in de tuinbouwketen

Cindy van Rijswick
RaboResearch Food & Agribusiness

Het goed doen

Arne Bac
Sectormanagement Food & Agribusiness





3

Risico’s managen en kansen benutten 

Groenten, fruit en sierteeltproducten zijn gezonde producten met een relatief lage milieu-impact als we de vergelijking trekken met andere agrarische producten. Dit geeft de 
tuinbouwsector mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzamere land- en tuinbouwsector. Niettemin zijn er voor de tuinbouw flinke stappen te maken op weg 
naar hergebruik van reststromen en het verminderen van schadelijke effecten op mens en milieu. Verduurzaming is noodzakelijk om bestaansrecht te houden. Op korte termijn zijn 
hiervoor soms offers noodzakelijk die pas op lange termijn effect sorteren. Niet verduurzamen zorgt voor risico’s, bijvoorbeeld met betrekking tot de reputatie of financierbaarheid van 
een bedrijf. Wel verduurzamen levert vaak betere inzichten in het bedrijfsproces op en betere relaties met klanten, buren, consumenten, werknemers en andere betrokkenen. 

De top-vijf aandachtsgebieden: chemie, verpakkingen, energie, water en verspilling

Uit een poll over de belangrijkste aandachtsgebieden voor verduurzaming in de tuinbouw komen de volgende vijf items naar voren: chemiegebruik, (plastic) verpakkingsmateriaal, 
energiegebruik, beschikbaarheid van schoon water, en verspilling. Hoewel het niet als top-vijf aandachtsgebied uit onze poll komt, verdient sociale duurzaamheid (werknemers en lokale 
omgeving) ook prioriteit. Er zijn grote importstromen van fruit, bloemen en uitgangsmateriaal uit landen waar grote uitdagingen op het gebied van mensenrechten zijn. Daarnaast 
dwingt de groeiende schaarste van arbeid in Nederland tot meer aandacht voor werknemers. 

Chemie: Telers minimaliseren chemiegebruik, grotendeels via de teeltwijze, geholpen door biologische en technologische oplossingen.

Plastic: Alleen samen met ketenpartners, branchegenoten en de verpakkingsindustrie kunnen de vele hobbels onderweg naar een andere verpakkingsstrategie genomen worden. 

Energie: Het gaat veel energie kosten om de klimaatdoelstellingen te halen, maar dit blijft hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. 

Water: Nederland behoort tot de risicolanden als het gaat om verwachte waterschaarste. Verandering van teeltregio, gewas of teeltmethode kunnen noodzakelijk worden.   

Verspilling: Het terugdringen of verwaarden van verliezen en verspilling biedt verdienmogelijkheden. 

Teeltwijze en ketensamenwerking sleutels tot verduurzaming, met behulp van biologie en technologie

Telers kunnen door middel van hun teeltwijze, en door afstemming in de keten, veel doen om gebruik van chemie, energie, water, verspilling en verpakkingsmateriaal te verminderen. 
Oplossingen en innovaties in de biologie en technologie kunnen daarbij behulpzaam zijn. Voorbeelden zijn verbeterd uitgangsmateriaal, biologische gewasbescherming en bemesting, 
hernieuwbare energiebronnen en, aan de technologische kant, robotica voor bestrijding van onkruid, sensoren en camera’s om in een vroeg stadium producten te sorteren voor 
specifieke markten, betere oogstprognoses af te geven, ziektes op te sporen enzovoort. Veel oplossingen zijn kleine nuttige stappen in het verduurzamingsproces. Op de lange termijn 
kunnen vergaande veranderingen noodzakelijk zijn om grote stappen te zetten. Dat betekent bijvoorbeeld radicaal andere teeltsystemen. 

Feiten en transparantie noodzaak om vooruitgang te boeken

Er is een groot scala aan standaarden (certificaten, keurmerken) te vinden voor groente, fruit en sierteeltproducten, vooral om bepaalde garanties te geven die niet afgedwongen worden 
door overheidsbeleid. Om echt inzicht te krijgen in duurzaamheidsprestaties en deze te kunnen verbeteren is het nodig om deze prestaties te meten, met bijvoorbeeld een 
levenscyclusanalyse of een footprint (voor bijv. CO2 uitstoot en watergebruik). Dat inzicht biedt bedrijven de mogelijkheid om op basis van feiten en cijfers, in plaats van perceptie, in 
gesprek te gaan met leveranciers, klanten, consumenten, financiers en andere betrokkenen. Grote retailketens vragen hier ook steeds vaker om. Rabobank ondersteunt initiatieven om 
breed-beschikbare objectieve meetmethoden te ontwikkelen die inzicht geven in milieuprestaties van bedrijven. Transparantie is nodig om vertrouwen te kweken bij betrokkenen, of dat 
nou leveranciers, klanten, consumenten, werknemers of buurtbewoners zijn. En zonder vertrouwen is niets duurzaam. 

Samenvatting
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Bron: Rabobank, 2020. 

Bron: Rabobank 2020 5

Figuur 2: De business case voor duurzaamheid

Figuur 1: Noodzakelijke veranderingen in ons food & agri systeem
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Waarom eigenlijk?
Risico’s beheersen en kansen benutten

Tuinbouwproducten uitstekend gepositioneerd

Om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden op een voor de mens en milieu 
gezonde manier zijn grote veranderingen nodig (Figuur 1). Studies als het EAT-
Lancet rapport, de Barilla piramide, de WWF Livewell research en het Planting up 
Progress rapport concluderen dat een gezond dieet, waarin groenten en fruit een 
hoofdrol spelen, twee vliegen in één klap vangt1). Er is namelijk een relatief sterke 
(negatieve) samenhang tussen hoe gezond een dieet is en hoe groot de impact 
op het milieu is. 

Er is een sterke business case voor duurzaamheid

Duurzaamheidsrisico = bedrijfsrisico

Naast het algemeen belang dient verduurzamingen verschillende belangen voor 
individuele bedrijven (Figuur 2). In het jaarlijks onderzoek van het World Economic
Forum wordt leiders van grote multinationals gevraagd wat zij als belangrijkste 
bedrijfsrisico’s zien. Risico’s gerelateerd aan duurzaamheid, zoals 
klimaatverandering en watergebrek, worden al enkele jaren het meest genoemd. 
Extreme weersinvloeden hebben direct invloed op telers. Reputatierisico ligt op de 
loer als geïmporteerde bloemen of fruit geplukt zijn door kinderen. In de toekomst 
is toegang tot financiering vaker een risico bij onvoldoende verduurzaming 
(pagina 6). 

Duurzaamheidsuitdaging = commerciële kans

Er is steeds meer bewijs dat er een relatie bestaat tussen duurzaamheidsprestaties 
en financiële resultaten van bedrijven, al is het niet altijd duidelijk wat oorzaak of 
gevolg is2). Besparingen op energie, water en andere hulpstoffen leveren vaak ook 
een kostenbesparing op. Een goede relatie met belanghebbenden (klanten, 
leveranciers, werknemers, buurtbewoners) is wellicht niet direct in winst uit te 
drukken maar is voor het bestaansrecht van een bedrijf cruciaal. In de strijd om (de 
beste) medewerkers scoren geëngageerde bedrijven doorgaans beter2). Het 
realiseren van een meerprijs op een product of dienst voor de geleverde 
duurzaamheidsprestaties is echter uitdagend, vooral voor anonieme producten. 
Met merken, zoals Tony's Chocolonely of keurmerken als biologisch kan het wel. 
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Waarom?
Voorbeeld toegang tot kapitaal

Tekstbox 1: Duurzaamheidslening voor Hortifrut

Internationaal heeft Rabobank in verschillende sectoren van de food & agribusiness zogenoemde 
‘sustainability-linked loans’ uitstaan. Dit zijn op maat gemaakte financieringen voor bedrijven waarbij 
duurzaamheidsprestaties zijn verbonden aan het te betalen rentetarief. De duurzaamheidscriteria en 
prestaties die worden afgesproken moeten meetbaar en haalbaar, maar wel ambitieus zijn. Om het 
voor klant en Rabobank uitvoerbaar te houden wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van 
duurzaamheidsmetingen en rapportages die bedrijven al gebruiken. 

Een voorbeeld van een bedrijf dat een duurzaamheidslening heeft afgesloten bij Rabobank is 
Hortifrut.  Hortifrut is een Chileens bedrijf in zachtfruit dat wereldwijd actief is in veredeling, sourcen, 
verpakken, verwerken en exporteren van diverse soorten bessen en aardbeien. De 
duurzaamheidslening is verstrekt voor een overname van een Peruviaans bedrijf. De 
duurzaamheidsafspraken hebben betrekking op het overgenomen bedrijf in Peru en zijn er op 
gericht om de milieu- en sociale standaarden daar op hetzelfde niveau te brengen als in Chili. Voor 
Hortifrut motiveert de lening om verder te verduurzamen. Ook is een dergelijke financiering een 
meer formele manier om belanghebbenden te laten zien dat het bedrijf zich op een transparante 
manier inzet voor verduurzaming. 

Tekstbox 2: Duurzaamheidsmatrix voor de Nederlandse tuinbouw

Iedere boer of tuinder die een positie wil behouden in Nederland moet stappen maken in 
duurzaamheid. Niets doen is geen optie meer. Omdat duurzaamheid zo belangrijk is voor het 
bestaansrecht van bedrijven op de lange termijn heeft Rabobank dit een onderdeel gemaakt in het 
kredietbeleid. Om te toetsen of bedrijven en hun investeringen aan bepaalde duurzaamheidscriteria 
voldoen heeft Rabobank voor iedere land- en tuinbouwsector een sectorspecifieke 
duurzaamheidsmatrix ontwikkeld. Dat is een checklist waarin de mate van duurzaamheid wordt 
vastgesteld. Rabobank wil klanten hiermee stimuleren in beweging te komen. Klanten worden in 
die matrix in categorieën ingedeeld. Klanten in de ‘slechtst scorende’ categorieën kunnen niet meer 
in hun aanvullende kredietbehoefte worden geholpen, tenzij de investering leidt tot een betere 
duurzaamheidscategorie. De eisen in de duurzaamheidsmatrix zullen mee veranderen met eisen en 
inzichten in de maatschappij en binnen Rabobank.

Bron: Rabobank 2020

Banken spelen een cruciale rol bij verduurzaming

De wereldwijde markt voor groene financieringen (leningen en 
obligaties) is in amper vijf jaar tijd vertienvoudigd3). Door te 
investeren in ‘groene’ projecten, en duurzaamheidscriteria mee te 
laten wegen bij het verstrekken van financieringen, spelen banken 
een belangrijke rol bij verduurzaming. In Nederland ondersteunt de 
bankensector de klimaatambities van het kabinet. De banken hebben 
zich daarom gecommitteerd aan een aantal afspraken die de transitie 
naar een duurzame, CO2-arme economie ondersteunen. Een van die 
afspraken is het meten en extern rapporteren over de klimaatimpact 
van de uitstaande leningen.  Een andere afspraak is het actief zoeken 
naar mogelijkheden om te investeren in klimaatoplossingen. 
Uiteindelijk dient de leningenportefeuille van de banken in lijn te zijn 
met de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. 

Naast de bijdrage aan nationale en internationale klimaatambities 
stimuleert Rabobank klanten actief tot verduurzaming via specifieke 
producten. Zo is er een duurzaamheidslening voor de corporate 
markt, de zogenoemde ‘sustainability-linked loan’ (Tekstbox 1). Voor 
klanten in het MKB segment zijn er producten als de impactlening en 
innovatielening beschikbaar voor innovatieve duurzame oplossingen. 
In de komende jaren staat een uitbreiding op stapel van het 
productaanbod dat duurzaamheid stimuleert c.q. beloont. Daarnaast 
gaan duurzaamheidscriteria steeds zwaarder meewegen in het 
financieringsproces voor Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven. Er 
wordt sinds kort binnen Rabobank met een duurzaamheidsmatrix 
gewerkt om duurzaamheid mee te nemen bij financieringen 
(Tekstbox 2). 

Bron: Rabobank 2020
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De top-vijf
Chemie, verpakkingen, energie, water en verspilling zijn de top-vijf duurzaamheidsaspecten

Bron:, Rabobank 2020. Opmerking: Percentage betreft aandeel van de respondenten dat  het betreffende aspect selecteerde bij 

de vraag wat de vijf belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen zijn voor de sierteelt- dan wel groente- en fruitsector in de 

komende jaren? Deze lijst is samengesteld uit twee verschillende polls (een voor de sierteelt, een voor groente en fruit). 

7

Top-vijf aandachtspunten voor de tuinbouwketen
Duurzaamheidsaspecten worden vaak onderverdeeld in drie categorieën: 1) 
aspecten die te maken hebben met mensen (people); 2) het milieu (planet);  en 
3) economische levensvatbaarheid (profit). In een poll onder 227 berokkenen in 
de groente-, fruit- en sierteeltsector hebben we gevraagd welke aspecten met 
betrekking tot mens en milieu als belangrijkste uitdagingen worden gezien 
voor deze sectoren in de komende jaren. Vijf aspecten worden door meer dan 
de helft van alle respondenten genoemd: chemie, verpakkingen, energie, 
water en verlies & verspilling (Figuur 3). 

De meest opvallende verschillen tussen de groep respondenten uit de 
groente- en fruitsector enerzijds en die uit de sierteeltsector anderzijds betreft 
het belang dat voor de groente- en fruitsector wordt gehecht aan de 
beschikbaarheid van water en aan verspilling & afval (Figuur 4). In de sierteelt 
wordt het gebruik van chemicaliën en bodemgezondheid als meer urgent 
gezien dan in de voedingstuinbouw. Door de grote diversiteit aan 
tuinbouwgewassen is er ook een grote diversiteit aan prioriteiten op 
duurzaamheidsgebied. Voor importeurs die avocado’s invoeren uit gebieden 
met waterschaarste is dit een grotere issue dan voor Nederlandse 
glastuinbouwondernemers waarvoor energiegebruik vaker een belangrijk 
aandachtsgebied is. 

Prioriteiten stellen met een materialiteitsmatrix
Het is voor bedrijven raadzaam om een handvol duurzaamheidsaspecten te 
selecteren en zich daar op te richten. Niet alles is immers even relevant voor 
iedereen. Het gebruik van een zogenaamde materialiteitsmatrix kan hierbij 
helpen. In zo’n matrix wordt enerzijds weergegeven welke aspecten het meest 
belangrijk zijn voor belanghebbenden (leveranciers, klanten, personeel etc.) en 
anderzijds welke aspecten de meeste impact op het bedrijf hebben. Bedrijven 
kunnen zelf met management/personeel de matrix samenstellen, een sessie 
hiervoor organiseren met betrokkenen of de informatie verzamelen door 
enquêtes onder betrokkenen en management. Diverse bedrijven bijv. AgroFair
en Blue Skies, gebruiken deze methode al en hebben resultaten gepubliceerd 
in hun duurzaamheidsverslag4) (zie p.25) 

Figuur 4: Top-vijf duurzaamheidsaspecten: sierteelt vs. groente en fruit

Bron: Rabobank, 2020 
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Minimaal of zelfs eindig chemiegebruik

Het gebruik van chemische gewasbescherming en kunstmest wordt op 
de lange termijn geminimaliseerd. De maatschappelijke en politieke 
onrust over mogelijke schadelijke gevolgen voor bodem, water, 
biodiversiteit, en gezondheid van werknemers en consumenten is groot. 
De Nederlandse overheid streeft in haar toekomstvisie op 
gewasbescherming naar weerbare planten en teeltsystemen in 20305). 
Retailketens als supermarkten en bouwmarkten leggen leveranciers zelf 
bovenwettelijke eisen op. In Frankrijk hebben meerdere burgemeesters 
eigenhandig het gebruik van pesticiden verboden in hun gemeente. Het 
Franse Saveol is op de trend naar minder chemie ingesprongen door een 
nieuw label te introduceren (Tekstbox 3). 

Teeltwijze

Telers kunnen zelf veel doen om chemiegebruik te beperken. Denk aan 
ontsmetten, het schoon beginnen van een teeltcyclus, bedrijfshygiëne, 
gebruik van resistente rassen en schoon uitgangsmateriaal, het creëren 
van een stabiel klimaat, het realiseren van evenwicht tussen plaag en 
(biologisch) middel, goed scouten, het juiste tijdstip kiezen om te 
bestrijden en het pleksgewijs bestrijden. Het bedekken van teelt met 
tunnels, kassen, gronddoeken of het gebruik van stellingen of substraat 
kan de ziektedruk ook fors verminderen voor diverse gewassen. 
Innovaties in biologie en technologie kunnen hierbij helpen. 

Biologie en technologie

Kennis over biologie biedt legio mogelijkheden om gewasbescherming 
te verduurzamen. Koppert Biological is een bekende pionier in het 
introduceren van natuurlijke vijanden, micro-organismen en bio-
stimulanten. Veel andere spelers in de gewasbescherming zijn hun pijlen 
ook meer gaan richten op natuurlijke bestrijders, boven en onder de 
grond, en producten die planten weerbaarder moeten maken. 

1. Chemie
Naar een teeltwijze met minimaal gebruik

De regelgeving en kosten die gemoeid zijn met toelating van middelen 
maakt het lastig om (snel) nieuwe middelen te introduceren, vooral voor 
een diverse sector als de tuinbouw.

Naast biologische innovaties zijn er vele technologische middelen en 
innovaties die bij kunnen dragen aan minder chemiegebruik. Met behulp 
van sensoren, drones, camera’s en andere technische hulpmiddelen 
kunnen ziekten eerder waargenomen worden en kan er veel preciezer 
bestreden en bemest worden. Daarnaast is er veel innovatie in het 
verwijderen van onkruid door machines en robots, zoals Odd.Bot en 
EyeSpot. SagaRobotics ontwikkelt een robot die met UV licht meeldauw 
kan bestrijden en RootWave gebruikt elektriciteit om de wortels van 
onkruid te doden. De Nederlandse startup PATS heeft drones ontwikkeld 
die schadelijke motten kunnen uitschakelen.

Systeemverandering 

Ondanks alle maatregelen die telers genomen hebben (Figuur 5), is het 
Planbureau voor de Leefomgeving in 2019 tot de conclusie gekomen dat 
de tuinbouwsector de tussendoelen voor geïntegreerde 
gewasbescherming, waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid 
niet heeft gehaald6). Radicalere veranderingen zullen daarom nodig zijn. 
Systeemveranderingen kosten echter veel tijd en (leer)geld. Er is 
momenteel veel onderzoek gaande naar regeneratieve agrarische 
productiesystemen. Dan gaat het om de ontwikkeling van teeltsystemen 
die productief zijn, een gezond inkomen opleveren, maar ook 
klimaatbestendig zijn, een minimale milieubelasting geven en gunstig 
zijn voor de bodemgezondheid en biodiversiteit. Belangrijke principes in 
regeneratieve productie zijn het gebruik van andere (meer resistente) 
rassen, het minimaal beschadigen van de bodemstructuur (bijv. door 
gebruik van lichte (autonome) machines), vruchtwisseling, gebruik van 
tussengewassen/mengteelt, groenbemesting en mulchen (Tekstbox 4).  
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Tekstbox 3: Franse tomatencoöperatie wil met 
tussenlabel brug slaan tussen gangbaar en biologisch
In de glasgroenteteelt is het in veel Europese landen gebruikelijk om 
zoveel mogelijk biologische gewasbescherming te gebruiken. Maar 
zolang de producten in steenwol, kokos of een ander substraat uit de 
grond geteeld worden komen ze niet in aanmerking voor een biologisch 
keurmerk en is het dus moeilijk om de biologische wijze van 
gewasbescherming te communiceren richting consumenten die hier 
steeds meer belang aan hechten. In Frankrijk heeft de telerscoöperatie 
Savéol hier een oplossing voor bedacht, een ‘sans- pesticides’ -label om 
aan te geven dat het product zonder pesticiden wordt geteeld. Op de 
website geeft Savéol aan dat de producten met dit label nooit zijn 
behandeld met synthetische pesticiden. Een uitdaging voor een dergelijk 
‘tussenlabel’ is een juiste voorlichting aan consumenten over wat dit 
betekent. Het gebruik van verschillende termen als residu-vrij, pesticide-
vrij, zero-pesticides kan behoorlijk verwarrend zijn voor consumenten. 
Ook rijst de vraag of consumenten het acceptabel vinden als de sans-
pesticide telers in geval van nood wel delen van de kas met chemie 
behandelen, ook al verkoopt men deze producten niet onder het 
betreffende label.  

1. Chemie
Voorbeelden en achtergrondcijfers

Opmerking: MIP is milieu-

indicatorpunt. Dat is een maat 

voor het aantal 

normoverschrijdingen 

uitgedrukt in toxische 

eenheden. Deze meting wordt 

eens per vier jaar uitgevoerd. 

2016 is de meest recente.

Bron: PBL, 2019.

Tekstbox 4: Limoneira investeert in organisch materiaal

Duurzaamheid staat hoog op de agenda voor het Amerikaanse bedrijf Limoneira. Dit bedrijf dat
al in 1893 is opgericht in Californië is uitgegroeid tot een van de grootste citroenenleveranciers
ter wereld. Het bedrijf teelt en levert daarnaast ook andere citrusvruchten en avocado’s. Een van
Limoneira’s duurzaamheidsprojecten is een partnership met Agromin Corporation dat
bodemproducten levert, zoals compost en mulch. Deze worden gemaakt van organisch afval dat
het bedrijf ophaalt bij Limoneira alsook bij bewoners en bedrijven in de omgeving. Limoneira
heeft een stuk grond beschikbaar gesteld voor de verzameling en verwerking van ca. 200 ton
organisch afval per dag. Als tegenprestatie kan Limoneira deze producten gebruiken op haar
eigen citrusboomgaarden. Door het gebruik van de mulch is er minder water nodig en kon het
gebruiken van onkruidbestrijders met 20% teruggeschroefd kon worden. Doordat de mulch ook
de vruchtbaarheid van de bodem verbetert is het gebruik van kunstmest eveneens fors
teruggebracht. Momenteel is het bedrijf samen met een plaatselijke universiteit bezig om te
onderzoeken wat de precieze effecten op de bodem zijn door het gebruik van mulch en
compost en of hierdoor ook meer CO2 vastgelegd kan worden in de bodem. De
onderzoeksresultaten zal Limoneira ook met collega’s en concurrenten delen omdat het project
gesubsidieerd wordt door het Californische ministerie van landbouw.
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Figuur 5: Verbruik en milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen per tuinbouwsector in Nederland  
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Herzien verpakkingsstrategie verstandig

Bedrijven doen er verstandig aan het gebruik van verpakkingsmateriaal 
onder de loep te nemen en waar mogelijk de verpakkingsstrategie te 
herzien. Het maatschappelijk bewustzijn over de milieu-impact van 
verpakkingsmateriaal is sterk gegroeid, onder andere door campagnes 
van de Plastic Soup Foundation en alle media-aandacht voor dergelijke 
acties. Ook zien we vanuit overheden nieuwe wet- en regelgeving. Zo 
hebben de EU lidstaten de ‘Single-Use Plastic richtlijn’ goedgekeurd. In 
deze richtlijn zijn afspraken gemaakt voor de periode tot 2030 over een 
verbod op eenmalig gebruik van plastic producten als rietjes en bestek, 
een verbod op verpakkingsmaterialen van geëxpandeerd polystyreen, 
een vermindering van gebruik van PET (Polyethyleentereftalaat)- flessen 
en een verhoging van recyclaat in PET. In Nederland hebben bijna 
honderd organisaties (o.a. de grootste supermarktketens en PaCombi) 
zich gecommitteerd aan het Plastic Pact NL. Hierin is afgesproken om in 
2025 20% minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken en plastic 
spullen zo te maken dat ze gerecycled kunnen worden. GroentenFruit 
Huis en Tuinbranche Nederland hebben net zoals vele andere 
brancheorganisaties voor hun aangesloten leden 
brancheverduurzamingsplannen opgesteld voor verpakkingen6). Deze 
plannen geven bedrijven een  kader om zelf aan de slag te gaan met 
duurzaam verpakken. Royal FloraHolland heeft onderzoek laten doen 
naar onder meer de meest duurzame plantentray7).

Trendbreuk noodzakelijk

Het gebruik van plastic is in de afgelopen decennia alleen maar 
toegenomen vanwege diverse voordelen: een aantrekkelijke presentatie, 
gemak bij het meenemen en behoud van smaak en kwaliteit. De groei in 
e-commerce, gemaksproducten, meer consumptie ‘on-the-go’, 
zelfscankassa’s en kleinere huishoudens heeft de populariteit van plastic 
als goedkoop, sterk en flexibel verpakkingsmateriaal verder versterkt 
(Figuur 6). In de teelt wordt eveneens steeds meer plastic gebruikt om 
gewassen te beschermen tegen bijvoorbeeld ziektes en weersinvloeden. 

2. Verpakkingen
Vele hobbels te nemen onderweg naar andere verpakkingsstrategie

Om het gebruik van verpakkingen te verduurzamen is een trendbreuk 
noodzakelijk. Er zijn in de groente, fruit, en –sierteeltketens al diverse 
initiatieven genomen met betrekking tot een duurzamere 
verpakkingsstrategie. Zo bieden sommige supermarkten producten los 
aan die eerder verpakt werden, worden papieren bloemenhoezen 
gebruikt, (gedeeltelijk) kartonnen verpakkingen, lichtere verpakkingen, of 
verpakkingen die van composteerbaar plastic zijn. Ook kan ‘laser-
branding’ gebruikt worden om bijvoorbeeld biologische producten van 
gangbare producten te onderscheiden. Veel van de genoemde 
oplossingen brengen echter uitdagingen met zich mee, onder meer op 
het gebied van kosten, kwaliteit, houdbaarheid, hygiëne en 
recycleerbaarheid. Voor  consumenten is het niet altijd duidelijk welke 
type verpakkingsmateriaal in welk type afvalbak moet. Ook is de CO2

uitstoot van papieren verpakkingsmaterialen meestal groter dan van 
plastic. En de houdbaarheid van komkommers en broccoli vermindert bij 
losse verkoop, zonder plastic krimpfolie. Overhaaste beslissingen omtrent 
verpakkingen kunnen daarom verkeerd uitpakken.  Goed overleg met 
ketenpartners op basis van feiten is daarom belangrijk. 

Bron: Brancheplan Duurzaam Verpakken GroentenFruit Huis, 2019

Figuur 6: Aandeel verpakte versus onverpakte groente en 
fruit via Nederlandse supermarkten
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Tekstbox: 5 Dilemma van een (bio)logische verpakking?

Het Britse Riverford Organics begon ruim dertig jaar geleden met de teelt 
van biologische groenten en de verkoop van ‘groentedozen’ aan lokale 
consumenten. Riverford levert momenteel zo'n 50.000 volledige 
biologische groentedozen en maaltijdboxen per week aan consumenten 
door geheel Groot Britannie. De producten komen behalve van de eigen 
teeltbedrijven ook van Britse boeren en tuinders waarmee men nauw 
samenwerkt, en van buitenlandse biologische aanbieders.  

Voor een biologische speler als Riverford is milieu erg belangrijk. Een 
prioriteit is het verminderen van de milieubelasting via de gebruikte 
verpakkingen. De recent vastgesteld missie met betrekking tot 
verpakkingen is het volledig uitbannen van plastic verpakkingen per 
ultimo 2020 en het verminderen, hergebruiken en recyclen van de andere 
verpakkingsmaterialen. 

Het volledig in de ban doen van plastic is voor Riverford echter  geen 
eenvoudige beslissing geweest. Het bedrijf heeft de University of Exeter
een gedegen onderzoek laten uitvoeren naar de milieu-impact van 
verschillende gebruikte verpakkingen omdat adviezen van leveranciers en 
de eigen intuïtie niet altijd betrouwbaar bleken. Uit het onderzoek bleek 
dat de totale milieubelasting uitgedrukt in een CO2 footprint voor de 
papieren en kartonnen verpakkingen vele malen (soms tot wel 7x) hoger 
lag dan voor vergelijkbare plastic alternatieven. Niettemin kreeg het bedrijf 
zoveel klachten van klanten over het gebruik van plastic dat het heeft 
besloten te stoppen met plastic verpakkingen. 

Andere maatregelen die het bedrijf heeft genomen na het onderzoek is 
het gebruik van herbruikbare houten en kartonnen dozen en kratten,  
composteerbare netten die gemaakt zijn van een restproduct van lokaal 
geproduceerd beukenhout. Riverford heeft recentelijk laten onderzoeken 
hoeveel plastic verpakkingsmaterialen de groenteboxen nog bevatten 
wanneer dat vergeleken wordt met een vergelijkbare supermarktaankoop.: 
7.3 gram plastic bij Riverford versus 32.2 gram plastic bij een gemiddelde 
Engelse supermarkt. 

2. Verpakkingen
Voorbeeld
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Meer energie nodig om energieverbruik te verduurzamen 

Energieverbruik is een belangrijk duurzaamheidsthema in de tuinbouw.  
De soort energiebron die gebruikt wordt voor het verwarmen van kassen 
heeft een forse impact op de CO2 voetafdruk (Figuur 7). Daarnaast is er 
door het verminderen van energieverbruik via onder meer inputs
(kunstmest, uitgangsmateriaal), koelcellen, transport en verwerking nog 
veel milieuwinst te behalen, ook in de onbedekte teelt en andere 
ketenschakels. 

Glastuinbouw Nederland streeft naar een klimaatneutrale glastuinbouw 
in 20408. Dit is in lijn met de diverse nationale en internationale 
akkoorden op het gebied van klimaat, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, 
het Nederlandse Klimaatakkoord en de Green Deal van de Europese 
Unie9. Maar de inspanningen zullen in de komende decennia opgevoerd 
moeten worden. De recente groei van het glastuinbouwareaal en de 
grotere hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit maken het extra 
uitdagend om de doelstellingen te halen. Maatregelen als de verhoging 
van de ODE (Opslag Duurzame Energie)- belasting stimuleren juist het 
gebruik van de WKK en dus gas. Lange-termijn oplossingen zijn het 
verwarmen met groene stroom in combinatie met warmtepompen, 
gebruik van duurzame restwarmte, gebruik van biogas, een ketel voor 
biomassa, of gebruik van aardwarmte (Tekstbox 6). Telers kunnen dit niet 
alleen realiseren. Er moeten voldoende externe CO2 bronnen beschikbaar 
komen, er zullen clusters met andere bedrijven gevormd moeten worden 
voor gebruik van aardwarmte en restwarmte en er is structureel 
nieuwbouw en  herstructurering nodig om maximaal energie te 
besparen. 

Klanten en overheid verlangen van bedrijven meer transparantie en 
inzicht in de CO2 impact. Het verlagen van energiegebruik en dus CO2

impact kan behalve via energie ook via het verduurzamen van 
verpakkingen, transport of inputgebruik (vooral kunstmest en substraat 
op basis van veen). 

3. Energie
Het kost veel energie om klimaatdoelstellingen te halen

Bron: Consumentenbond, Blonk Consultants, 2018

Figuur 7: CO2 footprint voor paprika’s, naar teeltwijze
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Blonk Consultants heeft in een studie voor de Consumentenbond de 
CO2-footprint berekend voor paprika’s die in Nederlandse 
supermarkten verkocht worden. Er blijken grote verschillen te zijn 
tussen de CO2-footprint van paprika’s uit verschillende landen en 
teeltsystemen. Ondanks de grotere transportafstanden hebben 
paprika’s uit Spanje een fors lagere footprint dan de Nederlandse. De 
wijze waarop Nederlandse kassen verwarmd worden heeft een grote 
invloed op de footprint. Kassen gestookt op een ketel (aardgas) hebben 
de hoogste impact, gevolgd door WKK-gestookte kassen. De WKK-
gestookte kassen hebben meer aardgas nodig, maar dit wordt 
gecompenseerd door de productie van elektriciteit. Bij aardwarmte 
heeft Blonk een dekkingsgraad van 87,1% aangenomen (rest 
warmtevraag is ingevuld door een ketel). 

In het algemeen heeft het gebruik van energie voor het verwarmen van 
kassen een vele malen grotere impact dan de verpakking of 
transportwijze. De uitzondering is transport via vliegtuigen. Voor 
bijvoorbeeld sierteeltbedrijven die uitgangsmateriaal importeren per 
vliegtuig heeft dit een relatief grote impact op de totale milieubelasting 
van het geproduceerde eindproduct (Tekstbox 7).  
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Tekstbox 6: Hoogweg warmt zich op voor 
Klimaatakkoord

Hoogweg is met een productie van ongeveer 225 miljoen paprika’s 
per jaar een van de grootste paprikatelers in Europa. Efficiënt gebruik 
van (natuurlijke) hulpbronnen als energie zijn vanzelfsprekend. Het 
bedrijf gebruikt LED verlichting in de verpakkingshal  en heeft al vele 
jaren WKK’s in gebruik om energie op te wekken. Om het bedrijf ook 
op de lange termijn toekomstbestendig te houden is er geïnvesteerd 
in aardwarmte. Vanuit een diepte van ongeveer 1,8 km wordt warm 
water opgepompt om de kassen te verwarmen. Een drempel om te 
investeren in aardwarmte, ofwel geothermie, zijn de hoge 
investeringskosten van ca. EUR 15-20 miljoen per installatie. Alleen 
grootschalige bedrijven of clusters van bedrijven zijn in staat om zo’n 
investering te doen. Na het boren naar de aardwarmtebron bestaat er 
een risico dat de bron niet goed functioneert. Een back-up-systeem is 
daarom altijd nodig. Daarnaast moet CO2 bijgekocht worden om toe te 
dienen aan de planten. 

De kas van Hoogweg heeft sowieso meerdere energiebronnen nodig 
om in de warmte te voorzien. Het bedrijf onderzoekt daarom 
momenteel of er nog andere mogelijkheden zijn om de 
verwarmingsketels, die ook als back-up dienen, te vervangen door 
meer duurzame alternatieven.  

De hoeveelheid gas die bespaard is door de investering in aardwarmte 
was ongeveer 6,5 miljoen kubieke meter. In twee jaar tijd kan een 
reductie van gasgebruik gerealiseerd worden van 70%. De investering 
heeft mede vanwege de lage gasprijzen nog niet geresulteerd in 
kostenbesparingen. Niettemin gelooft het bedrijf dat een lage carbon 
footprint noodzakelijk is om ook op lange termijn een 
‘productielicentie’ te houden, zeker nu de overheid streeft naar een 
klimaatneutrale economie in 2050. 

Tekstbox 7: Kwekerij Reijm gooit het roer om  bij invoer uitgangsmateriaal 

Kwekerij Reijm uit Nieuwerkerk teelt zowel gerbera’s als groene kamerplanten, vooral Draceana’s. Het 
bedrijf is in de sierteeltsector een pionier in het berekenen van footprints en verkoopt een deel van de 
planten onder het Fair-Flora label. 

Op basis van de footprint-uitkomsten heeft Reijm in de afgelopen jaren vele 
duurzaamheidsverbeteringen door kunnen voeren. Zo is het bedrijf minder gas gaan verstoken om 
elektriciteit op te wekken. Ook zijn er resultaten geboekt door gebruik van potten van gerecycled 
materiaal en het recyclen van plantenpotten. Een van de meest spectaculaire resultaten werd bereikt 
door een deel van het uitgangsmateriaal niet meer per vliegtuig maar per schip uit Zuid-Amerika naar 
Nederland te vervoeren (Figuur 8). Het vergde wel enige overtuigingskracht richting leveranciers om het 
uitgangsmateriaal anders te verpakken en te behandelen om het geschikt te maken voor zeetransport. 
Maar mede door goede langdurige relaties met deze ketenpartners is dat uiteindelijke gelukt. 
Zeetransport had als bijkomend voordeel dat de teeltsnelheid in Nederland omhoog ging en de 
transportkosten daalden. Wanneer een teeltduur van bijvoorbeeld een Areca (24cm pot) van 12 naar 10 
weken gaat daalt de klimaatimpact met 7%. Vervolgstappen voor Reijm zijn het onder de loep nemen 
van de materialen die ingekocht worden, bijvoorbeeld substraat. De klimaatimpact van substraat is 
relatief groot omdat veen betrekkelijk veel koolstof bevat en deze koolstof bij afgraving van veen in CO2

omgezet wordt en in de atmosfeer belandt. 

Figuur 8: Invloed van stekkentransport op de CO2 footprint van een Lemon Line 
plant (17cm pot, jaar 2018)

3. Energie
Voorbeelden
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Bron: Greenhouse Marketeers, Kwekerij Reijm, 2019 
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Waterproblemen in grote delen van de wereld 

De agrarische sector verbruikt wereldwijd zo’n 70% van al het zoet 

water en de verwachting is dat het verbruik met minstens 15% 

toeneemt tot 202010. Watergebruik door de land- en tuinbouw 

heeft niet alleen gevolgen voor de beschikbaarheid maar ook voor 

de kwaliteit van water, leefgebieden van planten en dieren, 

ophoping van algen, ophoping van sediment, 

temperatuurveranderingen, waterstanden, erosie en emissies van 

chemicaliën. 

Grote delen van de wereld krijgen in de nabije en verre toekomst te 

maken met watertekorten (Figuur 9). Veel Nederlandse 

fruitimporteurs zijn afhankelijk van importstromen uit landen als 

Chili, Peru en Zuid Afrika. Vanwege het veiligstellen van 

productaanbod en en de medeverantwoordelijkheid die importeurs 

dragen voor een verantwoord watergebruik, is het belangrijk om 

samen met leveranciers te investeren in een duurzaam 

watergebruik (Tekstbox 8). Investeringen in verwantwoord 

watergebruik zullen ook in Nederland zelf hoger op de agenda 

komen te staan. Ook Nederland en België hebben volgens het 

World Resources Institute een vrij grote kans dat ze met 

waterschaarste te maken krijgen. In de afgelopen jaren hebben veel 

Nederlandse vollegrondstelers al de verstrekkende gevolgen van 

een extreem droge zomer ondervonden. Ook enkele 

glastuinbouwbedrijven kregen te maken met lege 

regenwaterbassins. 

Met meer geavanceerde irrigatiesystemen, intelligente sensoren die 

exact bepalen wat de waterbehoefte is, recirculatie van water en 

andere technologieën kunnen problemen op het gebied van 

beschikbaarheid en kwaliteit van water deels opgelost worden.  

4. Water
Uit een ander vat tappen om vergaande problemen op te lossen

Opmerking: waterstress is de mate waarin watervoorraden niet voldoende zijn om in de waterbehoefte te
kunnen voorzien.   
Bron: World Resources Institute

Figuur 9 Voorspelde ‘waterstress’ in het jaar 2040 

Voor sommige regio’s zullen de genoemde technische oplossingen niet de 

waterstress problemen op de lange termijn voorkomen. Er zal in die gevallen 

gezocht moeten worden naar radicalere oplossingen. Een daarvan is het 

zoeken naar alternatieve gewassen die beter tegen droogte kunnen. Het is 

de vraag of bijvoorbeeld de teelt van hardfruit in regio’s met zilt water of 

zonder beregeningsmogelijkheid perspectief heeft als niet ingegrepen kan 

worden bij vorst of droogte. Ook andere  teeltsystemen kunnen soelaas 

bieden. Dan kan het gaan om het gebruik van hightech kassen in plaats van 

buitenteelt. Ook biologische of regeneratieve teeltmethodes kunnen 

bijdragen aan een betere  waterhuishouding van de bodem door het 

toepassen van andere teeltprincipes. 
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4. Water
Voorbeeld

Tekstbox 8: Nature’s Pride’s initiatieven tot verantwoord watergebruik 
zijn in een  stroomversnelling gekomen

Het in Maasdijk gevestigde bedrijf Nature’s Pride is in slechts enkele jaren uitgegroeid tot een 
van Europa’s grootste importeurs van tropisch fruit. Van de meer dan 200 soorten fruit die uit 
59 verschillende landen komen, zijn avocado en mango de meest verkochte producten. Deze 
worden vaak gerijpt, dus ready-to-eat, geleverd aan groothandelaren en supermarkten in 
geheel Europa. 

Beschikbaarheid van water is een uitdaging in een aantal belangrijke sourcinglanden van 
Nature’s Pride. Denk aan Chili en Peru. Voor Nature’s Pride is water een van de top prioriteiten 
in haar duurzaamheidsplan voor 2019-2023. Al eerder in 2017 besloot het bedrijf om een 
actievere rol te nemen met betrekking tot verantwoord watergebruik in haar keten. In dat jaar 
publiceerde het WNF (Wereld Natuur Fonds) een rapport dat liet zien dat ondanks de 
uitgebreide certificering er grote tekortkomingen waren op het gebied van watergebruik in 
onder andere de fruitproductie in diverse belangrijke teeltlanden. Vervolgens heeft Nature’s
Pride experts in handen genomen om te helpen met het in kaart brengen van het 
watergebruik in haar leveranciersketens en waar mogelijke risico’s lagen. Het bedrijf heeft 
vervolgens op  gedetailleerde kaarten van belangrijke teeltgebieden de waterrisico’s 
weergegeven en die besproken met leveranciers. Dat heeft er toe geleid dat in 
overeenkomsten met leveranciers watergebruik nu een integraal onderdeel is. Nature’s Pride
heeft haar kennis en ervaring inmiddels ook met vele belanghebbenden als het WNF, het 
World Resources Institute, en de Alliance for Water Stewardship gedeeld. En eind 2019 was 
het een van de eerste bedrijven die aankondigde een zestal leveranciers geholpen te hebben 
met het behalen van het SPRING certificaat. SPRING staat voor Sustainable Program for
Irrigation and Groundwater use. Dit is een aanvullende module op het GlobalGAP certificaat 
dat deze leveranciers al moeten bezitten om te mogen leveren aan de klanten van Nature’s
Pride. 

Belangrijke lessen die Nature’s Pride heeft geleerd door het intensief bezig zijn met 
verantwoord water gebruik is dat efficiënt gebruik, door bijvoorbeeld geavanceerde 
irrigatiesystemen, iets anders is dan verantwoordelijk watergebruik. Er zijn vaak vele 
belanghebbenden die gebruik maken van dezelfde waterbronnen of watervoorraden. 
Coördinatie tussen de verschillende gebruikers is essentieel, net als duidelijke regelgeving en 
controle op de naleving hiervan. 
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Verspilling van product is verspilling van grondstoffen

De aandacht voor voedselverspilling is sterk toegenomen sinds de 

Verenigde Naties in 2011, met een vervolg in 201911, een studie 

publiceerde over de wereldwijde omvang van dit probleem. Hierin werd 

gesteld dat ongeveer een derde van al het voedsel dat geproduceerd 

wordt, ofwel verloren gaat in de productieketen ofwel verspild wordt 

door de consument. Voor bederfelijke producten als groente en fruit kan 

dat oplopen tot wel 40% a 50%. Volgens een recente studie van 

onderzoekers van Wageningen Economic Research zijn deze schattingen 

aan de lage kant12. Van sierteeltproducten is niet bekend hoeveel er 

weggegooid wordt maar ook hier gaat het waarschijnlijk om grote 

hoeveelheden. Al deze sierteeltproducten hebben bij de productie 

grondstoffen nodig gehad en impact op het milieu gehad. Royal 

FloraHolland is in 2020 een experiment begonnen om ‘restbloemen’ aan 

voedselbanken te schenken. 

5. Verlies en verspilling
Van vuilnis naar verdienmodel  

Figuur 10: Mogelijke oorzaken van en oplossingen voor verspilling in de keten

Bron: Rabobank 2020 

Verspilling biedt verdienmogelijkeden

Er zijn verschillende oorzaken van verspilling (Figuur 10). Iedere oorzaak 

biedt mogelijkheden om kosten te besparen of opbrengsten te 

verhogen. Een studie onder 1200 bedrijven die investeerden in het 

tegengaan van voedselverspilling laat zien dat 99% van de respondenten 

er in slaagde een positief rendement op de investering te realiseren13. Er 

zijn diverse manieren om verspilling tegen te gaan of afval te verwaarden

(Tekstboxen 9 en 10). In de afgelopen jaren is er een hausse aan nieuwe 

bedrijven en innovaties op de markt verschenen die oplossingen tegen 

verspilling bieden. Denk aan robots en sensoren voor het maken van 

betere oogstprognoses,  nieuwe verpakkingen, en behandelingen en 

hulpmiddelen om de houdbaarheid te verlengen zoals van Liquidseal, 

Apeel Sciences, It’s Fresh, Perfotec en StixFresh.  
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5. Verlies en verspilling
Voorbeelden en achtergrondcijfers

Tekstbox 10: Door het tegengaan van mangoverspilling zijn Goshen’s
verdienmogelijkheden nog lang niet opgedroogd

Goshen is een Keniaanse teler, verwerker en exporteur van groente en fruit. Het bedrijf is als klein 
teeltbedrijf ontstaan in 2010, toen de oprichter nog studeerde. Naarmate de klantenkring groeide 
werd er steeds meer product ingekocht van andere telers. Momenteel werkt het bedrijf met 
honderden kleine groente- en fruittelers, die op een oppervlakte tussen pakweg een kwart 
hectare en 7 ha voornamelijk mango’s, avocado’s passievrucht en sperziebonen telen. Een 
uitdaging waar Goshen tegenaan liep waren de grote verliezen in de keten. Van de mango’s die 
geoogst werden bereikte vanwege verschillende redenen maar ongeveer een derde de 
eindconsument. In 2018 besloot Goshen om te investeren in een faciliteit om mango’s te drogen. 
Hierdoor gingen minder mango’s verloren en konden de kleine telers hogere rendementen 
behalen omdat ze grotere volumes fruit kwijt konden. Door de goede exportvraag naar de 
gedroogde mango’s kijkt het bedrijf naar uitbreiding van het assortiment, bijvoorbeeld met 
gedroogde ananas.  

Tekstbox 9: AMT voedt nieuwe monden met ‘afval’

AMT Fresh is onderdeel van de Spaanse familiebedrijf Grupo AMC dat ook in Nederland een bedrijf heeft voor de productie van verse 
vruchtensappen. AMT Fresh is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk waar het een van de grootste citrusfruit-specialisten is. Het bedrijf levert 
het citrusfruit van circa 350 telers in verschillende regio’s van de wereld aan Tesco. Het gaat om ongeveer 10 miljoen dozen fruit per jaar. 
Voedselverspilling staat al jaren hoog op de agenda van AMT en er zijn al diverse stappen genomen om verliezen te beperken. Zo is er met 
Tesco overleg gevoerd om samen iets te doen aan voedselverspilling, op basis waarvan de supermarktketen sommige productspecificaties 
heeft herzien, er nieuwe productlijnen zijn geïntroduceerd en fruit aan voedselbanken wordt gedoneerd. Hierdoor wordt er sinds 2015 
ongeveer een derde minder citrusfruit weggegooid. Ondanks al deze maatregelen bleef AMT toch jaarlijks met 2.000 ton afval zitten waar 
moeilijk een bestemming voor gevonden kon worden, mede omdat het nat, zuur en vol schimmels is en daardoor niet geschikt als veevoer. 
In 2018 kwam AMT echter de lokale startup AgriGrub op het spoor. Dit bedrijf voedt larven van ‘black soldier flies’ die vervolgens als levend 
voer verkocht worden voor  reptielen. Inmiddels heeft het bedrijf uitgevonden dat een bijproduct van deze larven ook uitstekend geschikt is 
om als meststof en biologische insecticide gebruikt te worden. AMT hoopt in 2025 geen voedselafval meer te produceren. 
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Laten we de impact op mens en maatschappij niet vergeten
Overheid en maatschappij verwachten verantwoord gedrag

18

Sociale aspecten van groot belang

Volgens onze poll worden sociale aspecten minder als belangrijke uitdaging op 

duurzaamheidsgebied gezien dan milieuaspecten. Deze aspecten zijn niettemin 

van groot belang vanwege de omvangrijke importstromen in fruit, bloemen en 

uitgangsmateriaal (bijvoorbeeld van stekken voor kamerplanten en bloemen), 

vaak uit zogenaamde risicolanden. Consumenten willen er echter op kunnen 

vertrouwen dat de producten die ze kopen niet onder erbarmelijke 

omstandigheden worden geproduceerd of door kinderen worden geoogst. 

Overheden en NGO’s verlangen steeds meer van bedrijven dat zij ook voor hun 

inkoopketen verantwoordelijkheid dragen voor het respecteren van 

mensenrechten, bijvoorbeeld voor het voorkomen van moderne slavernij. 

Voorzichtige ramingen van de Global Slavery Index geven aan dat in de afgelopen 

vijf jaar, 89 miljoen mensen wereldwijd gedwongen arbeid hebben verricht, soms 

enkele dagen, soms jarenlang14. Zeker gezien de toenemende knelpunten in de 

beschikbaarheid van arbeid, blijft de kans op misstanden groot, ook in Europa. 

In 2011 is unaniem door de United Nations (UN) Human Rights Council besloten 

dat bedrijven zich wereldwijd aan de richtlijnen van de ‘UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights’  zouden moeten houden als het gaat om 

mensenrechten. In de praktijk blijkt echter dat dit nog onvoldoende gebeurt. 

Daarom zijn er in de sierteelt- en groente- en fruitketens vrijwillige particuliere 

samenwerkingsverbanden en convenanten, soms samen met de overheid en 

maatschappelijke organisaties om mensenrechten zoals een veilige werkplek en 

een leefbaar loon te garanderen voor arbeiders in de betreffende ketens. 

Voorbeelden zijn het IMVO convenant, FSI (Floriculture Sustainability Initiative) en 

SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) (Tekstboxen 11 en 12). Ook zijn 

er steeds meer bedrijven en supermarktketens die ‘due diligence’ processen 

ontwikkelen om risico’s in kaart brengen inzake mensenrechten en milieu. Een 

goed voorbeeld is de supermarktketen Aldi die hier veel belang aan hecht en hier 

uitgebreid over publiceert op de diverse websites van Aldi Nord en Aldi Süd15. 

Tekstbox 11: Sierteeltsector maakt werk van duurzaamheid 
met IMVO convenant sierteelt onder auspiciën van FSI

IMVO convenant

Met de ondertekening van het ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector’ zijn er vorig jaar door de 
Nederlandse sierteeltsector samen met de overheid en enkele maatschappelijke 
partijen afspraken gemaakt over verantwoorde internationale productie en handel 
van sierteeltproducten. Hierbij worden internationale richtlijnen van de OESO en 
VN inzake mensenrechten gevolgd. Het convenant beslaat de ketens voor de 
veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, 
snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. Nederland is een belangrijk knooppunt 
in de internationale sierteelthandel. Leidende spelers als  Royal FloraHolland, de 
Dutch Flower Group, Royal Lemkes, FleuraMetz, AfriFlora, Waterdrinker en 
Dümmen Orange committeren zich aan het convenant. De nadruk ligt op sociale 
thema’s. De eerste projecten waarmee gestart wordt zijn op het gebied van 
leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mensen en het 
milieu. Op veel van deze thema’s zijn nog stappen te zetten, vooral in Zuid-
Amerika en Afrika. Nederland importeert jaarlijks voor meer dan EUR 1,1 miljard aan 
sierteeltproducten, waarvan verreweg het grootste deel uit deze twee 
continenten. 

FSI2020

Afgesproken is dat het IMVO-convenant voortbouwt op het reeds bestaande 
sectorinitiatief FSI (Floriculture Sustainability Initiative). FSI is een internationaal 
initiatief met meer dan 60 aangesloten leden, van veredelaars, tot grote telers, 
veilingen, handelsbedrijven, retailketens en maatschappelijke organisaties. De 
leden van FSI hebben afgesproken dat eind 2020 minimaal 90% van de 
sierteelthandel verantwoord gekweekt en verhandeld moet zijn. De focus van FSI 
ligt op arbeidsomstandigheden, verantwoord 
gewasbeschermingsmiddelengebruik en watergebruik. FSI heeft vijftien 
standaarden geselecteerd, zoals MPS, Global-GAP, en Florverde, waar leden zich 
aan kunnen verbinden om aan de basiseisen voor duurzaamheid te voldoen. 
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Tekstbox 12: Door samenwerking op weg naar verantwoorde internationale groente-
en fruitketens    
De internationale handel in verse groente en fruit is sterk gegroeid in het afgelopen decennium, gemiddeld met 
zo’n 7% per jaar. De toegenomen populariteit van tropisch fruit als mango’s en avocado’s en de behoefte aan 
beschikbaarheid gedurende het hele jaar heeft ook tot een aanzienlijke toename van de import uit Afrika, Zuid-
Amerika en Azië geleid. Deze regio’s kampen echter met relatief grote uitdagingen en risico’s op sociaal- en 
milieu-vlak.  

SIFAV

Onder leiding van IDH (Initiatief Duurzame Handel) is in 2012 SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and 
Vegetables) opgericht. Dit is een platform dat werkt aan verantwoorde handel in verse groente en fruit. Bij de 
start waren er 13 Nederlandse bedrijven betrokken bij dit duurzaamheidsinitiatief dat uitgegroeid is tot een 
Europees samenwerkingsverband met meer dan 40 participanten. Onder de participanten bevinden zich grote 
leveranciers van groente- en fruit, supermarktketens en maatschappelijke organisaties.  De ambitie van SIFAV is 
om eind 2020 100% duurzaam te importeren uit risicolanden. Daarbij is veel aandacht voor verantwoorde 
arbeidsomstandigheden. SIFAV heeft dertien standaarden geselecteerd zowel op milieu als sociaal gebied (bijv. 
ETI/SMETA, Rainforest Alliance, Global-GAP-Crops) waar leden zich aan kunnen verbinden om aan de basiseisen 
voor duurzaamheid te voldoen. Samen met, en mede gefinancierd door, IDH zijn er door SIFAV ook diverse 
specifieke duurzaamheidsprojecten uitgevoerd in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld een project samen met 
Nature’s Pride en ICA om de leefomstandigheden van kleine telers uit Guatemala te verbeteren16.  

Leefbaar loon project in de bananensector

Een recent project is het verbeteren van het leefbaar loon in de bananenteelt. Veel arbeiders op 
bananenplantages ontvangen wel een minimumloon, maar dat loon is vaak niet voldoende om de 
basisbehoeften (eten, huisvesting, kleding) van te betalen. Bedrijven in de bananenketen komen echter steeds 
meer tot het besef dat ze een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om mensenrechten als een leefbaar 
loon. In oktober hebben vrijwel alle Nederlandse supermarkten in een overeenkomst onder begeleiding van 
IDH vastgelegd dat zij zich gezamenlijk zullen inzetten voor een leefbaar loon in de bananenteelt. Het doel is 
om in 2025 het verschil tussen het huidige loon en het leefbaar loon voor hun totale bananenassortiment te 
overbruggen. IDH heeft een salariscalculator (de Salary Matrix) beschikbaar gesteld waarmee de deelnemende 
bedrijven het verschil tussen het huidige en het leefbare loon kunnen berekenen voor de bananen die zij 
inkopen. Zonder een brede samenwerking kunnen deze doelstellingen niet gerealiseerd worden. Wanneer een 
individuele supermarkt het leefbaar loon in zijn keten wil verhogen komt de concurrentiepositie van de 
bedrijven in de betreffende keten immers in gevaar. 

Bron en copyright beelden:  IDH, 2019 
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Een LCA verschaft daarom veel inzicht in waar de milieu-impact het grootst is in de 
keten, de zogenaamde hotspots. Dit biedt bedrijven aanknopingspunten om 
producten of processen te verbeteren op duurzaamheid (zie tekstbox 13 en 15). Een LCA 
neemt meerdere milieu-impact categorieën mee zoals de emissie van broeikasgassen 
(de CO2 footprint), watergebruik, landgebruik en verzuring. Voor het berekenen van 
een LCA zijn bedrijven meestal aangewezen op gespecialiseerde consultants.

Under construction: hortifootprints

Een CO2 voetafdruk of carbon footprint beperkt zich tot inzicht in emissies van 
broeikasgassen. Daarnaast zijn er specifieke footprints voor andere milieu-
impactcategorieën zoals de waterfootprint die populair is om producten met elkaar te 
vergelijken qua waterverbruik17. 

Er zijn steeds meer gratis tools beschikbaar voor het berekenen van bepaalde 
footprints. Een voorbeeld is de Cool Farm Tool, die online beschikbaar is voor 
agrarische bedrijven, vooral in akkerbouwgewassen als granen. Deze tool wordt 
ondersteund door grote spelers uit de voedingsmiddelenindustrie. Voor de 
tuinbouwproducten staat de ontwikkeling van footprinting tools nog in de 
kinderschoenen. In Nederland hebben het GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en 
Wageningen University & Research de handen ineengeslagen om internationaal 
erkende footprint methodes te ontwikkelen gericht op tuinbouwgewassen. Dit 
initiatief wordt (financieel) ondersteund door Rabobank, BON (Benefts of Nature), MPS, 
Glastuinbouw Nederland en ABN AMRO, met advies van Blonk Consultants en PRé 
Consultants. Rabobank zal specifiek voor hardfruit een footprinttool aanbieden aan 
klanten. Deze kunnen zo op een laagdrempelige manier ervaring opdoen met het 
berekenen van de milieu-impact van de eigen producten. En met deze 
managementtool kunnen klanten werken aan continue verbetering van de 
duurzaamheidsprestaties en het gesprek hierover aan gaan met hun ketenpartners en 
belanghebbenden. De stichting BON heeft inmiddels al enkele jaren ervaring met 
footprint-berekeningen in de sierteeltsector (Textbox 14). Dit heeft de deelnemers al 
interessante inzichten opgeleverd. 

Certificering: bestuur zonder bestuur

Vrijwillige duurzaamheidsstandaarden zoals GlobalGap, Fairtrade International, SMETA, 
BRC, Rainforest Alliance, PlanetProof, MPS Sierteelt en vele andere keurmerken worden 
weleens gezien als een vorm van bestuur zonder (overheids)bestuur. Ze geven 
(inkopende) bedrijven het vertrouwen dat een leverancier/ketenpartner zich aan 
bepaalde minimale eisen houdt, vooral als deze kaders niet door overheden gesteld en 
gecontroleerd worden. Een groot nadeel zijn de kosten die gepaard gaan met het 
certificeringsproces, zeker als verschillende partijen verschillende standaarden 
hanteren. Een ander nadeel is de verwarring en complexiteit richting consument door 
het bestaan van zovele standaarden. Bovendien verschaffen de meeste standaarden 
weinig tot geen inzicht in daadwerkelijke duurzaamheidspresentaties. Er wordt niet 
gemeten hoeveel energie of water gebruikt is, wat voor een emissies de gebruikte 
verpakkingsmaterialen hebben etc. Om bedrijven, producten of sectoren langs de 
duurzaamheidsmeetlat te leggen en inzicht in geboekte progressie te krijgen zijn 
andere tools nodig naast de huidige standaarden.

Meer meten en meer transparantie

Het meten van duurzaamheidspresentaties, zoals de milieu-impact van producten, zal 
steeds gebruikelijker worden. Supermarktketens als het Belgische Colruyt en het Britse 
Tesco hebben onlangs bekend gemaakt voor (een deel van de) producten ‘ecoscores’ 
bekend te gaan maken. In de praktijk is het echter nog niet zo eenvoudig om de 
nodige informatie te verzamelen en duurzaamheidsscores te berekenen op een 
consistente manier. De benodigde informatie kan meestal niet of maar beperkt uit 
bestaande informatiesystemen voor certificering gehaald worden. 

Levenscyclusanalyse (LCA)

De LCA is meest bekende methode om de milieu-impact van producten te berekenen 
gedurende hun hele levenscyclus, van uitgangsmateriaal tot teelt, supermarkt, 
consument en vuilverwerking. Deze methode bestaat al enkele decennia en er zijn 
internationale standaarden voor een juiste berekening. 

Geen woorden maar daden, met cijfers
Meer kennis en transparantie door het meten van milieuprestaties
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Tekstbox 13: Agricola Famosa kapt met telen op verse 

landbouwgrond

Meer dan de helft van alle meloenen die de EU importeert komt uit Brazilië. Agricola 

Famosa is een van de grootste teelt- en exportbedrijven van meloenen in Brazilië. 

Enkele jaren geleden heeft het bedrijf meegewerkt aan een LCA-berekening voor de 

meloenen die aan Europese supermarkten verkocht worden19.  Uit deze analyse bleek 

onder andere dat het transport (per schip) naar Europa een relatief beperkte milieu-

impact had. Deze informatie was nuttig in gesprekken met overzeese klanten en 

consumenten. Voor Agricola Famosa bleken de grootste kansen om de milieu-impact 

te verkleinen te liggen in een lager gebruik van kunstmest, het gebruik van reeds 

bestaande landbouwgrond om op te produceren (in plaats van te ontbossen voor 

nieuwe grond), en het verminderen van plastic gebruik op het land. Agricola Famosa 

heeft in 2016 toegezegd alleen nog maar op bestaande landbouwgrond te (laten) 

telen.  

Geen woorden maar daden, met cijfers
Meer kennis en transparantie door het meten van milieuprestaties
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True price en true cost methodes

In LCA en Footprint methodes worden geen sociale duurzaamheidsaspecten 

meegenomen. De True Price methode doet dat wel. De True Price organisatie 

heeft veel pionierswerk gedaan in het berekenen van de ‘werkelijke prijs’ van 

bijvoorbeeld de banaan18. Die werkelijke prijs geeft aan wat een product moet 

kosten als er maatregelen genomen moeten worden om de milieu-impact tegen 

te gaan of te compenseren. Zo werd voor bananen berekend dat er per kg 

product USD 0,37 (extra) in rekening gebracht zou moeten worden op de huidige 

prijs. Het merendeel van deze extra kosten zijn gerelateerd aan sociale 

duurzaamheid. De extra ‘werkelijke prijs’ zou minimaal nodig zijn om de 

schadelijke sociale effecten en milieueffecten te compenseren. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om extra loon voor  Zuid-Amerikaanse bananenplantage-arbeiders 

zodat ze de minimale basisbehoeften zouden kunnen betalen (zoals huisvesting, 

kleding, voedsel) en om maatregelen te treffen zodat arbeiders veilig hun werk 

kunnen doen. 

Het bedrijf EOSTA is een voorloper in het gebruik van True Cost Accounting, 

waarbij verborgen (externe) kosten (en opbrengsten) voor milieu, mens en 

maatschappij meegenomen worden in balans en winst- en verliesrekening.  

De methodes die ook sociale kosten meenemen staan nog in de kinderschoenen. 

Net zoals bij levenscyclusanalyses dienen de methodes en databestanden met 

aannames voor de berekeningen verder verfijnd te worden. Niettemin vormen 

uitkomsten van deze nog niet perfecte methodes een prima uitgangspunt om 

verduurzaming en de communicatie en discussie hierover meer handen en 

voeten te geven. En mogelijk ook om tot een betere verwaarding van producten 

te komen. 
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Geen woorden maar daden, met cijfers
Voorbeelden

Tekstbox 15: Fachjan, specialist in 
vergroening

Familiebedrijf Fachjan teelt vanaf medio 2020 in 8,5 ha 
kassen, tropische en subtropische bomen en groene 
planten, van 10 cm tot 14 meter hoog. De klantenkring is 
zeer breed, van tuincentra tot dierentuinen en 
zwembaden. Fachjan heeft veel geïnvesteerd in 
verduurzaming omdat het een vanzelfsprekend 
onderdeel van de bedrijfsvoering is. Ook hoopt men zo 
voorbereid te zijn op nieuwe wet- en regelgeving en 
eisen van klanten. 

Het berekenen van footprints via Stichting BON geeft het 
bedrijf ieder jaar nieuwe ideeën om verder te 
verduurzamen. Verbeterpunten die Fachjan heeft 
doorgevoerd zijn o.a. het gebruik van aardwarmte, 
andere transportverpakking, zonnepanelen en 
afvalreductie. Omdat veel producten geïmporteerd 
worden uit Midden- en Zuid-Amerika is een goede 
relatie en samenwerking met leveranciers noodzakelijk 
om de gehele keten te verduurzamen. Fachjan Project 
Plants is er inmiddels in geslaagd 100% CO2 neutraal te 
werken, met CO2 compensatie via aanplant van bamboe 
in Oeganda. 

Tekstbox 14: Stichting BON helpt telers verduurzamen via footprinting

BON (Benefits of Nature) is een stichting die tuinbouwbedrijven helpt met het verminderen van hun milieu-impact, 
onder meer via het berekenen van een footprint, die voor de gehele levenscyclus meet wat de milieubelasting is van 
een product.  De stichting is zo’n vijf jaar geleden opgericht en telt circa 140 leden, vooral in de sierteelt. Meer dan 40 
leden hebben inmiddels hun footprint laten berekenen, sommigen al vanaf de oprichting. BON werkt samen met 
gespecialiseerde consultants voor het berekenen van de footprint. Door de grote diversiteit aan gewassen, 
teeltmethodes, teeltcycli en herkomst van uitgangsmateriaal is dit behoorlijk complex en daardoor ook nog behoorlijk 
tijdrovend en relatief duur. Internationaal is er nog erg weinig ervaring met footprinting voor sierteeltproducten. BON 
heeft zich aangesloten als projectpartner bij het Europese Hortifootprint project waar wordt gewerkt aan 
internationale standaardmethodes voor footprintberekeningen. 

Een van de gewassen waar al relatief veel footprints voor zijn berekend is de Phalaenopsis. Uit de uitgevoerde 
levenscyclusanalyses (LCAs) blijkt dat de meeste milieu-impact bij de Phalaenopsis op het gebied van 
broeikasgasemissies ligt. Dit komt omdat het een relatief energie-intensief gewas is. Als we inzoomen op de CO2 -
footprint van een 2-taks Phalaenopsis in een 12 cm pot (verkoop-klaar maar onverpakt) schommelt de carbon 
footprint tussen 3,4 kg en 4,9 kg CO2 -eq per stuk. Het aardgasverbruik in de kas is veelal verantwoordelijk voor 70%-
90% van de totale carbon footprint. Als de Phalaenopsis met duurzame energie wordt geteeld (bijv. aardwarmte) 
zorgt dat voor een forse verlaging van de milieu-impact, tot wel 77%. 

Figuur 11: Ontwikkeling van CO2 footprintscore voor phalaenopsis, t.o.v. 2014

Footprinting heeft de deelnemende Phalaenopsistelers gemotiveerd en aanknopingspunten gegeven om hun milieu-
impact te verlagen. Na de eerste footprint berekeningen in 2015 (over het jaar 2014) hebben telers verbeteringen 
doorgevoerd die duidelijk te zien zijn vanaf 2016 (Figuur 11). Het gaat dan onder meer om de volgende acties: 
optimalisering van substraat, waardoor een grotere productie met dezelfde hoeveelheid substraat kon worden 
geproduceerd; en kwaliteitsverbeteringen in uitgangsmateriaal waardoor minder uitgangsmateriaal en eindproduct 
verspild werden. 
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Figuur 12:  Het 6M plan naar duurzaam renderen

• Breng de keten in kaart en breng in kaart waar mogelijk duurzaamheidsissues 
spelen.

• Onderzoek wat mogelijke risico’s zijn voor uw keten en/of bedrijf.
• Onderzoek waar het laaghangend fruit hangt voor uw bedrijf.

• Maak een keuze uit de initiële lijst met issues en risico’s, bijvoorbeeld met behulp 
van een materialiteitsmatrix of andere methode (zie figuur 13). 

• Stel meetbare doelen voor de gekozen duurzaamheidsaspecten voor een 
bepaalde periode. 

• Meet uw huidige presentaties op de gestelde duurzaamheidsdoelen, bijv. 
hoeveelheid afval afgevoerd wordt voor vergisting, energieverbruik, CO2
emissies door geïmporteerd uitgangsmateriaal, gebruik van plastic 
verpakkingsmateriaal. 

• Tijd voor actie: maak projectplannen en voer ze uit, neem eventueel een 
medewerker aan die verantwoordelijk is voor verduurzaming, verander van 
grondstof, investeer in duurzame energie, zoek een bedrijf voor wie uw afval 
een waardevolle grondstof is, experimenteer met een ander teeltsysteem etc.  

• Tussentijds is het raadzaam om te kijken of u op weg bent om uw doelen te 
halen of dat ze bijgesteld dienen te worden. 

• Niet noodzakelijk, maar met een goed plan en feiten en cijfers over de behaalde 
of zelfs niet behaalde prestaties kan de band met belanghebbenden binnen en 
buiten het bedrijf versterkt worden. 

• Openheid versterkt de reputatie van een bedrijf als betrouwbare (keten)partner 
voor de lange termijn

Bron: Rabobank, 2020 

Duurzaam renderen met een plan

Bedrijven die het goed doen hebben behalve gezonde financiële resultaten ook 
oog voor een gezonde omgeving, of dat nou mensen, dieren of planten zijn of de 
lucht, bodem of water. Op korte termijn vergt dat vaak investeringen of kosten 
terwijl de investeringen vaak pas op de lange termijn renderen. Verduurzaming 
helpt bedrijven bij het verkrijgen van kapitaal, het optimaliseren van processen, 
het voorbereiden op wetgeving, een goede reputatie bij klanten en personeel 
enzovoort. Ieder bedrijf kan hier nog stappen in zetten, ongeacht locatie, product, 
plek in de keten en huidige duurzaamheidspresentaties. Geen enkel bedrijf is al 
volledig circulair zonder enige schadelijke impact op mens en milieu, volledig 
klimaatneutraal en zonder afval. De EU heeft bij monde van de Europese 
Commissie wel duidelijk aangegeven hier op lange termijn naar te streven net 
zoals overheden van China, Japan, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Zweden, Finland en diverse leiders van multinationals. Het tempo en de 
accenten van verduurzaming zullen sterk verschillen per bedrijf, product en sector, 
maar de te nemen stappen in het verduurzamingsproces zijn relevant voor een 
ieder (Figuur 12). Het in kaart brengen van hotspots, het prioriteren van 
aandachtsgebieden en het meten van duurzaamheidspresentaties zijn essentiële 
stappen voor ieder bedrijf in de groente, fruit en sierteelt. 

Met transparantie meer vertrouwen

Het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen is belangrijk en vaak ook het 
proces er naar toe. Minstens net zo belangrijk is transparantie over het doen en 
laten binnen bedrijven. Steeds meer bedrijven kiezen er voor open te zijn over wat 
ze doen en waarom ze dat doen. Openheid biedt bedrijven de kans om een 
sterke, waardevolle reputatie op te bouwen richting klanten, leveranciers en 
personeel. Zonder transparantie is er geen vertrouwen en zonder vertrouwen 
zullen bedrijven niet duurzaam zijn.  

Mooie 
verhalen 
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Monitoren 
en bijstellen

Managen

Meten

Maken van 
keuzes

Mappen
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Het goed doen: een stappenplan naar duurzaam renderen
Voorbeeld van een materialiteitsmatrix

Figuur 13: Denkbeeldig voorbeeld van een materialiteitsmatrix voor een bedrijf in de tuinbouw
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Veel grote bedrijven publiceren een 
materialiteitsmatrix in hun 
duurzaamheidsverslag. In een 
materialiteitsmatrix laat de horizontale 
as laat zien hoe belangrijk bepaalde 
thema’s zijn voor jouw organisatie. Op 
de verticale as staat hoe belangrijk 
jouw stakeholders (bijv. personeel, 
leveranciers, klanten, 
eindconsumenten van jouw product) 
een bepaald thema vinden. In een 
oogopslag zie je in de matrix het 
relatieve belang van de verschillende 
thema’s. Rechtsboven staan de thema’s 
met de grootste ‘materialiteit’. Het ligt 
voor de hand dat je daar prioriteit aan 
geeft. Een materialiteitsmatrix kun je 
op verschillende manieren maken: je 
zou een discussie kunnen organiseren 
met een selecte groep stakeholders en 
dan samen de matrix kunnen invullen; 
je kunt een enquête sturen naar 
betrokkenen waarin je ze vraagt een 
lijstje thema’s te scoren of 
rangschikken; je kunt als bedrijf zelf 
een matrix opstellen en dan feedback 
vragen aan enkele betrokkenen, 
enzovoort. 

Leefomstandigheden van 
werknemers bij leveranciers
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