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Stimuleren van duurzamer produceren en consumeren 
door middel van keurmerken

Onze opdracht



Nieuwe naam 

‘On the way to 
PlanetProof’

De nieuwe internationale 
naam voor Milieukeur



Hoe komen de eisen in het 
certificatieschema tot stand?

▪ Inhoudelijke inbreng kennisnetwerk (zoals PPO Lisse)

▪ Inbreng begeleidingscommissies met brede 
vertegenwoordiging, zoals telers, Greenpeace, 
hoogheemraden, gemeenten, KAVB, retail, fabrikanten 
gewasbeschermingsmiddelen

▪ SMK College van Deskundigen neemt besluit over het 
concept certificatieschema

▪ Openbare hoorzitting voor consultatie

▪ Definitief besluit College van Deskundigen voor publicatie



Nieuw schema plantaardige productie 
per 1 maart

Herziening

▪ Opschaalbaarheid i.v.m. grote toename vraag

▪ Eén certificatieschema 

▪ Mogelijkheid tot internationale verbreding/ jaarrond 
levering (met name AGF)

▪ Handhaving ambitieniveau 

▪ Onafhankelijke procesgang



Doelen per thema

Energie en klimaat

▪ Vermindering van broeikasgasemissie

▪ Stimulering van duurzame energie

▪ Einddoel is een teelt zonder broeikasgasemissie uit 
fossiele brandstoffen

▪ Optimaal bodem- en meststoffengebruik ten behoeve van 
reductie broeikasgasemissies

Gewasbescherming

▪ Voorkomen en beperken van milieubelasting als gevolg 
van gewasbeschermingsmiddelengebruik en verminderen 
afhankelijkheid chemie 

▪ Einddoel is gewasbescherming, zonder negatieve effecten 
op de omgeving



Doelen per thema

Biodiversiteit en landschap

▪ Vergroten biodiversiteit (van flora en fauna) en 
landschappelijke waarde op het landbouwbedrijf

▪ Einddoel: functionele agrobiodiversiteit en landbouw in 
balans met de omgeving

Bodemvruchtbaarheid

▪ Optimaliseren lange termijn bodemvruchtbaarheid, 
stimuleren bodemleven

▪ Einddoel is een weerbare, vruchtbare bodem



Doelen per thema

Bemesting

▪ Voorkomen emissies van nutriënten, efficiënt gebruik 
voedingsstoffen. Einddoel is duurzame kringloop van 
voedingsstoffen zonder negatieve effecten op de 
omgeving

Water

▪ Efficiëntie watergift vergroten en voorkomen emissies 
van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen door 
overmatige watergift. Einddoel is optimaal watergebruik

Lichtafscherming

▪ Voorkomen van lichthinder



Doelen per thema

Afval en reiniging

▪ Afvalreductie en afvalscheiding ten behoeve van 
hergebruik. 

▪ Voorkomen milieubelasting door gebruik

Verpakkingen

▪ Beperken afval van verpakkingsmateriaal door gebruik 
van recyclebare materialen en gebruik van gerecyclede of

▪ biologisch afbreekbare materialen. 



Ontwikkelingen Retail

• Jumbo: 100% Milieukeur/ biologische AGF van NL 
bodem eind 2019, 50% duurzamere sierteelt

• Albert Heijn: verduurzaming eigen protocol, minimaal 
niveau Milieukeur

• Superunie: minimaal 50% Milieukeur AGF eind 2018

• ALDI en Plus: 100% Milieukeur/biologische  AGF van NL 
bodem eind 2019

• LIDL: verduurzaming productie, o.a. d.m.v. Milieukeur 

• Ambitie Tuinbranche (o.a. tuincentra): verduurzaming



Ontwikkelingen Retail 
Barometer Duurzame Bloemist

• Nu circa 70 bloemisten gecertificeerd
Eis: % duurzame inkoop bloemen

• Fleurop: ambitie naar landelijke dekking 
100+ bloemisten Barometer

• FloraNL: ambitie naar landelijke dekking 
100+ bloemisten, verplichte certificering Barometer

• Duurzame Bloemistengroep
Verplichte certificering Barometer

• Individuele bloemisten



Internationaal keurmerkhouders



Internationale ontwikkelingen

▪ Buitenlandse vraag naar duurzamer geteelde bloembollen 
neemt toe

▪ Kansen voor export met On the way to PlanetProof 

▪ Biedt meer dan alleen garanties over middelengebruik, 
vanwege integrale benadering duurzaamheidsthema’s



Explosieve groei hectares 
(alle plantaardige producten)



Trends duurzaamheid

Vraag naar productgarantie: transparante 

duurzame productie van elk zakje bollen en 

elke bos bloemen

Bijdrage aan biodiversiteit: veilig & nuttig voor 

insecten zoals bijen en vlinders

Groen moet groen zijn: consument gaat uit van 

duurzame productie



Inzet op PlanetProof

• Productgarantie voor bollen & bloemen

• Gezamenlijk opstellen van criteria

• Aansluiten bij de markt van AGF

• Sterke imago van Nederlands product

• Voldoen aan alle eisen (inter)nationale retail

• Internationale vergelijking via Standards Map

• Voldoet aan eisen ‘duurzaam inkopen’

• Onafhankelijke audits & certificering

• Internationale naam & uitstraling



Tijdslijn PlanetProof

2014: start ontwikkeling schema Bloembollen

2015: oplevering schema Bloembollen

2016: certificering eerste Bloembollen

& start ontwikkeling schema Bolbloemen

2017: oplevering schema Bolbloemen

2018: certificering eerste Bolbloemen



Uitnodiging Event
Deelname gratis, inschrijven via website Flower Science



Meer informatie

www.planetproof.eu

http://www.planetproof.eu/
http://www.planetproof.eu/500/home.html

