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5. Inleiding 

Suiker Unie is vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Zoals eerder aangegeven in de 
inleiding, heeft Suiker Unie een duurzaamheidsprogramma opgesteld: Plant and Planet.  
In sommige teelten en sectoren wordt volop aandacht besteed aan duurzaamheid. Hoe ver zijn 
andere sectoren in de landbouw eigenlijk? En in hoever zijn deze ontwikkelingen toepasbaar in 
de teelt van suikerbieten? Dit zijn enkele vragen die beantwoord zullen worden in deze desk 
research. 
Door bij andere sectoren en bedrijven te kijken, zullen er oplossingen of maatregelen gezien 
worden, waarvan het in eerste instantie niet mogelijk lijkt om deze toe te passen op de 
suikerbietenteelt. Toch kan het zo zijn dat deze maatregelen wel degelijk gebruikt kunnen 
worden. Er wordt ‘out of the box’ gedacht, wat erg interessante oplossingen of ideeën kan geven. 
 
Bij deze desk research is gekeken naar de fruitteelt- en boomteeltsector. Deze twee sectoren zijn 
allemaal in de open lucht en hebben daarom te maken met enkele beperkingen, zoals drift en 
teeltvrije zones/slootkanten. 
  
Om inzicht te krijgen hoe gewasbeschermingsmiddelenproductiebedrijven en 
bemiddelingsbureaus over duurzaamheid denken en hiernaar handelen zijn er bedrijven, zoals 
Syngenta Crop Protection, Unilever, Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond (NAV), McCain en Stichting Veldleeuwerik bekeken. Deze bedrijven zijn erg 
betrokken bij de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid. 
 
In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens fruitteelt en boomteelt aan bod. Daarna 
zal van Syngenta Crop Protection, Unilever, CLM, NAV, McCain en Stichting Veldleeuwerik 
beschreven worden hoe deze organisaties over duurzaamheid denken en hoe dit gestimuleerd 
wordt. In het laatste hoofdstuk van deze desk research zullen de verschillen en overeenkomsten 
van de hoofdstukken binnen dit onderdeel, vergeleken en bekeken worden.  
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6. Fruitteelt 

Het aantal gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in Nederland bedraagt ongeveer 1.700. Al deze 
bedrijven bij elkaar hebben een productiewaarde van 405 miljoen euro. 
(http://www.lto.nl/nl/25222723-Fruitteelt.html?path=12102327/10379153, 11-05-2011)  
‘Duurzaamheid’ is in de fruitteelt een begrip waar fruittelers steeds meer mee te maken krijgen. 
Consumenten worden steeds mondiger en willen voedsel dat zo min mogelijk schade aan het 
milieu berokkend. In de fruitteelt wordt er al gesproken over duurzaam fruit. Duurzaam fruit 
betekent dat het fruit geteeld is met respect voor mens en milieu.  
(http://www.bedrijfsfruit.nl/over-ons/duurzaamheid/, 11-05-2011) 
 

6.1 Huidige ontwikkelingen 

Momenteel zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. Er zijn verschillende organisaties bezig 
om fruittelers bewust met duurzaamheid om te laten gaan. 
 
Good practices  
 
In 2010 heeft Telen met Toekomst in samenwerking met ‘Duurzaam telen begint bij jou’ een 
vijftal good practices opgezet. Good practices zijn acties of maatregelen die beter zijn voor het 
milieu dan reeds bestaande maatregelen. Good practices zijn maatregelen die minder 
milieubelastend zijn, dus beter. Hieronder een korte samenvatting van de good practices die 
Telen met Toekomst voor de fruitteelt heeft opgezet. 
 

1. Het gebruik van venturidoppen 
Langs waterranden worden steeds meer venturi-doppen gebruikt. Deze doppen hebben een 
grote druppel en daarnaast hebben ze een goed bestrijdingsresultaat. In samenwerking met het 
eenzijdig spuiten van de buitenste rij bomen, zal een teler veel driftreductie verwezenlijken. 
 

 
Figuur 1 Venturidop 

(http://www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl/file.axd?file=2010%2F3%2FSchurftbestrijdingmetgrovedruppel.
pdf, 03-05-2011) 

2. Fruitmot onder controle houden  
Fruitmot is een beestje dat voor overlast kan zorgen bij zowel appels als peren. Met het gebruik 
van het voorspellingsmodel Rimpro-Cydia zijn de bespuitingen beter te timen. RIM staat voor 
‘Relatieve Infectie Maat’. De uitkomsten van de RIM-berekeningen zijn namelijk niet absoluut. Bij 
de interpretatie van de RIM-waarden moet de schurftdruk (PAD) in het perceel en de 
schurftgevoeligheid van het ras worden meegewogen. Ook de berekeningen van de 
hoogtepunten in het infectieverloop van regenvlekkenziekte of het uitkomen van de 
fruitmoteieren in de RIMpro-Cydia-module zijn relatieve waarden. RIMpro maakt de dekking 
door preventieve en curatieve bespuitingen zichtbaar. Uitgaande van de specifieke 

http://www.lto.nl/nl/25222723-Fruitteelt.html?path=12102327/10379153
http://www.bedrijfsfruit.nl/over-ons/duurzaamheid/
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eigenschappen van de middelen wordt aan de hand van temperatuur, neerslag en bladgroei de 
lengte van de curatieve werking en de afname van de bedekking berekend. De berekende 
fungicidenbedekking wordt duidelijk weergegeven, maar heeft geen invloed op de manier 
waarop infecties worden berekend en voorgesteld (www.biofruitadvies.nl, 24-05-2011). 
 

3, 4. Natuurlijke vijanden inzetten 
Het inzetten van roofwantsen, oorwormen en sluipwespen tegen de perenbladvlo en de 
appelbloedluis zijn enkele natuurlijke vijanden. Wanneer er geen breed werkende insecticiden 
ingezet worden en natuurlijke hagen gestimuleerd worden, kunnen natuurlijke vijanden zich 
verder ontwikkelen. 
 

5. Preventieve maatregelen de basis voor de bestrijding van appelschurft en 
zwartvruchtrot 

Schimmels als schurft en zwartvruchtrot overwinteren op oud blad. In het voorjaar ontstaan hier 
nieuwe sporen, en deze infecteren het nieuwe blad. Door het oude blad te poetsen en te 
versnipperen in de winter is de vertering in het voorjaar veel beter. Een extra behandeling met 
de stikstofmeststof ureum geeft een betere vertering en een vermindering in sporen. Een goede 
bestrijding van appelschurft en zwartvruchtrot in het voorjaar, geeft een reductie in 
behandelingen in de zomer. 
(http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20D
EF.pdf, 11-05-2011) 
 
Puntemissies  
 
Naast deze good practices heeft Telen met Toekomst nog enkele adviezen voor fruittelers 
opgesteld in het kader van duurzaamheid. Om de totale emissie naar het milieu te reduceren, is 
het van belang dat er maatregelen worden genomen om puntemissie te voorkomen. Door de 
waterkwaliteitsbeheerders worden in het oppervlaktewater in Nederland nog steeds 
gewasbeschermingsmiddelen boven de norm aangetroffen. In de metingen van waterschappen 
worden fungiciden minder vaak aangetoond dan herbiciden, maar juist wel vaker in norm 
overschrijdende hoeveelheden. Specifieke middelen uit de fruitteelt die worden aangetoond zijn 
carbendazim, DMST (Eupareen), pyrimethanil (Scala) en triadimenol (Exact). Het insecticide 
imidacloprid (Admire) wordt vaak aangetroffen. In de meeste gevallen is onduidelijk waardoor 
deze overschrijding is ontstaan. In een aantal gevallen kan een directe relatie met bijvoorbeeld 
een gewasbespuiting (druppeldrift) gelegd worden. In de fruitteelt is de spuitdrift hoog in 
vergelijking met andere sectoren vanwege het zijwaarts spuiten. Daarnaast vindt er in de 
fruitteelt een groot aantal bespuitingen (25-30) per seizoen plaats. Dit betekent dat er veel 
risicomomenten zijn. Daarnaast kunnen er situaties ontstaan waarbij een ophoping van 
middelenresten ontstaat (puntbronnen), met een mogelijk risico van afstroming naar de 
omgeving, in het bijzonder naar oppervlaktewater. Een aantal emissieroutes zijn waarschijnlijk 
verantwoordelijk voor het overgrote deel van de belasting van het oppervlaktewater. Spuitdrift, 
uitspoeling, atmosferische deposities en lozingen van het transportwater van sorteermachines 
met een waterdumper van spoel- en transportwater is in principe verboden. Uitspoeling van 
middelen via drainages kan het oppervlaktewater verontreinigen. In de fruitteelt worden op 
percelen jaren achtereen dezelfde middelen gebruikt. In het voorjaar zijn er veel spuitverliezen, 
waardoor de bodem met middelen vervuild kan raken. Naast genoemde emissieroutes kunnen 
de volgende puntbronnen mogelijk een rol spelen: afspoeling van fust, lozing condenswater uit 
bewaarcellen, uit- of afspoeling vul- en spoelplaatsen van spuitapparatuur. Vanwege de 
spuittechniek kunnen fruitteeltspuiten zeer verontreinigd raken, waarmee extra punten met 
betrekking tot punt emissies gehaald kunnen worden. 

http://www.biofruitadvies.nl/
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
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Door het stimuleren in de teelt van ziekteongevoelige soorten (bijvoorbeeld het appel-ras 
Santana) aan de buitenkant van het perceel kan de drift ook verminderd worden en dus ook de 
teeltvrije zone langs de kant van het perceel. 
 
Naast de aanpak van emissieroutes pleiten verschillende experts ook voor een bronaanpak. 
Hiermee wordt bedoeld dat een fruitteler kritisch kijkt of het wel nodig is om op dat moment te 
spuiten, welk middel hij kiest, of er niet-chemische alternatieven zijn, enzovoort.  
 
Enkele oplossingen die door de experts worden aangedragen voor op en rond het erf; 

• Formulering van middelen als vloeistof of granulaat in plaats van poeder 
• Stimuleren van verpakkingen waarvan het sluitzegel niet kan wegwaaien 
• Stimuleren van technische oplossing om overlopen van de spuittank te voorkomen 

(bijvoorbeeld een vlotter in de tank of een mechanisme in de vulslang dat dichtgaat door 
de tegendruk van het water) 

• Stimuleren dat op elk erf een goede vul- en spoelplaats aanwezig is 
• Stimuleren van biofilters en biobedden als oplossing voor restvloeistof 
• Oplossingen voor fruittransportwater: 

• Uitrijden op perceel waar het fruit vandaan komt (toegestaan in concept-Besluit 
landbouwactiviteiten) 

• Onderzoek naar haalbare en praktische zuivering van fruittransportwater 
• Stimuleren dat langer gebruik wordt gemaakt van fruittransportwater, zodat 

minder volume hoeft te worden afgevoerd 
Drift; 

• Voorlichting over verbeterde spuittechniek (met name spuitdruk) 
• Voorlichting over spuiten in relatie tot de windsnelheid 
• Laagdrempelig beslissingsondersteunend systeem (BOS) gericht op de fruit- en 

laanboomteelt, bijvoorbeeld een sms-dienst 
• Ontwikkeling van niet-chemische alternatieven 

 
(http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529
.pdf, 24-05-2011 ) 
 
Overige milieuvriendelijke maatregelen 
 
Een milieuvriendelijke maatregel tegen vruchtboomkanker is het toepassen van kalkmelk. 
Bovendien is deze maatregel kosteneffectief. Perentelers zouden voor zwartvruchtrot en botrytis 
gebruik moeten maken van een waarschuwingsmodel. Bitterzout is een effectief middel om 
bladwespen en de schade te reduceren. Door gerichte middelenkeuze in rode bes, kunnen 
roofmijten gespaard worden. Feromoonvallen kunnen uitgezet worden, waarna er op het meest 
effectieve moment gebruikt gemaakt kan worden van gewasbeschermingsmiddelen. 
(http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20D
EF.pdf, 11-05-2011) 
 
Stichting Milieukeur 
 
Stichting Milieukeur (SMK) beheert en ontwikkelt de criteria van het Nederlandse merk 
Milieukeur. Hiermee tracht SMK duurzaam ondernemen betrouwbaar, inzichtelijk en 
controleerbaar te maken. De criteria komen tot stand met inbreng van wetenschappers, 
overheid, detailhandel, milieukundigen, producentenorganisaties en belangenbehartiging-

http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529.pdf
http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529.pdf
http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529.pdf
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
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organisaties van consumenten. Het controleren van SMK-certificaten geschied door 
onafhankelijke certificatie-instellingen. Hierdoor hebben de SMK-keurmerken een breed 
maatschappelijk draagvlak.  
 
SMK heeft in totaal een elftal keurmerken en certificaten ontwikkeld. Voor supermarkten is een 
‘Barometer duurzame groenten en fruit’ in het leven geroepen om deze te helpen duurzamer te 
ondernemen door duurzame groenten en fruit in te kopen. Omdat niet iedereen meteen 
duurzaam kan zijn, heeft het certificaat drie niveaus: goud (6%), zilver (5%) en brons (4%). Dit is 
het verkooppercentage dat supermarkten of groente-speciaalzaken moeten halen om de drie 
niveaus te halen. In de barometer zijn ook criteria opgenomen voor verpakkingen, afval, 
voedselveiligheid, zorg voor medewerkers en het terugdringen van energieverbruik. Zo kan een 
supermarkt gestimuleerd worden om, naast het inkopen van duurzame groenten en fruit, zelf 
wat aan het milieu te doen. 
De verpakkingen moeten vrij zijn van gehalogeneerde kunststoffen. Het afval moet gescheiden 
worden in karton/papier, groenafval, restafval en kunststofafval. Daarnaast wordt gevaarlijk afval 
afzonderlijk ingezameld. Van energie, water en licht wordt per kwartaal geregistreerd hoeveel er 
gebruikt is. Geopende reinigingsmiddelen moeten apart bewaard worden. Daarnaast moeten 
voor alle reinigingsmiddelen werkkaarten aanwezig zijn zodat medewerkers weten hoe met het 
middel om te gaan. Medewerkers van een supermarkt vallen onder de CAO voor detailhandel 
aardappelen, groenten en fruit of de CAO voor grootwinkelbedrijven in levensmiddelen. 
Producten moeten ook voorzien zijn van registratie-eisen met betrekking op traceerbaarheid. 
 
Per onderdeel kan een supermarkt punten scoren. Voor iedere procent die het bedrijf verkoopt 
boven het aandeel ‘goud’ kunnen twee punten gescoord worden, met een maximum van tien 
punten. Voor het aantal producten met duurzaamheidskeurmerken zijn punten te verdienen: 
> 100 producten  =  5 punten > 25 producten  = 2 punten 
> 75 producten   =  4 punten >15 producten  = 1 punt 
> 50 producten   =  3 punten 
Wanneer het afval goed wordt gesorteerd, kan het bedrijf één punt ontvangen. Jaarlijks dient er 
een energie-actieplan opgesteld te worden. Eén maatregel dient uitgevoerd te worden. Elke 
maatregel die extra wordt uitgevoerd, krijgt een bonus-punt. Maximaal zijn hier drie punten te 
verdienen. Naast deze maatregelen, kan er voor het onderdeel ‘Elektriciteit, gas en water’ een 
maximum van zeven punten behaald worden. Bij ‘Hygiëne en reinigingsmiddelen’ kan een punt 
behaald worden. Bij de keuze voor een duurzaam vervoersmiddel en/of het Nieuw Rijden, 
kunnen er minimaal vier en maximaal acht punten gehaald worden. Wanneer aan de zeven eisen 
wat betreft de medewerkers voldaan wordt, kan een supermarkt zeven punten halen. Een 
supermarkt of groente-speciaalzaak die actief deelneemt aan onderzoeksprojecten kan per 
project een punt krijgen, met een maximum van drie punten. 
 
Om het uiteindelijk goud, zilver of bronzen certificaat te ontvangen, zullen er respectievelijk 
minimaal twaalf, tien of acht punten behaald moeten worden. (www.smk.nl, 24-05-2011) 
 
In de ‘Fruitteelt’ van week 16-17 van 2011, is te lezen dat het verschil tussen duurzame fruiteelt 
en geïntegreerde fruitteelt aan het vervagen is. Bij beide manieren van fruit telen, worden 
biologische middelen ingezet. De nieuwste fungiciden hebben soms erg lage milieu-
belastingspunten. Het verschil tussen wel of niet biologisch is niet meer zo extreem nu beide 
manieren van telen residuarm of residuvrij fruit telen.  
In Nieuw-Zeeland wordt niet alleen het telen van het fruit meegenomen bij het waarderen van 
de duurzaamheid, maar ook het transport van het fruit wordt meegerekend bij de duurzaamheid. 
Is het transporteren van fruit over de gehele wereld goedkoper dan het opslaan van het eigen 

http://www.smk.nl/
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fruit? In Nederland komt 80% van de totale energiekosten van de bewaring. Bij biologische 
appels kan dit percentage zelfs nog hoger liggen.  

6.2 Toepasbare maatregelen in de suikerbietenteelt 

Tijdens het onderzoek in de fruitteeltsector, zijn enkele zaken opgevallen die toepasbaar zijn 
binnen de suikerbietenteelt: 

- Het gebruik van een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) bevorderen 
- Het stimuleren van het gebruik van natuurlijke vijanden 
- Het beperken van de puntemissies 
- Het opstellen van een duurzaamheidsbarometer voor de suikerbietenteelt 

 
Het stimuleren van het gebruik van beslissingsondersteunende systemen bij telers is een 
maatregel die in de suikerbietenteelt gebruikt kan worden. Het huidige waarschuwingssysteem 
van het IRS kan verder uitgebreid worden door niet alleen een waarschuwing uit te brengen voor 
de eerste fungicidebespuiting, maar bijvoorbeeld ook voor herbicidenbespuitingen en dan met 
name het juiste tijdstip van bespuiten (’s morgens, ’s avonds etc.). Een goed voorbeeld hiervan is 
het in de fruitteelt aanwezige systeem van Rimpro. Voor meer informatie over Rimpro zie  
www.biofruitadvies.nl.  
 
Het stimuleren en inzetten van natuurlijke vijanden van plagen die voorkomen in de 
suikerbietenteelt, kan gedaan worden door het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Door 
insecticiden in te schakelen die de natuurlijke vijanden sparen, kunnen deze populaties ook 
uitgebreid worden en zodoende de ziektedruk in het perceel laag houden. In de fruitteelt wordt 
met deze manier al volop gewerkt, met succes. Door het inzetten van natuurlijke vijanden, 
kunnen bepaalde plagen bestreden worden, zonder dat daar veel gewasbeschermingsmiddelen 
aan te pas komen. Een andere manier die de fruitteelt gebruikt om de driftreductie naar het 
oppervlaktewater te beperken is het inzetten van ziekteongevoelige rassen langs de kant van het 
perceel. Deze manier is ook toepasbaar in de bietenteelt door rassen in te zetten langs 
watervoerende sloten die minder ziektegevoelig zijn.  
 
Het beperken van puntemissie is een maatregel die niet direct alleen ingezet kan worden in de 
teelt van suikerbieten, maar gebruikt kan worden in alle sectoren. Dit omdat deze maatregel 
bijdraagt aan een schoner en beter milieu en dat is voor iedereen belangrijk. Het is belangrijk dat 
niet alleen fruittelers, maar ook suikerbietentelers hier extra hun aandacht op vestigen en zo 
vervuiling van het oppervlakte-water voorkomen. Wat betreft het beperken van drift en de 
uitspoeling van middelen naar de bodem kunnen bietentelers nog veel leren van fruittelers. 
Fruittelers voeren 25-30 bespuitingen per jaar uit, waardoor ze veel ervaring hebben op dit 
gebied. Puntemissies worden niet alleen in de fruiteelt ingezet, maar ook in de bietenteelt. 
Emissieroutes daarentegen zijn voor de fruitteelt wel anders dan voor de suikerbietenteelt.  
 
De fruitteelt-sector is enorm vooruitstrevend als het gaat om het verkopen van duurzaam fruit. 
Winkels die gebruik maken van de Barometer voor duurzame groente en fruit (zie Stichting 
Milieukeur), worden verplicht om duurzaam fruit te verkopen. Om een duurzame bietenteelt te 
stimuleren zou de Suiker Unie ook een dergelijke barometer op moeten stellen om zodoende 
onderscheid te maken in duurzaam geproduceerde suiker en minder duurzaam geproduceerde 
suiker.  
 

http://www.biofruitadvies.nl/


   

[Duurzame suikerbietenteelt]  12 
 

7. Boomteelt 

In Nederland zijn er ongeveer 3.500 boomkwekers. Het gaat hier om een oppervlakte van 17.000 
ha in totaal. Deze boomkwekers bij elkaar hebben al behoorlijk wat bereikt op het gebied van 
duurzaamheid. Zo is ten opzichte van 1998 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 
ongeveer 40% gedaald. Grootwinkelbedrijven eisen het hele jaar door duurzame producten van 
hoge kwaliteit.  
(http://www.lto.nl/nl/25222726-Boom_en_vaste_plantenteelt.html?path=12102348/10379165, 
11-05-2011) 
Duurzaamheid wordt in de boomteelt over het algemeen als volgt beschreven: Duurzaamheid is 
een continu proces met een lange termijndoelstelling waaraan blijvend richting gegeven moet 
worden. Het is een dynamisch proces, waarbij de intrinsieke motivatie van de individuele kweker 
een belangrijke rol speelt. Binnen de bedrijfssector is er aandacht voor de ecologische-, sociaal 
culturele- en economische ontwikkeling (plant, people, profit).  
 
Een gezonde balans geeft een garantie voor een leefbare omgeving in de toekomst. 
(http://www.groenisleven.nl/duurzaamheid, 11-05-2011) 

7.1 Huidige situatie 

In de boomteeltsector zijn verschillende organisaties bezig met het stimuleren van duurzaam 
bomen kweken. Organisaties als Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland en Groen is 
Leven hebben verschillende manieren om te kijken naar duurzaamheid en hoe dit aan te pakken. 
 
In de boomteeltsector is in 2009 de vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN) 
opgericht. Deze leden van de vereniging telen hun producten op duurzame wijze volgens 
Milieukeur.  
In april 2011 zijn ongeveer 50 kwekers aangesloten bij DBN. Deze kwekers delen hun kennis en 
ervaringen op het gebied van duurzame boomkwekerijen. Tezamen worden de werkwijze en het 
duurzaam ondernemerschap op de bedrijven aangescherpt. De kwekers zijn vooroplopende, 
innovatieve bedrijven van duurzaam ondernemerschap. Duurzame boomkwekers bespreken hun 
manier van duurzaam ondernemen graag met andere partijen in de keten, zoals met afnemers. 
Ze leggen uit wat duurzaam groen inhoudt, hoe dit te herkennen is en wat de toegevoegde 
waarde van duurzaam kweken precies is. 
 
Kwekers die aangesloten zijn bij DBN voeren concreet de volgende activiteiten uit: 

1. Er worden alleen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt wanneer dit echt nodig is; 
2. Selectief werkende bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting worden ingezet; 
3. Natuurlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt; 
4. Voornamelijk organische meststoffen inzetten en beperkt gebruik van kunstmest. Hierbij 

worden grondmonsters als uitganspunt gebruikt; 
5. Natuurlijke vijanden worden ingezet om schadelijke insecten te bestrijden; 
6. Actief natuurbeheer. 

(www.duurzamebomen.nl, 04-05-2011) 
 
Milieukeur 
 
Het Milieukeur is een onderdeel van Stichting Milieukeur. Het accent bij Milieukeur voor 
Boomkwekerijproducten ligt op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen. Op deze punten kan de meeste winst geboekt worden. Er worden alleen 

http://www.lto.nl/nl/25222726-Boom_en_vaste_plantenteelt.html?path=12102348/10379165
http://www.groenisleven.nl/duurzaamheid
http://www.duurzamebomen.nl/
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gewasbeschermingsmiddelen toegestaan die het milieu zo min mogelijk belasten. Daarnaast 
wordt biologische bestrijding gestimuleerd. Elk jaar wordt een kweker verzocht om een 
gewasbeschermingsplan op te stellen. Hiermee kan aangetoond worden dat de kweker aan de 
eisen van Milieukeur voldoet. De inkoop, voorraad en het verbruik van 
gewasbeschermingsmiddelen moet verplicht geregistreerd worden. 
Voor de bemesting op het bedrijf moet ook een bemestingsplan opgesteld worden. Het gebruik 
van N en P2O5 moet geregistreerd worden. Boomkwekers moeten ook een waterplan opstellen. 
Hierin staat vermeld hoeveel water er verbruikt zal gaan worden, waar dit water vandaan komt 
en hoe dit water toegediend wordt. Voor al deze onderdelen zijn verschillende punten te 
behalen. (www.smk.nl, 24-05-2011) 
 
Puntemissies 
 
De mogelijke emissiebronnen in de boomkwekerij zijn grotendeels vergelijkbaar met die in de 
fruitteelt (zie hoofdstuk 6, Fruitteelt) en andere vollegrondsteelten. De emissieroutes zijn te 
herleiden naar het klaarmaken van de middelen voor de bespuitingen van gewassen op het veld. 
Bij de bespuitingen op het veld kan dan voornamelijk belasting van het oppervlaktewater 
ontstaan door druppeldrift en bij vaste plantenteelt ook het nadruppelen van de spuitapparatuur 
bij het keren boven de sloot.  
 
Enkele oplossingen die experts aandragen om de bovenstaande problemen te lijf te gaan zijn de 
volgende; 

• Voorlichting over bestaande drift reducerende spuittechnieken. In de fruitteelt zijn op dit 
moment reeds diverse maatregelen van kracht om driftemissie tegen te gaan, zoals het 
gebruik van driftarme doppen. Soms wordt echter nog bij verkeerde druk gespoten, of bij 
teveel wind. Er is behoefte aan gerichte voorlichting om te laten zien dat spuiten met 
drift-reducerende doppen in combinatie met lage druk effectief is, en dat spuiten bij 
teveel wind niet gunstig is voor zowel de emissie als de plaagbestrijding. 

• Laagdrempelig beslissingsondersteunend systeem gericht op de fruit- en laanboomteelt. 
Verstandig middelengebruik, door alleen te spuiten op moment dat bespuiting nodig is 
en effectief, kan bijdragen aan de reductie van emissie van middelen naar het water. Een 
belangrijk hulpmiddel hiervoor is het gebruik van beslissingsondersteunende systemen 
(BOS). Voor de fruit- en boomteelt dienen dergelijke systemen zeer laagdrempelig te zijn, 
zodat telers niet iedere dag op de computer hoeven te kijken, maar bijvoorbeeld een 
sms-waarschuwing krijgen op het moment dat een ziekte de kop op dreigt te steken en 
bespuiting zinvol is. 

(http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529
.pdf, 24-05-2011) 
 
Telos model 
 
In 2009 is Productschap Tuinbouw gestart om voor de boomkwekerij duurzaamheidscriteria op te 
stellen in de vorm van een bedrijfsscan. Dit project bestaat uit drie fasen waarvan de eerste twee 
al zijn voltooid. Hierin is het Telos-model geschreven voor de boomkwekerij en getest in de 
sector. In fase drie worden de indicatoren als CO2 footprint, water-footprint en biodiversiteit 
meegenomen.  
(http://www.tuinbouw.nl/project/beoordelingssysteem-duurzaam-inkopen, 04-05-2011) 
(www.groenisleven.nl, 04-05-2011) 
 
 

http://www.smk.nl/
http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529.pdf
http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529.pdf
http://www.schonebronnen.nl/pdf/factsheet_insecticiden_fruitteelt_en_boomkwekerij_090529.pdf
http://www.tuinbouw.nl/project/beoordelingssysteem-duurzaam-inkopen
http://www.groenisleven.nl/
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Tijdens de eerste fase van het project (2009) is er een werkgroep opgericht waarin diverse 
partijen vanuit de boomkwekerij zijn samengebracht om als denktank te fungeren bij het 
ontwikkelen van het duurzaamheidsmodel. In deze denktank zitten vertegenwoordigers van de 
Land- en Tuinbouw Organisaties (ZLTO, LLTB en LTO Noord), Nederlandse Bond voor 
Boomkwekers (NBvB), Anthos (Handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten), HAS Kennis 
transfer en kwekers met een diversiteit in achterban (Biologisch, MilieuKeur, MPS). 
 
Om het Telos-model te laten slagen is er veel wetenschappelijke literatuur gebruikt om de 
normen voor de indicatoren vast te stellen. Ook zijn de indicatoren "omgeschreven" naar een 
voor de boomteelt geschikt model. 
 
Na fase 1 was een robuust theoretisch model beschikbaar dat vervolgens in fase 2 uitgebreid is 
getoetst in het werkveld. Dit heeft geresulteerd in de set indicatoren zoals deze nu in de scan 
staan. Uiteraard blijft dit aan veranderingen onderhevig omdat de indicatoren en de normen 
worden aangepast indien dit nodig is. 
 
Ook zullen er in de toekomst indicatoren worden toegevoegd zoals de CO2 footprint, water-
footprint en biodiversiteit. Hiermee zijn momenteel enkele studenten van de HAS Den Bosch 
druk mee bezig gedurende hun afstudeerproject. 
 
Binnen het Telos-model worden 3 niveaus onderscheiden; de kapitalen, de voorraden en de 
indicatoren. Met kapitalen worden de 3 P’s bedoeld, in goede balans met elkaar. 
 
Planet; de kwantiteit en kwaliteit van de natuur (Ecologisch kapitaal); 
People; het lichamelijke en geestelijke welzijn van de mens (Sociaal Cultureel kapitaal); 
Profit; een gezonde economische ontwikkeling (Economisch kapitaal). 
 
Binnen de kapitalen vallen voorraden. Een voorraad kan worden gedefinieerd als: de essentiële 
elementen die samen de kwaliteit en kwantiteit van het kapitaal bepalen. 
 
Binnen de voorraden vallen de indicatoren die worden gedefinieerd als: graadmeters waarmee 
de scan is opgebouwd.  
 
Bij de scan hoort een uitleg over de indicator. Vervolgens wordt de indicator getoetst aan de 
hand van een vraag waarbij een aantal antwoorden mogelijk zijn. Om het evenwicht tussen de 3 
kapitalen in balans te houden zijn er gewichtsfactoren aan de voorraden en indicatoren 
toegekend. Uiteindelijk komen ze allemaal op 100% uit. 
 

 
Figuur 2 Graadmeters waarmee de scan in opgebouw (www.groenisleven.nl, 24-05-2011) 
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Bijvoorbeeld: 
Kapitaal Ecologisch (Planet) heeft de volgende voorraden: 
Agrarische natuur = 20% 
Bodem en Water  = 65% 
Delfstoffen  = 7,5% 
Lucht   = 7,5% 
Samen bedraagt dit 100%. 
 
Het totaal van de voorraden voor de andere P´s komen ook op 100% uit. Op deze wijze worden 
de 3 P´s in balans gebracht. Op dezelfde manier is een onderverdeling gemaakt tussen de 
indicatoren. Als de scan interactief wordt zal hiermee automatisch gerekend gaan worden. Op dit 
moment geeft het een beeld hoe zwaar een indicator en een voorraad meetelt. 
(http://www.groenisleven.nl, 24-05-2011)  
 
Door het Telos-model in te vullen wordt er een score berekend. Aan de hand van deze score kan 
een teler bepalen of het bedrijf duurzaam bezig is en aan welke punten er nog gewerkt moet 
worden. 
 
Good practices 
 
Telen met Toekomst heeft in 2010 vijf good practices opgesteld voor, onder andere, de 
boomkwekerij.  
 

1. Spuit op het juiste moment 
Door rekening te houden met de weersomstandigheden, kan de effectiviteit van een bespuiting 
worden verbeterd. Als hulpmiddel om het juiste moment van bespuiten te volgen, wordt het 
adviesprogramma Gewis naar voren geschoven. 
 

2. Spint geïntegreerd bestrijden  
Roofmijten kunnen komen op een plek waar bespuitingen niet komen. Er zijn verschillende 
voorbeelden waar kwekers het prettig vinden samen te werken met de roofmijt. 
 

3. Tijdige mechanische onkruidbestrijding uitvoeren 
Het is verstandig om voor opkomst het onkruid mechanisch te bestrijden. Hiermee worden de 
wortels beschadigd, wat cruciaal is in het vroege stadium van elk onkruid. 
 

4. Juiste middelen om natuurlijke vijanden te sparen 
Natuurlijke vijanden kunnen plagen onder controle houden. Deze natuurlijke vijanden kunnen 
gespaard blijven wanneer de teler rekening houdt met het middel dat gespoten wordt en 
wanneer er alleen gespoten wordt als dit daadwerkelijk nodig is. 
 

5. Emissie voorkomen door driftreductie 
Dit kan geschieden door het gebruik van driftarme doppen of drift-beperkende maatregelen. 
Door deze maatregelen zal er minder drift in het oppervlakte water terecht komen. 
 
Daarnaast geeft Telen met Toekomst aan dat rekening gehouden moet worden met de 
milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen. Kwekers zouden meer gebruik moeten maken 
van advies- en waarschuwingssystemen. Toeleveranciers en adviesbureaus hebben veel 
informatie over het inzetten van het juiste middel op het juiste moment. Sites geven actuele 

http://www.groenisleven.nl/
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informatie over ziekte- en plagendruk, waar een kweker zijn bestrijdingsschema op aan kan 
passen. 
Volgens Telen met Toekomst kunnen bedrijven zich nog wat meer toespitsen op een goede 
bedrijfshygiëne en bij de aankoop van plantmateriaal goed op de kwaliteit hiervan letten.  
(http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20D
EF.pdf 04-05-2011) 
 
Innovaties 
 
Het nieuwe LVS (Laag Volume Spuiten)-systeem heeft enige bekendheid gekregen de laatste tijd 
gezien het feit dat er gewerkt kan worden met een laag middelen volume. De sector zelf gebruikt 
liever het woord ‘strooien’ dan spuiten omdat dit een verkeerde beeldvorming voorkomt. Bij 
spuiten denkt iedereen aan spuitdoppen die nevel verspreiden. Bij het LVS-systeem slingeren 
schijven relatief grote druppels in het rond, met aanzienlijk minder vloeistof. Door de grove 
druppel is de drift zeer beperkt en kan de kap achterwege blijven. Enkele andere positieve 
punten aan dit systeem zijn de arbeidsbesparing, doordat de tank minder vaak gevuld dient te 
worden en er meer hectares op een dag ‘gestrooid’ kunnen worden.  

 
Figuur 2 LVS-systeem op een spuit (http://www.agricult.nl/wp-content/uploads/2011/03/A4-foto-

overzicht-opbouwsets-5.pdf, 24-05-2011) 

 
Een andere nieuwe techniek voor mechanische onkruidbestrijding is de biowieder. De in totaal 
zes tellende rotoren met freesmessen verpulveren bijna volvelds het onkruid, ongeacht het 
groeistadium: zes rotoren (werkbreedte 1,5 m) in het rijpad en drie (aan een zwenkarm van 0,6 
m) rondom de bomen. De aftakas van de trekker drijft het zestal aan. Een hydropomp op de 
machine levert de hydrauliekolie voor het roteren van het drietal, alsmede voor het horizontaal 
en verticaal bewegen van de zwenkarm. De wielen onder de machine zijn in hoogte verstelbaar 
en regelen dus de freesdiepte. Het grote voordeel van deze machine is dat er geen spuitschade 
aan de bodem is doordat er geen chemische middelen ingezet dienen te worden.  

 
Figuur 43 De biowieder. (http://www.imaxxserver.be/biowieder/biowieder.html, 24-05-2011) 

http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Top%205%20Good%20Practices%20Compleet%20DEF.pdf
http://www.agricult.nl/wp-content/uploads/2011/03/A4-foto-overzicht-opbouwsets-5.pdf
http://www.agricult.nl/wp-content/uploads/2011/03/A4-foto-overzicht-opbouwsets-5.pdf
http://www.imaxxserver.be/biowieder/biowieder.html
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Een andere manier om de onkruidbestrijding te reduceren is het afdekken van de grond rondom 
de bomen met diverse materialen. Sommige kwekers geven duidelijk de voorkeur aan fijne bark, 
anderen hebben goede ervaring met kokosvezel. Nieuw is het gebruik van afval uit de 
aardappelindustrie. Steeds meer afdekmiddelen maken het mogelijk om forse vermindering van 
onkruiden en mossen te bereiken.  
(http://www.telenmettoekomst.nl/?page=nieuws&nieuws=page&id=716, 24-05-2011) 
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV kweekt de bomen volgens Milieukeur. Het bedrijf zorgt 
voor een grote diversiteit door veel verschillende soorten bomen aan te planten. Om de bodem 
te verbeteren wordt er groenbemester ingezaaid, snoeimateriaal wordt in de grond verwerkt en 
er wordt gebruik gemaakt van organische potstalmest. In de teelt worden de bomen op grotere 
afstand geplant. Tussen de bomen worden grasbanen aangelegd tegen erosie van de bodem. Er 
wordt minimaal gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en langs sloten zijn spuitvrije 
stroken. Op het bedrijf wordt de diversiteit goed in de gaten gehouden. Er hangen nestkasten en 
er worden regelmatig vogeltellingen gedaan.  
 
Een grote diversiteit aan planten, bomen, grassen, struiken enzovoorts, biedt bescherming voor 
natuurlijke vijanden van verschillende plagen die voorkomen in de gewassen op de kwekerij.  
(Presentatie, 28-04-2011) 
 
Uniek in de duurzame boomkwekerij is de inzet van natuurlijke vijanden. Diverse insecten en 
andere dieren worden ingezet om schadelijke insecten te bestrijden.  
Natuurlijke bestrijding (bestrijding door natuurlijke vijanden) kan de ziekte- en plaagdruk op het 
bedrijf beheersbaar houden. Sommige plagen kunnen zich in korte tijd zeer snel ontwikkelen. 
Natuurlijke vijanden moeten eigenlijk al op het bedrijf aanwezig zijn voordat de ziekte of plaag 
zich openbaart. Dat zorgt voor een natuurlijk evenwicht. Schadelijke insecten en ziekten krijgen 
dan nauwelijks de kans zich explosief te vermeerderen. Figuur 5 geeft de belangrijkste natuurlijke 
vijanden in de boomteelt weer. 

 
Figuur 5 Belangrijkste vijanden in de boomkwekerij. 

(http://boomkwekerij.agriholland.nl/duurzaamheid/opdrachten.html, 24-05-2011) 

Bij de kasteelt worden natuurlijke vijanden zoals roofmijten vaak in grote hoeveelheden uitgezet, 
zodat ze voldoende aanwezig zijn om schadelijke organismen tijdig aan te pakken. In de 
buitenteelt is het veel moeilijker om te zorgen dat voldoende natuurlijke bestrijders aanwezig zijn 
vlakbij het boomkwekerijgewas. Hiervoor zijn geschikte voedselplanten en 
overwinteringsplaatsen nodig. Geschikte voedselplanten, bijvoorbeeld schermbloemigen en 
kruisbloemigen, leveren nectar en stuifmeel. Het is belangrijk om op en rond het bedrijf ook 

http://www.telenmettoekomst.nl/?page=nieuws&nieuws=page&id=716
http://boomkwekerij.agriholland.nl/duurzaamheid/opdrachten.html
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natuurelementen zoals houtwallen, bloemstroken enzovoort te hebben die natuurlijke 
bestrijders aantrekken en overwinteringsplaats bieden.  
(http://boomkwekerij.agriholland.nl/duurzaamheid/opdrachten.html, 24-05-2011) 
 
Onder biodiversiteit wordt de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten verstaan. Zo leven er 
in verschillende klimaten verschillende dieren en planten. De intensiteit van biodiversiteit wordt 
aangeduid met hoog en laag. Ergens waar veel verschillende dieren en planten leven is een hoge 
biodiversiteit. Op plaatsen waar weinig verschillende dieren en planten leven is een lage 
biodiversiteit aanwezig. In en om bijvoorbeeld een eikenboom, leven ongeveer 400 verschillende 
dieren, planten en paddenstoelen. Dit is erg bevorderlijk voor de biodiversiteit. De boomteelt kan 
hier goed op inspelen door de eerder genoemde maatregelen toe te passen. 
(www.biodiversiteit.com, 05-05-2011) 

7.2 Toepasbare maatregelen in de suikerbietenteelt 

Tijdens het onderzoek in de boomteeltsector, zijn enkele zaken opgevallen die toepasbaar zijn 
binnen de suikerbietenteelt: 

- Het gebruik van een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) bevorderen 
- Mechanische onkruidbestrijding 
- Toepassen van een Laag Volume Systeem (LVS) 
- Vergroten van de biodiversiteit en juiste middelen keuze 

 
Op het juiste moment bestrijdingsmiddelen toepassen is een maatregel die direct over genomen 
kan worden in de suikerbietenteelt. Het IRS heeft momenteel al een waarschuwingssysteem voor 
fungicide bespuitingen. Het gebruik hiervan bij telers zou echter meer gestimuleerd kunnen 
worden door de Suiker Unie.  
 
Het mechanisch bestrijden van onkruid in de suikerbietenteelt kan meer gestimuleerd worden, 
mits dit duurzaam is ten opzichte van het energieverbruik. Hiermee wordt namelijk het gebruik 
van milieu belastende gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd. Wanneer er met schoffelen 
meer brandstof verbruikt wordt, zal dit niet duurzamer zijn dan het gebruik van middelen met 
een laag aantal Milieu Belasting Punten (MBP). Een van de good practices is het tijdig uitvoeren 
van mechanische onkruidbestrijding. Dit is een punt waar de Suiker Unie telers in kan stimuleren 
omdat telers nu vaak aanvullend een mechanische onkruidbestrijding inzetten in plaats van 
vervangend. Om dit te stimuleren zal er voorlichting aan telers gegeven moeten worden wat de 
voordelen zijn van alleen mechanische onkruidbestrijding.  
 
Een manier in de boomkwekerij is het toepassen van een LVS-systeem voor de bestrijding van 
onkruiden. Dit zou voor de suikerbietenteelt een goede methode zijn om het middelengebruik te 
kunnen reduceren, mits dit systeem ook verkrijgbaar wordt in werkbreedtes die gangbaar zijn in 
de bietenteelt.  
 
Het kiezen van de juiste middelen om natuurlijke vijanden te sparen en daarnaast het vergroten 
van de biodiversiteit door middel van bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, zijn twee belangrijke 
maatregelen die wat extra’s kunnen toevoegen aan de suikerbietenteelt. Het sparen van 
natuurlijke vijanden kan gedaan worden door middel van het inzetten van selectieve 
gewasbeschermingsmiddelen die tegen bepaalde insecten werken. Door bloemrijke akkerranden 
aan te leggen, zullen veel natuurlijke vijanden zich hierin schuilhouden. De bloemen geven 
voedsel voor de volwassen insecten in de vorm van nectar en stuifmeel. Alleen de larven eten 
insecten. Daarom worden de eitjes in kolonies van plagen gelegd.  
 

http://boomkwekerij.agriholland.nl/duurzaamheid/opdrachten.html
http://www.biodiversiteit.com/
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Unilever heeft een plan of action samengesteld om biodiversiteit in de akkerbouw te bevorderen. 
Dit gehele plan is te vinden op 
http://www.growingforthefuture.com/cms/pages/documents/Biodiversity%20Action%20Plan%2
0preparation%20guidance.pdf (17-05-2011) 
 
De Suiker Unie maakt gebruik van het programma Unitip®. Binnen de boomkwekerij bestaat het 
Telos model, wat hetzelfde doel nastreeft namelijk het stimuleren van duurzaam telen. Het Telos 
model werkt niet alleen met de onderdelen bemesting en bodem maar ook bijvoorbeeld met de 
omgeving van het bedrijf en de werkomstandigheden. De volgende punten van het Telos model 
zijn interessant om te implementeren in het programma Unitip®: 

- Water footprint 
- CO2 footprint 
- Biodiversiteit 
- Kapitalen (de 3P’s People, Planet, Profit) 

 

http://www.growingforthefuture.com/cms/pages/documents/Biodiversity%20Action%20Plan%20preparation%20guidance.pdf
http://www.growingforthefuture.com/cms/pages/documents/Biodiversity%20Action%20Plan%20preparation%20guidance.pdf
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8. Duurzaamheid bij verschillende organisaties 

Niet alleen bij Suiker Unie, maar duurzaamheid is bij andere organisaties ook een belangrijk punt. 
Dit hoofdstuk zijn enkele organisaties bekeken hoe deze over duurzaamheid denken. 

8.1 Syngenta Crop Protection 

Syngenta Crop Protection is gevestigd in Basel, Zwitserland. Het ontwikkelt, vermarkt en 
verkoopt bloemen-, groenten- en veldgewaszaden en daarnaast ook gewasbeschermings-
middelen. Het is een bedrijf dat wereldwijd opereert in meer dan 90 landen. Het bedrijf heeft als 
missie om het potentieel van planten tot leven te brengen. Dit wordt gedaan door kennis, 
wereldwijde vertegenwoordiging en goede relaties met de klanten. Hiermee draag het bedrijf bij 
aan de bescherming van het milieu, verhoogde plantproductiviteit en wordt de gezondheid en de 
kwaliteit van het leven verbeterd. (www.syngentacropprotection.com, 26-05-2011) 
 
Syngenta heeft duurzaamheid altijd al belangrijk gevonden. Het bedrijf vindt dat telers 
gewasbeschermingsmiddelen verantwoord moeten inzetten. Het juiste moment en het bekijken 
van andere maatregelen is erg belangrijk. Neveneffecten en opletten dat middelen niet ergens op 
een ongewenste plek terecht komen, zijn pijlers waar telers zich nog meer op moeten richten.  
Wanneer enkele ondernemers zich niet houden aan de voorgeschreven regels, kunnen deze de 
bedrijfsvoering in de gehele sector op het spel zetten. Om dit te voorkomen maakt Syngenta 
duidelijke etiketten met daarop het gevaar voor mens en milieu bij het inzetten van gewas-
beschermingsmiddelen. Een speciaal stewardshipteam helpt de teler bij het begeleiden van een 
product. Hierbij wordt geholpen met spuittechniek, het naleven van de etiketvoorschriften en 
emissie besparing. Doordat Syngenta contact heeft met de praktijk, hoopt ze dat loonwerkers en 
telers het zorgvuldig handelen oppakken. 
(http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Toekomstvizier%207%20DO%20LR.pdf, 05-05-2011) 

8.2 Unilever 

Unilever is een bedrijf met een wereldwijde omzet van ongeveer €44,3 miljard. Het bedrijf 
ontwikkelt en vermarkt voedingsmiddelen, producten voor de persoonlijke en de huishoudelijke 
verzorging. In 2010 heeft het bedrijf het Sustainable Living Plan geïntroduceerd. Dit plan is 
opgedeeld in drie onderdelen: 1 miljard mensen helpen om hun gezondheid en welzijn te 
verbeteren, het halveren van de milieuvoetafdruk van de producten van Unilever en 
landbouwgrondstoffen gebruiken die voor 100% afkomstig zijn uit duurzame landbouw. 
(www.unilever.nl, 17-05-2011) 
 
Unilever heeft in Italië proefvelden aan laten leggen voor proeven met kunstmest. Voorheen 
werd er zo veel mogelijk kunstmest gestrooid omdat het goed voor de opbrengst was. Na de 
proef die zes maanden duurde, werd duidelijk dat giften met N, P en K behoorlijk verminderd 
zouden kunnen worden. In drie jaar tijd is het gebruik van N, P en K verminderd met 
respectievelijk 16%, 66% en 60%. De opbrengst daarentegen daalde niet, maar steeg. 
(http://www.growingforthefuture.com/good+stories/, 17-05-2011) 

8.3 Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) 

Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) stimuleert duurzame landbouw met een 
verbrede functie. Daarnaast werkt CLM aan het verbeteren van de relatie tussen de landbouw en 
de samenleving. Om dit te bewerkstelligen helpt CLM met het opzetten van innovatieve 
projecten, doet ze mee in debatten om de relatie tussen de landbouw en de samenleving te 
verbeteren en CLM bemiddelt tussen verschillende partijen wanneer deze niet op één lijn liggen.  

http://www.syngentacropprotection.com/
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Toekomstvizier%207%20DO%20LR.pdf
http://www.unilever.nl/
http://www.growingforthefuture.com/good+stories/
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Stichting CLM bestaat uit een Adviesraad, een gemengd gezelschap dat de visie en strategie van 
de stichting bediscussieert. Deze raad geeft advies aan Stichting CLM en CLM Onderzoek en 
Advies BV. 
Het onderzoeks- en adviesbureau geeft onafhankelijk advies aan overheden en bedrijven. Hierbij 
wordt er nauw samengewerkt tussen de opdrachtgever en mensen in het veld. 
CLM heeft verschillende thema’s waaraan gewerkt wordt: 

- Stad en Platteland. Hierbij worden stedelingen gemotiveerd en geïnteresseerd voor het 
platteland. Telers leren hierop in te spelen. 

- Overheidsbeleid. Telers en de overheid staan vaak ver uit elkaar. CLM probeert beiden 
bij de discussies te betrekken en te werken met gebiedscontracten en beloningsvormen 
voor groene diensten.  

- Natuur en Landschap. Het ontwikkelen en begeleiden van nieuwe vormen van 
natuurbeheer, en het maken van voorlichtingsmateriaal zijn acties die CLM onderneemt 
om deze thema’s actief te laten worden bij telers, overheden en bedrijven. 

- Biodiversiteit. Van genetische diversiteit en functionele en begeleidende biodiversiteit 
wordt onderzocht hoe telers dit beter kunnen benutten op hun bedrijf.  

- Recreatie en zorg. Landbouwbedrijven kunnen inspelen op de wens van mensen om 
steeds meer het platteland op komen zoeken voor hun rust. CLM geeft kennis aan telers 
om hier beter mee om te gaan en de kansen te benutten. 

- Biologische Landbouw en Bodem. Uitwisseling van kennis en ideeën tussen biologische 
en gangbare landbouw. De bodem moet weer belangrijker worden. Knelpunten helder 
maken voor de consument en voor de telers. 

- Keten en Markt. Het stimuleren van de markt om duurzame landbouw meer onder de 
aandacht van de consument te krijgen met behulp van onder andere keurmerken en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

- Energie en Klimaat. Aanpassen aan de klimaatveranderingen en bedrijven helpen met 
het verminderen van de emissies. Daar heeft CLM enkele handige instrumenten (de 
Klimaatlat, regiomodel) voor aangeleverd. 

- Veehouderij. Adviseren van overheden voor een beter beleid, bedrijven helpen om te 
zorgen dat er minder mineralen-verliezen zijn, een betere dierengezondheid en meer 
welzijn voor de dieren aanpakken. 

- Teelt en Gewasbescherming. Mogelijkheden zoeken om de gewassen optimaal te 
beschermen met minimale effecten voor het milieu. 

- Water. CLM helpt om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en omgeving van het water te 
verbeteren. 

(www.clm.nl, 22-05-2011 & persoonlijke communicatie, 12-05-2011) 

8.4 Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) 

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is een belangenbehartigingsorganisatie voor 
akkerbouwers. De vakbond zet zich in voor faire prijzen; kostprijzen plus ondernemersmarge. 
Maatschappelijk duurzaam produceren is een ander speerpunt van de NAV. De wensen van de 
samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien 
van de kwaliteit van de producten. Dat is wat NAV belangrijk vindt bij maatschappelijk duurzaam 
produceren. Hiermee wordt getracht de volgende generatie zo min mogelijk te belasten met de 
gevolgen van de huidige productiemethode. Dit betekent dat er zo efficiënt mogelijk omgegaan 
moet worden met hulpstoffen, schadelijke emissies voorkomen en zuinig omgaan met de grond.  
 
De NAV is niet direct bezig met duurzaamheid. Het belangrijkste vindt de NAV dat hier wel een 
meerprijs voor betaald dient te worden. Telers investeren om duurzaam te kunnen telen, maar 
zolang dit niet betaald wordt, zullen veel telers hier toch niet aan beginnen. De prijs die op dit 

http://www.clm.nl/


   

[Duurzame suikerbietenteelt]  22 
 

moment voor producten betaald wordt, is vaak al onder de kostprijs, of in ieder geval onder de 
kostprijs plust marge. Wanneer hier investeringskosten bij komen om duurzamer te gaan 
ondernemen, wordt de kostprijs hoger, maar de prijzen blijven hetzelfde. Consumenten willen, in 
tegenstelling tot biologische producten, nog geen meerprijs betalen voor duurzaam 
geproduceerde producten.  
 
Om telers te attenderen op duurzaamheid en het feit dat dit steeds belangrijker wordt, 
stimuleert de NAV de teelt van eiwithoudende gewassen en het Masterplan Mineralen 
Management. 
Het Masterplan Mineralen Management (MMM) is een initiatief van Productschap Akkerbouw, 
vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland en de NAV. Aanleiding om dit project op te starten is de 
voedselzekerheid en de toenemende schaarste van minerale grondstoffen voor plantaardige 
productie. Hierdoor kan de akkerbouw minder en slimmer bemesten met behoud van het 
rendement. Uitbreiding van areaal om in de behoefte van plantaardige producten te voldoen, zal 
nu ten koste gaan van de natuurlijke omgeving. Dit is niet duurzaam en daarom zal gezocht 
moeten worden naar een efficiënte benutting van nutriënten en areaal met een minimale 
belasting voor de omgeving. 
Daarnaast stimuleert de NAV om meer eiwithoudende gewassen te gaan telen in Nederland. 
Momenteel is Nederland maar voor 23% zelfvoorzienend als het gaat om eiwithoudende 
gewassen. Hierdoor is het land te veel afhankelijk van import. Het slepen van voedsel over de 
wereld kan niet altijd duurzaam zijn. Het gebruik van in Nederland geproduceerde eiwit 
gewassen krijgt nog onvoldoende steun van bijvoorbeeld de veevoedersector omdat zij deze 
gewassen te duur vinden. (www.nav.nl, 17-05-2011) 

8.5 McCain 

McCain is een verwerker van aardappelen. Het bedrijf produceert gezonde en natuurlijke 
aardappelproducten. In 2007 heeft het bedrijf een programma opgezet in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 punten zijn vastgelegd, die in 2012 volbracht 
moeten zijn.  

1. Producten ontwikkelen op basis van niet-gefrituurde aardappelen. Deze bevatten alle 
natuurlijke voedingsstoffen van de aardappel. 

2. Door de verzadigde vetzuren in de voorbakolie te verminderen, zullen producten van 
McCain in de toekomst hooguit 20% verzadigde vetzuren bevatten. 

3. Nieuwe voorgebakken producten ontwikkelen die minder dan 50% van het huidige aantal 
vetzuren bevatten. 

4. De Europese richtlijnen voor de voedingsindustrie gaan volgen wat betreft het zout in 
kant en klare diepvriesproducten. 

5. De veiligheid van het personeel garanderen door regelmatig nieuwe opleidingen aan te 
bieden en strenge preventieprocedures in te voeren. 

6. Nieuwe aardappelrassen met de beste milieuprestaties introduceren. 
7. Het verbruik van energie en water met nog eens 6% te verminderen. 
8. Een CO2 footprint maken om zo in te kunnen spelen om de uitstoot van CO2 te 

verminderen. 
9. De afstand die diepvriesproducten moeten afleggen, met 180.000 km op jaarbasis 

verminderen. 
10. Duurzame grondstoffen gebruiken voor het verpakkingsmateriaal van de producten. 
11. De kennis over landbouw verspreiden door uitwisselingsprojecten met landbouwscholen 

in Frankrijk, Marokko en Democratische Republiek Congo om zo de armoede en honger 
te bestrijden. 

 

http://www.nav.nl/
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Alle fabrieken van McCain hebben momenteel een ISO 14 001-certificering of zijn bezig met het 
behalen van dit certificaat. McCain is vooral bezig om de eigen fabrieken zo duurzaam mogelijk te 
laten produceren. Dit is in bovenstaande acties terug te zien. 
(www.mccain.nl, 22-05-2011) 

8.6 Stichting Veldleeuwerik 

Stichting Veldleeuwerik is aan de hand van tien indicatoren begonnen met een duurzame 
productie van akkerbouwgewassen. De stichting heeft oog voor milieu en mensen, realiteit van 
inkomen en er is een centrale rol voor de akkerbouwer. Om dit te bewerkstelligen werken 
akkerbouwers, adviseurs, afnemers, leveranciers en verwerkende industrieën samen.  
De doelstelling van stichting Veldleeuwerik is duidelijk: ‘Het bevorderen van het duurzaam 
produceren van akkerbouwproducten, zoals gerst, suikerbieten, uien, aardappelen, enzovoorts, 
door het systematisch toepassen van ‘best practices’ op een controleerbare manier. Dit alles in 
samenwerking tussen akkerbouwers, collecteurs, afnemers van akkerbouwproducten en de 
verwerkende industrie. De grond staat centraal bij het duurzaam produceren van de 
akkerbouwproducten; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’. Deze doelstelling 
wil de Veldleeuwerik verwezenlijken door alle deelnemers jaarlijks een duurzaamheidsplan te 
laten opstellen. Hierin wordt de visie voor de komende 5 tot 10 jaar in vastgelegd, inclusief alle 
activiteiten die dit gaan bewerkstelligen. Om het niveau te meten heeft Veldleeuwerik tien 
internationaal geaccepteerde indicatoren opgesteld.  
 
De tien indicatoren die stichting Veldleeuwerik gebruikt zijn: 

• Bodemvruchtbaarheid: dit is de basis van een akkerbouwbedrijf. Alle overige indicatoren 
zijn gerelateerd aan de eerste indicator. Deelnemers aan het project hebben allen een 
profielkuil gegraven en samen met een deskundige beoordeeld om de 
grondproblematiek in beeld te krijgen. Bodemleven, voedsel web, wormen, beworteling 
zijn thema’s die besproken worden in de ‘Bodem in Zicht’. 

• Bodemverlies: hier wordt de bedekkingsgraad van de bodem uitgedrukt in een 
bedekkingsindex. Dit zegt wat over de kans op nutriëntenverlies. Daarnaast is het 
voorkómen en vóórkomen van winderosie geïnventariseerd. 

• Voedingsstoffen: de stikstof en fosfaatbalansen worden hier nader bekeken. In het 
duurzaamheidsplan kan de teler acties opnemen door verlaging van de aanvoer van 
minerale meststoffen. Door dit plan op te stellen hoopt Veldleeuwerik ervoor te zorgen 
dat er minder vervuiling van het grond- en oppervlaktewater komt.  

• Gewasbescherming: gebruikte middelen, onkruidkaarten, gewasbeschermings- en 
spuitplannen en spuittechniek zijn bediscussieerd. Doordat bouwplansamenstellingen erg 
wisselen per bedrijf, is dit direct terug te zien in milieubelastingpunten en de kosten van 
middelen. Toch kan er bij verschillende deelnemende bedrijven vooruitgang geboekt 
worden naar aanleiding van de discussies die gevoerd zijn op het gebied van 
gewasbescherming. 

• Biodiversiteit: hier wordt het verschil weergegeven tussen de natuur van de 
akkerbouwer en de burger die graag onkruiden en bloemen ziet. Om te kijken of de 
biodiversiteit toeneemt, zullen de gele kwikstaart, de veldleeuwerik en de graspieper 
tussen Dronten en Swifterbant gemonitord worden. Akkerranden kunnen ingezet worden 
voor de functionele agrobiodiversiteit (FAB). Dit kan dienen als een schuilplaats voor 
natuurlijke vijanden van plagen en als buffer tussen de sloot en het perceel, zodat er 
minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht zullen komen. 

http://www.mccain.nl/


   

[Duurzame suikerbietenteelt]  24 
 

• Productwaarde: bij deze indicator worden bovenstaande indicatoren nog een keer 
besproken. Hier gaat het alleen om de lange termijn visie die akkerbouwers hebben over 
deze onderwerpen. 

• Energie: hierbij wordt het dieselverbruik per bedrijf nauwkeurig berekend. Verschillen 
zitten onder andere in mechanisatiegraad, bodemkwaliteit, teeltmethodiek, bouwplan en 
arbeidsorganisatie. De N2O emissie wordt berekend om de relatie te leggen tussen een 
akkerbouwbedrijf en het klimaat. 

• Water: de relatie tussen bodemgesteldheid en het toepassen van beregening wordt hier 
onder de aandacht gebracht. Het is een corrigerende maatregel om bijvoorbeeld 
groeistilstand van het gewas te voorkomen. De kwaliteit van het water is een belangrijk 
aandachtspunt. 

• Menselijk kapitaal: de energie van de ondernemer. Waar haalt deze de kennis en energie 
vandaan en waar wordt het weer in gestoken? Volgens enquêtes is samenwerking en 
kennisontwikkeling erg belangrijk hiervoor. 

• Lokale economie: niet alleen het eigen bedrijf maar de economische relatie met 
bedrijven in de regio zijn belangrijk voor een akkerbouwer. Uit een enquête blijkt dat 
slechts 10% van de deelnemers het totale gezinsinkomen uit het bedrijf haalt.  

 
De bodem staat centraal bij Veldleeuwerik. De teler wordt als middelpunt gezien waar een 
duurzaam bouwplan omheen is gebouwd. Dit bouwplan bestaat uit een onderling goed 
afgestemde opvolging van rooivruchten, maaivruchten en bodem verbeterende maatregelen. Bij 
een stabiele basis horen de indicatoren bodemvruchtbaarheid en bodemverlies. Voedingsstoffen, 
gewasbescherming, energie en water zijn kosten die gemaakt moeten worden (input). 
Productwaarde, lokale economie, menselijk kapitaal en de biodiversiteit zijn de opbrengsten 
(output) van een goed op elkaar afgestemd bouwplan. In de winter organiseert stichting 
Veldleeuwerik discussiebijeenkomsten zodat akkerbouwers van elkaar kunnen leren. In de zomer 
worden naast discussiebijeenkomsten veldbijeenkomsten georganiseerd om actiever met 
verschillende bedrijven in aanraking te komen. (www.veldleeuwerik.nl, 17-05-2011 & Duurzame 
akkerbouw, stichting Veldleeuwerik) 

8.7 Suikerbietenteelt in de Europese Unie 

CIBE is het International Confederation of European Beet Growers. De organisatie 
vertegenwoordigt 18 Europese landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Polen, Turkije, Tsjechië, Finland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen bij elkaar hebben ongeveer 
450.000 bietentelers op 2.000.000 hectare. CIBE vertegenwoordigt alle suikerbietentelers binnen 
Europese instellingen en internationale organisaties. Hierbij maakt CIBE zich sterk voor het 
Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid met betrekking tot, suiker, bijproducten van suiker 
en biobrandstofproblemen, landbouwkundige en technische problemen met suikerbieten, milieu 
problematiek, suikerregulatie binnen de Europese Unie en internationale onderhandelingen over 
fair trade producten. (www.cibe-europe.eu, 18-05-2011) 
 
CEFS is het Comité Européen des Frabricants de Sucre. Deze organisatie vertegenwoordigt niet de 
telers, maar verwerkers van suiker bij Europese en internationale instellingen en organisaties. 
Landen die lid zijn van CEFS zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Nederland, Polen, Slowakije, Spanje, Zweden, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 
 

http://www.veldleeuwerik.nl/
http://www.cibe-europe.eu/
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CIBE en CEFS hebben samen een rapport geschreven waarin bietentelers en bietenverwerkers 
zich samen inzetten voor bodembehoud, waterbeheer, behoud van de biodiversiteit en 
beperking van de gevolgen van de klimaatverandering.  
 
Bodembehoud 
Voor het behoud van de bodem stimuleren CIBE en CEFS telers om op maat te bemesten. Bieten 
hebben een goed ontwikkeld wortelstelsel. Daarom kunnen bieten de structuur van de bodem 
verbeteren. Door bieten direct in het stoppelland van het voorgaande gewas te zaaien of door 
tussengewassen te telen, kan bodemerosie worden tegengegaan. Door betere ontwikkelingen in 
machines, kan bodemverdichting en de hoeveelheid tarragrond beperkt worden. Door Betacal te 
gebruiken, een natuurlijke meststof die vrijkomt bij de productie van suiker, kan de 
bodemstructuur verbeteren en de zuurgraad verlaagd worden. 
Beperking van de gevolgen van de klimaatverandering 
Suikerbieten nemen CO2 op uit de lucht. Daarnaast heeft de teelt van suikerbieten een lagere 
uitstoot van broeikasgassen. Dit komt doordat er efficiënter gebruik gemaakt wordt van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In de afgelopen 18 jaar (1990-2008) hebben de 
Duitse en Nederlandse suikerfabrieken een afname van 43% energieverbruik voor elkaar 
gekregen door het blijven streven naar een grotere verwerking met een lager energieverbruik. 
Uit suikerbieten kan ethanol gewonnen worden. Ethanol heeft ten minste 60% minder CO2 
uitstoot. 
Behoud van de biodiversiteit 
Doordat bij suikerbieten tot laat in het voorjaar de bedekkingsgraad van de grond niet 100% is, is 
gebleken dat vogels hier in het voorjaar gemakkelijk nesten in het gewas maken. Bij het afbreken 
van suikerfabrieken, wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met het omliggende milieu. 
Biologisch gezuiverd water uit bassins, wordt in Spanje ingezet om waterrijke gebieden te 
creëren.  
Waterbeheer en water kwaliteit 
Verontreiniging van het grondwater door stikstof wordt voorkomen doordat suikerbieten alle 
beschikbare stoffen opnemen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2002 en 
2007 met 50% afgenomen. Hierdoor is er ook minder verontreiniging van het grondwater. 
Suikerfabrieken gebruiken het water wat uit de suikerbieten zelf komt om andere bieten te 
reinigen. Hierdoor is er een minimale behoefte aan vers water. De nieuwe 
waterzuiveringsinstallaties van suikerfabrieken, verlagen de organische belasting van het water 
met 90%, voordat het opnieuw gebruikt wordt in de landbouw. 
 
In 2004 hebben CEFS en het European Federation of Trade Unions in Food, Agriculture and 
Tourism sectors (EFFAT) een vrijwillige gedragscode opgezet aangaande maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. In deze gedragscode staan minimum eisen, opgesteld voor acht 
regio’s. In deze gedragscode staan verschillende punten opgenomen die betrekking hebben op 
de teler van suikerbieten evenals op de suikerverwerkende industrie. Het gaat hier om 
mensenrechten, onderwijs, veiligheid en gezondheid, de relatie tussen de samenwerkende 
partners, eerlijke prijzen, werkomstandigheden, herstructurering en zakelijke relaties. Elk jaar in 
februari wordt er bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn en nieuwe doelen worden 
vastgesteld. (www.cefs.org, 20-05-2011) 
 
Suiker Unie en CSM hebben tussen 1998 en 2003 samen een educatieprogramma opgesteld om 
de kennis die in huis was goed in te zetten. Door dit programma op te zetten, hebben de twee 
bedrijven de gestelde taken gezamenlijk gehaald. Dit is een voorbeeld van een programma dat is 
opgesteld onder het kopje ‘onderwijs’. 
 

http://www.cefs.org/
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Om de werknemers meer bij de bedrijven te betrekken hebben Suiker Unie en CSM tot 2003 de 
werknemers een deel van de jaarlijkse winst uitgekeerd.  
 
Italië heeft bij de reconstructie van de suikerfabrieken, alle werknemers een baan proberen te 
geven in een sector die gerelateerd is aan de suikerindustrie. Werknemers hebben nu banen 
gekregen om alternatieve projecten met biogas en alternatieve energie, op te zetten. 
(www.eurosugar.org, 20-05-2011) 
 
 
 
 

http://www.eurosugar.org/
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9.  Eindconclusie desk research 

Zoals uit de desk research blijkt, zijn er een aantal punten die geïmplementeerd zouden kunnen 
worden in de suikerbietenteelt. Met de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn omtrent 
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en rassen, is de kans groot dat met de komst van nieuwe 
middelen en resistenties in rassen de milieubelasting in de toekomst sterk verminderd.   
 
Zoals uit de rondgang bij verschillende grote bedrijven naar voren kwam, zijn alle grote 
organisaties bezig met onder de aandacht brengen van duurzaamheid. Bedrijven als Unilever 
(wereldwijd) en Stichting Veldleeuwerik hebben hiermee al een enorme voorsprong opgebouwd, 
maar bedrijven zoals McCain en Syngenta zullen de komende jaren ook steeds meer investeren in 
duurzaamheid.  
 
Uit het onderzoek naar de activiteit van de Suiker Unie in het buitenland blijkt dat zij het 
kernkwadrant ‘People’ goed voor elkaar hebben ten opzichte van andere landen. Meer hierover 
is te lezen in paragraaf 8.7. Verder komt de Suiker Unie tegemoet aan de eisen die in het rapport 
staan dat door CEFS en CIBE gezamenlijk opgesteld is. 
 
Het uitbrengen van een jaarlijks duurzaamheidsverslag en het beoordelen van teeltgegevens op 
duurzaamheid, wordt maar op kleine schaal toegepast. Het stimuleren van telers om duurzamer 
te gaan produceren door middel van Unitips is uniek. Deze manier van werken en stimuleren is 
nodig om alle 9000 bietentelers in Nederland aan de duurzame kant te krijgen. De eerste stap 
hierin is dat alle telers gebruik maken van het programma Unitip® en hier hun gegevens invullen. 
Vervolgens zullen alle telers gestimuleerd worden door de Unitips om duurzame suikerbieten te 
produceren. De laatste stap is het zoveel mogelijk bevorderen van een duurzame 
suikerbietenteelt. 
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