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‘Goes Green’



Beste Lezer,

Deze week hebben wij speciaal voor u de ‘FloraPodium Goes Green’ week 
georganiseerd. In deze week zetten wij negen ondernemers en hun bedrijf 
in de spotlights. Deze negen enthousiaste ondernemers hebben allemaal 
hun eigen reden om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Zij deelden 
hun verhaal met FloraPodium!

FloraPodium is er om vakspecialisten te verbinden, inspireren en verrassen 
door het showcasen van exclusieve en bijzondere sierteeltproducten. Door 
een selectie te maken van exclusieve en bijzondere producten, hopen we 
de vakspecialisten er toe te bewegen elkaar zowel digitaal als persoonlijk 
te ontmoeten op het FloraPodium. Een podium dat dient als etalagefunctie 
voor de vele specialiteiten die de sierteeltsector kent.

De vraag naar duurzame producten neemt steeds meer toe. Zowel bij de 
consument als in de zakelijke markt, maar ook binnen de sierteeltsector. 
Wij zetten daarom deze week een aantal duurzame en biologische be-
drijven in de spotlights, om u te enthousiasmeren en informeren over dit 
mooie én belangrijke onderwerp. We maken bewust het onderscheid tussen 
duurzaam en biologisch, omdat dit nog eens voor verwarring kan zorgen. 
Deze twee begrippen worden namelijk vaak ten onrechte als synoniem voor 
elkaar gebruikt. 

Bij duurzaam ondernemen is de balans tussen People (mensen), Planet 
(milieu) en Profit (winst) belangrijk. Bij de bedrijfsvoering wordt er reke-
ning gehouden met de effecten op medewerkers, milieu en maatschappij, 
maar is het maken van winst net zo belangrijk voor het voortbestaan van 
het bedrijf. Dit betekent niet dat een bedrijf biologisch is. Een biologische 
kwekerij bijvoorbeeld, dient aan een aantal strenge milieueisen te voldoen. 
Zo mogen er bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunst-
mest gebruikt worden om de teelt te bevorderen. Binnen de EU worden de 
biologische producten gekenmerkt aan het biologische keurmerk dat door 
Skal wordt gecontroleerd. Biologisch is een beschermde naam, producten 
die dit keurmerk niet dragen mogen niet als biologisch verkocht worden. 

In deze brochure vindt u alle informatie over de verschillende keurmerken 
die betrekking hebben op de verhalen die de ondernemers met ons delen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Team FloraPodium



Keurmerken
Een duurzaam of biologisch product kenmerkt zich vaak met een 
keurmerk of certificaat. Er worden regelmatig nieuwe keurmerken gelan-
ceerd. Elk keurmerk heeft zijn eigen eisen waaraan voldaan moet worden 
als bedrijf, voordat dit keurmerk gedragen mag worden. 

In deze brochure komen verschillende keurmerken aan bod. Wij geven u 
daarom een korte uitleg over de keurmerken die betrekking hebben op 
deze ondernemers. 

Biologisch 
‘Biologisch’ is een beschermde naam. Ieder Nederlands 
bedrijf dat biologische producten wil produceren, verhande-
len of opslaan moet in het bezit zijn van het EU-biologische 
keurmerk. Dit certificaat krijgt een onderneming niet 
zomaar. Het bedrijf dient aan hele hoge milieueisen te voldoen voordat 
het hiervoor in aanmerking komt. Deze eisen worden bepaald door de 
Nederlandse overheid en de controle hierop vindt plaats door de 
onafhankelijke instantie Skal. Biologisch telen is in het kort gezegd: “zo 
natuurlijk mogelijk telen”. Zo mag er bijvoorbeeld in de tuinbouwsector 
absoluut geen gebruik gemaakt worden van chemische meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen. 

Benefits of nature
Benefits of Nature berekent en verbetert de footprint van bedrijven en 
hun producten in de internationale land- en tuinbouw. Een footprint is 
een manier om te zien wat de impact van iets is op het milieu. Bij 
Benefits of Nature wordt de milieu-impact op maar liefst drieëndertig 
verschillende factoren berekend. 

MPS A+
Er zijn geen absolute eisen binnen dit keurmerk. Het keurmerk geeft aan 
hoe de teler relatief scoort, ten opzichte van anderen op de aspecten 
mest, bestrijdingsmiddelen, energie en afval. MPS A+ is de hoogst 
mogelijke score van de van de MPS ABC reeks. 

MPS-ProductProof
MPS-ProductProof toont aan dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in 
sierteeltproducten. Dit gebeurd met behulp van registratie van 
gewasbescherming en onafhankelijke monsterafnames. Binnen 24 uur 
kan er worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn 



gebruikt in de teelt.

MPS GAP
Voor MPS GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie op het gebied 
van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. Als je MPS GAP 
gecertificeerd bent, dien je bijvoorbeeld iedere dag je gewasbescher-
mingsmiddelverbruik bij te houden en daarbij ook op welke manier 
medewerkers met gewasbeschermingsproducten en meststoffen omgaan. 

MPS Quality
MPS Quality zorgt voor duidelijke en betrouwbare productinformatie. 
Hierdoor weten de klanten en consumenten dat het product aan de 
strenge kwaliteitseisen voldoet. 
 
MPS Socially Qualified
Dit keurmerk staat voor goede arbeidsomstandigheden. Dit certificaat 
is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes 
van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook de afspraken van 
de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen.



Op Beemster Klei
Op Beemster Klei is in 2016 opgericht 
door Julian Langelaan, een enthousiaste 
jonge kweker die zijn passie heeft gevon-
den in het telen van biologische bloemen. 
Na zijn opleiding Tuinbouw & Agribusiness 
in Delft, kreeg Julian de kans een stuk 
grond te pachten van Jan Knook. Een tuin 
waarop al bijna 15 jaar lang biologisch 
geteeld is. Naast pioenrozen, zonnebloe-
men, alchemilla, anethum en saponaria 
worden er nog 30 andere zomerbloemen 
geteeld. 

Julian heeft tijdens zijn opleiding bij 
verschillende bloemenkwekers 
vakantiewerk gedaan, waaronder een 
Amarylliskwekerij in Bleiswijk. Hier kreeg 
hij een stukje braakliggend grond tot zijn beschikking om te kunnen 
‘oefenen’ met de bloementeelt. Toen hij een flinke luizenplaag kreeg in 
zijn gewas, stond hij voor de keuze “bestrijden of laten gaan”. Hij koos 
voor het laatste. Hij was aangenaam verrast dat naast zijn luizen er ook 
enorm veel lieveheersbeestjes en andere insecten op zijn gewas af 
kwamen. Voor Julian was dit het bewijs dat bestrijden zeker niet altijd 
nodig is. Hij ondervond dat de natuur op haar eigen bijzondere wijze 
haar bestrijding inzet. Hiermee was zijn passie voor het biologisch 
telen geboren. 

In het 3e jaar van zijn 
opleiding startte Julian 
met zijn stage bij Jan 
Knook op de biologische 
tuin. Een half jaar lang 
kon hij oefenen met het 
telen van biologische 
bloemen, waarna hij de 
bloementeelt op het 
bedrijf overnam. Julian is 
intussen twee jaar verder 
en blijft steeds nieuwe



dingen uitproberen. Op 
dit moment staat er een 
mooi en fris assortiment 
in zijn tuin dat het biolo-
gische assortiment van 
de huidige markt goed 
aanvult. 

Zijn uitdaging nu? 
Julian wil een stuk tuin, 
bestaande uit een 
gezonde en veerkrachtige 
bodem met een natuur-
lijk bodemleven, waardoor zijn planten kunnen uitgroeien tot gezonde 
en sterke planten. Deze uitdaging wordt natuurlijk ondersteund door 
zijn biologische teelt. De luizen krijgen nu niet meer de kans om zich te 
ontwikkelen tot een plaag. Het doel van Julian is om de biologische snij-
bloemensector te laten groeien en daarmee de sierteeltsector groener te 
maken.  



GreenBalanZ
Sinds 2014 kweekt GreenBalanZ 
biologische Phalaenopsis. Hier-
mee is deze Phalaenopsiskweker 
uit Kudelstaart nog steeds uniek. 
Het heeft bijna vijf jaar geduurd 
om tot de juiste biologische 
teeltwijze te komen. Uiteindelijk 
is de teelt gecertificeerd met het 
Europees biologisch keurmerk. 

Het gehele assortiment van 
GreenBalanZ wordt verdeeld in 
twee lijnen;  Pure  bio & Pure 
green, en wordt op twee verschillende locaties gekweekt. Eigenaar 
Lennard van der Weijden is constant op zoek naar verduurzaming en 
zocht de uitdaging in de biologische teelt.“Gezamenlijk zijn wij verant-
woordelijk voor onze toekomst en dat biologische gewasbescherming dit 
ten goede komt, mogen duidelijk zijn.” In het najaar van 2017 is Green-
BalanZ onderscheiden met de Greenovation Award van Royal FloraHol-
land. Dit voor de innoverende rol die het bedrijf vervult in verduurzaming 
van de sector. 

In de biologische (Pure bio) teelt worden uitsluitend organische mest-
stoffen en biologische gewasbeschermers gebruikt. Medewerkers dragen 
speciaal beschermende kleding om ziektes te voorkomen. Het totale 
concept draagt de biologi-
sche oorsprong uit. Zo zijn de 
plastic knijpertjes vervangen 
door een recyclebare papieren 
variant en worden er 
onbehandelde blanke stokken 
gebruikt. De volgende 
uitdaging is de plastic pot 
vervangen door een biologisch 
afbreekbare pot. “Door de 
duur van de teelt, die 2 jaar 
bedraagt, is dit geen 
gemakkelijke opgave.” Aldus 
Lennard van der Weijden.



Het Pure green assortiment 
heeft de MPS A+ status en is 
Product Proof gecertificeerd. 
Ook hier worden uitsluitend 
biologische gewasbeschermers 
gebruikt. Het enige verschil 
met de biologische teelt is dat 
hier gebruik wordt gemaakt 
van niet-organische meststof-
fen die overigens door het 
gesloten watersysteem volledig 
hergebruikt worden. Voor de 
verwarming van de kas wordt 
grotendeels gebruik gemaakt van de ‘kas zonder gas’ methode. Kortweg 
komt dit erop neer dat overtollige zomerwarmte opgeslagen wordt om er 
de kas vervolgens in de winter mee te kunnen verwarmen. Kortom; de 
orchideeën van GreenBalanZ zijn wat ons betreft 100% green!



Bisselingskaat
Biobloemenkwekerij Bisselingkaat is 
te vinden in Wehl, een klein dorp in 
de Gelderlandse Achterhoek. 
Kwekerij Bisselingskaat, gerund door 
Liesbeth Schellekens, is biologisch 
gecertificeerd door Skal. Met terech-
te trots vertelt Liesbeth over haar 
biologische teelt. Alle bloemen op de 
kwekerij zijn onbespoten en bemest 
met organische meststoffen en 
eigengemaakte compost.

Liesbeth is een groot voorstander 
van biologische snijbloemen. Ze is 
vooruitstrevend en heeft hart voor de natuur, een schoon milieu en de 
producten die ze teelt. Biologisch telen is een flinke uitdaging! Naast dat 
de gewassen optimaal verzorgd moeten worden, is het in de hand 
houden van het onkruid een hele klus. Op de kwekerij wordt het gehele 
oppervlak (11.000 m2) middels wied-, schoffel- en maaiwerk bijgehou-
den. Dat er geen enkel herbicide mag worden toegepast in biologische 
teelt is ook de reden dat de meeste gewassen op de kwekerij worden 
geteeld in gronddoek. Hierdoor kan Liesbeth zich in de maanden van de 
oogst concentreren op de pluk en verwerking van de bloemen voor de 
veilingklok.

Na een warm welkom en een bakje 
koffie kregen wij een rondleiding 
over dit bijzondere bedrijf. Liesbeth 
werkt alleen op haar kwekerij, waar 
ze onder andere verschillende soor-
ten grassen, Verbena (ijzerhard), 
Sanguisorba (pimpernel), Cobaea 
(klokwinde) en Gillenia teelt. De 
aanvoer van de witbloeiende, erg 
mooie Gillenia zit er alweer op. 
Liesbeth oogst daarna de uitgebloei-
de Gillenia voor de veiling: Gillenia 
DECOR. Dit zijn takken met kleine 
vruchtknopjes aan het uiteinde van 
  



dunne steeltjes. Met de sterke drietallige bladeren is dit een mooie en 
sterke vuller in een boeket. Tijdens ons bezoek stond de Gillenia nog vol 
in bloei. 

Sanguisorba is een jonge teelt, waarvan Liesbeth een aantal rassen heeft 
geplant. Het is een bloemetje waarin het zeldzame vlindertje, het 
Pimpernelblauwtje, eitjes kan leggen. Dit jaar zijn enkele van de 
rassen van Sanguisorba op haar kwekerij getroffen door meeldauw (een 
schimmel die bladeren en stengel aantasten), waardoor ze dit jaar 
weinig productie heeft. Kwekers kunnen er voor kiezen om zwavel te 
spuiten tegen deze schimmel. Liesbeth grijpt niet in op haar gewas, ze 
teelt 100% onbespoten. Op het moment dat een gewas aangetast is, laat 
ze het gebeuren. Na een aantal jaren op proef worden zwakke rassen van 
een soort gerooid. De rassen die resistent zijn en gezond blijven worden 
behouden, waardoor er  een sterk gewas staat op Bisselingskaat. 

In onze optiek een mooi voorbeeld van duurzame selectie.



Green Leaf
De consument wordt steeds kritischer op de producten die zij kopen. Er 
komt steeds meer vraag naar duurzaam en biologisch geteelde produc-
ten. Daarnaast zien we dat mensen kritischer worden op het gebruik van 
milieubelastend verpakkingsmateriaal, en met name plastic. 

Broekhof is leverancier van Green Leaf, de organisatie die een geheel 
duurzame verpakkingslijn geïntroduceerd heeft. Deze hoogwaardige 
verpakkingen worden gemaakt van natuurlijk materiaal zoals suikerriet, 
agrarisch restmateriaal en biomassa (dit bestaat uit de niet eetbare delen 
van planten). Door deze combinatie zijn de verpakkingen 100% 
composteerbaar en kunnen na gebruik bij het groente- fruit- en tuinafval. 
Drie van deze verpakkingen lichten wij in dit artikel voor u uit. 

Sierpot van olifantengras
Olifantengras is gras dat op verschillende plekken in Nederland groeit en 
dat wel vier meter hoog kan worden. Olifantengras wordt ook gebruikt 
als diervriendelijke oplossing voor de ganzenoverlast op de Luchthaven 
Schiphol. Ganzen houden namelijk niet van dit hoge gras en blijven 
daarom weg. Er zijn mogelijkheden om papier, karton, hout en plastic 
van dit gras te maken en sinds kort dus ook sierpotten. De producten zijn 
in hun natuurlijke kleur verkrijgbaar, maar het papier en karton is 
absoluut geschikt voor full-colour 
drukwerk.  

Het voordeel van het gebruik van 
olifantengras is dat het in Nederland 
geproduceerd wordt en daarom geen 
transport met zich meebrengt. Het 
gras zuivert de lucht, vangt fijnstof 
op, zorgt voor geluidsreductie en 
neemt wel vier keer zoveel co2 op 
als een boom.De mogelijkheden met 
Broekhof en Green Leaf zijn groot. De 
verpakkingen zijn van hoogwaardige 
kwaliteit, waardoor uw duurzame/bio-
logische bloemen en planten ook de 
mooiste verpakking krijgen.

 



Boeketvaasje van Paperwise
Paperwise is karton of papier gemaakt 
van landbouwafval. Hierbij moet u 
denken aan de stengels en blad van 
bijvoorbeeld graan en suikerriet die 
na de verwerking niet gebruikt 
worden. Paperwise is 100% 
composteerbaar, wordt geproduceerd 
met groene energie en verlaagt de 
milieu-impact met 47% in vergelijking 
met andere soorten papier van 
houtvezels. De kleur van Paperwise is 
wit en het is een uitstekende 
drager van verschillende soorten inkt 
Hierdoor is Paperwise zeer geschikt is 
voor full-colour drukwerk.

Bloemenhoes
Deze is gemaakt van PLA 
(Polylactic Acid of Polyactide). PLA is een van de meest bekende en 
meest duurzame bioplastics, die gemaakt wordt van hernieuwde 
grondstoffen. Dit zijn grondstof-
fen van Agri-waste en Bio-mass, 
zoals suikerriet en mais wat niet 
ten koste gaat van voedsel. PLA 
is zeer geschikt voor bloemen- 
en plantenhoezen, folie, kokers, 
potcovers etc. Daarbij geeft het 
bedrukken van PLA folie het-
zelfde resultaat als andere folie 
soorten gemaakt van fossiele 
brandstoffen.



Annemieke’s Pluktuin
Annemieke is in 2009 met haar 
pluktuin gestart, vooral om mensen 
kennis te laten maken met bloemen 
van het seizoen. In haar tuin kunnen 
consumenten zelf hun boeket pluk-
ken. Een concept dat nog niet echt 
bestond in Nederland. “Iedereen 
vindt het leuk om een boeketje bloe-
men te plukken en haalt daar plezier 
uit, zowel jong als oud”, vertelt 
Annemieke. Plukboeketten zijn een 
echte trend op het moment en daar 
is Annemieke precies op het goede 
moment op ingehaakt. 

Annemieke is een gedreven vrouw die met twee benen op de grond staat 
en weet waarover ze praat. Voordat ze aan haar pluktuin begon, werkte 
Annemieke in de psychiatrie als verpleegkundige. Eigenlijk was ze wel 
toe aan een carrière switch en ging ze deze uitdaging aan. Het bedrijf 
groeit op dit moment uit van een hobby naar een professionele pluktuin 
waar ze intussen tientallen verschillende biologische bloemen teelt op 
bijna 4 hectare grond. 

Haar man Pieter heeft een Scabbiosa kwekerij. Zowel Annemieke als 
haar man hadden duurzaamheid altijd al hoog in het vaandel staan. Voor 
Annemieke betekent dit goed 
zijn voor de natuur en voor 
mensen. Een zaak waar je
 serieus mee om dient te 
gaan. Toen Annemieke 
besloot haar bloemen ook te 
gaan verkopen op de biologi-
sche markt, heeft ze zich zo’n 
vijf jaar geleden aangesloten 
bij Skal en mag zij nu officieel 
de naam ‘biologisch’ dragen. 
Skal is de Nederlandse instan-
tie die het keurmerk ‘biolo-
gisch’ uitgeeft en controleert. 



Veel mensen zagen in het begin 
geen toekomst in haar biologische 
tuin maar het concept sloeg 
eigenlijk gelijk aan en haar 
pluktuin begon te groeien. Waar 
de tuin enerzijds dient als pluktuin, 
dient het anderzijds als proeftuin 
voor biologische planten omdat er 
nog heel veel onbekend is in deze 
wereld. 

Voor Annemieke haar gevoel 
leven we nu in een soort tussen-
fase. Steeds meer mensen snap-
pen nu dat we een andere kant op 
moeten gaan met onze wereld. Er 
ontstaat meer bewustzijn en de 
vraag naar biologisch neemt toe. 
Er is daarom op dit moment ook 
veel meer vraag dan ze aankan 
van allerlei partijen om haar heen. 
Zo verkocht ze haar bloemen eerst 
alleen direct vanaf de tuin en deels op de markt. Tegenwoordig zoekt 
Annemieke ook voor uitbreiding van haar afzet bij groothandelaren. 

Steeds weer ontstaat de discussie wat wel en niet biologisch is. Waar ligt 
nu eigenlijk de grens en tot hoever moet je gaan? Annemieke ziet dit als 
een echte uitdaging voor de sierteeltsector. Professioneel telen van 
biologische bloemen op een manier dat je er van kunt leven, maar niet 
per definitie duurder hoeft te zijn dan de reguliere producten. Ook voor 
de consument wordt het dan aantrekkelijker om biologisch te kopen. Van 
hobbyisme naar een echte professionele manier van telen, dat is waar 
voor haar de uitdaging in de toekomst voor de sector ligt. 



Rozen en Radijs
Op het moment dat je 
binnenstapt bij deze bijzondere 
kwekerij, wordt je gelijk 
gegrepen door de rust en de 
kalme sfeer die heerst. Martijn, 
eigenaar van het bedrijf Rozen 
en Radijs, vertelt enthousiast en 
vol passie over zijn rozen. 

“De sfeer en harmonie binnen 
ons bedrijf proberen we naar 
buiten uit te stralen. Werken 
aan het goede en alleen energie 
stoppen in de dingen die we wel willen hebben. Het gaat om het pure 
gevoel, om te doen wat je hart je ingeeft. Onze filosofie is terug naar 
de oorsprong en produceren met de natuur in je rug en zo een product 
krijgen wat de behoefte vervult zoals de natuur hem bedoeld heeft. We 
jagen de natuur op en dat gaat ten koste van de kwaliteit en gezondheid 
van de producten.”

Martijn heeft de afgelopen drie jaar vooral geïnvesteerd in zijn teelt. Nu 
plukt hij hier de vruchten van. Waar andere kwekers heel steriel werken 
en daarbij zo min mogelijk onkruid tussen het gewas willen hebben, laat 
Martijn het onkruid groeien en staan alle ramen gewoon open. Op deze 
manier laat hij zijn planten immuun worden tegen ziektes en worden 
de planten steeds sterker. Daarnaast lopen er kippen tussen het gewas 
tegen de beestjes en een kat tegen de muizen. 

“Met een holistische visie 
proberen wij te kijken naar 
oorzaak en gevolg. Wij werken 
bijvoorbeeld met natuurlijke 
voedingsstoffen uit compost. 
Onze kassen zijn beschermd 
tegen elektrische stralingen en 
negatieve energieën. Er wordt 
gerevitaliseerd water gebruikt 
en in de kassen wordt klassieke 
muziek gedraaid. Rozen pikken 
net als mensen energieën en



stralingen uit de omgeving op. Een roos reageert anders op hardrock dan 
op klassieke muziek. Dat kan je voelen en gedurende het groeiproces 
ook zien. Hoe rustiger en zuiverder de energie, hoe beter het gewas zich 
voelt en ontwikkelt.”

De rozen worden in de zomer  in 
de volle grond geteeld. Een roos 
is een plant die groeit en bloeit 
als hij veel licht en warmte heeft. 
In de wintermaanden is de roos 
van nature in rust. Martijn zorgt 
dat de hele kringloop klopt op de 
natuurlijke manier. Hij doet zijn 
kennis en inspiratie op uit eeu-
wenoude boeken. “Gewoon weer 
telen zoals het vroeger was, dicht 
bij de natuur”. 

Zo kijkt Martijn bijvoorbeeld ook naar de stand van de maan. De maan 
heeft invloed op het water op aarde, dat zie je ook aan de zee bij eb en 
vloed. Op deze manier staat soms ook het water in een bloem hoger dan 
in andere tijden. Ook dit heeft volgens Martijn invloed op het gewas. 

Zijn rozen verkoopt hij alleen in zijn eigen winkel, waar hij zijn klanten 
enthousiast vertelt over zijn passie, zijn biologisch-dynamische 
teeltwijze en zijn kijk op de natuur. 



Ammerlaan The Green Innovator BV
Ammerlaan The Green Innovator BV is een glastuinbouwbedrijf met ruim 
6 ha kassen waar meer dan 100 soorten tropische groene potplanten 
worden geteeld. In 2010 heeft Ammerlaan een aardwarmtebron geboord. 
De broninstallatie benut de warm-
te van het grondwater op een 
diepte van ruim twee kilometer. 
Het water dat wordt aangevoerd 
met een temperatuur rond de 70 
gr. C. en bevat opgelost aardgas. 
Door het gas te scheiden, kan het 
gebruikt worden in een warm-
te-krachtkoppeling (WKK) om 
zowel warmte als elektriciteit op 
te wekken. De elektriciteit wordt 
gebruikt voor de aardwarmte-in-
stallatie en de pompen.

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, maakt gebruik van 
warmte uit de grond. Daarvoor wordt een heel diep gat in de grond 
geboord, vaak meer dan een kilometer diep, waaruit water met hoge 
temperatuur wordt opgepompt. Naast het verwarmen van woningen 
wordt geothermie ook vaak gebruikt in 
de glastuinbouw om kassen te verwar-
men. Geothermie is daarom een tech-
niek die vaak in landelijke gebieden 
wordt toegepast.

De broncapaciteit van deze geometri-
sche installatie bleek echter vele malen 
groter dan de eigen warmtebehoefte. 
Hierdoor konden in eerste instantie 
andere kwekerijen, een sportcomplex, 
een zwembad en een scholencomplex, 
via warmtenetten op de bron aange-
sloten worden. Naderhand zijn daar 
nog eens 16 flatgebouwen in Pijnacker 
op aangesloten. Hierdoor kunnen 470 
appartementen beleverd worden om de 
methoden van verwarming te 
verduurzamen. 



Het is het eerste 
project in Nederland 
waar aardwarmte aan 
de bebouwde 
omgeving wordt 
geleverd. Dit was 
technisch en organi-
satorisch gezien geen 
eenvoudig project. 
Dankzij de grote inzet 
van alle betrokken 
partijen is het 
project eind 2015 
gerealiseerd en in 
2016 wordt circa 10.000 GJ fossiele brandstof in de appartementen 
vervangen door hernieuwbare aardwarmte. In totaal is dit een reductie 
van de CO2 uitstoot met ruim 600 ton per jaar. 

Nederland is zeer actief aan het onderzoeken waar meer mogelijkheden 
zijn om warmtenetten aan te leggen. In het Westland zijn ze hiermee 
al heel ver. Hier zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om restwarmte van de 
Rotterdamse haven te benutten. Daarnaast kunnen met behulp van 
subsidies ook steeds meer kwekers aangesloten worden op de 
geothermiebronnen. Dit draagt bij om de Nederlandse tuinbouw steeds 
duurzamer te laten produceren. 



Stolk Flora
Stolk Flora teelt op een totale oppervlak-
te van zes hectare orchideeën op een zo 
duurzaam mogelijke manier. Dit houdt 
in ‘telen met oog voor de mens en het 
milieu’. Een duurzame mentaliteit is vol-
gens Stolk Flora het telen op een manier 
dat niet ten koste gaat van de wereld 
om ons heen. Daarom werkt Stolk Flora 
op tal verschillende manieren aan een 
duurzamere bedrijfsvoering. Hun bedrijf 
is MPS-Productproof, MPS A+, MPS GAP, 
MPS Quality en MPS Socially Qualified 
gecertificeerd. Daarnaast heeft het 
bedrijf een footprint door Benefits of 
Nature laten berekenen. 

Jan Stolk, eigenaar van Stolk Flora, heeft 
echter nog een hoger doel. Graag wil hij als bedrijf snel overstappen naar 
een 100% biologische teelt. Ieder jaar verbeteren zij weer het bedrijfs-
proces en hopen daarmee in 2020 het doel te behalen.

Stolk Flora verkoopt haar planten onder de naam ‘Your Natural Orchid’ 
om hun missie en visie naar buiten uit te kunnen stralen. Op vele 
verschillende manieren wordt er aan duurzaamheid gedacht en is het 
bedrijf bezig met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Om onder an-
dere de bijensterfte tegen te gaan, worden er geen chemische gewas-
beschermingsmiddelen gebruikt. Minimaal vier keer per jaar vindt er in 
het bedrijf een steekproef 
plaats op het blad van de 
Phalaenopsis om aan te 
tonen dat er geen chemi-
sche bestrijdingsmiddelen 
zijn gebruikt. Daarnaast 
maakt het bedrijf gebruik 
van etherische oliën om 
het gewas te bescher-
men. Deze biologische 
middelen gebruiken ze 
om het gewas 
weerbaarder te maken



tegen bacteriën en beestjes, zodat ze sterker worden. Daarnaast worden 
de middelen ook gebruikt om de plant minder aantrekkelijk te maken. 
Met bijvoorbeeld knoflook extract zorgen ze ervoor dat de planten minder 
lekker ruiken, waardoor beestjes en bacteriën minder snel geneigd zijn 
om naar het gewas toe te trekken. 

Ten slotte wordt er warmte opgeslagen van de buitenlucht om de kas te 
verwarmen in de winter, worden meststoffen opgevangen en hergebruikt 
en wordt het water al voor 95% hergebruikt. De orchideeën worden ook 
in duurzame verpakkingen, de zogenaamde ecotray, naar de desbetref-
fende locatie verstuurd. Niet alleen de planten worden dus op een zo 
duurzaam mogelijke manier geteeld, er wordt door Stolk Flora ook 
aandacht geschonken aan de duurzame verpakking. 

Wat het ons het meest is 
bijgebleven van ons bezoek, 
was onze proef met vitaal 
water. Wij kregen tuinkers 
om te proeven, gevoed met 
gewoon water en gevoed met 
vitaal water. De tuinkers 
gevoed met het vitale water 
had heel duidelijk een 
sterkere en daardoor betere 
smaak, dan de tuinkers 
gevoed met gewoon water. 

In een zogenaamde ‘vitaliser’ stroomt het water als een soort draaikolk 
en krijgt het water samen met de voedingsstoffen een andere samen-
stelling. Hierdoor kunnen de planten het water met de voedingsstoffen 
makkelijker en beter opnemen. Hier worden de planten sterker en vitaler 
van! 



Oasis
Binnen de sierteeltsector 
neemt de vraag naar 
duurzame producten toe. 
Steeds meer kwekers gaan 
zo duurzaam mogelijk 
telen, bedrijven laten zich 
certificeren en bloemisten 
willen duurzamer werken. 
Hier speelt Oasis op in door 
een nieuw soort steekschuim 
te introduceren dat 
biologisch afbreekbaar is. 
Dit is een welkome 
aanvulling op het huidige 
assortiment steekschuim 
voor de bloemisten die milieubewust willen werken. Het huidige 
steekschuim is namelijk niet duurzaam. 

Al meer dan 60 jaar zet Smithers-Oasis zich niet alleen in voor de 
ontwikkeling van de bloemenindustrie, maar ook voor het behoud van 
het milieu. Na een jarenlange ontwikkeling introduceert Smithers- Oasis 
het eerste steekschuim dat biologisch afbreekbaar is. Oasis NATUREBA-
SE, Bio Floral Foam.

Het NATUREBASE assortiment is van een biologisch afbreekbare basis 
gemaakt(van polymeren), die eruitziet, voelt en presteert als plastic, 
maar geheel gemaakt is van duurzame materialen. Testen tonen aan dat 
dit steekschuim binnen een jaar 51,5% biologisch afbreekbaar zal zijn en 
binnen drie jaar 85%.

In de duurzame week, testen wij voor u dit NATUREBASE assortiment 
van Oasis op het FloraPodium en delen met u uiteraard onze bevindin-
gen. 



This is us
Florapodium is er om vakspecialisten te verbinden, inspireren en verras-
sen door het showcasen van exclusieve en bijzondere sierteeltproducten.

Door een selectie te maken van exclusieve en bijzondere producten, 
hopen we de vakspecialisten er toe te bewegen elkaar zowel digitaal als 
persoonlijk te ontmoeten op het FloraPodium. Een podium dat dient als 
etalagefunctie voor de vele specialiteiten die de sierteeltsector kent.
 
De menukaart
Een diner bij een hoogwaardig restaurant laat je vaak de keuze maken 
uit het gerecht van de dag en de algemene menukaart. Het gerecht van 
de dag is met zorg gekozen door de chef. Als toevoeging hoort u vaak 
een verhaal over de herkomst van de producten zodat je weet wat je eet.

FloraPodium is de toevoeging van de algemene menukaart. Op het 
podium heb je ‘daggerechten’ die je kunnen verrassen. Exclusieve en 
bijzondere producten met een verhaal. Er staan producten waar je in 
eerste instantie misschien niet voor zou kiezen maar die toch aantrek-
kelijk kunnen zijn. FloraPodium zet producten in de schijnwerpers die 
anders, vernieuwend of speciaal zijn.
 
De gekleurde schapen
De gekleurde schapen op het podium staan symbool voor de kwekers 
met een bijzonder product. Deze zijn niet altijd zichtbaar in de massa, 
maar kunnen wellicht een interessant toevoeging op de algemene menu-
kaart zijn. FloraPodium geeft deze kwekers graag een onderscheidende 
kleur door hun product en bedrijf even in de spotlights te zetten.

This is us
FloraPodium is van iedereen. Iedere week werken er dan ook andere 
personen aan de ontwikkeling van alle filmpjes, bloemstukken en 
informatie. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan dit 
platform, zodat wij elkaar kunnen inspireren!

Contact      
info@florapodium.com
www.florapodium.com

Wij zijn naast Facebook ook op Instagram te vinden!



‘Goes Green’

www.florapodium.com


