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E V E N  B E L L E N  M E T

Wat stoorde je in het bewuste artikel 
in het Vakblad voor de Bloemisterij?

„In een tweegesprek tussen LTO 
Glaskracht Nederland en Green-
peace ging het over duurzaamheid 
borgen in sierteeltkeurmerken. 
Dan passeren MPS en Milieukeur 
de revue, waarvan wordt gezegd 
dat ze alle twee nog niet voldoen. 
MPS heeft geen voldoende borging, 
Milieukeur is niet internationaal. 
Geen woord over het keurmerk 
Biologisch, terwijl daarvan de bor-
ging wel in orde is door een 
EU-verordening.”

En vervolgens?
„Met gevoelens van teleurstelling 
en irritatie uitgroeiend tot boos-
heid heb ik vervolgens een aantal 
berichten op Twitter gezet. Ik was 
gewoon pisnijdig.”

Was het artikel de druppel die de 
emmer deed overlopen?

„Sinds mijn kwekerij Bisselings-
kaat in 2014 het Biocertificaat heeft 
ontvangen, mag ik mijn snijbloe-
men als biologische bloemen vei-
len op de klok. Ik kom hierbij veel 

Keurmerk Biologisch negeren, 
is een gemiste kans

Soms wordt het Liesbeth Schellekens van 

kwekerij Bisselingskaat in Wehl te gortig 

als voor de zoveelste keer in artikelen over 

duurzame sierteelt het Biocertificaat niet aan 

de orde komt. Zo ook laatst in de Bloemisterij 

week 46 in een tweegesprek tussen LTO Glas-

kracht Nederland en Greenpeace. „Het doet 

onrecht aan de inspanningen die telers van 

biologische bloemen en planten leveren om 

duurzame gewassen te telen.” 

T E K S T  Peter van Leth
B E E LD  Kwekerij Bisselingskaat

LIESBETH SCHELLEKENS

hindernissen tegen veroorzaakt 
door onbekendheid en onwetend-
heid van het keurmerk Biologisch 
binnen de snijbloemenindustrie. 
Dat is een lange lijst met hinder-
nissen die de emmer al aardig had 
gevuld. Het artikel in de Bloemiste-
rij was inderdaad de druppel die de 
emmer deed overlopen.”

Wie verwijt je wat?
„Zowel van LTO Glaskracht Neder-
land als Greenpeace mag je ver-
wachten dat ze weet hebben van 
het keurmerk Biologisch waaron-
der ook bloemen en planten wor-
den geteeld. De interviewer gaat 
ook niet vrijuit. Als vakredacteur 
moet ook bij hem een belletje gaan 
rinkelen wanneer wordt beweerd 
dat geen enkel sierteeltkeurmerk 
borging van duurzaamheid in zich 
heeft.”

Inmiddels heb je ze telefonisch ge-
sproken. Enigszins tevreden gesteld?

„Ik ben blij met de telefoonge-
sprekken. Het is me duidelijk ge-
worden dat ze niet bewust het Bio-
certificaat hebben vergeten te 

vermelden. Nu ik meer de achter-
grond ken van wat besproken is, is 
mijn boosheid weg. Het is natuur-
lijk ook maar een verkorte weerga-
ve van alles wat aan de orde is ge-
weest. De gesprekken zullen er, 
hoop ik, in resulteren dat het keur-
merk Biologisch voortaan wordt 
gezien als volwaardig breed duur-
zaamheidskeurmerk, dus ook voor 
de sierteelt.”

Blij met de gang van zaken?
„Het is een dunne lijn tussen door-
drammen en op je recht staan. 
Echter wanneer niemand van zich 
laat horen, gebeurt er niet veel en 
is het wachten op het volgende ar-
tikel waarin......”

Verwacht je groei van de biologische 
sierteelt?

„Biologisch heeft nu een klein aan-
deel binnen de sierteelt. Er zijn 
ontwikkelingen waardoor ik denk 
dat het in de toekomst gaat stijgen. 
Biologisch voortdurend vermelden 
in artikelen over duurzaamheid 
binnen de sierteelt vergemakkelijkt 
deze verwachte groei.”
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Wat denkt u? Stem mee op vakbladvoordebloemisterij.nl

De STELLING van deze week:

was het EENS met de STELLING

Snijanthuriumtelers vinden het niet eer-
lijk. Ze worden altijd achteraan geveild. 
Op lange veildagen – en dat zijn vaak de 
belangrijke veildagen – stoppen kopers 
voortijdig met inkopen en dat gaat ten 
koste van de prijsvorming van snijanthu-
rium. De veilvolgorde moet rouleren. Dat 
is veel eerlijker. Bovendien: kleine pro-
ducten maken de veiling ook sterk.  

Veilvolgorde 
moet rouleren

Inschrijven voor Leo 
Ammerlaan-loop 2017
De fervente hardlopers onder ons mo-
gen alvast in hun agenda noteren: op 
zaterdag 4 februari 2017 zal bij Planten-
kwekerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk de 
zevende editie plaatsvinden van de Leo 
Ammerlaan-loop. Wil jij eens hardlopen 
in de kas? Geef je dan op via: www.
leoammerlaan.nl/loop.
De afstanden die gelopen worden. zijn 
5 en 10 km (leeftijd vanaf 12 jaar). Er zijn 
twee afstanden voor de jeugd: 1 ronde 
(1.666,5 m) voor de leeftijdscategorie 
van 4 tot en met 10 jaar of 2 rondes 
(3.333 m) voor de leeftijdscategorie van 
8 jaar tot 14 jaar. Voor iedere deelnemer 
aan de Kidsrun is er een medaille be-
schikbaar.
De opbrengst van de hardloopwedstrijd 
gaat naar Stichting Lach voor een Dag 
en Stichting Baobab Kids in Malawi. 
Voor meer info kun je terecht bij Anne 
van Winden, telefoon (010) 521 74 11.

Financieele Dagblad 
geeft tips over bloemen 
met Kerstmis
Het Financieele Dagblad kwam vorig 
weekend met een artikel waarin de 
krant drie kenners aan het woord laat 
over bloemen met Kerstmis, oftewel: 
tips en trucs om de tafel tijdens de 
feestdagen aan te kleden met bloemen.
De Amsterdamse bloemist Joos Baart, 
Caroline van Voorst Vader (een van de 
oprichters van De Meisjes van de Bloe-
men) en Marcel van Dijk (een van de 
eigenaren van sfeercentrum Oogenlust) 
gaven hun mening over ’kerstbloemen’.
Do’s and don’ts: geen zomerse zonne-
bloemen en gerbera’s op de kersttafel. 
En ook geen lelie, freesia’s en hyacinten 
in verband met de sterke geur, maar wel 
een stoere amaryllis in combinatie met 
bessen en fuchsia’s.

@BuienRadarNL
Een nieuw kouderecord!! Maar liefst -8,4 
graden op vliegveld Twente!

@FD_Nieuws
Trend: de super wil meer markt worden

@bibolabomba (Wibo Valstar)

Ouderwets tuin pijpen slingeren bij  
wabeekenkamp in sgravezande #1uur-
werken#6uurfeest

@KaE2020
Enorme stijging op komst van hout ge-
stookte installaties

@Koelemanplants
De zwaarste 6 cm van Nederland bijna op 
de markt. 6 vormen, 3 en 4 tak (zie foto)
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LTO Glaskracht en Greenpeace 

moeten helemaal niet met elkaar 

optrekken in vergroening

Nieuwe generatie tuinders opereert  behoudender 

en denkt minder ondernemend

63%  

Stichting Vakinformatie Siergewassen - Leiden


