
‘Kwekers moeten de markt voor biologisch materiaal stimuleren’
In 2010 moet 10% van al het gebruikte plantmateriaal in Nederland 
het EKO-keurmerk hebben. Noord-Brabant gaat een stap verder: de 
provincie streeft naar 20%. Overmoedig? Hans Deelen, sinds acht 

jaar werkzaam bij de directie Economie en Mobiliteit van de provincie 
en daar belast met de uitvoering van de groenbestekken, laat weten 

dat die norm de afgelopen twee jaar al ruimschoots is gehaald.

Waarom legt Noord-Brabant, als het gaat 
om biologisch materiaal, de lat zo hoog?

„Ten eerste is er de landelijke doelstelling 
dat 10% van al het gebruikte plantmateri-
aal biologisch moet zijn. Maar omdat wij 
sterk overtuigd zijn van het biologische 
product, hebben wij besloten die 10% te 
verdubbelen. Dat past ook goed in ons pro-
vinciaal milieubeleid: biologische tuinders 
belasten het milieu immers minder dan de 
reguliere. Ten tweede is onze mening dat 
biologisch gekweekt plantgoed kwalitatief 
beter is dan regulier opgekweekt materi-
aal. Die mening is gebaseerd op onze dage-
lijkse ervaringen.” 

In welke zin zijn die ervaringen zo positief? 
„Zowel bij keuringen op de kwekerijen 

waar we ons materiaal aankopen, als bij 
keuringen van al uitgevoerde projecten, 
vallen ons die positieve ervaringen op. 
Bij keuringen op kwekerijen maken we 
gebruik van de deskundigheid van Jan 
Zondervan, hoofdkeurmeester bij Nak-
tuinbouw. Normaal gesproken zijn de 
vastgestelde kwaliteitsnormen voor boom-
kwekerijproducten het uitgangspunt bij 
deze keuringen. Dat geldt voor regulier en 
biologisch gekweekt materiaal. Daarnaast 
controleren we op herkomst. 

De conclusie is dat een reguliere boom 
sneller op maat is dan een biologisch ge-
kweekte boom. Omdat een EKO-boom 
niet wordt opgejaagd, groeit hij over een-
zelfde periode minder, maar heeft hij wel 
een meer gedrongen habitus en een steviger 
wortelgestel. Hoewel de maat achterblijft, 
is alles wat met vitaliteit te maken heeft 
bij een EKO-boom beter. Daarom moet 
de maatvoering mijns inziens snel worden 
aangepast. Internationale codes, zoals 1/2 
(80-100), een driejarig verplante zaailing, 
ogen bij reguliere teelt heel anders dan bij 
biologische teelt. Bij bestekeisen werken 
we vaak met die internationale codes en 
dat zorgt geregeld voor misverstanden.

Bij keuringen van projecten die we al 
hebben uitgevoerd, 
kijk ik maar naar 
één ding: we werken 
met overheidsgeld 
en inboeten moet zo 
veel mogelijk wor-
den voorkomen. De 
praktijk heeft geleerd dat een biologische 
boom eerder en makkelijker uitloopt, fris-
ser oogt, minder ziektegevoelig is en tot 
op heden minder uitval heeft dan een re-
guliere boom. Dat ligt natuurlijk aan veel 
verschillende factoren, maar bij een goede 

begeleiding en uitvoering zijn dit onze er-
varingen. Biologische bomen ontwikkelen 
zich vaak gezonder en vormen een stevige 
vertakking. Als je veel met planten omgaat, 
zie je het verschil.” 

Niet iedereen ziet wat u ziet. Moet je blijven 
overtuigen?

„Ja, ik moet mensen blijven overtuigen. 
De kern zit ‘em in het onbekende. Wat 
een boer niet kent, dat vreet hij niet. In het 
begin was ook ik sceptisch. De biologische 
teelt was onbekend en straalde iets van 
liefdadigheidswerk uit. Wij waren gewend 
te werken met grote, professionele kweke-
rijen, waarbij de maatvoering en kwaliteit 
duidelijk waren. Bij de introductie van bi-
ologisch gekweekte gewassen kwam ik in 

contact met kwekerijen waar ik mijn twijfels 
bij had. Die oogden soms rommelig en on-
professioneel. Met dank aan de keurmeesters 
is dat gevoel snel verdwenen en ontdekte ik 
dat het materiaal van deze kwekerijen prima 
is. Maar ik blijf bij mijn mening dat deze kwe-
kerijen iets aan hun uitstraling moeten doen. 
Een professionele uitstraling is nodig om het 
biologische product serieus in de markt te 
krijgen.” 

Bent u overtuigd van een gegarandeerde af-
zetmarkt voor het biologische product?  

„Dat is een langetermijntraject. Je kunt 
overal 100 zomereiken krijgen, maar zomaar 
even 100 biologisch gekweekte zomereiken 
is lastig. Toen we het in 2001 echt in de be-
stekken gingen zetten, kwamen bij de aan-

nemers meteen opmerkingen over het niet 
kunnen vinden van het biologische product. 
Toch, als je even zoekt, vind je het meestal 
wel. Ik behandel het biologische materiaal 
daarom alsof het gewoon allemaal voorra-
dig is. Door deze houding aan te nemen, wil 
ik een vraag creëren. Zonder vraag komt dat 
aanbod nooit. Ik forceer het eigenlijk. Dat 
geeft soms vreemde reacties: kwekers vragen 
zich af waar ik mee bezig ben. Maar de mees-
te kwekers gaan inmiddels mee in de materie. 
Is biologisch materiaal niet voorradig, dan 
doen we concessies en stappen we over op re-
gulier. Het is bij ons óf EKO óf regulier. Daar 
zit niets tussenin.”

Is biologisch materiaal niet gewoon te duur in 
deze tijd van recessie en bezuinigingen?

„In de budgetten die we te besteden heb-
ben, is ruimte genoeg voor EKO-materiaal. 
Daar zit geen belemmering. Natuurlijk zijn 
de bomen bij aankoop wat duurder. Maar 
omdat we minder onderhoud hoeven uit te 
voeren – denk daarbij aan bijvoorbeeld min-
der watergeven – is de prijs te vergelijken met 
een regulier geteelde boom. De besparingen 
door het minder vervuilen van het grondwa-

ter, tot nu toe nog niet inzichtelijk gemaakt, 
zijn er natuurlijk ook.”  

 
En is het biologische materiaal altijd wel 
van voldoende kwaliteit? 

„Onze eisen zijn altijd streng, maar soms 
doe je concessies aan de kwaliteit van bio-
logisch materiaal. Een voorbeeld is een be-
stelling beuken waarbij de vraag was dat ze 
verplant waren. We kregen afgepende beu-
ken. Bij regulier had dit een reden kunnen 
zijn om ze niet te nemen, maar omdat de 
kwaliteit verder goed was, is de zaak toch 
doorgegaan. Het uitgangspunt is altijd wel 
om heel strikt te zijn, om transparantie te 
behouden. Heel de wereld kijkt mee, dus je 
kan je geen missers veroorloven. Een kwa-
liteitsprobleem is wel het ontbreken van 
grote maten. We gaan tot maat 16-18, wat 
meestal groot genoeg is, maar groter mate-
riaal ontbreekt vooralsnog.” 

Door jullie strategie hebben jullie de 20% 
al ruimschoots gehaald. Hoe zit dat op de 
eindstreep in 2010?

„De afgelopen twee jaar zitten we al op 
ruim 20%. Dat komt voornamelijk door 

het gebruik van veel bos- en haagplantsoen, 
dat snel te leveren is. De komende jaren wor-
den spannend. Ons team krijgt een nieuwe 
samenstelling. Hoewel alles vaststaat in het 
beleidsplan, moet het uiteindelijk ook wor-
den overgenomen in de bestekken. Daarbij 
is de nieuwe teamsamenstelling cruciaal. We 
moeten er allemaal achterstaan.” 

Het blijft dus een kwetsbare materie?
„Klopt. Het kwartje is nog lang niet bij ie-

dereen gevallen. Een goede voorlichting in 
de toekomst is daarom essentieel, en daar-
bij is een belangrijke rol weggelegd voor 
de kwekers. Kwekers moeten het biologi-
sche product veel meer promoten door bij-
voorbeeld beter samen te werken met ons 
en met gemeentes. Tot nu toe gebeurt dat 
veel te weinig. De markt moet gestimuleerd 
worden vanuit de kwekers. Er is sprake van 
een nieuw en zuiver product, waar zowel de 
maatschappij als de Nederlandse politiek op 
zit te wachten. Kwekers moeten als het ware 
op de toren gaan staan om het uit te schreeu-
wen. Ze moeten veel meer acquisitie voeren, 
folders uitgeven, aandacht vragen via web-
sites en het op beurzen verkondigen. Het is 
aan hen om die kar te trekken. Gelijktijdig 
moet er ook een standaardmaatvoering 
komen voor EKO-materiaal. Bij dat alles is 
ook een belangrijke rol weggelegd voor or-
ganisaties met een voorlichtingsfunctie. Die 
moeten zich er meer mee bemoeien.”

Klinkt allemaal behoorlijk pretentieus. 
„De laatste ontwikkeling bij bestekschrij-

ven is een garantiebestek, dat door de pro-
vincie Noord-Brabant is opgesteld in samen-
werking met het kennisplatform CROW. Bij 
een garantiebestek ligt de hele eindverant-
woording van een project bij de aannemer. 
Vallen er bomen uit, dan is hij verplicht deze 
in te boeten. Voor de aannemer is het dus 
zaak om vanaf grondwerk, bemesting, aan-
plant en onderhoud alles goed te regelen. 
Al bij ons eerste garantiebestek is de aanne-
mer bewust gaan kiezen voor milieubewust 

geteeld plantmateriaal, 
omdat hij denkt hierdoor 
minder risico op uitval te 
lopen. Die overtuiging 
heeft helaas nog niet ieder-
een, maar het was mijns 
inziens weer winst voor 

het biologische product, en gunstig voor de 
doelstelling van de provincie.” ■
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Van den Berg is freelance journa-
list voor De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl.

Emiel van den Berg

„Een professionele uitstraling is 
nodig om het biologische product 

serieus in de markt te krijgen.”

„Alles wat met vitaliteit 
te maken heeft, is bij een 

EKO-boom beter.”

Hans Deelen, provincie Noord-Brabant:


