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De EU streeft ernaar om in 2050 klimaatneutraal 
te zijn. De Europese Commissie heeft in decem-
ber 2020 nieuwe doelstellingen geformuleerd 
met betrekking tot de Green Deal, de routekaart 
voor economische groei die rekening houdt met 
milieu en klimaat. Emissie- en verontreinigings-
reductie en duurzaam gebruik van grondstoffen 
staan centraal. MPS maakt zich al ruim 25 jaar 
hard voor het verduurzamen van de tuinbouw-
sector. MPS maakt met de MPS-ABC registratie in 
een verbruiksregistratieomgeving de duurzaam-
heidsinspanningen van ondernemingen trans-
parant en meetbaar. Door deze inspanningen 
in kaart te hebben, kan de ondernemer aan de 
juiste knoppen draaien om de milieu-impact te 
verlagen. 

Markt
‘MPS heeft circa 3600 klanten in totaal, ver-
spreid over meer dan vijftig landen’, vertelt 
Area Manager Raymond Scheepens. ‘Het zijn 
allemaal landen waarin tuinbouw een redelijk 
aandeel binnen de economie heeft. Van de MPS-
ABC deelnemers zitten er zo’n 2200 klanten in 
Nederland, 700 in overig Europa en 700 overige 
klanten in de rest van de wereld, te denken aan 
landen als Duitsland, Spanje, Italië, Ethiopië, 
Kenia en de Verenigde Staten. Veel MPS-ABC 
deelnemers met uitgangmateriaal zitten in 
Midden- en Zuid-Amerika. Hiernaast zien we de 
laatste jaren een klanttoename, met name in 
Europese landen en in Latijns-Amerika. Ook in de 
Zuidoost-Aziatische landen zien we een stijging 
van het aantal MPS-ABC deelnemers.’

Innovatie
In 2020 zijn MPS-ABC-deelnemers gefaseerd 
overgezet op de nieuwe registratieomgeving. 
Deze is nu ook te gebruiken op de telefoon en 
tablet. ‘Dat hebben we gedaan om de gebruiks-
vriendelijkheid te verbeteren’, aldus Scheepens. 
‘Kwekers kunnen overal, hetzij vanaf hun trekker 
of in de kas, hun verbruik registreren. Voorheen 
werkte registratie op periodebasis, nu registreert 
een kweker op toepassingsniveau. Dit kan nog 
steeds één keer per vier weken, maar het kan 
ook op elk moment van de dag.’ Hij legt uit waar-
om MPS deze stap heeft genomen: ‘We hebben 
gereageerd op de behoeften vanuit de maat-
schappij en zagen bovendien dat eisen specifie-
ker werden. We zijn hierdoor in 2019 begonnen 
met een update van het MPS-ABC certificatie-
schema. Daarbij hoorde vervolgens een update 
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Nieuwe MPS-ABC certificatie-
schema van kracht
Frank Strijbos (Strijbos Tuinbouw): ‘Kwekers en afnemers zijn 
vooruitstrevend, MPS ook’
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van de registratieomgeving.’ Ook werkt MPS mee 
aan een internationale rekenmethodiek om de 
LCA van sierteeltproducten te berekenen. Dit 
gebeurt in samenwerking met onder andere 
Wageningen Universiteit, adviesbureau CLM, 
Natuur & Milieu en enkele brancheorganisaties.
De specifieker wordende eisen kwamen met 
name vanuit een partner: MPS is als organisa-
tie aangesloten bij Floriculture Sustainability 
Initiative (hierna FSI). FSI is een initiatief dat in 
2013 is ontstaan om de tuinbouwsector verder 
te verduurzamen. FSI heeft verschillende duur-
zaamheidsschema’s getoetst en geselecteerd die 
de sector verder kunnen verduurzamen. Zo zijn 
ook MPS-schema’s opgenomen binnen de FSI 
baskets. 

Scheepens vertelt: ‘FSI werkt dus met baskets: 
dat zijn ‘mandjes’, dus domeinen, waarbinnen 
kwekers de keuze hebben uit verschillende 
certificaten om te voldaan aan de criteria van 
FSI-leden met betrekking tot het duurzaam ver-
handelen van producten. MPS heeft voor elke 
basket een certificatieschema wat voldoet aan 
de criteria van de basket. Een voorbeeld is de 
‘sociale basket’. Daarin zit MPS met MPS-Socially 
Qualified (MPS-SQ). Deze basket is belangrijk 
voor deelnemers in landen waarin de arbeids-
omstandigheden minder goed kunnen zijn, 
zoals landen in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika 
en Zuidoost-Azië. Een ander voorbeeld is MPS-
GAP. Dit schema is opgenomen in de FSI-basket 
‘Agricultural’. Hiermee voldoet de kweker aan 
een van de belangrijkste eisen van de retail én is 
hiermee FSI-waardig.’

De nieuwe eisen komen voort uit een innovatie 
bij FSI. Er is een nieuwe basket ontwikkeld, de 
‘Environmental’ basket. Dat is een geborgde 
milieuregistratie, waarin MPS-ABC is opgeno-
men. Scheepens vat samen: ‘MPS-ABC innoveert 
feitelijk mee met FSI.’ 

Arie Bouman
Arie Bouman Kwekerij kweekt rozen. Daarnaast 
bestaat Arie Bouma Tuinplanten als handelsbe-
drijf richting tuincentra. De kwekerij is sinds 2015 

MPS-gecertificeerd, het handelsbedrijf volgde 
later. Dochter van de kweker, Corinne Schrijver, 
werkt binnen het bedrijf met het registratiesy-
steem. ‘Wij vinden het belangrijk om altijd een 
goed product af te leveren, een certificering 
helpt daarbij’, vertelt ze. ‘Ondanks dat wij een 
uitdagende teelt hebben – rozen – vinden wij 
het belangrijk om zo milieuvriendelijk mogelijk 
te werken. We hebben een testveld met vier-
duizend rozen. We verdelen ze in verschillende 
grondproeven. We proberen op deze manier 
onze grondmengsels, inclusief de behandelin-
gen met gewasbestrijdingsmiddelen, te verbe-
teren.’ 

Vrij snel na de MPS-certificering in 2015 merkte 
Arie Bouman dat MPS goed door de markt ont-
vangen werd en dat de vraag, met name door 
de grotere ketens, ernaar toenam. Schrijver: ‘En 
terecht: je kunt maar beter geen risico’s lopen 
op de kwaliteit van een duurzame werkwijze. 
Als Arie Bouman Kwekerij hebben we een voor-
beeldfunctie toebedeeld gekregen; het bedrijf 
moedigt leveranciers zoals die van het uitgangs-
materiaal aan om zich ook MPS te certificeren. 
MPS is voor ons in de markt het enige certificaat 
dat er echt toe doet en waar geen vergelijkbare 
alternatieven voor bestaan op dit moment.’
Om te registreren vindt Schrijver de vernieuwde 
MPS-ABC registratieomgeving heel gebruiks-
vriendelijk: ‘Het voorraadbeheer is nu een stuk 
gemakkelijker. De inrichting ervan kostte enige 
tijd en moeite. De meeste kwekers zijn specia-
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listen en leveren maatwerk. Het is best puzzelen 
om de input op de juiste manier in de nieuwe 
registratieomgeving in te voeren. Door de coron-
acrisis was de introductie van de nieuwe registra-
tieomgeving digitaal, via instructiefilmpjes en 
hulp op afstand.’

Strijbos
Frank Strijbos is een kweker die zuinig wil zijn op 
de maatschappij door bij te dragen met zijn soci-
ale werkplekken én zuinig is op het milieu. ‘Mijn 
achtergrond ligt in de techniek, dus ik wil altijd, 
op elk gebied innoveren. Maar ik denk dat dat 
voor alle tuinders wel geldt.’
Het tuinbouwbedrijf van Strijbos in Smakt is bijna 

zelfvoorzienend door zijn investeringen in zon-
nepanelen, een warmtepompsysteem en warm-
te/koudeopslag. Bedrijfsonderdeel Biesplanken 
in Horst, waar jongeren die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben in de stekafdeling werken, 
gaat over een paar jaar ook verduurzamen. De 
ontwikkelingen voor energieopslag zijn nog een 
beetje teveel hogere wetenschap – zelfs voor 
iemand als Strijbos die techniek als achtergrond 
heeft – anders was hij daar ook al mee aan de 
slag gegaan. Ook streeft Strijbos ernaar om op 
het gebied van middelengebruik zo milieuvrien-
delijk mogelijk te zijn. ‘Strijbos Tuinbouw is sinds 
2014 MPS-ABC-gecertificeerd en sinds 2021 MPS-
GAP-gecertificeerd. Biesplanken is met ingang 
van 2021 MPS-ABC-gecertificeerd. Ik verwacht 
dat MPS-GAP hierna volgt’, vertelt Strijbos. 
De nieuwe registratieomgeving bevalt goed. 

‘Registratie is beter geïntegreerd en het voor-
raadbeheer is sterk verbeterd. In het gebruik is 
alles een stuk verbeterd. Dat is een goede ont-
wikkeling: kwekers en afnemers zijn vooruitstre-
vend, en MPS evenzeer.’

Corinne Schrijver Arie Bouman Tuinplanten

Rozen van Arie Bouman Kwekerij, sinds 2011 MPS-gecertificeerd

Raymond Scheepers  MPS
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De meeste kwekers zijn specialisten 
en leveren maatwerk. Het is best 
puzzelen om de input op de juiste 
manier in de nieuwe registratie-
omgeving in te voeren
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Lensli is een jaar geleden ontstaan door de
samenvoeging van Lentse Potgrond en 
Slingerland Potgrond, waardoor Lensli meer dan 
115 jaar aan ervaring en kennis in huis heeft.  
De wortels van Lensli liggen aan de uiterwaar-
den van de Waal bij Nijmegen, begin vorige 
eeuw. De eerste klei werd gewonnen in Lent en 
met veen tot substraat gemaakt. Door de jaren 
heen werden nieuwe substraten ontwikkeld met 
nieuwe grondstoffen. Later werd het substraat 
van destijds Lentse Potgrond (onderdeel van 
Coöperatief Tuinbouwcentrum Lent) over grotere 
afstanden vervoerd, waarna het bedrijf koos voor 
een productielocatie aan het water bij Cuijk van-
wege de groeiende aanvoer van grondstoffen.

Ook Slingerland Potgrond, oorspronkelijk 
gevestigd in Zoeterwoude, werd opgericht 
vanuit de behoefte aan substraat, maar dan 
specifiek voor de tuinbouw in het westen van 
het land. De onderneming heeft zich in de loop 
van haar bestaan weten te onderscheiden door 
goede kwaliteit en groeide uit tot de grootste 
leverancier van orchideeënsubstraten.

Oorsprong substraat
Na de aansluiting van Slingerland Potgrond 
bij Coöperatief Tuinbouwcentrum Lent, nu 
ruim vijftien jaar geleden, gingen de twee 
bedrijven op praktisch niveau zeer intensief 
samen werken, ieder onder hun eigen merk-
naam. In 2009 volgde de fusie met Horticoop, 
maar beide bedrijven hadden de behoefte om 
bij hun oorsprong te blijven: substraat. ‘We 
hebben toentertijd de substraattak losgekop-
peld van de groothandel. Horticoop is daarna 
gestopt met de groothandel en profileerde 
zich als moederbedrijf (coöperatie) met deel-
nemingen in verschillende ondernemingen  
in de tuinbouw’, vertelt Rob Bierman,  
commercieel manager van Lensli.

‘In 2020 hebben we het substraatbedrijf een 
eigen positie in de markt gegeven, met een 
eigen naam, “Lensli”, en een geheel eigen 
bedrijfsvoering. Hierdoor zijn we een sterk en 
zelfstandig gespecialiseerd bedrijf geworden 
met de focus op de ontwikkeling en productie 
van substraten. Met onze substraten,  

Kwekers willen vooral geen onkruid en mos op 

de pot. Het afdekmateriaal Herbaedeck HBR 

van Lensli voldoet aan deze wens en is geschikt 

voor bedekte én buitenteelt. De combinatie  

van houtvezel, bark en rijstkaf zorgt voor een 

luchtige toplaag en een goede vochthuis-

houding in de pot. Substraatspecialist Lensli, 

de fusiepartij van Lentse Potgrond en Slinger-

land Potgrond, zet met Herbaedeck als troef 

breed in op de boomkwekerij.
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Potten afgedekt met Herbaedeck HBR

Geen onkruid en mos op de pot 
met Herbaedeck HBR
Substraatspecialist Lensli gaat toe naar duurzame en circulaire grondstoffen


