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Colofon 
Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht 
van het Ministerie van VROM. 

Meer informatie tel. 088 602 93 00, duurzaaminkopen@agentschapnl.nl en 
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen. 
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1 Inleiding 

Let op!: Dit document wordt niet geactualiseerd. Het document is gebaseerd op onderzoek 
uitgevoerd in de periode 2007-2008 en kan verouderde informatie bevatten. 

Dit document bevat achtergrondinformatie voor het verduurzamen van een inkoop die valt 
binnen de productgroep bloemen en interieurbeplanting. Benutting van deze informatie is niet 
vereist voor het streven naar een bepaald percentage duurzaam inkopen, die de (semi-) 
overheden zichzelf hebben opgelegd. 

Het ministerie van VROM heeft voor deze productgroep geen milieucriteria vastgesteld voor 
duurzaam inkopen. De reden hiervoor is dat er geen praktisch hanteerbare generieke criteria zijn 
te formuleren voor deze productgroep. 

Sociale criteria zijn wel van toepassing op deze productgroep. Informatie hierover is niet 
opgenomen in dit document. Daarvoor kunt u terecht op de website van VROM, 
www.vrom.nl/duurzaaminkopen.  

1.1 Afbakening van de productgroep 

De productgroep Bloemen en Interieurbeplanting omvat: 

− Alle soorten boeketten en bloemstukken (inclusief abonnementen hierop) en 
interieurbeplanting; 

− De verzorging van interieurbeplanting, waarbij de dienstverlening het onderhoud en 
vervanging van interieurbeplanting in openbare ruimten en kantoorruimten omvat. 

Dit document richt zich op de inkoop van bloemen en interieurbeplanting en de verzorging ervan 
via aanbestedingen. Geregeld worden bloemen ad hoc aangeschaft, bijvoorbeeld bij een 
verjaardag of voor een speciale gelegenheid. In bepaalde gevallen kan een ‘ad hoc’-bloemetje 
ook vanuit een raamcontract worden geleverd.  

CPV-codes 

Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes 
gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of 
compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set 
van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 

De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing: 

03120000-8 Tuinbouw- en kwekerijproducten. 

03121000-5 Tuinbouwproducten. 

03121100-6 Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten. 

03121200-7 Snijbloemen. 

03121210-0 Bloemstukken. 

77300000-3 Tuinbouwdiensten. 

Gerelateerde productgroep is: 

− Groenvoorzieningen. 

Kijk voor meer informatie over productgroep(en) op www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen.  

Dit document wordt niet geactualiseerd en kan dus andere namen bevatten dan de op de website 
genoemde productgroepen. 
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1.2 Beleid en Markt 

Marktschets 
Nederland neemt van oudsher internationaal een prominente plaats in als het gaat om de handel 
in sierteeltproducten. Ruim 60% van de internationale handel in snijbloemen en 40% van de 
handel in kamerplanten loopt via Nederland. Ook wat betreft de productie van sierteeltproducten 
is Nederland internationaal gezien een grote speler. De productie van de in Nederland onder glas 
geteelde sierteeltproducten bedroeg in 2006 zo'n 4 miljard euro.  
Circa 80% van de Nederlandse sierteeltproducten wordt geëxporteerd, voornamelijk naar 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ondanks de grote binnenlandse productie wordt 
een belangrijk gedeelte van de sierteeltproducten op de Nederlandse markt ook geïmporteerd: 
35% van de bloemen op de Nederlandse markt komt van buiten Europa. Kamerplanten worden 
doorgaans in Nederland geteeld maar een belangrijk gedeelte van de ‘stekjes’ van deze planten 
wordt geïmporteerd. 

De keten voor siergewassen bestaat uit verschillende schakels die onafhankelijk van elkaar 
opereren, waardoor sierteeltbedrijven, groothandel en retail over het algemeen verschillende 
bedrijven zijn. Overheden kopen bloemen en interieurbeplanting en -verzorging in bij (zakelijke) 
bloemisten en interieurbeplantingsbedrijven. De bloemisten en interieurbeplanters kopen het 
merendeel van hun sierteeltproducten bij de groothandel; slechts een beperkte hoeveelheid 
(stakeholders spreken over circa 20%) komt direct bij de veiling vandaan.  

Op dit moment zijn nog geen cijfers bekend over de precieze omvang van de overheidsvraag 
naar bloemen en interieurbeplanting en -verzorging. 
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2 Duurzaamheid en inkoop 

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen voor duurzaamheid bij de productgroep 
bloemen en interieurbeplanting en algemene informatie om duurzaamheid in het inkoopproces 
mee te nemen. 

2.1 Duurzaamheidsaspecten 

Milieuaspecten Sierteelt 

Driekwart van de sierteeltproductie vindt plaats onder glas. Als gevolg van schaalvergroting in de 
tuinbouwsector neemt de intensiteit (opbrengst per vierkante meter) waarmee wordt geteeld elk 
jaar toe. Daarnaast wordt de concurrentie van Zuid-Europese, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 
telers steeds groter.  
 
De belangrijkste milieuaspecten van sierteelt onder glas zijn de volgende: 

− Klimaat / Energie; 

− Mineralen; 

− Gewasbescherming. 

De belangrijkste milieuaspecten van open teelt zijn: 

− Mineralen; 

− Gewasbescherming; 

− Transport. 

Klimaat / Energie 

Het grootste deel van de energie wordt verbruikt in de glastuinbouw voor de verwarming van 
kassen. Het weer (temperatuur en zonneschijn) is de belangrijkste bepalende factor voor het 
energieverbruik. Doelstelling met betrekking tot het energiegebruik en CO2-emissies zijn in 
Nederland vastgelegd in het Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) convenant. 
In warmere landen is gezien het klimaat logischerwijs minder energiegebruik voor verwarming 
van kassen nodig. 

Mineralen  

De normen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater worden in glastuinbouwgebieden vaak 
overschreden, mede doordat meststoffen van het afvalwater in het milieu terechtkomen. De 
doelstellingen van het huidige Nederlandse beleid zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water en 
de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG); deze stellen eisen aan de kwaliteit van het water in het 
algemeen. De afspraak volgens het GlaMi-convenant is: vermindering van de uitstoot van fosfaat 
en stikstof met 95% in 2010 ten opzichte van 1985.  

Gewasbescherming 

Kenmerkend voor de Nederlandse land- en tuinbouw is de intensieve manier waarop gewassen 
worden geteeld. Dit betekent dat veel gewassen op relatief kleine stukken land worden 
verbouwd. Bij deze intensieve teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. 
In bijna alle gebieden met grotere concentraties glastuinbouwbedrijven is sprake van 
normoverschrijdingen waarbij op sommige plaatsen sprake is van te hoge piekwaarden van 
gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Om gezamenlijk milieudoelstellingen te 
behalen voor de gewasbescherming is het convenant duurzame gewasbescherming afgesloten 
met belanghebbende partijen. In het GlaMi-convenant zijn afspraken gemaakt over vermindering 
van gewasbeschermingsmiddelen met 72% voor de bloemisterijsector ten opzichte van het 
gemiddelde gebruik in het tijdvak 1984-1988.  
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Binnen Europa geldt de ‘gewasbeschermingsrichtlijn’ 91/414/EG. De richtlijn geeft regels en stelt 
criteria, normen en beginselen vast voor de toelating en beoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
In Afrika en Midden- en Zuid-Amerika worden gezien het klimaat en de daarmee 
samenhangende grotere hoeveelheid ongedierte en onkruiden meer dan in Nederland 
gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Het is niet mogelijk in algemene zin iets te zeggen over 
de daar geldende wet- en regelgeving en handhavingspraktijk. 

Transport 

Het transportaspect speelt met name bij sierteelt (bloemen) afkomstig uit Zuid-Europa, Afrika en 
Zuid-Amerika. De meeste kamerplanten zijn van oorsprong tropische planten, die ook uit 
genoemde werelddelen afkomstig zijn. Ze kunnen in Nederland gekweekt worden, maar dat 
gebeurd meestal wel op basis van stekjes uit land van herkomst. Dat betekent dus een niet 
geringe transportafstand. 

In tropische landen is minder input van fossiele energie nodig voor de teelt, aangezien het 
klimaat daar gunstiger is voor de teelt van groenten en bloemen. Aan de andere kant zijn meer 
transportkilometers nodig. Een afweging op basis van milieuaspecten tussen lokale teelt onder 
glas (energieaspect) en het invliegen van sierteeltproducten uit ‘warme landen’ (transportaspect) 
is op dit moment zeer lastig te maken door het ontbreken van harde cijfers. Een voorkeur tussen 
de twee is hierom op dit moment niet eenduidig vast te stellen. 

Dilemma transport (CO2) versus onder andere energieverbruik (bijvoorbeeld in Afrika). Zie 

ook: http://www.nd.nl/artikelen/2007/maart/08/de-groene-oorlog-rond-bloemen-uit-kenia 

Milieuaspecten levering van bloemen en interieurbeplanting 

Duurzame producten (bloemen en planten) zijn op de markt beschikbaar. Gezien het feit dat de 
overheid bloemen en interieurbeplanting inkoopt bij de (zakelijke) bloemist en interieurbeplanter 
en niet direct bij de teler zelf (waarbij de teler, zeker in het geval van bloemen, zich vaak een of 
meerdere stappen terug in de keten bevindt), is het gebruik van keurmerken en certificaten in de 
meeste gevallen onontbeerlijk om de duurzaamheid van bloemen en planten aan te kunnen 
tonen. Er bestaan diverse keurmerken en certificaten voor duurzame bloemen en planten. De 
keurmerken stellen eisen aan de verschillende duurzaamheidaspecten binnen de sierteelt zoals 
omschreven in de vorige paragraaf, bijvoorbeeld gewasbescherming, energiegebruik en 
bemesting. Door (onderliggende aspecten van) keurmerken en certificaten op te nemen in de 
criteria van duurzaam inkopen zou de vraag naar en de beschikbaarheid van duurzame bloemen 
en interieurbeplanting in belangrijke mate kunnen worden bevorderd. NL Milieu en Leefomgeving 
heeft de mogelijkheden hiertoe tijdens de criteriaontwikkeling onderzocht. Op dit moment is het 
juridisch/inkooptechnisch niet haalbaar gebleken om keurmerken en certificeringen in de criteria 
op te nemen. De volgende zaken spelen hierbij een rol: 

Zichtbaarheid en marktaanbod keurmerken en certificaten 

De MPS (Milieu Project Sierteelt) certificering is het grootste duurzaamheidsinitiatief binnen de 
branche; 35% van de bloemen op de Nederlandse markt beschikt bijvoorbeeld over MPS-A (het 
hoogste niveau van duurzaamheid binnen MPS). Voor bloemisten en interieurbeplanters is het 
echter niet altijd zichtbaar of het ingekochte product MPS-gecertificeerd is. Op de veiling is het 
certificaat MPS nog zichtbaar maar het label wordt niet altijd doorgegeven in de keten. Wel zijn 
er producenten die het MPS-vignet laten drukken op verpakkingsmaterialen, zoals dozen en 
hoezen. De traceerbaarheid van producten in de keten verbetert daarmee. Echter ondanks de 
inspanningen van de branche en de certificeringsorganisaties zijn de mogelijkheden voor de 
bloemist en interieurbeplanter om bij de groothandel duurzame bloemen en planten in te kopen 
en als zodanig aan te kunnen bieden aan de klant nog beperkt.  
De overige keurmerken zijn beter zichtbaar maar het marktaanbod van producten met deze 
keurmerken is beperkt. FFP (Fair Flowers Fair Plants) heeft een marktaandeel van circa 5%. Op 
dit moment beschikken slechts 4 telers over Milieukeur en circa 11 telers over het EKO-
keurmerk. Deze laatste zijn voornamelijk kleinere gemengde bedrijven met open teelt, waarvan 
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het aanbod bijvoorbeeld ‘s winters niet voorhanden is. Naast het beperkte aanbod is ook het 
assortiment van deze keurmerken beperkt. 

Systematiek van keurmerken en certificaten 

Om de onderliggende aspecten van keurmerken en certificaten in inkoopcriteria op te nemen 
(waarbij de keurmerken en certificaten als bewijsmiddel dienen om aan te tonen dat aan het 
criterium wordt voldaan), is het noodzakelijk dat deze aspecten bestaan uit absolute en 
meetbare grenswaarden, bijvoorbeeld een verbod op of een maximumgrens aan het gebruik van 
een middel. 

MPS en FFP (dat voor een belangrijk deel is samengesteld uit MPS) hanteren echter een relatieve 
afwegings- en berekeningsmethodiek op grond waarvan de telers een classificatie krijgen. De 
deelnemers voeren hun teeltgegevens (bijvoorbeeld energieverbruik en gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen) in een computerprogramma dat de input omrekent in scores per 
milieuthema. Specifieke omgevingsfactoren en het land waarin de teler opereert spelen een rol 
bij de bepaling van de score. Er is geen sprake van ondergrenzen per thema: een slecht 
resultaat op een bepaald thema. bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kan 
worden gecompenseerd door een goed resultaat op een ander thema, bijvoorbeeld 
energiegebruik. De totaalsom van scores per thema worden vergeleken met de scores van de 
overige deelnemers. Op basis hiervan wordt bepaald welk certificaat (bijvoorbeeld MPS A, B of C) 
de deelnemer ontvangt. Dit betekent dat wel duidelijk is hoe men scoort ten opzichte van andere 
deelnemers, maar dat het certificaat geen specifiek inzicht geeft of aan minimale prestaties per 
thema is voldaan.  

Er is dus geen sprake van absolute en meetbare grenswaarden die kunnen worden opgenomen 
in criteria en waarvoor het certificaat als bewijsmiddel kan dienen. Dit maakt het stellen van 
criteria per product op basis van de onderliggende aspecten van MPS en FFP uit oogpunt van 
Europese aanbestedingsregels op dit moment onmogelijk. 

Gemengde boeketten 

Een extra complicerende factor bij bloemen is het feit dat de overheid doorgaans geen 
monobossen bloemen afneemt maar gemengde boeketten. Keurmerken en certificaten hebben in 
de meeste gevallen betrekking op ‘mono’-bossen bloemen. Wel moet worden opgemerkt dat de 
branche in toenemende mate aan oplossingen werkt om de certificering van bloemen in een 
boeket te verbeteren. Er bestaan bijvoorbeeld gemengde boeketten die geheel voldoen aan het 
FFP-keurmerk. Als een gemengd boeket niet in zijn geheel valt onder een keurmerk of 
certificering, kan de aanbestedende dienst niet nagaan in hoeverre het geleverde boeket 
daadwerkelijk voldoet aan duurzaamheidscriteria. 

Milieuaspecten verzorging van interieurbeplanting 

Tijdens de uitvoering van de opdracht ‘verzorging van interieurbeplanting’ spelen een aantal 
aspecten waar duurzaamheidswinst te behalen valt.  

Een aantal milieuaspecten met betrekking tot de verzorging van interieurbeplanting zou kunnen 
worden samengevoegd en opgenomen in een criterium rond milieumanagement door de 
dienstverlener. De dienstverlener wordt dan gevraagd te beschrijven op welke wijze het bedrijf 
of organisatie een systematische wijze hanteert voor het behandelen van relevante 
milieukwesties tijdens dagelijkse activiteiten. Er is echter voor gekozen om geen criterium voor 
milieumanagement op te nemen, omdat de relevante milieuaspecten voldoende aan de orde 
komen in afzonderlijke criteria en aandachtspunten voorafgaand aan de inkoop en tijdens de 
gebruiksfase. 

Middelengebruik 

Verschillende meststoffen voor interieurbeplanting zijn: vloeibare voeding, osmocote en 
ionenwisselaar. Bij alle soorten is de milieubelasting beperkt, aangezien de voeding door de plant 
wordt opgenomen. De bemestingsfrequentie van interieurbeplanting is afhankelijk van de soort 
voeding die men geeft. Bij vloeibare voeding wordt er maandelijks in de maanden maart t/m 
oktober bemest; bij een ionenwisselaar is dit halfjaarlijks in verband met de langere 
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werkingsduur. Er is besloten om geen criterium te formuleren voor meststoffen, omdat bij 
gesloten (hydrocultuur) systemen er geen meststoffen vrijkomen in het milieu; alles wordt door 
de plant opgenomen. 

Bij de verzorging van interieurbeplanting worden weinig chemische middelen toegepast. Verder 
worden planten afgespoten met glansmiddelen. Hiervan gaan de planten glimmen en eventueel 
ongedierte vindt de vettige substantie niet prettig. De meeste duurzaamheidswinst valt hier te 
behalen door te kiezen voor biologisch afbreekbare middelen.  

Substraat / bodem 

Bij interieurbeplanting in Nederland wordt in de meeste gevallen hydrocultuur (zie kader) 
gebruikt. Eigenlijk wordt alleen bij bijzonder grote interieurbeplanting potgrond toegepast. Maar 
dan wordt de bak wel vaak opgemaakt als een watergeefsysteem. Dit wil zeggen dat er onder de 
kluit toch een waterbuffer wordt gemaakt. Vaak wordt er een normale luchtige 
potgrondsamenstelling gebruikt; daarnaast bestaat ‘Vulcaponic’, een soort licht 
vulkaangesteente.  

Bij het gebruik van potgrond is het ongewenst hiervoor grond op basis van turf te gebruiken. 
Turf wordt namelijk gewonnen uit hoogveengebieden die heel zeldzaam aan het worden zijn. Er 
zijn inmiddels goede alternatieven in de vorm van bijvoorbeeld kokospotgrond.  

Hydrocultuur 

Hydrocultuur is het kweken van planten in water, waaraan de noodzakelijke voedingsstoffen zijn 
toegevoegd. Het is een kweekwijze, die steeds vaker wordt toegepast. Niet alleen voor 
kamerplanten, maar ook voor groenteteelt in de kas. 
De planten die in water groeien hebben een ander soort wortels. Dit komt omdat water minder 
zuurstof bevat dan poreuze potgrond. De planten passen zich aan door een ander type wortels te 
ontwikkelen, dat voldoende zuurstof kan opnemen. Deze wortels zijn minder vertakt en hebben 
lange fijne haarwortels zonder wortelharen. 
Er bestaan speciale plantenbakken voor hydrocultuur van kamerplanten. Het onderste gedeelte 
is gevuld met water, waarin zich de voedingsstoffen bevinden. Het bovenste gedeelte is gevuld 
met bruine kleikorrels, de wortels die daar groeien kunnen zuurstof opnemen uit de lucht. De 
plantenbakken zijn uitgevoerd met een waterstandmeter. Als het waterpeil beneden een kritisch 
punt is gedaald, moet het water weer worden aangevuld. Hydrocultuur vereist weinig intensieve 
zorg, daarom wordt het in kantoren en openbare gebouwen vaak toegepast. 

Frequentie van verzorging en onderhoud 

Onderhoud van interieurbeplantingen bestaat uit de volgende activiteiten: 

− water geven (bij hydrocultuur circa 10-13 keer per jaar); 

− planten schoonhouden door middel van sproeien en/of afnemen; afgestorven en gele 
bladeren verwijderen; intoppen van planten ten behoeve van vormgeving; curatieve en 
preventieve ongedierte- en schadelijke insectenbestrijding; watermeters controleren en 
zonodig vervangen; bakranden schoonmaken (4x per jaar); 

− voeding toedienen; snoeien van planten, waarbij de nodige groeicorrecties worden toegepast 
(2x per jaar); 

− stokken plaatsen of vervangen ter ondersteuning van de planten en de planten aanbinden; 
schimmel en virusinfecties aan de plant verwijderen/bestrijden; bij fysiogene afwijkingen 
vervolgschade zien te voorkomen; planten vervangen (indien nodig). 

Bij een overgrote meerderheid van de interieurbeplanting (circa 98%) is sprake van 
hydrocultuur. Bij hydrocultuur is watergeven eigenlijk maar 10-13 keer per jaar nodig. Bepaalde 
grote planten en bomen zijn minder of niet geschikt voor hydrocultuur. In deze gevallen wordt 
potgrond gebruikt. In combinatie met een grote bladmassa en veel licht (bijvoorbeeld grote 
bomen in een ontvangsthal met veel lichtinval) kunnen deze grote bomen en planten 
aanmerkelijk vaker water nodig hebben dan ‘reguliere’ interieurbeplanting. Onderzocht is in 
hoeverre het wenselijk is om een criterium op te nemen dat het de frequentie van onderhoud en 
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verzorging begrenst (bijvoorbeeld maximaal 12 keer per jaar). Hiermee zou het aantal 
transportbewegingen van de interieurbeplanter kunnen worden beperkt. Een dergelijk criterium 
zou de inkoop van grote (onderhoudsintensieve) bomen en planten in bepaalde situaties echter 
onmogelijk kunnen maken. Daarnaast zal de inschrijver bij de aanbesteding vaak uit zichzelf al 
de frequentie van onderhoud en verzorging minimaliseren, om zo een zo scherp mogelijke prijs 
te kunnen bieden. Vooral op arbeid valt namelijk veel kostenbesparing te behalen.  
Hierom is er voor gekozen geen criterium rond de frequentie van verzorging en onderhoud van 
interieurbeplanting op te nemen. Wel is een aandachtspunt in de fase voorafgaand aan de inkoop 
geformuleerd, waar de aanbestedende dienst wordt gewezen op de mogelijkheid om te kiezen 
voor onderhoudsarme interieurbeplanting 

Daarnaast kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de milieubelasting 
(energiegebruik, uitstoot van CO2 en fijn stof) van het vervoer dat verbonden is met de 
dienstverlening te verminderen. Aangezien het aantal keren dat de verzorger van 
interieurbeplanting bij de opdrachtgever voor onderhoud langs komt beperkt is (ongeveer 12 
keer per jaar) is het vanuit het oogpunt van Europese aanbestedingsregelgeving 
(proportionaliteit) niet mogelijk om criteria op te stellen die voorwaarden stellen aan het in te 
zetten transportmiddel of het transport/vervoersbeleid van de interieurbeplanter.  

Vakbekwaamheid 

Het is belangrijk om tijdens onderhoud de planten gezond te houden: door goed te snoeien, 
tijdig water te geven en ook op de standplaats te letten (tocht & licht) wordt de kans op ziekte 
en sterfte beperkt. 

Vakbekwaamheid voor verzorging is dus belangrijk: door vakbekwaam personeel zullen bloemen 
en planten langer meegaan. Een slechte verzorging impliceert doorgaans een korte levensduur 
van de plant. De basisopleiding interieurbeplanting wordt verzorgd door de Vereniging Hoveniers 
en Groenvoorzieners (VHG); het ROC gebruikt deze opleiding ook. In deze opleiding komen alle 
basisbeginselen van het werken met interieurbeplanting aan bod.  

Herbruikbaarheid plantenbakken 

Er bestaan diverse soorten plantenbakken met uiteenlopende duurzaamheidsimpact. Sommige 
bakken zijn bijvoorbeeld 100% recyclebaar. Gebruikte materialen zijn meestal kunststof (onder 
andere polyester), maar ook metalen, keramiek, hout, riet, bamboe, en dergelijke. De 
plantenbakken die gebruikt worden hoeven niet snel vervangen te worden. In de praktijk worden 
plantenbakken circa 10 jaar gebruikt voor ze vervangen worden, tenzij ze niet meer bij het 
interieur passen volgens de klant. Het schoonmaken is ook minimaal. De bakken trekken weinig 
stof aan en worden door de vakkundige interieurbeplanter een paar keer per jaar afgenomen.  

Verpakkingen en afval 

Duurzaamheidswinst is te behalen door het gebruik van verpakkingsmateriaal waar mogelijk te 
beperken, waar mogelijk te kiezen voor een duurzaam verpakkingsmateriaal (zonder schadelijke 
stoffen en recyclebaar), verpakkingen retour te nemen, waar mogelijk te hergebruiken en in het 
afvalstadium gescheiden aan te bieden. Naast verpakkingsafval kan bijvoorbeeld groenafval 
vrijkomen tijdens de dienstverlening. Duurzaamheidswinst valt te behalen door het afval retour 
te nemen en gescheiden aan te bieden. 

Sinds januari 2006 is er in Nederland een volledige producentenverantwoordelijkheid voor 
verpakkingen ingevoerd. In het Besluit beheer Verpakkingen, Papier en Karton is geregeld dat 
bedrijven zelf moeten betalen om hun afgedankte verpakkingen op te laten halen en te recyclen.  
Afvalbeheer heeft een stevige plaats binnen de Wet milieubeheer en de algemene milieuregels 
(het ‘Activiteitenbesluit’) waaraan inrichtingen zoals interieurbeplanters in Nederland moeten 
voldoen. Hierom zijn er op dit moment geen criteria rond verpakkingen en afvalbeheer 
geformuleerd. 
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2.2 Duurzaamheid in het inkoopproces 

Duurzaamheid begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) klant. Vervolgens 
speelt duurzaamheid in elke inkoopfase een rol van meer of mindere betekenis. Meer informatie 
over hoe duurzaamheid in het inkoopproces kan worden meegenomen is te vinden in de 
handleiding duurzaam inkopen www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen. 

Duurzame aspecten die in het inkoopproces bij de productgroep bloemen en interieurbeplanting 
kunnen worden meegenomen zijn: 

− Bepaalde grote interieurbeplanting met veel bladmassa, zoals bepaalde soorten bomen 
geplaatst in ruimtes met veel lichtinval, verbruiken relatief veel water. Hierdoor kan de 
frequentie van verzorging en onderhoud en daarmee het aantal transportbewegingen door de 
diensterlener voor deze interieurbeplanting tot wel twee keer hoger liggen dan bij ‘reguliere’ 
interieurbeplanting. Overweeg bij de keuze van interieurbeplanting te kiezen voor soorten die 
een beperkte frequentie van verzorging en onderhoud (gemiddeld is 10-12 keer per jaar) 
kennen.  

− Het is beter om zieke planten die niet meer opgeknapt kunnen worden weg te gooien. 
‘Oppeppen’ kost namelijk veel geld en is niet goed voor het milieu (vanwege extra transport 
voor halen en brengen en extra energiegebruik in verwarmde kas, ook bestaat het risico dat 
andere planten in de kas ook ziek worden). Alleen bijzonder kostbare planten zouden 
behandeld moeten worden buiten het kantoor van de klant. 

2.3 Bronnen en relevante informatie 

− Stichting Milieukeur: http://www.smk.nl/nl/s532/SMK/c234-Criteria; 

− Stichting MPS: www.my-mps.com; 

− Documentatie van Stichting Kwaliteitsmerk Interieurbeplantingen over 
onderhoudsnormen voor interieurbeplanting; 

− PvE Hydrocultuur, www.duurzaaminkopenzorg.nl/diz_attachments/34/PvE_Hydrocultuur.doc; 

− Artikel over potgrond en tuinaarde, door Anja Sparidaans: http://www.ecostyle.nl/ 

− Diverse websites van brancheverenigingen, productschappen, encyclopedische websites, et 
cetera.  

http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen
http://www.smk.nl/nl/s532/SMK/c234-Criteria
http://www.my-mps.com/
http://www.duurzaaminkopenzorg.nl/diz_attachments/34/PvE_Hydrocultuur.doc
http://www.ecostyle.nl/
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