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'Ik ben niet het type dat met
uwelen panto els op kantoor
rondloopt en naar beneden wijst'
01-05-2019
Wat staat er nog meer op het menu
van de buxusmot?
08-11-2018
Tuinders en hoveniers doen buxus
in de ban
23-04-2019
Ook Belgisch onderzoek bevestigt
twee waardplanten voor Buxusmot
09-04-2019
Opgeruimd staat netjes
08-05-2019

Vasteplantenkweker Grif oen is 'On the
way to Planetproof'
donderdag 16 mei 2019

Vasteplantenkweker Gri oen in Wassenaar heeft het 'On the way to Planetproof'-certi caat
behaald, kort nadat zij zich ook MPS-GAP hebben gecerti ceerd. 'Door het registreren en
monitoren van de bedrijfsprocessen via Planetproof krijgen wij inzicht in onze procedures en
kunnen wij deze voortdurend aanpassen', aldus Arie Ravensbergen, teeltverantwoordelijke bij
Gri oen Wassenaar.
Auteur: Willemijn van Iersel
Duurzame maatregelen
In de teelten is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum teruggebracht en
vervangen door biologische alternatieven. Ziektegevoelige planten hebben het assortiment
verlaten. In de teelten voor planten in de openbare ruimte wordt geheel chemievrij gewerkt.
Uitsluitend vaste planten die de inheemse klimaatomstandigheden verdragen worden gebruikt.

VACATURES
Commercieel Technisch Adviseur
Sierteelt
24-01-2019

GREENFORUM
Welke boom op slech
bodem
05-11-2018
Help ik krijg mijn asb
verzekerd
14-09-2018
Kappen bomen in ver
ophogen grond
02-05-2018
Opleidingen?
16-03-2018
Foto's laanbomen ass
22-09-2017

Verder wordt er gebruik gemaakt van langzaam werkende meststoffen om de uitstoot van
nutriënten zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de teelt op lavavloeren is de (beperkte) uitstoot
van nutriënten naar de ondergrond nul procent.
Onkruid op de kwekerijen wordt bestreden met heet water. En planten voor openbaar groen
worden al jarenlang zonder pot geleverd waarbij de kweekpotten worden hergebruikt. Deze zijn
sowieso gemaakt van gerecycled consumentenplastic.
Tekst loopt door onder afbeelding
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Arie Ravensbergen

Samenwerking
Een nauwe samenwerking is opgebouwd met de Bijenstichting, Nederland Zoemt en de
Vlinderstichting. Zij hebben het gehele assortiment beoordeeld. Daar zijn we trots op. Waar we
ook aan werken is aan 'Griffioen-honing', middels de bijenkasten die onlangs op de kwekerijen
zijn geplaatst.
'On the way to Planetproof' is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en
fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst ('Proof') dat je een product koopt
dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. On the
way to Planetproof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede
waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf,
circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor Planetproof worden ieder jaar herzien en waar
mogelijk aangescherpt.

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Echinacea met citroenvlinder en aardhommel
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