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Laadpalen
Graag stimuleren wij elektrisch rijden. Onze 
parkeerplaats is dan ook voorzien van twee 
elektrische laadpalen waar medewerkers en 
bezoekers eenvoudig hun auto op kunnen 
laden.
 

Zonnepanelen
Met de geïnstalleerde zonnepanelen kunnen 
we voor ongeveer 40 % in onze eigen 
energievraag voorzien.

Potgrond
Het substraat dat wij gebruiken is afkomstig uit 
verantwoorde bronnen en is voorzien van het 
RPP-certificaat (Responsibly Produced Peat).
Daarnaast is door toevoeging van nieuwe 
grondstoffen het aandeel circulaire 
grondstoffen in onze substraten 20-40%. 
Opweg naar een duurzame potgrond!



Waterbassin/waterzuivering
“Gezond water als basis voor een gezonde 
teelt”. Hergebruik van regenwater door 
middel van opslag in bassins. Onze eigen 
waterzuiveringsinstallatie haalt ziektekiemen 
en bestrijdingsmiddelen uit het water. We 
hebben 100% hergebruik van het water 
(gesloten systeem).

Insectengaas
Onze luchtramen zijn voorzien van 
insectengaas. Hierdoor wordt de houdbaarheid 
van de bloem verbeterd en neemt het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen af. Kortom, 
een milieuvriendelijk product en een beter 
bijenleven!

Landbell Certificering
Ook het milieu is ons lief. Wij dragen bij 
aan de kosten voor recycling van kunststof 
bloempotten over de grens. 
(Ons klantnummer is: 48197)

MPS Certificering
Wij zijn MPS-GAP en MPS-SQ gecertificeerd. 
MPS-GAP/SQ is hét label voor duurzame teelt. 
Duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk 
planten kweken is onze verantwoordelijkheid.

Natuurlijke vijand
Wij maken zoveel mogelijk gebruik van 
natuurlijke vijanden. Beestjes/aaltjes bestrijden 
de voor onze planten schadelijke insecten/
schimmels.

Cool Grey transporttray
Is gemaakt van 100% gerecyclede grond- 
stoffen, namelijk polystyreen (gerecycled 
consumentenmateriaal uit koelkasten).  
Na gebruik zijn de trays ook weer 100% 
recyclebaar. 

Karton
We kunnen ook in een plantenfust van karton 
uitleveren. Hierin kunnen de planten paar dagen 
staan met een water op de bodem. Gemaakt van 
100% recyclebaar karton.

Meermalig fust
Daarnaast kunnen we de planten verpakken 
in een meermalig fust. Hiervoor berekenen wij 
statiegeld. U kunt deze kisten weer inleveren  
bij de veiling of bij ons op de kwekerij.

Kweekpotten
Al onze planten zitten in potten van 100% 
gerecycled materiaal en zijn na gebruik ook  
weer 100% recyclebaar.

Onze kweekpotten en sierpotten met een 
kleurtje zijn gemaakt van stromen huishoudelijk 
plastic afval. Zij hebben het Cyclos-HTP 
certificaat en zijn na gebruik  voor 100% 
recycelbaar.
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