
TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

We verduurzamen de teelt. Dit doen we 

door chemische gewasbescherming te 

minimaliseren, het gebruik van 

biologische beschermingsmiddelen te 

stimuleren en CO2-uitstoot terug te 

dringen. Daarbij is een eerlijke prijs voor 

teler essentieel. Telers zijn 

gecertificeerd en werken volgens de 

laatste voedselveiligheids- en 

milieunormen. 
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Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Telers en leveranciers voldoen aan alle 

voedselveiligheidseisen. 

 

• Werken sociaal duurzaam conform GRASP, de sociale 

module van GlobalGAP of een gelijkwaardig systeem 

zoals Initiatief Duurzame Handel.  

Sociale duurzaamheid: 
GlobalGAP & GRASP 
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Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Kopen van producten van bedrijven met goede 

arbeidsomstandigheden, ook in sociale risicolanden. 

 

• The Greenery is ondertekenaar van het convenant 

Initiatief Duurzame Handel, waarin dit is vastgelegd. 

 

• Begeleiden onze buitenlandse leveranciers bij 

sociale duurzaamheid en ondersteunen bij het 

realiseren van de IDH standaard.  

 

Initiatief Duurzame 
Handel (IDH) 

Duurzame teelt 
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vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Nederlandse telers die leveren aan Nederlandse 

retail worden gecertificeerd volgens Planet Proof. 

 

• Ook Spaanse telers die leveren aan de Nederlandse 

retail certificeren.  

 

• Keurmerk voor duurzame teelt dat waterverbruik, 

afval, energie en gewasbescherming reguleert.  

 

• Begeleiden onze telers actief bij de overstap naar 

Planet Proof.  

 

Planet Proof – keurmerk 
voor duurzame teelt 
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• Duijvenstijn teelt CO2 negatief en is in 2015 gekozen 

tot meest innovatieve en duurzame teler ter wereld.  

 

Biologische gewasbescherming.  

Gebruik van substraat om aanbod en voedingsstoffen af 

te stemmen op de behoefte van de plant en daardoor 

verspilling te voorkomen.  

Naast regenwater dat wordt opgevangen in silo’s, is er 

geïnvesteerd in een ondergrondse wateropslag. 

Overtollig regenwater kan worden opgepompt wanneer 

nodig.  

Verstoken geen fossiele brandstoffen, maar gebruiken 

restwarmte van aardwarmtebron.  

Rest-CO2 van fabrieken uit onder meer de haven van 

Rotterdam wordt gebruikt voor de groei.  

 

 

 

 

 

 

 

Planet Proof: Duijvenstijn 
Tomaten 
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• Founding Father van de snoeptomaatjes, waardoor 

duurzamere levensstijl gestimuleerd wordt.  

 

Uitsluitend natuurlijke gewasbescherming en kokos en 

plantenresten als natuurlijke grondverbeteraar.  

 Inzet van WarmteKrachtKoppeling (WKK) en gebruik 

aardwarmte in kas in Wieringermeer.  

Energiezuinige verlichting.  

 Stabiel laag waterverbruik door recirculatie.  

Voorkomen van verspilling door product met afwijkend 

formaat te gebruiken in soepen.  

Zo min mogelijk verpakkingsmateriaal en waar 

mogelijk, recycled materiaal of een verpakking van 

hernieuwbare grondstoffen. 

Tommies verpakking van 100% rPET (in 

samenwerking met TG in de markt gezet)  

 

Planet Proof: Greenco  
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• Stimuleren van telers om bijvriendelijke 

maatregelen te nemen, zoals bijvriendelijke 

gewasbescherming en meer bloemen op overhoekjes 

en kopakkers. 

 

• Invulling aan Bee Deals, een project waarbinnen 

grote partijen werken aan een betere leefomgeving 

voor bijen.  

 

• Via ketenpartner Jumbo worden ook consumenten 

betrokken, bij aankoop van bijvriendelijk geteelde 

producten wordt bloemenzaad uitgedeeld.   

Bee Deals – een betere 
leefomgeving voor bijen 

Duurzame teelt 


