
Milieumaatregelen bij Florensis boeken succes

De afgelopen 5 jaar heeft Florensis op haar 6 productielocaties in binnen- en buiten-
land veel inspanningen geleverd om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen die in 
2015 geformuleerd was. Deze doelstelling was een reductie van het gebruik van mi-
lieubelastende gewasbeschermingsmiddelen van 50 procent in 2020. De inspanningen 
van onze medewerkers, het investeren in verbeteringen en toepassen van innovaties 
hebben eind 2019 geleid tot 75 procent reductie. Als duurzaam bedrijf zijn we trots op 
dit resultaat maar we realiseren ons ook dat het nog beter kan. Dit heeft geleid tot een 
nieuwe uitdagende doelstelling voor 2025.

Grote en kleine maatregelen
Leo Hoogendoorn, CEO bij Florensis, is zeer blij met het behaalde resultaat. “Sinds langere 
tijd al produceren wij duurzaam en zijn onze productielocaties MPS-A (Milieu Programma 
Sierteelt) gecertificeerd. Sinds 2017 geldt op de productielocaties een ban op neonicotinoïden 
en passen wij IPM (geïntegreerde gewasbescherming) toe. Inmiddels is zeventig procent van 
onze gebruikte middelen niet milieubelastend. Dit doen wij om de beste kwaliteit jonge plant-
en te produceren met respect voor mens en milieu, waarbij we ook onze klanten en de markt 
een milieubewust product kunnen leveren.” 

In de laatste 5 jaar zijn we op alle locaties aan de slag gegaan om het gebruik van de meest 
milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De manieren en informatie 
vanuit onze experts zijn volop met elkaar uitgewisseld. Het resultaat is dat we nu andere, 
minder milieubelastende, middelen gebruiken. Dit zijn in MPS termen groene en witte mid-
delen. “Het zijn weliswaar vaak duurdere middelen maar om het goed te doen zijn investerin-
gen nodig en zien we hierdoor een grote reductie in het gebruik van de rode en oranje mid-
delen die schadelijker zijn voor het milieu”, legt Leo uit.



Hiernaast hebben we fors geïnvesteerd in stoominstallaties voor het ontsmetten en herge-
bruik van het teeltsubstraat. Dit is een zeer effectief alternatief waardoor we geen metam-na-
trium (oranje middel) meer gebruiken. 

Nieuwe doelstellingen
Als Florensis hechten wij veel waarde aan een verantwoorde bedrijfsvoering met oog voor 
mens en omgeving en wij zien duurzaam denken en doen als een randvoorwaarde voor 
groei. Om dit praktisch te maken richten we onze aanpak op het bijdragen aan zes geselect-
eerde internationale Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of 
SDG’s). Wij hebben gekozen voor Goede gezondheid en welzijn (3); Kwaliteitsonderwijs (4); 
Gendergelijkheid (5); Schoon water en sanitaire voorzieningen (6); Verantwoorde consumptie 
en productie (12) en Klimaatactie (13).

Voor 2025 hebben wij twee concrete duurzame doelstellingen geformuleerd: het verder re-
duceren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 30 procent en het reduceren 
van de CO2–uitstoot met 25 procent.
Voor de CO2 doelstelling doen we nu een nulmeting voor onze bedrijfsactiviteiten in binnen- 
en buitenland. Hierna kunnen wij gerichte maatregelen gaan nemen om onze footprint te 
reduceren.

Florensis is een toonaangevend familiebedrijf in de internationale sierteelt. Onze visie is om de 
meest betrouwbare, innovatieve en duurzame veredelaar en vermeerderaar te zijn. Wij hebben 
productie- en veredelingslocaties in Nederland, Duitsland, Portugal, Kenia en Ethiopië. Met ruim 
2.000 medewerkers leveren we jaarlijks een assortiment van 4.000 plantvariëteiten aan 8.000 
professionele kwekers in 50 landen. Voor ons is verantwoord ondernemen even natuurlijk als het 
bieden van de beste kwaliteit met de hoogste leverbetrouwbaarheid.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Regina Dinkla | Manager Sustainability & Corporate Communications 
T 078 623 3200 of via regina.dinkla@florensis.com
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