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Schipluiden – De afzet van The 
Greenery op de Engelse markt, de 
belangrijkste afzetmarkt, is in 
2011 met een kwart gekelderd. 
The Greenery boekte een netto-
winst van 1,9 miljoen euro, maar 
die kwam niet uit de eigen ver-
koop van groente en fruit.

The Greenery is verrast over de 
ontwikkeling op de Engelse 
markt. Door de Ehec-crisis op het 
vaste land richtten inkopers zich 
veel sterker op Engels product en 

ontstond druk op de afzet. Niet 
 Engeland, maar Duitsland is 
daardoor nu de grootste export-
markt van de afzetorganisatie.

The Greenery boekte in 2011 
een totaal nettoresultaat van 1,9 
miljoen euro tegen 4,8 miljoen 
euro in 2010. Het effect van de 
Ehec-crisis op de resultaat van 
het bedrijf  wordt geraamd op cir-
ca 6 miljoen euro, zo meldde het 
bedrijf  bij de presentatie van de 

jaarcijfers. De winst is vooral het 
gevolg van opbrengsten uit deel-
nemingen.   

De omzet daalde van 1,84 mil-
jard euro naar 1,61 miljard. Dat 
komt door zowel lagere volumes 
als lagere prijzen. Het totale ver-
kochte volume daalde 6 procent, 
aldus topman Philip Smits. 

The Greenery is als handelsbe-
drijf  niet getroffen door het ver-
trek van telers uit andere geledin-

gen van Coforta-coöperatie. Smits 
meldde dat het handelshuis voor 
60 miljoen euro aan nieuwe telers-
omzet heeft binnengehaald per 1 
januari. Dat  komt door het aan-
trekkelijke directe leveringsmo-
del van de afzetorganisatie, stelde 
hij. Hij meldde dat de afzetorgani-
satie er nu beter voor staat dan in 
het begin van 2011, voor de crisis. 
Door de komst van nieuwe leden 
is de beschikbaarheid gestegen en 
de kosten zijn gedaald door voort-
gaande besparingsoperaties.

Afzet Greenery keldert door Ehec
Engeland niet langer grootste markt

Herveld – Dringen bij de weidepomp. Al is de temperatuur momenteel iets gematigder dan vorige week, toch lokt 
het buiten in de wei lopen uit tot drinken. De beperkte hoeveelheid gras die nog maar in de wei staat en het droge 
weer zullen ongetwijfeld meewerken. Dringen om de pomp hoort er voor weidend vee echter ook vaak een 
beetje bij. Als een fotograaf zich dan ook nog dichtbij de pomp opstelt, is het voor de van nature nieuwsgierige 
dieren helemaal lastig om elkaar niet bijna omver te duwen. Foto Vidiphoto

Dringen bij de pomp

Processen-verbaal 
na verlossing 
vaars met heftruck
Den Haag – Zestien verdachten 
hebben proces-verbaal  gekregen 
in verband met de verlossing van 
een koe op luchthaven Schiphol 
met een heftruck. De vaars was op 
transport vanuit Duitsland naar 
de Verenigde Arabische Emiraten 
en bleek  op het vliegveld aan het 
kalven. Luchthavenpersoneel 
heeft het kalf  met behulp van een 
heftruck uit de koe gehaald. 

De Nederlandse Voedsel en Wa-
ren Autoriteit (NVWA) heeft  on-
derzoek gedaan naar de zaak. Dit 
heeft geleid tot zestien processen-
verbaal voor  personen die ver-
moedelijk betrokken waren bij de 
geboorte. Zij hebben de EU-Trans-
portverordening en de Gezond-
heids- en Welzijnswet voor Dieren 
overtreden.

Uit sectie  op het kalf   bleek dat 
de vaars 259 dagen drachtig was 
en dus niet vervoerd had mogen 
worden. Drachtige vaarzen mo-
gen tot een dracht van 250 dagen 
door de lucht vervoerd worden. 
”Hiervoor is de verantwoordelijke 
personen/ondernemingen pro-
ces-verbaal aangezegd”, schrijft 
staatssecretaris Henk Bleker van 
landbouw  aan de Tweede Kamer.  

’s-Hertogenbosch – Een mest-
transporteur uit het Noord-Bra-
bantse Made hoeft geen boete te 
betalen voor het gebruik van rode 
diesel in zijn mestvrachtwagen. 
Dat heeft het gerechtshof  in ’s-
Hertogenbosch bepaald.

De transporteur werd in april 
2009 gecontroleerd op illegaal ge-
bruik van rode diesel in zijn 
vrachtwagen met tankoplegger 
van het merk MAN, type 19 FLS.

De rechter in Breda legde de 

transporteur een boete op van 
1.744 euro. Maar daarmee ging hij 
niet akkoord. Volgens de man uit 
Made gebruikte hij het voertuig 
alleen voor  transport van mest, 
was de vrachtwagen voorzien van 
een elektronische snelheidsbe-
grenzer, zaten er afgeknotte waar-
schuwingsdriehoeken op  en voer-
de het voertuig een zogenoemd 
25-kilometerbordje. Voor het hof  
was dit voldoende reden de man te 
ontslaan van rechtsvervolging .

Geen boete voor rijden 
vrachtwagen op rode diesel 

Den Haag – De Partij voor de Die-
ren en de SP willen met spoed in 
gesprek met staatssecretaris 
Henk Bleker (landbouw) over het 
effect van gewasbeschermings-
middelen op bijen. Aanleiding is 
een publicatie in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Science, waarin 
staat dat het gebruik van imida-
cloprid schade toebrengt aan bij-
en en hommels. 

 De onderzoeken tonen geen 
oorzakelijk verband tussen bijen-

sterfte in de afgelopen jaren en 
het gebruik van bestrijdingsmid-
delen, maar tonen wel aan dat be-
strijdingsmiddelen een sterk ef-
fect hebben op de vitaliteit van 
bijen en hommels.

Esther Ouwehand van de PvdD 
kreeg steun van de PvdA voor een 
dertigledendebat (spoeddebat). 
Andere partijen willen hierover 
ook spreken, maar doen dit liever 
in regulier overleg over gewasbe-
schermingsmiddele .

PvdD en SP willen Bleker 
spreken over bijensterfte

DOOR JEROEN SAVELKOULS

Zonder overheidsingrijpen 
holt de kwaliteit van het mi-
lieu achteruit, blijkt uit een 

nieuwe studie van de Organisatie 
voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (Oeso). De 
komende veertig jaar neemt de 
biodiversiteit met 10 procent af  
en stijgt de uitstoot van CO2 met 
70 procent. 

Tegelijkertijd wordt schoon 
zoet water schaarser en eist 
luchtverontreiniging meer dode-
lijke slachtoffers. Volgens de 
Nieuw-Zeelandse directeur Si-
mon Upton van het milieudepar-
tement van de Oeso hoeft de eco-
nomische crisis geen excuus zijn 
om achterover te leunen.

Welke bijdrage verwacht u daarin 

van de agrarisch ondernemers?
”Ik zou daar niet in die termen 

over willen spreken. De komende 
jaren neemt de wereldbevolking 
met twee miljard toe. De rol van 
de landbouw is daarmee dus heel 
anders dan die van bijvoorbeeld 
de koolindustrie; de sector is 
hard nodig om iedereen te kun-
nen voeden. Maar om de voedsel-
productie op peil te houden, is 
het wél van groot belang dat wij 
goed voor onze toeleveringssyste-
men zorgen. Zonder biodiversi-
teit en zonder zoet water is er 
geen landbouw. Bijkomend pro-
bleem is dat andere industrieën 
gebruikmaken van dezelfde 
grondstoffen en daar veel meer 
voor kunnen betalen.”

De wereld kampt met een zware eco-
nomische crisis. Is het reëel om nu 
van regeringen strenge milieumaatre-
gelen te verwachten?

”Dat denk ik wel. Het milieube-
leid kan namelijk veel goedkoper. 

Wij geven in het Westen jaarlijks 
honderden miljarden euro’s uit 
aan het subsidiëren van fossiele 
brandstoffen, terwijl iedereen 
weet dat die binnenkort op zijn. 
Wij stellen juist een heffing op 
koolstof  voor, die overheden geld 
oplevert. Voor de huidige subsi-
dies bestaat geen enkele ecologi-
sche rechtvaardiging.”

Maar wel een economische rechtvaar-
diging.

”Dat is niet waar, tenzij je ge-
looft dat inefficiënt gebruik van 
belastinggeld goed is voor de eco-
nomie. Kijk, subsidies voor on-
derzoek en ontwikkeling kunnen 
nuttig zijn. Maar steun voor die-
sel, zoals jullie bijvoorbeeld ge-
ven aan boeren, is een investe-
ring in het verleden.”

Uw voorstellen zorgen voor hogere 
kosten voor boeren. Consumenten 
kunnen of willen vaak niet meer be-
talen voor hun producten.

”Wereldwijd raken mensen 
steeds meer geïnteresseerd in 
wat zij eten, ook in opkomende 
landen zoals China. De milieu-
impact van de agrarische produc-
tie is daarmee dus óók een com-
merciële aangelegenheid. In de 
nabije toekomst moeten boeren 
daarom net zoveel over hun pro-
duct weten als pakweg de fabri-
kant van computerchips: het sim-
pelweg dumpen op de markt kan 
dan niet meer aan de orde zijn.”

’Ook in crisistijd zijn strenge milieumaatregelen mogelijk’

Simon Upton: “Rode diesel is inves-
tering in het verleden.” Foto Oeso

Bleker ontvangt rapport 
konijnenhouderij 
Den Haag – Een duurzame konij-
nenhouderij bestaat uit een sys-
teem waarin de dieren onder ande-
re voldoende ruimte hebben om 
zich te kunnen verzorgen door 
krabben, rekken of wassen, een ei-
gen nest kunnen bouwen en het ei-
gen nest te kunnen bezoeken om te 
zogen of zich af te zonderen. Dat 
staat in het rapport ’Konijnen op 
Koers’, dat staatssecretaris Bleker 
(landbouw) gisteren in ontvangst 
heeft genomen.  Wageningen UR 
Livestock Research heeft het onder-
zoek uitgevoerd. 

 Kamer onderzoekt 
effect klimaatbeleid
Den Haag – De Tweede Kamer 
heeft een klankbordgroep ingesteld 
die de kosten en effecten van het 
klimaat- en energiebeleid gaat on-
derzoeken. Doel van de klankbord-
groep is het verbeteren van de in-
formatiepositie van de Tweede Ka-
mer. In de commissie nemen Afke 
Schaart (VVD), Sjoera Dikkers 
(PvdA), Richard de Mos (PVV), Mi-
chiel Holtackers (CDA), Paulus Jan-
sen (SP), Tofik Dibi (GroenLinks).

Bleker: geen meldplicht 
rhino-virus paarden
Den Haag – Staatssecretaris Henk 
Bleker van landbouw gaat geen 
meldplicht instellen voor de neuro-
logische vorm van rhinopneumonie 
bij paarden. Dat schrijft hij in reactie 
op Kamervragen van CDA-Kamerlid 
Henk Jan Ormel. De Sectorraad 
Paarden werkt aan een meldloket 
voor de besmettelijke paardenziek-
te, die tot verlamming kan leiden. 

 F-16 maakt foto’s van 
Groningse dijken
Groningen – Een F-16 van de vlieg-
basis Volkel heeft gisteren een in-
spectievlucht uitgevoerd boven de 
provincie Groningen. Met infrarood-
apparatuur maakte het toestel beel-
den van de dijken langs het Eems-
kanaal en het Winschoterdiep. Dat 
meldden de waterschappen Noor-
derzijlvest en Hunze en Aa’s dins-
dag. Met deze vluchten willen de 
waterschappen achterhalen of en 
waar nog water door de dijken sij-
pelt, zoals gebeurde tijdens hoog-
water in januari van dit jaar.   ANP

Oud-directeur en BLGG 
ruziën over ontslag
Arnhem – BLGG Agroxpertus en 
zijn vorig jaar ontslagen directeur 
Nicolette Klijn staan tegenover el-
kaar bij de rechter over de ontslag-
vergoeding. Klijn werd begin vorig 
jaar aangesteld als nieuwe directeur 
bij het bedrijf in Wageningen. In no-
vember kreeg ze ontslag.   

INTERVIEW
Simon Upton

 Minder vlees en meer fruit en 
groente: de voedingsvoorkeur 
van vrouwen is niet alleen 
goed voor hun gezondheid, 
maar ook beter het milieu dan 
de mannelijke eetgewoontes. 
Dat hebben onderzoekers van 
de universiteit in het Duitse 
Halle gisteren bekendge-
maakt.

Vrouwen eten gemiddeld 
minder vlees en boter. Dat is 
erg gunstig voor het broeikas-
effect en het grondgebruik. 
Als alle Duitse mannen zoals 
vrouwen zouden eten , zou een 
oppervlakte vrijkomen van 
15.000 vierkante kilometer.  Bo-
vendien zou in Duitsland 15 
miljoen ton broeikasgas en 
60.000 ton ammoniak minder 
worden uitgestoten.  ANP

’Vrouwelijke 
eetgewoontes 
beter voor milieu’


