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Green Deal Weet Welk Plantmateriaal Je (Ver)koopt!

Betrokken partijen
 - LTO Nederland
 - Raad voor Plantenrassen (RvP)
 - Bosschap
 - Naktuinbouw
 - Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)
 - Handelsgroep Boom- en Heesterzaden (BoHeZa)

Beschrijving initiatief
Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van plantmateriaal van bos- en 
haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de kwaliteit van het plantmateriaal dat ze 
kopen of verkopen. Het huidige kwaliteitssysteem wordt voor alle partijen in de keten geoptimaliseerd, dus 
effectiever en efficiënter gemaakt.

De initiatiefnemers doorlopen de diverse stappen in de keten, beschrijven en benoemen knelpunten, 
analyseren ze en dragen oplossingen aan om de knelpunten op te lossen. Daarnaast kijken ze naar 
mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en waar mogelijk te versoepelen, waarbij transparantie 
van het proces in de keten vooropstaat.

Daarnaast zetten de initiatiefnemers, met ondersteuning van een door het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gefinancierd project, in op vergroting van de kennis over alle 
disciplines binnen de gehele keten en de uitwisseling ervan over betrokken actoren. Verder ontwikkelen ze 
lesmateriaal voor regulier en cursorisch onderwijs en maken ze een start met het aanbieden van cursussen 
over kwaliteitsaspecten van plantmateriaal.

Met de Green Deal wordt een jarenlang, complex probleem waarbij veel actoren betrokken zijn met brede 
instemming en ambitie resultaatgericht opgepakt. Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken om de 
problemen anderszins naar tevredenheid in de volle breedte op te lossen. De resultaten van het aan de 
Green Deal gekoppelde kennis- en communicatieproject ‘Verbetering kwaliteitsketen groenvoorzieningen’ 
dat door EL&I wordt gefinancierd, is van groot belang voor het slagen van de Green Deal.

Voor de samenleving levert deze Green Deal duurzame functievervulling van groenvoorzieningen op, omdat 
er uiteindelijk bewuster gebruik wordt gemaakt van (specifieke) kwaliteiten en herkomsten van 
plantmateriaal. Bovendien leidt het project tot kostenbesparing door minder uitval van plantmateriaal en 
meer houtopbrengsten, dus een rendabeler bosbeheer.
Topsector: tuinbouw & uitgangsmaterialen

De uitdaging van deze Green Deal is verbetering van kennis en communicatie over kwaliteitsaspecten van 
plantmateriaal in de sector. En verbetering van vertrouwen onder actoren en transparantie in de sector door 
bestaande kwaliteitssystemen te optimaliseren. 

Resultaten
De Green Deal draagt bij aan economisch rendement, duurzaamheid, een sterkere competitieve positie van 
de bedrijfstak (ook internationaal).

De partijen verplichten zich om ook na afloop van de Green Deal jaarlijks bijeen te komen om op basis van 
ervaringen en nieuwe inzichten kritisch naar de kwaliteitsketen te kijken en zo nodig aanpassingen door te 
voeren.
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Inzet en acties partijen
De initiatiefnemer werken de bestaande kwaliteitssystemen uit tot een transparante en werkbare 
kwaliteitsketen, die door alle bij de Green Deal betrokken partijen wordt gesteund. Verder hebben zij op de 
einddatum van de Green Deal grote stappen gezet in de onderlinge communicatie en de verbetering van de 
kennis over kwaliteitsaspecten van plantmateriaal binnen de sector. De deelnemende partijen in de Green 
Deal zullen binnen 3 maanden na het ondertekenen van de intentieverklaring hun werkwijze en concrete 
einddoelen formuleren in een werkplan.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid draagt bij aan dit project door een communicatie- en kennisproject te financieren en de 
resultaten hiervan voor de Green Deal ter beschikking te stellen.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


