
Bloemen- en plantenhoezen maken het verschil in het enorme aanbod aan 
sierteeltproducten in de markt. Van Iperen vertaalt de wensen van de klant naar 
de juiste specificaties en zoekt daar de juiste fabrikant bij. Het bedrijf speelt hierbij 
in op trends naar duurzame productontwikkeling. Duurzaam ondernemen is 
geen keuze meer, stellen Dirk-Jan Bakker en Gerard Bok van Van Iperen.
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Duurzaamheid zit in onze genen, zegt 
algemeen directeur Dirk-Jan Bakker van 
Van Iperen. „Ik vraag wel eens aan klan-
ten: wat verwachten jullie van ons en 
hoe gaan jullie om met een duurzame be-
drijfsvoering? Als groeispecialist streven 
wij naar een totaalpakket aan teeltmaat-
regelen, we willen sturend zijn naar onze 
klanten om hen te ondersteunen.“
Als voorbeeld geeft Bakker dat bemesting 
steeds beter wordt afgestemd op gewas-
bescherming. “De tuinbouw staat voor 
grote uitdagingen wat betreft het steeds 
beperktere pakket toegelaten gewasbe-
schermingsmiddelen, de bovenwettelijke 
residu-eisen en de zuiveringsplicht. Deze 
uitdagingen bevestigen de noodzaak van 
een totaalpakket aan teeltmaatregelen. 
Door de juiste bemesting toe te passen, 
houd je de plant gezond. Hoe gezonder de 
plant, hoe minder vatbaar deze is voor 
ziekten en plagen. Onze uitdaging is om 
met minder chemie te telen.” 

Maatwerkproduct
Naast gewasbescherming en bemesting 
is verpakkingen een belangrijke tak van 
Van Iperen. Vanuit de chrysantenteelt 
kwam de vraag of het Zuid-Hollandse 
bedrijf hoezen voor kwekers kon regelen. 
“In 1999 zijn we begonnen met een Euro-
pese leverancier, maar door de groei zijn 
we al vrij snel leveranciers gaan zoeken 
in Azië”, vertelt commercieel medewer-
ker Gerard Bok. „Een hoes ziet er een-
voudig uit, maar er kan veel misgaan. In 
principe is elke bloemenhoes een maat-
werkproduct. Zaken als afmetingen, 
watervastheid, positie van de luchtgaten, 
seal-lijnen, materiaalkeuze en bedruk-
kingstechnieken zijn belangrijke aan-

dachtspunten voor een goede hoes.”
Van Iperen begon eind jaren negentig in 
de snijbloemenmarkt met blanco ver-
pakkingen. Er werd veel tijd en ener-
gie in deze verpakkingen geïnvesteerd, 
wat resulteerde in een grote vraag naar 
hoezen vanuit de klanten. „De specialis-
ten van Van Iperen gaan regelmatig bij 
telers langs voor het geven van teeltad-

viezen. Daarbij informeerden zij hun 
klanten ook over de mogelijkheden van 
het leveren van verpakkingen. Voor veel 
ondernemers is de verpakking een ‘nood-
zakelijk kwaad’, maar door ons pakket 
aan verpakkingsmogelijkheden gingen 
telers hier bewuster over nadenken”, zegt 
Bok.

Duurzame verpakkingen
Telers kunnen bij Van Iperen terecht 
voor bloemenhoezen, plantenhoezen en 
folie op de rol. Het bedrijf speelt de laat-
ste jaren meer en meer in op duurzame 
productontwikkeling voor verpakkingen, 
waarbij wordt samengewerkt met Flora-
media. Dit communicatiebedrijf voor de 
groenmarkt ontwikkelt en produceert 

‘De zoektocht 
naar geschikte 
duurzame 
materialen voor 
verpakkingen 
is een mooie 
uitdaging’

TEELT & GEWAS

Van Iperen en Floramedia werken aan duurzame verpakkingen

‘Duurzaam ondernemen 
is geen keuze meer’

- OVER VAN IPEREN 
Van Iperen in Westmaas is gespecialiseerd in 

gewasbeschermingsmiddelen, (vloeibare) mest-

stoffen, zaaizaden en verpakkingen. Het bedrijf is 

werkzaam in zes sectoren: tuinbouw, akkerbouw, 

fruitteelt, groenvoorziening, bloembollenteelt en 

veehouderij. De onderneming bedient voornamelijk 

de Nederlandse markt, maar is ook actief in Duits-

land, België en Groot-Brittannië. In 2010 is het 

zusterbedrijf Van Iperen International opgericht 

(inmiddels actief in bijna 100 landen).
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Tomaten tot de 
meest geteelde 

groenten horen met 
in totaal 177 miljoen 

ton wereldwijd? 

met biologisch afbreekbare folie, waarbij 
folie van polylactide (PLA) een goed alter-
natief kan zijn. “Deze folie, gemaakt van 
polymelkzuren, is een volledig biologisch 
materiaal. Het is wat je noemt renewable: 
een hernieuwbare grondstof binnen een 
mensenleven. Als we folie van PLA van 
een bepaalde dikte maken, mag dat het 
kiemplantlogo voeren. Dat betekent dat je 
het mag composteren in de groene bak.”
Er kleven echter ook nadelen aan het 
gebruik van PLA, vervolgt Bakker. De 
consument herkent de folie niet als com-
posteerbaar en gooit het bij het plas-
tic, legt hij uit. Dat staat dan weer de 
recycling van plastic in de weg. “Een 
eenduidige communicatie over het kiem-
plantlogo is belangrijk om de consument 
bewust te maken van de recyclebaarheid 
van de folie. Maar hoe doe je dat? Is het 

logo voldoende? Of zet je er een tekst-
je bij?” Daarnaast is duurzame folie erg 
duur, aldus Bok. “We bekijken met telers 
wat haalbaar is. Je moet ook oppassen 
dat je niet doorslaat. Dat is niet de ma-
nier waarop we elkaar helpen. Kwekers 
moeten de stap nemen en wij  faciliteren   
daarin, het is goed om met elkaar in ge-
sprek te blijven. De ene kweker neemt 
grotere stappen dan de andere, maar dát 
er stappen worden genomen, is de groot-
ste winst.”

Mooie initiatieven
Voorbeelden van geslaagde initiatieven 
zijn er ook. Ronald Bakker laat een luxe 
bloemenkoker zien, die Floramedia heeft 
ontworpen voor Meijer Roses uit Pijnac-
ker. Het gaat hier om de verpakking voor 
een nieuwe, exclusieve rozenlijn. “Meijer 
was op zoek naar een bloemverpakking 
die het verhaal achter het product vertelt 

en die de bloemen goed kan beschermen. 
We hebben voor een kartonnen verpak-
king gekozen die past bij de duurzame 
uitstraling van het bedrijf. De bruine bui-
tenkant moet duurzaamheid uitstralen, 
de paarse binnenkant vertelt het verhaal 
en ziet er exclusief uit. Ik ben een lief-
hebber van karton: het is hernieuwbaar, 
recyclebaar en biodegradeerbaar. Karton 
wordt van duurzaam beheerde bossen in 
Scandinavië gemaakt. De papier- en hou-
tindustrie zorgt er daar voor dat er jaar-
lijks meer bos wordt geplant dan gekapt.”
Van Iperen en Floramedia werken ook 
samen bij het in de markt zetten van 
duurzame concepten met telersvereni-
ging Decorum. Bok: “Het merk Decorum 
staat voor kwaliteit, innovatie en straks 
ook voor duurzaamheid. Daar hoort een 
bepaalde kleurstelling en uitstraling bij 
in de markt. Het is ontzettend leuk om 
met Decorum te werken aan duurzame 
productontwikkeling.” Ook participeren 
Floramedia en Van Iperen in het samen-
werkingsverband Benefits of Nature. Dit 
initiatief, dat ketenbreed opereert, bere-
kent de footprint van bedrijven en hun 
producten in de internationale land- en 
tuinbouw en helpt ondernemers bijvoor-
beeld met het kiezen van duurzamere 
leveranciers en transporteurs.

Collectieve mindswitch
De uitdaging voor de nabije toekomst is 
om samen met de kwekers naar duur-
zame oplossingen te zoeken die bij de 
klant en het product passen, besluit 
Gerard Bok. “Het is een markt waarin 
iedereen zoekende is, maar we merken 
dat de klant dat als een uitdaging ziet. 
We moeten ervaring opdoen met nieu-
we, duurzame materialen. Dat betekent 
misschien dat we concessies moeten doen 
die inherent zijn aan de materiaalei-
genschappen, zoals een hogere prijs 
of lagere watervastheid. Je merkt dat 
er een collectieve mindswitch aan de 
gang is. Duurzaam ondernemen is 
geen keuze meer.”
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‘Je merkt dat er 
een collectieve 
mindswitch aan 
de gang is’

slaan, omdat je snel van niet duurzaam 
naar super duurzaam wilt. Maar hoever 
kun je gaan? Zo zouden we het onderste 
deel van een hoes kunnen coaten met een 
wax, zodat de verpakking beter bestand 
blijft tegen vocht. Welke coatings ga je 
hiervoor gebruiken? In het begin hebben 
we geëxperimenteerd met plastic aan de 
binnenkant en papier aan de buitenkant. 
Je hebt voor het gezicht een duurzame 
uitstraling, maar je gebruikt twee materi-
alen die slecht te scheiden zijn. Dan houd 
je in principe jezelf voor de gek.”

Folie van polymelkzuur
Een ander dilemma is de zichtbaarheid 
van het product, vertelt Ronald Bakker. 
“Snijbloemen en een aantal potplanten 
vragen om een transparante verpakking, 
de consument wil immers de bloemen 
zien.” Er wordt gezocht naar oplossingen 

duurzame concepten voor de groensec-
tor, zoals plantenlabels, zaadzakjes, pot-
covers en verpakkingen. Daarbij speelt 
het bedrijf voortdurend in op trends in 
de markt. Volgens Ronald Bakker, Qua-
lity & Proces Manager bij Floramedia, 
wordt het verhaal achter het product 
steeds belangrijker. „De uitdaging is om 
samen met Van Iperen op zoek te gaan 
naar aantrekkelijke verpakkingen, die 
goed tegen vocht kunnen en transport-
bestendig zijn.”
De zoektocht naar geschikte duurzame 
materialen voor verpakkingen is een 
lastige, weet Gerard Bok. „We kijken 
daarbij kritisch naar hoe een hoes vol-
doet als een product in de winkel staat. 
Zit de verpakking nog om de plant? Hoe 
houdt deze zich in water? Hoe komt 
de plant uit het transport? Je hebt de 
neiging om in dit proces stapjes over te 

Dirk-Jan Bakker Gerard BokRonald Bakker
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