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Met het Beter voor Natuur & Boer programma - dat 

Albert Heijn in 2021 introduceerde - zet de supermarkt-

keten een volgende stap op het gebied van duurzaam 

ondernemen en langdurige samenwerking. Dat laatste 

betekent dat de extra maatregelen ook een gezond 

verdienmodel moeten opleveren voor de teler. De maat-

regelen omvatten drie thema’s: het vergroten van de 

biodiversiteit, het werken aan een weerbare en gezonde 

bodem en het verlagen van de impact op het klimaat. 

Speciale klankbordgroepen leggen per thema de 

maatregelen vast. In de klankbordgroep boomgaard-

fruit zijn naast Vogelaar Vredehof vier telers vertegen-

woordigd. Ook Fruitconsult is hierbij betrokken.

Maatregelen die telers moeten nemen, zijn onder ande-

re nestgelegenheid plaatsen voor insecten en vogels, 

bloemstroken zaaien en werken aan een optimaal orga-

nische-stofgehalte in de bodem. Voor gewasbescher-

ming geldt onder andere dat telers in de basis gebruik-

maken van feromoonverwarring tegen fruitmot en dat 

zij fruitmot, bloedluis en spint pas chemisch aanpakken 

nadat is gebleken dat andere maatregelen niet afdoen-

de zijn. Wat betreft de onkruidbestrijding is minimaal één 

keer per jaar niet-chemische onkruidbestrijding verplicht. 

Doorrekenen kosten
Albert Heijn heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu 

(CLM) gevraagd om de kosten van de maatregelen 

door te rekenen. De telers in de klankbordgroep en 

Fruitconsult hebben de berekeningen getoetst en aan-

gescherpt. Elke maatregel is vertaald in meerkosten. Een 

maatregel als feromoonverwarring bijvoorbeeld weegt 

zwaarder dan het ophangen van een nestgelegenheid. 

Op deze manier is per ras een passende vergoeding 

berekend. Voor Elstar bedraagt deze 6,4 cent per kilo en 

voor een ras als Doyenné du Comice 11,8 cent per kilo. 

“Albert Heijn betaalt de financiële bijdrage voor de 

maatregelen in het Beter voor Natuur & Boer program-

ma via Vogelaar Vredehof uit aan de telers. De vergoe-

ding is losgekoppeld van de reguliere prijsafspraken en 

telers hebben inzicht in de hoogte en opbouw van de 

vergoeding”, aldus Erik van Nieuwenhuijzen, Unit Mana-

ger Merchandising & Sourcing van Albert Heijn. 
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Supermarktketen Albert Heijn vraagt Nederlandse telers extra maatregelen te nemen op het 

gebied van duurzaamheid. Daarvoor betaalt Albert Heijn de telers een vergoeding.

MARKT

WAARDECREATIE 

Als eerste supermarktketen gaat Albert Heijn zijn 

telers compenseren voor extra duurzaamheidsei-

sen. De NFO waardeert dat. In het kader van het 

project ‘Waardecreatie in de keten’ bespreekt 

de NFO dit thema met diverse supermarktketens. 

Doel hiervan is dat er een eerlijke vergoeding 

komt voor extra voorwaarden die retailers stellen 

aan hun partners in de keten. 
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