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Het goed doen
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Tuinbouwproducten zijn uitstekend gepositioneerd om bij te dragen aan 
een duurzame voedsel- en groenvoorziening én verduurzaming biedt 
kansen 

 

Fysieke productierisico’s 

Reputatierisico’s

Toegang tot kapitaal en 
verzekeringen 
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Kostenbesparingen

Inzicht in bedrijfsprocessen

Relatie met belanghebbenden

Prikkel om te innoveren

Verbeteren kwaliteit

Voorbereid zijn op regelgeving

Premium prijs

Hogere verkopen 
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Waarom eigenlijk?



Supermarkten willen steeds meer (weten)
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Naar een teelt met minimaal 
chemiegebruik
• Teeltwijze en teeltsysteem
• Technologie
• Biologie 
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Het gaat nog veel energie 
kosten om klimaatdoelstellingen 
te halen
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De P van People mag niet 
vergeten worden: 
Profit, Planet en People
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Meer kennis en transparantie door 
het meten van milieuprestaties



Voorbeeld Fruit Footprint 
ondersteund door Rabobank
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Voorbeeld phalaenopsis

Bron: BON, 2019 

Ontwikkeling van CO2 footprintscore voor phalaenopsis, t.o.v. 2014

Hotspots voor footprint 
-verbetering: energie, 

substraatgebruik, 
uitgangsmateriaal, 

verspilling



Het 6 M plan: feiten en transparantie 
nodig om vooruitgang te boeken
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‘Mappen’ Maken van 
keuzes Meten Managen

Monitoren 
en 

bijstellen

Mooie 
verhalen 
vertellen



Hulpmiddel bij het stellen van 
prioriteiten:  een materialiteitsmatrix
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Veel Weinig belang dat het management hier aan hecht

Winstgevendheid

Beschikbaarheid arbeid

Arbeidsomstandigheden 
op het eigen bedrijf

Verpakkingen

Energiegebruik/emissie 
van broeikasgassen

Beschikbaarheid 
van water

Tevreden 
buurtbewoners

Gezonde bodem

Biodiversiteit

Gebruik van chemie

Gedwongen arbeid
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Leefomstandigheden van 
werknemers bij leveranciers



Tot slot
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• Plannen en prioriteiten helpen bij verduurzamen
• Meten is een must
• Technologie en biologie bieden beide belangrijke oplossingen om te verduurzamen 
• Verduurzamen vertel het!

Wat kan Rabobank doen?
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De rol van 30MHz

Duurzaam renderen in de tuinbouw



Wij geloven dat tuinbouwbedrijven van elke 
omvang door middel van technologie en 
data kunnen innoveren om zo efficiënter 
en duurzamer kunnen telen.

Wij willen ons steentje bijdragen om de 
verwachte voedselcrisis in 2050 te 
voorkomen en kennis te verspreiden.

Waar we in geloven



Alle databronnen op één plek
Sensoren, klimaatcomputers, 
handmatige invoer en API integraties.

Krijg realtime advies
Bespreek inzichten met collega's, 
consultants of gebruik applicaties.

Browser based platform
Beschikbaar op je pc en laptop of als 
native app op je smartphone of tablet.

30MHz: Hét dataplatform voor de tuinbouw



Zo werkt het: custom dashboards
➔ Leg data vast die belangrijk is voor jou

➔ Bepaal wie toegang heeft tot de data

➔ Vergelijk, deel, bespreek en exporteer

➔ Gebruik VPD, GDH en meer

http://zensie.30mhz.com


Welke thema's behandelen we?

● Chemie
● Energie
● Water
● Verspilling
● Verpakking



Chemie

"Met behulp van sensoren, drones, camera’s en 
andere technische hulpmiddelen kunnen ziekten 
eerder waargenomen en veel preciezer bestreden 
worden."



Praktijkvoorbeeld: 
PaMS (vlekkensyndroom)



Energie

"In het algemeen heeft het gebruik van energie voor 
het verwarmen van kassen een vele malen grotere 
impact dan de verpakking of transportwijze."



Praktijkvoorbeeld: 
Komkommerteler Van Lipzig Tuinderijen

"Omdat de sensor meer gedetailleerde informatie 
geeft over de vruchttemperatuur hebben we de 
groeibuistemperatuur de afgelopen periode met een 
graad of twee kunnen verlagen. Op deze manier 
besparen we energie terwijl de vruchten toch niet 
natslaan."



Water

"Met intelligente sensoren die exact bepalen wat de 
waterbehoefte is, kunnen problemen op het gebied 
van beschikbaarheid en kwaliteit deels opgelost 
worden ."



Praktijkvoorbeeld: 
Efficiëntere watergift door sensoren



Verspilling

"In de afgelopen jaren is er een hausse aan nieuwe 
bedrijven en innovaties op de markt verschenen die 
oplossingen tegen verspilling bieden. Denk aan robots 
en sensoren voor het maken van betere 
oogstprognoses."



Praktijkvoorbeeld: 
Voorkomen van zonnebrand bij paprika's



Vragen?

contact@30mhz.com

www.30mhz.com


