
Voor de tuinderij van de familie Van Kester in het Westland is mi

lieuvriendelijk produceren een feit. Het bedrijf teelt trostomaten 

op substraat, dus hoven de grond, en is langzaam toegegroeid 

naar het verbouwen volgens Nederlandse milieurichtlijnen. 

Volgens de vrouw des huizes, Wil van Kester-Zwinkels, creeert het 

Europese milieubeleid oneerlijke verhoudingen en is de consument 

nog niet bereid te betalen voor milieubewust geteelde producten. 

V
erantwoorde concurrentie 

is volgens Wil van Ke<;ter

Zwinkels aileen mogelijk 

wanneer de verhoudingen 

op de wereldrnarkt gelijk zijn. Het 

F.uropese milieubeleid is daarin spel

breker de rnilieu-eisen zijn niet overal 

gelijk en F.uropese subsidies worden 

oneerlijk verdeeld, aldus Van Kester

Zwinkek Landen als Spanje en 

1\larokko worden gesubsidicerd, ter

wijl de productievoorwaarden daar 

gumtiger zijn, bovcndien zijn voor 

Ianden buiten de Europese llnic ([ll) 

de invoerbeperkingen wcggenomen. 

"Daarbij kornt", zegt van Kester

Zwinkels, "dat Nederland nauweliJks 

irwloed heeft op wat cr in Hrussel gc

beurt. ])it in cornbinatie met hogcre ar

bcidskosten in Nederland en andere 

wecrsornstandighedcn, zorgen crvoor 

dat bijvoorbeeld Marokaansc tornaten 

gocdkoper op de rnarkt korncn, tcrwijl 

ze rninder milieubewust gctceld zijn" 

Hct bcdrijt van Kcster-Zwinkels, zo'n 

dric hectare groot, teelt voor 95% op 

([lV7'S'I7 

biologischc wijzc. Dit betekent onder 

andere dat a! het gietwater gerecircu

lecrd en hcrgebruikt wordt, waardoor 

lozing van gietwater op oppervlaktewa

ter onnodig is. Momentccl maakt Van 

Kester zich sterk voor het mogen ge

bruiken van, tot nu toe niet-toegestane, 

nieuwe gewasbeschermingsrniddelen, 

die met kleine hoeveelheden toegepast 

kunnen worden. 

Sterke nadruk legt zij op het produce

ren van kwalitatief hoogstaandc pro

ducten om de concurrenticposi tic te 

bewaren. 

Wil van Kester: "Voor kleine bcdrijvcn 

is het moeilijkcr Zij kunnen de vercistc 

hoge milieu-investeringen slechter aan: 

Hoe kleiner Je bent, hoc rnocilijkcr het 

wordt.". 

Bewustwording 
Volgens Van Kester verse hilt het paarse 

milicubeleid niet van dat van de vorige 

kabinetten. Het is noch strenger, noch 

soepeler gewordcn. De regering zou de 

voorlichting over de milieuvriendelijk-
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Van Kester teelt voor 9 5% ofl hiologische wijze trostomaten in bet Westland. 

heid van Nedcriandse producten wei 

kunnen verbetercn, want de consument 

is voigens haar nog niet bcrcid mcer te 

betalen voor ccn milieuvriendeiijk gc

tecid product. "Wannecr een 

Nederiand<,e tomaat en een Spaanse to

maat naast eikaar iiggcn, kicst de con

sument de gocdkoopste. De consument 

moet bewust worden gemaakt van hct 

hoc en waarom van de hogerc prijs. 

Het milieuvricndeiijk zijn wordt nu nog 

teveei bij de tclcr gciegd, maar wanneer 

de consument niet bereid is mccr tc be

ta len houdt het op. Wij kunnen dan 

nict verderl'' 

Op de vraag of cr nog toekomst is voor 

de tuinderijen antwoordt Wii van 

Kester iachend: "Natuuriijk is er nog 

toekom<,t voor ons, andcrs konden we 

nu wei ophouden<" Scricus vocgt ze 

daar aan toe: "Voorwaarde is echter wei 

dat de concurrenticvcrhoudingcn geiijk 

zijn en er een hoogwaardig kwaiitatief 

Uoto Dirk Hoi) 

product geieverd wordt. Hicr gaat het 

dus om ccriijke verdeiing van de suhsi

dic<,, gciijkc miiicueisen, mccr inviocd 

voor de Nedcriandsc regering in 

l:lrus.,ei, en tensiottc cen weiwiilcndc 

consumcnt" 
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