
Certificering Planet Proof en onkruidbestrijding met plantaardig 

schuim gaan hand in hand  
 

Afgelopen donderdag 14 september vond bij  MTS Lucassen te Afferden een inspirerende 

bijeenkomst plaats waarin duurzaam en innovatief ondernemen handen en voeten kreeg.  

Afgelopen jaar heeft MTS Lucassen hard gewerkt aan het behalen van het Planet Proof certificaat: de 

internationale versie van Milieukeur.  Vanwege de locatie van het bedrijf tegen het natuurgebied De 

Maasduinen aan, hadden de ondernemers al eerder stappen gezet door bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van natuurlijke vijanden in de kwekerij te stimuleren. Afgelopen donderdag mochten 

Pieter en Marcel Lucassen het certificaat in ontvangst nemen. Henk Raaijmakers, voorzitter van de 

LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten, reikte het certificaat uit.  Raaijmakers:” in de sector waarin 

etiketten van gewasbeschermingsmiddelen steeds moeilijker te interpreteren zijn en toepassing van 

werkbare alternatieve middelen in de vorm van de RUB lijst ook onzeker lijkt in de toekomst, heeft 

MTS Lucassen een grote ambitie getoond. De ondernemers hebben extra stappen genomen door 

hun duurzame werkwijze vast te leggen en uit te voeren. In de toekomst gaat het steeds meer naar 

een gezonde bodem en een weerbaar gewas. En naar een beperkt aantal 

gewasbeschermingsmiddelen om, indien nodig, bij te sturen.   Als resultaat van deze duurzame 

ambitie heeft MTS Lucassen een prachtig product geteeld,  volgens de eisen van Planet Proof”.  

Pieter Lucassen: ”samen met een team hebben we dit proces van Planet Proof opgepakt, 

ondersteund door Hans Smeets van Delphy.  Best een moeilijke opgave. We hopen hiermee ook op 

meer begrip van de omgeving. Mensen zien ons rijden en denken dat we weer met allerlei middelen 

aan de slag zijn. Terwijl we duurzame producten inzetten”.  

 

Duurzaam ondernemen betekent ook vaak zaken uitproberen en innoveren. Afgelopen twee jaar 

heeft MTS Lucassen samen met Hessel Marketing & Communicatie, Delphy en het Engelse bedrijf 

Weedingtech gewerkt aan de ontwikkeling van een werktuig en specifieke doppen waarmee 

plantaardig schuim tegen onkruid wordt ingezet. Het project was één van de Innovatieprojecten van 

de Raad voor de boomkwekerij. En ondersteund door het Productschap Tuinbouw.  De 

onkruidbestrijding met plantaardig schuim wordt al succesvol toegepast bij gemeenten en 

bijvoorbeeld waterbedrijven, maar afgelopen jaren is er specifiek voor de beddenteelt een 

toepassing ontwikkeld. Het plantaardig schuim zorgt ervoor dat de temperatuur van het hete water 

langer vastgehouden wordt zodat onkruid wordt bestreden. Tijdens de spuitlicentie bijeenkomst bij 

MTS Lucassen was veel belangstelling voor de nieuwe manier van onkruidbeheersing.  Het eerste 

optimaal werkende prototype werd getoond. De komende maanden zal door Weedingtech gewerkt 

worden aan het optimaliseren van het prototype tot een werkende machine.  

Al met al een inspirerende bijeenkomst waarin zichtbaar werd hoe duurzaam ondernemen in de 

boomkwekerij en vaste plantenteelt handen en voeten krijgt.  


