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Kiwa VERIN reikt eerste certificaat Planet Proof uit!

Je ziet het steeds meer het blauwe logo On the Way to Planet Proof. Vandaag heeft Kiwa VERIN in Yzendijke 

het eerste certificaat “On the Way to PlanetProof” uitgereikt aan een leghennenhouder. Met het behalen van dit 

certificaat laat de leghennenhouder zien dat hij op nog duurzamere wijze produceert. Een steeds belangrijker 

thema in onze maatschappij.

Sinds 1 september 2019 bieden wij certificering aan voor “On the way to PlanetProof”. Zes weken daarna hebben we het eerste certificaat al 

uitgereikt. ‘En daar zijn we best wel een beetje trots op’, geeft pluimvee manager Jan Kees de Wit aan. ‘We weten dat de veehouders op dit 

moment wel iets anders aan hun hoofd hebben met de nieuwe stikstofregels, maar we willen dit moment toch ook niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Juist omdat PlanetProof ook over klimaat gaat en de leghennenhouder met het certificaat aan kan tonen wat hij doet voor een duurzame 

productiewijze’. Ook auditor Geert Meen is enthousiast ‘Je kijkt hierbij heel breed naar een bedrijf, en niet alleen naar het eindproduct Ei maar 

naar het gehele productieproces van A tot Z. Daarnaast hebben veel bedrijven de afgelopen jaren geïnvesteerd in onder andere het 

terugdringen van de uitstoot en het plaatsen van zonnepanelen. En met PlanetProof is er waardering voor die milieu maatregelen’.

Hoe werkt “On the Way to PlanetProof”?

PlanetProof is onder te verdelen in 6 onderwerpen:

• Bodem, landschap & biodiversiteit

• Water

• Energie

• Productie en consumptie

• Klimaat

• Diergezondheid en -welzijn

On the Way to Planet Proof heeft basiseisen waar iedere deelnemer aan moet voldoen. Daarnaast zijn er keuze maatregelen waarvoor punten 

gescoord kunnen worden. U kunt dus zelf bepalen welke maatregelen het best bij uw bedrijf passen.

Wilt u meer weten over de eisen waaruit PlanetProof bestaat? Klik dan op de volgende link

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over deelname of de certificering van On the Way to Planet Proof? Neem dan contact op met Jan Kees de Wit of Manon 

Mauritz via info@kiwaverin.nl of 088-9984310  

Ook voor On the Way to Planet Proof certificering van akkerbouw en (glas)tuinbouw kunt u bij Kiwa terecht, klik hiervoor op de link.
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