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De sierteeltsector onder druk
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Verduurzamen wordt steeds belangrijker 

 Aandacht vanuit de maatschappij, 
marktpartijen stellen striktere eisen; 
duurzaamheid steeds vaker een 
aankoopargument voor de consument.

Duurzaamheid geen ‘nice to have’, maar 
noodzaak voor een gezonde bedrijfsvoering 
en de toekomst van de sierteeltsector. 

 Kansen voor de sector en voor Nederland als 
gidsland 
(de kas als gesloten / circulair systeem).  
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Ambities Verantwoorde Glastuinbouw 

Arbeid: goed werkgeverschap, beter imago 
(instroom), leven-lang-ontwikkelen, contact 
onderwijs, verantwoorde huisvesting

Gewasbescherming: verlagen milieu-impact, 
nagenoeg emissie- en residuvrij, sterke planten

 Energie: klimaatneutraal in 2040, cruciaal is 
vermindering energieverbruik (HNT, 
modernisering), alternatieven voor aardgas, 
duurzame CO2

Water: 52 wk/jr nagenoeg emissieloos produceren 
mbt nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, 
minimale lichtuitstoot, in harmonie met de 
omgeving

10



●

Plantgezondheid Energie

Klimaatneutraal  al voor 

2040

Water&Omgeving

Continuïteit

Verduurzamen  &  Vergroenen

Modernisering 

glasopstanden

Halvering warmtebehoefte 

ten opzichte van 2015

Arbeid

2030

2019

2018

Goed werkgeverschap

Ambities per thema

Verantwoord 

Arbeidsmarktbeleid

Duurzame inzetbaarheid

Contact met onderwijs

Instroom young

professionals

Nagenoeg emissievrij m.b.t. 
nutriënten en GBM

Gietwatervoorziening 
klimaatbestendig

Minimale lichtuitstoot

Gezonde sterke groenten, 
bloemen en planten

Biodiversiteit en rijk 
ecosysteem in en om de kas

Verlaging milieu-impact

Nagenoeg emissie- en 
residuvrij



FILM Voorwaarts Mars
de circulaire kas als kans voor de toekomst

Voorwaarts Mars: 

Het verhaal van de Verantwoorde Glastuinbouw

file://tsclient/D/Presentaties Verantwoorde Glastuinbouw/Voorwaarts Mars - de circulaire kas als kans voor de toekomst.mp4


FILM Voorwaarts Mars
de circulaire kas als kans voor de toekomst

Voorwaarts Mars: 

Het verhaal van de Verantwoorde Glastuinbouw

https://youtu.be/uzwMQB1Vw0I

file://3gfs01/gkdata$/Verantwoorde Glastuinbouw/Film/Voorwaarts Mars - de circulaire kas als kans voor de toekomst.mp4
https://youtu.be/uzwMQB1Vw0I
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MARKT 

SAMENLEVING 

WETGEVING



Discussie: mooi verhaal, maar wat vindt u er van?  

 Voelt u de druk om te verduurzamen en is er vraag vanuit 

de markt?  

Wat betekent duurzaamheid op uw bedrijf/op uw 

producten? 

Hoe interpreteert u Verantwoorde Glastuinbouw en wat 

betekent dit voor uw bedrijf en wijze van ondernemen?

Waar ligt de grootste druk?

Werkt u aan verduurzamen en wat is dat voor u?

Wat is de volgende stap; voor de sector én op uw bedrijf?

Wat verwacht u op dit thema van LTO Glaskracht en Royal 

FloraHolland?
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