De nadruk in de presentatie van ZLTO
tijdens de vakbeurs Grootgroenplus ligt
op het thema duurzaam ondernemen.
Daarbij gaat het om de integrale
benadering van duurzaamheid. De
aandacht richt zich hierbij niet alleen op
het aspect ‘milieu’ maar er wordt ook
nadrukkelijk gekeken naar de aspecten
‘arbeid’ en ‘economie’. Er is een nieuw
logo ontwikkeld. Dat gaat het thema
duurzaam ondernemen in groen gaat
ondersteunen.
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Duurzaamheid
integraal benaderd
De ZLTO presenteert zich op Grootgroenplus
In de strategische visie die de vakgroep Boomteelt
van ZLTO samen met de provincie Noord-Brabant
in ontwikkeling heeft, liggen de accenten op de
duurzame doorontwikkeling van bedrijven. Het
gaat daarbij echter niet alleen over het kunnen
beschikken over een duurzame locatie waar de
kweker kan ondernemen, maar ook over het
productieproces en de afzet. Daarbij wordt veel
nadruk gelegd op het omvormen van een aanbodgerichte productie naar een marktvraaggerichte productie. Hiervoor zoekt men naar nieuwe
netwerken waarbinnen deze benadering verder
vormgegeven kan worden. Het thema ‘groen
in en om de stad’ van PPH vormde hiervoor de
drijfveer.
Voor de workshop ‘duurzaam produceren van
boomkwekerijproducten’ die ZLTO tijdens de
beurs organiseert, zijn sprekers uitgenodigd die
de deelnemers een spiegel voor gaan houden
over het beleid dat een gemeente voert ten
aanzien van duurzaam groen en hoe dit beleid
vertaald wordt naar de inkoop van groen. Zie
elders in de brochure. (?? Welke brochure; wel-
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licht weglaten)
De duurzaamheidslag die al gemaakt wil men
nog verder aanscherpen. Daartoe is het projectenbureau van ZLTO en ZLTO-Advies samen met
andere organisaties projecten gestart binnen de
thema’s milieu, arbeid en economie die betrekking hebben op duurzaamheid.
Om de progressie in duurzaamheid te kunnen
meten, stelt ZLTO samen met de Nederlandse
Bond van Boomkwekers (NBvB) en de handelsorganisatie voor bloembollen en bomen (Anthos)
een beoordelingssysteem op voor de borging van
de duurzaamheid van boomkwekerijproducten.
Hiermee willen de organisaties verantwoording
afleggen aan de overheden over de duurzaamheid van het groenproduct. Voor dit beoordelingsysteem werd een nieuw logo ontwikkeld.
De ZLTO nodigt boomkwekers evenals andere
belanghebbenden in de groensector uit om het
congres te bezoeken. U kunt daar spreken met
specialisten van de bedrijfsonderdelen belangenbehartiging en advies.

