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Alstroemeria, de bloem voor een groene toekomst 

 

 

Hierdoor kunnen onze kwekers en wij blijven voldoen aan 

de eisen van onze ketenpartijen op het gebied van 

Met z’n allen groeien we naar een duurzame wereld waarbij 

mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Duur-

zaam ondernemen en dus rekening houden met de gevolgen 

voor mens en milieu, is hierbij van essentieel belang. Mede 

om die reden heeft Royal Van Zanten al een aantal jaren gele-

den haar missie & visie aangescherpt met een duidelijke focus 

op duurzaam veredelen binnen haar gehele product portfolio.  

 

Bij de ontwikkeling van nieuwe rassen wordt gezocht naar 

eigenschappen die leiden tot een duurzaam product, waaron-

der ziekte- en virus resistentie, het reduceren van middelen-

gebruik en het verlagen van de CO2 footprint. Verminderen 

van het energieverbruik en hergebruik van water zijn uiter-

aard ook twee belangrijke aandachtspunten en onderdeel van 

het duurzaam veredelen. Ook wordt gekeken naar het opti-

maliseren van de bladkwaliteit, zodat geen voorbehandeling 

meer nodig is. Met minder middelen dezelfde of zelfs nog 

betere producten realiseren is ons doel. 

 

Binnen de productgroep Alstroemeria hebben deze inspan- 

ningen inmiddels geleid tot een 95% biologische teelt. Door 

samenwerking met andere partijen uit de keten, waaronder de 

WUR in Wageningen, werken wij aan een Alstroemeriagewas 

dat 100% emissie- en residuvrij kan worden veredeld/geteeld.  

 



duurzaamheid (ketenverantwoordelijkheid). De wereld 

verandert en dus het werk van al onze medewerkers ook. 

Vandaar dat Royal Van Zanten ook ruim aandacht besteed 

aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, 

wereldwijd. Focus hierbij ligt op het fysieke-, mentale- en 

sociale aspect waaronder ‘het nieuwe werken’ en diversi-
teit en scholing & training.  

 

 

Duurzaamheid bij Royal Van Zanten is inmiddels tot in 

de kern een vanzelfsprekend onderdeel van onze 

processen en innovaties; het zit in onze DNA.  

Door focus op het veredelen van duurzame rassen 

dragen wij bij aan een groenere, kleurrijke en leef-

baardere wereld voor ons allen; nu en in de toekomst. 


