


De sector zaden en jonge planten draagt door de aard van zijn 

werkzaamheden, nu en in de toekomst, bij aan diverse maatschappelijke 

doelen. Dit zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Sustainable

Development Goals (SDGs), die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties.

De sector in zijn geheel draagt bij aan alle 17 ontwikkelingsdoelen. De 

volgende doelen zijn de meest in het oog lopende voor onze sector.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

https://www.sdgnederland.nl/


1 GEEN ARMOEDE

Boeren worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en 

krijgen onderwijs in de toepassing van zaad en jonge planten, wat 

resulteert in een beter inkomensperspectief.



2 GEEN HONGER

Door de ontwikkeling van nieuwe rassen en kwalitatief goede zaden en 

jonge planten wordt de productiviteit van de landbouw verhoogd en 

wordt er op een duurzamere manier geteeld.



7 BETAALBARE EN 

DUURZAME ENERGIE

Rassen en teeltmethoden zijn in ontwikkeling die minder energie, zoals 

warmte en licht, nodig hebben.



8 WAARDIG WERK EN 

ECONOMISCHE GROEI

Innovatie en interessante banen dragen bij aan meer economische 

productiviteit. Goede arbeidsvoorwaarden zijn hierbij belangrijk.



12 VERANTWOORDE 

CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Robuuste en weerbare rassen worden ontwikkeld, zodat zij ook in een 

veranderend klimaat een goede opbrengst blijven leveren.



13 KLIMAATACTIE

Hulpbronnen worden bewust toegepast en producten worden 

ontwikkeld waarvoor een minimale hoeveelheid aan 

gewasbeschermingsmiddelen, water en mest nodig is.



15 LEVEN OP HET LAND

Biodiversiteit wordt op een duurzame manier gebruikt en voordelen 

van dit gebruik worden op een eerlijke manier verdeeld.



17 PARTNERSCHAP OM 

DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Met zaaizaadorganisaties in ontwikkelingslanden wordt samengewerkt 

om het kennisniveau over zaden en jonge planten te verhogen. 

Boeren worden ook actief gesteund om gewassen op een beter en 

duurzamere manier te telen.



Voorbeelden uit de praktijk

Bij elk van de 17 ontwikkelingsdoelen is een project, proces of product te noemen 

waarop de sector (tuinbouw, zaden en jonge planten) de positieve impact kan vergroten 

of juist de negatieve impact kan verminderen.

Samen met bijna 20 bedrijven uit de sector is de brochure 'Topsector Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen en SDG's: voorbeelden uit de praktijk' gemaakt.

Deze publicatie laat een aantal vooruitstreven projecten zien. Dit zijn voorbeelden die 

duidelijk maken hoe de sector als geheel een grote impact heeft op het realiseren van 

de SDG’s. 

Met deze publicatie wordt getoond waar we staan, maar houden wij onszelf ook een 

spiegel voor en inspireren we andere bedrijven en sectoren.

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Brochure%20Topsector%20NL_Topsector%20T%26U%20en%20SDG's%3B%20voorbeelden%20uit%20de%20praktijk.pdf

