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TEKST AMAURY STROUX 

Nieuw op De Groene Sector Vakbeurs dit jaar is het Duurzaamheidspaviljoen 

dat vakblad TUIN PRO er samen met een aantal partners en de Evenementenhal 

heeft neergezet. Drie dagen lang worden bezoekers hier geïnformeerd over 

duurzame producten, duurzame oplossingen, duurzame tuinen. Met als klap 

op de vuurpijl de verkiezing 'Duurzaamste Hovenier van Nederland'. 
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Duurzaamheid is troef Als consument, leverancier

producent, retailer en tuinprofessional zijn we 

ervan doordrongen dat duurzaam produceren, 

duurzaam werken en duurzaam leven nodig zijn 

om de toekomst voor onze kinderen, klein- en ach

terkleinkinderen veilig te stellen. We zetten daarom 

in op een verantwoorde bedrijfsvoering, verant

woord grondstoffengebruik en verantwoord koop

gedrag. 

Op die belangvolle ontwikkeling in de maatschappij 

spelen TUIN PRO en zijn partners in met het nieuw 

ontwikkelde Duurzaamheidspaviljoen, dat dezer 

dagen centraal staat op De Groene Sector Vakbeurs 

in Hardenberg. In het paviljoen staan tal van nieu

we duurzame producten opgesteld en kan de 

bezoeker volop inspiratie opdoen met betrekking 

tot duurzame producten en projecten. 

In het Duurzaamheidspaviljoen wordt bovendien 

officieel en feestelijk bekendgemaakt welk bedrijf 

zich een jaar lang 'Duurzaamste Hovenier van 

Nederland' mag noemen. Bij het verschijnen van 

deze uitgave zijn de drie genomineerden op de 

'shortlist' al door de vakjury bezocht en beoordeeld. 

Wie van hen naar huis gaat met de hoofdprijs 

weten we op 10 januari, als Jurgen Smit de gewilde 

prijs uitreikt. 

De genomineerden zijn Hoveniersbedrijf Aardoom 

uit Ridderkerk, Hovenier en kwekerij De Triemen uit 

Triemen en de Van der Tol Groep uit Amsterdam. Zij 

wachten dezer dagen af met zweet in de handen. 

Aardoom Hoveniers dankt zijn nominatie aan de 

consequente manier waarop Dionysios Sofranos 

duurzaamheid doorvoert in zowat alle facetten van 

de bedrijfsvoering. Afvalscheiding, recycling, ver

voer, zuinig omgaan met energie en zo meer. 

Aardoom zet zich in om zoveel mogelijk duurzame 

producten toe te passen. Sterk is ook de manier 

waarop het kennis deelt met andere bedrijven en 

sectoren. 

De Triemen maakt als kwekerij-hoveniersbedrijf

tuincentrum werk van ecologisch (MPS-)telen en 

verantwoord werken. Het nam onder meer een SW

bedrijf over-dat zorgdraagt voor sociale werkgele

genheid en reïntegratie voor mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt-en nam dat mee in zijn duur

zaamheidsfilosofie. De Triemen geldt als een zeer 

divers en gedreven bedrijf 

Van der Tol blinkt als bedrijf uit in de manier waar

op het duurzaamheid in de hele organisatie borgt, 

stelt de jury.Alles is in processen vastgelegd en ver

loopt via regels. Het bedrijf werkt met spaarlam

pen, zuinige apparaten, duurzame energie en zo 

meer. Mooi ook: de eigen Eco-check, met daarin tal 

van aandachtspunten met betrekking tot natuur 

en milieu, die geldt als basis voor het maken van 

ieder plan. 

Wie de uiteindelijke winnaar wordt... U hoort en 

ziet het op 10 januari in het Duurzaamheids

paviljoen. Om 16.00 uur precies zal Jurgen Smit 

daar de hooggewaardeerde vakprijs uitreiken. Wees 

erbij! 

Hebt u die officiële prijsuitreiking onverhoopt 

gemist of bezoekt u Hardenberg op een andere 

beursdag, dan kunt een filmreportage ervan terug

zien op twee grote beeldschermen in het paviljoen. 

Er is kortom veel te zien en beleven in het nieuwe 

Duurzaamheidpaviljoen, dat zich ongetwijfeld zal 

manifesteren als een ideale aanvulling op De 

Groene Sector Vakbeurs. TUIN PRO heet u er graag 

welkom! 
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