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Voorwoord

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt vanwege de veranderingen in de 
samenleving internationaal gekenmerkt door haar innovatieve kracht. Zo ook  
in onze sector, de glastuinbouw. Die innovatie bepaalt meer en meer, ja sterker 
dagelijks, het ondernemerschap van onze tuinders, die de wereld zowel –  
siertelers als glasgroentetelers – veel te bieden hebben: van plantgezondheid  
tot voedselveiligheid en van gezondheid tot kwaliteit van leven. Voor nu en de 
komende decennia. Daarmee is innovatie ook de norm van onze sector, waarmee 
de positie van de bedrijven in de Nederlandse tuinbouw, alsook het belang van 
het tweede exportland van agriproducten ter wereld, wordt versterkt. 

Het zal duidelijk zijn dat een organisatie die de belangen vertegenwoordigt 
van bedrijven die steeds het beste uit zichzelf willen en moeten halen altijd op 
zoek is naar toegevoegde waarde voor haar leden. Net als haar leden dat doen 
richting de consument. Wij zijn altijd op zoek naar kansen en diensten die de 
glastuinbouw in het algemeen en onze leden in het bijzonder op een voorsprong 
kunnen zetten. 

Willen wij aangesloten blijven bij de maatschappelijke ontwikkelingen van 
deze tijd dan zullen we – meer dan voorheen – van buiten naar binnen moeten 
kijken. Dat begint met het hebben van een duidelijke visie en ambitie als 
glastuinbouwsector. Deze richting en ambities zijn vertaald in Voorwaarts Mars, 
de circulaire kas als kans voor de toekomst.

LTO Glaskracht Nederland wil en zal veel werk blijven steken in de 
continuïteit van haar onderzoeks programma’s, te weten ‘Kas als Energiebron’, 
‘Het Nieuwe doen in Plantgezondheid’ en ‘Glastuinbouw Waterproof. Voortzetting 
van deze programma’s is van groot belang om de voorspong van de Nederlandse 
glastuinbouw op haar concurrenten te behouden.

Anno 2017 hebben we samen met onze leden onze missie en visie voor de 
komende twintig jaar vastgesteld. De koers daaruit wordt jaarlijks vertaald in,  
met elkaar vast te stellen, ambitieuze jaarplannen. Dit alles hebben wij vastgelegd 
in vier visiedocumenten waarop ons beleid de komende jaren zal zijn gebaseerd. 
Deze peilers hebben we samengevat onder de noemer ‘verantwoorde 
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glastuinbouw’ en komen in dit boek duidelijk terug: energietransitie, duurzaam 
waterbeheer, duurzame inzet van arbeid en plantgezondheid.

Tegen deze achtergrond kwam de auteur van dit boek – Tom Bade – met het 
creatieve concept van de ‘circulaire kas’. Met in het verlengde daarvan ‘circulaire 
glastuinbouw’. Wij hebben gemeend hiervan de potentie te moeten onderzoeken 
en dat te verwoorden in een inspirerend verhaal dat zowel naar de sector zelf als 
naar de samenleving het verhaal van de circulaire glastuinbouw vertelt. Waar 
staat de sector voor? Waar wil zij heen? Welke waarde voegt de glastuinbouw toe? 
En wat is de ‘license to produce’, zowel nu als in de toekomst? Uit een hele reeks 
interviews met ondernemers, deskundigen en bestuurders is een helder en 
praktisch verhaal van de glastuinbouwsector naar voren gekomen.

Wij hebben gekozen voor een boek als verschijningsvorm, bewust, ondanks 
alle moderne sociale media. Want een verhaal hoort in een boek. Wij hopen dat 
het niet in de boekenkast belandt, maar op uw bureau, als bron van inspiratie.  
Dat laatste is belangrijk, want het is een boek met een open einde dat 
ondernemers de ruimte biedt om de circulaire kas ook in te vullen met hun eigen 
kennis en innovaties. Vaak doen zij dit in samenwerking met collega’s of partijen 
om hen heen. Daar hechten wij aan, want naast innovatie is ‘samenwerking’ de 
belangrijkste basis van het succes van onze sector. 

De titel ‘Voorwaarts Mars’ reflecteert het ondernemerschap dat onze sector 
zo sterk maakt. Maar het is ook een verwijzing naar het avontuur waarbij de 
komende jaren in alle opzichten grenzen zullen en moeten worden verlegd. Wij 
hopen als LTO Glaskracht Nederland met dit boek zowel binnen als buiten de 
sector enthousiasme te zaaien en succes te oogsten met onze gezamenlijk gekozen 
richting en ambitie die wij de komende tijd op allerlei manieren verder zullen 
uitrollen. Daarvoor zullen wij – net als onze leden – het beste uit ons zelf halen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Sjaak van der Tak, voorzitter Ruud Paauwe, directeur
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Proloog: iets nieuw
s onder de zon

1 Proloog: iets nieuws onder de zon

Het schijnt voor de astronauten van de Apollo 10 die in juli 1969 tijdens hun 
vlucht niet de zon, maar de aarde zagen opkomen een ‘life changing moment’ te zijn 
geweest. Op de geluidsbanden die ik al lang geleden uit pure interesse beluisterde,  
is hun verwondering te horen. De astronauten stonden niet alleen in hun 
verwondering. De wereldberoemde foto van dat kleine halve bolletje in de oneindige 
duisternis van het heelal, maakte de hele wereld duidelijk dat de aarde begrensd is: 
dat we slechts één aarde hebben waar we het mee moeten doen, met elkaar.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit nieuwe wereldbeeld van een kleine 
aarde in een eindeloze lege ruimte leidde tot rapporten als die van de Club van 
Rome, waarin werd aangegeven dat er ‘grenzen aan groei’ zijn. 

De aarde – zo werd destijds steeds meer duidelijk – is een min of meer gesloten 
(eco)systeem. Echt van buiten komt het licht van de zon, onze bron van leven. 
Zonder dat kunnen we niet bestaan. Maar voor de rest moesten en moeten we het 
doen met ons eigen water, onze eigen bossen, onze eigen grondstoffen en onze 
eigen kennis. We blijken te wonen op iets wat niet meer is dan een kleine satelliet 
van de zon. Een stuk rondzwevend puin, maar gelukkig wel op precies de juiste 
afstand tot de zon om hier leven mogelijk te maken. 

Als kind van de jaren ‘70 heb ik het allemaal meegemaakt.. Vanaf dat moment 
van bewustwording werd door velen gewerkt aan de verbetering van het milieu 
door middel van concepten als ‘recycling’, ‘hergebruik’, ‘het sluiten van kringlopen’ 
en wat al niet meer. In de praktijk kwam het er op neer dat we op mijn middelbare 
school destijds allemaal met een linnen tas liepen en een scriptie of werkstuk 
maakten over milieuverontreiniging.

In de lessen op school leerden we verder over de kringloop van water, de 
kringloop van het hout in onze bossen, of meer in het algemeen ‘de kringloop van 
het leven’. Allemaal circulaire concepten die we sinds de jaren ‘70 hebben leren 
kennen en in de daarop volgende decennia steeds beter zijn gaan doorgronden.  
Het zijn deze kringlopen, deze circulariteit, die tegenwoordig de basis voor het 
milieu- en natuurbeleid vormen.
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voort op het duurzame fundament dat de Nederlandse glastuinbouw de afgelopen 
jaren al onder de circulaire kas heeft gelegd door continu te innoveren. 

Dat innoveren is eigenlijk een tweede natuur van de tuinder. Het zit in de 
genen. En dat is goed, want innoveren, verduurzamen en geld verdienen zijn drie 
zaken die hand in hand gaan. Het innovatieve karakter van de glastuinbouw heeft 
ons tot een van de grootste voedsel- en sierteeltexporteurs ter wereld gemaakt. 
Onze Nederlandse producten vinden we dan ook echt overal.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we de komende jaren echter  
nog een aantal uitdagingen te gaan. In dit boek staat daarom ‘de circulaire 
glastuinbouw’ centraal, met als fysieke verschijningsvorm de ‘circulaire kas’.  
Het idee achter de circulaire kas is dat we niet alleen streven naar een kas en  
een glastuinbouw die geen overlast veroorzaakt en haar keten sluit, maar naar  
een vorm van glastuinbouw die misschien zelfs wel oplossingen biedt voor  
andere maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. 

In dit boek gaan we daarom verkennen of de glastuinbouw niet alleen 
duurzame energie en warmte gebruikt, maar ook grootschalig kan leveren. En zou 
het in de toekomst mogelijk zijn dat onze kassen met hun behoefte aan water én 
hun buffercapaciteit bijdragen aan het bergen van water, zodat Nederland droge 
voeten houdt? Misschien is de glastuinbouw in de toekomst wel de ideale partner 
van het waterschap voor het behalen van haar doelen?

Bij circulaire glastuinbouw gaat het niet alleen over ‘planet’, het gaat ook over 
‘people’ en ‘profit’. Dus moeten we het ook hebben over de circulaire economie, de 
‘profit’. Binnen de circulaire glastuinbouw hebben we het dan over familiebedrijven 
die in veel gevallen nog van generatie op generatie overgaan en steeds 
grootschaliger en professioneler worden. Het gaat dan ook over het herinvesteren  
in nieuwe producten en nieuwe productieprocessen, een strategie die menig 
glastuin bouw bedrijf tot wereldspeler heeft gemaakt. Deze circulaire manier van 
herinvesteren, maakt onze glastuinbouw zo bijzonder.

Wat betreft de mensfactor – het element van de ‘people’ – hebben we  
het enerzijds over het robotiseren van de arbeid en anderzijds over duurzaam 
personeelsbeleid, waarbij investeren in mensen zich terugbetaalt in kennis, 

Dit circulaire gedachtegoed komt natuurlijk direct voort uit het besef dat  
onze aardbol een ‘gesloten systeem’ is waarbinnen Moeder Natuur al langer dan 
mensenheugenis werkt volgens het principe van de circulaire ecologie. Dat is een 
systeem waarbinnen alles wordt hergebruikt en niets verloren gaat ... en waar de 
zon de basis is van alle leven. Over het algemeen wordt het ‘redeneren in cirkels’ 
niet als iets positiefs beschouwd. ‘Cirkelredeneringen’ zijn echter ook de basis voor 
ieder natuurlijk systeem en daarmee ook voor het werken aan duurzaamheid.  
Dit boek staat daarom ook vol cirkelredeneringen. 

In dit boek gaat het namelijk over de (verdere) verduurzaming en 
vergroening van de Nederlandse glastuinbouw. Denkend vanuit kringlopen staat 
in dit boek de ‘circulaire kas’ centraal, met in het verlengde daarvan ‘circulaire 
glastuinbouw’. Dat is de voor dit boek met daarin vertaald de toekomststrategie 
voor de glastuinbouw. 

‘Niets nieuws onder de zon’ zullen sommigen misschien zeggen. Nou toch wel, 
want google ‘circulaire kas’ of ‘circulaire glastuinbouw’ en u zult misschien tot uw 
eigen verbazing zien dat het geen hits oplevert. Is dat erg? Nee, helemaal niet,  
want het betekent dat we hier te maken hebben met wat in ecologische – maar  
ook in economische – termen een mooie ‘niche’ heet. Zo’n niche is belangrijk als  
we nadenken over de positionering van onze Nederlandse glastuinbouw in de 
internationale markt. Ook als het gaat om de bestuurlijke verankering in het beleid 
is een nieuw wenkend perspectief vaak erg nuttig. Maar bovenal biedt de circularie 
kas de mogelijkheid om alle innovatiekracht van de sector te bundelen en op een 
wervende manier uit te dragen. 

Laat ook duidelijk zijn dat het feit dat de termen ‘circulaire glastuinbouw’  
en ‘circulaire kas’ op het net geen ‘hits’ opleveren, niet betekent dat de 
glastuinbouwsector nog niets gedaan heeft aan het sluiten van kringlopen.  
Het tegendeel is het geval, want als we kijken naar zaken als waterhuishouding, 
energie en hergebruik van reststromen, dan zijn ondernemers in de glastuinbouw  
al tijden druk bezig met het sluiten van kringlopen.

Maar dat is juist ook weer goed, want het betekent dat we in dit boek niet 
zomaar met ‘iets heel nieuws’ beginnen, of dat we alles overhoop gaan gooien; 
‘omdat het allemaal niet goed is’. Nee, met onze cirkelredeneringen bouwen wij 
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ieder natuurlijk systeem en daarmee ook voor het werken aan duurzaamheid.  
Dit boek staat daarom ook vol cirkelredeneringen. 

In dit boek gaat het namelijk over de (verdere) verduurzaming en 
vergroening van de Nederlandse glastuinbouw. Denkend vanuit kringlopen staat 
in dit boek de ‘circulaire kas’ centraal, met in het verlengde daarvan ‘circulaire 
glastuinbouw’. Dat is de voor dit boek met daarin vertaald de toekomststrategie 
voor de glastuinbouw. 

‘Niets nieuws onder de zon’ zullen sommigen misschien zeggen. Nou toch wel, 
want google ‘circulaire kas’ of ‘circulaire glastuinbouw’ en u zult misschien tot uw 
eigen verbazing zien dat het geen hits oplevert. Is dat erg? Nee, helemaal niet,  
want het betekent dat we hier te maken hebben met wat in ecologische – maar  
ook in economische – termen een mooie ‘niche’ heet. Zo’n niche is belangrijk als  
we nadenken over de positionering van onze Nederlandse glastuinbouw in de 
internationale markt. Ook als het gaat om de bestuurlijke verankering in het beleid 
is een nieuw wenkend perspectief vaak erg nuttig. Maar bovenal biedt de circularie 
kas de mogelijkheid om alle innovatiekracht van de sector te bundelen en op een 
wervende manier uit te dragen. 

Laat ook duidelijk zijn dat het feit dat de termen ‘circulaire glastuinbouw’  
en ‘circulaire kas’ op het net geen ‘hits’ opleveren, niet betekent dat de 
glastuinbouwsector nog niets gedaan heeft aan het sluiten van kringlopen.  
Het tegendeel is het geval, want als we kijken naar zaken als waterhuishouding, 
energie en hergebruik van reststromen, dan zijn ondernemers in de glastuinbouw  
al tijden druk bezig met het sluiten van kringlopen.

Maar dat is juist ook weer goed, want het betekent dat we in dit boek niet 
zomaar met ‘iets heel nieuws’ beginnen, of dat we alles overhoop gaan gooien; 
‘omdat het allemaal niet goed is’. Nee, met onze cirkelredeneringen bouwen wij 
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loyaliteit, hogere productie en winst. Winst die vervolgens weer kan worden 
geïnvesteerd in het bedrijf, waarmee de cirkel weer rond is.

Deze en andere thema’s passeren op de komende bladzijden de revue op onze 
reis door de wereld van de circulaire kas en de circulaire glastuinbouw. Een reis die 
leidt langs innovatieve ondernemers, visionaire deskundigen, betrokken 
maatschappelijke organisaties en gedreven bestuurders die allemaal aan de basis 
hebben gestaan van het succes van de Nederlandse glastuinbouw en die het beste 
voor hebben met deze sector voor de toekomst. Het verhaal van de glastuinbouw 
maakt duidelijk dat resultaten uit het verleden wel degelijk garanties bieden voor 
de toekomst.

Voor u ligt dus geen technisch handboek glastuinbouw. Dat zou immers 
betekenen dat we alles al weten en voor u hebben uitgetekend. Nee, net als de 
astronauten van de Apollo 10 gaan wij samen op reis. Het spannende daarbij is dat 
we wel de richting kennen, maar niet de bestemming, hoewel Mars een mooie stip 
op de horizon is. Op de komende bladzijden zullen we aan de hand van deze reis 
door de Nederlandse glastuinbouw duidelijk maken hoe de circulaire glastuinbouw 
en de circulaire kas ons kansen biedt voor de toekomst. 

Aan het einde van de dag gaat de zon onder en volgt de nacht. Aan het einde 
van de nacht gaat de zon weer op en wordt het weer dag. Het is een circulair proces 
dat bestaat sinds het begin der tijden en zal duren tot het einde der tijden. Maar de 
zon gaat niet voor niets op, zeker niet in Nederland. Want haar licht wordt geoogst 
ten behoeve van de agrarische productie in het algemeen en door glastuinbouw in 
het bijzonder. 

Dag in dag uit wordt in onze kassen keihard gewerkt, door planten en mensen. 
Het is een circulair proces waar wij als samenleving nu al weer 150 jaar de vruchten 
van plukken en de komende 150 jaar zeker nog zullen doen. Maar dan wel nog beter, 
nog lekkerder, nog gezonder en nog duurzamer. Ach, en dat is eigenlijk ook weer 
niets nieuws onder de zon, want deze opwaartse vicieuze cirkel is altijd het sterke 
punt geweest van de Nederlandse glastuinbouw.

Proloog: iets nieuw
s onder de zon
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2  Voorwaarts Mars,  
met beide benen op de grond 

Niemand staat er echt bij stil, maar als wij een ecosysteem willen nabouwen – 
bijvoorbeeld in een dierentuin of ten behoeve van onderzoek – dan bouwen we een 
kas. Het Eden project in Devon is een voorbeeld van een botanische tuin ingericht 
als een gesloten ecosysteem op basis van maximale benutting van de zon. Maar 
dichterbij huis (in ieder geval mijn huis, want ik woon er direct naast) hebben we in 
de vorm van Burgers Bush ook een voorbeeld van een gesloten ecosysteem in de 
vorm van een tropisch regenwoud. Eveneens ontwikkeld in een grote kas.

Sterker nog, wanneer we praten over wonen, werken en voedsel verbouwen 
op Mars (en dat gebeurt steeds vaker), dan ontwikkelen we kassen die ver weg op 
een andere planeet kunnen functioneren als een gesloten ecosysteem. Een kas met 
een klimaat waar wij als mensen kunnen leven in een atmosfeer die bij ons past en 
waar we de planten kunnen telen waar we niet zonder kunnen, in een omgeving 
die ook nog eens ronduit vijandig kan worden genoemd. 

Een kas op Mars zal dus letterlijk en figuurlijk een stukje van ‘onze kleine 
aarde’ moeten zijn, met een passend klimaat, hergebruik van alle materialen en het 
verbouwen van het voedsel dat we als mensen nodig hebben om hier te overleven. 
Een circulaire kas dus, op nog grotere afstand van de bron van het leven: de zon. De 
circulaire kas op Mars moet dus functioneren als onze groene wereld op de rode 
planeet. Dat wordt een hele uitdaging.

Om een beeld te krijgen van de geweldig innovaties de nodig zijn om een 
circulaire kas op Mars te realiseren en wat wij daar allemaal aan technische 
innovaties als spin-off van kunnen krijgen, moet ik eerst op weg naar de campus 
van de Wageningen University & Research (WUR), want daar begint mijn reis langs 
de deskundigen. Het is trouwens onwaarschijnlijk warm op de zonovergoten dag 
dat ik een gesprek heb met professor Leo Marcelis. Het is dan ook een grote 
overgang als we het gesprek beginnen over de grootste uitdaging die we moeten 
overwinnen willen we de ultieme circulaire kas op Mars bouwen: de extreme koude.
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‘Wat wij als onderzoekers ten behoeve van onze glastuinders kunnen leren 
van dergelijke projecten als voedselproductie op Mars is dat het niet alleen 
noodzakelijk is te werken aan een gesloten en duurzaam systeem van 
voedselproductie, maar dat het ook heel goed mogelijk is, omdat we al heel ver 
gevorderd zijn. Dat is een hele belangrijke en ook hoopgevende constatering.  
Ik ben dan ook oprecht van mening dat de Nederlandse glastuinbouw veruit de 
beste papieren heeft om dergelijke uitdagingen aan te gaan.’ 

‘Probleem is wel dat het onderzoek steeds minder gericht is op de lange 
termijn. Dat is niet altijd erg, want het betekent dat je goed moet nadenken over  
het nut van je onderzoek. Maar voor een traject als het werken aan een volledig 
circulaire kas, lijkt het mij wel wenselijk ver vooruit te kijken en te zorgen voor 
wetenschappelijke continuïteit.’

Het is absoluut noodzakelijk, maar ook mogelijk dat we binnen de circulaire 

glastuinbouw binnen tien tot twintig jaar de gewassen, de teeltsystemen en het 

teeltproces zodanig vormgeven dat we geen gewasbeschermingsmiddelen 

nodig hebben.

Leo Marcelis, WUR

‘Als het gaat om reizen naar Mars kan ik je vertellen dat onze zaden al door 
NASA de ruimte in zijn geschoten om proeven mee te doen.’Anneke van de Kamp is 
Group Manager Communication & Public Affairs bij Rijk Zwaan en als ik haar bel 
voor een afspraak en het verhaal uitleg, geeft ze al direct aan dat we al verder op 
weg zijn dan velen zullen denken. Als ik in De Lier tegenover haar zit, word ik aan  
de hand van een scherm langs de vele innovaties geleid die op het gebied van 
zaadveredeling plaatsvinden, maar we staan extra lang stil bij de ruimtereizen van 
de zaden van Rijk Zwaan.

‘In de natuur gaat het om natuurlijke selectie. Ook in het zaken doen, in ons 
geval bij zaadveredeling, draait het om selectie. Zo zijn wij gewoon geselecteerd 
door NASA om zaden te leveren aan proeven in hun ruimtestation. Kijk, we moeten 
voor we voedsel gaan verbouwen op Mars eerst werken aan het verbouwen van 
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‘De temperatuur op Mars kan zakken naar -140°C en dat kan een glazen kas 
niet aan. Dus we zullen moeten werken aan een product dat extreem goed is in het 
doorlaten van het licht en anderzijds extreem goed is in het buiten houden van de 
koude. Het zal duidelijk zijn dat als we een dergelijk product ontwikkelen we ook 
een geweldige stap kunnen maken in de besparing van energie. Want de kou op 
Mars buitensluiten, is de warmte in Nederland vasthouden. Een dergelijk materiaal 
zou ook weer een nieuwe dimensie zijn voor de Kas als Energiebron, een succesvol 
traject waar we nu al massief op inzetten in Nederland.’

‘Maar dat is niet alles, minstens zo belangrijk is het buiten houden van 
gamma straling. Want we zullen het leven in de kas hier echt tegen moeten 
beschermen. Onderzoek toonde aan dat als mensen lang worden blootgesteld aan 
deze vorm van straling ze kanker kunnen krijgen. Dat kunnen we ons natuurlijk 
niet permitteren. We zullen daarom een kas moeten ontwikkelen die als woon-  
en werkgebied voldoet aan de arbo-eisen van Mars. Ik weet zeker dat als we deze 
uitdaging aangaan daar economische spin-off vandaan komt op het gebied van 
materialentechnologie.’

‘Leo Marcelis: De derde grote opgave is het gebruik van gewasbeschermings-
middelen. Laat ik hier duidelijk stellen dat ik van mening ben dat in de circulaire kas 
die we moeten ontwikkelen geen ruimte is voor chemische gewasbeschermings-
middelen. Het lijkt me een slecht plan om deze nieuwe wereld daarmee te belasten. 
De circulaire kas houdt ziekten en plagen dus buiten, terwijl we binnen in de kas 
een ecosysteem bouwen. Het mooie van een concept als de circulaire kas en 
circulaire glastuinbouw is dat we ‘mentaal’ gedwongen worden om kringlopen zo 
veel mogelijk te sluiten, goed om te gaan met schaarse goederen en grondstoffen  
en te werken aan teelten zonder chemische gewasbescherming. Dat sluit goed aan 
bij de transitie die we de komende tien tot twintig jaar op aarde moeten maken.’

‘Dat sluiten van kringlopen vergt werken aan het klimaat in de kas, de 
weerbaarheid van de planten, het gebruikte substraat en het gebruik van slimme 
sensoren aan plant, klimaat en substraat. Wat mij betreft beginnen we daar hier en 
nu aan, want het is niet alleen een gedachte-experiment voor glastuinbouw op 
Mars (al is de term ‘glas’ dus misschien niet helemaal gepast), het is ook wat de 
samenleving hier en nu van de sector vraagt.’
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weg zijn dan velen zullen denken. Als ik in De Lier tegenover haar zit, word ik aan  
de hand van een scherm langs de vele innovaties geleid die op het gebied van 
zaadveredeling plaatsvinden, maar we staan extra lang stil bij de ruimtereizen van 
de zaden van Rijk Zwaan.

‘In de natuur gaat het om natuurlijke selectie. Ook in het zaken doen, in ons 
geval bij zaadveredeling, draait het om selectie. Zo zijn wij gewoon geselecteerd 
door NASA om zaden te leveren aan proeven in hun ruimtestation. Kijk, we moeten 
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‘De temperatuur op Mars kan zakken naar -140°C en dat kan een glazen kas 
niet aan. Dus we zullen moeten werken aan een product dat extreem goed is in het 
doorlaten van het licht en anderzijds extreem goed is in het buiten houden van de 
koude. Het zal duidelijk zijn dat als we een dergelijk product ontwikkelen we ook 
een geweldige stap kunnen maken in de besparing van energie. Want de kou op 
Mars buitensluiten, is de warmte in Nederland vasthouden. Een dergelijk materiaal 
zou ook weer een nieuwe dimensie zijn voor de Kas als Energiebron, een succesvol 
traject waar we nu al massief op inzetten in Nederland.’

‘Maar dat is niet alles, minstens zo belangrijk is het buiten houden van 
gamma straling. Want we zullen het leven in de kas hier echt tegen moeten 
beschermen. Onderzoek toonde aan dat als mensen lang worden blootgesteld aan 
deze vorm van straling ze kanker kunnen krijgen. Dat kunnen we ons natuurlijk 
niet permitteren. We zullen daarom een kas moeten ontwikkelen die als woon-  
en werkgebied voldoet aan de arbo-eisen van Mars. Ik weet zeker dat als we deze 
uitdaging aangaan daar economische spin-off vandaan komt op het gebied van 
materialentechnologie.’

‘Leo Marcelis: De derde grote opgave is het gebruik van gewasbeschermings-
middelen. Laat ik hier duidelijk stellen dat ik van mening ben dat in de circulaire kas 
die we moeten ontwikkelen geen ruimte is voor chemische gewasbeschermings-
middelen. Het lijkt me een slecht plan om deze nieuwe wereld daarmee te belasten. 
De circulaire kas houdt ziekten en plagen dus buiten, terwijl we binnen in de kas 
een ecosysteem bouwen. Het mooie van een concept als de circulaire kas en 
circulaire glastuinbouw is dat we ‘mentaal’ gedwongen worden om kringlopen zo 
veel mogelijk te sluiten, goed om te gaan met schaarse goederen en grondstoffen  
en te werken aan teelten zonder chemische gewasbescherming. Dat sluit goed aan 
bij de transitie die we de komende tien tot twintig jaar op aarde moeten maken.’

‘Dat sluiten van kringlopen vergt werken aan het klimaat in de kas, de 
weerbaarheid van de planten, het gebruikte substraat en het gebruik van slimme 
sensoren aan plant, klimaat en substraat. Wat mij betreft beginnen we daar hier en 
nu aan, want het is niet alleen een gedachte-experiment voor glastuinbouw op 
Mars (al is de term ‘glas’ dus misschien niet helemaal gepast), het is ook wat de 
samenleving hier en nu van de sector vraagt.’
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voedsel in een ruimtestation, want de reis duurt lang en daar zal je vast ook een 
tijdje moeten leven voordat je op Mars terecht kunt. Veel astronauten krijgen nu 
astronautenvoedsel en dat blijkt niet te voldoen qua smaak. En dus moet je je eigen 
voedsel gaan verbouwen om bijvoorbeeld verse groenten te kunnen eten.’

‘Wat in de huidige proeven wordt onderzocht, is allereerst hoe planten zich 
ontwikkelen zonder zwaartekracht, uiteraard onder kunstlicht. Daar hebben ze een 
speciaal medium voor ontwikkeld waarbij iedere kas omgeven wordt door een 
speciaal folie dat meegroeit met de plant. Iedere plant heeft dus zijn eigen kas, 
waarbij ook iedere plant speciaal ontwikkelde voeding in de juiste dosering krijgt 
toegediend. Dat geldt in dit geval ook voor de ‘atmosfeer’ die ieder plantje moet 
omhullen.’

‘Deze zaden en planten ontwikkelen zich dus onder volledig steriele 
omstandigheden. Daarbij doen zich nadrukkelijk vragen voor zoals of de planten 
zich onder dergelijke omstandigheden wel goed kunnen ontwikkelen. Maar ook  
of ze alle voedingsstoffen die wij nodig hebben kunnen aanmaken.’

‘Weet dat we daarbij ook al gebruik kunnen maken van innovaties die wij nu 
al hebben doorgevoerd. Niet alleen als het gaat om het verbouwen van gewassen 
in kassen of zelfs in speciaal daarvoor aangelegde hallen (vertical farming). De 
laatste uitdaging is natuurlijk het hergebruik van alle materialen. Dat geldt voor de 
fecaliën van de astronauten, tot de omhulsels van de planten, het plantmateriaal 
dat we niet gebruiken, etc. Dat moet allemaal op dat kleine oppervlak en in heel 
korte ketens worden opgelost. Daar kunnen wij veel van leren voor onze dagelijkse 
praktijk.’

Onze zaden zijn door NASA geselecteerd voor proeven in de ruimte en draaien 

nu al hun rondjes rond de aarde. 

Anneke van de Kamp, Rijk Zwaan

De circulaire kas slaat dus aan als kapstok voor innovatie en verduurzaming 
bij de wetenschap en bij een veredelingsbedrijf als Rijk Zwaan. Nu zal de oplettende 
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tijdje moeten leven voordat je op Mars terecht kunt. Veel astronauten krijgen nu 
astronautenvoedsel en dat blijkt niet te voldoen qua smaak. En dus moet je je eigen 
voedsel gaan verbouwen om bijvoorbeeld verse groenten te kunnen eten.’

‘Wat in de huidige proeven wordt onderzocht, is allereerst hoe planten zich 
ontwikkelen zonder zwaartekracht, uiteraard onder kunstlicht. Daar hebben ze een 
speciaal medium voor ontwikkeld waarbij iedere kas omgeven wordt door een 
speciaal folie dat meegroeit met de plant. Iedere plant heeft dus zijn eigen kas, 
waarbij ook iedere plant speciaal ontwikkelde voeding in de juiste dosering krijgt 
toegediend. Dat geldt in dit geval ook voor de ‘atmosfeer’ die ieder plantje moet 
omhullen.’

‘Deze zaden en planten ontwikkelen zich dus onder volledig steriele 
omstandigheden. Daarbij doen zich nadrukkelijk vragen voor zoals of de planten 
zich onder dergelijke omstandigheden wel goed kunnen ontwikkelen. Maar ook  
of ze alle voedingsstoffen die wij nodig hebben kunnen aanmaken.’

‘Weet dat we daarbij ook al gebruik kunnen maken van innovaties die wij nu 
al hebben doorgevoerd. Niet alleen als het gaat om het verbouwen van gewassen 
in kassen of zelfs in speciaal daarvoor aangelegde hallen (vertical farming). De 
laatste uitdaging is natuurlijk het hergebruik van alle materialen. Dat geldt voor de 
fecaliën van de astronauten, tot de omhulsels van de planten, het plantmateriaal 
dat we niet gebruiken, etc. Dat moet allemaal op dat kleine oppervlak en in heel 
korte ketens worden opgelost. Daar kunnen wij veel van leren voor onze dagelijkse 
praktijk.’

Onze zaden zijn door NASA geselecteerd voor proeven in de ruimte en draaien 

nu al hun rondjes rond de aarde. 

Anneke van de Kamp, Rijk Zwaan

De circulaire kas slaat dus aan als kapstok voor innovatie en verduurzaming 
bij de wetenschap en bij een veredelingsbedrijf als Rijk Zwaan. Nu zal de oplettende 
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lezer zeggen ‘dat is allemaal leuk en aardig om de innovaties die daarvoor nodig zijn 
te koppelen aan een kas op Mars, maar we moeten wel met beide benen op de 
(aardse) grond blijven staan.’ Daar ben ik het helemaal mee eens en dus ben ik ook 
direct verder op pad gegaan om te kijken of het concept van circulaire glastuinbouw 
ook aanslaat in de praktijk. Bij het eerste gesprek dat ik met een teler heb, moet 
Harry Beijer zich vrijmaken van de lopende band waar hij de medewerkers 
ondersteunt bij het oppotten van de planten. Dit vanwege de drukte van een grote 
order. Het is duidelijk, dit is iemand met beide benen op de grond en beide handen 
in de grond. 

Harry kweekt sierplanten in een kas van 2,5 hectare in Bergerden bij Huissen. 
‘Mijn ouders teelden aardbeien, bonen en sla in wisselteelt. Het bedrijf stapte in de 
jaren ‘80 over op de teelt van paprika’s. Dat was lucratiever. Dat was ook het 
moment dat de teelt langzaam van de grond los kwam en we op substraat gingen 
telen. We zijn eind jaren ‘90 vertrokken uit het oude glastuinbouwgebied van 
Huissen, omdat de locatie van het bedrijf van mijn ouders werd aangewezen als 
woningbouwlocatie. Uiteindelijk zijn we hier in Bergerden beland en ben ik in de 
sierteelt terecht gekomen.’

‘Als ik kijk naar het bedrijf van mijn ouders dan hadden zij met de wisselteelt 
dus ook een zekere mate van circulaire glastuinbouw, die niet alleen goed was voor 
de bodem, maar ook jaarrond inkomen garandeerde. Als we het hebben over 
circulaire glastuinbouw dan weet ik uit ervaring dat het werken aan jaarrond 
inkomsten daar zeker ook in thuis hoort wat betreft het economische aspect.’

‘In meer technische zin zie ik dat het concept van de circulaire kas goed past 
bij de manier waarop wij hier in Bergerden met een groep telers energie produceren 
voor de omgeving, CO2 hergebruiken, werken aan ecologische oplossingen voor het 
beschermen van de gewassen en het vormgeven van een duurzame watercyclus. 
Een concept als de circulaire kas past daar goed bij omdat het de verschillende 
thema’s integreert.’

‘Maar ik vind het ook een mooi concept omdat het onze sector en onze 
producten op een iets hoger schaalniveau kan promoten, aanvullend op de eigen 
promotie van de afzonderlijke bedrijven. Want door de schaalvergroting pakken 

afzonderlijke bedrijven promotie veel meer op dan vroeger, collectief gebeurt dat 
niet meer. Toch is er zeker nog behoefte aan een meer overstijgende collectieve 
promotie. Wat mij betreft kan dat prima in de vorm van de circulaire kas en 
circulaire glastuinbouw.’

Dat verbindende element van de circulaire kas ziet ook Willem Jan de Kogel, 
manager van de business unit ‘Biointeractions and Plant Health’, als een groot 
voordeel. ‘Wij werken bij de WUR aan verschillende thema’s, bijvoorbeeld 
veredeling van planten, mengteelten, binnenklimaat in kassen en biologische 
bestrijding. Dat kan leiden tot oplossingen voor de afzonderlijke thema’s, maar in  
de kas zal altijd weer moeten blijken of dat alles ook in onderlinge samenhang 
werkt. Dat is niet altijd het geval. We kunnen bijvoorbeeld fijn gaas gebruiken  
om te voorkomen dat plaagsoorten van buiten naar binnen komen, maar door 
verminderde luchtuitwisseling, kan het daardoor in de kas vochtiger worden, 
waardoor schimmels weer meer kansen krijgen.’

‘Wat we natuurlijk willen, is dat het geheel van oplossingen meer is dan de 
som der delen. In ieder geval mag de uitkomst niet minder zijn dan de som der 
delen. Juist als we alles op een zo laag mogelijk niveau – bij voorkeur binnen de kas 
– moeten oplossen, zijn dat grote uitdagingen. Daarbij moeten we natuurlijk niet 
vergeten dat een kas per definitie nooit een volledig gesloten systeem is, omdat er 
altijd voedsel of sierteeltproducten uit het systeem naar de consument verdwijnen. 
Maar dat gezegd hebbende is de circulaire kas een mooie kapstok om geïntegreerd 
onderzoek naar te doen.’

Dat sluit helemaal aan bij wat Peter Oei van Sign te zeggen heeft. ‘Recent 
hebben wij een boek doen verschijnen over polyculturen in de kas. Dat gaat wat mij 
betreft een belangrijke bijdrage leveren aan het denken over duurzame productie in 
de kas in het algemeen en zeker als wij naar Mars zouden willen. Wat we namelijk 
zien, is dat een combinatie van verschillende teelten – vaak zelfs met dieren – leidt 
tot een robuuster ‘ecosysteem’, met minder plagen en meer variëteit. Wat binnen 
dat kader ook heel belangrijk is, is jaarrond productie. Op andere planeten een rand-
voorwaarde, maar in Nederland een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit 
van het bedrijf én het inkomen van de tuinder. De kas die daaruit naar voren is 
gekomen noemen wij polydome en is het prototype voor een kas op Mars.’

20406_BW_LTO Glaskracht.indd   24-25 25-08-17   13:31



2524

V
oorw

aarts M
ars, m

et beide benen op de grondV
oo

rw
aa

rt
s M

ar
s, 

m
et

 b
ei

de
 b

en
en

 o
p 

de
 g

ro
nd

lezer zeggen ‘dat is allemaal leuk en aardig om de innovaties die daarvoor nodig zijn 
te koppelen aan een kas op Mars, maar we moeten wel met beide benen op de 
(aardse) grond blijven staan.’ Daar ben ik het helemaal mee eens en dus ben ik ook 
direct verder op pad gegaan om te kijken of het concept van circulaire glastuinbouw 
ook aanslaat in de praktijk. Bij het eerste gesprek dat ik met een teler heb, moet 
Harry Beijer zich vrijmaken van de lopende band waar hij de medewerkers 
ondersteunt bij het oppotten van de planten. Dit vanwege de drukte van een grote 
order. Het is duidelijk, dit is iemand met beide benen op de grond en beide handen 
in de grond. 

Harry kweekt sierplanten in een kas van 2,5 hectare in Bergerden bij Huissen. 
‘Mijn ouders teelden aardbeien, bonen en sla in wisselteelt. Het bedrijf stapte in de 
jaren ‘80 over op de teelt van paprika’s. Dat was lucratiever. Dat was ook het 
moment dat de teelt langzaam van de grond los kwam en we op substraat gingen 
telen. We zijn eind jaren ‘90 vertrokken uit het oude glastuinbouwgebied van 
Huissen, omdat de locatie van het bedrijf van mijn ouders werd aangewezen als 
woningbouwlocatie. Uiteindelijk zijn we hier in Bergerden beland en ben ik in de 
sierteelt terecht gekomen.’

‘Als ik kijk naar het bedrijf van mijn ouders dan hadden zij met de wisselteelt 
dus ook een zekere mate van circulaire glastuinbouw, die niet alleen goed was voor 
de bodem, maar ook jaarrond inkomen garandeerde. Als we het hebben over 
circulaire glastuinbouw dan weet ik uit ervaring dat het werken aan jaarrond 
inkomsten daar zeker ook in thuis hoort wat betreft het economische aspect.’

‘In meer technische zin zie ik dat het concept van de circulaire kas goed past 
bij de manier waarop wij hier in Bergerden met een groep telers energie produceren 
voor de omgeving, CO2 hergebruiken, werken aan ecologische oplossingen voor het 
beschermen van de gewassen en het vormgeven van een duurzame watercyclus. 
Een concept als de circulaire kas past daar goed bij omdat het de verschillende 
thema’s integreert.’

‘Maar ik vind het ook een mooi concept omdat het onze sector en onze 
producten op een iets hoger schaalniveau kan promoten, aanvullend op de eigen 
promotie van de afzonderlijke bedrijven. Want door de schaalvergroting pakken 

afzonderlijke bedrijven promotie veel meer op dan vroeger, collectief gebeurt dat 
niet meer. Toch is er zeker nog behoefte aan een meer overstijgende collectieve 
promotie. Wat mij betreft kan dat prima in de vorm van de circulaire kas en 
circulaire glastuinbouw.’

Dat verbindende element van de circulaire kas ziet ook Willem Jan de Kogel, 
manager van de business unit ‘Biointeractions and Plant Health’, als een groot 
voordeel. ‘Wij werken bij de WUR aan verschillende thema’s, bijvoorbeeld 
veredeling van planten, mengteelten, binnenklimaat in kassen en biologische 
bestrijding. Dat kan leiden tot oplossingen voor de afzonderlijke thema’s, maar in  
de kas zal altijd weer moeten blijken of dat alles ook in onderlinge samenhang 
werkt. Dat is niet altijd het geval. We kunnen bijvoorbeeld fijn gaas gebruiken  
om te voorkomen dat plaagsoorten van buiten naar binnen komen, maar door 
verminderde luchtuitwisseling, kan het daardoor in de kas vochtiger worden, 
waardoor schimmels weer meer kansen krijgen.’

‘Wat we natuurlijk willen, is dat het geheel van oplossingen meer is dan de 
som der delen. In ieder geval mag de uitkomst niet minder zijn dan de som der 
delen. Juist als we alles op een zo laag mogelijk niveau – bij voorkeur binnen de kas 
– moeten oplossen, zijn dat grote uitdagingen. Daarbij moeten we natuurlijk niet 
vergeten dat een kas per definitie nooit een volledig gesloten systeem is, omdat er 
altijd voedsel of sierteeltproducten uit het systeem naar de consument verdwijnen. 
Maar dat gezegd hebbende is de circulaire kas een mooie kapstok om geïntegreerd 
onderzoek naar te doen.’

Dat sluit helemaal aan bij wat Peter Oei van Sign te zeggen heeft. ‘Recent 
hebben wij een boek doen verschijnen over polyculturen in de kas. Dat gaat wat mij 
betreft een belangrijke bijdrage leveren aan het denken over duurzame productie in 
de kas in het algemeen en zeker als wij naar Mars zouden willen. Wat we namelijk 
zien, is dat een combinatie van verschillende teelten – vaak zelfs met dieren – leidt 
tot een robuuster ‘ecosysteem’, met minder plagen en meer variëteit. Wat binnen 
dat kader ook heel belangrijk is, is jaarrond productie. Op andere planeten een rand-
voorwaarde, maar in Nederland een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit 
van het bedrijf én het inkomen van de tuinder. De kas die daaruit naar voren is 
gekomen noemen wij polydome en is het prototype voor een kas op Mars.’
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veel wegen. Ik weet nog dat André Kuipers een keer mocht kiezen wat hij meenam 
en dat was een appel. Het kostte 70.000 Euro om die appel mee te nemen.’

‘Ik ben er voor dat wij in Nederland de circulaire kas in combinatie met Mars 
gaan oppakken, want dat betekent dat we op de toppen van ons kunnen moeten 
produceren: kleine planten vol gezondheid en super effectieve inzet van licht en 
voedingsstoffen. Die kennis kan ons nog verder op voorsprong zetten, zeker als  
we de innovatie koppelen aan een thema als geen pillen maar paprika’s, want dat 
zal voor astronauten zeker het thema zijn. Dan moeten we wel die kennis goed 
vasthouden en niet gelijk laten weglekken naar het buitenland, want dat zie ik  
te veel. Maar dat is een ander verhaal.’

Een reis naar Mars is qua avontuur, durf, maar ook qua noodzakelijke innovaties 

te vergelijken met de ontdekkingsreizen van de 16e en 17e eeuw en de karavaan

tochten uit de Oudheid. Het geeft echter ook aan dat het haalbaar is, zeker als 

we het koppelen aan de innovatiekracht en het ondernemerslef van de 

Nederlandse glastuinders. 

Rob Baan, Koppert Cress

Rob Baan ziet dus mogelijkheden om samen op reis te gaan met een circulaire 
kas ‘op zak’. Jakoline van Straalen, communicatiespecialist van LTO Glaskracht 
Nederland ziet ook de mogelijkheden van het concept op het gebied van de 
imagovorming van de glastuinbouw. ‘De circulaire kas kan een showcase zijn voor 
alles wat we als Nederlandse glastuinbouw aan de wereld willen laten zien, en dan 
gaat het zeker niet alleen om de technische snufjes. Wat we vooral moeten laten 
zien, is dat wij met al deze innovaties in staat zijn om nog betere producten te telen 
tegen een concurrerende prijs, en bij voorkeur een nog betere prijs. Want dat moet 
toch de uiteindelijke uitkomst zijn, een positief bedrijfsresultaat. Daar rekenen 
tuinders het concept uiteindelijk op af.’

Dat de kas daadwerkelijk een klein ecosysteem is, met de tuinder die aan de 
knoppen draait – ervaar ik vooral als ik keer op keer in de gesprekken samen met de 
trotse tuinder tussen de planten loop. Dit is ondernemen in de groene ruimte. Over 

Rob Baan van Koppert Cress blijkt een fascinatie voor geschiedenis en 
geografie te hebben en dat genoegen is geheel wederzijds en leidt tot een gesprek 
waarbij een reis naar Mars wordt vergeleken met een reis van onze voorouders naar 
Amerika of naar Azië. ‘We kunnen moeilijk doen over een reis naar Mars. Maar wij 
weten tenminste nog waar we heen gaan. We zien de bestemming en we weten de 
afstand. Columbus stapte in een schip en had geen benul van de afstand of wat hij 
zou aantreffen. Hij dacht aanvankelijk dat hij in India was beland. We kunnen wel 
veel leren van wat deze mensen aan voorbereidingen voor hun reis nodig hadden. 
Wist je dat het reizen met een karavaan door Azië vroeger alleen mogelijk was  
door onderweg sterrenkers te kweken in een kleine zak met wat water en 
voedingsstoffen? Je nam als het ware een kleine kas mee op je kameel. Maar 
sterrenkers was wel noodzakelijk om geen scheurbuik te krijgen. Dus die kas  
op die kameel, was een kleine medicijnkas.’

‘Een ander voorbeeld zijn de kolen die wij in de Gouden Eeuw bij Enkhuizen 
teelden. Die waren ook nodig om op de verre reizen scheurbuik te voorkomen en  
dus werden ze hier direct in de buurt geteeld. Je moet weten dat Enkhuizen toen het 
Rotterdam van Nederland was met 70.000 inwoners (nu zijn het er 17.000!) en de 
tuinbouw hier dus eigenlijk een soort Westland was, gelegen naast een 
wereldhaven.’

‘Als wij praten over een reis naar Mars dan moeten we dus supergezonde 
planten meenemen, die ook nog eens weinig wegen en weinig voedingsstoffen 
nodig hebben om te groeien. Dan zijn cressen dus de ideale voeding, want in zo’n 
microgroente zitten vaak nog grote hoeveelheden afweerstoffen die een jonge plant 
nodig heeft tegen schimmels en insecten en die wij juist ook hard nodig hebben om 
gezond te blijven. Er is dus geen enkel verschil tussen de karavaan en de sterrenkers 
enerzijds en de Marsraket en de cressen anderzijds: heel licht voedsel boordevol 
voedingsstoffen voor de reiziger. Bovendien kun je die cressen ook goed op Mars 
telen. Wij weten hoe dat moet, want we hebben hier natuurlijk alle kennis 
opgedaan over telen met ledlampen en gerichte toediening van voedingsstoffen,  
die je dus ook weer moet hergebruiken in een gesloten systeem.’

‘Het mooie is ook dat een dergelijke reis ons weer heel fundamenteel leert 
nadenken over de relatie tussen eten en gezondheid. We geven die astronauten 
natuurlijk geen Mars mee, dat is alleen maar suiker en ze mogen geen gram te  
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veel wegen. Ik weet nog dat André Kuipers een keer mocht kiezen wat hij meenam 
en dat was een appel. Het kostte 70.000 Euro om die appel mee te nemen.’

‘Ik ben er voor dat wij in Nederland de circulaire kas in combinatie met Mars 
gaan oppakken, want dat betekent dat we op de toppen van ons kunnen moeten 
produceren: kleine planten vol gezondheid en super effectieve inzet van licht en 
voedingsstoffen. Die kennis kan ons nog verder op voorsprong zetten, zeker als  
we de innovatie koppelen aan een thema als geen pillen maar paprika’s, want dat 
zal voor astronauten zeker het thema zijn. Dan moeten we wel die kennis goed 
vasthouden en niet gelijk laten weglekken naar het buitenland, want dat zie ik  
te veel. Maar dat is een ander verhaal.’

Een reis naar Mars is qua avontuur, durf, maar ook qua noodzakelijke innovaties 

te vergelijken met de ontdekkingsreizen van de 16e en 17e eeuw en de karavaan

tochten uit de Oudheid. Het geeft echter ook aan dat het haalbaar is, zeker als 

we het koppelen aan de innovatiekracht en het ondernemerslef van de 

Nederlandse glastuinders. 

Rob Baan, Koppert Cress

Rob Baan ziet dus mogelijkheden om samen op reis te gaan met een circulaire 
kas ‘op zak’. Jakoline van Straalen, communicatiespecialist van LTO Glaskracht 
Nederland ziet ook de mogelijkheden van het concept op het gebied van de 
imagovorming van de glastuinbouw. ‘De circulaire kas kan een showcase zijn voor 
alles wat we als Nederlandse glastuinbouw aan de wereld willen laten zien, en dan 
gaat het zeker niet alleen om de technische snufjes. Wat we vooral moeten laten 
zien, is dat wij met al deze innovaties in staat zijn om nog betere producten te telen 
tegen een concurrerende prijs, en bij voorkeur een nog betere prijs. Want dat moet 
toch de uiteindelijke uitkomst zijn, een positief bedrijfsresultaat. Daar rekenen 
tuinders het concept uiteindelijk op af.’

Dat de kas daadwerkelijk een klein ecosysteem is, met de tuinder die aan de 
knoppen draait – ervaar ik vooral als ik keer op keer in de gesprekken samen met de 
trotse tuinder tussen de planten loop. Dit is ondernemen in de groene ruimte. Over 

Rob Baan van Koppert Cress blijkt een fascinatie voor geschiedenis en 
geografie te hebben en dat genoegen is geheel wederzijds en leidt tot een gesprek 
waarbij een reis naar Mars wordt vergeleken met een reis van onze voorouders naar 
Amerika of naar Azië. ‘We kunnen moeilijk doen over een reis naar Mars. Maar wij 
weten tenminste nog waar we heen gaan. We zien de bestemming en we weten de 
afstand. Columbus stapte in een schip en had geen benul van de afstand of wat hij 
zou aantreffen. Hij dacht aanvankelijk dat hij in India was beland. We kunnen wel 
veel leren van wat deze mensen aan voorbereidingen voor hun reis nodig hadden. 
Wist je dat het reizen met een karavaan door Azië vroeger alleen mogelijk was  
door onderweg sterrenkers te kweken in een kleine zak met wat water en 
voedingsstoffen? Je nam als het ware een kleine kas mee op je kameel. Maar 
sterrenkers was wel noodzakelijk om geen scheurbuik te krijgen. Dus die kas  
op die kameel, was een kleine medicijnkas.’

‘Een ander voorbeeld zijn de kolen die wij in de Gouden Eeuw bij Enkhuizen 
teelden. Die waren ook nodig om op de verre reizen scheurbuik te voorkomen en  
dus werden ze hier direct in de buurt geteeld. Je moet weten dat Enkhuizen toen het 
Rotterdam van Nederland was met 70.000 inwoners (nu zijn het er 17.000!) en de 
tuinbouw hier dus eigenlijk een soort Westland was, gelegen naast een 
wereldhaven.’

‘Als wij praten over een reis naar Mars dan moeten we dus supergezonde 
planten meenemen, die ook nog eens weinig wegen en weinig voedingsstoffen 
nodig hebben om te groeien. Dan zijn cressen dus de ideale voeding, want in zo’n 
microgroente zitten vaak nog grote hoeveelheden afweerstoffen die een jonge plant 
nodig heeft tegen schimmels en insecten en die wij juist ook hard nodig hebben om 
gezond te blijven. Er is dus geen enkel verschil tussen de karavaan en de sterrenkers 
enerzijds en de Marsraket en de cressen anderzijds: heel licht voedsel boordevol 
voedingsstoffen voor de reiziger. Bovendien kun je die cressen ook goed op Mars 
telen. Wij weten hoe dat moet, want we hebben hier natuurlijk alle kennis 
opgedaan over telen met ledlampen en gerichte toediening van voedingsstoffen,  
die je dus ook weer moet hergebruiken in een gesloten systeem.’

‘Het mooie is ook dat een dergelijke reis ons weer heel fundamenteel leert 
nadenken over de relatie tussen eten en gezondheid. We geven die astronauten 
natuurlijk geen Mars mee, dat is alleen maar suiker en ze mogen geen gram te  
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ondernemen in de groene ruimte gesproken: als we op onherbergzame plaatsen in 
de ruimte – zoals op Mars – willen overleven, dan bouwen we daar dus onze eigen 
kas. Een kas die in dit onherbergzame oord een leefgebied voor mensen kan 
opleveren vergt letterlijk en figuurlijk een bovenaardse inspanning. Dat is onze 
circulaire kas: onze groene wereld op de Rode Planeet, maar wel van Nederlandse 
makelij zowel qua materialen als teelten.

De circulaire kas biedt geweldige mogelijkheden als showcase voor de 

Nederlandse glastuinbouw. Het idee van een groen stukje aarde op de rode 

planeet uit handen van de Nederlandse glastuinders is communicatief een 

geweldig concept.

Jakoline van Straalen, LTO Glaskracht Nederland

De eerste gesprekken maken duidelijk dat de circulaire kas daadwerkelijk een 
bindend concept kan zijn voor de dagelijkse vraagstukken van onze tuinders. Het 
biedt mogelijkheden om innovaties in onderlinge samenhang te onderzoeken en te 
implementeren, maar ook kansen voor de collectieve promotie, verbetering van het 
imago en innovatie. Dat alles overziende, maakt het voor mij duidelijk dat er ruimte 
is voor de circulaire kas en wij onze reis kunnen vervolgen en het concept verder 
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ondernemen in de groene ruimte gesproken: als we op onherbergzame plaatsen in 
de ruimte – zoals op Mars – willen overleven, dan bouwen we daar dus onze eigen 
kas. Een kas die in dit onherbergzame oord een leefgebied voor mensen kan 
opleveren vergt letterlijk en figuurlijk een bovenaardse inspanning. Dat is onze 
circulaire kas: onze groene wereld op de Rode Planeet, maar wel van Nederlandse 
makelij zowel qua materialen als teelten.

De circulaire kas biedt geweldige mogelijkheden als showcase voor de 

Nederlandse glastuinbouw. Het idee van een groen stukje aarde op de rode 

planeet uit handen van de Nederlandse glastuinders is communicatief een 

geweldig concept.

Jakoline van Straalen, LTO Glaskracht Nederland

De eerste gesprekken maken duidelijk dat de circulaire kas daadwerkelijk een 
bindend concept kan zijn voor de dagelijkse vraagstukken van onze tuinders. Het 
biedt mogelijkheden om innovaties in onderlinge samenhang te onderzoeken en te 
implementeren, maar ook kansen voor de collectieve promotie, verbetering van het 
imago en innovatie. Dat alles overziende, maakt het voor mij duidelijk dat er ruimte 
is voor de circulaire kas en wij onze reis kunnen vervolgen en het concept verder 
kunnen uitwerken. 

V
oo

rw
aa

rt
s M

ar
s, 

m
et

 b
ei

de
 b

en
en

 o
p 

de
 g

ro
nd

20406_BW_LTO Glaskracht.indd   28-29 25-08-17   13:31



31

Een dijk van een kas

3 Een dijk van een kas

Net als het leven op aarde, kan leven in een kas niet zonder water. We zullen 
later vast en zeker ook ontdekken dat elders in het heelal op een planeet zonder 
water ooit leven is ontstaan. Helemaal prima, maar wij als mensen kunnen ons  
er vooralsnog weinig bij voorstellen, want op onze aarde is alle leven gebaseerd  
op water. Het is dan ook geen toeval dat, als ik op het internet zoek op ‘gesloten 
ecosystemen onder glas’ in combinatie met ‘water’, ik beland op een site van 
‘Ecosphere’. Het blijkt een product te zijn. Het zijn gesloten glazen bollen (zeg maar 
kleine ‘planeetjes’) waarin een combinatie van algen, bacteriën en garnalen een 
gesloten ecosysteem vormt. 

Het is een klein ecosysteem dat zichzelf weliswaar niet eeuwig vernieuwt, 
maar dat wel voor een groot aantal jaren geen menselijk ingrijpen nodig heeft. 
Volgens de site is het een product dat – hoe kan het ook anders – samen met NASA  
is ontwikkeld. Het feit dat dit kleine gesloten ecosysteem gebaseerd is op leven in 
water, maakt wel duidelijk dat water voor iedere vorm van leven onmisbaar is.  
Dus ook voor het leven in de circulaire kas.

Guus Meis, de beleidsspecialist op het gebied van water en omgeving van LTO 
Glaskracht Nederland, maakt mij duidelijk hoe het systeem van watervoorziening 
in een kas werkt en op welke wijze het afvalwater wordt verwerkt. ‘De sector is 
uitermate vooruitstrevend als het gaat om efficiënt gebruik van water. Nergens  
ter wereld is minder water nodig per kilogram product dan in de Nederlandse 
glastuinbouw. In Nederland verbruiken we een fractie van het water per kilogram 
tomaat ten opzichte van landen als Marokko of Spanje. De beschikbaarheid van 
voldoende goed gietwater is daarvoor een essentiële productiefactor. Het 
belangrijkste probleem dat zich nog voordoet, is kleinschalige afwatering met 
mogelijke verontreiniging op de kleine sloten in de omgeving. Dat moet op grond 
van de Kaderrichtlijn Water worden aangepakt.’

‘Glastuinders hebben verschillende mogelijkheden om met het overtollige 
water om te gaan. Traditioneel ging het restwater direct naar de sloot of een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), maar we zien nu dat tuinders standaard het 
water afvangen om te hergebruiken. Meer dan 95% van het water in een kas wordt 
hergebruikt. Dat is dus al bijna een gesloten systeem, althans wat water betreft.’
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toekomst kan, moet en gaat gebeuren. Het regenwater is een te waardevolle 
grondstof om zo maar weg te laten vloeien. Natuurlijk moeten we dan werken  
aan beter gescheiden rioolsystemen, of andere oplossingen, maar ik denk dat de 
glastuinbouw zich in de komende jaren zal moeten ontwikkelen tot een berger van 
water. Zeker ook in combinatie met ondergrondse opslag als reserve. Daar heeft 
iedereen baat bij.’

Het is nog niet de norm, maar we hebben nu al kassen die alle water 

hergebruiken en functioneren als een gesloten systeem. Dat biedt goede 

handvatten voor een verdere verduurzaming van het watergebruik binnen de 

sector.

Guus Meis, LTO Glaskracht Nederland

Guus maakt duidelijk dat de opgaven op het gebied van water goed 
aansluiten bij het concept van de circulaire glastuinbouw. Zeker als we het hebben 
over gezuiverd water dat we kunnen hergebruiken. Maar stel nu dat gescheiden 
rioleringen te duur zijn, of dat de RWZI haar werk niet helemaal goed doet. Is het 
dan toch mogelijk dit vervuilde afvalwater te gebruiken? 

Wat blijkt, ook hiervoor wordt al gewerkt aan oplossingen. Een aansprekend 
concept op dit gebied heet ‘Aquafarm’ en ik lees dat het project staat voor ‘het 
verwaarden van afvalwater door het produceren van producten met een 
economisch toegevoegde waarde’. In de kassen van de Radboud Universiteit 
Nijmegen ontwikkelt men een productieketen voor hoogwaardige bouwstoffen 
door natuurlijke omzettingsprincipes van organismen te gebruiken.

Aquafarm past natuurlijke zuiveringsprincipes toe om onder gecontroleerde 
en gestuurde omstandigheden producten te laten groeien. Na het oogsten van de 
producten blijft er schoon water als restproduct over. Het grote verschil tussen 
Aquafarm en andere rioolwaterzuiveringssystemen is dat met dit project 
gecascadeerd (achtereengeschakeld) in monoculturen wordt gezuiverd. Naast het 
produceren van hoogwaardige stoffen worden alle schadelijke stoffen verwijderd, 
zoals in de toekomst medicijnresten. De innovatie van Aquafarm zit in de juiste 

‘Maar er zijn nu ook al kassen die alle water hergebruiken en die geen 
lozingen kennen. Dat is wat mij betreft ook de norm voor de toekomst, want dat  
is echt circulaire glastuinbouw. Maar het sluiten van de waterkringloop hoeft  
niet altijd ín de kas te gebeuren. Dat kan ook verderop in de keten, in een roolwater-
zuiveringsinstallatie (RWZI). Zelf ben ik van mening dat we het gezuiverde water  
uit de RWZI zouden moeten hergebruiken.’ 

‘Al het zoete water dat we naar de zee afvoeren, is immers niets anders dan 
het weggooien van een waardevolle grondstof. Zoet water is schaars in de wereld, 
zelfs in Nederland, en zeker in het westen. Wat mij betreft kunnen we het water uit 
de RWZI dat we nu nog via de rivieren naar zee afvoeren, in de toekomst injecteren 
in de bodem en gebruiken als appeltje voor de dorst. Daarmee kunnen we als het 
ware een ondergrondse ‘bel’ of aquifer creëren, die naast seizoensopslag van 
gietwater ook nog eens goed werkt tegen de oprukkende verzilting van het 
grondwater.’

Ook in Bergerden wordt al op deze manier gewerkt en gedacht. Harry Beijer 
legt mij aan de hand van een tekening uit hoe het waterbeheer hier is geregeld.  
‘Alle regenwater wordt hier opgevangen en via de sloot afgevoerd naar een 
collectief bassin van 3 hectare groot waar 250.000 m3 water in kan worden 
opgeslagen. Als het bassin vol is, dan is dat genoeg water om te voorzien in de 
waterbehoefte van de tuinders voor een periode van drie jaar, en dat zonder regen.’

‘Het systeem is als het ware losgekoppeld van het watersysteem van het 
waterschap, dat de watergangen om Bergerden beheert. ‘Maar wat we ook doen, is 
een deel van het water van het bassin laten inzijgen naar de ondergrond. Dat water 
vormt daar een bel. Dit water is van goede kwaliteit en draagt daarmee bij aan het 
voorkomen van verdroging. We creëren als het ware een zoetwatervoorraad voor de 
samenleving. Het is hier nog niet aan de orde dat wij bijvoorbeeld overtollig water 
uit de omgeving bergen in ons bassin, maar dat zou in de praktijk zeker kunnen, 
vooral als het gaat om het opvangen van piekbelastingen.’

Op mijn vraag of het misschien ook mogelijk is dat de glastuinbouw in de 
toekomst wateroverlast in omliggende stedelijke gebieden kan helpen voorkomen 
door – zeker in tijden van een piekbelasting – het regenwater op te vangen in de 
bassins en later te gebruiken, reageert Guus positief. ‘Ik weet zeker dat dit in de 
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keuze van de organismen en die op een slimme manier aaneen schakelen. Daardoor 
zijn maximaal hoogwaardige grondstoffen te produceren, terwijl deze organismen 
ook het water zuiveren.

De innovaties op het gebied van duurzaam waterbeheer gaan dus heel snel. 
Met Agnes van Zoelen, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard, kijk ik vanuit de bestuurskamer uit over de haven van 
Rotterdam. Het uitzicht waarbij we een kantoor van Unilever boven cultureel 
erfgoed zien hangen, is eigenlijk symbolisch voor de complexe opgaven waar  
het waterschap voor staat. ‘Qua oppervlak zijn wij het kleinste waterschap, maar 
niet qua opgaven. Wat dat betreft zijn we misschien wel het meest complexe 
waterschap. Want op dit kleine stukje Nederland komt echt alles samen. We hebben 
een enorme bevolkingsdichtheid in het laagste gebied van Nederland waar de 
bodem ook nog eens sterk inklinkt met een centimeter per jaar. Dan hebben we  
de grootste haven ter wereld, grote glastuinbouwcomplexen, we hebben verzilting 
die we moeten tegengaan en een sterk versteend gebied waar we het water beter 
willen opvangen.’

‘Het zou tegen die achtergrond mooi zijn als de glastuinbouw een partner  
zou kunnen zijn bij het oplossen van deze grote maatschappelijke vraagstukken.  
De contouren van een dergelijke symbiose tussen waterbeheer en glastuinbouw  
zie ik al wel ontstaan. Wij hebben natuurlijk al het concept AquaReUse, waarbij 
afvalwater van glastuinbouwbedrijven in de Overbuurtsche Polder in een speciale 
hiervoor ontwikkelde installatie wordt gezuiverd tot gietwater. Dit is een concept 
dat we zeker verder kunnen uitrollen.’

‘Maar ik zie ook mogelijkheden om uiteindelijk samen met de glastuinbouw 
een deel van het hemelwater dat we te veel ontvangen ondergronds op te slaan  
en zo een zoetwaterbel te creëren die enerzijds een reserve is, maar tegelijkertijd 
verzilting kan tegengaan. Het idee dat jij beschrijft van Guus Meis, waarbij we zelfs 
water uit RWZI’s hergebruiken in plaats van naar zee te laten weglopen, zou daar 
onder een strikt kwaliteitsregime ook aan kunnen worden toegevoegd. Maar dan 
moeten we wel een antwoord hebben op medicijnresten en bestrijdingsmiddelen.’

‘Wanneer we de transitie maken naar kassen met een gesloten watersysteem 
en vervolgens een groot deel van het afval- en hemelwater nuttig kunnen 
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hergebruiken dan is er hier in dit drukke stukje Nederland een wereld gewonnen. 
Daarmee zouden we dan uiteindelijk de situatie volledig omdraaien waarbij vanuit 
de glastuinbouw nu putten worden geslagen om water te onttrekken. Ik vind dat 
een kansrijk traject zeker ook omdat de glastuinbouw een krachtige sector is waar 
innovatie de norm is.’

Ik zie de contouren van een situatie waarbij het waterschap en de glastuinbouw 

samenwerken bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van waterbeheer.

Agnes van Zoelen,  

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ik zie het al helemaal voor me: een glastuinbouwlocatie als een soort ‘blauwe 
sink’ – een ‘aqua sink’ om het zo maar te zeggen – die bijdraagt aan het oplossen van 
de problemen waar het westen van het land op het gebied van waterbeheer mee 
worstelt: bodemdaling, verzilting, wateroverlast. 

Als ik dit alles zit te schrijven, lees ik op de site van Glastuinbouw Waterproof 
dat vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet, glastuinders en 
Hoogheemraadschap van Delfland verder mogen met de ontwikkeling en realisatie 
van een collectieve waterzuivering op de rioolwaterzuivering in Hoek van Holland. 
Ik lees: ‘De glastuinders kunnen hun afvalwater ongezuiverd op de riolering blijven 
lozen, omdat de gewasbeschermingsmiddelen straks op de rioolwaterzuivering 
Nieuwe Waterweg van het Hoogheemraadschap Delfland met een aanvullende trap 
uit het water worden gehaald.’

‘Dat stelde minister Schultz van Haegen tijdens het algemeen overleg met de 
commissie Water in de Tweede Kamer. Zij gaf antwoord op een vraag van kamerlid 
Jacco Geurts (CDA) die wilde weten of de tuinders konden rekenen op een tijdige 
wijziging van de Waterschapswet. Zo’n wijziging is namelijk nodig om dit collectief 
mogelijk te maken. In verband met de tijd die nodig is voor de realisatie, kunnen de 
betrokken glastuinders via maatwerk tot 2021 uitstel krijgen van de zuiveringsplicht 
die vanaf 1 januari 2018 van kracht is.’

Een dijk van een kas
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Dat is precies waar Guus Meis ook op doelde en het wordt op sommige 
plaatsen nog een stevige opgave. Want neem de RWZI in Hoek van Holland. Uit een 
verkenning uit 2015 blijkt dat het niet alleen voordeliger, maar ook betrouwbaarder 
is om resten van gewasbeschermingsmiddelen centraal op de rioolwaterzuivering  
te verwijderen. Het Hoogheemraadschap van Delfland breidt de zuivering daarom 
uit met een vierde trap. De zuivering betreft waarschijnlijk een behandeling van  
het afvalwater met actief kool en er loopt nog nader onderzoek voor het aantonen 
van het zuiveringsrendement.

De vijfde stap ná vier zuiveringsstappen zou dan toch moeten bestaan  
uit het opnieuw gebruiken van het zoete water in de glastuinbouw. Dat is  
circulaire glastuinbouw. Nederland loopt voorop in de zuivering van afvalwater. 
Laten we daarom met elkaar mogelijk maken dat we over een paar jaar op  
www.glastuinbouwaterproof.nl het bericht kunnen lezen dat het gezuiverde  
water weer wordt ingezet voor irrigatie in de kassen.
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4 Het glazen bos

Marcel Dings, aardbeienteler te Belfeld, maakt in het gesprek dat ik met hem 
heb eigenlijk direct duidelijk wat het grote voordeel van een kas is. ‘Van huis uit 
hadden wij hier een gemengd bedrijf dat ik van mijn ouders heb overgenomen.  
Na mijn studie ben ik in 1988 hier begonnen, kort nadat mijn vader was overleden. 
In 1998 hebben wij een bedrijf van de buren overgenomen. Daarop stond een kas 
waarin wij aardbeien zijn gaan telen. Dat verschil met de buitenteelt was voor mij 
echt een openbaring. In de kas kun je precies op datum oogsten. Je kunt alles exact 
met je klanten afspreken: hoeveelheid, levertijd, prijs. Desnoods een half jaar 
vooruit. Buiten weet je nooit waar je aan toe bent. Als je vanuit een gemengd bedrijf 
komt, ben je je er zeer van bewust wat een gecontroleerde omgeving een kas is.’

‘Ik heb verschillende kassen hier in de omgeving - sommigen voor een deel 
voorzien van aanvullend licht - waardoor het mogelijk is om het hele jaar door 
aardbeien te produceren. Uiteraard met een piek in het voorjaar, maar het 
gecontroleerde klimaat heeft ook als voordeel dat je jaarrond inkomsten kan 
genereren.’

De gecontroleerde omstandigheden waar Marcel op doelt, betekenden 
anderzijds altijd wel dat veel energie werd gebruikt in kassen om de temperatuur  
op peil te houden (bijstoken in de winter) en van licht te voorzien. Maar dat alles 
verandert en het verandert hard. 

‘In nieuwe kassen kan vanaf 2020 klimaatneutraal worden geteeld en 
bestaande kassen produceren op een economisch rendabele manier met de  
helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011. Dat is de ambitie van de 
Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 die op 3 juli 2014 is 
ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, voorzitter  
Maat van LTO Nederland en voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland.  
In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch 
rendabele energievoorziening.’

Bovenstaande tekst is een citaat van de site van de SER. Het laat zien dat op 
het gebied van de energietransitie de tuinbouwsector haar verantwoordelijkheid 
neemt, zowel op de korte als de lange termijn. We hebben veel bereikt als het gaat 
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om het milieubeleid. Wie praat er nog over zure regen of het gat in de ozonlaag? 
Ouderen onder ons weten nog dat het vroeger niet verantwoord was om in de rivier 
te zwemmen, daarvoor in de plaats had je zwembaden, met veel chloor. We denken 
soms dat vroeger alles beter was, maar dat geldt niet voor de kwaliteit van het 
milieu. Tegenwoordig kun je weer verantwoord zwemmen in de grachten van 
Amsterdam. De jaarlijkse Amsterdam City Swim wordt niet voor niets 
georganiseerd in de grachten, daarmee laat men ook zien hoe schoon het water is 
geworden. Zo schoon, dat zelfs onze Koningin Maxima heeft meegezwommen.

Misschien hebben we te weinig ‘gevierd’ dat we grote prestaties hebben 
geleverd in het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving, maar dat doet 
geen afbreuk aan het feit dat de prestaties die we hebben geleverd, ook in de 
glastuinbouw, indrukwekkend zijn. Maar als het gaat om de ontwrichting van  
het natuurlijk ecosysteem van onze aarde, dan hebben we nog één grote opgave  
te gaan; en dat is het tegengaan van klimaatverandering. 

En voor degene die daar niet in gelooft, is er het argument dat het in deze 
onzekere wereld toch wel handig is om niet te afhankelijk te zijn van energie uit 
instabiele regio’s. De leveringszekerheid en de prijscontinuïteit van zon en wind 
overstijgen onderhand die van fossiele brandstoffen,

Het belangrijkste onderdeel van het klimaatbeleid is dat we minder CO2 
moeten terugstoten in de atmosfeer. De tijd dat de glastuinbouw alleen leefde  
van de zon en daarmee de zonne-energie efficiënt oogstte is al lang voorbij. De 
glastuinbouw gebruikt veel energie voor verwarming en belichting, waarbij de  
rest-CO2 die daarbij ontstaat nuttig wordt gebruikt in de kassen De energiebronnen 
op de tuinbouwbedrijven worden al steeds duurzamer maar het fossiele aardgas  
is voorlopig nog de hoofdbron. Dat moet in de toekomst veranderen. Daarom is er 
een zoektocht gaande naar energiebesparing, duurzame energievoorziening en 
andere CO2-bronnen om de planten te voeden. 

Al meer dan tien jaar werkt de glastuinbouw, onder andere via het 
programma Kas als Energiebron aan een energietransitie. De sector heeft per 2020 
een forse CO2-reductie stap met de overheid afgesproken naar maximaal 4,6 Mton, 
terwijl dit enkele jaren geleden nog meer dan 7 Mton was. 

Maar we leven in een competitieve wereld waarin regio’s en sectoren serieus 
met elkaar concurreren. En als we als BV Nederland en als glastuinbouw voorop 
willen lopen als het gaat om innovaties moeten we niet denken in termen van 
getalsmatige energieopgaven, maar in termen van duurzame ambities en 
innovaties die bij onze concurrenten de wenkbrauwen doen fronsen. 

Rob van der Valk van LTO Glaskracht Nederland vertelt mij uit welke 
componenten de energie in de kas bestaat. ‘Allereerst hebben we het dan over 
warmte. De tweede component is elektriciteit, voor met name licht . Een kas is een 
gebouw dat via de zon veel warmte en licht binnenkrijgt en optimaliseert, maar 
voor verwarming en belichting wordt extra gestookt. De derde component die ik  
wil noemen is CO2. Glastuinders brengen in hun kas het gehalte aan CO2 omhoog 
vanwege de extra impuls aan de groei. Planten hebben immers CO2 nodig voor hun 
groei. Die extra CO2 wordt gewonnen uit het aardgas dat wordt verstookt. Dat wordt 
steeds minder doordat tuinders daarvoor alternatieve CO2-bronnen zoeken.’

‘Voor de verduurzaming van de warmtevoorziening biedt geothermie 
(warmte uit aardlagen vanaf 2 km diepte) grote kansen. Er zijn nu al 15 bronnen 
gerealiseerd en met circa 65 bronnen komt een volledig duurzame sector in beeld. 
Ook kunnen we biomassa inzetten als alternatief voor aardgas. Tot slot kunnen  
we warmte die een kas binnen komt opslaan in de ondergrond in een zogenaamde 
warmte-koude-opslag. Diezelfde warmte kunnen we er later weer uit halen en 
aanwenden in een koude periode. 

‘Wat betreft CO2 is het beleid er steeds meer op gericht om CO2 af te  
nemen van grote industriële bedrijven zodat de fossiele bronnen op de 
glastuinbouwbedrijven steeds lager geschakeld kunnen worden. Die bedrijven 
emitteren grote hoeveelheden CO2 die wij nuttig gebruiken. Deze CO2 is wel  
een extra kostenpost en de zuiverheid en leveringszekerheid van de CO2 moet 
gegarandeerd zijn. Bovendien zal ook de CO2, net als elektriciteit en warmte,  
in de toekomst uit duurzame bronnen moeten komen.’

Tuinder Harry Beijer uit Huissen ziet in de nabije toekomst een stevige rol 
weggelegd voor de glastuinbouw in de regionale energievoorziening. ‘Wij kunnen 
enorm bijdragen aan een stabiele en duurzame energievoorziening in de regio. We 
hebben al een grote capaciteit aan WKK staan en in de toekomst kunnen we daar 
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aardwarmte en power-to-heat als bronnen aan koppelen. We kunnen elektriciteit 
leveren en afnemen en zijn daar zeer flexibel in. Bij piekaanbod van energie uit zon 
en wind kunnen we maximaal afnemen en overtollige elektriciteit omzetten in 
warmte en die opslaan in buffers. En in tijd van schaarste kunnen we afschakelen 
tot bijna nul en zelfs duurzame elektra gaan leveren via bio-WKK. Op die manier 
hebben we in ons gebied dan genoeg warmte om 125.000 mensen van warmte te 
voorzien. Het enige dat ons nog in de weg staat, is de gevestigde orde van 
energiebedrijven en de noodzakelijke aanleg van warmtenetten.’

Wij zouden hier in de regio goed kunnen fungeren als energieleverancier. Niet 

de techniek, maar de gevestigde orde staat deze transitie nog in de weg.

Harry Beijer, Kwekerij Harry Beijer

Kijken we naar de kas zelf, dan zien we hier ook een continue evolutie naar 
steeds betere modellen. Piet Broekharst van LTO Glaskracht Nederland legt uit welke 
verschillende mogelijkheden zich voordoen ten aanzien van het kasmateriaal zelf. 
‘Van oudsher hebben we de Venlokas, wereldwijd het meest gebouwde kastype.  
Een zonne-collector ‘avant la lettre’ waar je technisch heel veel mee kunt. Die 
hebben we doorontwikkeld naar de ID-kas waarin je dankzij dubbelglas, slimme 
coatings en energieschermen enorm bespaart op het gebruik van energie.’

‘Maar je kan nog een stap verder gaan. Een leuk voorbeeld is dat je het licht 
dat binnenkomt kunt scheiden in verschillende deelcomponenten. Met behulp van 
coatings of lenzen in het kasdek kun je een deel van het lichtspectrum gebruiken 
voor de opwekking van elektriciteit of warmte terwijl de planten ondertussen 
gewoon doorgroeien. Die energie kun je ook leveren aan anderen. Koppeling aan 
een warmte- en elektriciteitsnet en energie-opslag maakt het systeem compleet.’

Dat alles is onderdeel van een breder verhaal dat wij als LTO Glaskracht 
uitrollen in het programma ‘Kas als Energiebron’ met daarbinnen het project ‘Het 
Nieuwe Telen’. Juist de wijze van telen is bepalend voor het gebruik van energie.  
In het verleden was meer productie en kwaliteit, prioriteit nummer 1 van 
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ondernemers, alleen maar mogelijk met meer energie. Verdere optimalisatie van  
de teelt gaat nu hand in hand met zuiniger energiegebruik. Het Nieuwe Telen is 
daarmee eigenlijk de omdraaiing van de traditionele manier van glastuinbouw 
zoals we die kenden.’

De transitie in de glastuinbouw op het gebied van energie en CO2 is volop 
gaande. Vroeger hadden we Westland Energie dat zich richtte op de inkoop van 
energie voor de tuinders. Maar de duurzame transitie is dus misschien wel de 
oprichting van Westland Energie 2.0 waarbij het Westland energie gaat produceren 
en verkopen aan de stad. Het kan verkeren. 
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5 Gezondheid oogsten

Je hoeft niet naar het Eden Project in Devon of zelfs naar Burgers Zoo in 
Arnhem te reizen om te ervaren dat een kas een ecosysteem op zich is. Dat kan 
eigenlijk in iedere kas. Loop door een kas met gerbera’s of tomaten en het voelt toch 
als een wandeling door een natuurlijk systeem met een eigen vegetatie en een 
eigen klimaat: het is een groene wereld. Het is uiteraard wel een groene wereld die 
helemaal wordt gestuurd door de tuinder, met de computer – en tegenwoordig de 
smartphone – als zijn grote vriend. Alles is in de groene wereld tot in de puntjes 
geregeld. Water wordt in de juiste hoeveelheden op de juiste momenten toegediend, 
het klimaat wordt tot op tienden van graden geregeld, de atmosfeer in de kas wordt 
verrijkt met extra CO2 en plagen worden biologisch bestreden met een breed scala 
aan predatoren. Dat alles om de groei van planten te optimaliseren. Het is een 
groene wereld gestuurd door de mens. 

Wat de groene wereld van de glastuinder anders maakt dan een natuurlijk 
ecosysteem, is dat de tuinder vanwege de noodzakelijke productie veelal werkt  
met één gewas. Dat geldt met name voor de groenten en snijbloemen, want in de 
potplantenteelt is het niet ongebruikelijk om meerdere gewassen of soorten naast 
elkaar te telen. Ook kenmerkend voor de groene wereld van de kas is dat de planten 
veelal allemaal in dezelfde leeftijdsfase verkeren. Niet zelden de eerste fase van 
successie, de pioniersfase. Zeker in de sierteelt, want de planten worden verkocht 
aan de consument als ze ‘groot genoeg zijn’. 

Dus daar waar in een natuurlijk ecosysteem de natuur streeft naar 
biodiversiteit en verschillende leeftijdsklassen, is de situatie in een kas juist 
omgekeerd. En toch willen we – en moeten we – in deze monocultuur werken aan 
een zo natuurlijk mogelijk systeem met een zo gering mogelijke milieubelasting.  
In onze circulaire kas moet bovendien worden geproduceerd en moet winst worden 
gemaakt om het voortbestaan van dit groene systeem te garanderen. Daarom 
worden ziekten en plagen bestreden. Uiteraard, want planten moeten immers 
gezond zijn, anders worden ze niet verkocht. Alleen dan kan een tuinder 
voortbestaan en het noodzakelijke rendement maken, om te blijven ‘draaien’.

Vóór de tijd van de gewasbeschermingsmiddelen gebeurde dat veelal 
mechanisch. We schoffelden, plukten, wiedden en verjoegen dat het een lieve lust 
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was en hadden daaraan soms een dagtaak. Dat alles is voorbij. De afgelopen eeuw 
heeft de chemische gewasbescherming zijn intrede gedaan en de bescherming van 
gewassen met diverse middelen heeft ons een ongekende hoeveelheid producten 
van hoge kwaliteit gegeven die dagelijks ons leven verrijken. 

Dat was en is ook nodig, want niemand accepteert nog enige afwijking aan 
het product. Het is net als in glossy magazines: iedereen moet er perfect uitzien, 
imperfectie verkoopt immers niet in ons huidige tijdperk. De keerzijde van dit 
streven naar perfectie is echter dat met chemische gewasbescherming soms ook 
natuurvreemde stoffen in het milieu buiten de kas komen en daar ongewenste 
effecten hebben. De uitdaging is nu om versneld de route terug af te leggen met de 
ontwikkeling van meer weerbare planten, nieuwe technologieën en teeltsystemen 
in combinatie met louter gebruik van biologische bestrijders en groene 
gewasbeschermingsmiddelen.

De producten uit de glastuinbouw zijn van zichzelf gezond. De sector 
verbouwt geen zuurtjes, gebakjes of frietjes, maar groenten, fruit, bloemen en 
planten die de mens en zijn leefomgeving gezond maken. Willen we dat imago  
van de gezonde producten versterken, dan moet daar het imago van een groene 
productiewijze aan ten grondslag liggen. Correctiemiddelen uit ‘het medicijnkastje’ 
zijn in toekomst wellicht alleen nog beschikbaar als er maximaal groen wordt 
gewerkt en er bij de inzet van middelen geen residu achterblijft en het geen emissie 
naar de omgeving met zich meebrengt. Plantgezondheid raakt heel direct aan het 
bedrijfsrendement en juist dat ligt ten grondslag aan de keuze van LTO Glaskracht 
Nederland om plantgezondheid tot één van haar vier hoofdthema’s te maken. 

Ik wil weten of het streven naar nulgebruik zoals Leo Marcelis dat voorstelde 
op de langere termijn mogelijk is, en ook nu al kan worden ingezet. Voordat hij deze 
vraag beantwoordt legt Willem Jan de Kogel van de WUR mij uit op welke wijze 
‘integrated pest management’ werkt, wat bij mij het beeld oproept van een soort 
piramidale aanpak, hetgeen Willem Jan direct oppakt. 

‘Je kunt de bestrijding van ongewenste schimmels, insecten en onkruiden 
inderdaad zien als een piramide. Onderop, als fundament van deze piramide, ligt 
wat mij betreft het substraat. Dat is soms gewoon de bodem, maar steeds vaker een 
kunstmatige ondergrond. Hier kunnen we werken aan een gezonde leefomgeving 

voor planten, waarin zich bijvoorbeeld al bij aanvang een flora en fauna bevindt  
die weerstand kan bieden aan ziekten en plagen. Een substraat moet als het ware 
‘armed and ready’ zijn. Daar is nog veel te winnen.’

‘De tweede laag van de piramide is dan het plantmateriaal. We zullen hard 
moeten werken aan verdere verbetering van de weerstand van het plantmateriaal 
tegen plagen en ziekten. Uiteraard door het blijven zoeken naar en kweken van 
nieuwe, sterke rassen, door het kruisen van plantmateriaal, maar ook door middel 
van genetische technologieën.’

‘De derde laag is de wijze van telen. Ik denk dat we in de toekomst weer meer 
zullen gaan werken met wisselteelten. Dat is een werkwijze uit het verleden die we 
een beetje zijn vergeten, maar zeker voor een duurzaam gebruik van het substraat en 
het voorkomen dat zich in substraat ziektes ophopen is dit een belangrijke werkwijze.’

‘Dat geldt ook voor werken met gemengde teelten, waarbij bepaalde planten 
(Afrikaantjes zijn een bekend voorbeeld) voorkomen dat andere planten worden 
belaagd. Tot op heden werd deze gemengde teelt bemoeilijkt omdat het oogsten 
lastiger is dan in een monocultuur. Maar met de opkomst van robotisering van het 
oogsten, is dat probleem van het herkennen en oogsten van planten en vruchten 
denk ik op te lossen. Monoculturen zijn dan dus minder nodig, al moet natuurlijk 
ook worden gekeken naar de economische haalbaarheid. Desalniettemin, daar ligt 
voor de toekomst nog een heel nieuw speelveld, vooral in combinatie met de 
noodzakelijke grootschaligheid en rentabiliteit van de bedrijfsvoering..’

‘De vierde laag van de piramide is die van biologische gewasbescherming, 
zowel met middelen als met organismen. Wat mij van het hart moet, is dat  
veel mensen onderschatten hoe ver de sector momenteel al is met de inzet van 
biologische bestrijding. Heel veel bedrijven, zeker in food, gebruiken al bijna  
geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer.’

‘Dan zou je als vijfde laag nog het fysiek verwijderen kunnen inbrengen. 
Vroeger was schoffelen, plukken, verjagen en omploegen natuurlijk de basis van  
de bescherming, maar wat ik hier bedoel is als laatste ‘redmiddel’ heel gericht  
zieke exemplaren verwijderen of behandelen, mits nog niet te breed verspreid.  
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In deze tijd hoort daar ook het weerbaarder maken van planten bij door middel van 
de juiste teeltmaatregelen (vooral klimaat).’

‘En als laatste bouwsteentje op jouw piramide zetten we dan het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, die we tegenwoordig in de glastuinbouw trouwens 
al heel gericht inzetten. Dat onderscheidt ons toch echt van plantages in het 
buitenland waar ze bijvoorbeeld bananen telen en met een vliegtuig vijftig keer per 
jaar wordt gesproeid. Op dit soort bedrijven lopen wij – in jouw termen – lichtjaren 
vooruit. Maar zij bepalen te veel het beeld en de discussie. Toch denk ik dat het goed 
is dat we de ambitie houden om géén middelen te gebruiken. Temeer omdat steeds 
meer retailers deze bovenwettelijke eis al stellen. Niet alleen voor food, maar ook 
steeds vaker voor producten uit de sierteelt.’

We hebben voor onze circulaire kas dus al een piramidale aanpak van ziekten 
en plagen. Met Helma Verberkt, beleidsspecialist plantgezondheid van LTO 
Glaskracht Nederland, ga ik dieper in op de pyramide. Helma legt uit dat we een 
aantal acute opgaven hebben op het gebied van duurzame gewasbescherming.  
‘De belangrijkste innovaties op het gebied van het tegengaan van ziektes en plagen 
zullen plaatsvinden door verbeteringen aan de plant zelf, dus met name het 
vergroten van de resistentie en plantweerbaarheid. Ook zie ik dat we nog grote 
stappen gaan maken in de biologische bestrijding. Als je ziet hoe ingenieus 
ondernemers al bezig zijn om met verschillende soorten insecten (predatoren) 
plagen te bestrijden -en dat ook nog eens met verschillende soorten die de plagen  
in verschillende fasen van hun leven te grazen nemen – dan kan je nu al stellen dat 
menig kas een ecosysteem is. De hoeveelheid middel per product is de laatste jaren 
dan ook drastisch verlaagd.’ De onderdelen van de pyramide komen ook duidelijk 
terug in het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid’ van LTO 
Glaskracht Nederland.

‘Als het om gewasbeschermingsmiddelen gaat, dan zien we een ontwikkeling 
waarbij we steeds minder breedwerkende middelen gebruiken. We gebruiken 
steeds vaker soort-specifieke middelen. Maar het gevaar van resistentie is daarbij 
wel groter en dat zien we ook daadwerkelijk gebeuren, bijvoorbeeld voor trips. 
Daarom is het belangrijk dat op korte termijn een juist middelenpakket beschikbaar 
komt, binnen een voor iedereen gelijk Europees speelveld. Daarnaast werken wij 
hard aan nieuwe groene middelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wetgeving mee 
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innoveert. De toekomst van duurzaam telen is gericht op een systeemaanpak voor 
plantgezondheid, uitgaande van een gezond gewas, robuust weerbare 
teeltsystemen en slimme technologiën. Precisie-tuinbouw heeft ook in 
plantgezondheid zijn intrede gedaan. Via leergangen met telers wordt binnen LTO 
Glaskracht Nederland nieuwe kennis in de geïntergreerde systeemaanpak 
uitwisseld.  

Ook Anneke van de Kamp van Rijk Zwaan is optimistisch. ‘Kijk als we voedsel 
verbouwen in de ruimte dan doen we dat onder volledig schone omstandigheden. 
Dan heb je dus ook geen bestrijdingsmiddelen nodig, want je hebt gewoon geen 
organismen waar je het tegen hoeft in te zetten. Daarbij ontwikkelen wij nu steeds 
meer gewassen die resistent zijn tegen ziekten. En richten wij ons ook nog eens op 
verschillen tussen regio’s in de wereld, want de bedreigingen voor gewassen zijn 
niet overal hetzelfde.’

Marinus Hofland is een jonge glastuinder die freesia’s teelt in Maasdijk.  
Als ik met hem spreek komt hij zo de kas uitgelopen. Marinus is duidelijk over  
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Op termijn zullen we het moeten 
afschaffen. Dat geldt niet alleen voor food, maar ook voor de sierteelt. Kijk, freesia’s 
zijn bloemen die je koopt voor de schoonheid, maar vooral ook voor de geur.  
Het is dan natuurlijk heel tegenstrijdig als je een mooi en lekker geurend boeket 
hebt dat geproduceerd is met gewasbeschermingsmiddelen. Mensen ruiken echt 
aan onze bloemen. Sommigen zeggen dat de druk op de sierteelt om minder 
gewasbescherming te gebruiken minder is dan op food. Maar je kan het ook 
omdraaien, juist omdat wij een ‘luxe product’ hebben, moet ‘niet bespoten’ 
onderdeel zijn van de toegevoegde waarde van het product.’ 

Met een dergelijke positieve grondhouding van een jonge generatie tuinders 
zal de transitie naar duurzaam telen zeker slagen. Toch zullen ziekten en gezondheid 
de komende jaren belangrijke items blijven in de glastuinbouw, maar dan anders. 
Als we het hebben over het bestrijden van ziekten en glastuinbouw, dan zal dat in 
de toekomst namelijk een heel andere lading hebben. Want steeds meer zal de kas 
ook de productielocatie zijn voor medicinale planten danwel planten waaraan we 
grondstoffen voor medicijnen kunnen onttrekken. In de toekomst zal het bestrijden 
van ziektes dus belangrijker worden in de glastuinbouw, maar dan andersom: 
namelijk de glastuinbouw als leverancier van medicinale grondstoffen om mensen 
weer gezond te maken. 

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Op diverse plaatsen in het land 
wordt nu al gewerkt aan het onttrekken van medicinale stoffen aan planten. Zo 
doet Phytonext uit Wageningen onderzoek naar de extractie van artemisinine uit 
zomeralsem en onderzoekt de mogelijkheid om de plant te telen in de Nederlandse 
tuinbouw. Artemisinine heeft een remmende werking op de groei van de malaria-
parasiet. In Emmen loopt een proef waarbij uit vingerhoedskruid digoxine wordt 
gewonnen. Deze stof wordt gebruikt als medicijn bij hartfalen. De stof wordt 
daarom geëxtraheerd uit bladeren van het vingerhoedskruid Digitalis.

Ondanks de inzet van bepaalde middelen moeten we toch constateren dat wij 
al jaren gezondheid oogsten uit de kas. Of het nu de gezonde paprika’s, tomaten of 
komkommers zijn, of de potplanten en bloemen die ons binnenklimaat voorzien 
van gezonde lucht: we oogsten al jaren gezondheid uit de kas. Ook in de vorm van 
welzijn door de aanwezigheid van bloemen en planten in huiskamers en tuinen.

Maar we hebben niet alleen planten nodig om medicinale stoffen aan te 
onttrekken, dat onttrekken kan natuurlijk ook door ze gewoon te eten. Meer dan 
enig ander is Rob Baan de afgelopen jaren de ambassadeur geweest van het thema 
‘eten en gezondheid’. ‘Het is natuurlijk schandalig dat een student ‘medicijnen’  
gaat studeren. Alleen die naam geeft al aan dat het doel van de gezondheidszorg 
nog te veel het toedienen van medicijnen is. Ik ben echt van mening dat we moeten 
leren onzelf gezond te eten. Wij moeten ons product ook echt gaan afzetten tegen 
producten die gebaseerd zijn op suiker zoals de frisdranken.’

‘Natuurlijk maakt de voedingsmiddelensector reclame voor sport en 
sponseren ze sportclubs, omdat het nodig is om al die suikers er af te trainen. Maar 
dat loopt vast, want we eten meer dan we verbranden. Suikerziekte verbreidt zich 
dan ook letterlijk als de middeleeuwse pest over de samenleving, niet alleen in 
Europa en Amerika, maar ook in Afrika, Het duurt alleen wat langer voordat je dood 
gaat. Maar je kunt natuurlijk het best gezond leven door te stoppen met suikers in  
te nemen. Als je dan groenten en fruit eet, krijg je bovendien ook nog eens alle 
aanvullende gezonde sporenelementen binnen.’

Kees van Rooij is burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas en voorzitter 
van de Nederlandse Tuinbouwraad. Hij ziet het thema Gezondheid de komende jaren 
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innoveert. De toekomst van duurzaam telen is gericht op een systeemaanpak voor 
plantgezondheid, uitgaande van een gezond gewas, robuust weerbare 
teeltsystemen en slimme technologiën. Precisie-tuinbouw heeft ook in 
plantgezondheid zijn intrede gedaan. Via leergangen met telers wordt binnen LTO 
Glaskracht Nederland nieuwe kennis in de geïntergreerde systeemaanpak 
uitwisseld.  

Ook Anneke van de Kamp van Rijk Zwaan is optimistisch. ‘Kijk als we voedsel 
verbouwen in de ruimte dan doen we dat onder volledig schone omstandigheden. 
Dan heb je dus ook geen bestrijdingsmiddelen nodig, want je hebt gewoon geen 
organismen waar je het tegen hoeft in te zetten. Daarbij ontwikkelen wij nu steeds 
meer gewassen die resistent zijn tegen ziekten. En richten wij ons ook nog eens op 
verschillen tussen regio’s in de wereld, want de bedreigingen voor gewassen zijn 
niet overal hetzelfde.’

Marinus Hofland is een jonge glastuinder die freesia’s teelt in Maasdijk.  
Als ik met hem spreek komt hij zo de kas uitgelopen. Marinus is duidelijk over  
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Op termijn zullen we het moeten 
afschaffen. Dat geldt niet alleen voor food, maar ook voor de sierteelt. Kijk, freesia’s 
zijn bloemen die je koopt voor de schoonheid, maar vooral ook voor de geur.  
Het is dan natuurlijk heel tegenstrijdig als je een mooi en lekker geurend boeket 
hebt dat geproduceerd is met gewasbeschermingsmiddelen. Mensen ruiken echt 
aan onze bloemen. Sommigen zeggen dat de druk op de sierteelt om minder 
gewasbescherming te gebruiken minder is dan op food. Maar je kan het ook 
omdraaien, juist omdat wij een ‘luxe product’ hebben, moet ‘niet bespoten’ 
onderdeel zijn van de toegevoegde waarde van het product.’ 

Met een dergelijke positieve grondhouding van een jonge generatie tuinders 
zal de transitie naar duurzaam telen zeker slagen. Toch zullen ziekten en gezondheid 
de komende jaren belangrijke items blijven in de glastuinbouw, maar dan anders. 
Als we het hebben over het bestrijden van ziekten en glastuinbouw, dan zal dat in 
de toekomst namelijk een heel andere lading hebben. Want steeds meer zal de kas 
ook de productielocatie zijn voor medicinale planten danwel planten waaraan we 
grondstoffen voor medicijnen kunnen onttrekken. In de toekomst zal het bestrijden 
van ziektes dus belangrijker worden in de glastuinbouw, maar dan andersom: 
namelijk de glastuinbouw als leverancier van medicinale grondstoffen om mensen 
weer gezond te maken. 

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Op diverse plaatsen in het land 
wordt nu al gewerkt aan het onttrekken van medicinale stoffen aan planten. Zo 
doet Phytonext uit Wageningen onderzoek naar de extractie van artemisinine uit 
zomeralsem en onderzoekt de mogelijkheid om de plant te telen in de Nederlandse 
tuinbouw. Artemisinine heeft een remmende werking op de groei van de malaria-
parasiet. In Emmen loopt een proef waarbij uit vingerhoedskruid digoxine wordt 
gewonnen. Deze stof wordt gebruikt als medicijn bij hartfalen. De stof wordt 
daarom geëxtraheerd uit bladeren van het vingerhoedskruid Digitalis.

Ondanks de inzet van bepaalde middelen moeten we toch constateren dat wij 
al jaren gezondheid oogsten uit de kas. Of het nu de gezonde paprika’s, tomaten of 
komkommers zijn, of de potplanten en bloemen die ons binnenklimaat voorzien 
van gezonde lucht: we oogsten al jaren gezondheid uit de kas. Ook in de vorm van 
welzijn door de aanwezigheid van bloemen en planten in huiskamers en tuinen.

Maar we hebben niet alleen planten nodig om medicinale stoffen aan te 
onttrekken, dat onttrekken kan natuurlijk ook door ze gewoon te eten. Meer dan 
enig ander is Rob Baan de afgelopen jaren de ambassadeur geweest van het thema 
‘eten en gezondheid’. ‘Het is natuurlijk schandalig dat een student ‘medicijnen’  
gaat studeren. Alleen die naam geeft al aan dat het doel van de gezondheidszorg 
nog te veel het toedienen van medicijnen is. Ik ben echt van mening dat we moeten 
leren onzelf gezond te eten. Wij moeten ons product ook echt gaan afzetten tegen 
producten die gebaseerd zijn op suiker zoals de frisdranken.’

‘Natuurlijk maakt de voedingsmiddelensector reclame voor sport en 
sponseren ze sportclubs, omdat het nodig is om al die suikers er af te trainen. Maar 
dat loopt vast, want we eten meer dan we verbranden. Suikerziekte verbreidt zich 
dan ook letterlijk als de middeleeuwse pest over de samenleving, niet alleen in 
Europa en Amerika, maar ook in Afrika, Het duurt alleen wat langer voordat je dood 
gaat. Maar je kunt natuurlijk het best gezond leven door te stoppen met suikers in  
te nemen. Als je dan groenten en fruit eet, krijg je bovendien ook nog eens alle 
aanvullende gezonde sporenelementen binnen.’

Kees van Rooij is burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas en voorzitter 
van de Nederlandse Tuinbouwraad. Hij ziet het thema Gezondheid de komende jaren 
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als het centrale thema voor de glastuinbouw in de regio Noord Limburg. ‘Gezondheid, 
daar draait het om. Wij willen in 2025 de gezondste regio ter wereld zijn. Dat hebben we 
ook overgehouden aan de Floriade van 2012. Daarbij denken we uiteraard aan gezond 
eten en gezonde producten, maar het geldt ook voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
Daartoe hebben wij hier in de regio een brede beweging opgezet van ondernemers, 
openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties.’

‘Ik denk dat we dit thema als tuinbouw internationaal centraal moeten 
stellen. Ik ben veel in het buitenland geweest en zie de positieve relatie tussen 
glastuinbouw en de stad. Dat komt ook steeds vaker tot uitdrukking in teelt van 
voedsel in leegstaande kantoren en in de vorm van vertical farming. Maar de stad  
is natuurlijk niet altijd een gezonde omgeving. De tuinbouw en haar producten 
kunnen uiteraard de stadsbevolking voeden, maar zeker ook helpen bij een gezonde 
leefstijl. Wij verkopen wat mij betreft in de toekomst geen paprika’s of tomaten of 
tuin- en kamerplanten: wij verkopen een gezonde leefstijl, welzijn en geluk en een 
gezond binnenklimaat. Wat onze gezondheid betreft gaat het dan zowel om gezond 
eten, als om het telen van gewassen vanwege de medicinale plantenhulpstoffen.’ 

‘Circulaire glastuinbouw en een circulaire kas passen wat mij betreft 
bovendien heel goed bij het werken aan beperking van de milieubelasting in een 
drukke stedelijke omgeving. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat de 
glastuinbouw bijdraagt aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken rond 
energie, waterbeheer en dus ook de gezondheid van mensen. En wij hebben als 
regio nadrukkelijk de ambitie om wat dat laatste betreft als showcase voor het 
buitenland te fungeren.’

Ook Peter Oei van de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland ziet 
gezondheid en geluk als de thema’s voor de toekomst. Daarmee kan de sector de 
consument van veel toegevoegde waarde voorzien. ‘Laat ik eens niet beginnen met 
de voedselproductie, maar vooral ook kijken naar de sierteelt. Groen maakt mensen 
gezond en gelukkig. Als je ziet welke opgaven er in grote steden liggen om de lucht 
te zuiveren, hoe we kantoren gezond kunnen maken en misschien wel ziekenhuizen 
kunnen helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving, dan denk ik dat we 
dit aspect moeten benadrukken voor de sierteelt.’ 
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als het centrale thema voor de glastuinbouw in de regio Noord Limburg. ‘Gezondheid, 
daar draait het om. Wij willen in 2025 de gezondste regio ter wereld zijn. Dat hebben we 
ook overgehouden aan de Floriade van 2012. Daarbij denken we uiteraard aan gezond 
eten en gezonde producten, maar het geldt ook voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
Daartoe hebben wij hier in de regio een brede beweging opgezet van ondernemers, 
openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties.’

‘Ik denk dat we dit thema als tuinbouw internationaal centraal moeten 
stellen. Ik ben veel in het buitenland geweest en zie de positieve relatie tussen 
glastuinbouw en de stad. Dat komt ook steeds vaker tot uitdrukking in teelt van 
voedsel in leegstaande kantoren en in de vorm van vertical farming. Maar de stad  
is natuurlijk niet altijd een gezonde omgeving. De tuinbouw en haar producten 
kunnen uiteraard de stadsbevolking voeden, maar zeker ook helpen bij een gezonde 
leefstijl. Wij verkopen wat mij betreft in de toekomst geen paprika’s of tomaten of 
tuin- en kamerplanten: wij verkopen een gezonde leefstijl, welzijn en geluk en een 
gezond binnenklimaat. Wat onze gezondheid betreft gaat het dan zowel om gezond 
eten, als om het telen van gewassen vanwege de medicinale plantenhulpstoffen.’ 

‘Circulaire glastuinbouw en een circulaire kas passen wat mij betreft 
bovendien heel goed bij het werken aan beperking van de milieubelasting in een 
drukke stedelijke omgeving. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat de 
glastuinbouw bijdraagt aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken rond 
energie, waterbeheer en dus ook de gezondheid van mensen. En wij hebben als 
regio nadrukkelijk de ambitie om wat dat laatste betreft als showcase voor het 
buitenland te fungeren.’

Ook Peter Oei van de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland ziet 
gezondheid en geluk als de thema’s voor de toekomst. Daarmee kan de sector de 
consument van veel toegevoegde waarde voorzien. ‘Laat ik eens niet beginnen met 
de voedselproductie, maar vooral ook kijken naar de sierteelt. Groen maakt mensen 
gezond en gelukkig. Als je ziet welke opgaven er in grote steden liggen om de lucht 
te zuiveren, hoe we kantoren gezond kunnen maken en misschien wel ziekenhuizen 
kunnen helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving, dan denk ik dat we 
dit aspect moeten benadrukken voor de sierteelt.’ 
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‘Dat geldt voor de plant op zichzelf, maar zeker ook voor bepaalde concepten. 
We werken met de sector aan groene plantenwanden, maar ook aan verplaatsbare 
groene luchtzuiveringsinstallaties, die bestaan uit verschillende typen planten die 
verschillende schadelijke stoffen uit de lucht halen. We hebben zelfs een lucht-
zuiveringsinstallatie met planten in een rugzak ingebouwd. Die zorgt ervoor dat 
iemand al wandelend door de stad gezuiverde lucht inademt. Als kinderen hiermee 
naar school gaan wordt ook daar de lucht gezuiverd.’

‘Het zijn natuurlijk allemaal prototypen, maar uiteindelijk komen veel van dit 
soort dingen toch op de markt terecht. Twintig jaar geleden waren groene wanden 
geen issue, laat staan een mooi product, maar moet je nu kijken wat we allemaal 
kunnen maken. Ik denk dat als we het hebben over groen en gezondheid we dus de 
oplossingen die non-food kan bieden niet uit het oog moeten verliezen. Zeker ook in 
het buitenland ligt er een grote markt voor de innovaties die wij nu aan het 
uitwerken zijn.’

Wat opvalt in de gesprekken rond het thema gezondheid is de eensgezindheid 
die bestaat over de kansen om dit thema een heel belangrijke rol te laten spelen bij 
de positionering van de glastuinbouw. We zien daarbij dat wordt gestreefd naar een 
positieve relatie tussen enerzijds plantgezondheid en de producten die daaruit 
voorkomen en menselijke gezondheid anderzijds. 

Het hele vraagstuk omtrent de gezondheid van de plant en de gezondheid van 
de mens komt op een onwaarschijnlijke manier samen in het gesprek dat ik heb 
met Mark van der Knaap van Anthura. Als ik kom aanrijden valt mij al de klassieke 
vorm van de kas op, het lijkt wel een Crystal Palace. Maar Mark maakt duidelijk dat 
dit niet alleen – of beter gezegd; niet zozeer – te maken heeft met esthetiek, maar 
alles met functionaliteit. 

‘Natuurlijk is onze kas qua styling ook gebaseerd op Kew Gardens. Maar het  
is toch vooral functioneel. Mijn visie is namelijk dat wat je buiten houdt, je binnen 
niet hoeft te bestrijden. Je hebt immers te maken met een monocultuur met 
allemaal planten in dezelfde leeftijdsklasse en dat maakt het geheel heel kwetsbaar. 
Wij streven dus naar het buiten houden van insecten, schimmels, bacteriën en stof. 
Rond de feitelijke kas hebben we dus als het ware nog een extra ring van glas 

aangelegd die vooral is gericht op het creëren van een gesloten systeem. We hebben 
dus eigenlijk dubbelglas.’ Dit sluit volgens Helma Verberkt goed aan bij het 
programma ‘Green Challenges’ van LTO Glaskracht Nederland waarin onderzoek 
wordt gedaan naar de ziekte- en plaagdichte kas.

Het verhaal van Mark roep bij mij het beeld op van de kas als organisme,  
in dit geval een cel met een dikke celwand die de kern beschermt tegen 
kwaadaardige aanvallen van buiten. Dat wordt versterkt als Mark vertelt dat deze 
cel ook daadwerkelijk een kern heeft. ‘In het centrum van deze kas bevindt zich 
nog een gesloten kas. Ik geloof in dit concept, maar ik denk wel dat we het de 
komende jaren moeten oppakken vanuit een iets andere invalshoek, namelijk 
meer vanuit de behoefte van de plant aan een stabiel klimaat en minder vanuit de 
leverantie van energie. Dat geldt uiteraard voor onze planten in heel sterke mate, 
want die komen uit het tropisch regenwoud van Colombia en Equador waar 
jaarrond, iedere dag hetzelfde klimaat heerst. ‘

‘Wat je buiten houdt, hoef je binnen niet te bestrijden.’

Mark van der Knaap, Anthura

‘Ik kan mij daadwerkelijk voorstellen dat de onderzoeken die NASA doet naar 
de groei van planten in de ruimte waarbij deze planten kleine omhulsels hebben, 
die met ze meegroeien – dus eigenlijk een kleine kasje – heel goed aansluit bij onze 
strategie om alle ziekten en plagen uit de sluiten, waardoor chemische bestrijding 
niet nodig is. Een kas is natuurlijk sowieso al opgezet om de groei van planten beter 
te controleren. Door vooral ook veel zaken buiten te houden, kun je dat proces steeds 
verder perfectioneren en minimaliseren.’

Samen met Mark kijk ik ook naar de bolletjes van de Ecosphere en we beleven 
dat het erg mooi zou zijn om een dergelijk bolletje te maken van planten, waarbij 
natuurlijk epifyten als orchideeën en anthuriums als basis voor een dergelijk mini-
ecosysteem erg voor de hand liggen. ‘Weet je dat mijn vader, Nic van der Knaap die 
dit bedrijf begon, altijd erg gefascineerd is geweest door biodiversiteit. Hij heeft daar 
ook het boek ‘Geen leven zonder biodiversiteit’ over geschreven. Dat is natuurlijk 
niet vreemd voor een veredelaar. Sterker nog, zo hoort het eigenlijk.’
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‘Dat geldt voor de plant op zichzelf, maar zeker ook voor bepaalde concepten. 
We werken met de sector aan groene plantenwanden, maar ook aan verplaatsbare 
groene luchtzuiveringsinstallaties, die bestaan uit verschillende typen planten die 
verschillende schadelijke stoffen uit de lucht halen. We hebben zelfs een lucht-
zuiveringsinstallatie met planten in een rugzak ingebouwd. Die zorgt ervoor dat 
iemand al wandelend door de stad gezuiverde lucht inademt. Als kinderen hiermee 
naar school gaan wordt ook daar de lucht gezuiverd.’

‘Het zijn natuurlijk allemaal prototypen, maar uiteindelijk komen veel van dit 
soort dingen toch op de markt terecht. Twintig jaar geleden waren groene wanden 
geen issue, laat staan een mooi product, maar moet je nu kijken wat we allemaal 
kunnen maken. Ik denk dat als we het hebben over groen en gezondheid we dus de 
oplossingen die non-food kan bieden niet uit het oog moeten verliezen. Zeker ook in 
het buitenland ligt er een grote markt voor de innovaties die wij nu aan het 
uitwerken zijn.’

Wat opvalt in de gesprekken rond het thema gezondheid is de eensgezindheid 
die bestaat over de kansen om dit thema een heel belangrijke rol te laten spelen bij 
de positionering van de glastuinbouw. We zien daarbij dat wordt gestreefd naar een 
positieve relatie tussen enerzijds plantgezondheid en de producten die daaruit 
voorkomen en menselijke gezondheid anderzijds. 

Het hele vraagstuk omtrent de gezondheid van de plant en de gezondheid van 
de mens komt op een onwaarschijnlijke manier samen in het gesprek dat ik heb 
met Mark van der Knaap van Anthura. Als ik kom aanrijden valt mij al de klassieke 
vorm van de kas op, het lijkt wel een Crystal Palace. Maar Mark maakt duidelijk dat 
dit niet alleen – of beter gezegd; niet zozeer – te maken heeft met esthetiek, maar 
alles met functionaliteit. 

‘Natuurlijk is onze kas qua styling ook gebaseerd op Kew Gardens. Maar het  
is toch vooral functioneel. Mijn visie is namelijk dat wat je buiten houdt, je binnen 
niet hoeft te bestrijden. Je hebt immers te maken met een monocultuur met 
allemaal planten in dezelfde leeftijdsklasse en dat maakt het geheel heel kwetsbaar. 
Wij streven dus naar het buiten houden van insecten, schimmels, bacteriën en stof. 
Rond de feitelijke kas hebben we dus als het ware nog een extra ring van glas 

aangelegd die vooral is gericht op het creëren van een gesloten systeem. We hebben 
dus eigenlijk dubbelglas.’ Dit sluit volgens Helma Verberkt goed aan bij het 
programma ‘Green Challenges’ van LTO Glaskracht Nederland waarin onderzoek 
wordt gedaan naar de ziekte- en plaagdichte kas.

Het verhaal van Mark roep bij mij het beeld op van de kas als organisme,  
in dit geval een cel met een dikke celwand die de kern beschermt tegen 
kwaadaardige aanvallen van buiten. Dat wordt versterkt als Mark vertelt dat deze 
cel ook daadwerkelijk een kern heeft. ‘In het centrum van deze kas bevindt zich 
nog een gesloten kas. Ik geloof in dit concept, maar ik denk wel dat we het de 
komende jaren moeten oppakken vanuit een iets andere invalshoek, namelijk 
meer vanuit de behoefte van de plant aan een stabiel klimaat en minder vanuit de 
leverantie van energie. Dat geldt uiteraard voor onze planten in heel sterke mate, 
want die komen uit het tropisch regenwoud van Colombia en Equador waar 
jaarrond, iedere dag hetzelfde klimaat heerst. ‘

‘Wat je buiten houdt, hoef je binnen niet te bestrijden.’

Mark van der Knaap, Anthura

‘Ik kan mij daadwerkelijk voorstellen dat de onderzoeken die NASA doet naar 
de groei van planten in de ruimte waarbij deze planten kleine omhulsels hebben, 
die met ze meegroeien – dus eigenlijk een kleine kasje – heel goed aansluit bij onze 
strategie om alle ziekten en plagen uit de sluiten, waardoor chemische bestrijding 
niet nodig is. Een kas is natuurlijk sowieso al opgezet om de groei van planten beter 
te controleren. Door vooral ook veel zaken buiten te houden, kun je dat proces steeds 
verder perfectioneren en minimaliseren.’

Samen met Mark kijk ik ook naar de bolletjes van de Ecosphere en we beleven 
dat het erg mooi zou zijn om een dergelijk bolletje te maken van planten, waarbij 
natuurlijk epifyten als orchideeën en anthuriums als basis voor een dergelijk mini-
ecosysteem erg voor de hand liggen. ‘Weet je dat mijn vader, Nic van der Knaap die 
dit bedrijf begon, altijd erg gefascineerd is geweest door biodiversiteit. Hij heeft daar 
ook het boek ‘Geen leven zonder biodiversiteit’ over geschreven. Dat is natuurlijk 
niet vreemd voor een veredelaar. Sterker nog, zo hoort het eigenlijk.’
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‘Het heeft ertoe geleid dat wij nu ook wilde orchideeën kweken die we in  
het wild weer gaan terugzetten. Want op bepaalde plaatsen in Zwitserland is alles 
weggeplukt door liefhebbers en de enige manier om zo’n ecosysteem te helpen,  
is om planten terug te brengen. Het is natuurlijk geen core business om vanuit  
deze cel in de toekomst planten te gaan kweken voor de natuurbescherming,  
maar het is wel mooi dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan het in stand 
houden van de natuur.’

Als ik terug rijd naar huis realiseer ik me dat ik in het gesprek met Mark op 
deze vrijdagochtend een derde, kleine, maar uiterst boeiende loot heb zien bloeien 
aan de stam van de Nederlandse glastuinbouw. Allereerst werken we aan de 
gezondheid van de plant waarbij we zo min mogelijk het milieu belasten. 
Vervolgens maken we de stap naar de teelt van planten voor onze gezondheid, 
zowel food als sierteelt. De derde stap is dat we gewassen telen voor het in stand 
houden van de natuur en misschien straks wel het herstel en de ontwikkeling van 
ecosystemen. En uiteraard niet alleen op aarde, want deze kennis is natuurlijk 
letterlijk universeel toepasbaar. 

Het is natuurlijk een onwaarschijnlijke, maar mooie wending dat Anthura 
alles doet om de natuur buiten te houden, maar dat er vervolgens ook – hoe klein 
ook – producten naar buiten komen die diezelfde natuur redden. Het is ook 
bijzonder dat vanuit bedrijven die werken met een monocultuur straks misschien 
wel de biodiversiteit wordt gered. Want geen leven zonder biodiversiteit, maar ook 
geen gezonde glastuinbouw zonder biodiversiteit en dus gezond eigenbelang.

Denkend aan de Kew Gardens is de kas in Bleiswijk dus misschien ook wel  
een beetje een hortus, een Ark van Noach van biodiversiteit. Iets dat natuurlijk  
geldt voor de hele glastuinbouw. Want hoe mooi is het dat – met de glastuinbouw 
als genenbank – Nederlandse tuinders straks werken aan het behoud van de 
natuurlijke biodiversiteit. Diezelfde biodiversiteit waar zij hun plantmateriaal aan 
ontlenen. Dat is toch wel een heel mooie circulaire activiteit die niemand had zien 
aankomen. Maar het geeft bovenal aan dat gezonde planten én gezonde mensen  
én gezonde ecosystemen misschien wel binnen één generatie kunnen worden 
gerealiseerd.
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geldt voor de hele glastuinbouw. Want hoe mooi is het dat – met de glastuinbouw 
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6 Op grond van duurzaamheid

Mijn gesprek met Nico van Ruiten – tien jaar lang de voorzitter van LTO 
Glaskracht Nederland – over circulaire glastuinbouw krijgt aan het begin een 
onverwachte wending als we het hebben over bagger als bodemverbeteraar. In de 
tulpenbroei werd dit gratis materiaal namelijk van oudsher toegepast als substraat. 
Maar daar waar ik mijn kennis vooral heb opgedaan uit boeken en proeven in onze 
eigen kas in Huissen, praat Nico vanuit eigen ervaring hoe dit bij de teelt van tulpen 
in zijn jeugd werd gedaan. En dat leidt tot een mooi inzicht in het substraat dat 
vroeger werd gebruikt.

‘Bagger werd nog in mijn jeugd met baggerbeugels, en later hijskraantjes uit 
het Braassemermeer gehaald en in schuiten naar akkers gevaren. Daar werd het 
gelost op een hoop. De natte bagger werd in het najaar in houten kistjes geschept 
waar tulpenbollen op werden geplant. Deze kistjes werden buiten op akkers gezet  
en onder dekaarde van circa 15 cm bewaard.’

‘Van december tot maart werden kistjes uit de grond gehaald en in een 
broeikas gezet. Zo’n broeikas werd ook wel een ‘trekkas’ genoemd: van ‘in bloei 
trekken’. Na ongeveer drie weken bloeiden de tulpen en werden dan geoogst,  
dus met bol en al van de kistjes afgehaald. De bollen werden eraf gebroken  
(en voor veevoer afgevoerd). De bloemen gingen naar de veiling.’

‘De overblijvende aarde in de kistjes was dan een droog stukje veen geworden 
en werd na het tulpentrekseizoen op de akkers gebracht waar groenten en 
zomerbloemen op werden geteeld. Dit vormde weer de laag dekaarde voor volgende 
jaren en door deze ophoging bleven de veenakkers ook droog en uit het water.  
Dit herhaalde zich het volgende jaar.’ 

Tot in de 70-er jaren werd er op deze wijze gewerkt in Roelofarendsveen en 
omgeving. Tegenwoordig worden ongeveer twee miljard snijtulpen in Nederland 
geteeld. Bagger heeft plaatsgemaakt voor teelt op water en buiten inkuilen is 
vervangen door koelcellen. Hergebruik van substraat is echter nog steeds aan de 
orde, zo lees ik in het artikel dat Nico mij toestuurt, maar dan wel in een nieuw jasje. 
Het kokossubstraat van een anjerteler, wordt hergebruikt door een freesiateler. 
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De vollegrond en bagger zijn voor veel teelten vervangen door nieuwe 
substraten. Steenwol is veruit het meest gebruikte substraat, vooral in de 
groenteteelt. Maar ook kleikorrels en polyurethaanschuim (‘PUR’) worden gebruikt. 
Steenwol wordt gemaakt van diabaas en basalt, twee veel voorkomende 
gesteenten. Als we kijken naar het hergebruik, dan zien we dat de steenwol – 
logischerwijs – na gebruik wordt opgehaald en verwerkt tot bakstenen. 

Steenwol is voor de glastuinbouw een geweldig product. Het biedt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om ziekten buiten te houden die zich via de bodem 
verspreiden. ‘Uit de grond telen’ is, ondanks wat de productie van steenwol aan 
energie vergt, veel energie-efficiënter dan telen in de grond. En het gebruik van 
water kan goed worden gereguleerd, met grote besparingen ten opzichte van 
traditionele teelt in de grond.

De productie is energie-intensief, evenals de recycling. Dat geldt  
ook voor het produceren van de kleikorrels die eveneens veel als substraat 
worden gebruikt. Net als de gesteenten voor de steenwol wordt de klei waar  
de korrels van worden gemaakt tot hoge temperaturen verhit (voor steenwol 
1400 graden en voor kleikorrels 1100 graden), waardoor de open structuur 
ontstaat die het water zo goed absorbeert en die de korrels zo geschikt maken  
als teeltmedium. 

Potplantenkweker Harry Beijer geeft aan dat hij aan de ene kant los is van  
de grond in de zin dat hij niet meer teelt in de bodem, maar dat hij aan de andere 
kant natuurlijk veel potgrond gebruikt en wat dat betreft niet los van de grond is. 
Deze potgrond wordt namelijk ‘gewonnen’ in hoogvenen in Zweden en de 
Baltische Staten. Dat komt op mij toch wat bijzonder over, want je kan natuurlijk 
niet aan de ene kant bezig zijn met het CO2 neutraal maken van je kas, maar aan 
de andere kant hoogvenen afgraven. Dat zijn immers vaak maagdelijke 
natuurgebieden, die juist CO2 en methaan vasthouden. Het is dan ook niet vreemd 
dat sommige tuinders willen werken met substraten waarin zo min mogelijk veen 
is verwerkt. Daarvoor zijn zogenaamde ‘peat-free- of reduced-peatproducten’ 
beschikbaar. 

De recycling van steenwol geeft aan dat al wordt gewerkt aan het sluiten van 
kringlopen. Ook zijn er tomatentelers die de resten van hun gewas afvoeren voor 

verwerking tot papier of leveren aan een bedrijf dat hier TOP-strooisel van maakt 
voor melkveestallen. Niet alleen sluit de tuinder daarmee de keten, maar de dieren 
op dit strooisel blijken ook nog eens minder vatbaar voor ziekten waaronder 
mastitis. Het is zeer waarschijnlijk dat het materiaal vanuit de stallen vervolgens 
weer wordt gebruikt als bodem verbeteraar. Tevens worden organische 
restproducten gecomposteerd en weer gebruikt voor potplanten, waarmee de cirkel 
eveneens wordt gesloten. Enkele bedrijven hebben ook een biovergister. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in Bergerden waar de biovergister werkt op een combinatie 
van gras, dierlijke mest en groenafval uit de glastuinbouw. 

Dus de wereld van het substraat is constant in beweging. Maar wat zijn  
de innovaties die we kunnen verwachten als het gaat om nieuwe substraten? 
Immers, voor onze circulaire kas op Mars kunnen we waarschijnlijk geen steenwol, 
kleikorrels of PUR meenemen. Dan zullen we toch gebruik moeten maken van de 
Marsbodem, of in water zonder substraat telen. Daar waar hoogleraar Leo Marcelis 
meer een voorstander is van het telen op substraat of water is Wieger Wamelink, 
eveneens van de WUR bezig met voedsel verbouwen op de Marsbodem. Dus breng 
ik hem een bezoek.

Met Wieger speel ik het spel ‘ik ga naar Mars en neem mee’. En dat leidt tot 
een boeiende lijst. ‘Om met Marsgrond een levende bodem te creëren zou ik het 
volgende meenemen: stikstofbindende bacteriën (Rhizobium), bacteriën die 
organisch materiaal afbreken, myceliumvormende schimmels, kippen en wormen. 
Eventueel plantenetende insecten en vissen, garnalen en algen voor een aquatisch 
ecosysteem of die laatste als brandstof. Zo’n aquatisch systeem kan ook meststoffen 
verwerken en water zuiveren. En natuurlijk veel zaad voor groenten en vooral 
aardappels, want die vullen goed. Onze poep en pies nemen we ook mee als 
meststoffen, al moeten we de poep wel steriliseren. Maar dat doe je dan gewoon 
door het buiten te leggen: de koude en de straling doen dan het werk wel. Oh ja,  
en hommels, vooral ook veel hommels.’

Ik ben verrast door deze reislijst, maar volgens Wieger zijn dit de basis-
ingrediënten om in een dome onder de grond op Mars met behulp van kunstlicht 
een eigen zelfvoorzienend ecosysteem op te zetten. ‘In de bodem van Mars zitten 
veel zware metalen en vooral veel ijzeroxide. De planeet is niet voor niets rood.  
We doen hier nu vooral veel werk met marsbodems dat er op gericht is het 
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substraten. Steenwol is veruit het meest gebruikte substraat, vooral in de 
groenteteelt. Maar ook kleikorrels en polyurethaanschuim (‘PUR’) worden gebruikt. 
Steenwol wordt gemaakt van diabaas en basalt, twee veel voorkomende 
gesteenten. Als we kijken naar het hergebruik, dan zien we dat de steenwol – 
logischerwijs – na gebruik wordt opgehaald en verwerkt tot bakstenen. 

Steenwol is voor de glastuinbouw een geweldig product. Het biedt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om ziekten buiten te houden die zich via de bodem 
verspreiden. ‘Uit de grond telen’ is, ondanks wat de productie van steenwol aan 
energie vergt, veel energie-efficiënter dan telen in de grond. En het gebruik van 
water kan goed worden gereguleerd, met grote besparingen ten opzichte van 
traditionele teelt in de grond.

De productie is energie-intensief, evenals de recycling. Dat geldt  
ook voor het produceren van de kleikorrels die eveneens veel als substraat 
worden gebruikt. Net als de gesteenten voor de steenwol wordt de klei waar  
de korrels van worden gemaakt tot hoge temperaturen verhit (voor steenwol 
1400 graden en voor kleikorrels 1100 graden), waardoor de open structuur 
ontstaat die het water zo goed absorbeert en die de korrels zo geschikt maken  
als teeltmedium. 

Potplantenkweker Harry Beijer geeft aan dat hij aan de ene kant los is van  
de grond in de zin dat hij niet meer teelt in de bodem, maar dat hij aan de andere 
kant natuurlijk veel potgrond gebruikt en wat dat betreft niet los van de grond is. 
Deze potgrond wordt namelijk ‘gewonnen’ in hoogvenen in Zweden en de 
Baltische Staten. Dat komt op mij toch wat bijzonder over, want je kan natuurlijk 
niet aan de ene kant bezig zijn met het CO2 neutraal maken van je kas, maar aan 
de andere kant hoogvenen afgraven. Dat zijn immers vaak maagdelijke 
natuurgebieden, die juist CO2 en methaan vasthouden. Het is dan ook niet vreemd 
dat sommige tuinders willen werken met substraten waarin zo min mogelijk veen 
is verwerkt. Daarvoor zijn zogenaamde ‘peat-free- of reduced-peatproducten’ 
beschikbaar. 

De recycling van steenwol geeft aan dat al wordt gewerkt aan het sluiten van 
kringlopen. Ook zijn er tomatentelers die de resten van hun gewas afvoeren voor 

verwerking tot papier of leveren aan een bedrijf dat hier TOP-strooisel van maakt 
voor melkveestallen. Niet alleen sluit de tuinder daarmee de keten, maar de dieren 
op dit strooisel blijken ook nog eens minder vatbaar voor ziekten waaronder 
mastitis. Het is zeer waarschijnlijk dat het materiaal vanuit de stallen vervolgens 
weer wordt gebruikt als bodem verbeteraar. Tevens worden organische 
restproducten gecomposteerd en weer gebruikt voor potplanten, waarmee de cirkel 
eveneens wordt gesloten. Enkele bedrijven hebben ook een biovergister. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in Bergerden waar de biovergister werkt op een combinatie 
van gras, dierlijke mest en groenafval uit de glastuinbouw. 

Dus de wereld van het substraat is constant in beweging. Maar wat zijn  
de innovaties die we kunnen verwachten als het gaat om nieuwe substraten? 
Immers, voor onze circulaire kas op Mars kunnen we waarschijnlijk geen steenwol, 
kleikorrels of PUR meenemen. Dan zullen we toch gebruik moeten maken van de 
Marsbodem, of in water zonder substraat telen. Daar waar hoogleraar Leo Marcelis 
meer een voorstander is van het telen op substraat of water is Wieger Wamelink, 
eveneens van de WUR bezig met voedsel verbouwen op de Marsbodem. Dus breng 
ik hem een bezoek.

Met Wieger speel ik het spel ‘ik ga naar Mars en neem mee’. En dat leidt tot 
een boeiende lijst. ‘Om met Marsgrond een levende bodem te creëren zou ik het 
volgende meenemen: stikstofbindende bacteriën (Rhizobium), bacteriën die 
organisch materiaal afbreken, myceliumvormende schimmels, kippen en wormen. 
Eventueel plantenetende insecten en vissen, garnalen en algen voor een aquatisch 
ecosysteem of die laatste als brandstof. Zo’n aquatisch systeem kan ook meststoffen 
verwerken en water zuiveren. En natuurlijk veel zaad voor groenten en vooral 
aardappels, want die vullen goed. Onze poep en pies nemen we ook mee als 
meststoffen, al moeten we de poep wel steriliseren. Maar dat doe je dan gewoon 
door het buiten te leggen: de koude en de straling doen dan het werk wel. Oh ja,  
en hommels, vooral ook veel hommels.’

Ik ben verrast door deze reislijst, maar volgens Wieger zijn dit de basis-
ingrediënten om in een dome onder de grond op Mars met behulp van kunstlicht 
een eigen zelfvoorzienend ecosysteem op te zetten. ‘In de bodem van Mars zitten 
veel zware metalen en vooral veel ijzeroxide. De planeet is niet voor niets rood.  
We doen hier nu vooral veel werk met marsbodems dat er op gericht is het 
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bodemsysteem aan de praat te krijgen. Daarvoor werken we onder andere met 
wormen en die blijken wonder boven wonder te overleven in de marsbodem. Ze 
hebben weinig last van de zware metalen, de scherpe kantjes van het materiaal en 
de grote hoeveelheid ijzer. Zij kunnen ons dus helpen bij het opbouwen van een 
levende bodem.’

‘Die hommels zijn erg belangrijk als bestuivers. En kippen die de grond een 
beetje ‘schoffelen’. Met als bijkomend voordeel dat je iedere ochtend een eitje hebt. 
In sommige kassen zie je nu al kippen rondlopen die slakken opeten. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in de lelieteelt. Dit soort combinaties zal steeds vaker nodig zijn en  
dan kan je ook weer leren van de werkwijze die hier in de kassen plaatsvindt.

‘Wat wij eigenlijk aan het doen zijn is dat wij stap voor stap een levende 
bodem opbouwen. En omdat we stukje voor stukje werken, weten we straks precies 
wat als het ware de minimaal benodigde bouwstenen zijn om een levend substraat 
te bouwen voor het verbouwen van voedsel op Mars. Dat geeft ons trouwens ook 
heel veel inzicht in hoe we een duurzaam bodemsysteem in de aardse landbouw 
moeten vormgeven. Daar leren we veel van voor de glastuinbouw, zeker voor wie  
in de volle grond van de kas teelt. Wat we daarbij ook leren is hoe we dat systeem 
opbouwen zonder gebruik te maken van chemische bestrijding.’

Van Wieger leer ik ook nog even dat er dus nog geen ‘glas’ bestaat dat de 
gamma straling tegenhoudt en dat we daarom op Mars onder de grond zullen 
moeten leven en telen. Maar dat is natuurlijk geen optie, we moeten niet alleen 
gebruik maken van het licht, maar toch ook een beetje gezellig uitzicht hebben  
op onze nieuwe woonplaats. Dus daar ligt een mooie opgave voor de producenten 
van de kassen: ‘stralingsvrije kassen’ ontwikkelen.

We kunnen dus straks naar Mars. Maar wat doen we hier op aarde aan de 
transitie naar duurzaam substraat? Net zoals mode zich herhaalt, zien we soms  
ook oude technologieën en gebruiken herleven. Ik begon met Nico van Ruiten en  
de bagger die op zijn familiebedrijf tot in de jaren ‘70 als substraat werd gebruikt.  
En wat blijkt? De geschiedenis herhaalt zich. Met bodemonderzoeker Gerard 
Korthals van NIOO/KNAW spreek ik over de mogelijkheden over het nuttig  
gebruik van bagger. ‘Zelf gebruik ik trouwens liever de term ‘riviersediment’. Bij 
bagger hebben mensen het beeld van drek die verontreinigd is. Maar als het gaat 
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bodemsysteem aan de praat te krijgen. Daarvoor werken we onder andere met 
wormen en die blijken wonder boven wonder te overleven in de marsbodem. Ze 
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In sommige kassen zie je nu al kippen rondlopen die slakken opeten. Dat gebeurt 
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te bouwen voor het verbouwen van voedsel op Mars. Dat geeft ons trouwens ook 
heel veel inzicht in hoe we een duurzaam bodemsysteem in de aardse landbouw 
moeten vormgeven. Daar leren we veel van voor de glastuinbouw, zeker voor wie  
in de volle grond van de kas teelt. Wat we daarbij ook leren is hoe we dat systeem 
opbouwen zonder gebruik te maken van chemische bestrijding.’

Van Wieger leer ik ook nog even dat er dus nog geen ‘glas’ bestaat dat de 
gamma straling tegenhoudt en dat we daarom op Mars onder de grond zullen 
moeten leven en telen. Maar dat is natuurlijk geen optie, we moeten niet alleen 
gebruik maken van het licht, maar toch ook een beetje gezellig uitzicht hebben  
op onze nieuwe woonplaats. Dus daar ligt een mooie opgave voor de producenten 
van de kassen: ‘stralingsvrije kassen’ ontwikkelen.

We kunnen dus straks naar Mars. Maar wat doen we hier op aarde aan de 
transitie naar duurzaam substraat? Net zoals mode zich herhaalt, zien we soms  
ook oude technologieën en gebruiken herleven. Ik begon met Nico van Ruiten en  
de bagger die op zijn familiebedrijf tot in de jaren ‘70 als substraat werd gebruikt.  
En wat blijkt? De geschiedenis herhaalt zich. Met bodemonderzoeker Gerard 
Korthals van NIOO/KNAW spreek ik over de mogelijkheden over het nuttig  
gebruik van bagger. ‘Zelf gebruik ik trouwens liever de term ‘riviersediment’. Bij 
bagger hebben mensen het beeld van drek die verontreinigd is. Maar als het gaat 
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om ‘riviersediment’ heb je toch eerder het beeld van een mooie zandbank of een 
luchtfoto van de monding van een rivier.’ 

In de toekomst zullen we weer bagger gaan gebruiken als bodemverbeteraar, 

maar dan wel opgewaardeerd op basis van de wensen van de telers.

Gerard Korthals, NIOOKNAW

‘De grondstoffen voor kunstmest worden schaarser en komen vaak ook nog 
eens uit zeer instabiele regio’s. Dat noopt tot het sluiten van alle kringlopen met 
biomassa en dus hergebruik. Riviersediment dat hier jaarlijks via de rivieren 
binnenkomt bevat veel van die grondstoffen.’

‘Daarom zijn wij onlangs met een consortium van partijen begonnen met  
het onderzoeken van de mogelijkheden om bagger in combinatie met bijvoorbeeld 
het gebruik van mycorrhiza in te zetten als bodemverbeteraar. We doen dit in 
samenwerking met Rijkswaterstaat, een organisatie die er natuurlijk veel aan 
gelegen is om stortkosten van bagger te vermijden. Als we het sediment als 
bodemverbeteraar kunnen gebruiken, kunnen we bijdragen om het probleem  
van het tekort aan organische stof of nieuwe vormen van potgrond op te lossen. 
Daarom moeten we deze route zeker verder onderzoeken.’

En daarmee lijkt weer een cirkel rond. Het gebruik van riviersediment als extra 
grondstof voor de teelt is misschien over een aantal jaren wel weer heel modern, net 
als het dat was in de jaren ‘70. Indachtig de mode van die tijd zullen we dan tegen die 
tijd misschien wel vooral oranje en paarse tulpen kweken. Hergebruik van trends als 
onderdeel van de circulaire economie, ook een vorm van duurzaamheid.
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om ‘riviersediment’ heb je toch eerder het beeld van een mooie zandbank of een 
luchtfoto van de monding van een rivier.’ 

In de toekomst zullen we weer bagger gaan gebruiken als bodemverbeteraar, 

maar dan wel opgewaardeerd op basis van de wensen van de telers.

Gerard Korthals, NIOOKNAW

‘De grondstoffen voor kunstmest worden schaarser en komen vaak ook nog 
eens uit zeer instabiele regio’s. Dat noopt tot het sluiten van alle kringlopen met 
biomassa en dus hergebruik. Riviersediment dat hier jaarlijks via de rivieren 
binnenkomt bevat veel van die grondstoffen.’

‘Daarom zijn wij onlangs met een consortium van partijen begonnen met  
het onderzoeken van de mogelijkheden om bagger in combinatie met bijvoorbeeld 
het gebruik van mycorrhiza in te zetten als bodemverbeteraar. We doen dit in 
samenwerking met Rijkswaterstaat, een organisatie die er natuurlijk veel aan 
gelegen is om stortkosten van bagger te vermijden. Als we het sediment als 
bodemverbeteraar kunnen gebruiken, kunnen we bijdragen om het probleem  
van het tekort aan organische stof of nieuwe vormen van potgrond op te lossen. 
Daarom moeten we deze route zeker verder onderzoeken.’

En daarmee lijkt weer een cirkel rond. Het gebruik van riviersediment als extra 
grondstof voor de teelt is misschien over een aantal jaren wel weer heel modern, net 
als het dat was in de jaren ‘70. Indachtig de mode van die tijd zullen we dan tegen die 
tijd misschien wel vooral oranje en paarse tulpen kweken. Hergebruik van trends als 
onderdeel van de circulaire economie, ook een vorm van duurzaamheid.
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7 Van generatie op generatie

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften 
te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland 
uit 1987. Als je dit leest dan is het toch wel typisch dat we duurzaamheid erg 
economisch zijn gaan invullen met termen als ‘ontkoppeling’ of ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’. Primair gaat het toch eigenlijk over het kijken naar 
effecten van ons handelen op de lange termijn en de belangen van onze kinderen,  
de ‘toekomstige generaties’.

Familiebedrijven ondernemen met het oog op de toekomst vaak anders dan 
beursgenoteerde bedrijven. Binnen familiebedrijven denken de ondernemers bijna 
dagelijks na over de belangen van de toekomstige generaties. Ze willen deze belangen 
niet alleen niet in gevaar brengen, ze willen ze zelfs versterken. Want het zijn vaak 
hun bedrijfsopvolgers, die veelal al vanaf jonge leeftijd bij het bedrijf betrokken zijn, 
danwel na een studie en/of een periode in het buitenland, die in het familiebedrijf 
terugkeren.

Binnen de glastuinbouw, net als binnen grote delen van het Nederlandse 
midden- en kleinbedrijf, bestaat er geen kloof tussen generaties. Veel bedrijven zijn 
familiebedrijven die al decennia van vader op zoon of tegenwoordig van vader op 
dochter overgaan. Dat houdt in dat deze bedrijven nadrukkelijk ook nadenken over  
de belangen van de volgende generatie. Zeker tegen de achtergrond van een moeilijke 
financierbaarheid van de bedrijven als gevolg van een hoge kapitaalintensiteit.

En dat begint al vroeg, begrijp ik uit het gesprek met Stefan Slijkerman die in 
Heerhugowaard Kalanchoës teelt. ‘Weet je wanneer ik mij voor het eerst realiseerde 
dat ik een familiebedrijf heb? Dat was toen mijn eerste zoon werd geboren. Op dat 
moment werd ik mij ineens bewust van het feit dat wij een bedrijf hebben dat van 
mijn opa op mijn vader op mij is overgegaan. En het was helemaal niet mijn plan, 
nooit mee bezig geweest ook, maar je gaat toch gelijk denken: misschien heb ik wel 
een opvolger en kan het een familiebedrijf blijven. En dan denk je gelijk aan het feit 
dat je nu al zeventig jaar bestaat en dat met dertig jaar erbij je zo ‘Royal Slijkerman’ 
zou kunnen heten. Dat is toch heel anders. Het is uiteraard mooi, maar ook wel een 
verantwoordelijkheid die je erbij voelt.’

V
an genratie op generatie
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hun bedrijfsopvolgers, die veelal al vanaf jonge leeftijd bij het bedrijf betrokken zijn, 
danwel na een studie en/of een periode in het buitenland, die in het familiebedrijf 
terugkeren.

Binnen de glastuinbouw, net als binnen grote delen van het Nederlandse 
midden- en kleinbedrijf, bestaat er geen kloof tussen generaties. Veel bedrijven zijn 
familiebedrijven die al decennia van vader op zoon of tegenwoordig van vader op 
dochter overgaan. Dat houdt in dat deze bedrijven nadrukkelijk ook nadenken over  
de belangen van de volgende generatie. Zeker tegen de achtergrond van een moeilijke 
financierbaarheid van de bedrijven als gevolg van een hoge kapitaalintensiteit.

En dat begint al vroeg, begrijp ik uit het gesprek met Stefan Slijkerman die in 
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dat ik een familiebedrijf heb? Dat was toen mijn eerste zoon werd geboren. Op dat 
moment werd ik mij ineens bewust van het feit dat wij een bedrijf hebben dat van 
mijn opa op mijn vader op mij is overgegaan. En het was helemaal niet mijn plan, 
nooit mee bezig geweest ook, maar je gaat toch gelijk denken: misschien heb ik wel 
een opvolger en kan het een familiebedrijf blijven. En dan denk je gelijk aan het feit 
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‘Van je familie moet je het hebben’, dat lijkt soms wel het motto in de 
glastuinbouw. Wat we tegen deze achtergrond ook zien is dat veel broers en zussen 
samenwerken in het bedrijf. Hoewel ze daar zeker niet op waren uitgezocht voor het 
interview is dat wel een thema als ik spreek met Ted Duijvestijn. ‘Mijn broers en ik 
hebben een duidelijke taakverdeling en dat is heel belangrijk. De ene broer doet de 
personeelszaken, de andere de techniek en de derde concentreert zich op de teelt en zo 
kun je met mensen die je kan vertouwen goed grip houden op de bedrijfsvoering.’

Vanaf het moment dat je kinderen krijgt, ga je toch ineens denken ‘zou daar een 

opvolger tussen zitten?’

Stefan Slijkerman, Slijkerman Kalanchoë

Ook Marcel Dings heeft het familiebedrijf overgenomen. ‘Net zoals mijn 
ouders mij – en mijn broers en zussen – de ruimte gaven om te ontdekken of ik dit 
bedrijf wilde overnemen, doe ik dat ook met mijn kinderen. In mijn geval zie ik wel 
dat ze niet allemaal in deze sector werkzaam zullen zijn. Maar één zoon volgt al wel 
de tuinbouwschool. Je hebt natuurlijk al een lange termijn visie, maar zeker als de 
bedrijfsopvolger in beeld is, wordt dat toch nog wat sterker. Daarbij ben ik blij dat ik 
een compagnon heb die ‘van buiten’ komt, want nog los van de inhoudelijke kennis 
die hij inbrengt, houdt dit je scherp en het leert je ook dat ‘delen’ heel belangrijk is 
voor je succes.’

Veel familiebedrijven zijn zeer ‘conservatief’ in hun bedrijfsvoering. Dat wil 
zeggen dat het verdiende geld primair wordt gebruikt om te herinvesteren in het 
bedrijf. Omgekeerd moet je ook wel sparen, want innoveren is investeren. Een 
familiebedrijf is wat dat betreft in veel opzichten wel de ultieme vorm van de 
circulaire economie. Sjaak van der Tak, burgemeester van Naaldwijk en binnenkort 
voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, ziet de kracht van familiebedrijven. 

‘De kennis van de teelt gaat van generatie op generatie, dat is ongelooflijk 
waardevol. In termen van recycling van kennis gaat niets verloren. Wat je ook ziet, 
is dat niet alleen telers elkaar daardoor kennen, maar ook de families. Dat leidt tot 
een vorm van samenwerking die uniek is. Men werkt niet alleen samen naar de 

buitenwereld in de vorm van belangenvertegenwoordiging, maar echt op het 
niveau van het ontwikkelen en delen van kennis. Dat is dus de core business.  
Dat is wel een groot verschil met andere sectoren, waar samenwerking zelden  
het niveau van gemeenschappelijke belangenvertegenwoordiging overstijgt.’

Familiebedrijven zijn dus breed vertegenwoordigd in de glastuinbouw.  
Maar we zien ook een andere ontwikkeling en dat is die van branding en 
schaalvergroting. ‘Ik denk dat de enorme schaalvergroting in de glastuinbouw – 
vooral zichtbaar in het buitenland – een tweede spoor wordt waar we rekening  
mee moeten houden’, aldus Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland. 
Eerder stuurde hij mij al een mail met een artikel over de Canadese groenten-
producent Mastronardi Produce Ltd. uit Kingsville, bekend van het merk Sunset,  
die het collegabedrijf Backyard Farms uit Madison heeft overgenomen. 

Samen, zo lees ik, zullen Mastronardi en Backyard Farms ‘tomaten, paprika’s 
en komkommers van wereldklasse produceren en aanbieden aan het hoogste 
segment retail in Noord-Amerika’. De verwachting is dat het gecombineerde bedrijf 
beter gepositioneerd zal zijn om de noordoostelijke regio van de Verenigde Staten  
te bedienen. Maar ik begrijp direct dat Ruud het artikel vooral toestuurde vanwege 
de volgende passage. ‘De toevoeging van Backyard Farms vergroot het aantal 
glaslocaties van Mastronardi in Noord-Amerika tot zes, met in totaal ongeveer  
3.000 medewerkers. Bij elkaar produceert Mastronardi lokaal gekweekte en 
smaakvolle groenten op ruim 4.000 hectare, allemaal bestemd voor de retail.’

Ruud Paauwe is duidelijk: ‘Dit is een schaal die ongekend is. Dit is één bedrijf, 
met de grootte van wat wij in Nederland het glasgroentecomplex noemen. 
Natuurlijk hebben wij ook een ongekende schaalvergroting doorgemaakt. Het 
aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 met 74% afgenomen. In 1980 waren  
er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2017 hadden we nog ongeveer. 
3.500 professionele glastuinbouw bedrijven. Gemiddeld telt één bedrijf met 
glastuinbouw nu 2,4 hectare glas. Vergelijk dat eens met één bedrijf van 
4.000 hectare. Maar wat je ook ziet, is dat een groot bedrijf zichzelf vaak gaat 
positioneren als een merk.’

‘Bedrijven van 4.000 hectare zie ik niet snel ontstaan in Nederland. Wij pakken 
het anders aan. Ik zie bijvoorbeeld dat verschillende Nederlandse tuinders ook in het 
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‘Van je familie moet je het hebben’, dat lijkt soms wel het motto in de 
glastuinbouw. Wat we tegen deze achtergrond ook zien is dat veel broers en zussen 
samenwerken in het bedrijf. Hoewel ze daar zeker niet op waren uitgezocht voor het 
interview is dat wel een thema als ik spreek met Ted Duijvestijn. ‘Mijn broers en ik 
hebben een duidelijke taakverdeling en dat is heel belangrijk. De ene broer doet de 
personeelszaken, de andere de techniek en de derde concentreert zich op de teelt en zo 
kun je met mensen die je kan vertouwen goed grip houden op de bedrijfsvoering.’

Vanaf het moment dat je kinderen krijgt, ga je toch ineens denken ‘zou daar een 

opvolger tussen zitten?’

Stefan Slijkerman, Slijkerman Kalanchoë

Ook Marcel Dings heeft het familiebedrijf overgenomen. ‘Net zoals mijn 
ouders mij – en mijn broers en zussen – de ruimte gaven om te ontdekken of ik dit 
bedrijf wilde overnemen, doe ik dat ook met mijn kinderen. In mijn geval zie ik wel 
dat ze niet allemaal in deze sector werkzaam zullen zijn. Maar één zoon volgt al wel 
de tuinbouwschool. Je hebt natuurlijk al een lange termijn visie, maar zeker als de 
bedrijfsopvolger in beeld is, wordt dat toch nog wat sterker. Daarbij ben ik blij dat ik 
een compagnon heb die ‘van buiten’ komt, want nog los van de inhoudelijke kennis 
die hij inbrengt, houdt dit je scherp en het leert je ook dat ‘delen’ heel belangrijk is 
voor je succes.’

Veel familiebedrijven zijn zeer ‘conservatief’ in hun bedrijfsvoering. Dat wil 
zeggen dat het verdiende geld primair wordt gebruikt om te herinvesteren in het 
bedrijf. Omgekeerd moet je ook wel sparen, want innoveren is investeren. Een 
familiebedrijf is wat dat betreft in veel opzichten wel de ultieme vorm van de 
circulaire economie. Sjaak van der Tak, burgemeester van Naaldwijk en binnenkort 
voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, ziet de kracht van familiebedrijven. 

‘De kennis van de teelt gaat van generatie op generatie, dat is ongelooflijk 
waardevol. In termen van recycling van kennis gaat niets verloren. Wat je ook ziet, 
is dat niet alleen telers elkaar daardoor kennen, maar ook de families. Dat leidt tot 
een vorm van samenwerking die uniek is. Men werkt niet alleen samen naar de 

buitenwereld in de vorm van belangenvertegenwoordiging, maar echt op het 
niveau van het ontwikkelen en delen van kennis. Dat is dus de core business.  
Dat is wel een groot verschil met andere sectoren, waar samenwerking zelden  
het niveau van gemeenschappelijke belangenvertegenwoordiging overstijgt.’

Familiebedrijven zijn dus breed vertegenwoordigd in de glastuinbouw.  
Maar we zien ook een andere ontwikkeling en dat is die van branding en 
schaalvergroting. ‘Ik denk dat de enorme schaalvergroting in de glastuinbouw – 
vooral zichtbaar in het buitenland – een tweede spoor wordt waar we rekening  
mee moeten houden’, aldus Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland. 
Eerder stuurde hij mij al een mail met een artikel over de Canadese groenten-
producent Mastronardi Produce Ltd. uit Kingsville, bekend van het merk Sunset,  
die het collegabedrijf Backyard Farms uit Madison heeft overgenomen. 

Samen, zo lees ik, zullen Mastronardi en Backyard Farms ‘tomaten, paprika’s 
en komkommers van wereldklasse produceren en aanbieden aan het hoogste 
segment retail in Noord-Amerika’. De verwachting is dat het gecombineerde bedrijf 
beter gepositioneerd zal zijn om de noordoostelijke regio van de Verenigde Staten  
te bedienen. Maar ik begrijp direct dat Ruud het artikel vooral toestuurde vanwege 
de volgende passage. ‘De toevoeging van Backyard Farms vergroot het aantal 
glaslocaties van Mastronardi in Noord-Amerika tot zes, met in totaal ongeveer  
3.000 medewerkers. Bij elkaar produceert Mastronardi lokaal gekweekte en 
smaakvolle groenten op ruim 4.000 hectare, allemaal bestemd voor de retail.’

Ruud Paauwe is duidelijk: ‘Dit is een schaal die ongekend is. Dit is één bedrijf, 
met de grootte van wat wij in Nederland het glasgroentecomplex noemen. 
Natuurlijk hebben wij ook een ongekende schaalvergroting doorgemaakt. Het 
aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 met 74% afgenomen. In 1980 waren  
er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2017 hadden we nog ongeveer. 
3.500 professionele glastuinbouw bedrijven. Gemiddeld telt één bedrijf met 
glastuinbouw nu 2,4 hectare glas. Vergelijk dat eens met één bedrijf van 
4.000 hectare. Maar wat je ook ziet, is dat een groot bedrijf zichzelf vaak gaat 
positioneren als een merk.’

‘Bedrijven van 4.000 hectare zie ik niet snel ontstaan in Nederland. Wij pakken 
het anders aan. Ik zie bijvoorbeeld dat verschillende Nederlandse tuinders ook in het 
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buitenland grootschalige locaties openen. Wat dat betreft kunnen we de 
concurrentie wel degelijk aan. Onze ondernemers – zeker ook familiebedrijven – 
kunnen alleen of in samenwerking met gelijkgestemde collega’s in China of Amerika 
of Australië locaties van honderden hectaren ontwikkelen. Maar de thuisbasis zal 
qua oppervlak kleiner blijven en vooral worden ingezet voor innovatie en het 
bedienen van de omvangrijke thuismarkt in de EU. Ontwikkeling in het buitenland 
betekent als je wat kleiner bent vaak heel veel samenwerken. Met lokale partners, 
met toeleveranciers, met ketenpartijen en met overheden. Maar dat samenwerken 
zijn Nederlandse glastuinders gewend, dus dat is een uitstekende uitgangpositie.’

‘Ik denk dus dat de schaalvergroting heel goed kan samengaan met 
familiebedrijven. Sterker nog, ik denk dat we in internationaal opzicht ons goed 
kunnen onderscheiden van de Angelsaksische traditie van ondernemen. Zowel wat 
betreft de innovaties als wat betreft de meer mensgerichte bedrijfscultuur. Ik denk 
dat familiebedrijven juist in dat opzicht het verschil kunnen maken. Je ziet dat 
Nederlandse ondernemers bijvoorbeeld op locaties in Afrika altijd zorgen voor  
extra scholing en huisvesting. En qua economische slagkracht denk ik dat de sector 
het ook wel aan kan. De succesvolle voorbeelden van internationaal sterke 
familiebedrijven zien we dan ook in onze sector en direct daaromheen.’

Het verhaal van Bas van Leeuwen, directeur van Westburg, een bedrijf dat 
tomaten teelt in Grubbenvorst, leest als een spannende familiesaga. ‘Ik ben wel  
van hier, maar mijn ouders oorspronkelijk niet. Mijn grootouders teelden spruiten 
in het westen van het land, maar dat loonde onvoldoende. En dus zijn mijn vader  
en moeder samen met drie broers en hun echtgenoten, nadat ze het bedrijf hadden 
verkocht, in 1979 naar Limburg vertrokken om tomaten te telen. Mijn vader en 
moeder woonden in een caravan, de twee broers van mijn vader en hun gezinnen  
in één huis dat ze hadden gekocht. Ik ben in de caravan geboren. Het was een 
Spartaans bestaan waarbij alles in dienst stond van het bedrijf.’

Bas van Leeuwen toont op zijn telefoon de plattegrond van het bedrijf. In 
totaal zo’n 35 hectare waarbij zijn ooms en zijn neef ook nog in de tomaten zitten  
en naast buren en familie ook concurrenten zijn. ‘Maar we komen ieder weekend 
gezellig bij elkaar over de vloer hoor. Gelukkig zitten zij bij een andere afnemer, 
maar we hebben natuurlijk wel altijd voldoende gespreksstof.’

Bas van Leeuwen vertelt over de noodzaak om te internationaliseren. ‘Ik had 
verschillende klanten die jaarrond bediend wilden worden. Op een gegeven 
moment ga je dan overwegen of je die stap kunt maken. Wij hebben dat kunnen 
doen op basis van onze eigen financiële slagkracht, want de bank kan niet mee in 
dergelijke ondernemingen. Dat geldt zoals te verwachten voor de Marokkaanse 
banken, maar óók voor de Nederlandse banken. Toch is het uiteindelijk gelukt en we 
hebben in Marokko nu 25 hectare onder plastic. Het is alleen wel bijzonder dat je dat 
zelf moet financieren, want je bent eigenlijk toch vooral je risico’s aan het spreiden 
danwel aan het verminderen. Het ging niet om zomaar goedkoper produceren en 
meer marge. Nee, het ging om het genereren van jaarrond inkomen en aanbod naar 
de markt. Het ging dus nadrukkelijk om het versterken van de bedrijfscontinuïteit.’ 

Ruud Paauwe ziet de internationalisering ook als kans, maar heeft (nog)  
te beperkte mogelijkheden de tuinders overal en altijd te ondersteunen. ‘LTO 
Glaskracht Nederland ondersteunt deze schaalvergroting en internationalisering 
van bedrijven vooral door op EU-niveau te pleiten voor een level playing field. 
Binnen de EU wordt door afzonderlijke landen nog te vaak steun verleend aan 
glastuinders en hun producten, waardoor onze leden schade ondervinden. Buiten  
de EU is het veld en wetgeving zo verschillend en versnipperd dat wij de telers niet 
kunnen ondersteunen.’

Sjaak van der Tak ziet de unieke samenwerking met intensieve kennis-
uitwisseling die hij beschreef ook op andere manieren terugkomen. ‘Veel bedrijven 
investeren ook in elkaar, in nieuwe start-ups, of andere onderdelen van de keten. 
Dat doen ze gewoon zelf. In andere sectoren wordt soms gesproken over krediet-
unies die het gat moeten opvullen dat de banken laten vallen, maar dat is hier niet 
nodig. Puur vanuit eigen innovatief vermogen en financiële kracht worden in 
onderlinge samenwerkingsverbanden investeringen gedaan. Het mogen dan wel 
afzonderlijke bedrijven zijn, maar het Westland – en dat zal zeker ook voor andere 
regio’s gelden – is eigenlijk één groot samenhangend zakelijk ecosysteem.’

Dat laatste klopt helemaal als we in Huissen zijn waar Harry Beijer uitlegt  
hoe hij samenwerkt met zijn buren. Niet alleen op het gebied van water of energie, 
maar ook qua branding. ‘Wij werken samen in KANplant. Dat is een onafhankelijk 
samenwerkingsverband van twaalf telers hier in de regio Arnhem-Nijmegen. De bij 
KANplant aangesloten bedrijven behouden hun eigen identiteit en opereren in de 
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buitenland grootschalige locaties openen. Wat dat betreft kunnen we de 
concurrentie wel degelijk aan. Onze ondernemers – zeker ook familiebedrijven – 
kunnen alleen of in samenwerking met gelijkgestemde collega’s in China of Amerika 
of Australië locaties van honderden hectaren ontwikkelen. Maar de thuisbasis zal 
qua oppervlak kleiner blijven en vooral worden ingezet voor innovatie en het 
bedienen van de omvangrijke thuismarkt in de EU. Ontwikkeling in het buitenland 
betekent als je wat kleiner bent vaak heel veel samenwerken. Met lokale partners, 
met toeleveranciers, met ketenpartijen en met overheden. Maar dat samenwerken 
zijn Nederlandse glastuinders gewend, dus dat is een uitstekende uitgangpositie.’

‘Ik denk dus dat de schaalvergroting heel goed kan samengaan met 
familiebedrijven. Sterker nog, ik denk dat we in internationaal opzicht ons goed 
kunnen onderscheiden van de Angelsaksische traditie van ondernemen. Zowel wat 
betreft de innovaties als wat betreft de meer mensgerichte bedrijfscultuur. Ik denk 
dat familiebedrijven juist in dat opzicht het verschil kunnen maken. Je ziet dat 
Nederlandse ondernemers bijvoorbeeld op locaties in Afrika altijd zorgen voor  
extra scholing en huisvesting. En qua economische slagkracht denk ik dat de sector 
het ook wel aan kan. De succesvolle voorbeelden van internationaal sterke 
familiebedrijven zien we dan ook in onze sector en direct daaromheen.’

Het verhaal van Bas van Leeuwen, directeur van Westburg, een bedrijf dat 
tomaten teelt in Grubbenvorst, leest als een spannende familiesaga. ‘Ik ben wel  
van hier, maar mijn ouders oorspronkelijk niet. Mijn grootouders teelden spruiten 
in het westen van het land, maar dat loonde onvoldoende. En dus zijn mijn vader  
en moeder samen met drie broers en hun echtgenoten, nadat ze het bedrijf hadden 
verkocht, in 1979 naar Limburg vertrokken om tomaten te telen. Mijn vader en 
moeder woonden in een caravan, de twee broers van mijn vader en hun gezinnen  
in één huis dat ze hadden gekocht. Ik ben in de caravan geboren. Het was een 
Spartaans bestaan waarbij alles in dienst stond van het bedrijf.’

Bas van Leeuwen toont op zijn telefoon de plattegrond van het bedrijf. In 
totaal zo’n 35 hectare waarbij zijn ooms en zijn neef ook nog in de tomaten zitten  
en naast buren en familie ook concurrenten zijn. ‘Maar we komen ieder weekend 
gezellig bij elkaar over de vloer hoor. Gelukkig zitten zij bij een andere afnemer, 
maar we hebben natuurlijk wel altijd voldoende gespreksstof.’

Bas van Leeuwen vertelt over de noodzaak om te internationaliseren. ‘Ik had 
verschillende klanten die jaarrond bediend wilden worden. Op een gegeven 
moment ga je dan overwegen of je die stap kunt maken. Wij hebben dat kunnen 
doen op basis van onze eigen financiële slagkracht, want de bank kan niet mee in 
dergelijke ondernemingen. Dat geldt zoals te verwachten voor de Marokkaanse 
banken, maar óók voor de Nederlandse banken. Toch is het uiteindelijk gelukt en we 
hebben in Marokko nu 25 hectare onder plastic. Het is alleen wel bijzonder dat je dat 
zelf moet financieren, want je bent eigenlijk toch vooral je risico’s aan het spreiden 
danwel aan het verminderen. Het ging niet om zomaar goedkoper produceren en 
meer marge. Nee, het ging om het genereren van jaarrond inkomen en aanbod naar 
de markt. Het ging dus nadrukkelijk om het versterken van de bedrijfscontinuïteit.’ 

Ruud Paauwe ziet de internationalisering ook als kans, maar heeft (nog)  
te beperkte mogelijkheden de tuinders overal en altijd te ondersteunen. ‘LTO 
Glaskracht Nederland ondersteunt deze schaalvergroting en internationalisering 
van bedrijven vooral door op EU-niveau te pleiten voor een level playing field. 
Binnen de EU wordt door afzonderlijke landen nog te vaak steun verleend aan 
glastuinders en hun producten, waardoor onze leden schade ondervinden. Buiten  
de EU is het veld en wetgeving zo verschillend en versnipperd dat wij de telers niet 
kunnen ondersteunen.’

Sjaak van der Tak ziet de unieke samenwerking met intensieve kennis-
uitwisseling die hij beschreef ook op andere manieren terugkomen. ‘Veel bedrijven 
investeren ook in elkaar, in nieuwe start-ups, of andere onderdelen van de keten. 
Dat doen ze gewoon zelf. In andere sectoren wordt soms gesproken over krediet-
unies die het gat moeten opvullen dat de banken laten vallen, maar dat is hier niet 
nodig. Puur vanuit eigen innovatief vermogen en financiële kracht worden in 
onderlinge samenwerkingsverbanden investeringen gedaan. Het mogen dan wel 
afzonderlijke bedrijven zijn, maar het Westland – en dat zal zeker ook voor andere 
regio’s gelden – is eigenlijk één groot samenhangend zakelijk ecosysteem.’

Dat laatste klopt helemaal als we in Huissen zijn waar Harry Beijer uitlegt  
hoe hij samenwerkt met zijn buren. Niet alleen op het gebied van water of energie, 
maar ook qua branding. ‘Wij werken samen in KANplant. Dat is een onafhankelijk 
samenwerkingsverband van twaalf telers hier in de regio Arnhem-Nijmegen. De bij 
KANplant aangesloten bedrijven behouden hun eigen identiteit en opereren in de 
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markt onder hun eigen naam, maar werken samen op het gebied van promotie, 
verkoop en logistiek.

Frank van Kleef van Royal Pride Holland benadrukt een ander aspect van 
bedrijfontwikkeling, namelijk de noodzaak van sanering. ‘Natuurlijk werken we 
intensief samen. Toch is schaalvergroting niet alleen gewenst, het is vooral 
noodzakelijk. Een kas heeft een economische levensduur van ongeveer 25 jaar. 
Uitgaande van 10.000 hectare kassen in Nederland zou er dus elk jaar 400 hectare 
vervangen moeten worden om modern en up-to-date te blijven. Sinds 2009 heeft  
er als gevolg van de crisis echter nauwelijks vervanging plaats gevonden. Nu het 
economisch beter gaat rekenen velen zich rijk, maar dat heeft niets te maken met  
de intrinsieke kracht van het bedrijf, maar met de veranderende externe 
omstandigheden.’

Een kas heeft een levensduur van 25 jaar. Uitgaande van 10.000 hectare kassen 

in Nederland zou dus ieder jaar 400 hectare moeten worden vervangen. Dit 

proces is gestokt en moet worden aangezwengeld. 

Frank van Kleef, Royal Pride Nederland

‘Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren vooral in leven gebleven omdat het 
niet rendabel was om ze te verkopen. Voor veel ondernemers is hun bedrijf hun 
pensioen en als dat onder water staat, ga je gewoon nog wat langer door. Gezien 
de snel veranderende internationale concurrentieverhoudingen is het echter  
van groot belang dat wij wat betreft de sanering een inhaalslag maken. Voor de 
groeiers met name in de glasgroentesector is er voldoende ruimte in nieuwe 
gebieden. Maar bij de achterblijvers is er te weinig ruimte om te investeren, wat 
leidt tot de verrommeling die tegenwoordig ook doordringt in de harde kern van 
de glastuinbouwgebieden. We hebben het echt niet meer alleen over verspreid 
glas.’

‘Het belangrijkste daarbij is dat we een systeem vinden om de bedrijven  
die ‘onder water’ staan en/of geen opvolger hebben zo snel mogelijk op te kopen, 
inclusief de woning. Het zou goed zijn om daarvoor ook de opbrengsten van 

woningbouw op vroegere glastuinbouwpercelen te gebruiken, waarbij de 
opbrengsten van de woningbouw in een fonds worden gestopt voor de sanering. 
Ook kunnen de bewoners van te saneren verspreide bebouwing een nieuwe woning 
krijgen in deze nieuw te bouwen wijken. Het moet in ieder geval een collectieve 
aanpak zijn anders gaat het niet lukken.’

‘Tenslotte zullen we ook meer keuzes moeten maken ten aanzien van de 
clustering. Het Westland moet zich meer richten op de sierteelt. De groenten 
kunnen op nieuwe, grote locaties zitten zoals Terneuzen, Dinteloord, Luttelgeest  
en Middenmeer. Daar kunnen zich echt grote aaneengesloten kassen ontwikkelen 
op nieuwe grond. Wat betreft het cluster bij Venlo speelt deze acute ruimtelijke 
problematiek minder.’ 

Frank van Kleef ziet dus kansen genoeg voor de volgende generaties. Bas 
van Leeuwen is op zijn beurt erg enthousiast over de jeugd van tegenwoordig. 
‘Als ik zie hoe hard deze generatie moet werken, maar ook hoe hard zij 
daadwerkelijk werken, dan kan ik daar alleen maar respect voor hebben. Het is 
voor mijn gevoel alleen maar zwaarder geworden vergeleken met vroeger. Vooral 
ook tegen de achtergrond van een situatie waarbij iedereen tegenwoordig moet 
lenen voor zijn studie. Eigenlijk hoort een overheid daar gewoon in te investeren. 
Ik heb hier heel veel studenten in het bedrijf gehad en het enthousiasme en de 
vernieuwingszin zijn aanstekelijk. Ik kan niet anders dan vol vertrouwen zijn 
over deze nieuwe generatie. We moeten ze alleen wel de ruimte geven, letterlijk 
en figuurlijk.’

Dus op naar een jonge ondernemer. ‘Door de bomen de kas niet meer zien’,  
is van toepassing op de kas van Rick Hendriksen, een jonge boomteler in Huissen,  
in het oude glastuinbouwgebied. Daar waar in het voorjaar nog kleine stekken 
stonden, staan de bomen nu in sommige gevallen al meer dan een meter hoog in  
de kas. Rick heeft geen glastuinders als ouders, maar is meer een ‘zij-instromer.’ 

‘Ik wilde altijd al boomkweker worden. Wat je dan echter ziet, is dat de 
grond heel duur is. Bovendien wilde ik mij specialiseren in zeldzame soorten, 
waardoor controle over de teelt belangrijk is, en dan kom je toch al snel uit op een 
kas als productielocatie in plaats van teelt in de buitenlucht. Telen onder glas was 
dus vanaf het begin mijn plan. Ik heb eerst een paar jaar als hovenier gewerkt, 
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markt onder hun eigen naam, maar werken samen op het gebied van promotie, 
verkoop en logistiek.

Frank van Kleef van Royal Pride Holland benadrukt een ander aspect van 
bedrijfontwikkeling, namelijk de noodzaak van sanering. ‘Natuurlijk werken we 
intensief samen. Toch is schaalvergroting niet alleen gewenst, het is vooral 
noodzakelijk. Een kas heeft een economische levensduur van ongeveer 25 jaar. 
Uitgaande van 10.000 hectare kassen in Nederland zou er dus elk jaar 400 hectare 
vervangen moeten worden om modern en up-to-date te blijven. Sinds 2009 heeft  
er als gevolg van de crisis echter nauwelijks vervanging plaats gevonden. Nu het 
economisch beter gaat rekenen velen zich rijk, maar dat heeft niets te maken met  
de intrinsieke kracht van het bedrijf, maar met de veranderende externe 
omstandigheden.’

Een kas heeft een levensduur van 25 jaar. Uitgaande van 10.000 hectare kassen 

in Nederland zou dus ieder jaar 400 hectare moeten worden vervangen. Dit 

proces is gestokt en moet worden aangezwengeld. 

Frank van Kleef, Royal Pride Nederland

‘Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren vooral in leven gebleven omdat het 
niet rendabel was om ze te verkopen. Voor veel ondernemers is hun bedrijf hun 
pensioen en als dat onder water staat, ga je gewoon nog wat langer door. Gezien 
de snel veranderende internationale concurrentieverhoudingen is het echter  
van groot belang dat wij wat betreft de sanering een inhaalslag maken. Voor de 
groeiers met name in de glasgroentesector is er voldoende ruimte in nieuwe 
gebieden. Maar bij de achterblijvers is er te weinig ruimte om te investeren, wat 
leidt tot de verrommeling die tegenwoordig ook doordringt in de harde kern van 
de glastuinbouwgebieden. We hebben het echt niet meer alleen over verspreid 
glas.’

‘Het belangrijkste daarbij is dat we een systeem vinden om de bedrijven  
die ‘onder water’ staan en/of geen opvolger hebben zo snel mogelijk op te kopen, 
inclusief de woning. Het zou goed zijn om daarvoor ook de opbrengsten van 

woningbouw op vroegere glastuinbouwpercelen te gebruiken, waarbij de 
opbrengsten van de woningbouw in een fonds worden gestopt voor de sanering. 
Ook kunnen de bewoners van te saneren verspreide bebouwing een nieuwe woning 
krijgen in deze nieuw te bouwen wijken. Het moet in ieder geval een collectieve 
aanpak zijn anders gaat het niet lukken.’

‘Tenslotte zullen we ook meer keuzes moeten maken ten aanzien van de 
clustering. Het Westland moet zich meer richten op de sierteelt. De groenten 
kunnen op nieuwe, grote locaties zitten zoals Terneuzen, Dinteloord, Luttelgeest  
en Middenmeer. Daar kunnen zich echt grote aaneengesloten kassen ontwikkelen 
op nieuwe grond. Wat betreft het cluster bij Venlo speelt deze acute ruimtelijke 
problematiek minder.’ 

Frank van Kleef ziet dus kansen genoeg voor de volgende generaties. Bas 
van Leeuwen is op zijn beurt erg enthousiast over de jeugd van tegenwoordig. 
‘Als ik zie hoe hard deze generatie moet werken, maar ook hoe hard zij 
daadwerkelijk werken, dan kan ik daar alleen maar respect voor hebben. Het is 
voor mijn gevoel alleen maar zwaarder geworden vergeleken met vroeger. Vooral 
ook tegen de achtergrond van een situatie waarbij iedereen tegenwoordig moet 
lenen voor zijn studie. Eigenlijk hoort een overheid daar gewoon in te investeren. 
Ik heb hier heel veel studenten in het bedrijf gehad en het enthousiasme en de 
vernieuwingszin zijn aanstekelijk. Ik kan niet anders dan vol vertrouwen zijn 
over deze nieuwe generatie. We moeten ze alleen wel de ruimte geven, letterlijk 
en figuurlijk.’

Dus op naar een jonge ondernemer. ‘Door de bomen de kas niet meer zien’,  
is van toepassing op de kas van Rick Hendriksen, een jonge boomteler in Huissen,  
in het oude glastuinbouwgebied. Daar waar in het voorjaar nog kleine stekken 
stonden, staan de bomen nu in sommige gevallen al meer dan een meter hoog in  
de kas. Rick heeft geen glastuinders als ouders, maar is meer een ‘zij-instromer.’ 

‘Ik wilde altijd al boomkweker worden. Wat je dan echter ziet, is dat de 
grond heel duur is. Bovendien wilde ik mij specialiseren in zeldzame soorten, 
waardoor controle over de teelt belangrijk is, en dan kom je toch al snel uit op een 
kas als productielocatie in plaats van teelt in de buitenlucht. Telen onder glas was 
dus vanaf het begin mijn plan. Ik heb eerst een paar jaar als hovenier gewerkt, 
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om het geld te verdienen om een eigen bedrijf te starten. Toen ik met de productie 
in deze kas begon, heb ik dat ook nog een paar jaar voor een paar dagen in de 
week volgehouden, gewoon als aanvullende inkomstenbron Alle geld dat ik 
verdiende ging als het ware in de kas. Ook mijn vrouw die dokters-assistente is, 
heeft altijd in haar vrije tijd in het bedrijf gewerkt. Tegenwoordig kan ik van het 
bedrijf leven. Maar als je als ‘buitenstaander’ – die geen ouders heeft die in de 
glastuinbouw werken – begint met productie in een kas, dan is het natuurlijk niet 
gelijk de meest fancy kas die je kan huren. En kopen is natuurlijk al helemaal 
geen optie.’

‘Deze kas is weliswaar wat ouder, maar hij voldoet in deze fase van het  
bedrijf prima. Ik kan het klimaat voldoende regelen, de beregening is goed en de 
loopruimtes zijn prima. Ik zit hier in het oude glas van Huissen en ik zie dat als  
een locatie waar je als start-up goed terecht kan. Mogelijk dat ik op termijn ga 
uitbreiden of misschien uiteindelijk toch naar de buitenteelt. Maar dit is een  
prima locatie voor een start-up.’ 

Dat is dus een wat andere kijk op het oude glas, namelijk als ruimte voor 
starters. Eigenlijk net als mooie jaren ‘70 kantoren tegenwoordig broedplaatsen 
zijn voor start-ups. Nu is daarmee niet gezegd dat het oude glas niet hoeft te 
worden gesaneerd, integendeel. Maar met enige regie op de zaak is het 
misschien wel handig om starters op bepaalde locaties de mogelijkheid te 
 geven om te beginnen met een bedrijf in een wat oudere kas die niet gelijk 
‘Marsproof’ is, maar misschien wel de basis kan zijn van een nieuwe generatie 
familiebedrijven.

Dat je ook als startende ondernemer zonder ouders in de tuinbouw succesvol 
kan zijn en snel kan groeien, wordt duidelijk als ik Kees van Veen van Agro Care 
spreek. Na wat zoeken tref ik Kees bij Greenpack aan waar hij vanwege de groei  
van de activiteiten midden in een verbouwing zit. ‘Van huis uit ben ik geen tuinder. 
Ik ben wel opgegroeid in het Westland en daar draait alles om glastuinbouw, dus 
dat ik er in ben beland is niet vreemd. Maar het was mijn zakenpartner Philip van 
Antwerpen, die was begonnen met 11.000 m2 glas en ik ben daar bij in gestapt.  
Dat was Agro Care en van daaruit zijn we gegroeid. Meer dan een familiebedrijf  
is dit dus een vriendenbedrijf.’

‘Wij hebben gekozen voor grootschalige productie en ketenintegratie. We 
doen dus ook een stuk veredeling en verpakking, zoals Greenpack. Daarmee spreid 
je de risico’s en vergroot je de inkomsten. Dat is de reden waarom we veel werken 
met kunstlicht, want dat betekent dat je jaarrond kan produceren en dus ook 
jaarrond inkomsten hebt. Uiteindelijk zijn we om die reden ook een bedrijf in 
Marokko gestart.’

‘Hoewel ik dus geen bedrijfsopvolger ben en ga voor schaalgrootte, geloof ik 
wel in de kracht van familiebedrijven. Je moet namelijk gewoon 24/7 op je bedrijf 
zijn. Het is levende have en je moet er ‘s nachts en in het weekend kunnen 
binnenlopen als er wat speelt. Je hebt natuurlijk wel kapitaal nodig om je groei  
te faciliteren, maar ik geloof niet in aandeelhouders en ‘share holder value’.  
Het kapitaal faciliteert de ondernemer.’

‘Dus ik geloof dat de Nederlandse glastuinbouw en het Westland echt de beste 
papieren hebben voor de toekomst. Zeker als je goed samenwerkt. Bovendien kijk 
eens om je heen, qua logistiek vind je nergens ter wereld iets van gelijke kwaliteit  
en ondernemingskracht als hier in het Westland. Dat geldt trouwens wat mij betreft 
voor de hele Nederlands glastuinbouw. Buitenlandse delegaties kijken hun ogen uit. 
Toch is het noodzakelijk dat LTO Glaskracht Nederland zich blijft richten op het 
organiseren van een level playing field in Europa hoor. Want juist door die verschillen 
in regeldruk ontstaan soms oneerlijke concurrentie verhoudingen. Voor bedrijven 
zoals wij die ook internationaal groeien is dat een belangrijke taak voor de lobby.’

Rick Hendriksen in Huissen is jong en net ingestapt en Kees en Philip hebben 
nog vele jaren te gaan, maar veel ondernemers in de glastuinbouw zijn juist ouder 
en zitten aan het andere einde van de levenscyclus van hun bedrijf. Want nog los 
van locatie en oppervlak: wat ik vooral uit het betoog van Frank van Kleef opmaak, is 
dat er een natuurlijk moment is om te spreken over sanering en dat is het pensioen. 
We zien het bij veel ondernemers. Die sparen niet voor hun pensioen, want ‘mijn 
bedrijf is mijn pensioen’, dat is de gevleugelde uitspraak. Het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd is dan ook het moment waarop bedrijfsopvolging of 
verkoop echt aan de orde is. Natuurlijk is er de neiging om de zaken ruimtelijk te 
bekijken en op te lossen, maar laten we de factor tijd niet vergeten. En dan hebben 
we het vooral over de leeftijd van de ondernemer en minder die van de kas. 
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om het geld te verdienen om een eigen bedrijf te starten. Toen ik met de productie 
in deze kas begon, heb ik dat ook nog een paar jaar voor een paar dagen in de 
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gelijk de meest fancy kas die je kan huren. En kopen is natuurlijk al helemaal 
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 geven om te beginnen met een bedrijf in een wat oudere kas die niet gelijk 
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zoals wij die ook internationaal groeien is dat een belangrijke taak voor de lobby.’
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van locatie en oppervlak: wat ik vooral uit het betoog van Frank van Kleef opmaak, is 
dat er een natuurlijk moment is om te spreken over sanering en dat is het pensioen. 
We zien het bij veel ondernemers. Die sparen niet voor hun pensioen, want ‘mijn 
bedrijf is mijn pensioen’, dat is de gevleugelde uitspraak. Het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd is dan ook het moment waarop bedrijfsopvolging of 
verkoop echt aan de orde is. Natuurlijk is er de neiging om de zaken ruimtelijk te 
bekijken en op te lossen, maar laten we de factor tijd niet vergeten. En dan hebben 
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En als we dan naar de leeftijd van de ondernemer kijken, dan lijkt het 
inrichten van een pensioen desk met dito uitkoopregeling een goede zaak. Deze 
desk zou zich moeten richten op het ‘vrij maken’ van oude ondernemers door ze uit 
te kopen, eventueel te vervangen door jonge ondernemers of groeiende bedrijven  
en zorg te dragen voor de noodzakelijke verkavelingen. Maar wat dat laatste  
betreft kunnen we nog meer doen, zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk. 
Ruimte vrijmaken voor de nieuwe generatie is noodzakelijk, want zo creëren we 
toegevoegde waarde voor de blijvers en nieuwkomers. Zo wordt stoppen een  
feest en heffen we het glas op het opheffen van het glas. 
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8  Nieuwe dimensies  
voor de glastuinbouw

Kijken we naar het gebruik van de ruimte – en dan bedoel ik niet het heelal, 
maar gewoon de ruimte hier in Nederland – dan zien we dat binnen de glastuin-
bouw al decennialang een proces van hergebruik van de beschikbare ruimte 
plaatsvindt. Het Westland bijvoorbeeld, is nog steeds het Westland, net als vijftig 
jaar geleden, maar de kassen die worden gebruikt, zijn steeds verder geëvolueerd. 
Op de plaats waar vijftig jaar of meer geleden druivenserres en eenruiters stonden 
die nog steeds vier seizoenen kenden, staan nu kassen van zeven meter hoog waar 
jaarrond hetzelfde klimaat heerst. Maar dus nog wel op dezelfde plek. Dus we 
hergebruiken onze ruimte op een zeer efficiënte manier. Heel circulair.

Frank van Kleef beschrijft de ruimtelijke opgave van de glastuinbouw heel 
duidelijk. ‘Ieder jaar moet er 400 hectare worden vervangen. Dat is een essentieel 
onderdeel van jouw circulaire economie: je moet vernieuwen, je moet vervangen  
en je moet jezelf opnieuw uitvinden. De crisis heeft de vernieuwing in dit circulaire 
proces acht jaar lang stilgezet. We lopen dus 3200 hectare achter. En dan hebben  
we het nog niet eens over de noodzakelijke aanleg van wegen, recreatief groen,  
zon- en windenergie en ondergrondse infrastructuur. We hebben als glastuinbouw 
gezamenlijk een enorme ruimtelijke opgave. Neem daarbij het gegeven dat veel 
bedrijven hun eigen vermogen (terecht) hebben moeten ophogen van 15% naar 
meer dan 47% en dus niet veel hebben geïnvesteerd en je ziet dat de sanering  
een steuntje in de rug verdient.’

Lex van Santen heeft een kas van 15.000 m2 in Maasdijk en teelt in de volle 
grond een aantal nicheproducten. We lopen eerst door zijn kas, waar Lex uitleg geeft 
over de wijze waarop hij jaarrond teelt. ‘Van Euphorbia fulgens heb ik in deze kas 
10% van de wereldproductie staan. Dat is mijn kracht, maar het is ook een kunst  
om de soort sterk te houden’, legt hij uit.

Lex komt uit een geslacht van tuinders en heeft drie broers die ook 
glastuinders zijn. ‘Kijk als mijn opa in de jaren ‘50 een stuk grond van twee hectare 
had, dan konden twee kinderen van hem ieder op een hectare een kas bouwen en 
intensiever gaan telen. In de jaren ‘80, toen wij ondernemer wilden worden, moest 
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ieder een eigen bedrijf kopen om te kunnen ondernemen. Nu moet je soms de 
buurman erbij kopen om te kunnen blijven ondernemen.’

‘Nu is het ook weer niet zo dat groot altijd goed is. De norm is dat je geld 
verdient. Je kunt ook een groot bedrijf hebben en diep in de schulden zitten en 
weinig marge maken. Omgekeerd als je een klein bedrijf hebt, waar je zelf veel 
werkt en een goede niche hebt, dan zit je ook wel goed. Maar de algehele lijn is  
toch wel schaalvergroting.’

‘Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik had aanvankelijk het ouderlijk bedrijf 
overgenomen in Monster. Dat heb ik elf jaar geleden verkocht aan een buurman die 
wilde uitbreiden, en toen ben ik hier in Maasdijk doorgegaan op een modernere, 
bestaande kwekerij. Zo’n enkelvoudige verplaatsing kan voor twee personen een 
oplossing zijn. Wat je nu echter ziet is dat de ruimtelijke vraagstukken vaak erg 
complex zijn, met aanleg van wegen, watergangen, aardwarmte, gemeen-
schappelijke waterberging. Dat vraagt een collectieve aanpak.’

De complexe ruimtelijke vragen rond de glastuinbouw met zaken als water

berging, aardwarmte en saneringen vergen een krachtige collectieve aanpak.

Lex van Santen, Bloemenkwekerij Lex van Santen

‘Die gezamenlijke aanpak is trouwens ook nodig om een oplossing te vinden 
voor die mensen die niet meewerken. Dan kan je wel een loket hebben waar 
mensen zich kunnen melden als ze een bedrijf willen kopen of verkopen, maar ik 
denk dat je dat pro-actiever moet aanpakken.’

Leonie Claessen van LTO Glaskracht Nederland blijkt net als ik een groot fan te 
zijn van de ruilverkaveling. ‘Ik denk dat we de ruimtelijke opgaven van onze sector 
alleen kunnen oplossen door in te zetten op modernisering van ons teeltareaal.  
Het gaat dan ook om het ruilen van grond en het opnieuw indelen van gebieden. 
Van oudsher is daarvoor een instrument beschikbaar: ruilverkaveling. Dat is een 
echt agrarisch instrument waarmee we niet alleen schaalvergroting kunnen 
ondersteunen, maar ook zaken als duurzaam waterbeheer, aanpak van verspreid 

glas, afscherming van licht, noem maar op. En het belangrijkste is daarbij dat 
uiteindelijk, als vrijwilligheid niet blijkt te werken, ten behoeve van het algemeen 
belang kan worden onteigend. Dat is heel belangrijk om de kwaliteit van de ruimte 
in een gebied te handhaven, want niet zelden is de dwarsligger iemand die niet mee 
kan of mee wil en dat komt de economische slagkracht en de uitstraling van een 
gebied niet ten goede.’

Ik leg Leonie uit dat ik als fan van de ruilverkaveling voor het Kadaster recent 
het concept 3D-ruilverkaveling heb ontwikkeld, omdat eigendoms- en gebruiks-
rechten zich tegenwoordig niet alleen uitstrekken over het platte vlak, maar ook in 
de ondergrond en bovengronds. We hebben ondergronds te maken met concessies 
voor aardwarmte, aanleg van kabels en leidingen, grondwaterbeheer, maar ook 
bijvoorbeeld inklinking. Bovengronds hebben we te maken met aanleg van 
windmolens, vervuiling door licht en gebruik van drones. En dat alles moet passen 
en blijven passen.

Leonie beaamt dat het nodig is om verkaveling niet ééndimensionaal te 
bekijken. ‘Voor een sector als de glastuinbouw is deze invulling van ruilverkaveling 
helemaal van groot belang. We hebben het bijvoorbeeld over de noodzakelijke inzet 
van aardwarmte. Dat is iets wat we vaak collectief en voor een heel gebied moeten 
oppakken. De huidige ad hoc werkwijze waarbij we te veel reageren op aanvragen 
van individuele bedrijven moet worden vervangen door een integraal plan met  
een langere termijn visie. Maar mogelijk in de uitvoering ook middels een 
3D-verkaveling.’

‘Ik denk dat een dergelijk concept van grote toegevoegde waarde kan zijn  
voor de leden, want in mijn werk zie ik dat wij nu al veel betekenen voor onze leden 
als het gaat om het begeleiden van vergunningaanvragen en het inpassen in 
bestemmingsplannen. Dat is complexe materie voor een ondernemer. Materie  
die bovendien niet tot zijn core business behoort. Maar ruimtelijke inpassing is 
absoluut noodzakelijk, want technische innovatie en economische vooruitgang 
betekenen voor een bedrijf bijna altijd nieuwe eisen aan de ruimtelijke inrichting. 
Niet alleen op het platte vlak, maar steeds meer ook in de lucht en onder de grond.’

Peter Wolf van het Kadaster geeft aan dat het Kadaster de komende jaren 
werk wil maken van 3D-verkaveling. ‘Wij hebben de taak om invulling te geven 
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gebied niet ten goede.’
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voor aardwarmte, aanleg van kabels en leidingen, grondwaterbeheer, maar ook 
bijvoorbeeld inklinking. Bovengronds hebben we te maken met aanleg van 
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en blijven passen.
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van aardwarmte. Dat is iets wat we vaak collectief en voor een heel gebied moeten 
oppakken. De huidige ad hoc werkwijze waarbij we te veel reageren op aanvragen 
van individuele bedrijven moet worden vervangen door een integraal plan met  
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watercoöperatie. Dat maakt de investering van beide zijden mogelijk. Van de zijde 
van de ondernemers en van de zijde van het hoogheemraadschap.’

‘Dus als je het concept wilt uitrollen, dan moet je het niet alleen over de 
techniek hebben, maar ook over de daarbij behorende samenwerking. En dan zien 
wij de noodzaak tot meer samenwerking tussen partijen op gebiedsniveau. We 
hebben behoefte aan meer collectiviteit bij de aanpak van vraagstukken op ons 
werkterrein en ik denk dat dit ook geldt voor de energietransitie, waarbij wij 
bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard ook voor complexe opgaven staan. Mogelijk dat 
een 3D-verkaveling kan bijdragen aan herstel van deze collectiviteit, ik denk dat dit 
het doorzetten van onze wateropgaven beter mogelijk maakt.’

Ook Bas van Leeuwen ziet de urgentie van het aanpakken van verkaveling-
vraagstukken heel nadrukkelijk, vooral in relatie tot aardwarmte. Hij toont me een 
artikel waarin het Staatstoezicht op de Mijnen met een duidelijke waarschuwing 
komt over boren naar aardwarmte in aardbevingsgebied. ‘Ik denk dat het heel 
belangrijk is dat de sector nu heel snel komt met een integraal plan voor de wijze 
waarop wij met aardwarmte omgaan en welke bijdrage wij gaan leveren aan de 
transitie naar een duurzame energieproductie. Vooral met dit soort berichten in  
de pers moeten we een lange termijn plan hebben over nut en noodzaak van 
aardwarmte en waar we dat gaan toepassen.’ 

‘Dat is echt noodzakelijk vanuit de optiek van bedrijfscontinuïteit. Daar heb  
ik echt direct belang bij, want ik wil een nieuwe put boren en dat is een forse 
investering die je alleen op de lange termijn kunt terugverdienen. Maar dat lange 
termijn belang geldt ook voor de burgers. Want stel je voor dat je warmte levert aan 
een woonwijk en je bedrijf gaat failliet of stopt vanwege een gebrek aan bedrijfs-
opvolging, dan heb je een stevig probleem. Dan zitten de bewoners van de 
naastgelegen wijk letterlijk en figuurlijk in de kou’.

‘Ik vind dat je dergelijke verkavelingvraagstukken moet bekijken tegen  
de achtergrond van het optimaliseren van de vestigingsplaatsfactoren voor de 
glastuinbouw. Kapitaal, mensen en zon zijn natuurlijk altijd al in beeld als 
vestigingsplaatsfactoren. Maar die zijn eigenlijk steeds minder belangrijk voor de 
plaats. De mogelijkheid om aardwarmte te winnen en aangesloten te zijn op het 
CO2-netwerk, dat zijn de echte vestigingsplaatsfactoren van de toekomst en dus 

aan de ruilverkaveling, zowel lopende als toekomstige. De Dienst Landelijke Gebied 
is opgeheven en veel medewerkers zijn bij ons ondergebracht. Het is op zich een 
goede gedachte dat wij deze regisserende taak hebben toebedeeld gekregen, want 
alleen al op het gebied van data zijn wij denk ik het beste geëquipeerd om hier 
invulling aan te geven. Als Kadaster moeten we echter wel opereren binnen de 
Kadasterwet.’

‘Het verkavelen in drie dimensies past daar goed in, want in tegenstelling  
tot vrijwillige kavelruil moeten verkavelingen met een wettelijke taak door een 
gedelegeerd overheidsorgaan worden uitgevoerd. Dat is in dit geval het Kadaster. 
Het is zeer voor de hand liggend dat met name ook de glastuinbouw, die zeer 
dynamisch is als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen, zou kiezen voor dit 
instrument. Wat dat betreft zouden we prima kunnen samenwerken met een 
organisatie als LTO Glaskracht Nederland als vertegenwoordiger van deze sector. 
We zouden een start kunnen maken met een aantal pilots met 3D-verkaveling.’

Samenwerking is wat Leonie aanspreekt, zeker ook als het gaat om het 
gebruik van data. ‘Als belangenbehartiger moeten we onze leden voorzien van 
goede informatie en ik denk zelf dat daar bij onze leden ook behoefte aan is. 
Misschien zouden we wel kunnen werken aan een eigen portal waar leden op 
kunnen inloggen.’

Samenwerking met LTO Glaskracht Nederland op het gebied van 3Dverkaveling 

en datagebruik, zou wat ons betreft middels een aantal pilots kunnen worden 

gestart.

Peter de Wolf, Kadaster

Agnes van Zoelen ziet de noodzaak van samenwerking tussen partijen bij 
dergelijke inrichtingsvraagstukken in de praktijk regelmatig terugkomen.’Een 
concept als AquaReUse vraagt samenwerking. Niet alleen in ruimtelijke zin, maar 
ook in economische zin. De ruimtelijke samenhang kan je versterken met een 
3D-verkaveling, net zoals je de schaal van bedrijven daarmee kan vergroten. Wat 
ook uit een eventuele verkaveling kan voortvloeien, is samenwerking in een 
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ontkom je niet aan het aanleggen van ondergrondse infrastructuur en het op de 
juiste plaats ontwikkelen en groeien van de glastuinbouw. Dat vergt echter wel 
regie.’

Als ik terugloop naar mijn auto en de geweldige kassen van de familie Van 
Leeuwen zie, realiseer ik me dat hier dus in 1979 (en ik herinner me als de dag van 
gisteren dat dit een ijskoude winter was, waarop wij over straat schaatsten) nog een 
familie in een caravan woonde met daarachter een kleine kas met tomaten. Dat is 
toch wel de meest verhelderende manier van kijken naar de ruimtelijke transities 
die plaatsvinden in de Nederlandse glastuinbouw. En de transitie van een caravan 
naar productie in Marokko binnen één generatie, maakt mij er terdege van bewust 
hoeveel dynamiek en ontwikkelingskracht de glastuinbouw kent. 

De aanleg van infrastructuur ten behoeve van CO2, maar ook het beleid ten 

aanzien van concessies voor aardwarmte vraagt regie van zowel de zijde van de 

overheid als van de belangenorgansaties.

Bas van Leeuwen, Westburg

De sector moet echter wel actief en pro-actief worden ondersteund in haar 
ruimtelijke ambities, op de grond, boven de grond en onder de grond. Dat vergt regie 
en krachtige allianties. Het mooie is dat de glastuinbouw in deze moderniserings-
slag zelfs kan helpen bij het oplossen van de vragen van de waterschappen, 
energiebedrijven en drinkwaterbedrijven, mits hier een goede integrale gebieds-
aanpak voor wordt ontwikkeld. Al met al kan de circulaire glastuinbouw de 
3D-verkaveling dus goed gebruiken om de opwaartse spiraal van de afgelopen  
200 jaar vast te houden.

Op basis van de gesprekken met Agnes van Zoelen en Bas van Leeuwen 
ontstaat bij mij bovendien langzaam maar zeker het beeld van het oprichten van 
‘agro-nutscoöperaties’ in de glastuinbouw. Een horti-nutscoöperatie is een 
organisatie die in een regionaal tuinbouwcluster zorgdraagt voor de aardwarmte, 
de wateropvang, de CO2 distributie. Waar je nu ziet dat iedereen voor zichzelf 
pioniert en er niets tot stand komt omdat de schaalgrootte ontbreekt, kan een   

horti-nutscoöperatie wél zorgdragen voor de noodzakelijke schaalgrootte. Maar het 
kan ook een oplossing zijn voor problemen rond freeriders, of burenruzies omdat de 
ene tuinder een vergunning heeft gekregen om een put voor aardwarmte te slaan 
en de buurman (dus) niet. Ik besluit het voor te leggen aan LTO Glaskracht 
Nederland om de nut en noodzaak nader te onderzoeken.

Natuurlijk kan je in bestaande situaties aan de slag met horti-nutscoöperaties, 
maar vaak zal eerst een 3D-ruilverkaveling nodig zijn om dergelijke horti-
nutscoöperaties mogelijk te maken. Al met al kan de circulaire glastuinbouw de 
3D-verkaveling goed gebruiken om de opwaartse spiraal van de afgelopen 200 jaar 
vast te houden.
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9  Zekerheid als basis  
voor vernieuwing

Het gebeurde ooit tijdens een workshop waar ik aan deelnam, dat een 
beleidsmedewerker van een niet nader te noemen overheidsinstantie aangaf dat 
ondernemers minder regels wilden. Zij zagen, zo betoogde hij, door het woud aan 
regels het bos niet meer. ‘Ondernemen was vrijheid’, dat was het motto. Mijn reactie 
daarop was dat criminelen ‘geen regels’ willen, maar ondernemers ‘zekerheden’ 
willen. Regels zijn voor een ondernemer niet erg, als ze maar echt een doel dienen, 
effect hebben en niet ieder jaar veranderen. Regels zijn in de kern goed, het zijn 
zekerheden. En met zekerheden weet je tenminste dat je de investering in 
bijvoorbeeld nieuwe apparatuur zich op termijn terugverdient. 

Ondernemers houden van zekerheden en zoeken daarom bijvoorbeeld zelf ook 
altijd naar vastigheid in de afzet. Het liefst in de vorm van wat mijn dochters 
noemen een ‘abbo’. Dat wil zeggen producten en diensten waar afnemers en 
consumenten op een vast moment een vast bedrag voor betalen. Dat scheelt in de 
transactiekosten en je weet voor een langere termijn waar je aan toe bent. Het 
verdienmodel van mijn sportschool is dan ook ‘abbo’s’. De 17,50 euro die je per 
maand betaalt gaat verplicht per automatische incasso en is te laag om pijn te doen, 
zodat je als je een maand niet getraind hebt, denkt: ‘Ach dat pak ik volgende week 
wel weer op’. 

Veel telers hebben zekerheden gevonden in het aangaan van een vaste relatie 
met retailers. Andere ondernemers hebben leveringszekerheden moeten inbouwen 
door ook in zuidelijke landen of zelfs op het zuidelijk halfrond te produceren, zodat 
enerzijds jaarrond producten kunnen worden geleverd aan de consument, maar 
anderzijds ook jaarrond inkomsten zijn gegarandeerd. Op hun beurt zoeken retailers 
weer zekere omzet richting de consument. Zie Hello Fresh, dat werkt met abbo’s, net 
als mijn sportschool. Alles draait dus voor een ondernemer om het beperken van 
risico’s en het vergroten van de zekerheden. Wie zekerheden heeft, kan nog steeds 
bij de bank een lening krijgen. 

Zekerheden zijn een belangrijk thema als we het hebben over de toekomst van 
de glastuinbouw in Nederland. Wij klagen wel veel over Nederland en over de 
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onbetrouwbare overheid en dat kwam ook in ieder gesprek dat ik voerde naar 
voren. Maar ik moet dan altijd denken aan het programma ‘Ik vertrek’ van mensen 
die Nederland helemaal zat zijn en naar het buitenland vertrekken op zoek naar de 
vrijheid. En dan blijkt altijd heel snel dat we het in Nederland toch wel heel goed 
hebben geregeld en dat vrijheid bij gebrek aan regels een drama kan zijn. Want de 
perceelsgrenzen blijken in Griekenland bij absentie van een fatsoenlijk Kadaster bij 
nader inzien toch niet zo duidelijk te zijn, de overheid in Frankrijk doet drie jaar over 
een bouwvergunning en de aannemer in Portugal komt ‘morgen’. 

Zekerheden dus, heel belangrijk voor ondernemers. ‘Leveringszekerheid’ dat 
zal de komende jaren een steeds belangrijker concept worden in een steeds roeriger 
wordende wereld, waarin ook nog eens een schaarste aan talloze grondstoffen 
ontstaat. In deze wereld kan de Nederlandse glastuinbouw haar slag slaan, juist 
vanwege haar stabiele thuisbasis. Immers, Nederland is een land waarin energie en 
water altijd op tijd en tegen een vooraf bekende prijs worden geleverd. Het is een 
land waarin vergunningen op tijd worden verleend. Het is een land waarin het 
Kadaster de eigendomsrechten tot op de vierkante centimeter nauwkeurig heeft 
vastgelegd. Het is een land waarin een diploma ook iets zegt over je kennis en 
kunde.

Al deze institutionele zekerheden binnen onze samenleving betekenen  
dat onze tuinders ook op tijd hun producten kunnen leveren, volgens vaste 
kwaliteitsafspraken. En dat levert vervolgens ook weer vaste klanten op. Laten we 
daarom toch vooral de komende jaren – naast de technische innovaties en de 
nadruk op kwaliteit – vooral deze ‘leveringszekerheid’ meer naar voren brengen, 
want het is misschien wel onze grootste troef. 

Dit is wat we hier noemen ‘de cirkel van zekerheden’ en het is een belangrijk 
onderdeel van de circulaire economie in het algemeen en de circulaire glastuinbouw 
in het bijzonder. Want laat hier duidelijk zijn dat het binnen de circulaire economie, 
de circulaire kas en de circulaire glastuinbouw niet alleen over technische 
innovaties gaat maar ook om ‘return on investment’. En een stabiele overheid,  
met transparante regels, duidelijke eigendoms- en gebruiksrechten, leidt tot de 
mogelijkheid om te investeren en je geld terug te verdienen. En juist dat leidt  
weer voor afnemers en consumenten tot de zekerheid dat er in het schap altijd 
hoogwaardige producten tegen een concurrerende prijs liggen.

Hierover spreek ik met Ruud Paauwe, de directeur van LTO Glaskracht 
Nederland. Met een achtergrond vanuit de glastuinbouw en de bankwereld 
benoemt hij de kracht van de sector niet alleen in de technische innovatie, maar ook 
in de leveringszekerheid. ‘Wij staan er allemaal te weinig bij stil dat in ons land 
bijvoorbeeld eigendoms- en gebruiksrechten uitermate goed geregeld zijn. Niemand 
twijfelt aan de gegevens bij het Kadaster. Gronden en bedrijven zijn niet voor niets 
vaak generaties in handen van dezelfde familie. Dat kan alleen als dit goed geregeld 
is. Ik weet uit mijn gesprekken met tuinders dat het er in andere landen heel anders 
aan toe gaat. Nederland is gewoon een zeer goed georganiseerd land.’

Het beleid van de overheid moet de institutionele, juridische en beleidsmatige 

zekerheden bieden die het de ondernemer mogelijk maken risico’s te nemen. 

Daarmee is het ook de kern van onze lobby.

Ruud Paauwe, LTO Glaskracht Nederland

‘Het is deze goede organisatie en geregelde structuur die ons in staat stelt om 
producten op vaste tijden, in vaste hoeveelheden en van vaste kwaliteit te leveren. 
Het is onvoorstelbaar hoe goed wij alles logistiek op orde hebben en daar miljarden 
in investeren. Dat durven we omdat we weten waar we aan toe zijn als we eenmaal 
een vergunning hebben. Want een vergunning is misschien voor een overheid een 
‘set van regels’, maar voor een ondernemer is het een ‘license to operate’.’

‘Natuurlijk wil ik daarbij gelijk aantekenen dat er best nog punten zijn die 
voor verbetering vatbaar zijn. De overheid moet actief blijven werken aan haar 
betrouwbaarheid en vooral ook werken aan continuïteit in het beleid. Want het  
is van groot belang dat de sector de komende jaren letterlijk de ruimte krijgt om  
te groeien. Ik doel dan vooral op de clusters die we nu kennen. Daar moeten 
ondernemers in bestemmingsplannen en via vergunningen de zekerheden worden 
geboden die zij nodig hebben om verantwoord te investeren. Die zekerheden zijn 
uiteindelijk ook weer nodig om bijvoorbeeld financiering te krijgen bij een bank.’ 

‘Willen we verder onze voorsprong op het gebied van innovatie behouden, 
dan moeten we weer meer inzetten op collectief onderzoek. Met programma’s als 
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onbetrouwbare overheid en dat kwam ook in ieder gesprek dat ik voerde naar 
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uiteindelijk ook weer nodig om bijvoorbeeld financiering te krijgen bij een bank.’ 
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dan moeten we weer meer inzetten op collectief onderzoek. Met programma’s als 
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‘Kas als Energiebron’, ‘Glastuinbouw Waterproof’ en ‘Het Nieuwe Doen in 
Plantgezondheid’ zijn we daar als LTO Glaskracht Nederland al nadrukkelijk mee 
bezig. Een concept als de circulaire kas zie ik als een prima drager om te komen tot 
collectief onderzoek voor de lange termijn.’ 

Marcel Dings geeft aan dat hij altijd heeft gewerkt op basis van bepaalde 
zekerheden. ‘In die zin dat ik altijd minimaal vier klanten wilde hebben. Ik wilde 
mijn risico’s spreiden. Later ben ik lid geworden van telersvereniging Fossa Eugenia, 
die de verkoop regelt. Momenteel hebben we geen afnemers die meer dan 15% van 
de omzet bepalen en dat is goed, want als er één afvalt, hebben we geen groot 
probleem. Het is ook zeer effectief als je al lang vooraf weet wat je voor wie moet 
gaan telen. Dat biedt houvast. Het gevolg is ook dat de bank deze zekerheden 
waardeert, waardoor je weer kunt lenen tegen een gunstig tarief.’

Overheden moeten dus als we praten over steun aan het bedrijfsleven niet 
alleen denken in termen van financiële ondersteuning middels bijvoorbeeld 
subsidies, maar vooral ook in termen van bedrijfszekerheden. Bestemmingsplannen 
mogen niet gedateerd zijn, vergunningen moeten actueel zijn en snel worden 
verleend, de data bij de KvK moeten op orde zijn en wet- en regelgeving moet niet 
continu veranderen. Deze zekerheden zijn belangrijk voor een ondernemer. We 
hebben het vaak over klimaatverandering, maar het ondernemersklimaat in 
Nederland is goed, maar moet ook worden verbeterd.

Potplantenkweker Harry Beijer ziet de noodzaak voor verbeteringen wel. ‘Ik en 
mijn collega’s hier hebben erg lang moeten wachten op de realisatie van Bergerden. 
Het werd drie jaar te laat opgeleverd door trage procedures en ik was dus al wel weg 
op mijn oorspronkelijke locatie. Dat hoort natuurlijk niet. Omgekeerd moet ik 
zeggen dat wij voor de gemeente Huissen erg belangrijk zijn en dat zij altijd 
proberen onze belangen zo goed mogelijk te dienen.’

Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten spreek ik vanwege zijn drukke agenda 
heel vroeg in de morgen. Wat blijkt: de dag ervoor heeft hij nog gesproken met 
hoogleraar Jan Rotmans over grote transities in de glastuinbouw. Daarbij werd 
uitgegaan van scenario’s waarbij het hele westen van het land onder water komt te 
staan en we geen landbouw, maar waterbouw moeten uitvoeren en dat we gaan 
werken aan een ‘chlorofyl valley’. Het gesprek gaat echter al gauw over de factor tijd.
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Plantgezondheid’ zijn we daar als LTO Glaskracht Nederland al nadrukkelijk mee 
bezig. Een concept als de circulaire kas zie ik als een prima drager om te komen tot 
collectief onderzoek voor de lange termijn.’ 

Marcel Dings geeft aan dat hij altijd heeft gewerkt op basis van bepaalde 
zekerheden. ‘In die zin dat ik altijd minimaal vier klanten wilde hebben. Ik wilde 
mijn risico’s spreiden. Later ben ik lid geworden van telersvereniging Fossa Eugenia, 
die de verkoop regelt. Momenteel hebben we geen afnemers die meer dan 15% van 
de omzet bepalen en dat is goed, want als er één afvalt, hebben we geen groot 
probleem. Het is ook zeer effectief als je al lang vooraf weet wat je voor wie moet 
gaan telen. Dat biedt houvast. Het gevolg is ook dat de bank deze zekerheden 
waardeert, waardoor je weer kunt lenen tegen een gunstig tarief.’

Overheden moeten dus als we praten over steun aan het bedrijfsleven niet 
alleen denken in termen van financiële ondersteuning middels bijvoorbeeld 
subsidies, maar vooral ook in termen van bedrijfszekerheden. Bestemmingsplannen 
mogen niet gedateerd zijn, vergunningen moeten actueel zijn en snel worden 
verleend, de data bij de KvK moeten op orde zijn en wet- en regelgeving moet niet 
continu veranderen. Deze zekerheden zijn belangrijk voor een ondernemer. We 
hebben het vaak over klimaatverandering, maar het ondernemersklimaat in 
Nederland is goed, maar moet ook worden verbeterd.

Potplantenkweker Harry Beijer ziet de noodzaak voor verbeteringen wel. ‘Ik en 
mijn collega’s hier hebben erg lang moeten wachten op de realisatie van Bergerden. 
Het werd drie jaar te laat opgeleverd door trage procedures en ik was dus al wel weg 
op mijn oorspronkelijke locatie. Dat hoort natuurlijk niet. Omgekeerd moet ik 
zeggen dat wij voor de gemeente Huissen erg belangrijk zijn en dat zij altijd 
proberen onze belangen zo goed mogelijk te dienen.’

Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten spreek ik vanwege zijn drukke agenda 
heel vroeg in de morgen. Wat blijkt: de dag ervoor heeft hij nog gesproken met 
hoogleraar Jan Rotmans over grote transities in de glastuinbouw. Daarbij werd 
uitgegaan van scenario’s waarbij het hele westen van het land onder water komt te 
staan en we geen landbouw, maar waterbouw moeten uitvoeren en dat we gaan 
werken aan een ‘chlorofyl valley’. Het gesprek gaat echter al gauw over de factor tijd.
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dat wel op een goede manier te organiseren. Zeker in combinatie met de aanleg 
van windmolens en waterberging.’

Indachtig alle valleys die Ted mij noemde die hij en Rotmans de dag daarvoor 
hadden doorgenomen, stel ik hem voor om Nederland neer te zetten als ‘Assurance 
Valley’, een vallei van zekerheden. Immers, iedereen heeft het altijd over de 
techniek, maar misschien moeten we toch constateren dat ons land – ondanks alle 
kritiek op overheden – uitblinkt in het creëren van zekerheden en dat het Westland 
al 150 jaar een regio is waar op basis van deze zekerheden hoogwaardig kan worden 
geteeld. Iets dat we misschien veel meer zouden moeten uitdragen, ook naar het 
buitenland. We zitten hier dan misschien wel met z’n allen zes meter onder 
zeeniveau, maar als ondernemer ben je hier je leven meer zeker dan in grote delen 
van de wereld. Dat betekent ook dat je hier altijd een stabiele thuisbasis zal hebben, 
ook al zit je over de hele wereld. Ted Duijvestijn kan er zich alles bij voorstellen.

Stefan Slijkerman legt zijn ‘businessdilemma’ aan me uit. ‘Weet je, ik ben op 
mijn 21e in het bedrijf begonnen en heb tot op heden alles volgens het boekje gedaan. 
Ik heb alles volledig geautomatiseerd en het knapste is dat ik mij door de crisistijd 
heb weten heen te werken. Ik wilde vervolgens niet meer alleen teler zijn, dus ik ben 
ook gaan veredelen. Dat was niet voldoende en dus ben ik ook stekleverancier 
geworden met verschillende productielocaties in het buitenland. Maar ik heb nog 
steeds een uitdaging en ik zal je die uitleggen.’

‘Kijk wat je ziet is een eeuwige beweging. Je begint met een breed assortiment 
en kleine hoeveelheden. Zo begon mijn opa hier achter het huis met een kleine kas, 
met daarin verschillende producten. Vervolgens ga je specialiseren, zoals mijn vader 
deed met potplanten, en krijg je van één product een hele grote hoeveelheid. Maar 
je continuïteit is daarmee niet gewaarborgd. Het vraagstuk is alleen anders 
geworden. Daar waar je vroeger voor je gevoel te weinig marge maakte met een 
divers pakket aan producten, maak je nu voor je gevoel te weinig marge met één 
product.’

‘Dus ga je weer diversificeren. Maar daarmee begint de cyclus opnieuw. De 
eeuwige worsteling – en ik denk voor veel ondernemers – is om zo veel mogelijk aan 
die schommelingen te ontkomen. Kijk, ondernemen is risico’s nemen en wie geen 
risico’s neemt, maakt geen winst. Maar je wilt sommige risico’s en schommelingen 

‘Wat mij opvalt, is dat processen vaak lang duren en dat je geduld moet 
hebben. Wij zijn hier al jaren bezig met een project voor aardwarmte. Wat je ziet is 
dat de techniek natuurlijk al lang bestaat, maar dat het jaren duurt voordat deze 
wordt geïmplementeerd. Dan lijkt het alsof de techniek nieuw is, maar eigenlijk is 
vooral de invoering nieuw. Hetzelfde zien we bij windmolens. Jarenlang hebben  
wij daar aan gewerkt en dan zie je dat het op het laatst niet doorgaat door een paar 
bezwaarmakers.’

‘Als dergelijke processen lang duren en veel tijd vergen, dan moet daar in de 
fase van exploitatie natuurlijk óók een lange termijn tegenover staan. Je moet 
immers je geld wel kunnen terugverdienen. Dan zijn langlopende afzetcontracten – 
jij noemt ze ‘zekerheden’ – natuurlijk erg belangrijk om je investering terug te 
krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de levering van warmte aan de nabijgelegen 
wijk. Voor ons is dat op twee manieren een extra zekerheid. Het is een aanvullende 
inkomstenbron, maar het is ook een inkomstenbron waarvan je weet dat deze 
stabiel is als de tomatenprijzen weer eens instorten. Iets wat wij al een paar keer 
hebben meegemaakt. En als ondernemer ben je altijd op zoek naar een gezonde mix 
van producten die misschien veel toegevoegde waarde hebben, maar wel risicovol 
zijn en producten die misschien een lagere marge hebben, maar wel zekerheid 
geven.’

‘Met dergelijke zekerheden als levering van warmte wil je jezelf ook goed 
verankeren in de regio. Kijk wij zijn als Duijvestijn Tomaten in het verleden een 
paar keer verhuisd, maar dat wil je niet meer als je miljoenen hebt geïnvesteerd.  
Dan zijn windmolens en een aardwarmtebron met levering van elektriciteit en 
warmte aan de omgeving ook heel belangrijk om een stevige en onmisbare partner 
in de regio te zijn.’ 

‘Overigens, wat jij schetst over de noodzaak tot lange termijn denken in  
de ruimtelijke ordening en het opzetten van 3D-verkaveling is wat mij betreft  
een weg die we moeten inslaan. Een dergelijk ruilverkaveling zou juist die 
veranderingen kunnen faciliteren die nodig zijn om hier op deze locatie duurzaam 
te ondernemen. Tegenover ons bedrijf ligt een weiland van een melkveehouder  
die daar zijn hele leven lang schapen en koeien heeft lopen. Hij kan het emotioneel 
niet over zijn hart verkrijgen om daar afstand van te doen zodat wij ons bedrijf 
kunnen uitbreiden. Dat zijn lange processen, maar met een ruilverkaveling is  
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al 150 jaar een regio is waar op basis van deze zekerheden hoogwaardig kan worden 
geteeld. Iets dat we misschien veel meer zouden moeten uitdragen, ook naar het 
buitenland. We zitten hier dan misschien wel met z’n allen zes meter onder 
zeeniveau, maar als ondernemer ben je hier je leven meer zeker dan in grote delen 
van de wereld. Dat betekent ook dat je hier altijd een stabiele thuisbasis zal hebben, 
ook al zit je over de hele wereld. Ted Duijvestijn kan er zich alles bij voorstellen.

Stefan Slijkerman legt zijn ‘businessdilemma’ aan me uit. ‘Weet je, ik ben op 
mijn 21e in het bedrijf begonnen en heb tot op heden alles volgens het boekje gedaan. 
Ik heb alles volledig geautomatiseerd en het knapste is dat ik mij door de crisistijd 
heb weten heen te werken. Ik wilde vervolgens niet meer alleen teler zijn, dus ik ben 
ook gaan veredelen. Dat was niet voldoende en dus ben ik ook stekleverancier 
geworden met verschillende productielocaties in het buitenland. Maar ik heb nog 
steeds een uitdaging en ik zal je die uitleggen.’

‘Kijk wat je ziet is een eeuwige beweging. Je begint met een breed assortiment 
en kleine hoeveelheden. Zo begon mijn opa hier achter het huis met een kleine kas, 
met daarin verschillende producten. Vervolgens ga je specialiseren, zoals mijn vader 
deed met potplanten, en krijg je van één product een hele grote hoeveelheid. Maar 
je continuïteit is daarmee niet gewaarborgd. Het vraagstuk is alleen anders 
geworden. Daar waar je vroeger voor je gevoel te weinig marge maakte met een 
divers pakket aan producten, maak je nu voor je gevoel te weinig marge met één 
product.’

‘Dus ga je weer diversificeren. Maar daarmee begint de cyclus opnieuw. De 
eeuwige worsteling – en ik denk voor veel ondernemers – is om zo veel mogelijk aan 
die schommelingen te ontkomen. Kijk, ondernemen is risico’s nemen en wie geen 
risico’s neemt, maakt geen winst. Maar je wilt sommige risico’s en schommelingen 

‘Wat mij opvalt, is dat processen vaak lang duren en dat je geduld moet 
hebben. Wij zijn hier al jaren bezig met een project voor aardwarmte. Wat je ziet is 
dat de techniek natuurlijk al lang bestaat, maar dat het jaren duurt voordat deze 
wordt geïmplementeerd. Dan lijkt het alsof de techniek nieuw is, maar eigenlijk is 
vooral de invoering nieuw. Hetzelfde zien we bij windmolens. Jarenlang hebben  
wij daar aan gewerkt en dan zie je dat het op het laatst niet doorgaat door een paar 
bezwaarmakers.’

‘Als dergelijke processen lang duren en veel tijd vergen, dan moet daar in de 
fase van exploitatie natuurlijk óók een lange termijn tegenover staan. Je moet 
immers je geld wel kunnen terugverdienen. Dan zijn langlopende afzetcontracten – 
jij noemt ze ‘zekerheden’ – natuurlijk erg belangrijk om je investering terug te 
krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de levering van warmte aan de nabijgelegen 
wijk. Voor ons is dat op twee manieren een extra zekerheid. Het is een aanvullende 
inkomstenbron, maar het is ook een inkomstenbron waarvan je weet dat deze 
stabiel is als de tomatenprijzen weer eens instorten. Iets wat wij al een paar keer 
hebben meegemaakt. En als ondernemer ben je altijd op zoek naar een gezonde mix 
van producten die misschien veel toegevoegde waarde hebben, maar wel risicovol 
zijn en producten die misschien een lagere marge hebben, maar wel zekerheid 
geven.’

‘Met dergelijke zekerheden als levering van warmte wil je jezelf ook goed 
verankeren in de regio. Kijk wij zijn als Duijvestijn Tomaten in het verleden een 
paar keer verhuisd, maar dat wil je niet meer als je miljoenen hebt geïnvesteerd.  
Dan zijn windmolens en een aardwarmtebron met levering van elektriciteit en 
warmte aan de omgeving ook heel belangrijk om een stevige en onmisbare partner 
in de regio te zijn.’ 

‘Overigens, wat jij schetst over de noodzaak tot lange termijn denken in  
de ruimtelijke ordening en het opzetten van 3D-verkaveling is wat mij betreft  
een weg die we moeten inslaan. Een dergelijk ruilverkaveling zou juist die 
veranderingen kunnen faciliteren die nodig zijn om hier op deze locatie duurzaam 
te ondernemen. Tegenover ons bedrijf ligt een weiland van een melkveehouder  
die daar zijn hele leven lang schapen en koeien heeft lopen. Hij kan het emotioneel 
niet over zijn hart verkrijgen om daar afstand van te doen zodat wij ons bedrijf 
kunnen uitbreiden. Dat zijn lange processen, maar met een ruilverkaveling is  
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beperken, met name die van buiten waar je als ondernemer zelf geen invloed op 
hebt. En als je het hebt over de rol die LTO Glaskracht Nederland zou kunnen 
hebben, dan is een belangrijke rol het beperken van de schommelingen in 
wetgeving en beleid, bijvoorbeeld door lobbyen in Den Haag.’ 

Van Stefan krijg ik twee prachtige Kalanchoë’s en als ik daarmee naar huis 
rijd, word me toch wel duidelijk dat als het gaat om de toekomstige rol van LTO 
Glaskracht Nederland, het niet gaat om ‘lobbyen’. Nee, het gaat om ‘waarvoor’  
en ‘waartegen’ je gaat lobbyen. Daarbij dient, zoveel wordt wel duidelijk uit de 
gesprekken met de ondernemers, de nadruk vooral te liggen op het creëren van 
zekerheden voor de bedrijven van de aangesloten leden. Voorkomen moet worden 
dat bedrijven continu worden geconfronteerd met nieuw beleid, want dat leidt tot 
onzekerheid. En onzekerheid leidt tot uitstel van investeringen en dat leidt tot 
achterstand. 

De rol van de overheid is dus eigenlijk het creëren van stabiliteit, opdat 
ondernemers risico’s kunnen nemen. Enerzijds zullen deze ondernemers door een 
mix van activiteiten een stabiele basis van inkomsten onder hun bedrijf willen 
leggen. Mogelijk met activiteiten met wat minder marge, maar zo ontstaat in  
ieder geval een steady cash flow. Anderzijds worden daarnaast wat lucratievere 
activiteiten ontplooid, waar meer marge op zit en meer risico aan kleeft. De 
verhouding daartussen verschilt van sector tot sector, van bedrijf tot bedrijf en  
van moment tot moment. 

Mijn gesprekken met Ruud, Ted en Stefan over zekerheden en lange termijn 
perspectieven maakten duidelijk dat we ook moeten werken aan meer lange 
termijn onderzoek. Een van de belangrijke onderzoekspartijen waar tuinders terecht 
kunnen voor praktijkonderzoek is de WUR. En het kan niet anders dan dat je dan 
belandt op de vestiging in Bleiswijk. In dit geval bij Sjaak Bakker, manager van de 
Business Unit Glastuinbouw. ‘Wat ik het mooie vind van het concept van de 
circulaire kas is dat het een tijdloos concept is. Het kan over tien jaar nog net zo 
krachtig zijn als nu, maar dan met nieuwe thema’s.’

‘Maar zo’n concept moeten we dan ook wel vertalen in concrete langjarige 
onderzoekslijnen. Ik ben daar zeer voor, wetende dat ik daarmee ook voor eigen 
parochie preek. Het door jou genoemde Apolloprogramma zou wat mij betreft 

prima als voorbeeld kunnen dienen voor een onderzoeksprogramma c.q. 
onderzoeksopgave waarin wij als WUR met LTO Glaskracht Nederland en haar leden 
binnen tien jaar alle kennis en vaardigheden ontwikkelen om voedsel te kunnen 
produceren op Mars. En dat op een zodanige wijze dat de tuinders daar hier en nu 
ook direct baat bij hebben. Laat duidelijk zijn dat we het dan hebben over iets dat de 
hele kennisinfrastructuur zou moeten omvatten. Dus ook de HAS Den Bosch, 
InHolland, TNO en de reguliere universiteiten. En wat betreft het MBO hebben we 
het dan over een uitdagend opleidingencurriculum.’

Ook voor goed onderzoek is continuïteit van groot belang. Daarbij worden 

langetermijnonderzoek en fundamenteel onderzoek vaak door elkaar gehaald. 

Al ons langetermijnonderzoek is heel praktijk gericht.

Sjaak Bakker, Wageningen University & Research

‘De thema’s zijn in het algemeen duidelijk. Het gaat om zaken als energie, 
water en substraat, de juiste teelten en om supergezond voedsel dat optimaal  
groeit in moeilijke omstandigheden en dat ook nog eens zonder chemische gewas-
bescherming. Dat zijn allemaal zaken waar we hier en nu ook baat bij hebben.  
En het gaat ook om planten die de lucht zuiveren en zo een gezond binnenklimaat 
voor de mens garanderen. En natuurlijk om het telen van planten die als basis 
kunnen fungeren voor medicijnen of andere hoogwaardige grondstoffen.’

‘Wij als WUR zijn daar al mee bezig. We hebben goede contacten met de 
ondernemers op basis van het praktische onderzoek dat wij doen. Het lijkt me een 
goed idee om samen met alle partners een tienjarig onderzoeksprogramma uit te 
werken voor de circulaire glastuinbouw. Zo’n lange-termijnprogramma kan dan –  
in jouw termen – de zekerheid bieden dat we de gewenste fundamentele transitie 
naar duurzaamheid kunnen maken.’

Frank van Kleef gelooft in de kracht van de sector, maar dan moet er wel 
gesnoeid worden. Ook dat is zeker. ‘Constante verandering en verbetering, dat is 
onze belangrijkste zekerheid. Ik wil wel dat we daarbij het tempo van de kopgroep 
als uitgangspunt nemen en de bedrijven die niet meekomen op een hele nette 
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manier uitkopen. Wat ik zou willen, is dat de overheid ook deze sanering op een 
stabiele wijze begeleidt, door bijvoorbeeld de noodzakelijke saneringen en 
verkavelingen te begeleiden. Echt een overheidstaak. Want willen wij deze sector 
duurzaam ontwikkelen dan moet onze kopgroep de internationale concurrentie aan 
kunnen.’

Duurzame ontwikkeling: de belangrijkste taak van de overheid is daarbij 
zorgen voor zekerheid in de vorm van randvoorwaarden die niet om de paar jaar 
veranderen. Een consequent beleid en consequente regelgeving die zekerheid 
bieden voor lange termijn investeringen door het bedrijfsleven. Hiermee wordt niet 
bedoeld dat ondernemers geen risico’s meer moeten nemen. Dat zal altijd zo blijven 
en dat willen ze ook. Maar lange termijn doelen vragen continuïteit in beleid en 
onderzoek en heldere randvoorwaarden voor het bedrijfsleven, omdat niemand 
gaat ondernemen en investeren als hij of zij niet weet waar hij of zij aan toe is. Het 
klinkt misschien tegenstrijdig maar zekerheden vormen daarmee de basis voor 
vernieuwing. 

20406_BW_LTO Glaskracht.indd   106-107 25-08-17   13:32



107106

Ze
ke

rh
ei

d 
al

s b
as

is
 v

oo
r v

er
ni

eu
w

in
g

manier uitkopen. Wat ik zou willen, is dat de overheid ook deze sanering op een 
stabiele wijze begeleidt, door bijvoorbeeld de noodzakelijke saneringen en 
verkavelingen te begeleiden. Echt een overheidstaak. Want willen wij deze sector 
duurzaam ontwikkelen dan moet onze kopgroep de internationale concurrentie aan 
kunnen.’

Duurzame ontwikkeling: de belangrijkste taak van de overheid is daarbij 
zorgen voor zekerheid in de vorm van randvoorwaarden die niet om de paar jaar 
veranderen. Een consequent beleid en consequente regelgeving die zekerheid 
bieden voor lange termijn investeringen door het bedrijfsleven. Hiermee wordt niet 
bedoeld dat ondernemers geen risico’s meer moeten nemen. Dat zal altijd zo blijven 
en dat willen ze ook. Maar lange termijn doelen vragen continuïteit in beleid en 
onderzoek en heldere randvoorwaarden voor het bedrijfsleven, omdat niemand 
gaat ondernemen en investeren als hij of zij niet weet waar hij of zij aan toe is. Het 
klinkt misschien tegenstrijdig maar zekerheden vormen daarmee de basis voor 
vernieuwing. 

20406_BW_LTO Glaskracht.indd   106-107 25-08-17   13:32



109

W
erken in de kas

10 Werken in de kas

‘People, planet, profit’ is een gevleugelde term die weergeeft dat een 
duurzame ontwikkeling een balans moet kennen tussen economie, ecologie en  
een menswaardig bestaan. De economische slagkracht van de glastuinbouw  
wordt algemeen geroemd. Als we dan kijken naar de invulling van het begrip 
duurzaamheid, dan zien we dat in de dagelijkse praktijk het concept vaak wordt 
verengd tot technische innovatie. Maar in de circulaire glastuinbouw zoals wij die 
hier voorstaan in dit boek moet dit ook gelden voor de factor arbeid die duurzaam 
moet worden benut.

Peter Loef van LTO Glaskracht Nederland is hierover heel duidelijk. ‘Ik heb de 
afgelopen jaren in diverse branches gewerkt als specialist op het gebied van arbeid 
en wat mij opvalt in de glastuinbouw is dat als het gaat om productkwaliteit, 
economische slagkracht en innovatie de sector heel goed scoort in de beeldvorming. 
Daarbij ben ik in positieve zin enorm verrast door wat er achter die glazen wanden 
gebeurt, wat een kennis er nodig is om het gewas maximaal te laten renderen. 
Zowel in de techniek, de natuurlkunde als in de biologie. Echt ongelooflijk! Kijk je 
echter naar het algemene beeld wat er bestaat over de factor arbeid, dan ontstaat 
als snel het beeld dat het gaat om eenvoudig werk, dat vooral door ingehuurde 
buitenlandse krachten wordt gedaan. Waarbij dan ook wordt gedacht dat de inhuur 
niet altijd conform de geldende arbeidswetgeving wordt ingezet.’ 

‘Dat is beeldvorming die we ons als sector niet kunnen permitteren. En het  
is ook niet nodig en zeker niet terecht. Natuurlijk zijn er incidenten, die zijn er in 
iedere sector. Wat wij moeten doen is dat we samen met de overheid de excessen 
aanpakken. De goede ondernemers mogen namelijk niet onder de slechten leiden. 
De slechte ondernemers zorgen voor oneerlijke concurrentie, dragen bij aan een 
negatief imago en zorgen er voor dat de mensen niet worden betaald 
overeenkomstig wat er is afgesproken. 

Waar ik de komende jaren – zeker ook als onderdeel van de circulaire 
glastuinbouw – veel aandacht aan wil besteden, is dat het beeld gaat ontstaan  
dat werken in de glastuinbouw op alle niveaus uitdagend is en vakmanschap en 
inovatiekracht vereist. Plus, dat je met het werken in de glastuinbouw ook nog  
eens een bijdrage levert aan het welzijn van mensen en de Nederlandse economie. 
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Kortom, de glastuinbouw als goed werkgever! En ja, het kan zijn dat we een deel 
van dat werk gaan vervangen door robots die beter zijn in het plukken of snijden, 
maar dan nog is er aanvullende productiearbeid nodig. Bovendien zullen deze 
robots onderhoud nodig hebben en zullen we in de kas technische mensen nodig 
hebben voor beheer en onderhoud aan deze robots en de klimaatsystemen, de 
biologische bestrijding, of de logistieke vraagstukken. Ook ontstaan er nieuwe 
functies op het gebied van marketing, verkoop en ICT. En last but not least zie je  
in het kader van het vorenstaande het grote belang van een hoogwaardig 
personeelsbeleid.’ 

‘We zien de komende jaren in ons land op alle niveaus een enorme schaarste 
aan personeel ontstaan. De mensen kunnen kiezen waar ze willen werken. We 
moeten dus concurreren met andere sectoren als de bouw of de industrie. In een 
dergelijke competitieve wereld is je imago alles. Wat ik wil, is dat de uitstraling  
die wij als glastuinbouwsector hebben - innovatief, ondernemend, hard werkend, 
mooie producten makend - ook afstraalt op de factor arbeid en dat jongeren en 
hoger opgeleiden daarom meer gaan kiezen voor een baan in de glastuinbouw.  
Ik zou willen dat we werken in de glastuinbouw naar de jongeren meer stoer en 
avontuurlijk gaan neerzetten. Daarnaast moeten we ook de mogelijkheden 
onderzoeken voor het aantrekken van mensen uit andere sectoren, zoals 
bijvoorbeeld uit de ICT, de commercie, HRM en logistiek.

‘Maar circulaire glastuinbouw betekent ook dat we werken aan het duurzaam 
inzetten van het reeds aanwezige personeel. Laten we uitstroom en verzuim 
voorkomen en vakmanschap behouden. Dat betekent niet dat we altijd gelijk 
perspectief op een snel stijgende carrière moeten bieden. We kunnen ook inzetten 
om talenten en interesses bij mensen te ontdekken en hen op te leiden voor ander 
en nieuw werk binnen de sector. Kortom, we moeten door gaan met en goed 
nadenken over innovatieve manieren om mensen te blijven uitdagen. Aantrekkelijk 
zijn voor werknemers en betrokkenheid creëren zijn essentieel. Dit vraagt aandacht 
voor de soft skills van het management. Mensen boeien en binden is belangrijk, 
mensen blijven nodig en zijn ons menselijk kapitaal. 

Ook wordt er geïnvesteerd om als sector mensen met een arbeidsbeperking in 
te passen. Hoe groter de diversiteit, hoe sterker bij een goede begeleiding de teams 
zijn!

Studies en opleidingen worden gekozen op basis van hun sociale status en  
de sociale status die de banen opleveren. Terugrijdend van het gesprek met Peter 
moet ik denken aan de strategie die ze in het Finland van de jaren ‘90 hebben 
aangehouden om de beta- en technische studies een impuls te geven. Ze hebben er 
niet veel geld tegenaan gesmeten. Nee, wat ze hebben gedaan is de sociale status 
van nerds verhogen. Wie een nerd was, die kon wat. Dus een beetje het beeld van 
een nerd die op een feestje naast de advocaat staat en zegt ‘dus natuurkunde was 
eigenlijk een beetje te moeilijk voor jou’. Dat bleek een uitermate effectieve 
strategie die Finland ook daadwerkelijk hoog op de lijst van innoverende landen 
heeft gezet.

Wat me daarbij ook opvalt, is dat als we kijken naar het wetenschappelijk 
onderwijs en het onderzoek, Wageningen wereldwijd het hoogst staat 
aangeschreven. Kijken we naar het HBO-onderwijs dan wordt het al wat minder. 
Maar groene opleidingen op MBO en VMBO-niveau staan erg laag op deze sociale 
ladder. Dat moet echt veranderen. 

Nerds in de glastuinbouw dus. Zou het kunnen? ‘Als kind was ik al druk in  
de weer met mijn Commodore 64 en Atari. Dat was ook de tijd dat ik begon met 
programmeren’. Het gesprek met Dion ten Have van Ten Have Plant begint voor  
mij op enigszins verwarrende wijze. Je verwacht immers dat iemand die succesvol  
is in de sierteelt, een groene opleiding heeft gevolgd. Niets blijkt minder waar.  
‘Ik ben altijd bezig geweest met ICT en dat is zeer bepalend geweest voor de wijze 
waarop wij dit bedrijf nu runnen. Vanaf het begin hebben wij zwaar ingezet op 
automatisering. En dan bedoel ik niet alleen de hardware in de vorm van lopende 
banden, maar vooral ook het systeem waarmee wij de orders binnen krijgen. Wij 
hebben het aansturingsysteem binnen het bedrijf al heel snel vormgegeven op 
basis van de vragen van onze klanten. Die komen centraal binnen en worden 
aansluitend direct uit de kas gehaald.’

‘Dat heeft grote gevolgen voor de vormgeving van de keten, want wat je ziet, 
is dat je steeds minder via de veiling doet. Dat gaat als het ware vanzelf. We hebben 
natuurlijk nog wel onze vaste afnemers, want we leveren nog niet direct aan de 
consument, daarvoor zijn de hoeveelheden die zij afnemen te klein. Maar qua 
automatisering zou het kunnen. Maar wat we wel precies weten, is wat er van alle 
producten is verkocht. Zelfs bepaalde trends kunnen we zien, uiteraard van onze 
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Studies en opleidingen worden gekozen op basis van hun sociale status en  
de sociale status die de banen opleveren. Terugrijdend van het gesprek met Peter 
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ladder. Dat moet echt veranderen. 

Nerds in de glastuinbouw dus. Zou het kunnen? ‘Als kind was ik al druk in  
de weer met mijn Commodore 64 en Atari. Dat was ook de tijd dat ik begon met 
programmeren’. Het gesprek met Dion ten Have van Ten Have Plant begint voor  
mij op enigszins verwarrende wijze. Je verwacht immers dat iemand die succesvol  
is in de sierteelt, een groene opleiding heeft gevolgd. Niets blijkt minder waar.  
‘Ik ben altijd bezig geweest met ICT en dat is zeer bepalend geweest voor de wijze 
waarop wij dit bedrijf nu runnen. Vanaf het begin hebben wij zwaar ingezet op 
automatisering. En dan bedoel ik niet alleen de hardware in de vorm van lopende 
banden, maar vooral ook het systeem waarmee wij de orders binnen krijgen. Wij 
hebben het aansturingsysteem binnen het bedrijf al heel snel vormgegeven op 
basis van de vragen van onze klanten. Die komen centraal binnen en worden 
aansluitend direct uit de kas gehaald.’

‘Dat heeft grote gevolgen voor de vormgeving van de keten, want wat je ziet, 
is dat je steeds minder via de veiling doet. Dat gaat als het ware vanzelf. We hebben 
natuurlijk nog wel onze vaste afnemers, want we leveren nog niet direct aan de 
consument, daarvoor zijn de hoeveelheden die zij afnemen te klein. Maar qua 
automatisering zou het kunnen. Maar wat we wel precies weten, is wat er van alle 
producten is verkocht. Zelfs bepaalde trends kunnen we zien, uiteraard van onze 
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 als een kans voor de sector en zelfs voor de regio. ‘Wat we zien is dat wij hier in de 
regio tussen de 20.000 en 25.000 buitenlandse arbeidskrachten hebben rondlopen, 
vooral uit Polen. Maar daar waar eerst het geld vooral naar het buitenland werd 
gestuurd, zie je dat deze mensen steeds meer onderdeel worden van de regionale 
samenleving, en dus van de regionale economie. Dat laatste houdt in dat ze hier  
ook hun boodschappen doen, een huis huren en in sommige gevallen ook komen 
wonen.’

‘Dat laatste is niet zo raar, want wat weinig mensen weten, is dat al voor de 
val van de Berlijnse Muur in 1989 hier personeel uit Polen werd ingezet. Nog los  
van de noodzaak om te voorzien in handjes in de kas, is de aanwezigheid van deze 
mensen dus ook een impuls voor de regionale economie en de lokale samenleving. 
Omgekeerd hebben wij ook geïnvesteerd in voorzieningen voor deze arbeids-
migranten. Voor de wijze waarop wij dat hebben opgepakt hebben wij zelfs een 
prijs in ontvangst mogen nemen van de Poolse ambassadeur.’ 

Neemt niet weg dat de weg naar meer robotisering onvermijdelijk is. Het zou 
goed zijn als er op MBO en VMBO-niveau een opleidingspakket komt dat zich richt 
op de circulaire kas. Dat zou naast een groene ook een technische opleiding moeten 
zijn, want het werk in de kas zal als gevolg van de robotisering veranderen. Ook 
Sjaak Bakker van de WUR ziet de robotisering echt als een kans. ‘Kijk, wat je ziet is 
dat als we het hebben over een kas we vooral de nadruk leggen op het optimaliseren 
van de groeiomstandigheden van de plant en niet op de werkomstandigheden van 
de medewerker.’

Peet van Adrichem van Demokwekerij Westland heeft het druk, want de 
werkzaamheden aan het nieuwe World Horti Center zijn in volle gang. Zijn telefoon 
heeft als ringtone Southern Brothers en Quivers’ Lying in the arms of Mary. Aan het 
eind van het gesprek heb ik bijna het hele nummer gehoord, zo druk was het. Maar 
zijn visie is duidelijk. ‘We zullen hard moeten knokken om ook in de toekomst 
voldoende personeel voor de sector te krijgen. We zitten hier namelijk in een regio 
met heel veel baanperspectieven. We hebben de haven van Rotterdam, Den Haag 
als bestuursstad en Amsterdam en Schiphol liggen ook om de hoek. In het World 
Horti Center besteden we daarom veel aandacht aan aansprekende opleidingen op 
MBO-niveau die de jeugd moet aantrekken. Natuurlijk hebben we plantenteelt, 
maar we hebben nu ook bedrijfskunde, gezondheid in relatie tot voeding en vooral 

afnemers, maar daarmee ook indirect van de consumenten. Het mooie van ons 
systeem is dan ook dat we data verkrijgen over de orders. En zeker zo belangrijk is 
dat we eigenlijk bijna geen overschotten of tekorten hebben, we hoeven eigenlijk 
niets weg te gooien.’

Dion ten Have is een duidelijk voorbeeld van wat verfrissende ideeën binnen 
de sector kunnen opleveren. Je hebt een passie voor computers en hebt daarmee 
continu plezier in het verbeteren van je interne bedrijfsvoering, waardoor de 
planten beter groeien en de verkoop soepel verloopt. Naast plantenteelt kan ook dat 
een basis voor innovatie zijn. Maar het verhaal van Dion toont ook aan dat iedere 
ondernemer in de glastuinbouw over een caleidoscopisch aantal verschillende 
vaardigheden moet beschikken: plantenteelt, promotie, juridische vraagstukken 
(vergunningen, bestemmingsplannen), techniek en automatisering. En dan hebben 
we het nog niet eens over een sterke rug, want meehelpen op de piekmomenten is 
ook nog steeds nodig, want in de kassen is er nog altijd handwerk.

Dat het werk geregeld piekmomenten heeft, is ook een centraal thema in het 
gesprek met Lex van Santen. ‘Ik maak gebruik van uitzendbureaus, waar ik mijn 
flexibele arbeid vandaan haal. Soms is het nodig dat de mensen nog dezelfde dag op 
het werk staan en dan heb je dergelijke bureaus nodig die mensen continu in dienst 
hebben op diverse locaties. Het is overigens niet alleen een kwestie van pieken 
opvullen, maar ook van vakmanschap. Want laat duidelijk zijn dat we de mensen 
niet alleen uit het buitenland halen vanwege de schaarste, maar ook vanwege hun 
vakmanschap. Dat is hier vaak niet meer voldoende aanwezig.’ 

‘Toegevoegde waarde van lidmaatschap van een coöperatie, ervaar ik 
bijvoorbeeld bij AB Zuid-Holland. Ze leveren naast uitzendkrachten ook 
bedrijfsvervangende mensen als ik plotseling ziek word en mijn eigen taken zelf 
niet meer kan uitvoeren. Dat lidmaatschap kost me 450 euro per jaar en de meeste 
jaren maak ik er geen gebruik van. Maar ik weet dat er toch iemand is die mij kan 
vervangen in noodsituaties. En dat is een prettig idee en dus blijf ik lid.’

De inzet van buitenlands personeel in de glastuinbouw, vooral Oost-
Europeanen, heeft in het verleden wel tot controverses geleid wat betreft de 
arbeidsomstandigheden. Kees van Rooij, burgemeester van de gemeente Horst  
aan de Maas, ziet de inzet van personeel uit Polen en andere EU-landen echter 
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val van de Berlijnse Muur in 1989 hier personeel uit Polen werd ingezet. Nog los  
van de noodzaak om te voorzien in handjes in de kas, is de aanwezigheid van deze 
mensen dus ook een impuls voor de regionale economie en de lokale samenleving. 
Omgekeerd hebben wij ook geïnvesteerd in voorzieningen voor deze arbeids-
migranten. Voor de wijze waarop wij dat hebben opgepakt hebben wij zelfs een 
prijs in ontvangst mogen nemen van de Poolse ambassadeur.’ 

Neemt niet weg dat de weg naar meer robotisering onvermijdelijk is. Het zou 
goed zijn als er op MBO en VMBO-niveau een opleidingspakket komt dat zich richt 
op de circulaire kas. Dat zou naast een groene ook een technische opleiding moeten 
zijn, want het werk in de kas zal als gevolg van de robotisering veranderen. Ook 
Sjaak Bakker van de WUR ziet de robotisering echt als een kans. ‘Kijk, wat je ziet is 
dat als we het hebben over een kas we vooral de nadruk leggen op het optimaliseren 
van de groeiomstandigheden van de plant en niet op de werkomstandigheden van 
de medewerker.’

Peet van Adrichem van Demokwekerij Westland heeft het druk, want de 
werkzaamheden aan het nieuwe World Horti Center zijn in volle gang. Zijn telefoon 
heeft als ringtone Southern Brothers en Quivers’ Lying in the arms of Mary. Aan het 
eind van het gesprek heb ik bijna het hele nummer gehoord, zo druk was het. Maar 
zijn visie is duidelijk. ‘We zullen hard moeten knokken om ook in de toekomst 
voldoende personeel voor de sector te krijgen. We zitten hier namelijk in een regio 
met heel veel baanperspectieven. We hebben de haven van Rotterdam, Den Haag 
als bestuursstad en Amsterdam en Schiphol liggen ook om de hoek. In het World 
Horti Center besteden we daarom veel aandacht aan aansprekende opleidingen op 
MBO-niveau die de jeugd moet aantrekken. Natuurlijk hebben we plantenteelt, 
maar we hebben nu ook bedrijfskunde, gezondheid in relatie tot voeding en vooral 
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systeem is dan ook dat we data verkrijgen over de orders. En zeker zo belangrijk is 
dat we eigenlijk bijna geen overschotten of tekorten hebben, we hoeven eigenlijk 
niets weg te gooien.’

Dion ten Have is een duidelijk voorbeeld van wat verfrissende ideeën binnen 
de sector kunnen opleveren. Je hebt een passie voor computers en hebt daarmee 
continu plezier in het verbeteren van je interne bedrijfsvoering, waardoor de 
planten beter groeien en de verkoop soepel verloopt. Naast plantenteelt kan ook dat 
een basis voor innovatie zijn. Maar het verhaal van Dion toont ook aan dat iedere 
ondernemer in de glastuinbouw over een caleidoscopisch aantal verschillende 
vaardigheden moet beschikken: plantenteelt, promotie, juridische vraagstukken 
(vergunningen, bestemmingsplannen), techniek en automatisering. En dan hebben 
we het nog niet eens over een sterke rug, want meehelpen op de piekmomenten is 
ook nog steeds nodig, want in de kassen is er nog altijd handwerk.

Dat het werk geregeld piekmomenten heeft, is ook een centraal thema in het 
gesprek met Lex van Santen. ‘Ik maak gebruik van uitzendbureaus, waar ik mijn 
flexibele arbeid vandaan haal. Soms is het nodig dat de mensen nog dezelfde dag op 
het werk staan en dan heb je dergelijke bureaus nodig die mensen continu in dienst 
hebben op diverse locaties. Het is overigens niet alleen een kwestie van pieken 
opvullen, maar ook van vakmanschap. Want laat duidelijk zijn dat we de mensen 
niet alleen uit het buitenland halen vanwege de schaarste, maar ook vanwege hun 
vakmanschap. Dat is hier vaak niet meer voldoende aanwezig.’ 

‘Toegevoegde waarde van lidmaatschap van een coöperatie, ervaar ik 
bijvoorbeeld bij AB Zuid-Holland. Ze leveren naast uitzendkrachten ook 
bedrijfsvervangende mensen als ik plotseling ziek word en mijn eigen taken zelf 
niet meer kan uitvoeren. Dat lidmaatschap kost me 450 euro per jaar en de meeste 
jaren maak ik er geen gebruik van. Maar ik weet dat er toch iemand is die mij kan 
vervangen in noodsituaties. En dat is een prettig idee en dus blijf ik lid.’

De inzet van buitenlands personeel in de glastuinbouw, vooral Oost-
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mechatronica als opleidingen. Het laatste is een combinatie van pneumatica, 
werktuigbouwkunde en elektronica, met een brok automatisering.’

‘Wat we daarnaast hebben gedaan, is cursussen geven voor en aan de Poolse 
medewerkers om zich verder op te werken. Want laat duidelijk zijn, zij hebben de 
afgelopen jaren stevig bijgedragen aan het succes van de sector en tegen de 
achtergrond van de noodzakelijke aanvulling van personeel is het van groot belang 
dat zij ook de wat hogere functies gaan bezetten. Sterker nog, voor die situaties waar 
geen opvolger is, zou moeten worden overwogen om regelingen te organiseren 
zodat deze mensen een bedrijf kunnen overnemen. De kennis en het arbeidsethos 
hebben ze al.’

‘Ik denk wel dat we ook binnen glastuinbouwopleidingen veel aandacht 
moeten besteden aan innovatie. Die zal de komende jaren echt vanuit de sector 
moeten komen. Want we moeten eerlijk zijn: een groot deel van de innovaties is 
eigenlijk gefinancierd door glastuinbouw om te zetten in woningbouw en 
bedrijventerreinen. Die innovatie is dus vooral te danken aan het feit dat we hier 
liggen tussen grote steden die zich steeds verder uitbreiden. Het is valse lucht.  
Maar de komende jaren zal dat meer uit de bedrijven zelf moeten komen. En dat 
vereist hoogwaardig ondernemerschap, waarbij de techniek steeds belangijker 
wordt, zeker als de arbeid straks weer wat duurder wordt en druk op automatisering 
en robotisering toeneemt.’

Veel van de ontwikkeling en innovatie in het Westland is eigenlijk gefinancierd 

door kassen om te zetten in woningbouwlocaties. Dit proces stopt echter een 

keer en dan komt het aan op de intrinsieke kracht van de sector.

Peet van Adrichem, Demokwekerij Westland

Kees van Veen ziet vooral ook een oplossing in het flexibel houden van de 
factor arbeid. ‘Natuurlijk is het voor een ondernemer het meest prettig als personeel 
continu kan worden ingezet. Het werken aan jaarrond produceren zoals wij dat als 
bedrijfsstrategie hanteren, is wat dat betreft profijtelijk voor zowel de ondernemer 
als de medewerker. Maar wat je nu ziet, is dat het wel steeds moeilijker is geworden 
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continu kan worden ingezet. Het werken aan jaarrond produceren zoals wij dat als 
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om personeel op flexibele basis in te zetten. En zo’n flexibele schil hebben wij nog 
steeds hard nodig. Daar is nog wel een wereld te (her)winnen.’

Aardbeienteler Marcel Dings ziet in de praktijk ook nog eens dat het 
daadwerkelijk lastiger wordt om mensen te werven voor het werk in de kas. ‘Het 
wordt al steeds moeilijker om mensen uit Polen te werven. Daar gaat het 
economisch heel goed en daar hebben ze de mensen dus zelf nodig. Wij werven nu 
al in Roemenië en Bulgarije voor het seizoenswerk. Maar ook dat wordt moeilijker. 
Het robotiseren van de arbeid is dus onvermijdelijk.’

Dat is ook het beeld van Marinus Hofland. ‘Arbeid is schaars. Maar de 
vaardigheid om freesia’s te snijden is al helemaal schaars. Het is een vak en het 
duurt 12 weken voordat iemand het echt goed onder de knie heeft. Dat is dus niet 
makkelijk te robotiseren. Dat zie ik eerder gebeuren in food dan in sierteelt. Dus 
mijn prioriteit ligt toch nog steeds bij het zoeken naar geschikte arbeid uit Oost-
Europa, waar ik zelf overigens heel goede ervaringen mee heb. Dat maakt de druk 
om te robotiseren ook minder groot.’

Sjaak Bakker van WUR Glastuinbouw op zijn beurt ziet robotisering als een 
kans. ‘Bij het ontwerpen van een productiesysteem zoals een kas leggen we vooral 
de nadruk op het optimaliseren van de groeiomstandigheden van de plant en niet of 
veel minder op de werkomstandigheden van de medewerker. Het werken in de kas 
gebeurt vaak op manieren die belastend zijn voor de mens. Niet alleen door bukken 
en dergelijke, maar ook op hoogtes, in de hitte, in een atmosfeer met meer CO2 en 
directe straling.’

‘Er zijn daarin al flinke verbeteringen doorgevoerd die de menselijke arbeid 
efficiënter, makkelijker, lichter en comfortabeler maken. De ultieme droom voor 
jouw toekomstige circulaire kas is dat al dat werk door robots is overgenomen.  
In het onderzoek zouden we daar nog meer op moeten inzetten binnen de BV 
Nederland. De WUR is op Agro Robotica wereldwijd de leidende partij en voegt de 
daad bij het woord door het bundelen van al haar toonaangevende expertise op  
dit terrein in de vorm van ‘One Wageningen Food Robotics’. 

Weer rijd ik naar huis en denk aan de wedstrijden die voor studenten zijn 
georganiseerd als het gaat om robots die voetballen, rijtuigen die dwars door 

Australië rijden op zonne-energie en zelfs robots die een Rubiks kubus kunnen 
oplossen. Dit jaar is er weliswaar een studenten challenge georganiseerd over kassen 
in de stad, maar waarom hebben we eigenlijk geen wedstrijd tussen robots in de kas 
die tomaten plukken? Dat zou cool zijn! Laat de nerds uit Delft en Wageningen aan 
de slag gaan met de tuindersfamilies om de hele wereld te laten zien hoe onze 
circulaire kas er uit ziet. Hoeven we geen avonturiers met een enkeltje naar Mars  
te sturen, maar sturen we gewoon onze robots die daar als kwartiermaker in onze 
kassen alvast de planten klaar zetten en misschien wel de eerste vruchten plukken. 
Staan ze lekker klaar als wij aankomen. 
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11 Kennis maken met glastuinders

Het kwam bijna in ieder gesprek naar voren en dan ook nog eens bijna altijd 
op dezelfde manier verwoord: ‘Met het afschaffen van de productschappen hebben 
we het kind met het badwater weggegooid.’ De opgaven die wij hebben ten aanzien 
van het ontwikkelen van de circulaire kas en het invulling geven aan circulaire 
glastuinbouw zal ook om die reden veel vergen van alle partners in de keten: 
toeleveranciers van plantmateriaal, tuinders, kassenbouwers, producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen, waterschappen en uiteraard kennisinstellingen.’ 

Als ik met Nico van Ruiten spreek over de mogelijkheden van de circulaire kas 
en circulaire glastuinbouw in het algemeen en de innovaties die hiermee gepaard 
gaan in het bijzonder wil hij eerst even iets benadrukken. ‘Als jij praat over Mars, 
dan zeg ik dat onze reis al is begonnen. Wij als sector hebben in ieder geval de 
mentaliteit om verre oorden te verkennen en grenzen te verleggen. Het is 
noodzakelijk dat we gaan nadenken over hoe we de innovaties die een concept  
als de circulaire glastuinbouw vraagt met elkaar gaan organiseren.’

‘Het is daarbij vooral belangrijk dat we weer gaan werken aan duurzaam 
onderzoek. Dat wil zeggen onderzoek met een iets verdere horizon en met 
continuïteit in financiering en programmering. Dat is wel een opgave, want dat 
vergt samenwerking op de lange termijn en dat was traditioneel iets van de 
productschappen. Het afschaffen van de productschappen begint pijn te doen en we 
missen dit stukje collectiviteit. Maar ik ben realist genoeg om te zien dat we dit niet 
gaan terugdraaien. De vraag is dan wel hoe we de gewenste collectieve aanpak op 
een nieuwe manier vormgeven, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek.’

Deze analyse wordt gedeeld door Leo Marcelis. ‘Het lijkt alsof lange termijn 
onderzoek naar iets als voedselproductie op Mars beperkt is tot een project als  
Mars One. Dat is een geweldig initiatief, maar onze bijdrage betreft vooral kleine 
deelonderzoeken in Europese projecten. Een meer integrale en grootschaliger 
aanpak van alle innovaties op het gebied van duurzame voedselproductie, 
bijvoorbeeld ook in de vorm van vertical farming langs de lijn van de circulaire 
 kas zou heel mooi zijn. Of we nu naar Mars gaan of niet. Het idee van een volledig 
circulaire kas is immers vooral iets waar we hier op aarde dringend behoefte  
aan hebben met steeds meer mensen die steeds meer nodig hebben.’
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Nico van Ruiten wijst mij er op dat de bereidheid om onderzoek te onder-
steunen breed aanwezig is binnen de glastuinders in het algemeen en de leden van 
LTO Glaskracht Nederland in het bijzonder. ‘Recent hebben wij in het project ‘Kennis 
in je Kas’ onderzocht hoe ondernemers tegen onderzoek aankijken. Uit de resultaten 
van een enquête bleek dat ruim 90% van de respondenten van mening is dat 
voortzetting van deze onderzoeksprogramma’s noodzakelijk is. Zo’n 87% van die 
tuinders is ook bereid mee te betalen. Ondernemers vinden het belangrijk dat de 
overheid meefinanciert, dat alle glastuinbouwbedrijven mee betalen en dat de 
ontwikkelde kennis niet direct in het buitenland beschikbaar is.’

Het afschermen van kennis is ook een belangrijk aandachtspunt dat naar 
voren komt in het gesprek dat ik heb met Astrid van der Helm. ‘Wij ondersteunen 
als LTO Glaskracht Nederland verschillende gewascoöperaties. Zo’n coöperatie is 
altijd een heel mooi platform voor samenwerking op het gebied van innovatie. 
Maar ik zie dagelijks dat de leden met argusogen kijken naar ‘freeriders’ die niet 
meebetalen, maar wel de vruchten plukken van de uitkomsten. Dat steekt de 
deelnemers enorm. Je kunt dan natuurlijk wel aangeven dat degene die deelneemt 
en meebetaalt in de samenwerking een voorsprong heeft in vergelijking met 
degene die niet mee betaalt, maar die laatste heeft wel het voordeel van de 
besparing, in zowel tijd als geld.’ 

Een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn om meer met collectieve 
patenten te werken, waarbij degenen die mee hebben gewerkt in de gewas-
coöperatie die innovatie ‘gratis’ krijgen (hoewel zij natuurlijk wel hebben 
betaald in de vorm van tijd en geld) en degenen die niet hebben deelgenomen 
een licentie kunnen aanschaffen. Nu zou je kunnen zeggen dat wie geen licentie 
aanschaft, maar de innovatie gewoon toch doorvoert als freerider profiteert, 
maar daar zijn dan advocaten voor om dat gedrag te corrigeren. Ook het sociale 
aspect zouden tuinders kunnen aangrijpen om hun eigen buurman, die niet mee 
wil betalen voor collectief onderzoek, erop aan te spreken waarom hij/zij indirect 
het recht denkt te hebben mee te profiteren van de portemonnee van de andere 
buurman. 

 
We zullen dus op een andere manier kennis moeten maken met de tuinders. 

Een dergelijke ‘nieuwe’ manier van innoveren met patenten in coöperatief verband 
is noodzakelijk, want de tijd van de open innovatie via productschappen is voorbij. 

Dat was de tijd dat iedereen verplicht bijdroeg aan de ontwikkeling van kennis en 
dan ook recht had op deze kennis. Daar had je via de heffing immers mede voor 
betaald. Maar dat is verdwenen. Samenwerking kan niet meer worden 
afgedwongen. 

Sjaak Bakker blijft positief. ‘Willen we dat Nederlandse glas tuinbouw profiteert 
van het concept van de circulaire glastuinbouw dan moeten we vooral een nationaal 
programma opzetten. Want Europese subsidies vergen altijd samenwerking met 
buitenlandse partners en dus ook het weglekken van kennis. Dit nog los van de 
enorme bureaucratie die hiermee gepaard gaat. Gelukkig is in principe alle kennis in 
ons land aanwezig. Zelfs als we onverwachte allianties willen creëren. De thema’s 
zijn duidelijk: van robotisering tot duurzame materialen in de kas, van nieuwe 
substraten tot energieproductie, weerbare planten en waterzuivering.’

Het gaat ons vooral om de continuïteit van het onderzoek en het werken naar 

een stip op de horizon. Als dat Mars is, is dat in ieder geval een inspirerende 

gedachte.

 Sjaak Bakker, Wageningen University & Research

Binnen het research deel van ‘Wageningen’ is eigenlijk alle onderzoek 
toepassingsgericht en praktisch. Maar we moeten soms wel onderzoek uitvoeren 
dat jaren duurt, al was het alleen al omdat je meerdere groeiseizoenen hebt. Dus die 
tijdshorizon moet worden verlengd.’

‘Bijkomend voordeel is dat je onderzoekers kan vasthouden en dat je studies  
in de benen kan houden. Want er kan kritiek zijn op de grote aantallen buitenlandse 
studenten, maar zonder deze studenten zouden studies als Plantwetenschappen 
gewoon onvoldoende kritische massa hebben om te bestaan, omdat er te weinig 
Nederlandse studenten komen en er te weinig basisfinanciering vanuit het Rijk 
komt.’

Anneke van de Kamp geeft aan dat het voor ontwikkeling van nieuwe 
concepten belangrijk is als sector voldoende kapitaal te investeren in lange-termijn- 
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onderzoek. Zo stamt Kas als Energiebron als concept al uit het midden van de jaren 
‘90 en wordt nu doorgevoerd. 

‘We zullen dus nieuwe programma’s met nieuwe financieringsvormen 
moeten ontwikkelen die passen bij de nieuwe constellatie in de wereld van de 
glastuinbouw. Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat de schaalgrootte 
van veel bedrijven echt omhoog moet om internationaal mee te kunnen doen. Wat 
mij betreft kunnen daar ook nieuwe partners als ESA aan worden toegevoegd. En 
dan bedoel ik het European Space Agency, hoewel de European Seed Association 
misschien ook wel in beeld is.’ 

Rob Baan omarmt deze gedachte, maar heeft nog wel een aanvullende les.  
‘Ik zie dat wij onze kennis te weinig koesteren en beschermen. Laatst nog werd ik 
geconfronteerd met de vestiging van een buitenlandse concurrent in de regio die 
actief bleek te zijn geworven door de regionale ontwikkelingsmaatschappij. 
Hetzelfde geldt voor de eindeloze stromen buitenlandse studenten. Allemaal prima, 
maar ze hebben wel toegang tot alle kennis. Soms ook ontwikkelen ze die zelf en 
nemen die kennis vervolgens mee naar huis. Het ‘verdienmodel’ van de 
universiteiten moet meer zijn het creëren van toegevoegde waarde voor de  
BV Nederland en minder de collegegelden. Ik snap dat dit een verandering van 
financiën en organisatie vergt, maar dat is wel nodig willen wij omgekeerd  
onze kennis als bedrijf weer beschikbaar stellen.’

Financiering van onderzoek: het blijft moeilijk. Wieger Wamelink voert zijn 
onderzoek uit op basis van crowd funding. ‘Dat is een nieuwe methode, die je vooral 
als leuk moet zien. Het levert ons 15.000 euro per jaar op. Het betrekt mensen bij  
je project, maar het is geen stabiele basis voor langjarig onderzoek, want je moet 
ieder jaar opnieuw aan de bak. Verder is vrijdag mijn vrijwilligersdag voor het 
Marsonderzoek en krijg ik in natura veel van Mars One en tegenwoordig ook  
van Rijk Zwaan.’

 
Het enthousiasme van Wieger is aanstekelijk, maar het is tegelijk 

zorgwekkend dat onze bijdrage aan onderzoek naar duurzame voedselvoorziening 
in de ruimte afhankelijk is van vrijwilligerswerk en crowd funding, terwijl dat 
onderzoek wel degelijk ook directe praktische relevantie heeft. Het mooie van de 
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circulaire kas is dat we alle kennis in Nederland hebben om onze voorsprong te 
behouden en uit te bouwen. Zeker als we nieuwe allianties kunnen aangaan. 

Misschien zou door LTO Glaskracht Nederland zelfs wel een vernieuwende 
alliantie kunnen worden opgebouwd op het gebied van de circulaire kas en 
circulaire glastuinbouw met uiteraard de WUR en alle andere kennisinstellingen, 
maar ook met ESTEC, het Europees Centrum voor Ruimteonderzoek en Technologie 
in Noordwijk Nederland. ‘Van Naaldwijk tot Noordwijk’ als basisfilosofie voor het 
programma, zullen we maar zeggen. Dat zou een mooi begin zijn van onze reis op 
weg naar een circulaire kas die universeel toepasbaar is.
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12 Epiloog: Samen op reis

Het was in mijn jeugd een bekend spel: ‘Ik ga op reis en neem mee ...’. 
Tegenwoordig is dat met de smartphone een stuk makkelijker, want in zo’n 
apparaatje zit eigenlijk alles waar je vroeger je hele rugzak mee vulde: je zaklamp,  
je fototoestel, je kompas, je kaart, je woordenboek, je ticket, je geld in de vorm van 
een app van de bank en wat al niet meer.

Maar toch, stel we spelen het spel: ‘Ik ga naar Mars en neem mee...’. Wat zouden 
we dan meenemen? Wel hier aan het einde van dit boek wordt het tijd dat wij als 
tuinbouwnatie die de eerste glazen stad ter wereld bouwde, zeggen dat we op onze 
reis naar Mars een kas mee moeten nemen. Maar dan wel een volledig circulaire kas 
die in Nederland is gebouwd. Want het zou toch van de zotte zijn als straks de kas 
waar het voedsel op Mars in wordt verbouwd uit China of Amerika komt. 

De ‘Venlo 2 Green Space’ – zo noemen we onze nationale trots maar even – moet 
het eerste type worden van een ‘universele kas’ die ons overal en altijd voorziet van onze 
primaire levensbehoeften. De ‘Venlo 2 Green Space’ is de circulaire kas die het mogelijk 
maakt dat wij buitenaards gaan leven. En wat mij betreft wordt het prototype ‘Venlo 2 
Green Space’ als eerste circulaire kas neergezet op een grote internationale beurs. 

De ‘Venlo 2 Green Space’ is de kas die in alle opzichten het beste laat zien dat 
wij als BV Nederland op het gebied van Protected Horti Culture te bieden hebben 
aan de wereld… en daarbuiten. Een kas die energie levert, het water zuivert, waarin 
biologisch wordt geteeld terwijl we meer dan voldoende te eten hebben, waarin we 
ons eigen substraat maken, waarin planten zorgen voor een gezonde atmosfeer en 
waarin we alle andere innovaties kunnen beleven die wij als innoverende natie 
kunnen bedenken en die ons als tuinbouwnatie eenzaam aan de top laat staan.

Dit boek heeft laten zien dat een kennisinstelling als de WUR en een bedrijf als 
Rijk Zwaan daar al daadwerkelijk mee bezig zijn. Maar hoe zit het dan met de tuinders? 
Vergist u zich niet: als we het hebben over de circulaire kas, dan gaat het niet om de 
verre, verre toekomst. Het gaat ook om het oplossen van actuele problemen en het 
benutten van potentiële kansen. We moeten duurzaam produceren want onze 
ecologische voetafdruk op deze aarde moet kleiner worden. Maar we moeten ook 
producten blijven leveren voor een groeiende bevolking. Daar liggen de kansen.
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De ‘Venlo 2 Green Space’ – zo noemen we onze nationale trots maar even – moet 
het eerste type worden van een ‘universele kas’ die ons overal en altijd voorziet van onze 
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ons eigen substraat maken, waarin planten zorgen voor een gezonde atmosfeer en 
waarin we alle andere innovaties kunnen beleven die wij als innoverende natie 
kunnen bedenken en die ons als tuinbouwnatie eenzaam aan de top laat staan.

Dit boek heeft laten zien dat een kennisinstelling als de WUR en een bedrijf als 
Rijk Zwaan daar al daadwerkelijk mee bezig zijn. Maar hoe zit het dan met de tuinders? 
Vergist u zich niet: als we het hebben over de circulaire kas, dan gaat het niet om de 
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benutten van potentiële kansen. We moeten duurzaam produceren want onze 
ecologische voetafdruk op deze aarde moet kleiner worden. Maar we moeten ook 
producten blijven leveren voor een groeiende bevolking. Daar liggen de kansen.
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Circulaire glastuinbouw met als kers op de taart de circulaire kas, vormt 
daartoe de ideale kapstok. Daar kan iedere tuinder zich zonder meer bij aansluiten. 
Sterker nog, dat kan de hele keten: de teler, de kassenbouwer, de dijkgraaf, de 
onderzoeker, de transporteur en alle anderen die in de sector werkzaam zijn. En  
het mooie is: het geheel is meer dan de som der delen, want de circulaire kas kan 
een concept zijn dat versterkend werkt op de marketing van iedere afzonderlijke 
ondernemer. Maar vooral biedt het ook kansen om middels een gezamenlijk 
grootschalig en meerjarig onderzoeksprogramma de glastuinbouw een enorme 
impuls te geven en wereldwijd voorop te blijven lopen. 

Deze ambitie om de beste te zijn en te blijven moeten we gewoon hebben.  
En we hebben er én de kennis én de economische slagkracht voor. Bij de leden  
van LTO Glaskracht Nederland, de telersverenigingen, de onderzoeksinstellingen, 
zaad- en veredelingsbedrijven, tuinbouwtoeleveranciers, de universiteiten, de 
leveranciers van kassen, de energiebedrijven en misschien in de toekomst ook wel 
bij ESTEC is alle kennis aanwezig om binnen Nederland te werken aan de sprong 
voorwaarts. We hebben de juiste opleidingen voor goed geschoold personeel bij de 
WUR en onze hogescholen als HAS Den Bosch, InHolland en de groene opleidingen 
als Lentiz, Wellant en Helicon. En met een overheid die haar financiën op orde heeft 
en een glastuinbouwsector die economisch gezond is, bestaat ook de economische 
slagkracht om invulling te geven aan de circulaire glastuinbouw. 

Wie deze illustere alliantie van tuinders, leveranciers, kennisinstellingen  
en overheden bekijkt, kan niet anders dan constateren dat het moet lukken dat 
Westland straks een glazen stad op Mars is. En onze circulaire kas biedt daarvoor 
een prima basis. Kortom, laten we ons allemaal verzamelen rond dit concept en 
laten we deze reis beginnen met een tussenstop op een grote internationale beurs, 
en wel met het neerzetten van een circulaire kas zoals we die op Mars zouden 
willen vormgeven. Onze Nederlandse bijdrage aan een groen bestaan op de rode 
planeet, vertaald naar hedendaagse praktische oplossingen voor de tuinder. De 
circulaire kas is een Nederlandse kas die de basis kan zijn voor een gezond leven 
voor volgende generaties. Of ze nu op de derde of de vierde rots van de zon wonen: 
de Nederlandse glastuinder zal toekomstige generaties altijd voorzien van 
hoogwaardige producten op de meest duurzame wijze geteeld. De reis kan 
beginnen. Voorwaarts Mars!

De circulaire kas en de circulaire glastuinbouw zoals die in dit boek zijn 
voorgesteld, kunnen alleen realiteit worden als de knelpunten op korte termijn 
worden opgelost. Dat geldt met name op het gebied van plantgezondheid. De 
ambities in dit boek dienen dan ook als vergezicht voor hen die een rol hebben in 
het oplossen van die knelpunten en die de voorwaarden bepalen waarin de 
glastuinbouw in Nederland kan werken. Daarbij is voorsprong in techniek en 
duurzaamheid ten opzichte van concurrenten een prima onderscheid, maar 
voorwaarde voor ondernemers is wel dat zij de concurrentie aan kunnen.

Het is gebleken dat ‘de man op de maan’ – waarvan president Kennedy tijdens 
een toespraak in 1963 aangaf dat deze nog voor het einde van dat decennium op  
de maan zou moeten rondlopen – voor een enorme technologische impuls heeft 
gezorgd. Het ruimtevaartprogramma dat daarvoor werd opgesteld vormde de basis 
voor de hittebestendige materialen die we tegenwoordig overal in huis gebruiken, 
voor de computer waarop dit boek is geschreven en voor het internet dat de 
Nederlandse telers gebruiken om hun planten te verkopen. Maar het heeft Amerika 
ook bovenaan de internationale top geplaatst voor wat betreft innovatie en 
concurrentiekracht. 

Wij hebben als BV Nederland ook de ervaring dat grote ambities kunnen 
leiden tot krachtige economische impulsen. Ook al is de aanleiding soms minder 
prettig. Het beste voorbeeld daarvan is te vinden op het gebied van waterbeheer.  
In 1953 na de Watersnoodramp was het genoeg, wij zouden onze bevolking en ons 
land beveiligen tegen de zee en stelden het Deltaplan op. Overheid, bedrijfsleven  
en kennisinstellingen werkten samen in een meerjarig actie- en onderzoeks-
programma, dat boven alle politieke ideologieën uitsteeg. 

Niet alleen is met het Deltaplan de basis gelegd voor een veilig land onder de 
zeespiegel, ook de economische spin-off van het deltaprogramma bleek ongekend. 
Sindsdien wordt Nederland wereldwijd gezien als de absolute top op het gebied van 
waterbeheer en komt iedereen hier kijken en kopen. Het mooie is dat als het gaat 
om de glastuinbouw we nu ook al tot de wereldtop behoren. Maar het gaat er nu 
ook om dat we met één wervend verhaal, één gezamenlijk concept naar buiten 
treden. Een concept dat het mogelijk maakt om al het moois dat we bieden aan 
gezonde voeding en geluk in onderlinge samenhang aan de wereld te tonen. 
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het mooie is: het geheel is meer dan de som der delen, want de circulaire kas kan 
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grootschalig en meerjarig onderzoeksprogramma de glastuinbouw een enorme 
impuls te geven en wereldwijd voorop te blijven lopen. 

Deze ambitie om de beste te zijn en te blijven moeten we gewoon hebben.  
En we hebben er én de kennis én de economische slagkracht voor. Bij de leden  
van LTO Glaskracht Nederland, de telersverenigingen, de onderzoeksinstellingen, 
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bij ESTEC is alle kennis aanwezig om binnen Nederland te werken aan de sprong 
voorwaarts. We hebben de juiste opleidingen voor goed geschoold personeel bij de 
WUR en onze hogescholen als HAS Den Bosch, InHolland en de groene opleidingen 
als Lentiz, Wellant en Helicon. En met een overheid die haar financiën op orde heeft 
en een glastuinbouwsector die economisch gezond is, bestaat ook de economische 
slagkracht om invulling te geven aan de circulaire glastuinbouw. 

Wie deze illustere alliantie van tuinders, leveranciers, kennisinstellingen  
en overheden bekijkt, kan niet anders dan constateren dat het moet lukken dat 
Westland straks een glazen stad op Mars is. En onze circulaire kas biedt daarvoor 
een prima basis. Kortom, laten we ons allemaal verzamelen rond dit concept en 
laten we deze reis beginnen met een tussenstop op een grote internationale beurs, 
en wel met het neerzetten van een circulaire kas zoals we die op Mars zouden 
willen vormgeven. Onze Nederlandse bijdrage aan een groen bestaan op de rode 
planeet, vertaald naar hedendaagse praktische oplossingen voor de tuinder. De 
circulaire kas is een Nederlandse kas die de basis kan zijn voor een gezond leven 
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de Nederlandse glastuinder zal toekomstige generaties altijd voorzien van 
hoogwaardige producten op de meest duurzame wijze geteeld. De reis kan 
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