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Gezondheid & Geluk: 
pak de handschoen op!

Een beleving om niet meer te verge-
ten, dat kregen de bezoekers van de 
regiobijeenkomst en ledenvergade-
ring van LTO Glaskracht Westland 
op 12 april voorgeschoteld. In de 
nieuwe aanbouw van Koppert Cress 
betraden de bezoekers een speciaal 
ingerichte ruimte. Zonder schoenen 
en sokken gingen alle gasten over 
het ‘blote voeten pad’ door de ‘Tun-
nel naar geluk’. De tunnel bestond 
uit de mooiste planten en bloemen 
die het Westland te bieden heeft, 
aangevuld met prachtige groenten. 
Al deze producten werden belan-
geloos geleverd door Westlandse 
glastuinbouwbedrijven en lieten op 
geweldige wijze zien hoeveel moois 
en gezonds de tuinbouw te bieden 
heeft. 

Het blote voeten pad 
In de ‘tunnel van geluk’ kon ook 
een zijpad ingeslagen worden naar 
de zuurstofkoepel van ‘Air so Pure’ 
waar iedereen kon genieten van een 
boost van door planten geproduceer-

de frisse lucht. Op de facebookpagina 
van LTO Glaskracht Westland wordt 
u meegevoerd op deze prachtige reis. 
Na de algemene ledenvergadering 
van LTO Glaskracht Westland ging 
de thema-bijeenkomst ‘Gezondheid 
en Geluk’ van start onder leiding van 
Marc de Hond. Aangevangen werd 
met een box-match tussen Rob Baan 
en John Overgaag. Zij daagden elkaar 
uit over de vraag waar de toekomst 
ligt van de glasgroenteteelt: bij pro-
duceren voor een zo laag mogelijke 
kostprijs of voor een zo hoog mogelij-
ke prijs? Effciënt produceren tegen zo 
laag mogelijk kosten is volgens John 
Overgaag juist waar de Nederlandse 
glastuinders zo goed in zijn. Rob Baan 
verweerde zich door in te brengen 
dat het vervolgens niet logisch is om 
deze tegen de laagste prijs te willen 
verkopen. De heren kwamen al gauw 
samen tot de conclusie dat het nodig 
is om de gezonde en goede Nederland-
se producten goed te vermarkten en 
dat het belangrijk is om daar als pro-
ducenten meer samen ‘de lead’ in te 
nemen.  

John Overgaag en Rob Baan 
‘in gevecht’. 
De match bleef onbeslist en beide he-
ren verlieten de boxring ongeschon-
den. Vervolgens gaven studenten van 
de The New School in Amsterdam toe-
lichting op de benefietavond om geld 
in te zamelen voor de stichting ‘Fight 
Cancer’ die aansluitend plaats heeft 
gevonden op zaterdag 14 april op de-
zelfde locatie. Er is deze avond ruim 

€ 23.000,- opgehaald voor het goede 
doel, Fight Cancer. 
Vervolgens betrad Wilma Oosthoek 
de ring en hield een vurig pleidooi 
voor het veranderen van de aanpak in 
de medische wereld door niet meer te 
focussen op het behandelen van ziek-
tes maar het voorkomen van ziektes 
door goede voeding. Zij hield de glas-
tuinbouwondernemers voor dat zij 
een prachtig product in handen heb-
ben dat kan helpen om de wereld ge-
zonder te maken. “Daar wordt niet al-
leen in de medische wereld te weinig 
mee gedaan, maar ook de tuinbouw 
zou dit veel meer uit moeten dragen”, 
vind Wilma Oosthoek. Zij gaf de on-
dernemers de uitdaging mee om ac-
tief mee aan de slag te gaan. Later 
hield ook Kees Janssen van FachJan 
een vurig pleidooi om vanuit de glas-
tuinbouw veel meer uit te dragen dat 
ook onze bloemen en planten zorgen 
voor gezondheid en geluk. “Het is niet 
makkelijk om daar als ondernemer 
in de glastuinbouw mee aan de slag 
te gaan, maar het loont wel.” Hij riep 
de ondernemers op om actief mee te 
doen met acties en promoties voor 
meer groen en bloemen in school-
klassen, ziekenhuizen, kantoren en 
woningen. Groen en bloemen heb-

ben een gewezen gunstig effect op het 
klimaat en ook op het welbevinden. 
In de sector wordt hard gewerkt aan 
het ontwikkelen van concepten die 
het makkelijk maken om groen en 
bloemen te houden. “Maar dat moet 
de mensen wel verteld worden en we 
moeten het laten zien. Grijp elke kans 
aan om dat te doen want dat biedt 
enorme kansen voor onze sector”, 
sloot Kees Janssen zijn pleidooi af. 
Tussendoor gaf spreker Lucas Jan-
sen met zijn copiloot, de Dordrechtse 
bloemist Eric Pannenborg, aan dat 
er ook nog veel kansen liggen in het 
goed opleiden van bloemisten en win-
kelmedewerkers in het omgaan met 
bloemen. “Als jullie bloemen er goed 
bij staan in de winkel, worden ze ook 
gekocht’, gaf hij de ondernemers mee. 
Al met al kregen de ondernemers van 
LTO Glaskracht Westland tijdens de 
regiobijeenkomst heel wat stof tot 
nadenken mee. Afgesloten werd met 
een gezond diner, verzorgt door top-
kok Bob Hutten van Kopper Cress, 
geheel in de lijn van Dutch Cuisine. 

Het blote voeten pad.  Foto: PR

  Foto: PR

Het gezonde groene buffet tijdens de ALV.  Foto: PR

Luchtzuiverende systemen 
tentoongesteld op Keukenhof
De Keukenhof, met 1,4 miljoen bezoe-
kers per jaar één van de best bezoch-
te attracties van Nederland, laat dit 
seizoen (22 maart – 13 mei 2018) ver-
schillende tuinbouwinnovaties zien. 
Groen is meer dan mooi: het draagt 
bij aan het welzijn van mensen, de 
akoestiek in ruimtes en luchtkwa-
liteit. Via bewustwording over deze 
waarden van groen werkt SIGN met 
partners in strategische programma’s 
om de markt voor planten te vergro-
ten.
In het Willem-Alexander paviljoen 
staan drie systemen opgesteld, die 
de luchtkwaliteit meten en op basis 
daarvan ventilatie langs planten 
regelen (groene wanden van SIGN-
Cloudgarden, de keramische pot 
van Clairy en een bloementoren van 
SIGN-Growup Concepts ‘Greennest 
Tower’). Deze systemen kunnen de 
luchtkwaliteit gegarandeerd en meet-
baar verbeteren, omdat de planten 
schadelijke stoffen (zoals formalde-

hyde en benzeen) uit de lucht filteren. 
Bovendien verbeteren de planten de 
luchtvochtigheid. De Clairy is een 
consumentenproduct. De groene wan-
den en roestvrijstalen bloementoren 
zijn bestemd voor de zakelijke markt.
De Keukenhof richt zich van oor-
sprong exclusief op bloemen; de laat-
ste jaren neemt de interesse voor de 
meerwaarde van planten toe. SIGN 
heeft de vernieuwende systemen la-
ten ontwerpen. De ontwikkeling is 
ondersteund door een breed netwerk 
van bedrijven en instellingen, waar-
onder RoyalFloraHolland, Van der 
Tol Hoveniers, Waterdrinker, Sti-
muflori, Priva, Nieuwkoop Europe, 
VHG, Anthura en Florist Holland. 
De getoonde systemen komen voort 
uit het SIGN programma Waard&vol 
groen.
Stichting SIGN is een initiatief van 
LTO Glaskracht Nederland en heeft 
voor haar innovatieprogramma een 
alliantie met het ministerie van LNV.

Niek Jan van Kesteren 
1e onderhandelaar cao Glastuinbouw
Niek Jan van Kesteren is bereid ge-
vonden als 1e onderhandelaar voor 
de cao Glastuinbouw op te treden. 
Van Kesteren is algemeen directeur 
van VNO NCW en MKB Nederland 
geweest en heeft nu zitting in de Eer-
ste Kamer. Hij vervangt in deze rol 
Leo van der Zon die onlangs op veel 
te jonge leeftijd overleed.
LTO Glaskracht Nederland en Plan-
tum overleggen heel frequent over 
de naderende cao-onderhandelin-

gen. Het lastige rondom de stand 
van zaken en de inzet van LTO Glas-
kracht Nederland in deze fase is dat 
we terughoudend zijn als het gaat om 
informatieverstrekking naar derden. 
Wat we wel kunnen zeggen is dat we 
met de ledenenquête ontzettend veel 
input hebben ontvangen. Het is dui-
delijk dat er een opdracht ligt. Zodra 
wij u van informatie kunnen voor-
zien, doen we dat. 

EnergiekEvent 2018: 
glastuinbouw op weg naar gasloos
De glastuinbouw zonder aardgas; de 
vraag is niet of de glastuinbouw dat 
kan, maar wanneer. Dat stelde Sjaak 
van der Tak, voorzitter van LTO Glas-
kracht Nederland tijdens het Ener-
giekEvent op donderdag 5 april. Het 
EnergiekEvent is het jaarlijkse event 
van Kas als Energiebron, Delphy en 
Wageningen University & Research. 
Van der Tak gaf aan dat er hard met 
het ministerie LNV wordt gewerkt 
aan het nieuwe klimaatakkoord. Om 
de ambitieuze doelen te bereiken is 
niet alleen hulp van de overheid no-
dig, maar ook provincies en gemeen-
ten. Inmiddels staan al meer dan 50 
projecten in de startblokken op het ge-
bied van energie- en CO2-voorziening. 
Dat inventariseerde de Greenports re-

cent, dit is nog los van projecten voor 
onderzoek en kennisoverdracht. De 
glastuinbouw is daarmee goed op 
weg, maar er moet ook flink wat ge-
beuren, benadrukte Van der Tak.
Remco de Boer, publicist over ener-
gietransitie in onder andere BNR 
nieuwsradio, prees de sector over de 
inspanning om los te komen van het 
gas. Hij noemde daarbij de inspannin-
gen rondom aardwarmte. Hij riep de 
sector wel op om reëel te blijven in de 
ambities en vooral ook nuchter in de 
aanpak. Naast bovengenoemde twee 
sprekers werden er middels rondlei-
dingen en workshops recente kennis 
gedeeld die het afgelopen jaar is op 
gedaan in met name onderzoekspro-
jecten van Kas als Energiebron. 

Goed werkgeverschap essentieel
Om in de huidige arbeidsmarkt con-
currerend te kunnen zijn, is meer 
nodig dan alleen een goed salaris bie-
den. LTO Glaskracht Nederland start 
daarom een programma Goed Werk-
geverschap. De ondernemers die al 
verregaand met het personeelsbeleid 
aan de slag zijn gaan we faciliteren, 
de ondernemers die net gestart zijn 
of nog twijfelen willen we adviseren 
en begeleiden.

Voor het creëren van bewustwording 
en ondernemers zich een beeld te la-
ten vormen van goed werkgeverschap 
ontwikkelen we de volgende instru-
menten:

• Flyer met checklist / quick scan
• Rekentool, waarmee een onderne-

mer kan uitrekenen wat investeren 
in personeel in euro’s kan opleve-
ren. Dit instrument is samen met 

Stigas en Kasgroeit ontwikkeld.  
Een HR-scan om aandachtspunten 
voor ondernemers inzichtelijk te 
maken. We ontwikkelen deze in sa-
menwerking met Kasgroeit. 

Tot slot gaan we alle instrumenten 
die beschikbaar zijn op een logische 
wijze ordenen en beschikbaar stel-
len. Dit willen we doen in een tool-
box. Ook deze gaan wij ontwikkelen 
in samenwerking met Kasgroeit. De 
instrumenten zijn te downloaden 
via de website van LTO Glaskracht 
Nederland, thema arbeid, visiedocu-
ment Arbeid. 

Ons advies: Ga niet zitten wachten tot  
alles klaar is, heeft u vragen over het 
personeelsbeleid neem dan contact 
op met Anneke Postma van Kasgroeit 
via: 070 - 307 50 33 of  info@kasgroeit.
nl 

Warmte Samenwerking Oostland 
van start

Op dinsdag 17 april zijn gemeenten 
Lansingerland en Pijnacker-Noot-
dorp en LTO Glaskracht Nederland 
het initiatief Warmte Samenwerking 
Oostland (WSO) gestart. Doel van de 
samenwerking is een uitvoerbaar 
plan voor een gebiedsdekkend warm-
te- en CO2-net te ontwikkelen.
Via het warmte- en CO2-net kan zo-
wel warmte van lokale bronnen (bij-
voorbeeld geothermie en biomassa) 
als restwarmte vanuit de Rotter-
damse haven worden geleverd aan 
woonwijken, glastuinbouwbedrijven 
en andere bebouwde omgeving. Een 
belangrijke aanleiding is de oproep 
van minister Wiebes om het gebruik 
van Groninger gas te reduceren. Een 
warmtenet is daarnaast gewenst om 
de CO2-emissie in de regio terug te 
brengen en bovendien een noodza-
kelijke voorwaarde voor de glastuin-

bouw om klimaatneutraal te kunnen 
produceren.
De planontwikkeling moet in 2018 en 
2019 plaatsvinden waarmee tevens 
een beeld ontstaat over de haalbaar-
heid. De initiatiefnemers riepen 
omliggende gemeenten en marktpar-
tijen, zoals netbeheerders en warm-
te-exploitanten, op te participeren in 
dit traject om tot goed doorleefde en 
onderbouwde planvorming te komen. 
De plannen worden toegejuicht en 
ondersteund door de Provincie Zuid-
Holland, zo meldde gedeputeerde Han 
Weber bij de start van de samenwer-
king, die plaatsvond bij Plantenkwe-
kerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk. 
Op deze plek is al in het ‘klein’ te 
aanschouwen wat de warmtesamen-
werking in het groot beoogt, namelijk 
het koppelen van lokale bronnen aan 
een warmtenet.

(V.l.n.r.: Nico van Ruiten, Theo Ammerlaan, Han Weber, Jeroen Heuvelink en Bob 
van der Deijl.  Foto: PR

Vandaag de dag 
zijn veel mensen  
bezig met gezond-
heid. Wij laten 
ons beter infor-
meren over ons 
voedsel en willen 
weten hoe ons 

eten wordt geproduceerd. Bovendien 
zijn steeds meer mensen zich bewust 
van de minimale hoeveelheid groente 
en fruit, die voor een gezonde levens-
stijl nodig zijn.  Het voedingscentrum 
adviseert minimaal 250 gram groente 
en 2 stuks fruit per dag. De overheid 
heeft veel geld gestoken in deze voor-
lichtingscampagne. 
We weten dus wat goed voor ons is, 
maar toch gaan we elk jaar minder 
groente eten.  Als voorzitter van een 
branche, die gezondheid en geluk 
produceert, vraag ik me af wat wij 
kunnen doen om de consumptie van 
groente te verhogen.  Onze maat-
schappij geeft veel geld uit aan het 
‘beter’ maken van mensen, maar vol-
gens mij kunnen we beter meer geld 
besteden aan preventie.  Dus voorko-
men dat mensen ziek worden.  Echter 
zolang junkfood goedkoper is dan een 
gezonde maaltijd wordt het niet mak-
kelijk om het tij te keren. Toch kunnen 
wij als sector hierin volgens mij een 
rol spelen. Kunnen wij met elkaar op 
scholen en kantoren gezonde maaltij-
den en gezonde snacks aan gaan bie-
den? Uiteraard voor een mooi prijsje. 
Misschien brengen wij dan straks de 
Gezonde Groene Euro Knaller, een ge-
zonde lunch voor maar 1 euro….
Gezondheid gaat veel verder dan al-
leen gezonde voeding. We brengen 
veel tijd door op kantoor. Ook daar 
kunnen we werken aan een gezonde 
en inspirerende omgeving . Hier zie 
ik ook een belangrijke rol voor de 
glastuinbouw. Planten hebben een 
luchtzuiverende werking en bloemen 
fleuren onze werkomgeving op. Zo le-
veren beide een belangrijke bijdrage 
aan de gezondheid en het geluk van 
werknemers. Helaas kom ik groene 
kantoren nog maar nauwelijks tegen. 
Ons gemeentehuis is daarop helaas 
geen uitzondering. Het is een schit-
terend gebouw, de architect heeft 
goed werk afgeleverd. Alleen jammer 
dat de architect de groene planten in 
het gebouw vergat op te nemen. Een 
gemeentehuis in het Westland is het 
visitekaartje van de glastuinbouw, die 
hoort toch vol te staan met groene 
planten? 
Gezondheid en geluk dat mag het 
Westland nog veel meer uitstralen. 
Wij zijn het centrum van de interna-
tionale glastuinbouw. Deze ambitie 
komt alleen tot uiting als we dat 
met elkaar meer gaan uitstralen. Wij 
kunnen de kantoren aan kleden met 
groene planten, voorzien van mooie 
geurende bloemen en tevens een ge-
zonde lunch serveren. 
Samen kunnen we het tij keren. Zodra 
de coalitie in het Westland is ge-
vormd en de wethouders bekend zijn, 
willen wij samen met hen Gezondheid 
& Geluk gaan uitdragen. Uiteraard 
beginnend met het gemeentehuis. 

Jacco Vooijs, 
voorzitter LTO Glaskracht Westland 
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