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Tuinbouwtrots op 
z’n best!

Het eerste week-
end van augustus 
was het zover; 
het Varend Corso. 
Een hoogtepunt 
voor het West-
land en voor mij 
een moment van 
trots om hier te 
mogen werken. 

Het was een geweldige editie met 
tropische temperaturen, een record-
aantal bezoekers en zelfs gasten uit 
Holambra, Brazilië. Ontzettend knap 
dat de figuranten, die in geweldige 
kostuums dansend en zingend door 
de wateren varen, op de 41 boten 
alle verse bloemen, planten, groenten 
én zichzelf fris wisten te houden. Zo 
konden de 550.000 toeschouwers 
− en ongetwijfeld nog veel meer via 
WOS en social media − meegenieten 
van al dat moois dat de tuinbouw de 
wereld te bieden heeft. Nieuw was dit 
jaar dat Koppert Cress en Rijk Zwaan 
vanaf hun Corsoboten de boodschap 
voor het eten van meer groente zo 
expliciet overbrachten. Steeds meer 
wordt het Varend Corso een profes-
sionele tuinbouwpromotie met een 
‘gezonde boodschap’, naast het feit 
dat het een gezellig evenement is. 
Sinds 1 juli heb ik het stokje over 
mogen nemen van Jaap van Duijn 
als voorzitter van Greenport Food & 
Flower Xperience (GFFX). GFFX en 
het Varend Corso hebben gemeen 
dat ze bijdragen aan de promotie 
van de tuinbouw. GFFX doet dat 
jaarrond in het World Horti Center 
(WHC) op de bovenetage met een 
vakbeurs van zo’n 30 sierteelt- en 
groentebedrijven. Samen met het on-
derwijs (vooral MBO Westland, maar 
inmiddels ook hbo en wo), onderzoek 
(Demokwekerij) en de overheid gaan 
we ervoor om hét mondiale kennis- 
en innovatiecentrum van de tuinbouw 
te zijn. Het eerste halfjaar hebben we 
al meer dan 20.000 bezoekers in het 
WHC mogen ontvangen, waarvan 
40% uit het buitenland. Na de eerste 
opstartperikelen werken we nu aan 
onze strategie voor de komende vier 
jaar. Dit alles om die droom waar te 
maken waarvan het WHC maar het 
begin is. Zo willen we doorgroeien 
met een start-up center dat bruist 
van de innovatieve ondernemers, 
topfaciliteiten zoals test-centers en 
labs en huisvesting van studenten en 
expats. Ik doe mijn best om vanuit 
mijn nieuwe rol hieraan bij te dragen, 
maar we hebben alleen succes als we 
het met elkaar doen. Heeft u een idee 
of wilt u bijdragen aan deze droom, 
meldt u zich dan bij het WHC. West-
land for the world!

Inge Vermeulen,
Algemeen directeur Patijnenburg

Colofon
Deze pagina valt onder redactionele 
verantwoordelijkheid van 
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Jacco Vooijs: voorzitter
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Leonie Claessen: regio ondersteuner
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website: www.ltoglaskrachtwestland.nl

Relatiebeheerders
Jos van Kester: 06-46216729
Meldpunt Herstructurering
Kees Duijvesteijn: 06-50684311
Ab van Marrewijk: 06-39639131

Ondernemers Klankbord
www.ondernemersklankbord.nl
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Drie dagen feest én glastuin-
bouwpromotie op het water

Afgelopen 3, 4 en 5 augustus was het 
weer tijd voor het jaarlijks terugke-
rende Varend Corso op de wateren 
van het Westland en omstreken. 
Het mooie zomerweer bracht veel 
publiek op de been, maar was ook 
een flinke uitdaging voor de deelne-
mende boten vol bloemen, planten 
en groenten. Het Varend Corso 2018 
trok ruim een half miljoen bezoe-
kers.

Er deden deze 21e editie een vijftal 
nieuwkomers mee met een boot naar 
eigen inzicht ingericht op het thema 
‘Helemaal Hollands’. Onder hen or-
chideeën- en anthuriumkweker An-
thura dat dit jaar haar 80-jarig jubi-
leum viert en orchideeënveredelaar 
Floricultura. Deze sterke planten 
kunnen wel tegen een stootje, maar 
toch deed hier en daar een gieter met 
water wonderen. Ook voor de organi-
satie en deelnemers op de boten zelf, 
want daar gingen er in drie dagen tijd 
8500 flesjes water doorheen.

Bloemen, planten, groenten én tech-
niek
Een opvallende nieuwkomer was ook 
de ‘techniekboot’ op initiatief van de 
techniek- en toeleverende bedrijven-
de De Hoog Techniek, Tuprotec, DL 
Plastics, Power Plastics en Qkas. Op 
deze boot werd het ontstaan van de 
Westlandse kas uitgebeeld, waarbij 
over alle elementen goed was nage-
dacht. Zo hing het zwarte plastic zeil 
rondom de boot daar niet bij gebrek 
aan bloemen, maar om gronddoek uit 
te beelden dat wordt gebruikt bij het 
stomen van kassen. Misschien varen 
er volgend jaar meer techniekbedrij-
ven en toeleveranciers mee met een 
eigen boot?
Ook kan de solarboot van nieuwko-
mer ISW Hoogeland met recht ook 
een ‘techniekboot’ genoemd worden. 
Deze boot was ook zonder versiering 
een opvallende verschijning die nog 

maar eens benadrukte dat er volop 
nagedacht wordt over energiegebruik 
in de sector.

Dutch Cuisine
Maar naast alle bloemen, groenten 
en planten aan boord van de deelne-
mende boten draait het Corso ook om 
vermaak, al dan niet met een serieu-
ze ondertoon. In deze categorie valt 
Koppert Cress met Rob Baan en zijn 
groente promotie. Vanaf de boot wer-
den de mensen opgeroepen om vooral 

meer groente te eten en minder vlees. 
Volgens de formule van Dutch Cui-
sine, 80% groenten en 20% vlees. 
Eigenlijk gebeurt er in ruim uur tijd 
waarin de boten voorbijvaren teveel 
om allemaal hier op te noemen. De or-
ganisatie streeft ernaar elk jaar weer 
zoveel mogelijk te laten zien van wat 
de glastuinbouw te bieden heeft. Ook 
worden er prijzen uitgereikt in ver-
schillende categorieën, waaronder de 
originaliteitsprijs voor het varende 
groentekistje.

Volgend jaar
Dit jaar kijken kan niet meer, maar 
volgend jaar zal er met een nieuw 
thema ook weer genoeg te zien zijn. 
In 2019 vaart het Varend Corso weer 
langs op 2, 3 en 4 augustus. En voor 
wie er echt geen genoeg van kan krij-
gen zijn er ook nog veel foto’s en film-
pjes te vinden op de sociale media van 
het Varend Corso (Instagram, Face-
book). Voor meer informatie: Varend 
Corso, www.varendcorso.nl en via e-
mail: info@varendcorso.nl.

Eén van de boten die meevoer in het Varend Corso was versierd als Westlands kistje.  Foto: LTO Glaskracht

Strengere eisen 
importplanten hebben 
grote consequenties
Door nieuwe Europese regelgeving 
worden de eisen aan importplanten 
en -plantmateriaal van buiten de EU 
strenger. Vanaf 14 december 2019 
geldt een importverbod voor hoog-ri-
sico-planten. Het importverbod wordt 
pas opgeheven als een risicoanalyse 
aantoont dat de planten die geïmpor-
teerd worden, voldoen aan de eisen 
van de Europese Unie. 

Lijst hoog-risico-planten
Onder andere LTO Nederland en de 
overheid zetten de afgelopen jaren in 
op het voorkomen van een algemeen 
geldend importverbod van plantma-
teriaal uit landen buiten de EU. Dit 
leidde er toe dat een algemeen import-
verbod er niet is gekomen. Als alter-
natief is een artikel opgesteld dat een 
importverbod mogelijk maakt voor 
planten en plantmateriaal met een 
verhoogd risico. Het betreft planten 
waarvoor nog geen volledige risico-
analyse beschikbaar is en waarvan 
bekend is dat ze plagen en ziekten 
kunnen meebrengen die een risico 
vormen voor de EU.

De Europese Commissie publiceerde 
twee weken geleden de conceptlijst 
met planten die een hoog risico vor-
men. De volgende planten staan op 
de lijst: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, 
Annona, Bauhinia, Berberis, Be-
tula, Caesalpinia, Cassia, Castanea, 
Cornus, Corylus, Crataegus, Cycas, 
Diospyros, Eucalyptus, Fagus, Ficus, 
Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, 
Juglans, Ligustrum, Lonicera, Ma-
lus, Nerium, Ostrya, Persea, Popu-

lus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, 
Sorbus, Syringa, Taxus, Tilia, Ulmus, 
Ullucus tuberosus.

Inzet LTO Glaskracht Nederland en 
LTO Nederland
LTO Nederland en LTO Glaskracht 
Nederland leveren rechtstreeks in-
breng bij deze consultatie, waarbij 
de inzet zich richt op:
•  Transparantie in 

totstandkoming van deze lijst;
• Lijst mede baseren op het aantal 

intercepties (zie Europhyt);
• Duidelijkheid over welke plagen 

en ziekten door betreffende 
plantensoort kunnen worden 
meegenomen. Als de teler/
handelaar weet welke plagen en 
ziekten bedreigend zijn, dan kan 
dit ook meer kennis opleveren 
over risico’s en pathways;

• Uitzondering bepleiten voor 
weefselkweekmateriaal, zaden 
en stekken;

• Pleidooi om planten waarvoor 
al noodmaatregelen gelden niet 
meer op te nemen op de lijst met 
hoog-risico-planten (het is voor 
deze plantensoorten immers al 
goed gereguleerd);

• Pleidooi om Ficus en Cycas van 
de lijst te krijgen;

• Aandacht voor telers met 
productielocaties in landen 
buiten de EU.

U kunt voor 15 augustus 2018 
reageren op de lijst met ‘high 
risk plants’ via de website van de 
Europese Commissie (ec.europa.eu).

Toepassing biologische 
 bestrijders in de glastuinbouw 
toegenomen
De nieuwe aangepaste cijfers over 
gebruik van de biologische bestrij-
ders in de glastuinbouw zijn deze 
week gepubliceerd door het CBS. In 
de meeste kassen worden biologische 
bestrijders zoals roofmijten en sluip-
wespen ingezet voor de bestrijding 
van ziekten of plagen.
In de periode 2012–2016 is het opper-
vlakte glastuinbouw met de toepas-
sing van biologische bestrijders ge-
stegen. In 2016 werd in 85 procent van 
de kassen gewerkt met biologische 
bestrijders, in 2012 was dit in nog in 
ongeveer 70 procent.
De telers van tomaten, komkommers 

en paprika’s werkten in 2016 in vrij-
wel alle kassen met biologische be-
strijders. In 2012 werd ook al in bijna 
alle tomatenkassen gewerkt met bio-
logische bestrijders. In de komkom-
mer- en paprikateelt was dit toen 
nog in minder dan 90 procent van de 
kassen het geval. In de sierteeltteelt 
onder glas werden in 2016 in 7 op de 10 
kassen biologische bestrijders inge-
zet. Dit was in 2012 nog in 45 procent 
van de kassen. Biologische bestrij-
ders zijn noodzakelijk voor gezonde 
en duurzame producten van groenten 
en siergewassen in de glastuinbouw.

Groente- & Fruitbrigade 
redt eerste paprika’s en 
tomaten
Dankzij inzet van Westlandse bedrij-
ven en vrijwilligers heeft Voedsel-
banken Nederland in enkele maan-
den een groenten- en fruitverzamel-
punt opgezet op het ABC-terrein 
in Poeldijk. Afgelopen week zijn de 
eerste pallets groenten en fruit gele-
verd aan Voedselbank Rotterdam.

Een half jaar geleden was het slechts 
een idee: het opzetten van een groen-
ten- en fruitverzamelpunt voor voed-
selbanken. Binnen enkele maanden 
is er een locatie gevonden, is een 
vrijwilligersteam opgezet en zijn de 
eerste leveranciers gevonden. Het 
verzamelpunt is omgedoopt tot de 
‘Groente- & Fruitbrigade voor Voed-
selbanken’ en sinds 2 weken is de 
brigade operationeel. “We zijn nog 
maar kort open en we hebben nu al 
15 ton groenten en fruit gered. Prach-
tige producten zoals tomaten, papri-
ka’s en avocado’s zijn geleverd aan 
Voedselbank Rotterdam,” aldus Wil-
lem van Prooijen, voorzitter van de 
Groente- & Fruitbrigade. Deze snelle 
realisatie is mede te danken aan de 
steun van Westlandse bedrijven. De 
brigade heeft een ruimte gekregen 
op het ABC-terrein te Poeldijk en ook 
veel apparatuur zoals rollerbanden, 
een pompwagen en bureaus. Willem 
van Prooijen: “We zijn positief ver-
rast en ontzettend blij met alle steun 
die we krijgen van het Westlandse be-
drijfsleven. Er heerst hier een echte 
doenersmentaliteit.”

Pilot
De voedselbank biedt de armste men-
sen voedselhulp en gaat voedselver-
spilling tegen. Gezond eten is vaak 
lastig, maar vooral voor mensen 
die weinig geld hebben. De Groente 
& Fruitbrigade heeft de ambitie om 
grote(re) volumes groenten en fruit 
te leveren aan voedselbanken, maar 
begint relatief klein. Dit jaar is een pi-
lotjaar waarbij samengewerkt wordt 
met een aantal bedrijven en Voedsel-
bank Rotterdam. Als logistiek en or-
ganisatie goed lopen wordt geleidelijk 
opgeschaald naar meer leveranciers. 
Het doel is op termijn alle voedselban-
ken van Westlands groenten en fruit 
te voorzien.

Vrijwilligers
Voor de stichting zijn nu zo’n twintig 
vrijwilligers actief, maar de brigade 
zoekt nog collega’s, o.a. coördinato-
ren, sorteerders en chauffeurs rij-
bewijs C. Bij de voedselbank wordt 
per definitie niemand betaald. John 
van Campenhout, coördinator van de 
Groente- & Fruitbrigade: “Voor het 
verwerken van producten zijn we vol-
ledig afhankelijk van vrijwilligers. 
We zoeken met name hard naar vrij-
willigers die kunnen helpen met sor-
teren. Als we deze mensen niet kun-
nen vinden, dan moeten we partijen 
af gaan wijzen en dat zou zonde zijn.”  
Alle vacatures zijn te vinden via de 
vacaturebank van Vitis Welzijn.

SANTEN-GASILLE.NL
DE LIER 0174-511300

De makelaars met een andere aanpak
• Aan- en verkoop
• Reconstructie
• Onteigening
• Taxatie en advies

Poolse vertaling modelovereenkomst 
zzp’er beschikbaar
Steeds meer Polen zetten zich in als 
zzp’er. Op verzoek van een aantal 
leden van LTO Glaskracht Neder-
land is de modelovereenkomst voor 
agrarische werkzaamheden ‘geen 
werkgeversgezag’ nu ook in het Pools 
vertaald. LTO Nederland ontwik-
kelde in samenwerking met de Belas-
tingdienst een modelovereenkomst 
voor agrarische werkzaamheden 
‘geen werkgeversgezag’. Met behulp 
van de modelovereenkomst kunnen 

agrarische ondernemers en zzp’ers 
hun afspraken precies omschrijven 
en uitsluiten dat er sprake is van 
een dienstbetrekking. De Poolse ver-
sie van de modelovereenkomst kunt 
u vinden op de website van ltoglas-
krachtnederland.nl 
Let op: u heeft alleen zekerheid als 
ook daadwerkelijk volgens de letter 
van de modelovereenkomst gewerkt 
wordt!

Wilt u ook adverteren op onze twee-wekelijkse Glaskracht pagina?
Neem dan contact op met Uitgeverij West Media tel. 0174 - 62 42 12


