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Collectieve marketing 
voor Westland is geen 
project

De tuinbouwsector 
is een economi-
sche topsector in 
Nederland. Laat ik 
beginnen met wat 
cijfers. Wist u dat 
74% van de Neder-

landse toptuinbouwsector gevestigd is 
in Westland? Onze gemeente is dus een 
krachtig glastuinbouwcluster met 4500 
hectare aan greenport. De verwachte 
productie onder glas groeit tot 2026 
met 15% tot €2.9 miljoen! De import 
van vers zal daarbij binnen onze logis-
tieke draaischijf tot €7.3 miljoen groei-
en en de export met €8.4 miljoen.*  Ca-
rola Schouten, minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, liet ons 
recent weten: “Het Westland is al jaren 
de kiemkamer van onze economie, 
24/7, logistiek uiterst efficiënt afgesteld 
en onmisbaar voor onze internationale 
exportpositie.”  
Ondanks deze cijfers en lovende 
woorden - u heeft het wellicht via de 
verschillende media vernomen - stopt 
de gemeentelijke subsidie van Stichting 
Westland Marketing per 1 januari aan-
staande. Iedere dag spreken mensen 
hun verbazing en verbijstering naar 
ons uit. Uiteraard pleiten we voor ons 
voortbestaan, maar deze lobby kunnen 
we niet alleen voeren! Onze ambitie 
voor collectieve regiomarketing is geen 
doel op zich, maar een middel. Een mid-
del om Westland in de toekomst ook 
economisch te laten floreren. Tuinbouw 
is ons DNA, de kurk waarop we drijven. 
Met voldoende werkgelegenheid, ves-
tiging van nieuwe bedrijven en export 
van onze kennis en kunde over de hele 
wereld. 
Marketing is wat ons betreft dan ook 
geen project, maar een continu proces. 
Daar staat een visie tegenover die 
langer mee gaat dan een collegepe-
riode. Wij ambiëren een blauwdruk 
met de acht VN-doelen, waar de tuin-
bouwsector een bijdrage aanlevert, 
als gezamenlijke horizon. Om daar te 
komen moeten we stappen maken en 
heel belangrijk: talent kweken. We heb-
ben de jeugd nodig. Zij kunnen echte 
wereldverbeteraars worden. 
Deze ambitie zal de smeerolie moeten 
vormen voor een adequate samenwer-
king tussen de 4 O’s: ondernemers, 
onderzoek, overheid en onderwijs. Die 
samenwerking komt optimaal tot zijn 
recht als dit door een collectieve partij 
wordt vertaald naar concrete marke-
ting en communicatie. Om enerzijds de 
jeugd te interesseren en motiveren voor 
de rijke carrièrekansen en anderzijds 
Westland internationaal op de kaart te 
zetten bij universiteiten, handelsdelega-
ties, overheden en journalisten.  
Als organisatie kunnen wij - voorlopig 
- nog tot medio 2019 verder werken, 
door de diverse opdrachten en pro-
jecten met een gezamenlijk karakter 
die gefinancierd worden vanuit het 
bedrijfsleven. We zijn blij met het 
draagvlak bij een tiental bedrijven, 
maar doen een appèl op de ruim 600 
andere ondernemers in onze green-
port. Uiteraard hopen we ook dat de 
gemeente haar verantwoordelijkheid 
pakt. Sjouwers en bouwers, we hebben 
iedereen nodig. We streven allemaal 
naar hetzelfde, dus laten we de handen 
ineenslaan voor een nog sterker en 
krachtiger glastuinbouwcluster! 

Angelique de Wit, 
directeur Stichting Westland Marketing

* bron Bron: BCI en Ministeries EZ en 
I&M 2016 

Colombiaanse journalisten 
duiken de kassen in

Op maandag 12 november brachten 
Colombiaanse journalisten samen 
met een afgevaardigde van de Neder-
landse ambassade en RVO een be-
zoek aan Stichting Tomatoworld, het 
World Horti Center en Koppert Bio-
logical Systems. Doel van het bezoek 
aan Nederland was het verbinden van 
ideeën, de regio’s en de toekomst.

De Colombiaanse bezoekers bezoch-
ten bij Tomatoworld de tomatenkas. 
Vragen als wat het voordeel is van te-
len in de kas ten opzichte van buiten 
en de prijs van tomaten, die afhanke-
lijk is van vraag en aanbod, werden 
beantwoord. Men was zeer verbaasd 
over de prijs van een kilo tomaten-
zaad. Ook over het feit dat alles in 

de kas computergestuurd werd. De 
groep was ook erg geïnteresseerd in 
de verwarming door geothermie en 
in cityfarming.
Bij het WHC kregen de Colombianen 
verder inzicht in de innovatieve en 
duurzame Nederlandse glastuinbouw 
oplossingen en samenwerking in de 
Nederlandse tuinbouwsector. Daarna 

volgde een inleiding in de activiteiten 
van Koppert Biological Systems in 
Colombia/Zuid-Amerika door Bram 
Klapwijk, Product Manager Plant Nu-
trition bij Koppert Biological Systems 
en kreeg de delegatie meer informa-
tie over geïntegreerde gewasbescher-
ming.
Bron: Tomatoworld

Colombiaanse journalisten, RVO en de Colombiaanse ambassade in de kas van Tomatoworld.  Foto: Tomatoworld

Future Trends & Innovations Event, 4 december, 
World Horti Center

Innovatiekansen voor de tuinbouw
Waar liggen de kansen voor innovatie 
voor de glastuinbouw? Prof. Jan van 
den Ende, hoogleraar Horticultural 
Innovation en professor aan de Rot-
terdam School of Management, zal op 
deze vraag ingaan tijdens het Future 
Trends & Innovations Event, the next 
step in horticulture technology. 
Deze professor is spreker van dienst 
op de tweede editie van dit innovatie-
event op dinsdag 4 december aan-

staande. Het ontwikkelproces van 
nieuwe producten en diensten in het 
bedrijfsleven is zijn expertise. Daar-
naast heeft Prof. Jan van den Ende 
een geheel eigen kijk op het systema-
tisch innoveren en de aanpak van in-
novatieprojecten.
Het Future Trends & Innovations 
Event heeft tot doel te inspireren 
met de innovaties van nu, straks en 
later. Het event vindt plaatst op 4 de-
cember 2018 van 14:30 uur tot 19:00 
uur in het World Horti Center in Hon-
selersdijk. U kunt zich inschrijven 
www.aanmelder.nl/futuretrendsan-
dinnovations.
Op het programma staan o.a. Artifi-
cial Intelligence, Vision Technology,  
Solar Technologie, Data Driven Inte-
grated Growing Systems, SIOM 3.0 
en Robotisering. Het volledige pro-
gramma vindt u op de website van 
Hortivation www.hortivation.nl.
Bron: GroentenNieuws.nl

Het Future Trends & Innovations Event 
heeft tot doel te inspireren met de 
innovaties van nu, straks en later. 
 Foto: PR

Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt seizoenarbeid 
onbetaalbaar en teelten onrendabel
LTO Nederland ziet niets in het wets-
voorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans 
dat seizoenarbeid in de land- en 
tuinbouw fors duurder maakt. Het 
wetsvoorstel betekent voor telers 
een kostprijsverhoging van 7,5%. 
Daarmee ondermijnt het wetsvoor-
stel de positie van telers in de keten. 
Gevolg kan zijn dat teelten hierdoor 
uit Nederland verdwijnen.

Volgens LTO Nederland en de vak-
technische organisaties NFO, KAVB 
en LTO Glaskracht Nederland heeft 
het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in 
Balans (WAB) grote gevolgen voor de 
teelt van onder meer asperges, groen-
ten, aardbeien en fruit. Voor de oogst 
van deze groenten en fruit werken te-
lers vaak op grote schaal samen met 
seizoenarbeiders. Marc Calon, voorzit-
ter van LTO Nederland: “De stapeling 
van maatregelen én deze wet maakt 
seizoenarbeid onbetaalbaar voor 

werkgevers en treft seizoenarbeiders 
keihard in de portemonnee. Dat kan 
niet de bedoeling zijn van het Kabi-
net.”
Het Kabinet heeft op 7 november 2018 
het definitieve wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer gestuurd. Het wets-
voorstel betekent dat vanaf 2020 tij-
delijke arbeid fors duurder wordt, om 
daarmee werkgevers te bewegen meer 
mensen in vaste dienst te nemen. De 
invoering van de transitievergoeding 
vanaf dag een voor alle contractvor-
men en het fors duurder maken van de 
WW-premie voor tijdelijke contracten, 
leiden tot forse kostenverhogingen 
voor werkgevers met veel seizoenar-
beid. “Zij kunnen niet de keuze maken 
om seizoenkrachten een vast dienst-
verband te geven. Berekeningen laten 
zien dat werkgevers tot wel 7,5% ex-
tra kosten gaan krijgen.”, aldus Calon. 
“Wij vrezen dat teelten van asperges, 
aardbeien en groenten uit Nederland 

zullen verdwijnen. Dit wetsvoorstel 
druist in tegen de wil van het Kabinet 
om de ketenpositie van boeren en tuin-
ders juist te versterken.”
LTO Nederland en de vaktechnische 
organisaties blijven het gesprek voe-
ren met Minister Koolmees van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid en de 
Tweede Kamer om het duurder maken 
van seizoenarbeid ongedaan te maken 
en de risico’s van het in dienst nemen 
van medewerkers, vooral voor kleine 
werkgevers, te verlichten. “In de af-
gelopen jaren heeft het Kabinet meer-
dere maatregelen op elkaar gestapeld 
die het zowel voor werkgevers als voor 
werknemers zeer zeker niet aantrek-
kelijk hebben gemaakt. Dat is niet de 
weg en we blijven ons inzetten om dit 
tij te keren” aldus Marc Calon.

Bewoners woon-
complexen verblijd 
met fleurige plantjes
Duizend plantjes vonden op 12 novem-
ber hun weg vanuit het World Horti 
Center in Naaldwijk naar wooncom-
plexen in Westland en Den Haag, 
waar mensen wonen die extra zorg 
nodig hebben.  De vele roze en rood-
gekleurde cyclamen zijn door ICL, 
gespecialiseerd in plantenvoeding, in 
het World Horti Center gebruikt om 
plantenvoeding te testen. Na afloop 
van de testperiode bleven de vele cy-
clamen over. “We vonden het zonde 
om deze in de container te gooien’’, 
legt Elsbeth Sterkenburg namens 
ICL uit. Daarom worden de plantjes 
verdeeld onder De Hooge Tuinen, 
Woerdblok en Rozenhof in Naaldwijk 
en Domus Nostra en Nolenshaghe in 
Den Haag.  Ieder huis krijgt ongeveer 
tweehonderd plantjes, die stuk voor 
stuk speciaal voorzien zijn van een 
mooi potje. “In principe krijgen alle 
bewoners een plantje. Daarnaast heb-
ben we er nog een paar extra plantjes 
bijgedaan zodat ook de centrale ruim-
ten van plantjes voorzien kunnen wor-
den’’, legt Sterkenburg uit. 
Bron: AD.nl

Ten minste tien soorten 
telen en verantwoordelijk 
voor verpakking en vervoer
Het Nederlandse wietteeltexperiment 
krijgt langzamerhand steeds meer 
vorm. Uit recente berichtgeving van-
uit het ministerie van Justitie en 
Veiligheid blijkt dat deelnemende te-
lers gevraagd wordt ten minste tien 
verschillende soorten te telen om een 
divers aanbod te waarborgen, terwijl 
diezelfde telers verantwoordelijk wor-
den gemaakt voor de verpakking en 
het vervoer. De prijs en het aanbod 
van wiet in coffeeshops wordt aan de 
markt overgelaten.
In de eerste helft van 2019 wordt be-
kend gemaakt welke gemeenten gaan 
deelnemen. De bedoeling is dat dit 
zes tot tien gemeenten worden. Eerst 
moet er nog meer duidelijkheid zijn 
over de nadere regelgeving en moet 
het wetsvoorstel, dat in de zomer aan 
de Tweede Kamer werd voorgelegd, 
worden aangenomen.

Rotterdam lijkt in ieder geval niet 
langer te willen deelnemen aan de 
proef, tenminste in de huidige opzet. 
In een brief aan de betrokken minis-
ter Grapperhaus (Justitie en Veilig-
heid) en Bruins (Medische Zorg) laat 
burgemeester Aboutaleb weten de 
proef in de huidige opzet niet meer te 
zien zitten. Tot ergernis van Abouta-
leb schoof het kabinet een groot deel 
van de aanbevelingen van de spe-
ciale commissie Knottnerus opzij. 
Daarom vreest Aboutaleb nu onder 
meer voor de reactie van de huidige 
illegale, criminele leveranciers die 
als de proef van start gaat buitenspel 
worden gezet. Ook ziet de burgemees-
ter niets in het verplicht moeten deel-
nemen van alle circa veertig coffee-
shops in de stad.

Bron: GroentenNieuws.nl

Bij de waterkwaliteitscontroles van 
het Hoogheemraadschap van Delf-
land in Westland en 
Pijnacker-Nootdorp op dinsdag 13 no-
vember, zijn in geen van de gecontro-
leerde polders overtredingen gecon-
stateerd. LTO Glaskracht Nederland 
is zeer tevreden met dit resultaat.
Het Hoogheemraadschap van Delf-
land voerde extra controles uit in 
verband met de teeltwisseling. Dat 
er geen overtredingen zijn gecon-
stateerd bij de controles is een mooi 
resultaat. “De resultaten geven aan 
dat onze ondernemers zich meer en 
meer bewust zijn van het feit dat lo-
zingen op oppervlaktewater niet zijn 
toegestaan”, stelt Sjaak van der Tak, 
voorzitter LTO Glaskracht Neder-
land. De controles in Westland wer-
den uitgevoerd in de Oude Camps-
polder, Nieuwland en Noordland, de 
Hoefpolder, de Groeneveldse polder 
en de Kralingerpolder. In Pijnacker-
Nootdorp werden de polder van Noot-
dorp en de Noordpolder van Delfgauw 
gecontroleerd.

Voorlichting waterstromen bij teelt-
wisseling loont
Tijdens de teeltwisseling moeten glas-
tuinbouwondernemers extra oppas-
sen dat er geen emissie van meststof-
fen en gewasbeschermingsmiddelen 
plaatsvindt naar het oppervlaktewa-

ter. Voorafgaand aan de teeltwisse-
ling besteden Hoogheemraadschap 
van Delfland en LTO Glaskracht Ne-
derland daarom extra aandacht aan 
voorlichting richting de glastuin-
bouwondernemers.

Gelijk speelveld
Bijkomend effect van consequente 
handhaving is dat het een gelijk 
speelveld borgt voor de glastuin-
bouwbedrijven. De komende periode 
blijft het Hoogheemraadschap van 
Delfland de extra controles uitvoeren.

Resultaat van gebiedsgerichte aan-
pak
In 2014 is de gebiedsgerichte aanpak 
gestart: een intensief traject waarin 
LTO Glaskracht Nederland, Hoog-
heemraadshap van Delfland, gemeen-
tes en glastuinbouwondernemers sa-
menwerken. Alle polders worden een 
voor een in kaart gebracht, op zoek 
naar onbedoelde lozingen en lekka-
ges. Ondernemingen waarbij lekkage 
of lozing wordt aangetroffen worden 
bezocht en krijgen gelegenheid dit op 
te lossen. LTO Glaskracht Nederland 
en Hoogheemraadschap Delfland ge-
ven hierbij advies.
Op de hoogte blijven over waterkwa-
liteit rondom de teeltwisseling? Be-
kijk de website www.glastuinbouw-
waterproof.nl/teeltwisseling.

Geen overtredingen bij controles 
waterkwaliteit Pijnacker-Nootdorp 
en Westland

Restwarmte uit datacenters kan een 
belangrijke rol spelen bij de CO2-
reductie in de gebouwde omgeving. 
Er is 410 kton aan reductie mogelijk, 
blijkt uit onderzoek van Berenschot 
en IF Technology. De onderzoekers 
inventariseerden de 114 grootste com-
merciële datacenters van Nederland 
en nabijgelegen kansrijke warmte-
vragers. De glastuinbouwsector is 
er daar een van. 5,2% van de warm-
tevraag zou vanuit datacenters kun-
nen worden voorzien. Wel moet er 
dan ook nog CO2 geleverd worden.3,4 
miljard kilogram minder in 2030, dat 
is de opgave van de Klimaattafel Ge-
bouwde omgeving. En in 2050 willen 
we bijna helemaal geen CO2 meer 
uitstoten. Om de klimaatdoelen te 
halen moeten bijna alle gebouwen in 
Nederland aangepakt worden. Bij het 
opstellen van de regionale energie-
strategieën, is het relevant om rest-
warmte van datacenters als optie mee 

te nemen, volgens de onderzoekers. 
Groeiend warmtepotentieel
Door verdere digitalisering groeit het 
warmtepotentieel van datacenters. 
“Datacenters maken inmiddels bijna 
volledig gebruik van duurzame elek-
triciteit. Door gebruik van restwarm-
te wordt deze duurzame energie dub-
bel benut”, zegt Stijn Grove, directeur 
van de Dutch Datacenter Association.
Omgekeerd profiteren datacenters 
van de retourkoelte uit de gebouwde 
omgeving. Grove: “De toepassing is 
geschikt voor de verduurzaming van 
elk warmtenet. Dankzij strenge eisen 
aan leveringszekerheid van ICT is het 
warmteaanbod zeer betrouwbaar.”
Grootschalige pilots
Er zijn al met succes warmte-uitwis-
selingsprojecten gerealiseerd, alleen 
nog niet op grote schaal. “De uitda-
ging is om randvoorwaarden te ver-
beteren en door te pakken naar groot-
schaligere projecten.” Dit stelt Jeroen 

van der Tang, Public Policy Manager 
Duurzaamheid bij Nederland ICT.
BlockHeating
Op BNR-nieuwsradio was Jeroen 
Burks van start-up BlockHeating te 
gast om te vertellen over de moge-
lijkheden. “Tuinders hebben het hele 
jaar door warmte nodig, terwijl data-
centers verlegen zitten om koeling. 
90% van de restwarmte uit datacen-
ters kunnen wij gebruiken in de glas-
tuinbouw. Voor het datacenter bete-
kent dat een kostenbesparing en een 
goed imago, terwijl de tuinder gasloos 
kan telen en een stabiele warmtele-
vering krijgt.”In oktober is Block-
Heating begonnen met de bouw van 
een eerste prototype van het mobiele 
datacenter waarmee de warmte naar 
de kas toe komt. “De bedoeling is om 
begin 2019 te starten met testen.”
Bron: groentennieuws.nl

5,2% van warmtevraag glastuinbouw kan 
voorzien worden door datacenters
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