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Column

Vorige week 
las ik de kop 
van de Quote 
magazine: 
“Wat te doen 
met uw zwarte 
poen?”. 
Laten wij als 

TJW begin van dit jaar het thema 
van ons jaarboekje hebben vast-
gesteld: 
“Wat te doen met je poen!” Huh? 
Denken wij nu hetzelfde? Alleen 
hebben wij het over legaal hard-
werkende jongeren die hun zuur-
verdiende poen ergens in moeten 
investeren.
Is het nu wel de tijd van investeren 
of moeten we aflossen? Als je de 
groot groente bedrijven moet gelo-
ven, moet je blijven investeren. 
Investeren kan op vele manieren. 
Zo zou je kunnen investeren in 
systemen voor online verkoop. 
Als je het aan Royal Flora Holland 
vraagt zijn we op de goede weg. 
Het zou wel prachtig zijn als het 
net zo werkt als in de vliegtickets. 
Hoe vaker je zoekt op een leuke 
vakantie hoe duurder het ticket 
wordt!  Je kunt ook investeren 
in kennis. Dat zie je bijvoorbeeld 
ontstaan in hét kenniscentrum van 
de glastuinbouw, het World Horti 
Center. Geweldig initiatief als je 
het mijn vraagt, goed met school 
geïntegreerd. Er is immers te kort 
aan vakmensen die in de tuinbouw 
willen werken.

Ik heb zelf ook 6 jaar geleden 
geïnvesteerd in kennis. Januari 
2012 begon mijn bestuursfunctie 
bij Tuinbouw Jongeren Westland 
(TJW). Na 4 jaar vicevoorzitter te 
zijn geweest, met nu de eerste keer 
een column, sluit ik de TJW-tijd af. 
Ik kijk hier met ongelofelijk veel 
plezier op terug. 
Als er mensen uit het bestuur ver-
trekken, moeten we weer nieuwe 
jonge honden hebben die het 
stokje over nemen. Wij proberen 
in het bestuur een gemêleerd 
groepje te houden. Zodat we van 
alle invalshoeken van de tuinbouw 
een helder beeld kunnen schetsen. 
Zie jij jezelf als toevoeging in het 
bestuur van de Tuinbouw Jongeren 
Westland? Schiet dan een van de 
bestuursleden eens aan op zo’n 
waanzinnig interessante leden-
avond! Of neem contact met ons 
op via www.tuinbouwjongeren.nl .  

Rob van Dijk 
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Kijk op Glas

Feeding en Greening 
the World

Per 1 oktober 2017 is Agnes van Ar-
denne-van der Hoeven waarnemend 
burgemeester van de gemeente 
Westland. Als tuinderdochter uit 
Maasland en ervaren politica is dit 
voor haar weer een hele nieuwe rol. 
Dag en nacht klaarstaan voor de in-
woners vindt zij vanzelfsprekend.

Zij ziet haar rol als burgemeester 
vooral in het ‘ontwarren’ van kno-
pen dus vooral in het oppakken van 
dingen die niet goed lopen. In haar 
persoonlijke overdrachtsdossier voor 
haar opvolger wil zij niet de nadruk 
gaan leggen op zaken die hier al lo-
pen, maar vooral op zaken die aan-
dacht behoeven. Na het verkennen 
van de directe omgeving (ambtena-
ren, omliggende gemeenten en andere 
overheden) gaat zij nu aan de slag met 
het verkennen van de buitenring, het 
maatschappelijk veld. Tijd om haar 
te vragen wat haar de eerste periode 
vooral opgevallen is. 

Trots
De trots spat ervan af bij mevrouw 
Van Ardenne “Economisch hoort het 
Westland tot de top 6 in Nederland”, 
vertelt ze enthousiast. “Er is hier zo-
veel dynamiek en dat is een prestatie 
van formaat. Ook de gemeente heeft 
daar veel aan gedaan. Er is veel ge-
investeerd in de aanleg van wegen 
en dat heeft zeker bijgedragen aan 
de economische vooruitgang. Want 
waar zoveel goeds wordt geprodu-
ceerd, moet het ook vervoerd kunnen 
worden. Het College heeft niet zitten 

wachten tijdens de recessie maar al-
vast geïnvesteerd zodat de regio daar 
nu van kan profiteren. Daarbij is deze 
regio niet alleen sterk in productie 
maar ook in het continue voorop 
blijven lopen. Met name veredeling 
en blijven investeren in productver-
nieuwing draagt daar aan bij. Alle 
schakels uit het cluster zitten in hete 
Westland en ook energiebedrijven 
zitten in die ‘loop’ Daardoor kom je 
los van de grond en gaat deze regio 
sneller”. 

Uitdaging
De uitdagingen die zij ziet, liggen met 
name op het nog efficiënter worden in 
het voeden en vergroenen van de we-
reld. “Er is verbetering mogelijk. Het 
is belangrijk dat de regio veel meer 
inzet op circulair dus produceren 
zonder CO2 en afval hergebruiken. 
Het zou toch mooi zijn als de vracht-
wagens die het Westland uitrijden 
straks terugkomen met producten die 
uit afval kunnen worden gewonnen. 

Denk aan eitwitten, cellulose, vezels. 
Die kunnen dan weer nuttig gebruikt 
worden voor de voedingsindustrie, 
in cosmetica of voor groene medicij-
nen.” Agnes van Ardenne is vicevoor-
zitter van het transitieteam Biomassa 
en Voedsel binnen het programma 
‘Nederland Circulair in 2050’ en heeft 
meegeschreven aan de agenda. Deze 
agenda is op 15 januari in ontvangst 
genomen door SG Maarten Camps 
van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat en staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Wa-
terstaat. “De glastuinbouw levert de 
bouwstenen om de wereld te voeden 
én te vergroenen (Feeding en Gree-
ning the World). In het Westland zit 
het cluster dat dit op kan pakken. De 
ambitie van het Westland zou moeten 
zijn om het schoonste, innovatiefste 
en mooiste glastuinbouwgebied ter 
wereld te zijn”, vindt mevrouw Van 
Ardenne. 

Agnes van Ardenne-van der Hoeven wil vooral dingen die niet goed lopen oppakken.  Foto: Boerlage fotografie vof

Poen! Overheid roept 
grootgebruikers op 
tot omschakeling
Tweehonderd grote industriële gas-
verbruikers moeten uiterlijk 2022 
omgeschakeld zijn van laag- naar 
hoogcalorisch gas. Het betreft gasver-
bruikers met een directe aansluiting 
op het landelijke hogedruk gasnet. 
Onder deze groep bevindt zich ook 
het glastuinbouwcluster AgriportA7 
in Middenmeer. De bedrijven ontvin-
gen deze week een brief van het Mi-
nisterie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK).
EZK roept in de brief op tot versnelde 
omschakeling naar aanleiding van de 
aardbevingen in Groningen als gevolg 
van de gaswinning. In Groningen 
wordt laagcalorisch gas gewonnen. 
Het landelijk verbruik is circa twin-
tig miljard kubieke meter per jaar. De 
tweehonderd bedrijven verbruiken 
ruim vijf miljard kubieke meter. Het 
verbruik in de glastuinbouwsector is 
drie miljard kubieke meter per jaar. 
Huishoudens verstoken jaarlijks tien 
miljard kubieke meter.

Kostbaar
De omschakeling van laag- naar 
hoogcalorisch gas heeft consequen-
ties voor de stookinstallaties. Deze 
moeten aangepast worden om het an-
dere gas veilig te kunnen verstoken. 
De aanpassingen aan gasketels zijn 
beperkt maar voor WKK’s is dit wel 
kostbaar. De compressieverhouding 
en de klopregeling moeten worden 
veranderd. Voor oudere (vaak kleine-
re) WKK’s zijn de aanpassingen groot 
en moet vaak een nieuwe kloprege-
ling en lambda regeling geïnstalleerd 
worden. Zonder maatregelen dreigt 
schade en zelfs motoruitval. De aan-
passingskosten voor WKK’s liggen in 
de orde grootte van € 100.000 per in-
stallatie. Daarnaast is er sprake van 
exploitatieverlies omdat de motoren 

minder efficiënt zullen draaien na de 
aanpassing. De financiële gevolgen 
zijn dus groot.

Compensatie
Al in 2015 is – naar aanleiding van de 
veranderende gassamenstelling – bij 
de genoemde tweehonderd bedrijven 
onderzoek uitgevoerd naar alterna-
tieven voor laagcalorisch aardgas. 
Maatregelen en investeringen zijn 
toen in kaart gebracht. De plotse-
linge en stellige brief vanuit EZK 
heeft alle betrokkenen verrast maar 
heeft uiteraard met de grote urgentie 
rond de aardbevingen in Groningen 
te maken. Het standpunt van LTO 
Glaskracht Nederland is dat de kos-
ten voor te nemen maatregelen bij on-
dernemers door de overheid vergoed 
moeten worden.

Verdere verduurzaming
Vanuit dezelfde achtergrond heeft het 
Ministerie van EZK ook contact ge-
zocht richting grote glastuinbouwge-
bieden. Niet om een omschakeling te 
maken naar hoogcalorisch gas, maar 
om te onderzoeken of de transitie 
naar duurzame energie (geothermie, 
restwarmte, biomassa, alle electric) 
verder kan worden versneld. LTO 
Glaskracht Nederland heeft hierover 
contact met de betrokkenen. De vele 
initiatieven die lopen om het energie-
verbruik te verduurzamen en de ont-
wikkeling naar een klimaatneutrale 
sector staan hierbij centraal.
Tot nu toe zijn bij LTO Glaskracht 
geen andere clusters of bedrijven in 
de glastuinbouwsector bekend die 
ook een brief hebben ontvangen van 
het Ministerie voor omschakeling 
van het gasverbruik. Mocht dat wel 
zo zijn neem dan contact op via: 085 
003 6400.

Orchideeënkwekerij 
Ter Laak Orchids 
is uitgeroepen tot 
International Grower 
of the Year 2018
Het Wateringse bedrijf sleepte de titel 
in de wacht tijdens de tuinbouwbeurs 
Internationale Pflanzenmesse in Es-
sen. Ter Laak won ook de duurzaam-
heidsprijs.
De kwekerij werkt aan een energie-
zuinige DaglichtKas van vijf hectare 
in Wateringen. Vorig jaar opende het 
bedrijf ook een kwekerij in Guatema-
la. Ter Laak zegt duurzaamheid hoog 
in het vaandel te hebben staan. ‘We 
investeren niet alleen in ons product, 
maar ook in duurzame relaties. Dat 
dit nu wordt beloond met deze onder-
scheiding is fantastisch!’, reageert 
eigenaar Eduard ter Laak.
De International Grower of the Year 
Award is een wereldwijde onder-
scheiding voor sierteeltkwekers die 
uitblinken op het gebied van onder 
meer duurzaamheid en innovatie. De 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt door 
de International Association of Hor-
ticultural Producers.

Seniorenregeling
Door de verhoging van de pensioen-
leeftijd is het steeds belangrijker voor 
werknemers om in goede gezondheid 
en gemotiveerd tot aan het pensioen 
te blijven werken. LTO Glaskracht 
Nederland heeft daarom samen met 
andere organisaties voor werkgevers 
en medewerkers in de glastuinbouw 
een Seniorenregeling ontwikkeld. 
Met deze regeling kan een oudere 
werknemer 20% (1 dag per week) min-
der werken met behoud van 90% van 
het brutoloon. Zo is er meer vrije tijd 
voor hobby’s, familie of gewoon om 
te herstellen van zware lichamelijke 
en geestelijke arbeid. Zo blijven werk-
nemers met plezier werken. Voor de 
werkgever betekent het in dienst 
houden van oudere werknemers dat 
kennisoverdracht van ervaren werk-
nemers naar de volgende generatie 
mogelijk blijft zodat waardevolle 
kennis en ervaring niet verloren gaat.

Verbod op gewas-
beschermingsmiddelen 
werkt soms averechts
Het verbieden van de 27 meest scha-
delijke actieve stoffen in gewasbe-
schermingsmiddelen die worden ge-
bruikt in de teelten van aardappelen, 
groenten en fruit heeft een impact 
op de kwaliteit en kwantiteit van de 
oogst. Bovendien zou bij een verbod 
de milieubelasting soms omhoog kun-
nen gaan. Wel zijn er mogelijkheden 
om de teelten verder te verduurza-
men door middelen die nu worden 
gebruikt te vervangen door milieu-
vriendelijkere alternatieven of door 
ze minder vaak in te zetten. Dat zijn 
de voorlopige conclusies die super-
marktketen Albert Heijn, Natuur & 
Milieu en ketenpartners getrokken 
hebben op basis van teeltproeven die 
op verzoek van de supermarktorgani-
satie zijn uitgevoerd. 
In juli 2016 liet Albert Heijn weten 
de eisen bij de inkoop van aardap-
pelen, groenten en fruit te willen 
aanscherpen. De keten kondigde aan 
het aanbod biologische producten te 
vergroten. Producten afkomstig uit 
de gangbare teelt zouden eind 2019 
minimaal moeten voldoen aan de ge-
wasbeschermingsmiddeleneisen van 
Milieukeur. Daarnaast zouden de 27 
werkzame stoffen pesticiden, die vol-
gens de milieumeetlat van het CLM 
intrinsiek het meest schadelijk zijn, 

eind 2019 niet meer ingezet moeten 
worden. Er werden circa 20 proeven 
gestart bij telers van uien, appel, 
peer, andijvie, spruiten, aardbeien en 
nog een aantal andere vollegronds- en 
kasgroenten. Daarbij zijn met name 
praktische teeltaanpassingen getoetst 
op haalbaarheid. De voorlopige con-
clusie na één jaar is dat per direct 
helemaal stoppen met de 27 middelen 
niet haalbaar is. Het milieu blijkt 
daar soms niet mee geholpen. Zo kan 
het verbieden van het toepassen van 
een zaadcoating met een insecticide 
ertoe leiden dat er later in het seizoen 
extra insecticidebespuitingen nodig 
zijn. Ook blijkt de kwaliteit van het 
geoogste product niet altijd te borgen. 
Een tweede voorlopige conclusie is 
dat verdere verduurzaming wel mo-
gelijk is. Een systeemoplossing met 
meer inzet van groene middelen, 
maar met een chemisch middel als 
correctie als de ziekte of plaag toch 
dreigt door te breken biedt kansen om 
de milieudruk in verschillende teel-
ten te verlagen. Verder is vastgesteld 
dat intensieve monitoring op insecten 
en schimmels leidt tot een forse verla-
ging van de totale inzet van gewasbe-
schermingsmiddelen en daarmee be-
sparing op milieubelasting. Volgend 
jaar worden de proeven voortgezet.

LTO Glaskracht inventariseert problemen collectieven 
door verdwijnen MIA en VAMIL voor zuiveringen
Collectieven die financieel in de 
problemen komen omdat zij de 
benodigde zuiveringsapparatuur 
niet meer met subsidie kunnen aan-
schaffen vanwege het verdwijnen 
van de milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil), worden 
verzocht dit te melden bij LTO Glas-
kracht Nederland. 

Op 28 december 2017 is de nieuwe 
Milieulijst gepubliceerd in de Staats-
courant. Deze lijst wordt jaarlijks 
vastgesteld. Het was al bekend dat 
met deze publicatie individuele telers 

hun zuiveringsapparatuur niet meer 
met gebruikmaking van de MIA en 
Vamil konden aanschaffen. Immers, 
de zuiveringsplicht is van kracht ge-
worden en een wettelijke verplichting 
is niet subsidiabel. 
Omdat collectieven uitstel hebben 
van de zuiveringsplicht tot uiterlijk 
31 december 2021 heeft LTO Glas-
kracht Nederland gepleit dat de MIA- 
en Vamil-regelingen voor collectie-
ven behouden bleven. Vanaf septem-
ber 2017 is er met RVO, het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
het ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat over gesproken. Toch 

is deze mogelijkheid ook voor collec-
tieven verdwenen. 
Mocht een collectief financieel in de 
problemen komen, dan vraagt LTO 
Glaskracht om dat te melden via 
water@ltoglaskracht.nl. Gevraagd 
wordt om bij de melding aan te geven 
wat de omvang van het probleem is 
en of het een werkbare optie is om de 
mogelijkheid van MIA en Vamil met 
ingang van 2019 te opnieuw te intro-
duceren. Op basis van de ingediende 
meldingen gaat LTO Glaskracht Ne-
derland in gesprek met de betrokken 
ministeries om te komen tot een op-
lossing.

Duitse landbouwminister neemt boek met 
ambities Nederlandse glastuinbouw in ontvangst
Bij de opening van de Grüne Woche 
in Berlijn hebben voorzitter Sjaak 
van der Tak en directeur Gert Mulder 
van het GroentenFruitHuis het eerste 
Duitse exemplaar van het boek Voor-
waarts Mars aangeboden aan de Duit-
se minister van Landbouw, Christian 
Schmidt. 
De overhandiging vond plaats in de 
stand van het GroentenFruitHuis. 
Met het oog op drie belangrijke inter-

nationale beurzen – naast de Grüne 
Woche, later deze maand ook de IPM 
in Essen en in februari de Fruit Logis-
tica in Berlijn – heeft LTO Glaskracht 
Nederland het boek Voorwaarts 
Mars in het Duits uitgebracht onder 
de titel ‘Verantwortungsbewusster 
Unterglasanbau: Über das zirkuläre 
Gewächshaus als Chance für die Zu-
kunft’. Met de verspreiding van dit 
boek bij Duitse handelspartijen be-

nadrukt onze organisatie de ambities 
van de Nederlandse glastuinbouw 
met betrekking tot maatschappelijke 
thema’s als duurzaamheid en circula-
riteit. Juist bij de Duitse retail zijn dit 
steeds belangrijkere thema’s. Ook de 
Nederlandse landbouwminister Ca-
rola Schouten was met haar staf in 
Berlijn. LTO Glaskracht Nederland-
voorzitter Sjaak van der Tak sprak 
haar en overhandigde een exemplaar 

van het boek. De vertaling van de vi-
sie en ambities van de Nederlandse 
glastuinbouw in een leesbaar en toe-
gankelijk boek, blijkt goed te werken. 
Geïnspireerd door en gebaseerd op 
het boek startte vrijdag een zevende-
lige collegereeks over glastuinbouw 
en ruimtevaart op het World Horti 
Center in Naaldwijk.

Nederland Circulair in 2050
Met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ heeft het ka-
binet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Ver-
volgens is deze ambitie, een volledig circulaire economie in 2050, in januari 
2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, 
vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, 
financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties. In 
vijf transitieagenda’s werken 5 teams  samen aan de uitwerking van het 
Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en het Grondstoffen-
akkoord. Het gaat dan om de thema’s Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, 
Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. 
Kijk voor meer informatie op https://circulaireeconomienederland.nl


