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Column

Beeldvorming
Wat mij de afgelo-
pen weken opviel 
in de media is een 
interview met Paul 
Scheffer, hoogle-
raar Europese stu-
dies in het Finan-
cieel dagblad over 

arbeidsmigratie.
Hij hekelt daar in het gemak van werk-
gevers om het werk door arbeidsmigran-
ten te laten verrichten, omdat Nederlan-
ders dit werk niet meer willen doen. En 
hij gaat verder met te zeggen en ik citeer: 
“Niemand wil asperges steken”, huilt 
zo’n teler dan voor de camera. Klopt, 
want zo’n man wil graag mensen tien 
uur per dag, zes dagen in de week laten 
werken, met gedwongen winkelnering. 
Zij krijgen aan het eind van de maand 
dan een paar honderd euro mee.”
Oeps dacht ik, hiermee verwoordt 
Scheffer, die over het algemeen zeer 
genuanceerd is, het beeld dat de maat-
schappij heeft van de agrarische sector. 
Een enorm spanningsveld, immers een 
individuele ondernemer kun je niet ver-
wijten dat hij steeds op zoek is om de 
kosten te beheersen, door bijvoorbeeld 
via uitzendbureaus personeel in dienst 
te nemen. En aangezien wij een interna-
tionaal opererende sector zijn, moeten 
wij internationaal kunnen concurreren. 
Dit betekent dat wij ook moeten kunnen 
produceren in een gelijk speelveld, niet 
alleen op het vlak van energie en gewas-
beschermingsmiddelen maar zeker ook 
ten aanzien van arbeid.
In 2013 heeft het kabinet samen met 
werkgevers en werknemers het soci-
aal akkoord afgesloten. Mensen van 
werk naar werk begeleiden, nieuwe 
ontslagregels, positie van werknemers 
met tijdelijke contracten versterken en 
125.000 banen creëren voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Maar hoe lastig 
met name dit laatste is, blijkt wel uit het 
feit dat nota bene het huidig PvdA 2de 
kamerlid Moorlag zich heeft bediend 
van een schijnconstructie waarbij ar-
beidsgehandicapten via een uitzend-
bureau ingezet werden voor de sociale 
werkvoorziening, waar hij directeur 
van was. De sociale werkplaats moest 
130% van het minimumloon betalen 
voor mensen die soms maar 50% kun-
nen werken. Het alternatief was dat de 
mensen thuis moesten zitten, omdat de 
sociale werkvoorziening geen opdrach-
ten zou krijgen. Ondanks het besef van 
de sociale verantwoordelijkheid staat de 
continuïteit van een bedrijf voorop, zelfs 
voor een sociale werkvoorziening.
Een ander opmerkelijk bericht was een 
interview met Hans Huibers, voorzitter 
van de ZLTO. Huibers zegt: “We moe-
ten niet onze hinder vergund proberen 
te krijgen bij de overheid, maar juist 
waardevolle producten leveren aan de 
maatschappij”. Mijns inziens is dat de 
essentie om draagvlak in de maatschap-
pij en politiek te behouden en uit te bou-
wen. Voor de glastuinbouw betekent dit 
dat wij niet alleen groente produceren 
om monden te vullen, maar om mensen 
gezond te houden of te maken. Wij pro-
duceren niet alleen bloemen en planten 
om de huiskamer en het kantoor te vul-
len, maar we maken producten om men-
sen gelukkiger te maken. Dat kan als 
we iemand een bos bloemen geven maar 
dat kan ook als we planten de lucht la-
ten zuiveren waardoor we een prettige 
leefomgeving creëren. We hebben hier-
mee als tuinbouw goud in handen. Tot 
slot hoef ik niemand te vertellen dat de 
productie zo duurzaam mogelijk moet 
gebeuren. Dat zijn we vandaag aan ons-
zelf verplicht, maar ook aan de volgende 
generaties. 
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Speciale collegereeks over 
ruimtevaart en tuinbouw 
in World Horti Centre
Wat heeft een astronaut gemeen met 
een tomatenteler? Ze moeten allebei 
al hun grondstoffen hergebruiken. 
Onderzoeker Angelo Vermeulen geeft 
vanaf 19 januari college in het World 
Horti Centre. Volgens Vermeulen is 
de werkwijze in de ruimte exact ge-
lijk aan hoe we ook al op aarde én in 
de tuinbouw te werk zouden moeten 
gaan.
Tijdens zeven interactieve, openbare 
en gratis kennissessies staat centraal 
wat de tuinbouw kan leren van de 
ruimtevaart.

Circulaire kas
De glastuinbouw moet constant inno-
veren om haar concurrentiepositie in 
Nederland, Europa en in de wereld te 
kunnen behouden. Er wordt daarom 
permanent gewerkt aan innovatiepro-
gramma’s op het gebied van energie, 
plantgezondheid, water/ruimtelijke 
ordening en arbeid. Het streven voor 
de sector is om te komen tot een volle-
dig circulaire kas, dit komt tegemoet 
aan de maatschappelijke ontwikke-
ling van duurzaamheid, de economi-
sche footprint en het kabinetsbeleid. 
Kortom het gaat om de license to pro-
duce.
LTO Glaskracht Nederland heeft in 
dit kader het programma ‘Verant-
woorde Glastuinbouw’ ontwikkeld. 
Dit is beschrijvend en beeldend ge-
maakt in het boekje ‘Voorwaarts 
mars’. Verregaande innovatiepro-
gramma’s vragen constant onderzoek 
en kennisontwikkeling.

Hightech
Het niveau van de functies in de sec-
tor zal steeds meer door ontwikkelen. 
Wil de sector over voldoende gekwali-
ficeerd personeel kunnen blijven be-
schikken en aan de groeiende vraag 
naar MBO+, HBO en WO studenten 
kunnen blijven voldoen, dan zal aan 
het MBO en HBO meer onderzoeks-

matige denkkracht moeten worden 
gekoppeld. Een middel daartoe is 
om onderzoek vanuit de universiteit 
dichter bij MBO en HBO studenten 
te brengen.
Op dit moment fungeert het World 
Horti Centre als kennisplatform 
voor MBO en HBO. Er is nog geen 

verbinding met het WO. Dit project 
beoogt op een innovatieve manier de 
verbinding tot stand te brengen en 
de studenten beter voorbereid te la-
ten zijn op instroom in functies in de 
glastuinbouw waar behoefte aan is.

Gratis aanmelden
Inmiddels is er een breed bereik in 
de media voor de lezingen die worden 
gegeven. Om u (gratis) aan te melden 
voor één van de lezingen, kunt u te-
recht op: https://www.eventbrite.
co.uk/e/greenport-hub-lectures-mis-
sion-to-mars-tickets-41492611518.

Angelo Vermeulen geeft college over wat de tuinbouw van de ruimtevaart kan leren.  Foto: PR

Nederlander besteedt weer 
meer geld aan eten en drinken 
buiten de deur
Nederlanders gaan komend jaar 
waarschijnlijk meer geld uitgeven 
aan eten en drinken buiten de deur 
dan voor de crisis. Dat voorziet het 
FoodService Instituut Nederland 
(FSIN). De Nederlandse consument 
heeft zijn hand duidelijk van de knip 
gehaald. Gedreven door tijdwinst, 
gemak en beleving eet de Nederlan-
der vaker buiten de deur en dan met 
name de jongeren en tweeverdieners. 
Volgens het FSIN loopt ook de bezor-
ging van eten en versboxen bij bij-
voorbeeld de supermarkt steeds beter. 
Boodschappen voor de ‘voorraadkast’ 
zullen in de toekomst waarschijnlijk 
ook steeds vaker online worden ge-
daan. In 2017 besteedde de Nederland-
se consument gemiddeld ruim 1.115 
euro aan eten en drinken buitenshuis 
en daarmee ligt het bijna op pre-crisis 
niveau. Het FSIN verwacht dat de be-

stedingen dit jaar oplopen naar 1.163 
per persoon. Voor de recessie in 2007 
ging het nog om zo’n 1.148 euro. Met 
name het thuis laten bezorgen van 
eten is sterk in opmars. Deze markt 
was afgelopen jaar goed voor bijna 2,5 
miljard euro aan omzet. Dat is ruim 
een kwart meer dan in 2016.  ‘’De cij-
fers illustreren het vertrouwen van 
de consument in de economie én zijn 
veranderende levensstijl’’, aldus het 
FSIN, dat erop wijst dat 2017 sowieso 
een erg goed jaar was voor de foodsec-
tor. Inclusief boodschappen in de su-
permarkt is er zo’n 59,5 miljard euro 
uitgegeven aan eten en drinken. Bijna 
een derde daarvan ging om consump-
tie buitenshuis. Het kennisinstituut 
verwacht dat de totale consumenten-
omzet aan eten en drinken in Neder-
land in 2018 zal doorgroeien naar 61,7 
miljard euro.

Eén glas wijn iedere zeven jaar net zo gevaarlijk als 
gewasbeschermingsmiddelen’ op groenten en fruit 
Cécile Janssen, redactrice bij Food-
log zet in een artikel vraagtekens 
bij ophef over gewasbeschermings-
middelen op groenten en fruit. 
Aanleiding is de recente ophef over 
vermeende residuencocktails op 
aardbeien. Meervoudig middelenge-
bruik zou aardbeien ‘zesmaal gifti-
ger’ maken dan ander fruit volgens 
dagblad Trouw. Dat nieuws leidde 
zelfs tot Kamervragen. 

Of gewasbeschermingsmiddelen ge-
vaarlijk zijn, zochten Deense onder-
zoekers uit op basis van feitelijke 
eetpatronen, daadwerkelijk gespoten 
middelen en de bestaande normen 
voor de Acceptable Daily Intake van 
pesticiden. 

  

Cécile Janssen zet de resultaten op 
een rij. Zij constateert dat er weinig 
studies worden gedaan naar het cu-
mulatieve volksgezondheidsrisico 
van de mix van residuen waaraan 
mensen via hun voeding blootgesteld 
worden. Deense wetenschappers pro-
beerden tot een aanpak te komen om 
een meer feitelijk gevoel van zeker-
heid te kunnen bieden. In een arti-
kel in het blad Food and Chemical 
Toxicology beschrijven ze hun model. 
Dat model is gericht op het bepalen 
van de feitelijke blootstelling van 
de bevolking aan alle middelen die 
gebruikt worden bij de teelt van het 
voedsel dat ze daadwerkelijk kopen 
en eten. De onderzoekers stellen voor 
uit te gaan van wat de gemiddelde 
Deen eet. 

Op basis van de actuele spuitgegevens 
(‘spraying journals’) van gewasbe-
schermingsmiddelenfabrikant Bayer 
Crop Science kregen ze inzicht in de 
middelen die op specifieke gewassen 
gebruikt worden en de hoeveelheid 
gespoten middelen. Daarnaast ge-
bruikten ze de gegevens die binnen 
de EU verzameld zijn over pesticiden-
residuen op groenten en fruit. 
Dat alles brachten de onderzoekers 
bij elkaar in een datamodel waarmee 
ze de gemiddelde niveaus van residu-
en van bestrijdingsmiddelen konden 
schatten in 47 voedingsmiddelen. In 
combinatie met de eetpatronen kon-
den ze de ‘chronische blootstelling’ 
van de consument schatten op grond 
van zijn of haar dagelijkse eetpatroon. 
De ‘Hazard Index’ (HI), het blootstel-
lingsrisico van alle pesticiden bij 
elkaar, bleek uit te komen op 16% 
van de Accepted Daily Intake voor 
volwassenen en 44% voor kinderen. 
Op basis van de vooronderstellingen 
achter het model zitten de innames 
dus duidelijk onder de veilige norm.
Om hun bevindingen in perspectief 

te zetten, vergeleken de onderzoekers 
hun Hazard Index met het blootstel-
lingsrisico van Denen aan mycotoxi-
nes (giftige schimmelproducten die 
bijvoorbeeld in granen en veevoer 
kunnen voorkomen), cafeïne en al-
cohol. In vergelijking met de HI voor 
pesticiden lag die voor cafeïne, bij een 
gemiddelde consumptie van 3 koppen 
koffie per dag, 120 keer hoger, en die 
van alcohol, bij een gemiddelde con-
sumptie van 1 glas wijn per dag, maar 
liefst 2.600 keer hoger. Ze concluderen 
dan ook dat schadelijke gezondheids-
effecten van chronische blootstelling 
aan residuen van bestrijdingsmidde-
lenresiduen bij de Deense bevolking 
zeer onwaarschijnlijk zijn. Of, in 
hun eigen woorden: “de HI (van 16% 
van de ADI) voor bestrijdingsmidde-
len voor een Deense volwassene was 
gelijk aan die van alcohol voor een 
persoon die het equivalent van 1 glas 
wijn per zeven jaar consumeert.” Het 
Deense rekenwerk geeft dus aan dat - 
uitgaande van de ADI - Denen bepaald 
geen risico lopen op vergiftiging door 
gewasbeschermingsmiddelen.

De gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit zijn gelijk aan die van één glas wijn in zeven jaar tijd.  Foto: PR

Royal Lemkes verovert de Tuin-
bouw Ondernemersprijs 2018
Handelsbedrijf Royal Lemkes in 
Bleiswijk, leverancier van planten 
aan onder meer de Europese retail, 
heeft de Tuinbouw Ondernemers-
prijs 2018 gewonnen.

Topman Michiel de Haan en zijn col-
lega’s kregen de prijs woensdag onder 
luid gejuich uitgereikt op de Keuken-
hof in Lisse. De andere genomineer-
den waren OK Plant en biologisch-
dynamisch bedrijf De Lepelaar.
Royal Lemkes werd bij het bekendma-
ken van de nominaties door de jury 
geroemd om het feit dat ‘de mensen 
ondernemen en communiceren met 
een groen hart en geloven dat plan-
ten bijdragen aan een beter leven, 
vitale business en een gezonde en 
groene wereld. Duurzaamheid zit in 
het DNA van dit familiebedrijf. Niet 
winstmaximalisatie, maar de ambitie 
om het verschil te maken met thema’s 
Planet en People is de drijfveer.’
De jury meldt specifiek: “zoals Royal 
Lemkes innovatie in de keten aan-
jaagt en daarmee met veel transpa-
rantie verbindt, toont visie op duur-
zaam ondernemen. Royal Lemkes 
inspireert daarmee de ketenpartners 
en zorgt voor een gezonde groei van 

de sector. Royal Lemkes is de opvol-
ger van JUB Holland, die de prijs in 
2017 in ontvangst mocht nemen. Als 
tweede genomineerde ondernemer 
uit de sierteelt greep OK Plant uit 
Naaldwijk, het potplantenbedrijf van 
Rob en Désirée Olsthoorn, dus naast 
de Tuinbouw Ondernemersprijs OK 
Plant kreeg eerder krijgt bij de nomi-
natie een pluim van de jury, omdat 
de ondernemers ‘continue werken 
aan vernieuwing in teelt, marketing 
en sociale voorzieningen. Zij richten 
zich vooral aan service aan de klant: 
afspraak-is-afspraak.”

CAO-enquête een succes

De online cao-enquête van LTO Glas-
kracht Nederland heeft een waarde-
volle respons opgeleverd. Volgens 
arbeidsspecialist Peter Loef laat de 
respons zien dat het leeft, arbeid is 
belangrijk. Op 22 januari start de 
evaluatie met de Ondernemersgroep 
arbeid. “Deze evaluatie van vormt de 
opmaat voor onze inzet in de onder-
handelingen met de bonden. Hopelijk 
komt er een nieuwe cao die voor ie-
dereen aantrekkelijk is”, aldus Peter 
Loef

Invullen
De enquête was opgebouwd uit twee 
delen. Het eerste deel was toegespitst 
op wettelijke en cao-technische za-
ken, het tweede deel zoomde in op 
vragen en knelpunten rond goed 
werkgeverschap, personeelsbeleid en 
de arbeidsmarkt. In totaal maakten 
488 bedrijven gebruik van de moge-
lijkheid om de online enquête in de-
cember in te vullen. Hieronder waren 
462 LTO-leden, 36% van het totaal. 
Bijna de helft (48%) van de respon-
denten teelt glasgroenten, 28% heeft 
potplanten en 19% zit in snijbloemen. 

Concurreren
Voor alle bedrijven in de glastuin-
bouwsector is het belangrijk om als 
een aantrekkelijk bedrijfstak te wor-

den gezien. Dat geldt niet alleen voor 
lager geschoolden, maar ook voor 
middelbaar en hooggeschoolden. Van-
wege de innovatie in teelttechnieken 
en het groeiende aantal kaderfuncties 
binnen disciplines zoals ICT, marke-
ting en personeelsmanagement zijn 
niet alleen ‘groene handjes’ nodig. 
Dat wil zeggen dat de glastuinbouw-
bedrijven moeten concurreren met 
andere bedrijven en bedrijfstakken 
als het gaat om het binnenhalen van 
personeel. 
“Om jong talent aan te trekken én 
voor langere tijd te behouden, moe-
ten onze bedrijven bekend zijn bij de 
jeugd, én we moeten aantrekkelijk 
zijn voor jongeren om er ook te wil-
len werken. “Het feit dat onze sector 
zo enorm duurzaam produceert (bij-
voorbeeld als het gaat om energie of 
water) maar ook het internationale 
en flexibele karakter van het werk en 
het feit dat de tuinbouw gezondheid 
en welzijn levert aan mensen, spreekt 
jongeren aan.” Met goede goede pri-
maire en secundaire arbeidsvoor-
waarden kunnen we dat nog verder 
ondersteunen. Op 1 juli loopt de hui-
dige cao af. We bereiden ons nu voor 
op een nieuwe overeenkomst. Hope-
lijk komt er een cao die voor iedereen 
aantrekkelijk is.”

Stoffen die niet van nature in voeding voorkomen, maar daar bewust aan 
worden toegevoegd, hebben een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). 
Het gaat bijvoorbeeld om E-nummers, diergeneesmiddelen en bestrijdings-
middelen. De ADI is de hoeveelheid van een stof die je levenslang elke dag 
binnen mag krijgen


