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Na een turbulent jaar verwachten we dat ook in 2023 de energiecrisis onze sector blijft beheersen. Glastuinbouw Nederland zet 

zich daarom dit jaar weer maximaal in om de sector zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen. Ondernemers toonden de 

afgelopen tijd hun veerkracht ondanks de voor velen weerbarstige omstandigheden. Er werd volop geïnvesteerd in LED-belichting 

en andere besparings- en verduurzamingstechnologieën. Dankzij het tekenen van het Convenant Energietransitie 2021-2030 kan 

de glastuinbouwsector onder andere doorgaan met het programma Kas als Energiebron om de energietransitie voort te zetten.  

In 2023 worden hiervoor de kaders en randvoorwaarden verder uitgewerkt. 

De Europese regelgeving heeft ook steeds meer impact op de Nederlandse glastuinbouwsector. Vandaar dat Glastuinbouw Nederland 

werkt aan meer zichtbaarheid binnen het lobbycircuit in Brussel. Het is voor onze toekomst van belang dat de Nederlandse glastuin-

bouw daar wordt gezien als een circulaire sector, die sterk kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen van de Europese 

Green Deal en bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en het geluk van burgers in heel Europa. 

Ook u als ondernemer bent hierin een belangrijke speler. Als ambassadeur van de Nederlandse glastuinbouwsector is het van groot 

belang dat u uw rol pakt en in gesprek gaat met uw omgeving. Of u nu een klas schoolkinderen ontvangt, uw buren tijdens Burendag 

of een wethouder of ambtenaar van de gemeente. Het is van groot belang dat u de meerwaarde van de glastuinbouw voor de  

samenleving op allerlei plaatsen en bij diverse doelgroepen onder de aandacht brengt. Om u op weg te helpen, werken wij aan de 

Toolkit Gezondheid & Geluk, die dit voorjaar wordt gelanceerd. 

Ruud Paauwe
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Glastuinbouw Nederland wil autoriteit zijn op het gebied van de glastuin-

bouw door zichtbaar te zijn binnen en buiten de sector, duidelijke en  

transparante argumentatie en rekening te houden met de gevoeligheden 

die leven in de samenleving. Met de communicatie-activiteiten dragen we 

uit dat de glastuinbouwsector oplossingen heeft voor maatschappelijke 

uitdagingen. De communicatie van Glastuinbouw Nederland is toegankelijk, 

begrijpelijk en betrouwbaar.

Meten van effecten van content

Wekelijks produceert het team Communicatie veel content gericht op  

diverse doelgroepen. Om te bepalen of we de juiste dingen doen en of de 

content voldoende aansluit bij de informatiebehoefte van de verschillende 

doelgroepen gaan we de effecten meer meten. Wekelijks worden de statis-

tieken van de inspanningen op de website, nieuwsmail en social media 

gemonitord. Op basis van deze gegevens zal kritischer op de informatie-

voorziening worden gestuurd en ontvangen collega’s terugkoppeling. 

Publieke landingspagina

Uitbouwen van de informatie op de publieke website:

  In 2023 wordt nog meer gewerkt aan ondernemersverhalen en  

vaste content.

  De kengetallen worden verder uitgebreid op basis van standpunten 

die in de maatschappij leven, zodat we nog steviger kunnen reageren 

op berichtgeving.

Actieve PR

Werken aan voortdurende verbetering van de beeldvorming over de  

glastuinbouw door:

  Adequaat te reageren op media.

  Een actieve pr-inzet.

  Actieve benadering van diverse media vanuit een content jaarkalender.

  Onderhouden van relaties met journalisten.

De content wordt afgestemd met de andere teams van Glastuinbouw  

Nederland.

Kas in de Stad

Tijdens het weekend van Kom in de Kas op 1 en 2 april 2023 zorgt 

Glastuinbouw Nederland voor een kas in een willekeurige stad. Op deze 

manier willen we stedelingen bekend maken met de waarde van groenten, 

fruit, bloemen en planten, innovaties uit de glastuinbouw en de betekenis 

voor hun leven. 

KasGesprek

Vanaf 2023 maken we maandelijks een podcast met een ondernemer.  

Ingegaan wordt op het ondernemerschap in brede zin. 

Zichtbaarheid van Glastuinbouw Nederland in de regio

Samen met de regiocoördinatoren gaan we de zichtbaarheid van Glastuin-

bouw Nederland in de verschillende regio’s vergroten. Dat doen we door:

  Bestuurders te helpen bij de positionering van hun regio als onderdeel 

van Glastuinbouw Nederland.

  Per regio een verhaal te maken over het belang van glastuinbouw in 

de betreffende regio.

  In aansluiting op de serie ‘Bestuurder in beeld’, die in 2022 maandelijks 

is gepubliceerd op de website van Glastuinbouw Nederland, in 2023 

de verschillende regiovoorzitters te interviewen over hun visie op de 

actualiteit en de rol van Glastuinbouw Nederland landelijk en in de regio.

  Meten van effecten van content op de website, in nieuwsmails  

en social media.

  Uitbouwen van informatie op de publieke website.

  Verbeteren van de beeldvorming over de glastuinbouw.

  Organiseren van Kas in de Stad.

  Maken van een maandelijkse podcast met een ondernemer.

  Vergroten van de zichtbaarheid van Glastuinbouw Nederland  

in de regio’s.
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Glastuinbouw Nederland wil, samen met EU-lobbyisten van ketenpartners 

in binnen- en buitenland, een krachtige Brusselse lobby neerzetten om 

daarmee de belangen van de glastuinbouw beter voor het voetlicht te 

brengen en duidelijk te maken dat de glastuinbouw op een verantwoorde 

manier bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van EU-burgers.

Gezonde en weerbare planten

  In reactie op de inzet van de Europese Commissie op een halvering 

van het gewasbeschermingsgebruik tegen 2030, aandacht blijven 

vragen voor de unieke situatie van gesloten teeltsystemen. Intensieve 

teelten in gecontroleerde omgevingen met beperkte milieu-impact 

moeten een uitzondering krijgen op gebruiksverboden in gevoelige 

gebieden, waaronder natuurgebieden, oppervlaktewater en de  

gebouwde omgeving.

  Lobbyen voor een wetsvoorstel dat uitgaat van de milieu-impact van 

teelten, niet van het gewasbeschermingsmiddelengebruik per hectare.

  Samen met COPA-COGECA inzetten op versnelde toelating van laag- 

risicomiddelen, biostimulanten, nieuwe veredelingstechnieken en  

beschikbaarheid van precisietechnieken.

Natuur herstellen en natuurbronnen koesteren

In reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een  

EU-Natuurherstelwet die inzet op grootschalig herstel van Europese  

ecosystemen, waarbij gekozen wordt voor strikte bescherming van  

veengebieden en vergroening van stedelijke gebieden:

  Werken aan behoud van verantwoordelijk geproduceerd veen  

voor substraten. 

  In de lobby benadrukken dat veengebruik voor plantengroei onderdeel 

is van de korte CO2-cyclus en bijdraagt aan de groene omgeving. 

  Lobbyen voor het tegengaan van een natuurverslechteringsverbod, 

om een nieuwe stikstofcrisis te voorkomen.

Maatwerk in bodembeheer

In reactie op de EU-Bodemstrategie, waarmee de Europese Commissie  

bodemdegradatie wil tegenaan, lobbyen voor maatwerk in plaats van  

uniform Europees bodembeleid. Inzetten op stimulerende maatwerkmoge-

lijkheden voor ondernemers, die uitnodigen tot nog beter bodembeheer.

Versterken positie binnen COPA-COGECA

  De voorzitter van Glastuinbouw Nederland via LTO Nederland in het 

Praesidium laten aansluiten, om zo meer gewicht aan de Nederlandse 

bestuurdersdelegatie in de Europese koepelorganisatie te geven.

  Meer aansluiting zoeken bij de verschillende werkgroepen van COPA- 

COGECA om zo de glastuinbouwbelangen beter te kunnen behartigen. 

Glastuinbouw = ‘controlled environment agriculture’

De Nederlandse glastuinbouw in Europese debatten over duurzaamheid 

profileren als ‘controlled environment agriculture’: een hoogtechnologische 

en circulaire sector die sterk kan bijdragen aan het behalen van de  

verschillende doelen van de Europese Green Deal. 

  EU Green Deal: lobbyen voor een uitzonderingspositie voor de  

glastuinbouw en voor invulling van goede randvoorwaarden die de 

teelt van gezonde en weerbare planten mogelijk maakt.

  EU-Natuurherstelwet: lobbyen voor het behoud van verantwoordelijk 

geproduceerd veen voor substraten.

  EU-Bodemstrategie: lobbyen voor maatwerk voor de glastuinbouw.

  Versterken van de positie van Glastuinbouw Nederland binnen  

COPA-COGECA.

  Het innovatieve en circulaire karakter van de glastuinbouw onder  

de aandacht brengen van Brussel.
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Glastuinbouw Nederland wil het grootste onafhankelijke gewasnetwerk 

zijn voor ondernemers en stakeholders in de glastuinbouw waarin  

ondernemers en organisatie samen koersen op een toekomstgerichte  

verantwoorde glastuinbouw. De netwerkcoördinatoren brengen beleid  

en praktijk samen.

Verbinding met de visie

  De toekomstrichting van de glastuinbouw, Verantwoorde Glastuinbouw, 

uitdragen richting ondernemers.

  Actuele knelpunten en uitdagingen verbinden aan de ambities van de 

Verantwoorde Glastuinbouw. Hiervoor zijn nodig: maatwerk per gewas, 

heldere transitiepaden en het stellen van prioriteiten in afstemming 

met de actieve leden binnen het netwerk. 

Interne samenwerking

Het effectief verbinden van actuele vraagstukken vanuit het netwerk aan 

de thema’s en de regio’s door het versterken van de interne dialoog.

Thema- en gewasoverstijgend onderzoek

Thema- en gewasoverstijgende onderzoeken beter laten aansluiten bij het 

netwerk, de visie en de procesaansturing. Deze onderzoeken steeds meer 

de invulling van de transitiepaden op de thema’s laten zijn.

Invulling thema’s

De netwerkcoördinatoren laten fungeren als verbindende schakel tussen 

beleid, innovatie en het netwerk op de thema’s. Het thema Gezondheid & 

Geluk en de onderwerpen Digitalisering en Robotisering hier steeds meer 

een integraal onderdeel van maken.

Een Leven Lang Ontwikkelen

Bijdragen aan het beleid Leven Lang Ontwikkelen van het thema Arbeid 

door het optimaliseren van kennisuitwisseling in het netwerk. Dit gebeurt 

zowel op bijeenkomsten als door het signaleren van behoefte aan 

opleidings mogelijkheden in de sector.

Kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling tussen medewerkers en ondernemers van de verschil-

lende gewasgroepen steeds meer koppelen aan de toekomstrichting.

  Het gewasnetwerk verbinden aan de visie van Glastuinbouw Nederland.

  Het thema- en gewasoverstijgend onderzoek beter laten aansluiten 

bij het netwerk, de visie en de procesaansturing.

  Het thema Gezondheid & Geluk en de onderwerpen Digitalisering  

en Robotisering integraal opnemen in de verbinding tussen beleid,  

innovatie en het netwerk.

  Bijdragen aan het beleid Leven Lang Ontwikkelen van het thema Arbeid.

AMBITIE
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Medewerkers, zowel vaste als flexibele, zijn ons kostbaarste kapitaal en 

onmisbaar voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector. Door invulling 

te geven aan goed, mensgericht werkgeverschap en door de sector beter 

te profileren, zorgen we dat meer mensen kiezen voor de glastuinbouw.

Onze speerpunten zijn afgeleid van de Human Capital Agenda 2023-2025. 

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden optimaliseren

  Borgen van een goede beloning en basisvoorwaarden in een nieuwe 

cao en opstellen van ambitieuze toekomstagenda.

  Bepleiten van maatregelen voor een betere bruto-netto verhouding  

en aandacht voor het belang van seizoenswerk in nieuwe  

wet- en regelgeving.

  Realiseren van sectoractiviteitenplan 2023 om het werk in de  

glastuinbouw aantrekkelijker te maken en onderzoek doen hoe de 

werkomstandigheden kunnen worden verbeterd. 

Inzetten op Leven Lang Ontwikkelen

  Versterken en benutten van bestaande HR-expertisegroepen en  

opschalen van de pilot Lerende Organisaties om meer bedrijven te  

stimuleren om een lerende organisatie te worden. 

  Intensiveren regionale ontmoetingsplaatsen en creëren vraag -

gerichte leerarrangementen voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). 

  Realiseren van een LLO- en arbeidsmarktagenda voor de  

Greenportregio’s West-Holland, Noord-Holland Noord, Gelderland en 

Noordoost-Nederland (Regio Zwolle).

Nieuwe bronnen aanboren op de arbeidsmarkt 

  Verbeteren van het beeld over onze sector bij intermediairs zoals 

UWV-consulenten, mentoren/decanen en begeleiders vanuit o.a.  

gemeenten of COA.

  Initiëren van een pilot met statushouders om te komen tot een toolkit 

om nieuwkomers succesvol te laten instromen in de glastuinbouw.

Flexwerk duurzaam organiseren

  Medewerking verlenen aan een systeem voor verplichte certificering 

voor uitzendbureaus en leden stimuleren uitsluitend in zee te gaan 

met gecertificeerde partijen.

  Leden aanmoedigen om zelf te toetsen hoe hun flexwerkers worden 

gehuisvest. Inzet plegen op voldoende en kwalitatieve huisvesting 

voor internationale medewerkers.

  Activiteiten organiseren om de duurzame inzetbaarheid van  

internationale werknemers te versterken.

Werken in de glastuinbouw aantrekkelijker profileren

  Positioneren van de sector als duurzame probleemoplosser aan de 

hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk tijdens evenementen, 

zoals de Week van het Talent.

  Voeren van een proactieve public affairs-strategie (bewustwordings-

campagne ‘Love your people, like your crop’) door te laten zien  

hoe de glastuinbouw bijdraagt aan brede welvaart en leefbaarheid  

en hoe de sector haar verantwoordelijkheid neemt voor de werk- en 

woonomstandigheden van arbeidsmigranten.

  Inrichten van een digitaal meldpunt voor misstanden op het gebied 

van werk- en woonomstandigheden van internationale werknemers.

  Ontwikkelen van een whitepaper om de boodschap maatschappelijk 

te laten landen.

  Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden optimaliseren.

 Inzetten op Leven Lang Ontwikkelen.

 Nieuwe bronnen aanboren op de arbeidsmarkt. 

 Flexwerk duurzaam organiseren.

 Werken in de glastuinbouw aantrekkelijker profileren.
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De teelt van groenten, fruit, bloemen en planten in Nederlandse kassen 

wordt al in 2040 klimaatneutraal door een combinatie van verlaging en 

verduurzaming van het energieverbruik. Geothermiebronnen, duurzame 

elektriciteit uit het landelijke stroomnet, duurzame warmte uit biomassa 

en van de industrie vervangen in 2040 aardgas. Doordat in de glastuinbouw 

zelf geen productie van CO2 meer plaatsvindt, wordt groene CO2 voor de 

gewasgroei aangevoerd vanuit afvalcentrales, de industrie en mogelijk 

ook uit de buitenlucht.

Energiecrisis

  Uitbreiden borgstellingskrediet glastuinbouw.

  Aanpassing van de SDE-regeling voor bestaande dossiers en de  

overheid helpen bij een goede uitwerking daarvan. 

  Lobbyen voor een betere invulling en uitwerking van de Tegemoet-

koming Energiekosten (TEK), de regeling voor energie-intensieve 

mkb-bedrijven.

Energietransitie

  Maken van de governance en voortgangsmonitoring voor de  

uitvoering van het Convenant Energietransitie 2021-2030.

  In het kader van de gebiedsaanpak per gebied een energievisie  

opstellen voor eind 2023.

  Samen met derden het nieuwe CO2-sectorsysteem uitwerken  

en vormgeven.

  Extra aandacht geven aan input voor de consultatie SDE++ 2024.

  Actualisering en openstelling MEI- en EG-regeling.

  Een demonstratieregeling ontwikkelen.

  Een lobbytraject opzetten op basis van de impactanalyse van de  

fiscale maatregelen uit het coalitieakkoord.

  Uitwerking van de subsidieregeling Warmtenetten glastuinbouw.

  Uitwerking van de Energiebesparingsplicht.

  Verder werken aan uitbreiding van CO2-bronnen, CO2-infrastructuur  

en behoud van de huidige bronnen van OCAP.

Kas als Energiebron

Kennisontwikkeling:

  Onderzoek, demonstratie en ontwikkeling van tools voor gerichter  

en zuinigere CO2-dosering.

  Monitoring van LED-toepassing en ontvochtiging op praktijkbedrijven.

  Waterstofprogramma met pilots ontwikkelen. 

Kennisdeling:

  Energiemonitoringstool gereedmaken en honderd ondernemers  

hiermee aan de slag laten gaan.

  Ondernemers aan cursussen laten deelnemen.

  Vier nieuwe docenten aantrekken voor cursussen Het Nieuwe Telen.

  Kennisprogramma samen met scholen ontwikkelen.

  De sector zo goed mogelijk door de energiecrisis loodsen.

  Met het oog op het Convenant Energietransitie 2021-2030 werken  

aan de kaders en randvoorwaarden van de energietransitie.

  Binnen het programma Kas als Energiebron intensiever werken aan 

kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en het meetbaar maken 

van de resultaten.
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In 2030 teelt de glastuinbouw in een robuust en weerbaar ecosysteem, 

nagenoeg zonder emissie naar het milieu en nagenoeg zonder residuen. 

De sector teelt de gezondste bloemen, planten, groenten en fruit.  

Nederland is en blijft daarin koploper.

Inzet op weerbare gewassen

Inzetten op weerbare gewassen en daarbij de focus leggen op preventie, 

schoon uitgangsmateriaal en de opbouw van een leger aan biologische 

bestrijders, bestaande uit micro- en macro-organismen.

Stimuleren en aansturen van innovatie

Stimuleren van innovatie(onderzoek) gericht op hightech, weerbare  

planten, biologische bestrijders en goede correcties voor beheersing  

van ziekten en plagen. Daarbij werken aan innovaties voor de korte  

en langere termijn.

Behoud effectieve gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Inspanning tot behoud van effectieve gewasbeschermingsmiddelen  

binnen de EU en nationale wet- en regelgeving (medicijnkast) en behoud 

van de inzet van biociden voor de glastuinbouw voor algehele hygiëne en 

(fytosanitaire) preventie. Benaderd vanuit wetenschappelijk gedreven 

inzichten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Kennisdeling en kennisuitwisseling

Verspreiden en uitwisselen van kennis gericht op een verantwoorde inzet 

van biologie, technologie en chemie, waarbij de focus verschuift van chemie 

naar biologie en technologie. Dit gebeurt via netwerkbijeenkomsten en het 

project Kennis op Maat. 

Borging fytosanitaire eisen en inperking bedreigingen

In samenspraak met de keten en overheid zorgen voor borging van de  

fytosanitaire eisen, zodat bedreigingen van nieuwe ziekten en plagen  

worden ingeperkt.

Lobby in Brussel en Den Haag

  Intensivering van de nationale en EU-lobby voor erkenning van  

onze duurzame en gezonde glastuinbouw. De hoogtechnologische 

Nederlandse glastuinbouw met gesloten watersystemen, resulteert 

in een lage milieu-impact per product.

  Aandacht vragen voor het belang van maatwerk in wet- en regelgeving, 

zoals het maken van onderscheid tussen binnen- en buitenteelten. 

Weerbaarheid in de praktijk 

Op het bedrijf van telers demonstratiepilots uitvoeren als onderdeel van 

het Praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Doel is tot praktische 

en toegankelijke resultaten te komen die gemakkelijker door collega-telers 

kunnen worden overgenomen.

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Vanuit het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid 

wordt gewerkt aan:

  Screeningsonderzoek voor oplossen knelpunten in ziekten,  

plagen en onkruiden;

  Nieuwe biologische bestrijders en bankerplanten;

  Inzet van nieuwe technologieën voor preventie en beheersing;

  Innovatieve detectie- en monitoringssystemen van ziekten en plagen;

  Sturingsmogelijkheden op plantweerbaarheid;

  Herontwerp Kas als Ecosysteem.

  Stimuleren en aansturen van innovatie gericht op hightech, weerbare 

planten, biologische bestrijders en goede correcties voor beheersing 

van ziekten en plagen.

  Behoud van effectieve gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  Delen en uitwisselen van kennis met de focus op een verantwoorde 

inzet van biologie, technologie en chemie.

  Borgen van fytosanitaire eisen en inperking van bedreigingen.

  Intensiever lobbyen in Brussel en Den Haag voor erkenning van een 

hoogtechnologische en duurzame glastuinbouw.

  Via demonstratiepilots op bedrijven ondernemers stimuleren nieuwe 

resultaten op het gebied van plantweerbaarheid toe te passen.
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De Nederlandse glastuinbouw wil voldoende ruimte beschikbaar houden 

en ontwikkelen, bij voorkeur in duurzaam bestemde glastuinbouwgebieden. 

De sector wil zich op een verantwoorde manier en in harmonie met haar 

omgeving ontwikkelen. Concreet betekent dit dat de glastuinbouw de ko-

mende jaren zijn milieufootprint verder wil verkleinen, zonder dat daarbij de 

rentabiliteit van bedrijven in gevaar komt. Zo vindt in 2027 nagenoeg geen 

emissie meer plaats van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Oppervlaktewaterkwaliteit

  Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door blijvende 

inzet op en verdere uitrol van de gebiedsgerichte aanpak in diverse 

regio’s (o.a. Delfland, Rijnland, Zuiderzeeland, Brabantse Delta,  

Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Limburg en Drenthe).

  Specifieke aandacht voor het vergroten van bewustwording bij  

ondernemers over de effecten van lekkages door meer communicatie, 

kennisontwikkeling en verbetering van de handhaving. 

  Stimuleren van het watermanagement op de bedrijven,  

onderhoud van de waterinstallaties en het voldoen aan wetgeving 

door introductie van watercoaches via het Nationaal Programma  

Landelijk Gebied (NPLG).

Gietwatervoorziening

Ondersteunen van ondernemersgroepen en regio’s bij het maken  

van regionale afspraken over o.a.:

  De toepassing van omgekeerde osmose op grondwater.

  De ontwikkeling en implementatie van duurzamere alternatieve  

gietwatervoorzieningen. 

Milieuvoorschriften

Werken aan een goede overgang van het Activiteitenbesluit naar het  

Besluit Activiteiten Leefomgeving met behoud van duidelijke en werkbare 

milieuvoorschriften voor ondernemers. Op 1 juli 2023 treedt naar  

verwachting deze nieuwe wetgeving in werking, waarin ook nieuwe  

beleidsontwikkelingen worden opgenomen, zoals de definitie van  

nagenoeg nullozing. Het Platform Duurzame Glastuinbouw, een samen-

werkingsverband tussen overheden en sector, is hierbij van groot belang. 

Visie Ruimte 

Opstellen van een visie Ruimte die:

  inzichtelijk maakt waar de beste vestigingsmogelijkheden voor  

glastuinbouw zijn.

  aangeeft hoeveel glasoppervlak noodzakelijk is voor een  

levensvatbare sector.

  aangeeft op welke wijze de modernisering en herstructurering van 

het teeltareaal kan worden versneld (daartoe kan o.a. de transitietafel 

Ruimtelijke Inrichting van Greenports Nederland worden benut). 

Omgevingswet

  Ondernemers inzicht geven in de vernieuwde Omgevingswet en  

hen bewust maken van de consequenties van het ‘ja, mits’-principe  

in deze wet.

  In 2023 worden voor leden en adviseurs demonstratiesessies voor 

het nieuwe Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) georganiseerd.  

Hierover is afstemming met de regio- en netwerkcoördinatoren. 

Glastuinbouw Waterproof

Kennisontwikkeling:

  Sluiten van de kringloop van water en aan water gerelateerde  

stoffen bij substraatteelten en grondteelten, met aandacht voor de 

teeltwisseling en weerbaar telen.

  Inventarisatie en ontwikkeling van innovatieve circulaire  

teeltsystemen, met de focus op waterefficiëntie en emissieloos.

  Goed gietwater uit duurzame bron, beschikbaarheid van voldoende 

goed gietwater en kansen inventariseren voor concentraat (brijn).

Kennisdeling:

  Implementatie van de virtuele lysimeter in de grondteelt.

  Kennisdeling stimuleren door ontwikkelen materiaal voor  

watercoach/adviseur.

  KasWaterWeter vernieuwen.

  Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

  Zorgen dat er voldoende goed gietwater beschikbaar blijft.

  Werken aan een goede overgang van het Activiteitenbesluit naar het 

Besluit Activiteiten Leefomgeving.

  Opstellen van een visie Ruimte.

  Ondernemers inzicht geven in de vernieuwde Omgevingswet.

AMBITIE
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Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders 

en partners een duurzame glastuinbouw in de regio realiseren. Dat wil 

zeggen: klimaatneutraal, nagenoeg emissievrij, circulair, rendabel, rekening 

houdend met de omgeving, aantrekkelijk voor werknemers, regionaal en 

lokaal verbonden en maatschappelijk gewaardeerd.

Energie

  Gebiedsgerichte aanpak: Contact onderhouden met provincies om  

financieringsaanvragen gehonoreerd te krijgen en de gebiedsgerichte 

aanpak op gang te brengen.

  CO2: Met de regio verkennen hoe de CO2-voorziening regionaal vorm  

is te geven.

  Geothermie: Actief druk uitoefenen op diverse partijen om tot  

versnelde realisatie van geothermieprojecten te komen.

  Waterstof: Samen met ondernemers positie innemen in gesprekken 

over waterstof tussen producent, industriële partijen en overheden.

  Windmolens: Met ondernemers de mogelijkheden onderzoeken om  

te participeren in windmolenprojecten voor verwarming en verlichting 

van kassen.

  Energieopslag in de bodem: Mogelijkheden onderzoeken voor  

bestaande/innovatieve energieopslag in de bodem.

  Elektriciteit infrastructuur: Aansluiten bij RES’sen en contact onder-

houden met netbeheerders en publieke partijen om het belang  

van de glastuinbouw te benadrukken in oplossingen voor de  

overbelasting van het net.

  Solitaire bedrijven en kleine clusters: Onder het programma Kas  

als Energiebron bijeenkomsten organiseren om ondernemers te  

informeren over verduurzamingsmogelijkheden voor hun bedrijven. 

Arbeid

  Netwerkorganisatie: Klankbordgroepen samenstellen in de regio’s. 

Toetsen en verankeren van projecten in de praktijk.

  Campus: kennis van werknemers vergroten door middel van scholing 

in de regio. 

  Arbeidsaanbod: Uitrollen van het huidige projectaanbod om scholieren 

te interesseren voor de tuinbouw. 

  Huisvesting: Aanpakken issues rondom huisvesting internationale 

werknemers. 

Water & Omgeving

  Visie ruimte: Regionale input leveren voor landelijke visie Ruimte en 

regionale visies formuleren.

  Schoon oppervlaktewater: Gebiedsaanpak verder uitrollen, terugdringen 

van normoverschrijdingen door bewustwording en uitvoering met en 

door ondernemers. Organiseren van gebiedsbijeenkomsten.

  Beschikbaarheid van voldoende goed gietwater: Aanhaken van de 

juiste specialisten en procesbegeleiding in regio’s waar team Water  

& Omgeving problemen oplost met bijv. omgekeerde osmose en/of 

duurzame alternatieven implementeert.

  Glastuinbouw Waterproof: Ideeën vanuit de praktijk aanleveren  

voor onderzoek. 

Plantgezondheid

  Biodiversiteit: Via pilots bevorderen van het bewustzijn bij ondernemers 

dat biodiversiteit kan bijdragen aan een betere biologische bestrijding 

in de kas en meer maatschappelijk draagvlak voor de sector.

  Weerbare teelt: Bevorderen van het bewustzijn bij telers om aan een 

weerbare teelt te werken en organiseren van kennissessies hierover.

Gezondheid & Geluk

  Bewustwording ondernemers: bevorderen van het bewustzijn bij  

ondernemers dat Gezondheid & Geluk zich in de regio vertaalt in  

verbinding met de lokale en regionale samenleving.

  Houding/gedrag (be good): bevorderen van het bewustzijn bij onder-

nemers dat hun gedrag in grote mate bepalend is voor de beeldvorming 

over de sector. Voor de gevoelige issues een aanpak uitwerken.

  Format verhaal omgeving (tell it): ondernemers helpen bij het vertellen 

van hun eigen verhaal over Gezondheid & Geluk door hen daarvoor 

formats aan te reiken.

Communicatie

  Regiomanifesten: Inhoud leveren voor regiomanifesten.

Team Regio heeft het doel om op de verschillende thema’s van Glastuinbouw 

Nederland de regionale behoeften te verbinden aan de landelijke ambities.
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De Nederlandse glastuinbouw levert elke dag verse groenten, fruit, bloemen 

en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. 

Groenten en fruit bevorderen een gezonde leefstijl. Bloemen en planten  

zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving en meer sociale 

verbinding. Het produceren van deze versproducten gebeurt met inzet 

van hoogwaardige kennis en technologie, met de focus op duurzaamheid, 

circulariteit, gezondheid en de kracht van de natuur. De glastuinbouw 

helpt daarmee maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Toolkit Gezondheid & Geluk

De online toolkit Gezondheid & Geluk voltooien, uitrollen en onderhouden:

  Webdesign maken voor online toolkit.

  Bij Landelijke Commissies verhalen ophalen en opnemen  

in contentkalender.

  Toolkit vullen met: 

• Kennisdocumenten

 •  Communicatiematerialen

 •  Voorbeelden van activiteiten gericht op vier doelgroepen: lokale  

politiek, schoolklassen, omgeving (buren, familie) en werknemers.

 •  Vermeldingen van bestaande verbindingen met greenports,  

provincies, telersverenigingen, veredelaars, productpromotieclubs 

en andere organisaties (bijv. Kom in de Kas, Burendag) die zelf  

actief zijn op het gebied van Gezondheid & Geluk.

 • Kleine bedrijven dienen ook handige tools aangeboden te krijgen.

  Toolkit na voltooiing presenteren aan: alle medewerkers van  

Glastuinbouw Nederland, Landelijke Commissies, Ondernemersgroepen 

en andere groepen met ondernemers.

Gezondheid & Geluk bekend maken in de samenleving

De boodschap van Gezondheid & Geluk bekend maken aan het  

grote publiek:

  Twee keer per maand een persbericht versturen gericht aan  

de samenleving vanuit de maatschappelijke betekenis van de  

glastuinbouw. Dit persbericht tevens plaatsen op het publieke  

deel van de website.

  Via social media verhalen delen over Gezondheid & Geluk en tips  

geven over leuke activiteiten in en rond de glastuinbouw.

Verkennen van samenwerkingscoalities

Verkennen van samenwerkingscoalities met:

  ketenpartners

  andere sectoren

  publieke instellingen

om de boodschap van Gezondheid & Geluk meer gecoördineerd te  

communiceren naar politiek en samenleving. Dit kan resulteren in het  

opstellen van een gezamenlijk manifest Gezondheid & Geluk − waarin 

staat wat partijen gezamenlijk nastreven en wat elke partij in dat kader 

afzonderlijk doet − maar een manifest is niet per se het einddoel.

  Toolkit Gezondheid & geluk voltooien, uitrollen en onderhouden.

  De boodschap van Gezondheid & Geluk bekend maken  

in de samenleving.

  Verkennen van samenwerkingscoalities om de boodschap van  

Gezondheid & Geluk meer gecoördineerd te communiceren naar  

politiek en samenleving.
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Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw 

Nederland en werkt samen met het ministerie van LNV aan tuinbouw-

oplossingen voor maatschappelijke opgaven rond circulaire economie 

(kringlooplandbouw), gezondheid & preventie en groen beleven. Dat  

gebeurt via het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025, 

waarmee grensverleggende perspectieven en nieuwe verdienmodellen 

voor de tuinbouw worden ontwikkeld. Dit moet ertoe leiden dat de glastuin-

bouw, bij de juiste randvoorwaarden, samenwerking met de overheid  

en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van 

materiaalstromen, met name biomassa, substraten en meststoffen.

Onderzoeken van innovatieve concepten voor verwaarding  

van reststromen

Onderzoeken van vernieuwende concepten om reststromen van  

tuinbouwbedrijven te verwaarden. Deze concepten leveren toegevoegde 

waarde aan de omgeving door circulaire processen te organiseren,  

aansluitend op de regionale transitieopgaven. Het betreft:

  Circulaire groene meststoffen: pilots en samenwerking met andere 

sectoren en stakeholders om reststromen op te werken en/of nutriënten 

te herwinnen voor (organische) meststoffen of biostimulanten.

  Vezelverwerkingsstraten voor vezels, op glastuinbouwbedrijven.

  Alternatieve veenvervangers zoals biochar en circulaire substraten 

vergelijken met steenwol.

  Eiwitten uit reststromen: directe of indirect.

  Biodiversiteitsconcepten vanuit de tuinbouw.

Namens de glastuinbouw aandacht vragen voor:

  Visievorming op circulaire tuinbouw binnen de circulaire economie, 

inclusief de daaruit voortkomende ruimtelijke consequenties.

  Bepleiten van deze visie bij betrokken stakeholders zoals: LNV, I&W, 

Nutriëntplatform, College van Rijksadviseurs en greenports en  

aangesloten ketenorganisaties.

  Stimulerende wet- en regelgeving: agenderen en oplossen van knel-

punten. Samenwerking en capaciteit voor juridische ondersteuning 

van nieuwe cases.

  Bepleiten van kaders voor einde afval(water).

Gezondheid & Geluk: stimuleren van gezonde keuzes

  Nieuwe oplossingsrichtingen, korte ketens en gezonde omgevingen 

(voor scholen, zorginstellingen en out-of-home. Welke rol kan de tuin-

bouw spelen in interventies die aansluiten op lopende programma’s.

  Integrale gedragsverandering interventies zoals GreenHabit Cardio  

en groentevariatie voor preventie in Limburg. Ontwikkeling Tuinbouw 

Experience, zowel in het Greennest Experience in Park21 als bij  

tuinders op het bedrijf. 

Innovatielandschap

  Ter versnelling van de duurzame ontwikkeling van de sector  

agendeert SIGN het thema Innovatielandschap − het geheel aan  

regelingen en instituties − dat het voor ondernemers mogelijk maakt 

te investeren in circulaire transities in het kader van grondstoffen  

en maatschappelijke opgaven.

  SIGN focust daarbij op het vergroten van passend instrumentarium  

en de toegankelijkheid voor ondernemers daarvan. In dat kader pleit 

SIGN bij Topsector T&U en LNV voor meer integrale regelingen met  

beperkte administratieve lasten.

Voortzetting van de uitvoering van het innovatieprogramma Circulaire 

Tuinbouw 2021-2026 (draagvlak, samenwerking en financiering) in samen-

werking met de greenports en relevante ministeries. Doel: stimulering  

van 250 product-marktcombinaties of toepassingen, waarvan er tien  

grote impact gaan hebben. En aanvullend: het stimuleren van doorbraak 

innovaties rond gezondheid en preventie.
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SIGN werkt voor het bereiken van haar speerpunten samen met  

diverse partners zoals: ministeries van LNV en van I&W, regionale 

greenports, start-ups en scale-ups in het SIGN Living Lab,  

provincies/consortia, technologiepartners, tuinbouwtoeleveranciers 

en diverse onderwijsinstellingen (MBO, HBO en WO).
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