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Column

Een transitie, zoals 
de energietransitie, 
heeft vergaande 
gevolgen voor 
de maatschap-
pij en vraagt om 
een overheid die 
handelt vanuit een 

lange termijn beleid met realistische 
doelstellingen. Alleen dan kan een 
dergelijke transitie tot stand worden 
gebracht. Het kan ook alleen maar als 
de overheid de maatschappij en het 
bedrijfsleven hierbij betrekt en geza-
menlijk werkt aan deze lange termijn 
doelstelling. Echter te vaak zien wij dat 
de overheid alleen maar bezig is met 
het oplossen van de problemen van 
vandaag en niet bezig is met de beleid 
voor de lange termijn. 
De glastuinbouw is al jaren voorloper 
als het gaat om het verminderen van 
het gebruik van fossiele brandstof. Er 
wordt veel geld besteed aan onder-
zoek dat leid tot nieuwe technieken 
die helpen bij het verminderen van het 
gebruik van fossiele brandstof. Zo zijn 
er technieken ontwikkeld waarmee we 
kassen beter kunnen isoleren en zijn 
er teeltechnieken ontwikkeld om met 
lagere temperaturen in de kas te telen. 
Ook zijn wij op zoek gegaan naar alter-
natieve energiebronnen die duurzamer 
zijn dan de huidige. Deze ontwikke-
lingen zijn jaren gelden ingezet en we 
staan aan de vooravond van een glas-
tuinbouwsector die met een combinatie 
van aardwarmte en restwarmte in een 
groot deel van haar warmtebehoefte 
kan voorzien. 
Met grote verbazing kijk ik dan naar 
de ontwikkelingen in het laatste kwar-
taal van het afgelopen jaar. Hoe is het 
mogelijk dat de heffing op duurzame 
energie met 177% omhoog gaat, of te 
wel € 130.000 extra kosten voor een 
glastuinbouwbedrijf. Zonder overleg en 
overduidelijk een regeling die de ver-
duurzaming van onze sector volstrekt 
in de wielen rijdt. Door deze regeling 
wordt iedere ondernemer gedwongen 
om een WKK op aardgas aan te schaf-
fen en zelf stroom op te gaan wekken. 
Hoe onberekenbaar en onbetrouwbaar 
kun je als overheid zijn?
CDA Westland heeft Albert Abee voor-
dragen voor het wethouderschap in 
de gemeente Westland. Dat is goed 
nieuws. Albert Abee is een ervaren 
bestuurder die zich o.a. bezig gaat hou-
den met de ontwikkeling van de glas-
tuinbouw. Bovengenoemd dossier maar 
ook andere dossiers zoals huisvesting 
arbeidsmigranten, herstructurering, 
schoon oppervlaktewater en voldoende 
gietwater zijn dossiers die vragen om 
een lange adem en een beleid gefocust 
op de lange termijn. Ik nodig Albert 
Abee dan ook uit om het gesprek aan 
te gaan met de sector zodat wij geza-
menlijk komen tot oplossingen voor 
onze sector. Een transitiefase waar wij 
in zitten gaat echter nooit gepaard zon-
der strijd en voelt als tegen de stroom 
in zwemmen, waarbij het belangrijk is 
met elkaar de koers te bepalen en dan 
voor langere termijn aan die koers vast 
te houden. Dit vraagt leiderschap van 
de gemeente en bovenal een wethou-
der die verbindt en durft vast te houden 
aan beleid.          
Ik wens een ieder een gezond 2020 en 
durf om tegen de stroom in te zwem-
men. 

Jacco Vooijs
Voorzitter Glastuinbouw Westland
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‘Glastuinbouw weet je 
elke dag te verrassen’
Ze geeft weliswaar geen leiding aan 
een grote groep scholieren, maar is 
als jonge direc-teur van een ambiti-
euze potplantenkwekerij beslist een 
ambassadeur van de glastuin-bouw 
en zeker ook van het project Go 
Go Greenhouse. Annemiek Hofland 
werkte zelf als scholier in de kweke-
rij van haar vader en maakte enkele 
jaren terug haar comeback in de sec-
tor. Als ervaringsdeskundige vertelt 
zij enthousiast haar verhaal.

Ze was werkzaam als secretaresse in 
de accountancy en de zorgsector, maar 
heeft als direc-teur van Hofland Flowe-
ring Plants in Naaldwijk echt het ge-
voel dat ze volledig op haar plek zit. Dit 
jaar neemt zij samen met haar broer 
Frank als vijfde generatie de aandelen 
over van vader Goos. Een bijzondere 
ontwikkeling en een boeiend traject, zo 
ervaart Annemiek.
Bij een nieuwe generatie horen ook 
nieuwe ideeën en inzichten. Vraag is 
hoe dat uitpakt in de praktijk. “Dat 
gaat goed”, zegt Annemiek spontaan. 
“Natuurlijk is soms wat overtui-gings-
kracht nodig, omdat mijn vader het 
jarenlang op zijn manier heeft gedaan 
en met suc-ces. Maar tijden veranderen 
en dan moet je mee; wij willen ook mee. 
Mijn broer Frank en ik zitten wat dat 
betreft op één lijn, dat is essentieel.”

Elke dag volop energie
Het is de veelzijdigheid van de glas-
tuinbouw die haar het meest boeit en 
ook elke dag weer verrast. “Je werkt 
met natuurlijke producten, terwijl 
menselijke aspecten een zeer belang-
rijk onderdeel vormen. Het team is het 
belangrijkste van de kwekerij, daarom 
betrekken we ze altijd bij wat we doen 
en waarom.” Ook de samenwerking in 
de keten geeft volop ener-gie, zo is haar 
ervaring. “Leuke klanten, die meeden-
ken, verder willen en je wat gunnen, 
geweldig om daar mee samen te wer-
ken. We zetten stappen op gebied van 
marketing - waaronder enkele jaren 
geleden de nieuwe naam – en het stu-
ren op consumentendata. Ook zijn er 
plannen voor bedrijfsvernieuwing de 
komende jaren.”
De opa van Annemiek en Frank speci-
aliseerde zich destijds in de teelt van 

Lidcactus, met name Schlumbergera. 
Een lastige, uitdagende teelt waar de 
kwekerij de afgelopen decennia naam 
in heeft gemaakt. In het voorjaar wordt 
het teeltplan aangevuld met Dianthus 
en klei-nere bloeiende tuinplantensoor-
ten.

Nieuwe generatie boeien
Hoewel automatisering en robotisering 
niet meer weg te denken zijn in de kwe-
kerij, blijven ervaren mensenhanden 
onmisbaar. “De glastuinbouw is enorm 
veranderd, maar de beeld-vorming he-
laas niet. Het ouderwetse idee van een 
zaterdagbaantje waar je vroeg op moet 
en vieze handen krijgt, is achterhaald. 
Dat heb ik zelf van heel dichtbij erva-
ren. Dat ver-klaart mijn gedrevenheid 
om dat breder uit te dragen.”
Ze wordt zelf elke dag opnieuw verrast 
en geprikkeld door nieuwe ontwikke-
lingen en pro-jecten. Dat varieert van 
aardwarmte en het plantenpaspoort 

tot duurzame verpakkingen en marke-
tingprojecten. “We zetten stappen op 
gebied van hygiëne, doen mee aan so-
ciale ar-beidsprojecten en noem maar 
op. Stekken betekende vroeger dat je 
met je handen in de aarde zat, nu is dat 
het samenwerken met een robot; min-
der fysiek, meer technisch. Dat vindt 
de nieuwe generatie interessant, maar 
dan moeten we ze wel vertellen hoe 
boeiend, veelzijdig en vooruitstrevend 
de glastuinbouw is.”

Werk en vrije tijd
De tijd van werken van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat, is eveneens 
achterhaald, zo meent Annemiek. “Bij 
ons werken ze niet op zaterdag en vaak 
ook niet op vrijdagmiddag. Werk en 
vrije tijd zijn keurig in balans.” Wat 
de nieuwe directie betreft zijn scho-
lieren in de nabije toekomst dan ook 
van harte welkom op het bedrijf. Nu 
werkt het team met 23 mede-werkers, 

deels parttime en deels afkomstig uit 
Polen. Het uitzendbureau vult de res-
terende werkplekken op. Bijzonder is 
de jarenlange samenwerking met Den 
Haag Werkt, waardoor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt delen van 
het jaar actief zijn bij Hofland.
“Vorig jaar hebben we een nieuwe be-
drijfsleider gekregen. Nu hij goed is in-
gewerkt kunnen we ook gaan denken 
aan het werven van scholieren. Om 
die reden doen we dit jaar mee aan het 
Beroepenfeest Westland. Een stagiair 
gaat zich daarnaast vanaf februari be-
zighouden met marketing, waaronder 
social media. Want wie weet er nou be-
ter wat er speelt op dat gebied dan de 
jeugd zelf. We moeten altijd jongeren 
zien te interesseren voor een functie 
in de glastuinbouw. Daarom is Go Go 
Greenhouse zo’n mooi en belangrijk 
project.”

Roger Abbenhuijs

Annemiek Hofland: “De glastuinbouw is enorm veranderd, maar de beeldvorming helaas niet.”  Foto: GW

Tegen de stroom 
inzwemmen

Tuinbouwsector wil vaste koers 
huisvesting
De tuinbouwsector in het Westland 
wil dat de gemeente vasthoudt 
aan de ingezette koers voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten. 
GemeenteBelang Westland en West-
land Verstandig be-pleiten in een 
initiatiefvoorstel om logies op de 
erven van tuinbouwbedrijven toe te 
staan, nu het beleid voor grootscha-
lige locaties onder vuur is komen te 
liggen. Glastuinbouw Westland is te-
gen de huisvesting op de erven van 
bedrijven. 

Eind vorig jaar trad wethouder Ka-
rin Zwinkels (CDA) af, mede omdat 
teveel werd afgeweken van de inge-
zette koers om arbeidsmigranten te 
huisvesten op enkele centrale locaties 
in de ge-meente. Wethouder Pieter 
Varekamp (VVD), die de portefeuil-
le tijdelijk overneemt, zet in op een 
nieuwe oplossing, die al in het eerste 
kwartaal van 2020 moet worden gefor-
muleerd. 
Het huisvestingsvraagstuk zal een 
van de eerste dossiers zijn waar de 
nieuwe wethouder Albert Abee, nu 

nog actief in Lansingerland, zich 
op zal richten. Varekamp: ‘Daarbij 
zal nog meer aan-dacht zijn voor de 
maatschappelijke acceptatie van de 
gekozen oplossing.’ 
In het Westland moeten binnen twee 
jaar minimaal tweeduizend extra bed-
den worden gereali-seerd. Voorzitter 
Jacco Vooijs van Glastuinbouw West-
land wil daarom vasthouden aan de 
inge-zette lijn voor grotere huisves-
tingslocaties. ‘Er zit ruim twee jaar 
voorbereiding in deze aanpak waar-
voor een gedetailleerd draaiboek 
is opgesteld, waarover politiek en 
bedrijfsleven het eens waren.  Daar 
kan niet bij enige publieke tegenwind 
zomaar van worden afgeweken.’

Onrust
In de gekozen aanpak is een aantal 
plekken aangewezen, die voldoen 
aan een gezamenlijk opge-stelde lijst 
met criteria. Vooijs: ‘De bekendma-
kingen van de eerste locaties hebben 
veel onrust veroorzaakt bij de direct 
omwonenden. Op zich is die onzeker-
heid begrijpelijk, maar het mag geen 
reden zijn om het volledige beleid 
overboord te gooien. De gemeente 
moet de rug recht houden.’
Vooijs zou daarom graag zien dat de 
pijnpunten in het beleid worden weg-
genomen. ‘We zijn al twee jaar met 
elkaar in gesprek. Constructief en 
gericht op een passende oplossing. 
Laten we daarom kijken waar het 
wringt en daar gericht aanpassingen 
doen. Bijvoorbeeld door de locaties 
iets verder van de woonkernen te 
kiezen.’
Varekamp stelt dat de gemeente zich 
bewust is van de urgentie van het 
onderwerp. ‘De tuin-bouw is voor de 
gemeente een belangrijke economi-
sche factor. Arbeidsmigranten spelen 
daarin een sleutelrol. Zij moeten een 
goede en veilige woonruimte hebben.’

Bron: nieuwe oogst 
Jacco Vooijs: “De gemeente moet de rug 
recht houden.” Foto: Fotostudio GJ Vlekke
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Power Bi zeer geschikt om efficiency 
te verhogen in tuinbouwsector
Tuinbouwbedrijf Zuidgeest Growers 
teelt snackpaprika’s en puntpaprika’s 
in Honselersdijk. Het bedrijf verza-
melt al jaren data, maar deed daar 
relatief weinig mee. Dit jaar veran-
derde dat. Financieel directeur Frank 
Barendse en managementassistente 
Romy Barendse volgden samen een 
cursus bij Power BI Knowledge en 
werken inmiddels met de software.
Frank: “Tijd en geld besparen, daar 
moet Power BI voor zorgen. De behoef-
te aan goede managementinformatie 
is er al jaren. Door data aan elkaar te 
koppelen kunnen wij trends signale-
ren en hebben we inzicht in waar kos-
ten vandaan komen en hoe de omzet 
tot stand komt. De doorlooptijd van 
een managementrapportage is een à 
twee maanden. Als er dan iets is voor-
gevallen is het al vaak al te laat om bij 
te sturen.”
Nu gaat het anders. Iedere maandag-
ochtend kunnen de twee het dash-
board van Power BI bekijken en zien 
hoe het de afgelopen week is gegaan. 
Als de arbeidskosten ineens gestegen 
zijn, kan direct uitgezocht worden 
wat er aan de hand is. Dankzij Power 
BI wordt informatie met een druk op 
de knop gekoppeld en inzichtelijk ge-
maakt door grafieken en diagrammen.
Frank en Romy volgden een training 
bij Waldemar de Haas van Power Bi 
Knowledge. In een kleine groep leer-
den ze aan de hand van een case hoe 
je data eenvoudig inzichtelijk kan 

maken. “Het was een goede training. 
Waldemar nam ons echt mee naar de 
basis. Door de kleinschaligheid van 
de groep hadden we alle ruimte om de 
voor ons relevante vragen te stellen”, 
vertelt Romy.
Het is bij Zuidgeest al duidelijk dat 
het gebruik van Power BI inderdaad 
tijd en geld bespaart. Met Power BI 
hebben we de meest actuele cijfers 

paraat”, aldus de financieel directeur. 
“Verder moesten we vroeger zelf ana-
lyses maken van data en dat was tijd-
rovend. Dat hoeft nu niet meer.”
Maak ook kennis met de mogelijkhe-
den van Power Bi voor de agrarische 
sector op de gratis bijeenkomst van 
Power Bi Knowledge op 18 februari. 
https://www.leerpowerbi.nl/kennis-
maken.

Romy en Frank van Zuidgeest Growers werken sinds kort met Power BI en 
besparen veel tijd door de heldere rapportages.  Foto: Thierry Schut

Te weinig geld: Varend Corso zet 
geen koers naar Vlaardingen
Het Varend Corso zet dit jaar geen 
koers naar Vlaardingen. Volgens 
de organisatie is het gat tus-sen de 
gewenste bijdrage en de toegekende 
subsidie van de gemeente onover-
brugbaar.

Vlaardingen wilde voor 1000 euro 
bijdragen en dat vond de organisatie 
van het Varend Corso te weinig. Het 
bestuur ziet zich daarom genoodzaakt 
om de route in te korten en niet verder 
dan Maassluis te varen. De organisatie 
hoopt in de toekomst wellicht wel weer 
door te kunnen va-ren naar Vlaardin-
gen. Twee jaar geleden lag er tijdens 
het Varend Corso nog een heel bijzon-
der schip voorop: de 1018-boot, die ver-
wees naar de Slag bij Vlaardingen, die 
duizend jaar eerder plaatsvond. Het 
werd in 2018 groots gevierd, het na-
spelen van de veldslag trok duizenden 
be-zoekers naar de stad. De 1018-boot 
was herkenbaar aan schilden op de 
zijkant en de middel-eeuwse krijgers 
aan boord.

Showtime
Het Varend Corso gaat dit jaar een 
maand eerder van start en vaart ook 
nog eens een dag extra. Op donderdag 
2 juli vertrekt de botenstoet voor de 
eerste dag. ‘It’s Showtime’ is het thema 
van dit jaar. Met het aantal deelnemers 
gaat het inmiddels ook de goede kant 
op. Vorig jaar moest de organisatie, om 
het deelnemersveld vol te krijgen, be-
paalde boten een startnummer geven 
om mee te doen aan de wedstrijd, ter-
wijl die dat anders niet krijgen. ,,Als 
we kijken naar de corsoboten, kleine 
vaartuigen, zeilende Westlanders en 
kinderbootslepers hebben we er nu 
41’’, laat artistiek coördinator Hans 
Hoogerwerf weten. ,,En er zitten er nog 
een stuk of zeven in de pijplijn die voor 
90 procent zeker zijn. Als die allemaal 
meedoen, dan word ik helemaal blij.”

Grappig
Dan komt de totale vloot uit op dik zes-
tig boten. ,,Dan zijn we weer terug op 
het niveau van tien jaar geleden. Met 
een aantal nieuwe mensen erbij, komt 
er dus wel wat in beweging. Er melden 
zich ook nieuwe bedrijven aan die mee 
willen doen of combinaties van bedrij-
ven die via het Varend Corso nieuw 
personeel willen werven. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor een aanne-merscol-
lectief. Het grappige is dat een groep 
installateurs ook mee wil doen als de 
aannemers meedoen. Als dat gaat rol-
len, is dat geweldig.”

Ontbrekende kernen
Bij de deelnemende kernen ontbreekt 
dit jaar opnieuw ‘s-Gravenzande. Hoo-
gerwerf: ,,Op één of andere manier lukt 
het daar niet. De ‘gek’, iemand die op-
staat en aan de touwtjes gaat trekken, 
ontbreekt nog. Dat geldt ook voor Den 
Hoorn. Die zijn we drie jaar geleden 
kwijtgeraakt en daar is sindsdien ook 
niemand meer opgestaan om de kar te 
gaan trekken. Het zou heel leuk zijn als 
het daar toch weer zou lukken.”

Te groot
Deelnemers kunnen zich nog tot 1 mei 
aanmelden. ,,Het lijkt me geweldig als 
we op 1 april al kunnen zeggen dat we 
vol zitten’’, lacht Hoogerwerf. ,,Dat heb 
ik nog nooit meegemaakt, dus dat lijkt 
me erg leuk. Bij ongeveer vijftig ge-
nummerde boten moeten we stoppen, 
want anders wordt de stoet gewoon te 
groot. Dan zit je bij elkaar op 65 tot ze-
ventig boten en dan duurt het Varend 
Corso langer dan vijf kwartier.”
Het overleg met Den Haag bevindt zich 
volgens Hoogerwerf in het laatste sta-
dium. ,,Die ge-sprekken zijn we aan 
het afronden en half januari moet het 
rond zijn. Dan maken we ook met-een 
de route door Den Haag bekend.”

Bron: AD-westland.nl

Bomen moeten gerooid in glastuinbouwgebied
De gemeente Westland mag een bewo-
ner van een glastuinbouwgebied opdra-
gen zijn bomen te rooien.
Dat oordeelt de Raad van State. De ge-
meente ging in hoger beroep nadat de 
rechter eerder besloot de bomen toe te 
staan in het glastuinbouwgebied. De 
vraag ging over wanneer groen is toe-

gestaan in een glastuinbouwgebied. De 
Raad van State oordeelt dat groen al-
leen is toe-gestaan als het hoort bij een 
glastuinbouwbedrijf. Op percelen waar 
geen glastuinbouw plaatsvindt, zijn bo-
men dus in strijd met het bestemmings-
plan. De gemeente Westland mocht dus 
optreden tegen de burger en zijn woon-

genot ontzeggen door handhavend op 
te treden. De Raad van State keek naar 
de bedoeling van het bestemmingsplan. 
Bomen zorgen voor schaduwwerking 
en leiden tot opbrengstderving voor de 
aanwezige glastuinbouwbedrijven.

Bron: gfactueel.nl 

Ter Laak Orchids 
stapt volgend jaar 
uit Decorum

Sociaal Fonds

Ter Laak Orchids stapt vanaf 1 janu-
ari 2021 uit Decorum. De orchideeën 
van de kweker zullen dan niet meer 
onder dit kwaliteitslabel afgezet wor-
den.
In de loop van dit jaar zal er door bei-
de partijen meer informatie naar bui-
ten worden gebracht, zo bevestigde 
Decorum-directeur Raymond Hedges 
aan het Vakblad voor de Bloemisterij.

Bron: bloemenenplantennieuws.nl

Sinds 2005 bestaat er een fonds voor 
Westlandse tuinbouwondernemers 
die noodgedwongen hun bedrijf moe-
ten stoppen, daardoor tevens moeten 
verhuizen en daardoor persoonlijk 
financieel  in de knel komen. Voor dit 
soort situaties kan men een beroep 
doen op een eenmalige bijdrage uit 
het Sociaal Fonds. Voorwaarde is wel 
dat men lid is van Glastuinbouw  afd. 
Westland, of dat tot voor kort  van de 
rechtsvoorganger was. U kunt  zelf 
een aanvraag doen, maar ook uw ac-
countant of administratiekantoor kan 
dat voor u doen.
Aanvragen kunnen worden gedaan 
bij de secretaris van de Stichting 
SBTW, die het Sociaal fonds be-
heert:  Wim Boekestein Groene-
weg 149  2691MN ’s Gravenzande                                                             
mailadres w.boekestein@kabelfoon.nlSANTEN-GASILLE.NL
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