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Column

Het was de derde 
week van febru-
ari en dus tijd 
voor de beurs 
HortiContact 
in Gorinchem. 
Eigenlijk is dit 
het netwerkevent 

voor tuinbouw Westland op locatie 
met veel gezelligheid en genoeg 
versnaperingen. Ik ging erheen met 
als doel om extra assemblage- en 
verpakkingswerk voor Patijnenburg 
binnen te halen. Erg handig om in 
Gorinchem je rondje te doen langs 
de Westlande tuinbouwonderne-
mers, want ze zijn er allemaal. Het 
lijkt wel Westlands Monopolie. 
Heel verrassend vond ik het bedrijf 
waar ik al op de bovenetage tegen 
aanliep; Health 2 Work. Zij hebben 
een exoskelet ontwikkeld dat zwaar 
werk licht kan maken. Natuurlijk 
wilde ik dat skelet wel even uitpro-
beren. Het weegt ruim 2 kg, maar 
als je hem om je torso hebt dan lijkt 
het alsof er geen zwaartekracht 
is. Tillen wordt een makkie. Dat 
biedt kansen voor oudere mensen 
of mensen met een beperking om 
productiewerk te blijven doen. Ze-
ker met de verhoging van de AOW-
leeftijd kan dit een uitkomst bieden. 
Ook in de tuinbouw is nog best 
wel ‘zwaar’ productiewerk. Hoe 
mooi zou het zijn als we door het 
exoskelet meer mensen werkfit kun-
nen maken of houden om dit mooie 
werk te doen. Sowieso is arbeid een 
actueel thema in de tuinbouw, want 
er is krapte waardoor het moeilijk 
is om vacatures te vervullen. Maar 
ook op termijn is het een uitdaging 
voor de tuinbouw om voldoende ar-
beidskrachten te binden en boeien. 
Een aantal tuinbouwbedrijven  
investeert in haar P&O-beleid en 
imago en is mede daarom partner 
in het WHC. Glastuinbouw Neder-
land werkt aan een visie op de 
arbeidsmarkt voor de tuinbouw. In 
deze tijd (voordat de volgende crisis 
zich gaat aandienen, want de groei-
cijfers halveren al volgens SCP), 
moeten we juist het onbenut poten-
tieel uit onze kaartenbak maximaal 
aanboren. Dat vraagt wel een be-
paalde attitude van de (tuinbouw) 
ondernemer: goed werkgeverschap, 
vooroordelen aan de kant zetten en 
de wil om te investeren in opleiding 
en begeleiding. Als tuinbouwonder-
nemers deze shift maken dan geloof 
ik erin dat we een deel van de ar-
beidsmigranten kunnen vervangen 
door Westlanders met onverwachte 
talenten uit de kaartenbak. Geloof 
jij hierin en durf je het te proberen? 
Bel Patijnenburg voor een goede 
match.

Inge Vermeulen
algemeen directeur Patijnenburg

Colofon
Deze pagina valt onder redactionele 
verantwoordelijkheid van 
Glastuinbouw Westland. 
Advertentieverkoop: Uitgeverij
West Media bv, telefoon 0174-624212.

Contact
Bestuur Glastuinbouw Westland
Jacco Vooijs: voorzitter
telefoon: 06-10358391
Follow me on twitter @VooijsWestland
Hans van Geest: regio ondersteuner
Marjolein Elgers: bestuurlijk 
secretaresse. U kunt de bestuursleden 
bereiken via het secretariaat:
telefoonnummer: 085-0036400
e-mail: info@glastuinbouwwestland.nl
website: www.glastuinbouwwestland.nl

Relatiebeheerders
Jos van Kester: 06-46216729
Meldpunt Herstructurering
Kees Duijvesteijn: 06-50684311
Ab van Marrewijk: 06-39639131

Ondernemers Klankbord
www.ondernemersklankbord.nl
070-3490600

Volg ons op 
Social Media

Facebook:
 Glastuinbouw Westland

Twitter:
 @GlastuinbouwWL

Ted van Heijningen, teelt- en waterspecialist HH Delfl and:

‘Stemmen voor het waterschap 
is essentieel voor glastuinbouw’

Hoeveel Westlanders weten dat 
op woensdag 20 maart niet alleen 
voor de Provinciale Staten, maar 
ook voor de 23 waterschappen in 
ons land kan worden gestemd? En 
hoeveel van hen weten op wie en 
waarop ze hun stem kunnen uitbren-
gen? Het antwoord is eensluidend: 
te weinig. En dat terwijl zeker voor 
dichtbevolkte glastuinbouwgebieden 
als Westland en Oostland het belang 
groot is. “Een waterschap dat weet 
wat er in de glastuinbouw speelt, is 
essentieel.”

door Roger Abbenhuijs

De Westlandse glastuinbouw kent 
hem als pionier in vernieuwende 
producten zoals de mini-paprika, 
of als bevlogen teeltadviseur voor 
tuinbouwondernemers over de hele 
wereld, maar Ted van Heijningen uit 
Wateringen vertegenwoordigt ook de 
glastuinbouw in het Hoogheemraad-
schap van Delfland. Op verzoek van 
Glastuinbouw Westland solliciteerde 
hij vier jaar geleden voor een geborg-
de zetel, waar het bedrijfsleven recht 
op heeft. Ook de komende vier jaar 
bekleedt hij die functie. Een stukje 
staatsinrichting.

Geborgde zetels
Het HH Delfland telt 30 zetels, 21 ge-
kozen zetels voor ingezetenen van de 

regio die het waterschap omvat en 9 
geborgde zetels voor aangewezen en 
geselecteerde vertegenwoordigers 
uit de agrarische en de gebouwde 
sector. De negen geborgde zetels 
worden verdeeld op basis van een 
selectieprocedure en zorgen voor de 
gewenste continuïteit in beleid. Deze 
vertegenwoordigers zijn de stabiele 
factor, die voorkomt dat het beleid te 
veel mee schommelt met de politieke 
barometer.
Voor de overige 21 zetels worden 
elke vier jaar, tegelijk met de Staten-
verkiezingen, aparte verkiezingen 
gehouden. Dat is acht jaar geleden 
ingevoerd. Sinds een jaar of tien zijn 
de kandidaten op de kieslijst afkom-
stig van politieke partijen, waarbij 
diverse landelijke, maar ook lokale 
partijen zijn vertegenwoordigd.
“Voor de glastuinbouw is het van 
groot belang dat in het bestuur van 
het waterschap mensen zitten die 
snappen wat er speelt in de sector. 
Daar kunnen telers voor zorgen door 
daadwerkelijk te stemmen en zich 
goed voor te bereiden”, benadrukt 
Van Heijningen. Op de website van 
HH Delfland staan de deelnemende 
partijen, hun standpunten en kandi-
daten.

Veiligheid
Van Heijningen is destijds op exper-
tise gevraagd en gekozen door de 

Kamer van Koophandel. “Ik ben niet 
politiek-gedreven en kan me binnen 
het waterschap puur focussen op de 
kerntaken. Zeker in een extreem ge-
bied als het Westland, met de grootste 
concentratie mensen en glas, is een 
waterschap erg belangrijk.” 
Dat belang is de afgelopen jaren al-
leen maar groter geworden, ervaart 
de bestuurder. “Veiligheid staat 
voorop; met de toename van extreme 
regenval is de garantie van droge voe-
ten voor elke inwoner van het gebied 
essentieel. Voor de glastuinbouw zijn 
de garantie van goed gietwater, maar 
ook de verplichting om alleen schoon 
water af te voeren, onderwerpen die 
rap aan belang winnen. De zuive-
ringsplicht die sinds 1 januari 2018 
van kracht is en de extreem droge 
zomer van vorig jaar zijn daar exem-
plarisch voor.”

Handhavers
Als bestuurder voelt Ted van Heijnin-
gen zich de spreekbuis voor de onder-
nemers in het gebied. “Die rol past 
me wel”, constateert hij. “De afstand 
tussen burger en waterschap is veel 
groter dan tussen ondernemer en wa-
terschap, mede door zojuist genoem-
de ontwikkelingen.” Waar het naar 
zijn mening primair om gaat, is een 
goede communicatie. “Ik denk dat de 
handhavers van HH Delfland goed sa-
menwerken met de telers. Daar heb 

ik veel aandacht aan besteed. In de 
aanloop naar de zuiveringswet heb ik 
aangegeven dat de handhavers eerst 
de bedrijven moesten bezoeken, ho-
ren wat er speelt, problemen in kaart 
brengen en dan pas handhaven. Die 
aanpak werpt vruchten af, dat durf 
ik wel te stellen.”

Stemadvies
Een blik op de lijst met kandidaten 
voor HH Delfland leert dat lokale 
partijen winnen aan belang. “Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen zie je 
een duidelijke verschuiving richting 
lokaal. Het is de vraag of dat bij deze 
verkiezingen ook zichtbaar wordt en 
wat dit betekent voor de samenstel-
ling. De geborgde zetels hebben een 
dempende werking op plannen die 
vertegenwoordigers van de ingeze-
tenen soms kunnen hebben. Je kunt 
extra kosten voor het verwijderen 
van alle afvalstoffen uit rioolwater 
bijvoorbeeld neerleggen bij de men-
sen en bedrijven in het gebied, maar 
het is beter als dit wordt betaald uit 
de opbrengst van de teruggewonnen 
stoffen. Daar pleit ik voor.”
Een stemadvies gaat Van Heijningen 
uiteraard niet geven. Wel roept hij de 
glastuinbouw op om sowieso te gaan 
stemmen. “Een bedrijfskundige ach-
tergrond vind ik essentieel voor een 
kandidaat, een relatie met de glas-
tuinbouw is daarbij een pre.”

Ted van Heijningen focust als bestuurder binnen Hoogheemraadschap Delfland vooral op glas en water.  Foto: Glastuinbouw Westland

Een goede match
Aardwarmte belangrijk onderdeel 
van fossielvrije glastuinbouw
De bedrijven in het gebied de Vo-
gelaer in Honselersdijk benutten al 
meer dan 80% van de warmte die ge-
wonnen wordt in de aardwarmteput 
die sinds 2017 in bedrijf is. En het 
aardwarmteproject Nature’s Heat 
in Kwintsheul en het bijbehorende 
warmtenet verwarmt nu al 64 ha kas-
sen. Aardwarmte biedt een oplossing 
naar een fossielvrije glastuinbouw. 
Initiatiefnemers Henry Janssen (Vo-
gelear) en Paul van Schie (Nature’s 
Heat) vertelden tijdens een pitch 
op het Fossielvrij Plaza van Kas als 
Energiebron tijdens Horticontact in 
Gorinchem over hun ervaringen met 
de projecten.

Vogelaer
Henry Janssen (Fachjan) kweekt 
grote tropische planten voor dieren-
tuinen, zwembaden en winkelcentra. 
Met zes andere aandeelhouders is hij 
initiatiefnemer van het aardwarmte-
project Vogelaer. Janssen: “Tegenval-
ler was de lange aanloopperiode met 
voorbereidingen die noodzakelijk 
bleek. Hiervoor was meer dan twee 
jaar nodig. Tot nu toe draait de bron 
en het bijbehorende warmtenet naar 

wens en er is al 13,5 miljoen kuub 
aardgas bespaard.” In de toekomst 
hoopt Janssen dat er nog een bron 
gerealiseerd kan worden zodat het 
huidige aantal van veertien afne-
mers kan worden uitgebreid. Voor 
het invullen van de piekvraag is nu 
nog aardgas nodig, in de toekomst 
kan dit hopelijk worden ingevuld met 
groen gas.

Nature’s Heat
Tomatenteler Paul van Schie is initi-
atiefnemer van het aardwarmtepro-
ject Nature’s Heat. Samen met acht 
andere telers is hij eigenaar van de 
aardwarmtebron. Van Schie: “De 
bron produceert naar verwachting in 
het eerste jaar. Ik ben druk bezig met 
het optimaliseren van de aanvullende 
warmtebronnen via de WKK’s en ke-
tels op de deelnemende bedrijven. De 
aardwarmte wordt vooral ingezet als 
basislast het jaar rond.” Van Schie 
vertelt dat het enige nadeel is dat hij 
hierdoor minder tijd over heeft voor 
zijn andere passie: het telen van to-
maten. Maar dat goed wordt opgevan-
gen door zijn broer Cock van Schie en 
neef Wesley van Schie.

Kansen op de arbeidsmarkt voor Westlandse generatie Z
Ruim 200 docenten van scholen-
groep ISW en 35 vooraanstaande 
tuinbouwbedrijven maakten op 5 
maart in World Horti Center kennis 
met elkaar. Tijdens het evenement 
‘Arbeidsmarktkansen voor West-
landse generatie Z in 2030’, wissel-
den onderwijs en bedrijfsleven van 
gedachten over de veranderende be-
hoefte aan personele vaardigheden, 
competenties en kennis.

Op ISW zit een groot potentieel aan 
jonge talenten voor de glastuinbouw. 
Door het samenbrengen van onder-
wijs en bedrijfsleven en te kijken 

naar functies en vaardigheden die in 
de toekomst van belang zijn, willen 
ISW Onderneemt en World Horti Cen-
ter een brug slaan tussen onderwijs 
en de arbeidsmarkt. Doel is scholie-
ren enthousiast te maken voor de 
glastuinbouw en de mogelijkheden 
binnen deze bedrijven te laten zien. 
Op die manier kunnen de jongeren 
zich nog beter voorbereiden op hun 
toekomst. 
Tijdens de Meet & Match zijn de do-
centen in gesprek gegaan met de be-
drijven. Anke Taal, plantdoctor bij 
Eurofins Agro kijkt positief terug op 
de ontmoetingen. “Het was leuk om 

in gesprek te gaan met de docenten. 
Met een praktische insteek, door het 
uitvoeren van een virus sneltest bij 
paprika’s, heb ik de docenten laten er-
varen hoe het werkveld nu is en hoe 
die er in de toekomst uit zal zien. Ook 
hebben we gezamenlijk de koppeling 
kunnen maken naar potentiële stages 
en functies.”
De docenten kijken zeer positief te-
rug op de ontmoetingen met bedrij-
ven. Kees Krijnberg, docent techniek 
en informatica geeft aan dat hij veel 
ideeën heeft opgedaan en het een in-
spirerende dag was. “Dit evenement 
geeft een aanzet voor verder contact 

met bedrijven. Het zou goed zijn om 
dit meer vorm te geven en met de 
scholieren bedrijven te bezoeken. An-
dersom zijn bedrijven ook van harte 
welkom bij ons op school, om bijvoor-
beeld een reeks van gastcolleges te ge-
ven over een interessant onderwerp. 
Een concreet resultaat van vandaag is 
dat informaticascholieren binnenkort 
bij Sion gaan kijken en daar ook een 
opdracht voor hun profielwerkstuk 
mogen uitvoeren. Dit smaakt naar 
meer!”

ISW Onderneemt
ISW Onderneemt heeft als doel om 
onderwijs en het Westlandse be-
drijfsleven meer en intensiever met 
elkaar te verbinden. Door leerlingen 
gedurende haar/zijn schoolloopbaan 
het Westlandse bedrijfsleven te laten 
zien en ervaren, komt de praktijk van 
mogelijkheden en de arbeidspotentie 
veel beter in beeld bij de doelgroep 
van de toekomst. Deze doelgroep 
kent tenslotte de Westlandse regio 
en cultuur. Ondernemend Westland 
schreeuwt om jong talent. Een van de 
andere pijlers van ISW Onderneemt 
is het vergroten van de regioken-
nis onder de docenten; de ambassa-
deurs van het onderwijs. Waardoor 
ze weten welke vaardigheden, com-
petenties en profielen nodig zijn op 
de werkvloer, zodat zij geïnspireerd 
raken en de opgedane kennis direct 
kunnen toepassen naar het onder-
wijsprogramma.

World Horti Center
World Horti Center is het kennis- en 
expertisecentrum van de glastuin-
bouwsector. Het centrum is sinds 
maart 2018 geopend en gevestigd in 
het hart van het tuinbouwcluster in 
Westland. In het openingsjaar trok het 
41.000 (internationale) vakbezoekers. 
Alle schakels van de tuinbouwketen 
etaleren zich hier. Meer dan 100 be-
drijven exposeren jaarrond de laatste 
innovaties en ontwikkelingen. Onder-
wijs op breed mbo-niveau wordt prak-
tijkgericht aangeboden. Daarnaast is 

er een divers aanbod van colleges op 
hbo- en universitair niveau, voor zo-
wel studenten als bedrijfsleven. Alle 
lagen studenten komen hierdoor in 
aanraking met veelzijdige carrière-
kansen. Onderwijs en bedrijfsleven 
onderzoeken samen duurzame toepas-
singen om mondiale vraagstukken te 
beantwoorden. Het is bovendien een 
broedplaats voor nieuwe initiatieven 
als Horti Heroes, een incubator en ta-
lentenprogramma voor de sector.

Bron: World Horti Center

Docenten tijdens Meet & Match in gesprek met bedrijven.  Foto: Rolf van Koppen Fotografie

Afrikaantjes weren wittevlieg uit 
tomatenteelt
Afrikaantjes houden wittevlieg weg 
bij tomaten. Met deze boerenwijs-
heid in het achterhoofd zette onder-
zoekers aan de universiteit van Ne-
wcastle twee proeven op en het lijkt 
te kloppen. In de eerste proef werden 
simultaan en naast elkaar tomaten 
en afrikaantjes opgezet en gescout 
op wittevlieg. De wittevliegkon zich 
nauwelijks vestigen, zo bleek. In de 
tweede proef werd wittevlieg eerst de 
vrije teugel gegeven en werden pas la-
ter afrikaantjes langs het gewas gezet. 

Dit had minder effect.
De stof verantwoordelijk voor het 
weren van wittevlieg is limoneen, dat 
ook in schillen van sinaasappels en 
citroenen zit en dat de typische, frisse 
geur geeft. Mogelijk dat daarom een-
zelfde effect bereikt kan worden met 
een luchtverfrisser, wat in proef twee, 
waarbij het bij wijze van noodmaatre-
gel werd ingezet. Inderdaad het geval 
bleek.

Bron: groentennieuws.nl

De chemische waterkwaliteit in de 
glastuinbouwgebieden in het beheer-
gebied van Delfland laat ook over 
2018 een positieve ontwikkeling zien: 
minder meststoffen en minder gewas-
beschermingsmiddelen in het water. 
Dat is goed nieuws voor alle gebrui-
kers van ons gebied. Want schoon wa-
ter, daar hebben wij allemaal belang 
bij, niet in de laatste plaats de glas-
tuinbouwsector zelf.
Onder grote belangstelling presen-
teerde hoogheemraad Ingrid ter 
Woorst op 7 maart de resultaten van 
de metingen van de waterkwaliteit 
over 2018. Uit de metingen blijkt dat 
de positieve trend voor stikstof van de 
afgelopen jaren zich ook in 2018 heeft 
doorgezet. Het aantal aangetroffen 
gewasbeschermingsmiddelen is af-
genomen. De concentraties van de 
aangetroffen middelen lopen wel iets 
op ten opzichte van vorig jaar. Maar, 
de concentraties stikstof en gewasbe-
schermingsmiddelen voldoen aan de 
prestatie-indicatoren voor 2018.
Ter Woorst: “Het was best spannend. 
2018 was door de droogte een uitzon-
derlijk jaar. Maar, gelukkig is het 
beeld positief. Wij zitten op de goede 

lijn, niet alleen vanwege de te behalen 
waterkwaliteitsnormen, maar uitein-
delijk omdat schoon en gezond water 
belangrijk is voor iedereen. We heb-
ben een gemeenschappelijk belang: 
wij vanwege de waterkwaliteit, de 
glastuinbouw vanwege het toelatings-
beleid, eerlijke concurrentie en duur-
zaam imago”. 
Ook Jacco Vooijs en Theo Ammer-
laan, voorzitters van respectievelijk 
Glastuinbouw Westland en Oostland, 
zijn blij met de resultaten. Vooijs: “De 
huidige aanpak werkt. De onderne-
mers worden steeds waterbewuster. 
De droogte van 2018 heeft daar ook 
aan bijgedragen: als zoet water geen 
vanzelfsprekendheid meer is, is het 
noodzakelijk dat je zuinig bent op wat 
er is. Ik ben blij dat zowel het water-
schap als de ondernemers zelf inzet-
ten op innovatieve manieren om zoet 
water zoveel mogelijk te hergebrui-
ken. Vervuiling met gewasbescher-
mingsmiddelen en meststoffen past 
daar gewoon niet bij. Ik hoop dat ook 
een volgend college van Delfland in-
ziet dat de huidige intensieve aanpak 
loont en dat de samenwerking op alle 
gebieden wordt voortgezet.”

Glastuinbouw en Delfland trots: 
water weer schoner
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