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Een frisse start
Wij zijn Glastuin-
bouw Nederland

De glastuinbouw 
heeft vanaf 2019 één 
ondernemersorgani-
satie. Eén vereniging, 
die de belangen op 
(inter)nationaal, regi-

onaal en lokaal niveau behartigt, die 
innovaties aan-jaagt en zorgt voor 
kennisuitwisseling. Geen scheiding 
meer tussen regionale organisaties. 
Nee, voor de glastuinbouw vindt nu 
alles onder één dak plaats. Een frisse 
start, zo aan het begin van een nieuw 
jaar. Dat werd tijd denkt u misschien.
En dat heeft meerwaarde! Vanuit 
één organisatie laten wij de politiek, 
overheden en de samenleving zien 
waar de Nederlandse glastuinbouw 
voor staat. Onze sector gaat voor 
grote uitdagingen voor een gezonde 
toekomst. Denk aan fossielvrij telen, 
goed werkgeverschap, gezonde 
gewassen en efficiënt watergebruik. 
Allemaal ter bevordering van ge-
zondheid en geluk van mensen. Met 
één krachtige organisatie, een stevig 
nieuw bestuur en ledenraad staan wij 
voor onze zaak.
Glastuinbouw Nederland is een on-
dernemersorganisatie. De belangen 
en wensen van onze leden staan 
voorop. Samen met hen bepalen we 
de koers. Betrokken leden zijn dan 
ook van groot belang. Zonder hun in-
breng en betrokkenheid halen wij de 
eindstreep niet. Gelukkig zijn op ieder 
dossier leden actief. Zij zijn onze 
voelsprieten in de praktijk. Samen 
met de beleidsspecialisten geven zij 
richting. Of het nu gaat over energie, 
arbeid, plantgezondheid, water of 
omgeving. Leden zijn bereid tijd vrij 
te maken voor de uitdagingen van 
onze sector. Daar ben ik trots op.
Als voorzitter van de regio Westland 
ben ik ook trots op de samenwerking 
met de gemeente Westland. Ook 
zij beginnen het jaar met een frisse 
start. Het college is enkele maanden 
geleden geïnstalleerd en de burge-
meester vorige maand. Dit jaar wordt 
voor ons beide een spannend jaar. 
Samen staan we voor een aantal 
grote uitdagingen. We hebben een 
rijke tuinbouwhistorie, maar staan op 
dit moment, net als andere glastuin-
bouwgebieden, voor enkele grote 
uitdagingen. Op het gebied van infra-
structuur, herstructurering, water en 
energie wordt het tijd dat we samen 
tot een goed beleid en uitvoering 
komen. De voorbereidingen hiervoor 
zijn in volle gang, maar het wordt tijd 
om het gaspedaal in te drukken.
Een frisse start waarin ik uitkijk naar 
een prettige samenwerking met 
ondernemers, beleidsmakers en be-
stuurders. Een samenwerking waarin 
samen aanpakken de boventoon 
gaat voeren. Zo blijven we als West-
land dé toonaangevende glastuin-
bouwregio van de wereld.
Wij zijn Glastuinbouw Nederland!

Jacco Vooijs,
Voorzitter Glastuinbouw Westland

Nieuwe naam voor LTO Glaskracht 
Nederland: Glastuinbouw Nederland
Met ingang van 1 januari 2019 voert 
dé ondernemersorganisatie voor 
de glastuinbouw een nieuwe naam, 
Glastuinbouw Nederland. Deze ver-
eniging behartigt de belangen van 
ondernemers in de Nederlandse 
glastuinbouw. De belangenbeharti-
ging voor deze sector neemt met deze 
nieuwe naam een stevige positie in. 
‘Zowel voor onze ondernemers, onze 
partners, het kabinet en andere over-
heden als de samenleving geeft deze 
naam meer duidelijkheid over wie 
wij zijn en waar we voor staan’, al-
dus voorzitter Sjaak van der Tak en 
directeur Ruud Paauwe.
Binnen Glastuinbouw Nederland 
zijn de glastuinbouwleden van LTO 
Noord, LLTB en ZLTO verenigd. De 
beleidsbeïnvloeding, het aanjagen 
van innovaties en het stimuleren 
van kennisuitwisseling vindt vanaf 
2019 vanuit één ondernemersorga-
nisatie plaats. Het doel hiervan is 
meer uniformiteit, harmonisatie en 
meer directe invloed vanuit de leden. 
Kortom belangenbehartiging, voor en 
door de ondernemers in de glastuin-
bouw. Naast de landelijke organisatie 
bestaat Glastuinbouw Nederland uit 
zeven regio’s met sub-regio’s. Een van 

deze regio’s is het Westland. Ook voor 
deze regio wordt de naamswijziging 
doorgevoerd. LTO Glaskracht West-
land wordt voortaan Glastuinbouw 
Westland. De voorzitter, directie en 
werknemers van Glastuinbouw Ne-
derland werken vanuit het HortiVER-
Sum in Zoetermeer. LTO Glaskracht 

Nederland blijft de juridische entiteit.
In december tekenden de directies 
van LTO Noord, LLTB , ZLTO en 
LTO Nederland hiervoor een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. Hier-
mee onderstrepen zij het belang van 
professionaliseren van de belangen-
behartiging voor de glastuinbouwsec-

tor. Voor de leden breekt het moment 
van intensieve participatie aan. Zij 
krijgen meer invloed bij het vormen 
van standpunten en het maken van 
strategische keuzes op belangrijke 
dossiers.

Op de foto v.l.n.r.: Léon Faassen (LLTB), Hans Huijbers (ZLTO), Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland), Jan Claassen 
(LTO Nederland), Kathleen Goense (ZLTO), Bas Boots (LLTB), Jakob Bartelds (LTO Noord), Eise van der Sluis (LTO Noord) en 
Ruud Paauwe (Glastuinbouw Nederland).  Foto: Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw kan meer bij-
dragen aan Klimaatakkoord
Het Regeerakkoord van het Kabinet 
Rutte III en het vandaag gepresenteer-
de ontwerp-klimaatakkoord geven de 
kaders aan voor de CO2-reductie tot 
en met 2030. Glastuinbouw Nederland 
voorzitter Sjaak van der Tak: “Wij 
kunnen én willen verder komen dan 
de 1 Mton extra CO2-reductie in het 
Regeerakkoord. Onze ambitie is ruim 
het dubbele!”
Glastuinbouw Nederland heeft, met 
steun van de milieubeweging, concre-
te plannen ontwikkeld en ingediend 
om dit te bereiken met onder meer ge-
othermie, restwarmte, energiebespa-
ring en elektrificatie. De succesvolle 
samenwerking met de Rijksoverheid 
in het programma Kas als Energie-
bron verbreden we naar een intensie-
ve samenwerking met de Greenports 
waarin alle gemeenten en provincies 
met glastuinbouw participeren in een 
gebiedsaanpak. “Overal in Nederland 
waar ik ondernemers spreek hoor ik 
dezelfde drive om energie te verduur-
zamen. Met de lokale overheid slaan 
wij de handen ineen om dat gezamen-

lijk te realiseren,” aldus Van der Tak.
Ook de glastuinbouw heeft wel toe-
komstgericht en consistent over-
heidsbeleid nodig om de ambitie waar 
te maken. Bestaande regelingen vra-
gen voortzetting tot en met 2030 en 
voor restwarmte, CO2-voorziening en 
elektrificatie is behoefte aan onder-
steuning en aangepaste regelgeving. 
Van der Tak: “Ook de glastuinbouw 
moet zijn verantwoordelijkheid ne-
men. Op definitieve standpunten van 
de politiek moeten we echter helaas 
nog wachten tot komend voorjaar. 
De komende maanden gaan we na 
bij de leden wat onze positie daarbij 
is. En ondertussen zitten we niet op 
onze handen. Ik denk dat begin 2019 
weer vele nieuwe concrete projecten 
bekend gemaakt kunnen worden in 
de dynamische glastuinbouwsector.”
De vakbonden zijn tot onze spijt zeer 
negatief. Zij waren helaas afwezig aan 
onze tafel. Graag gaan we met hen in 
gesprek over de werkgelegenheid in 
een duurzame én economische sector.

Hoe houd je de kwaliteit van 
recirculatiewater goed?
Binnen een emissieloos teeltsysteem 
is het van groot belang om de kwali-
teit van het recirculatiewater op orde 
te houden, zodat productieverlies en/
of lozing zijn te voorkomen. De wa-
terkwaliteit wordt beïnvloed door 
stoffen die passief het teeltsysteem 
binnenkomen, zoals wortelexudaten 
of pathogenen. Tevens is verstoring 
mogelijk door actieve inbreng van 
meststoffen, reinigings- of ontsmet-
tingsmiddelen en natrium in bijvoor-
beeld het gietwater.

Filterspoelwater
Zandfilters produceren veel spoelwa-
ter met nutriënten en gewasbescher-
mingsmiddelen. Om geen kostbaar 
water te verliezen, kan een teler er-
voor kiezen om het terug te pompen 
in de vuilwatertank. In de tank het 
water laten bezinken en eenmaal per 
jaar het slib verwijderen. Lozen van 
het spoelwater is ook een mogelijk-
heid. Indien het zandfilter met drain-
water wordt gespoeld, moet dat spoel-
water voor lozing eerst worden ge-
zuiverd. Door te spoelen met schoon 
bassinwater, is bij lozing zuiveren 
niet nodig. “Telers moeten er wel op 
bedacht zijn dat ze met lozen van het 
spoelwater ongeveer vijf procent van 
het jaarlijkse watergebruik kwijtra-
ken”, zegt Erik van Os, onderzoeker 
teelsystemen.
Door het gebruik van een doekfilter, 
ook wel bandfilter genoemd, kunnen 
de vaste stoffen uit het drainwater 
worden gefilterd. Hierdoor is er geen 
spoelwater meer en is lozen niet meer 
nodig. Het filterdoek met organische 
deeltjes is composteerbaar.

Hoger natriumgehalte
Recent teeltonderzoek laat zien dat 
de huidige natriumgrenzen, waar-
boven groeivermindering optreedt, 
omhoog kunnen. Gewassen tolere-
ren veel meer natrium dan dat telers 
voorheen dachten. “Telers van pa-
prika’s en tomaten hebben bij hogere 
natriumgehaltes van respectievelijk 
10 en 12 mmol/l toch de angst voor 
neusrot. Goed uitgangswater is dus 
belangrijk”, vertelt de onderzoeker.
Verder is betere voorlichting over 
reinigingsmiddelen met natrium 
gewenst. Veel telers hebben niet in 
de gaten dat ze met het gebruik van 
chloorbleekloog en ECA-water het 
natriumgehalte in het water verho-
gen. “Als je rekent op twee natrium-
bronnen, die van het gietwater en de 
meststoffen, en je hebt drie bronnen, 
dan is het natriumgehalte hoger dan 
je denkt.” De onderzoeker tekent er 

nog bij aan dat het natriumgehalte 
in een spoorelement als ijzer een fac-
tor duizend lager is dan bijvoorbeeld 
een natriumhoudende meststof als 
kaliumchloride (KCl). Het is dus van 
belang om vooral meststoffen van de 
hoofdelementen te gebruiken die geen 
natrium bevatten.

Osmose apparatuur en 
calamiteitenopvang
Het onderhoud aan en de afstelling 
van een omgekeerde osmose instal-
latie moet goed zijn, anders komt er 
te veel natrium door het membraan 
heen. Van Os: “Als de capaciteit van 
de osmose apparatuur te laag is voor 
de hoeveelheid water dat nodig is, 
wordt de doorstroomsnelheid opge-
schroefd zodat er meer kuub water 
doorheen gaat. Hierdoor kan bijvoor-
beeld het natriumgehalte van 0,1 naar 
0,2 mmol/l of nog hoger oplopen.”
In de praktijk blijkt dat de opvang 
van water bij een calamiteit een pro-
bleem is, omdat daar niets voor is 
geregeld. Bij uitval van bijvoorbeeld 
ontsmettings- of waterzuiveringsap-
paratuur moet er bufferopvang zijn, 
want het water blijft uit het systeem 
komen. Water met gewasbescher-
mingsmiddelen mag niet worden ge-
loosd. Drainwater wat niet tegen ziek-
tes is ontsmet, kan niet terug het sy-
steem in. Voor calamiteiten moet een 
teler dus een extra tank neerzetten of 
zorgen voor grotere vuilwatertank, 
bijvoorbeeld 100 m3/ha in plaats van 
de normale 50 m3/ha, zodat opvang 
van een tot twee dagen mogelijk is.

Aandachtspunt emissieloos telen
Voor kleine gewassen en grondteelten 
is het van belang dat de zuiverings-
plicht voor deze telers door meer 
onderzoek verder wordt uitgewerkt. 
“Hoe moeten deze telers bijvoorbeeld 
omgaan met hun drainagewater: zui-
veren voor lozen of ontsmetten voor 
hergebruik?”, aldus de onderzoeker.

Bron: Glastuinbouw Waterproof

In de praktijk blijkt dat de opvang van 
water bij een calamiteit een probleem 
is, omdat daar niets voor is geregeld.  

Foto: Glastuinbouw Nederland

Voorkomen van houtstookinstallaties 
bij woongebieden kan ook anders
Glastuinbouw Nederland heeft, bij 
monde van LTO Noord Glaskracht, 
op 20 december gereageerd op het 
voorontwerpbestemmingsplan dat ge-
meente Pijnacker-Nootdorp in proce-
dure wil brengen om oprichting van 
houtstookinstallaties nabij burgerwo-
ningen te kunnen reguleren.
Het gaat om een herziening van alle 
bestemmingsplannen voor de duur-
zame glastuinbouwgebieden in de ge-
meente waarbij het voorstel was om 
voor alle nieuwe warmtekrachtkop-
pelingsinstallaties en transformato-
ren een afwijkingsbevoegdheid op te 
nemen.
Dit zou betekenen dat ook reguliere 
vervangingsinvesteringen niet zo-
maar kunnen en dat hiervoor al-
tijd aan afwijkingsprocedure moet 
worden doorlopen. Dit brengt niet 

alleen onnodig oponthoud met zich 
mee, maar ook kosten, aangezien de 
onderzoeken en rapporten die nodig 
zijn om de procedure goed te door-
lopen door de ondernemer geleverd 
moeten worden. Glastuinbouw Ne-
derland is door de gemeente gevraagd 
om als ‘maatschappelijke organisatie’ 
voorafgaand aan de openbare terin-
zagelegging te reageren. Bij monde 
van LTO Noord Glaskracht heeft 
Glastuinbouw Nederland deze onno-
dig zware constructie afgewezen en 
gepleit voor een veel lichtere afwe-
ging, namelijk het stellen van nadere 
eisen. Bovendien vindt Glastuinbouw 
Nederland dat het stellen van deze 
nadere eisen alleen in de randzones 
(daar waar glastuinbouwgebied di-
rect raakt aan woongebied) nodig is.

Burgemeester Arends: Perspectief 
voor herstructurering glastuinbouw
Er komen wel degelijk kansen aan 
voor overnames en schaalvergroting 
in de Westlandse glastuinbouw vol-
gens de Westlandse burgemeester 
Bouke Arends. Dat zei hij woensdag-
avond tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Westland. Daarmee 
reageerde hij op uitspraken van coali-
tie HOT-voorzitter Cees Veerman, die 
in oktober 2018 zijn zorgen uitte over 
de modernisering in de Greenport.
“De doelstelling om vijftig hectare 
glas per jaar te herstructureren wordt 
volgens Cees Veerman bij lange na 
niet gehaald”, aldus de burgemeester. 
“De telers hebben volgens Veerman 
weinig animo voor deze doelen. Te-
gelijkertijd gaf hij aan dat een groot 
deel van die ondernemers 55 jaar 
of ouder is. En zei hij, die tuinders 
hebben geen opvolgers. Dan moet ik 
toch zeggen: is het glas nu halfleeg of 
halfvol? Er komen dus wel degelijk 
kansen aan. Ruimte voor overnames, 
schaalvergroting. Ik wil er maar mee 
zeggen: we kunnen de vraagstukken 
en dilemma’s ook positief benaderen, 
en dan is het glas halfvol. Die bena-
dering spreekt mij persoonlijk het 
meest aan.”

Wel gaf Arends aan dat een compli-
cerende factor is dat de ruimte in 
Westland schaars is: “We zullen ba-
lans moeten vinden tussen de econo-
mische belangen, en de ruimte voor 
bijvoorbeeld woningen, parkeren, 
groen en recreatie. Dat mag je ook 
vragen van bestuurders. Doordacht 
belangen wegen, keuzes maken en 
daarvoor durven te staan.”
Het was de eerste nieuwjaarstoe-
spraak in de gemeente Westland van 
Bouke Arends, die 18 december 2018 
aantrad als burgemeester. Uit zijn 
woorden werd duidelijk dat hij erg 
gecharmeerd is van de gemeente. 
“We Westland: de letters voor het ge-
meentehuis zeggen het goed. Wij zijn 
Westland. Wij maken Westland. Men-
sen kennen elkaar, er zijn veel vrij-
willigers, bereid om een handje toe 
te steken als iemand minder zelfred-
zaam is. Hulp als je wat ouder wordt, 
gezelligheid in de wijk, veiligheid in 
de buurt. Een prachtig vertrekpunt – 
deze binding biedt sociale rijkdom, en 
dat is veel waard.”

Bron: gemeente Westland

#hetezomeroogst actie Coop 
met wintergroenten
Vanaf week 2 draait Coop Super-
markten een bijzondere actie in hun 
winkelschappen. Ze bieden hutspot 
aan “zo van het land”. “Dit is een 
gezamenlijke actie met ons om de 
consumenten nog eens te laten zien 
dat de hete zomer zijn sporen heeft 
nagelaten. Zelfs nu nog in de Hol-
landse winterkost”, vertelt Markt de 
Jong, van LTO/ZLTO.

Auteur: Marjet Lubbers

In de zomer startte ZLTO met actie 
#hetezomeroogst “voor fruit, groente 
en andere producten die van prima 
kwaliteit zijn maar die door de hitte 
tijdens de groei nét niet voldoen aan 
de standaardeisen van supermark-
ten.” “Toen ging het om producten 
die vers van het land kwamen, maar 
er is ook oogst die pas later wordt ver-
handeld. In september hebben we deze 
actie bedacht. We hadden destijds 
regelmatig contact met Coop, al snel 
werd duidelijk dat we hierin samen 
zouden optrekken. We zijn blij met 
hun commitment, door de overname 
van EMTÉ winkels heeft Coop lande-
lijke dekking gekregen en zijn ze uit-
gegroeid tot de 4e speler in Nederland. 
De hutspotpakketten zijn vanaf deze 
week in ruim 300 winkels te koop.”

In samenwerking met Jansen-Dongen 
is er een hutspotpakket samengesteld 
met aardappelen, wortelen en uien. 
“Deze zijn ongesorteerd in het bakje 
gestopt. De hele oogst is er dus in ver-
werkt en bevat ook dus 1e en 2e klasse 
product. Het is eigenlijk de beste kwa-
liteit zoals het dit jaar van het Hol-
landse land kwam, als je even uiter-
lijke kwaliteitskenmerken vergeet.”
LTO/ZLTO wil daarmee laten zien 
dat er markt is voor 2e klasse pro-
duct. “Er moet iets veranderen. Telers 
verdienden nu niets aan 2e klasse en 
draaien er vaak zelfs verlies op. Dat 
vraagt om een herwaardering van 
producten en een andere kijk op kwa-
liteit. Nu wordt er gemiddeld 30% van 
de wortelen weggegooid maar deze 
hebben wel degelijk marktpotentie.”

Jansen-Dongen heeft de verwerking 
en verpakking voor het samenstellen 
van de hutspotverspakketten op zich 
genomen. Mark: “Hoewel de hande-
lingskosten hoger zijn dan normaal, 
de sorteermachines zijn ingesteld op 
1e klasse product waardoor er meer 
handmatig gesorteerd moest worden, 
is het gelukt om een pakket voor een 
aantrekkelijke prijs van 2,99 aan te 
bieden door een goede samenwerking 
van alle partijen.” 
De ‘zo van het land’ hutspotpakket-
ten zijn bij Coop in de actie en liggen 
prominent in de winkel. “Het staat 
in de folders en het product ligt op 
de kopstellingen. Daarmee wordt het 
verhaal goed vertelt in de winkel. 
Natuurlijk gaan we goed monitoren 
hoe de consument hierop reageert. 
We willen bewijzen dat zij 2e klasse 
wel degelijk pruimt wanneer ze de 
kans hebben om het te kopen. Aan de 
andere kant willen we ook handela-
ren prikkelen om ook met dit soort 
concepten te komen. Ik durf hardop 
te betwijfelen dat het argument van 
“klasse 2 product verkoopt niet” niet 
opgaat, je moet het alleen willen. Heel 
tof dat Coop en Jansen-Dongen dit nu 
doen”, besluit Mark.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij ZLTO, Mark de Jong, Specialist 
Public Affairs, 06 215 174 82 of mark.
de.jong@zlto.nl 

Bron: GroentenNieuws.nl

De hutspotpakketten zijn vanaf deze 
week in ruim 300 winkels te koop.
  Foto: GroentenNieuws.nl

De handelingskosten voor het 
verpakken van de pakketten waren 
hoger dan normaal.
  Foto: GroentenNieuws.nl

Westland klimaatbestendiger 
door waterbergingen
De gemeente Westland en Delfland 
gaan samen twee waterbergingen 
aanleggen om extreme regenval in de 
toekomst beter op te vangen. Met deze 
bergingen die in Westland aangelegd 
gaan worden kan bij hoge waterstan-
den zeker 50.000 m3 aan water worden 
opgevangen.
Door de voorspelde klimaatverande-
ring zal het in de toekomst vaker en 
harder regenen. Zeker in een gemeen-
te als Westland is het goed hier alvast 
rekening mee te houden. In Westland 
is namelijk veel verharding door we-
gen en gebouwen, waardoor de bodem 
het moeilijk heeft om het water op te 
nemen. Met kans op wateroverlast. 
Door klimaatverandering wordt de 
kans op extreem hoge waterstanden 
ook in Westland alleen maar groter. 
De gemeente en Delfland wachten 

niet af, maar pakken nu de kans om 
ruimte te reserveren voor al dit re-
genwater.
Voor wie nu heel nieuwsgierig wordt 
en alvast een kijkje wil nemen: zover 
is het nog niet. We gaan nu starten 
met de grondverwerving, samen met 
alle betrokkenen mooie ontwerpen 
maken en het besluit tot uitvoering 
voorbereiden. 

Bron: Hoogheemraadschap Delfand

Winnaars Dutch Tulip 
Awards 2019
Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in de Studio’s van Aalsmeer zijn de 
winnaars van de Dutch Tulip Awards 
2019 bekend gemaakt. De grote win-
naars van de avond zijn Montana Li-
sianthus, Bunnik Plants, V.d. Arend 
Tropical Plants en Artisan. Royal 
FloraHolland (RFH) laat weten dat 
dit tevens de laatste winnaars zijn. 
De dienstverlening van RFH gericht 
op het ondersteunen van noviteiten 
in zijn huidige vorm stopt. Dit bete-
kent dat ook de Dutch Tulip Award 
ophoudt te bestaan
De Dutch Tulip Award wordt toege-
kend aan de meest geslaagde marktin-
troductie van 2018. De inzendingen 
zijn door de vakjury in vier catego-
rieën beoordeeld op de volgende as-

pecten: commercieel aantrekkelijk, 
kwaliteit, logistiek, belading en houd-
baarheid.
Montana Lisianthus uit Poeldijk 
wint de eerste prijs in de categorie 
snijbloemen met de Eustoma Russel-
lianum enkelbloemig Russellianum 
‘Botanic Pink’.
In de categorie kamerplanten gaat 
de eerste prijs naar v.d. Arend Tropi-
cal Plant uit Naaldwijk met de Mon-
stera Monkey Leaf. In de categorie 
tuinplanten wint Bunnik Plants uit 
Bleiswijk met de Helianthus Funshi-
ne Multiflower. En in de categorie 
Concepten is de winnaar Artisan uit 
Niwaal met het Phalaenopsis Origi-
nal Orchids Frame.
Bron: floranews.nl
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De makelaars met een andere aanpak
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• Taxatie en advies


