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Voorwoord _______________________________________________________________
Een goede dialoog met resultaat valt of staat met de bijdrage van de deelnemers.
We bedanken Philip van Antwerpen (tomatenteler FrEsteem), Wouter van Eck
(Vereniging Milieudefensie), Paul Grootscholten (tomatenteler FrEsteem), Johan
Helderman (paprikateler FrEsteem), Frank van Kleef (tomatenteler FrEsteem),
Rob van Mechelen (Syntens), Jacomijn Pluijmers (Stichting Natuur en Milieu),
Wilma van der Pol (Stichting Natuur en Milieu) en Maurice Wubben voor hun
prima bijdrage. Ook Ruud Pleune (Natuurmonumenten) en Arjan Berkhuysen
(WereldNatuurFonds) bedanken we voor hun inbreng in de beginperiode van
de dialoog.
We hopen dat deze dialoog zal bijdragen aan een verdere verduurzaming van
de glastuinbouw in Nederland.
De auteurs

Samenvatting _________________________________________________________

Onder begeleiding van CLM hebben telers van FrEsteem
een dialoog met een aantal maatschappelijke partijen
gevoerd over duurzame glastuinbouw. De dialoog is uitgevoerd met steun van Syntens binnen het kader van het
KansenKanon-project van de provincie Noord-Holland.
Het resultaat van de dialoog is een gezamenlijke visie van
FrEsteem en Stichting Natuur & Milieu en Vereniging Milieudefensie over hoe een integrale duurzame glastuinbouw
er uit kan en moet zien. Er is voor een aantal thema’s een
gezamenlijk beeld bepaald:
•
ruimtelijke inpassing van glastuinbouw (incl. lichthinder, landschap, water);
•
energie en klimaat;
•
gebruik en residuen van bestrijdingsmiddelen;
•
watervoorziening en emissie van nutriënten;
•
lichthinder;
•
sociale duurzaamheid.
Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie hebben veel waardering
voor de inspanningen van de FrEsteem-telers. Zij willen deze inspanningen aanmoedigen en belonen. Daarom kunnen de producten van deze telers die voldoen
aan de weetwatjeeet residu-eisen en aan aanvullende uitgangspunten worden voorzien van een sticker weetwatjeeet. De sticker maakt dan duidelijk dat glastuinbouwproducten duurzaam geteeld kunnen worden met een beperkte hoeveelheid
residuen en met respect voor milieu en omgeving.
We bevelen aan de succesvolle samenwerking voort te zetten. Het ligt voor de hand
dat de partijen zich daarbij richten op twee onderdelen:
1. Communicatie over de succesvolle aanpak en prestaties naar tuinders, beleidsmakers, NGO’s, handel en retail (incl. buitenlandse NGO’s zoals Greenpeace
Duitsland en buitenlandse retail) via artikelen, websites, bijeenkomsten.
2. Duurzaamheidsprestaties stapsgewijs verder verbeteren op de thema’s residuen, water en energie met inhoudelijke afspraken, manier van toetsing en borging en streven naar continue verbetering.
Voorwaarden en uitgangspunten weetwatjeeet-sticker:
De maatschappelijke organisaties achter Weet wat je eet – Milieudefensie, Natuur
en Milieu en Consumentenvereniging Goede Waar & Co – zijn met de tuinders verenigd in FrEsteem een constructieve samenwerking aangegaan. Vanuit het perspectief van Weet wat je eet is van groot belang dat de tuinders zich controleerbaar
positief onderscheiden. Beide kanten hebben belang bij een goede profilering van
een gezond kwaliteitsproduct, waarbij de risico’s van schadelijke residuen aantoonbaar zijn geminimaliseerd. De NGO’s zijn bereid aan FrEsteem toestemming te verlenen om stickers met het logo van weetwatjeeet.nl te gebruiken op hun producten
die hiervoor in aanmerking komen, conform de punten die hieronder staan vermeld.

Bindende afspraken rond gebruik van bestrijdingsmiddelen en aanwezigheid van residuen:
1. maximaal 3 residuen van bestrijdingsmiddelen per product.
2. de gezamenlijke som van de opvulling van de gezondheidsnorm (ARfD) per
aangetroffen stof bedraagt maximaal 100%.
3. de opvulling van de wettelijke norm (MRL) per aangetroffen stof bedraagt
maximaal 70%.
4. vanzelfsprekend: binnen de gehele bedrijfsvoering geen enkel gebruik van verboden middelen.
5. voor en tijdens de teelt van het product is géén gebruik gemaakt van een of
meer stoffen van de door de NGO’s in december 2007 opgestelde zwarte lijst
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van schadelijke bestrijdingsmiddelen .
6. de telers geven de organisaties achter Weet wat je eet inzage in gebruik van
middelen en alle beschikbare meetgegevens, onder meer door maandelijkse
verstrekking van een overzicht.
Overige uitgangspunten:
1. streven naar residuvrije producten, onder meer door toepassing van geïntegreerde teeltmethoden.
2. ambitieuze doelstellingen voor minimaliseren van energiegebruik en uitstoot
van broeikasgassen en het gebruik van duurzame energie.
3. maximale inzet om lichthinder te beperken. Minimaal 95% afscherming van
zonsondergang tot zonsopgang.
4. verantwoorde landschappelijke inpassing van kassen: nieuwbouw zo situeren
dat verrommeling van landelijk gebied en negatieve gevolgen voor natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen voorkomen wordt.
5. verder terugdringen van vervuilende emissies van nutriënten (en naar nulemissie voor nieuwbouwbedrijven), onder meer door gebruik van schoon gietwater,
water recirculeren en reiniging: geen lozing van vuil water op het oppervlaktewater.
Diverse afspraken:
1. de kosten van de te gebruiken stickervellen dienen te worden vergoed door de
tuinders die ze gebruiken.
2. dit project is te beschouwen als een pilot:: in het najaar van 2008 wordt de
uitvoering een en ander gezamenlijk geëvalueerd (inclusief effectmeting),
waarbij ieder kan besluiten of en hoe dit project wordt doorgezet.
3. over mogelijke verbreding naar andere tuinders (onder dezelfde voorwaarden)
worden de betrokkenen in een vroeg stadium geïnformeerd.

1

Het gaat hierbij om het afzien van gebruik van middelen met een of meer van de volgende
werkzame stoffen: Amitrole, Captan, Carbendazim, Chloorpyrifos. Deltamethrin, Dicofol,
Imidacloprid, Iprodion, Maneb, Metam Natrium, Methamidofos en Linuron.
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Inleiding__________________________________________________________________
FrEsteem is een groep Nederlandse tomaten- en paprikatelers die sinds 1995 de
handen ineen hebben geslagen en op allerlei vlakken intensief samenwerken. De
groep bestaat medio 2008 uit 49 telers met een totaal areaal van 420 ha, waarvan
280 ha tomaat, 135 ha paprika en 5 ha komkommer. Het doel is om kwalitatief
hoogwaardige en smakelijke producten voort te brengen. De groep wil een bijdrage
leveren aan een gezonder voedingspatroon door consumenten internationaal een
ruime keuze uit smakelijke en gezonde tomaten te bieden. Daarbij is aandacht voor
een goede werkomgeving en worden de producten zo duurzaam mogelijk geproduceerd.

1.1

Aanleiding
Ondanks dat missie en visie van de groep in het teken staan van duurzaamheid en
dat dit ook in de praktijk ook zoveel mogelijk tot uiting wordt gebracht, leeft bij
FrEsteem het gevoel dat dit onvoldoende wordt (h)erkend door marktpartijen en
consumenten. FrEsteem wil graag op een constructieve manier laten zien op welke
wijze de groep duurzaam onderneemt. Zij wil hiertoe in dialoog treden met een
aantal (ook internationaal opererende) maatschappelijke organisaties (mo’s) om te
streven naar win-win situaties.
Deze mo’s kunnen bij consensus over de mate van duurzaamheid de producten van
FrEsteem (en meer algemeen de Nederlandse glastuinbouwondernemingen die ook
aan deze duurzaamheidscriteria willen en kunnen voldoen) promoten.
Een 4-tal bedrijven van FrEsteem in het glastuinbouwgebied Agriport A7 heeft
samen met Syntens het initiatief genomen om een businesscluster “Duurzaam
Produceren FrEsteem” te vormen in kader van het KansenKanon-project van de
provincie Noord-Holland. Binnen dit cluster heeft FrEsteem in samenwerking met en
ondersteuning van Syntens en CLM Onderzoek en Advies een pilot-project opgestart om op een constructieve en bestendige wijze met een aantal maatschappelijke
partijen de duurzaamheid binnen de vereniging te bespreken.
FrEsteem wil daarbij aan deze maatschappelijke organisaties laten zien op welke
manier zij een brede duurzame productie invult en continue probeert te verbeteren.
FrEsteem wil binnen de Nederlandse voedingstuinbouw onder glas het voortouw
nemen en daar ook de uitstraling en publiciteit voor ontvangen.
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1.2

Doel
Het project heeft de volgende doelstellingen:
•
Het in contact brengen van FrEsteem en de betrokken maatschappelijke
organisaties.
•
Het gezamenlijk bespreken en vaststellen hoe duurzame glastuinbouw er in
Nederland uit zou kunnen en moeten zien.
•
Het gezamenlijk afspraken maken over de stappen hoe dit gezamenlijke beeld
van duurzame glastuinbouw te realiseren en op welke wijze maatschappelijke
organisaties deze stappen kunnen ondersteunen (bijv. publicitair).
•
Versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse glasgroenteteelt.
•
Genereren van omzet in MVO geteelde glasgroenten.
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Werkwijze ______________________________________________________________
Het project is gefaseerd uitgevoerd. De activiteiten kunnen in een aantal categorieen worden verdeeld. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
•
Afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
om hun mening, visie en bereidheid tot deelname aan projecten te polsen;
•
Het organiseren van vijf bijeenkomsten om hier inhoudelijk en procesmatig de
contouren van een gezamenlijk traject uit te zetten en uit te voeren;
•
Het opstellen van reacties op de verschillende inhoudelijke duurzaamheidsthema’s en het maken van afspraken;
•
Het uitvoeren van acties die voorvloeien uit de afspraken.

2.1

Korte chronologie
In de maanden oktober en november 2007 is een aantal inventariserende gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gevoerd en hebben
de partijen in een ronde tafel bijeenkomst op 29 november nader met elkaar kennis
gemaakt. Ook is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een gezamenlijk
traject. In de 1e bijeenkomst zijn de belangrijkste duurzaamheidsthema’s besproken. Deze zijn in de bijeenkomsten daarna steeds verder geconcretiseerd en ingevuld waarbij het doel is om te komen tot gezamenlijke visies en communicatieuitingen.

Datum

Bijeenkomst

29 november 2007

Ronde tafel bijeenkomst CLM Culemborg, 1e kennismaking en
schetsen contouren

17 januari 2008

2e bijeenkomst Royal Pride Middenmeer, verdere invulling
duurzaamheidsthema’s

3 maart 2008

3e bijeenkomst Syntens Amsterdam, verder invulling duurzaamheidsthema’s

16 april 2008

4e bijeenkomst Syntens Amsterdam, verdere invulling duurzaamheidsthema’s en communicatietraject

19 juni 2008

5e bijeenkomst Proeftuin Zwaagdijk, afronding duurzaamheidthema’s
en vervolg (prestatieverbetering en communicatietraject)

4 september 2008

6e bijeenkomst CLM, definitieve vaststelling rapportage en criteria
weetwatjeeet-stickers.
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Figuur 1:
Deelnemers
dialoog in de
kas van Royal
Pride.

Figuur 2:
De milieubeweging
bekijkt de
bestrijdingsmiddelenkast.
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3

Resultaten _____________________________________________________________
3.1

Ideaalbeeld, aanpak en resultaten
In de bijeenkomsten is een gezamenlijk ideaalbeeld van duurzame glastuinbouw
opgesteld en is zo veel mogelijk een concrete aanpak geschetst om dit ideaalbeeld
vorm te geven. In de bijeenkomsten is het ideaalbeeld verder ingevuld en is gericht
naar resultaten gewerkt (tabel 3.1).
Het resultaat van de dialoog is een gezamenlijke visie van FrEsteem en Stichting
Natuur & Milieu en Vereniging Milieudefensie over hoe een integrale duurzame glastuinbouw er uit kan en moet zien. Er is voor een aantal thema’s een gezamenlijk
beeld bepaald:
•
ruimtelijke inpassing van glastuinbouw (incl. lichthinder, landschap, water);
•
energie en klimaat;
•
gebruik en residuen van bestrijdingsmiddelen;
•
watervoorziening en emissie van nutriënten;
•
lichthinder;
•
sociale duurzaamheid.
FrEsteem-telers zijn goed op weg om aan dit ideaalbeeld van de glastuinbouw te
voldoen. Op de locatie Agriport A7 hebben ze de glastuinbouw goed ruimtelijk ingepast met oog voor water en zonder lichthinder voor de omgeving. Op het gebied
van energie maken ze optimaal gebruik van de warmtekrachtkoppeling en zijn ze
bezig stappen te zetten naar fossielvrije energie. De telers gebruiken zoveel mogelijk biologische bestrijding van ziekten en plagen en zetten zo min mogelijk chemie
in. De residuen op hun producten zijn laag en voldoen grotendeels aan de strenge
eisen die Stichting Natuur & Milieu en Verenging Milieudefensie stellen in hun
activiteiten rond weetwatjeeet (www.weetwatjeeet.nl).
Stichting Natuur & Milieu en Vereniging Milieudefensie hebben veel waardering voor
de inspanningen van de FrEsteem-telers. Zij willen deze inspanningen aanmoedigen
en belonen. Daarom kunnen de producten van deze telers die voldoen aan de
strenge weetwatjeeet residueisen en aan aanvullende uitgangspunten worden voorzien van een sticker weetwatjeeet. De sticker maakt dan duidelijk dat glastuinbouwproducten duurzaam geteeld kunnen worden zonder residuen en met respect
voor milieu en omgeving. In 3.2 staan de voorwaarden weergegeven.
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Tabel 3.1

Thema’s, ideaalbeeld, aanpak en resultaten

Thema

Gezamenlijk

Concrete aanpak

Resultaten

ideaalbeeld
Ruimte/land-

Keuzemogelijkheid

Uitbrengen visie-

Visie is opgesteld

schappelijke

voor optimale

document/intentie

(bijlage 1).

inpassing

vestigingslocatie

en opstellen

voor glastuinbouw.

criteria.

Energielevering door

Opstellen visie-

Visie is opgesteld

glastuinbouw.

documenten.

(bijlage 2).

Klimaat/energie

Geen gebruik (of
minimaal gebruik) van
fossiele brandstoffen.
Residuen (incl.

Nederlands product is

Gezamenlijk op-

Voorwaarden voor

gezondheid) en

“residuvrij”.

trekken richting

stickeren “weetwat-

gebruik van

Minimaal gebruik door

retail voor product-

jeeet” zijn opgesteld

bestrijdings-

toepassing van geïnte-

labelling.

en stickers zijn

middelen

greerde teeltmethoden.

gereed (zie 3.2).
Toepassing geintegreerde gewasbescherming (zie
bijlage 3).
Afspraak over
controle volgt.

Wateremissies

Lichthinder

Gesloten circuits, geen

Overleg met V&W,

Organisatie sym-

emissie naar water,

uitdragen aanpak

posium “glashelder

zuinig watergebruik.

Agriport A7.

water” (zie bijlage 4).

Geen lichtuitstoot meer

Eis tot 99% licht-

Actief bovenwettelijk

door glastuinbouw.

afscherming tussen

gaan (bijvoorbeeld

zonsondergang en

met extra uren af-

zonsopgang bij

schermen).

nieuwbouw en

Communicatie over

gezamenlijke

deze aanpak, bij-

communicatie.

voorbeeld gemeentes
uitnodigen voor toelichting.
Focus op naming
(faming).

Sociale duur-

Glastuinbouw biedt

Gesprek met FNV

zaamheid

regionale werk-

Bondgenoten op

gelegenheid, arbeids-

lange termijn.

voorwaarden zijn goed.
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3.2

Stickervoorwaarden “weet wat je eet’’
De maatschappelijke organisaties achter Weet wat je eet – Milieudefensie, Natuur
en Milieu en Consumentenvereniging Goede Waar & Co – zijn met de tuinders verenigd in FrEsteem een constructieve samenwerking aangegaan. Vanuit het perspectief van Weet wat je eet is van groot belang dat de tuinders zich controleerbaar
positief onderscheiden. Beide kanten hebben belang bij een goede profilering van
een gezond kwaliteitsproduct, waarbij de risico’s van schadelijke residuen aantoonbaar zijn geminimaliseerd. De NGO’s zijn bereid aan FrEsteem toestemming te verlenen om stickers met het logo van weetwatjeeet.nl te gebruiken op hun producten
die hiervoor in aanmerking komen, conform de punten die hieronder staan vermeld.
Bindende afspraken rond gebruik van bestrijdingsmiddelen en
aanwezigheid van residuen:
1. maximaal 3 residuen van bestrijdingsmiddelen per product.
2. de gezamenlijke som van de opvulling van de gezondheidsnorm (ARfD) per
aangetroffen stof bedraagt maximaal 100%.
3. de opvulling van de wettelijke norm (MRL) per aangetroffen stof bedraagt
maximaal 70%.
4. vanzelfsprekend: binnen de gehele bedrijfsvoering geen enkel gebruik van
verboden middelen.
5. voor en tijdens de teelt van het product is géén gebruik gemaakt van een of
meer stoffen van de door de NGO’s in december 2007 opgestelde zwarte lijst
van schadelijke bestrijdingsmiddelen2.
6. de telers geven de organisaties achter Weet wat je eet inzage in gebruik van
middelen en alle beschikbare meetgegevens, onder meer door maandelijkse
verstrekking van een overzicht.
Overige uitgangspunten:
1. streven naar residuvrije producten, onder meer door toepassing van geïntegreerde teeltmethoden.
2. ambitieuze doelstellingen voor minimaliseren van energiegebruik en uitstoot
van broeikasgassen en het gebruik van duurzame energie.
3. maximale inzet om lichthinder te beperken. Minimaal 95% afscherming van
zonsondergang tot zonsopgang.
4. verantwoorde landschappelijke inpassing van kassen: nieuwbouw zo situeren
dat verrommeling van landelijk gebied en negatieve gevolgen voor natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen voorkomen wordt.
5. verder terugdringen van vervuilende emissies van nutriënten (en naar nulemissie voor nieuwbouwbedrijven), onder meer door gebruik van schoon gietwater,
water recirculeren en reiniging: geen lozing van vuil water op het oppervlaktewater.
Diverse afspraken:
1. de kosten van de te gebruiken stickervellen dienen te worden vergoed door de
tuinders die ze gebruiken.
2. dit project is te beschouwen als een pilot:: in het najaar van 2008 wordt de
uitvoering een en ander gezamenlijk geëvalueerd (inclusief effectmeting),
waarbij ieder kan besluiten of en hoe dit project wordt doorgezet.
3. over mogelijke verbreding naar andere tuinders (onder dezelfde voorwaarden)
worden de betrokkenen in een vroeg stadium geïnformeerd.
2

Het gaat hierbij om het afzien van gebruik van middelen met een of meer van de volgende
werkzame stoffen: Amitrole, Captan, Carbendazim, Chloorpyrifos. Deltamethrin, Dicofol,
Imidacloprid, Iprodion, Maneb, Metam Natrium, Methamidofos en Linuron.
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3.3

Communicatie
Communicatie heeft plaatsgevonden via een artikel in het NRC, Algemeen Dagblad,
Trouw, via persberichten van FrEsteem en Milieudefensie, via diverse websites
(CLM, Weetwatjeeet, FrEsteem), via een artikel van Syntens en via de nieuwsbrief
van CLM.
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4

Conclusies en aanbevelingen _________________________
4.1

Conclusies
Via de dialoogbijeenkomsten is een vertrouwensband ontwikkeld tussen de telers
van FrEsteem en vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en Milieudefensie.
In het begin zijn ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere
maatschappelijke organisaties (Greenpeace, Natuurmonumenten, WNF). Vanwege
het door hen specifiek geachte karakter van de glastuinbouw zijn zij verder niet
actief betrokken geweest bij het project. Wel zijn zij op de hoogte gehouden van
de resultaten van het project.
Er is over de verschillende duurzaamheidthema’s stevig gesproken en op een
aantal thema’s is een gezamenlijke visie geformuleerd en zijn acties afgesproken.
Deze thema’s zijn:
•
ruimtelijke inpassing van glastuinbouw (incl. lichthinder, landschap, water);
•
energie en klimaat;
•
gebruik en residuen van bestrijdingsmiddelen;
•
watervoorziening en emissie van nutriënten;
•
lichthinder.
•
sociale duurzaamheid.
Ten aanzien van het thema residuen is een set van voorwaarden opgesteld en t.a.v.
andere thema’s zijn uitgangspunten geformuleerd (zie 3.2). Indien de FrEsteemtelers voldoen aan deze eisen, dan kunnen zij “weetwatjeeet”-stickers op hun
producten plaatsen ter promotie van hun product.
T.a.v. water organiseert CLM i.s.m. telers, SNM en V&W een bijeenkomst glashelder
water om de gevolgde aanpak onder de aandacht te brengen.

4.2

Aanbevelingen
We bevelen aan de succesvolle samenwerking voort te zetten. Het ligt voor de hand
dat de partijen zich daarbij richten op twee onderdelen:
1. Communicatie over de succesvolle aanpak en prestaties naar tuinders, beleidsmakers, NGO’s, handel en retail (incl. buitenlandse NGO’s zoals Greenpeace
Duitsland en buitenlandse retail) via artikelen, websites, bijeenkomsten.
2. Duurzaamheidsprestaties stapsgewijs verder verbeteren op de thema’s residuen, water en energie met inhoudelijke afspraken, manier van toetsing en borging en streven naar continue verbetering.
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Bijlage 1 Gezamenlijke visie energie en
luchtverontreiniging ____________________________________________
Onderstaande verklaring is een resultaat van de dialoog van Stichting Natuur en Milieu,
Milieudefensie en FrEsteem als onderdeel van het traject” Duurzaam produceren FrEsteem,
win-win voor Nederlandse tuinbouw en milieu”.
De partijen hebben ten aanzien van het onderwerp “energie” inzichten en standpunten ingebracht en deze in een aantal bijeenkomsten besproken.
De dialoog heeft geleid tot de volgende inhoudelijke uitgangspunten:
• De partijen pleiten voor de lange termijn voor het realiseren van een glastuinbouwsector
die netto onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dit biedt naast milieuwinst ook economische kansen, doordat de sector in de toekomst ongevoelig wordt voor hoge energieprijzen. Energiegebruik en CO2-emissie kunnen in de toekomst radicaal omlaag door gebruik te maken van klimaatneutrale en/of energieleverende kassen.
•

Er
1.
2.
3.

zal gehandeld worden naar de beginselen van de Trias Energetica:
energiebesparing;
inzet duurzame energie;
efficiënt gebruik fossiele brandstoffen.

•

Het creëren van een zo optimaal mogelijke energiebalans op zowel elektriciteit als warmte
en CO2 (inclusief opname in een groter elektriciteitsnetwerk), in eerste instantie op bedrijfsniveau, op gebiedsniveau en indien haalbaar in relatie met externe afnemers (bedrijven en woonfuncties).

•

Het onderschrijven van de uitgangspunten en acties in het actieplan klimaatneutrale glastuinbouw van Natuur en Milieu en LTO Noord Glaskracht van 2007 (zie bijlage samenvatting actieplan).

Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en telersvereniging FrEsteem verklaren om binnen
het gezamenlijke traject tot versterking duurzaamheid (FrEsteem) glastuinbouw op het thema
“energie” de volgende inspanningen te leveren:
• Het continue streven naar een teelt zonder gebruik van fossiele brandstoffen;
• Het naleven van Groenlabel criteria’
• Het continue beoordelen en waar mogelijk bedrijfseconomisch verantwoord investeren in
die techniek met het beste milieuprofiel (emissies, energie-efficiency);
• Het opstellen van jaarlijkse energieprofielen (gebruik energie(dragers) gerelateerd aan
oppervlakte en productie in kg’s) en het hiermee verkrijgen van benchmarkgegevens;
• Het voeren van overleg tussen de betrokken partijen als nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van energievraagstukken zich aandienen;
• Gezamenlijke communicatie over duurzame energie (nog nader in te vullen);
• De telers van FrEsteem houden zich structureel bezig met de doelstelling om zo min mogelijk fossiele energie per eenheid product en eenheid oppervlak in te zetten door middel
van het testen en adopteren van nieuwe technieken via pilots. Hierbij is zowel een lange
termijn als korte termijn optie denkbaar. Concrete doelen en activiteiten hiervan op zowel
korte als lange termijn zijn:
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Korte termijn (2008-2010)
1. Energiebesparing
 Onderzoek naar efficiëntere belichtingstechnieken (LED, ......).
2. Inzet duurzame energie
 Plaatsing en afname van windvermogen.
 Op korte termijn het gebruik van minimaal 6% duurzame energie op de locatie Agriport A7.
 Continue onderzoek naar gebruik alternatieve energievormen: biobrandstoffen (gas).
 Inkoop groene stroom (van de ingekochte stroom is tenminste 7,4% groene stroom).
3. Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen
 Optimalisatie warmtebenutting (geen vernietiging van warmte);
o Duurzaam gebruik van WKK’s: dit betekent dat de WKK alleen mag draaien indien
de warmte effectief benut kan worden.
Lange(re) termijn (focus 2015)
1. Energiebesparing
 (Elementen van) geconditioneerd telen.
 Hoogwaardige thermische isolatie (warmte/koude).
2. Inzet duurzame energie
 Elektriciteitsproducerende kas.
 Op langere termijn (2015) het gebruik van minimaal 10% duurzame energie op de locatie Agriport A7.
3. Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen
 Combinaties met meer energie-efficiëntie: bijv. visteelt/algen en glastuinbouw.
Rookgassen WKK
• Stikstofoxide (NOx)
De huidige norm voor NOx emissie in Bees A is nu 75 g/Gj thermische energie. Deze norm
wordt echter in BEES B bijgesteld en fors aangescherpt. BBT is 15 g/Gj voor nieuwe en 20
g/GJ voor bestaande installaties. De norm voor Groen Label Kas is 25 g/GJ.
De telers voldoen aan de GLK8 norm.
Ureum wordt toegediend ook als er geen CO2 gedoseerd wordt, en er wordt een ureum boekhouding bijgehouden
• Methaanslip (CH4)
In BEES zal ook normering worden opgenomen voor methaan. De huidige norm van GLK8 is
1100 mg /m3 op basis van koolwaterstoffen (hiervan is 95 % methaan).
Methaanslip moet in elk geval meegerekend worden bij de broeikasgasemissie-balans.
Optimalisatie op methaan is nodig, nu wordt er geoptimaliseerd op de uitstoot van NOx, terwijl dit met denox of andere technieken is op te vangen (rendement denox is 90% evt.
dubbele denox (nog 85 %reductie extra) nodig bij optimalisatie op methaan). Optimalisatie op
methaan geeft ook hogere energie-efficiency.
Aandachtspunt: Met de huidige WKKmotoren van de FrEsteem telers lijkt het niet mogelijk de
GLK-norm te realiseren. Er wordt contact gelegd met VROM en SMK voor achtergrond informatie over deze norm en de haalbaarheid in de praktijk. Zodra meer informatie beschikbaar
hoe aan de norm voldaan kan worden zullen de FrEsteem telers ook in de praktijk brengen en
aan de norm voldoen.
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Bijlage 2 Gezamenlijke visie ruimte_______________
Gezamenlijke standpunten Ideale ruimte: Vestigingsbeleid voor glas
Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en FrEsteem
Juli 2008

De partijen hebben ten aanzien van het duurzaamheidonderdeel “Ideale ruimte: vestigingsbeleid voor glas” inzichten en standpunten ingebracht en deze in een aantal bijeenkomsten
besproken.
Hieruit blijkt over een groot aantal punten overeenstemming is. Voor een enkel onderwerp
zijn er verschillen in standpunten.
De belangrijkste zijn gezamenlijke standpunten voor Ideale Ruimte; vestigingsbeleid voor glas
zijn:
•
Plaatsing van glastuinbouw buiten en buiten de invloedsfeer van waardevolle natuur.
Vestiging in grootschalige landschappen (SNM) komt overeen met de observatie van
FrEsteem dat glastuinbouw een volwaardige agrarische bedrijfstak is en ook als zodanig
moet worden ingericht.
•
De toegevoegde waarde van glastuinbouwactiviteiten voor een gebied.
•
Vestiging moet bij voorkeur aansluiten op stedelijke gebied i.v.m. landschappelijke inpassing en mogelijkheden om energie te leveren (SNM). FrEsteem geeft aan dat er een redelijk aantal mensen in een straal van 15-20 km moet wonen die op de bedrijven kunnen
werken. De overwegingen zijn anders van aard maar de synergie zit in nabijheid van
mensen.
•
Landschappelijke inpassingen en relatie met verkavelingpatronen en kaveldimensies.
•
De aandacht voor warmte-koude opslag in het energievraagstuk.
•
Aanwezigheid van hoofdinfrastructuur (SNM) en goede ontsluiting op autosnelwegen
(FrEsteem).
•
De aanwezigheid van (kwalitatief en kwantitatief) goed gietwater (oppervlaktewater dan
wel regenwater).
•
Goede klimatologische omstandigheden.
•
De beschikbaarheid van grond (kwaliteit en kwantiteit en wettelijke vergunningentraject).

Discussiepunten
Glastuinbouwvestiging in ketenperspectief/logistiek
SNM stelt dat vestiging zo dicht mogelijk bij afzetpunten dient plaats te vinden i.v.m. beperking van transport. FrEsteem stelt dat handelscentra ontwikkeld dienen te worden in de omgeving van de productielocaties in plaats van vast te houden aan het omgekeerde. SNM is
herstructurering van afzetcentra mogelijk, als daarmee efficiëntie toeneemt, en overlast voor
omgeving (gezondheid, natuur en milieu) afneemt. Hier zou dan wel een lange termijn visie
voor ontwikkeld moeten worden.
FrEsteem is van mening dat er rond de huidige logistieke draaischijven voor groente en fruit
nauwelijks nog ruimte is voor primaire productie. De aanbeveling is daarom om productstromen te bundelen en de beladingsgraad zo hoog mogelijk te krijgen.
Milieudefensie geeft aan dat er ook gekeken moet worden naar andere mobiliteiten
(boot/trein: concept Coolboxx) dan wegtransport.
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Conclusie:
• Infrastructuur en logistiek zijn belangrijke criteria voor vestiging glastuinbouw. De milieuorganisaties zijn voor het zo goed mogelijk benutten van bestaande infrastructuur en
logistieke kanalen, waarbij ook naar andere mobiliteiten gekeken moet worden.
Energielevering
SNM geeft aan vestiging aan te willen sluiten op stedelijk gebied om o.a. energie te kunnen
leveren. Het zal dan vooral om warmte gaan. Dit vereist een korte afstand tussen producent
en gebruiker. FrEsteem geeft aan dat glastuinbouw en wonen niet boven elkaar horen. Daarnaast merkt SNM op dat er samenwerking tussen bedrijven inzake warmte- en koudevraag
moet worden gestimuleerd.
FrEsteem is van mening dat ten aanzien van de uitwisseling van energiestromen tussen glastuinbouw en omringende “gebruikers” de eerste prioriteit ligt bij het optimaliseren van energiebalansen op de glastuinbouwbedrijven zelf en daarna binnen het glastuinbouwgebied.
Een glastuinbouwgebied is meer dan een kas alleen. Ook de energie-infrastructuur en
logistiek spelen een rol bij vestiging. FrEsteem is wel van mening dat waar glastuinbouw en
woningen, industrie, kantoren al bij elkaar zitten, kansen ten aanzien van mogelijke energieuitwisseling benut dienen te worden.
Conclusie:
• FrEsteem en SNM zijn allebei van mening dat een goede energiebalans eerst op de bedrijven zelf dient te worden geregeld
• Met betrekking tot energie(stromen) en ruimtebeslag moeten de kansen die er zijn voor
synergie met andere functies (o.a. gericht op energie-uitwisseling) optimaal worden benut.
• Bij aspecten rond ideale ruimte/vestigingsbeleid valt op dat energievraagstukken een
belangrijke rol in de discussie spelen. Het betreft dan onder andere ook bijvoorbeeld de
positionering van opwekfaciliteit (gecombineerd warmte en kracht).

Visie en standpunten Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie
Criteria voor locatiekeuze voor glastuinbouw
Natuur en Milieu en Milieudefensie gaan uit van projectlocaties, waarin het glas gebundeld is.
Glastuinbouw moet passen in het landschap; het gaat daarbij om het maken van een robuuste keuze over de geschiktheid van de locatie. Een landschappelijke inpassing op een niet geschikte locatie is als een cosmetische ingreep. Het moet niet gaan om de waan van de dag,
maar om een ruimtelijke visie.
Verspreid glas dient gesaneerd te worden.
Voor nieuwbouw projectvestiging gelden onderstaande criteria.
1. Bij nieuwbouw dient eerst nut en noodzaak van glastuinbouwvestiging en –ontwikkeling
bepaald te worden.
2. Locaties dienen gevestigd te worden buiten en buiten de externe werking van natuurgebieden en buiten nationale Landschappen en waardevolle cultuurlandschappen.
3. Aangezien het om grootschalige vestiging gaat, dient het landschap ook grootschalig te
zijn (zoals jonge polders rond het IJsselmeer of de Haarlemmermeer) en is vestiging in
een gebied met veel kleinschalige landschapselementen uitgesloten.
4. Bij voorkeur vestiging aansluitend op stedelijk gebied i.v.m. landschappelijke inpassing
en mogelijkheden om energie te leveren (voorwaarde voor vestiging nabij stedelijk gebied dan wel industrieterrein is wel nul emissie van o.a. bestrijdingsmiddelen).
5. Vestiging bij voorkeur zo dicht mogelijk bij afzetpunten (veiling, Schiphol), i.v.m. beperking van transport.
6. Er dient voldoende goede kwaliteit gietwater aanwezig te zijn als oppervlaktewater dan
wel regenwater, zodat geen aanspraak hoeft worden gedaan op grondwater
7. Hoofdinfrastructuur (snelweg) dient in de buurt te zijn en lokale infrastructuur dient van
goede kwaliteit te zijn (dus geen smalle dijkjes), zodat er zo min mogelijk infrastructuur
aangelegd hoeft te worden.
8. Bij vestiging energieplan maken: mogelijkheden om gebruik van duurzame energie te
maken meewegen (bijv. in de ondergrond een watervoerend pakket dat geschikt is voor
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9.

warmte koude opslag, of er mogelijkheden voor gebruik aardwarmte) en samenwerking
tussen bedrijven stimuleren voor invullen warmte en koudevraag. Bij de acceptatie van
bedrijven dus al rekening houden met de energievraag en in hoeverre zo’n bedrijf bij
draagt aan het ‘rond’ krijgen van de energiebalans van het cluster.
Bedrijven zoveel mogelijk inpassen in het landschap (dus bijv. met verkavelingspatronen
en sloten meewerken).

Een aantal belangrijke pluspunten voor vestiging van glastuinbouw
Visie Frank van Kleef, namens: Royal Pride Holland BV
Belangrijkste voorwaarde is altijd beschikbaarheid van grond.
Belangrijk daarbij is dat er met het oog op schaalvergroting percelen beschikbaar zijn van
voldoende omvang, een aantal zaken die meer waarde geven aan een perceel zijn:
•
Glastuinbouwbestemming, of de mogelijkheid dit te verkrijgen.
•
Beschikbaarheid op korte termijn.
•
Ligging in een gebied waar uitbreiding mogelijk is.
•
Voldoende groot v.a. 10 hectare. en rechthoekig.
•
Goede lengte breedte verhouding, liefst zo vierkant mogelijk i.v.m. benutbare meters.
•
Goede ligging n-z is belangrijker bij een kavel die niet vierkant is. voor de groente wil
men graag de nokken N-Z bouwen.
•
Goede afwatering, naar het oppervlakte water.
•
Goede grondsoort, zand bouwt makkelijker dan op zware klei, maar voor de teelt kunnen
er weer andere belangen spelen.
•
Goede draagkracht van de grond.
Naast de beschikbaarheid is het heel belangrijk dat er goede klimatologische omstandigheden
zijn:
•
Veel licht, dit is de basis voor elke teelt 1 % licht = 0.6% productie dit is dicht aan de
kust het beste.
•
Niet te koud en niet te warm. Aan de kust is het klimaat het meest constant en dus kost
het in de winter het minst om de kas warm te krijgen en in de zomer geeft de warmte het
minste problemen. Voorbeeld: Maastricht per jaar 33 dagen boven de 25 graden, Den
helder 1.
•
Veel wind, dit zorgt voor een beter uitkoeling van de kas, is niet altijd een voordeel maar
vaak wel.
Goede voorzieningen op het gebied van energie:
•
Er moet tegen redelijke kosten een gas en elektriciteitsaansluiting te verkrijgen zijn. Ook
voor teruglevering van elektriciteit aan het net.
•
Het moet mogelijk zijn om warmte en koude in de ondergrond op te slaan.
Goede ligging van het gebied:
•
Er wordt veel gesproken over het leveren van warmte aan woonwijken. Geef elke wijk
haar eigen “knuffeltuinder” wordt wel eens gedacht. In mijn ogen FOUT. Glastuinbouw en
wonen horen niet boven op elkaar. Een goede energie balans moet je op de bedrijven zelf
regelen. Het zou anders nog veel beter zijn om een wkk in een woonwijk te plaatsen en
ook de elektra daar te gebruiken of te transporteren. Het maakt namelijk niet uit waar je
de elektra op het net zet of eruit haalt. Slepen met warmte is niet efficiënt en duur.
•
Er moeten een redelijk aantal mensen wonen in een straal van 15 á 20 km, die op de
bedrijven kunnen werken. En woonkernen zijn waar tijdelijke medewerkers op een goede
manier kunnen worden gehuisvest.
•
Niet in gebieden waar veel waardevolle natuur is zoals bossen, hei en recreatie gebieden.
Glastuinbouw is een volwaardige agrarische bedrijfstak, zo moet het ook worden ingericht. Geen nieuwe bedrijven in buiten gebieden en zorgen dat bestaande bedrijven in
buiten gebieden, met voldoende steun herplaatst worden. Zij kunnen het niet helpen dat
de overheden foute beslissingen hebben toegestaan de afgelopen 50 jaar.
•
Goede ontsluiting op autosnelwegen.
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De voorkeur gaat uit naar gebieden waar de glastuinbouw een toegevoegde waarde heeft
voor de lokale economie:
•
Gebieden waar weinig werk is.
•
Waar afstanden vaak groot zijn.
•
En waar werk voor de lokale bevolking dus zorgt voor meer uitgave in de paar winkels die
er vaak nog maar over zijn in het dorp.
•
De leefbaarheid van het platteland kan hiermee bevorderd worden.
•
Glastuinbouw in de Randstad is uit de tijd, zeker grootschalige glastuinbouw.
•
Mijn stelling is “sierteelt producten rond de mooie grote bloemenveilingen”en grootschalige groente teelt in grootschalige polders. Dus geen extra ruimte voor glas in de
dicht bevolkte gebieden.
Handelscentra ontwikkelen bij productie en niet productie realiseren bij handelscentra.
Vervolgens moeten we er met elkaar voor gaan zorgen dat de handelscentra in de omgeving
van de productie gaan ontwikkelen in plaats van vast te houden aan het omgekeerde.
Zoals hieruit duidelijk word zal er gezocht moeten worden in een strook van ongeveer 30 km
langs de hele kustlijn, waarbij moet worden opgemerkt dat een aantal voorwaarden duidelijk
minder van belang worden als de prijs van de grond erg hard stijgt. Hierdoor zie je ook dat er
dus op veel plaatsen geteeld wordt, want niet iedereen kan de ideale situatie betalen, en niet
iedereen wil zijn geboorte streek verlaten voor een ideale bedrijfseconomische situatie.
Gelukkig zijn tuinders ook mensen en dus niet allemaal hetzelfde.
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Bijlage 3 Geïntegreerde gewasbescherming___________________________________________________________

Aan:
Betreft:
Datum:

SNM, Milieu defensie
omschrijving werkwijze geïntegreerde gewasbescherming
FrEsteem leden
17-04-08

Het is de doelstelling binnen FrEsteem om zoveel mogelijk ziekte en plagen op te lossen met
inzet van biologische gewasbescherming. De redenen hiervoor zijn:
•
Gezonder product.
•
Veiliger voor de medewerkers, en geen herbetredingstijden.
•
Minder stilstand c.q. schade aan het gewas door bespuiting.
•
Geen gevaar voor de hommels die voor de bestuiving zorgen.
•
Beter natuurlijk evenwicht in het gewas, daardoor minder chemisch ingrijpen, waardoor
uiteindelijk ook een beter resultaat en goed koper.
Dit proberen we als volgt te bereiken:
•
Starten in een schone kas, dus aan het einde van een teelt alle plagen goed opruimen en
de kas goed uitspuiten.
•
Het ophangen van gele en blauwe vangplaten voor signalering.
•
Het continu scouten van de ontwikkeling van de plagen. Per 10-15 ha is er een fulltime
medewerker bezig met het monitoren van de plaagontwikkeling. Dit wordt gedaan door
de wekelijks op elke vangplaat te kijken hoeveel bv. witte vliegen erbij gekomen zijn.
Deze tellingen worden vergeleken met de telling van de week ervoor.
•
Als er een plaag gesignaleerd wordt, dan worden er op die bewuste plek gericht natuurlijke vijanden uitgezet. Met de wekelijkse telling wordt dan vast gesteld of een plaag onder controle is, toeneemt, of afneemt. Aan de hand van deze informatie worden meer
beestjes uitgezet als dat nodig is.
•
Ook worden er voor bijvoorbeeld luis bestrijding, graanpollen ingezet met luis. Hierop
worden dan natuurlijke vijanden bijgezet. Om er zo voor te zorgen dat er al in een vroeg
stadium een natuurlijk evenwicht en opbouw van natuurlijke vijanden ontstaat. Doe je dit
niet, loop je de kans dat er van buiten ineens veel luis naar binnen komt en je niet in
staat bent dit biologisch op te lossen.
•
Door het frequent scouten is het ook in een vroeg stadium duidelijk als er een plekje in
de kas is waar de biologische gewasbescherming niet goed aanslaat, door bijvoorbeeld
een te grote druk, of een slecht klimaat waardoor de natuurlijke vijanden niet goed aanslaan. In zulke gevallen wordt dan besloten om op zo een plekje van bv 100-500m2 een
chemische correctie uit te voeren, met een middel waar de plaag van dood gaat, maar
waar de natuurlijke vijanden tegen kunnen. Meestal is dat voldoende om een goed evenwicht te krijgen.
•
Zijn er door het hele bedrijf moeilijke plekken, of komt er in Eén keer, door bv weersomslag, een enorme infectiedruk opzetten, dan pas wordt besloten een bestrijding uit te
voeren op een hele afdeling. Dit gebeurt dan ook meestal met middelen waarmee wel de
plaag aangepakt wordt maar niet de biologie en waardoor er ook hier weer snel een goed
evenwicht ontstaat.
•
Heel af en toe ontstaat er een situatie waarbij al het bovenstaande niet helpt en wordt er
chemisch ingegrepen met middelen waarmee alles opgeruimd wordt. Dit is een laatste
redmiddel, maar zeer ongewenst omdat de biologie dan ook een aantal weken niet meer
zal aanslaan. Vaak zit je daardoor heel lang te tobben en het is erg duur.
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Samen met de leveranciers van biologische gewasbeschermingsmiddelen, worden er cursussen gegeven aan de scouts, en veel informatie uitgewisseld om de gewasbescherming zo goed
mogelijk te laten verlopen. Binnen FrEsteem is de sociale controle groot. Wij spreken elkaar
niet alleen aan op de eigen verantwoording, maar helpen elkaar ook verder met uitwisseling
van ervaring en oplossingen. Dit zorgt er alles bij elkaar voor dat wij kunnen zeggen dat wij
het veel beter doen dan gemiddeld, en zeker heel veel beter dan onze zuid Europese collega’s.
Wij zijn graag bereid jullie eens uit te nodigen in de kas om te zien hoe dit in de praktijk gaat.

Met vriendelijke groet,
Namens: de FrEsteem telers
F.C.A. van Kleef
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Bijlage 4 Symposium ‘Glashelder
Water’ _______________________________________________________________
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