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Andijk - de noord-Hollandse tulpenkwekers A & P Flo-
wers, Boon & Breg en Maatschap kreuk (foto) uit Andijk 
en Arjan Smit Flowers uit Spierdijk verzorgen dit jaar 
namens Tulpen Promotie nederland de vijfde editie van 
de pluktuin op de dam in Amsterdam. om de start van 

het nieuwe tulpenseizoen in te luiden, leggen tulpen-
telers en vrijwilligers daar vandaag in alle vroegte een 
reusachtige pluktuin aan. dit jaar staat de tuin in het 
teken van europa. Minister Bert koenders van Buiten-
landse Zaken opent de pluktuin. Foto: Vidiphoto

Noord-Hollandse tulpen voor ‘Damtuin’
Controle riool 
glastuinbouw

LAnSingerLAnd - Milieudienst 
Rijnmond en hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpener-
waard controleren dit jaar op de 
rioolaansluiting van glastuinbouw-
bedrijven in Lansingerland, na een 
uitgebreide voorlichtingscampagne 
in 2015.

Er wordt gecontroleerd of de 
bedrijven op de juiste wijze op het 
riool zijn aangesloten. Dat heeft 
het hoogheemraadschap aange-
kondigd. Om de rioolcapaciteit niet 
onevenredig te belasten met deze 
extra hoeveelheid bedrijfsafvalwa-
ter geldt er een verplichte afvoer van 
hemelwater op het oppervlaktewa-
ter. 

Een belangrijke maatregel voor 
verbetering van de waterkwaliteit is 
het juist aansluiten van de glastuin-
bouwbedrijven op de riolering in 
Lansingerland, zodat het bedrijfs-
afvalwater met daarin de nutriënten 
en de gewasbeschermingsmiddelen 
niet langer op het oppervlaktewa-
ter, maar op de riolering worden 
geloosd.

De andere glastuinbouwgebie-
den in het beheersgebied van het 
waterschap zijn inmiddels op de rio-
lering aangesloten.

VRAGEN

Meer nieuws: bezoek onze site

Verbod afschot smienten
noord-HoLLAnd - De rechtbank 
in Haarlem heeft het afschieten van 
smienten in provincie Noord-Holland 
verboden. Provincies Noord- en Zuid-
Holland wilden afschot toestaan, 
omdat de eendensoort zorgt voor 
veel schade bij boeren. De smient is 
echter een beschermde eendensoort. 
Vogelbescherming Nederland en de 
Samenwerkende Vogelwerkgroepen 
Noord-Holland hadden de rechtszaak 
tegen de provincie aangespannen.

Zonneakkers buitengebied
noord-HoLLAnd - Omdat provincie 
Noord-Holland beleid voor zonne-ener-
gie in het buitengebied gaat opstellen, 
nodigt LTO Noord Noord-Holland leden 
uit te reageren. Het bestuur heeft vijf 
scenario’s uitgewerkt voor de toe-
passing van zonne-energie binnen 
de agrarische bestemming. Leden 
kunnen hun mening doorgeven op 
www.ltonoord.nl/zonne-energie-op-
agrarische-bedrijven. Dit kan nog tot 
1 februari.

Plan voor herindeling
VijFHeerenLAnden - Provincies 
Utrecht en Zuid-Holland willen geza-
menlijk een herindelingsprocedure 
starten. Doel is de vorming van de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 
1 januari 2018. Gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik hebben voor deze 
fusie een verzoek bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht en van Zuid-Holland 
ingediend.

Eko Innovatieprijs
SinT MAArTenSVLoTBrug - Het 
bloembollenbedrijf van John en 
Johanna Huiberts in Sint Maartensvlot-
brug is een van de drie genomineerden 
voor de Ekoland Innovatieprijs biolo-
gische landbouw, die op woensdag 
21 januari wordt uitgereikt tijdens de 
Bio-beurs in Zwolle. De andere twee 
genomineerden zijn gemengd bedrijf 
Maatschap Twisk in Dronten en de 
Fruittuin van West in Amsterdam.

Kromme Rijn boert bewust
kroMMe rijnSTreek - ‘Vallei Boert 
Bewust’, een project in de Gelderse 
Vallei/Utrecht-Oost, rolt zich uit in de 
Kromme Rijnstreek. Dit jaar gaan LTO 
Noord en gebiedscoöperatie O-gen aan 
de slag met het concept. Het project 
werkt aan maatschappelijk draagvlak, 
waarbij transparantie en openheid over 
de bedrijfsvoering vooropstaan.

Bollentelers starten coöperatie
KOEN VAN WIJK

noord-HoLLAnd noord - Negen 
Noord-Hollandse bloembollente-
lers hebben een coöperatie opge-
richt om hun weg naar verduurza-
ming gestalte te geven.

De coöperatie NLG Holland 
komt voort uit het netwerk ‘Natuur-
lijk leven, natuurlijk telen’ en zoekt 
naar een schonere teelt via kennis-
ontwikkeling en -deling.  

‘De vorm is nieuw, maar het doel 
blijft om met minder chemie goede 
bollen te telen. We stellen daarvoor 
een gezond bodemleven centraal’, 
vertelt bollenhandelaar en voorma-
lig kweker Rob Tamis. Hij is aange-
steld als voorzitter en zal ook een 
deel van de gezamenlijke oogst pro-
beren te vermarkten. 

De coöperatie heet voluit NLG 
Holland, ‘Natural Living and 
Growth Holland’ en is opgericht  
met geld van de oprichters en finan-
ciële steun van de gemeenten Den 
Helder, Schagen, Hollands Kroon 
en Medemblik. Een coöperatie geeft 
meer mogelijkheden in organisatie 
en financiering, stelt Tamis.

Greenport Noord-Holland Noord 
wil de telers ook ondersteunen. ‘Er 
ligt een aanvraag voor Europese 
subsidie klaar, zodat we hun onder-
zoeksvragen kunnen opnemen in 
ons innovatieprogramma’, aldus 
Jeroen Noot, netwerkcoördina-
tor van Greenport Noord-Holland 
Noord. Proeftuin Zwaagdijk is al 
aangehaakt met begeleiding bij het 
onderzoek van de telers. 

Volgens Tamis heeft elk lid zijn 

eigen motivatie om in te stappen, 
maar allen hebben de cultuurom-
slag gemaakt naar bodemgezond-
heid als speerpunt.

‘Of ze nu op klei telen in West-
Friesland of in het Noordelijk zand-
gebied, de problemen zijn hetzelfde. 
Onze telers werken met diverse 
groenbemesters, ploegen minder en 
passen akkerrandbeheer toe. Alles 
tot doel de bollenteelt te verduurza-
men’, legt de voorzitter uit. 

Om kennis te vergroten en te 
delen heeft de coöperatie vier work-
shops georganiseerd onder de noe-

mer Bollenteelt 4.0. Daar delen de 
leden hun ervaringen en geven des-
kundigen uit andere disciplines pre-
sentaties. Er komen tientallen telers 
op af, ook van buiten de regio.    

Ondertussen werkt de groep aan 
een een eigen productlabel tussen 
gangbaar en biologisch in.

duurZAAM LABeL 
Tamis: ‘We hebben interesse van 

diverse overheden die onze duur-
zaam geteelde bollen willen afne-
men. Voor steeds meer gemeenten is 
dat een speerpunt. Het helpt ons als 
we die duurzaamheid met een label 
kunnen garanderen.’

Het label moet ook een meer-
prijs opleveren, zodat de coöperatie 
blijvend kan werken aan haar doel-
stellingen.

n regiotelers samen

n innovatie en handel

n greenport steunt

KOEN VAN WIJK

1Wat is het Platform Duurzame landbouw?
Het Platform Duurzame Landbouw is in 

2015 door provincie Zuid-Holland gestart met 
als doel de akkerbouw en veehouderij in de 
provincie te verduurzamen. 
Samenwerking, netwerksturing en de dialoog 
tussen boeren, natuur- en milieuorganisaties, 
onderzoeksinstellingen en overheden zijn 

daarbij de manieren om tot doorbraken te 
komen.

2Wie maken deel uit van het netwerk?
Het gaat om een zogenaamd zichzelf ver-

nieuwend netwerk, waarbij de samenstelling 
verandert en deelnemers uitgenodigd worden 
of aangedragen door andere leden van het 
netwerk.
Het kernteam bestaat uit vier provinci-
ale beleidspecialisten met externe onder-
steuning. LTO Noord is ook betrokken via 
het provinciale bestuur en een beleids- 
team. 

3Wat moet het opleveren?
Ondanks de open opzet is de uitkomst 

niet vrijblijvend voor het provinciale beleid. 
De provincie hoopt dat het netwerk leidt tot 
nieuwe projecten, proeftuinen en initiatieven 
die bijdragen aan verduurzaming van de land-
bouw. 
In april willen Gedeputeerde Staten een ambi-
tiedocument klaar hebben met de hoofdlijnen 
van een innovatieprogramma inclusief finan-
cieringsvraag. Voor de financiering denkt 
gedeputeerde Han Weber aan inzet van de 
Europese middelen voor plattelandsontwik-
keling.

4Wat verwacht LTO Noord van dit platform?
LTO Noord beseft dat Zuid-Holland een 

provincie is waar de landbouw relatief dicht 
bij de burger en consument staat en dat het 
hier geen eenrichtingsverkeer is voor de sec-
tor. De keuzes van het LTO-bestuur zijn maat-
schappijbewust, maar wel met een vraag 
naar toekomstperspectief voor de agrarische 
ondernemer. Geen provincie leent zich zo voor 
nieuwe initiatieven in verbreding en stad-plat-
telandsrelatie als Zuid-Holland, vindt LTO.

5Wat is de rol van de provincie?
LTO Noord Zuid-Holland ziet dat sommige 

vormen van duurzaamheid wel uit de markt 
opgepakt worden, zoals weidegang, een bete-
re CO2-footprint en duurzame energie. Een 
zaak als behoud van biodiversiteit gaat echter 
niet vanzelf. Daar is met name een rol voor de 
overheid weggelegd als beleidsmaker.

Zuid-Holland zet netwerk in 
voor duurzamer landbouw

de leden van het Platform duurzame 
Landbouw, dat een klein jaar geleden 
is opgericht, kwamen deze week bij-
een. Met het ‘zichzelf vernieuwende 
netwerk’ wil de provincie Zuid-Hol-
land een flinke sprong maken naar 
een duurzamere landbouw. dit voor-
jaar moet er een programma liggen.


