
SAMEN n In november 2014 introduceerde Wageningen UR 
Glastuinbouw de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven rondom 
de tuinbouw die zich samen sterk maken voor toegepast fun-
damenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glas-
tuinbouw. De Bloemenkrant portretteert iedere maand één 
van de deelnemers van deze ‘Club van 100’: Wie zijn ze, waar-
om doen zij mee, en wat hopen zij te bereiken? In deze editie: 
Beheerstichting Loswal “De Bonnen”
Door Esdor van Elten

Stichting Loswal “De Bonnen” heeft 
als werkgebied het Westland en 
Hoek van Holland en is in die re-
gio voornamelijk bekend vanwege 
haar ondersteuning van ‘culturele 
en maatschappelijke initiatieven 
die de kwaliteit van de samenleving 
bevorderen.’
De stichting lijkt dan ook een 
vreemde eend in de bijt die Club 
van 100 heet. “Ten onrechte”, aldus 
bestuursvoorzitter Ties Elzenga. “In 
onze statuten staat ook duidelijk 
omschreven dat het bevorderen 
van innovatie in- en ontwikkeling 
van de glastuinbouw één van onze 
primaire doelen is.
Het ondersteunen van toegepast 
strategisch onderzoek past hele-

maal in dat streven.” Het feit dat 
de stichting vooral actief is in het 
Westland vormt volgens hem ook 
geen belemmering: “Daar moet je 
niet te beperkt in denken. De resul-
taten die uit de Club van 100 komen 
zijn uiteindelijk ook goed voor het 
Westland, dat immers leeft van de 
tuinbouw.”
Het feit dat de stichting niet tot de 
primaire doelgroep van de Club van 
100 behoorde maakte dat initiatief-
nemers Jan Willem de Vries en Sjaak 
Bakker zelf niet bij Loswal “De Bon-
nen” aanklopten. Toen de stichting 
echter vanuit de pers lucht kreeg 
van het initiatief besloot Elzenga 
zelf contact op te nemen.
“Dit is het eerste echte tuinbouw-
project dat wij mogen ondersteu-
nen, en het is echt koren op onze 

molen”, aldus de vroegere burge-
meester van Naaldwijk en Veenen-
daal, die veel brood ziet in de Club 
van 100: “Hier werken mensen uit 
de praktijk samen met de weten-
schap. En dat biedt mogelijkheden 
en nieuwe visies voor zowel het 
bedrijfsleven als de wetenschappe-
lijke wereld.
Wageningen Universiteit kijkt met 
verbazing naar wat de WUR hier 
voor elkaar krijgt. Het wegvallen 
van het productschap noopt tot in-
tensievere samenwerking.”
 
ANDERE ROL
De aard van de stichting brengt wel 
met zich mee dat Loswal “De Bon-
nen” een iets andere rol binnen de 
Club speelt dan de meeste andere 
leden. “Bedrijven gebruiken de 

helft van hun financiële bijdrage 
aan individueel onderzoek. Daar 
hebben wij geen behoefte aan, dus 
ook onze ‘vouchers’ zetten wij in 
voor het generieke onderzoek. Wij 
zijn ook niet vertegenwoordigd in 
één van de werkgroepen, want daar 
worden zaken gedaan waar wij 
geen verstand van hebben.”
Toch is de beheerstichting alles be-
halve een slapend lid: “Wij brengen 

voornamelijk een bestuurlijk com-
ponent in. Wij zien er mede op toe 
dat het proces goed loopt.” Zo was 
Elzenga nauw betrokken bij de vor-
ming van de nieuwe Raad van Ad-
vies die onlangs werd ingesteld, en 
is hij nu voorzitter van deze raad. 
“Met een toenemend aantal leden is 
zo’n adviesraad handig: je kunt met 
een beperkte groep mensen alvast 
wat voorstellen in de week leggen”.

HAVENSLIB n De naam Loswal “De Bonnen” verwijst naar de 
Bonnenpolder tussen Hoek van Holland en Maassluis. Daar 
was vroeger een loswal waar slib uit de havens van Rotter-
dam werd aangevoerd.

De stichting komt voort uit de ou-
dere Stichting Verwerken Tuinafval 
Westland.
Deze stichting richtte het Compos-
teringsbedrijf Zuid Holland op, 
waar loof uit West- en Oostland 
werd gecomposteerd. In 2001 werd 
de exploitatie van het composte-
ringsbedrijf overgedragen aan Van 
Vliet Contrans. In 2005 werd de 
naam veranderd in Stichting tot 
Beheer van de loswal “De Bonnen”.

Opbrengsten naar 
goede doelen

De stichting verhuurt 27 hectare 
grond in de polder en de opbreng-
sten daarvan wenden zij aan voor 
het goede doel. Die goede doelen 
formuleert de stichting als: ‘het 
verhogen van de kwaliteit van de 

samenleving en het dienen van het 
algemeen belang, in het bijzonder 
binnen het eigen vakgebied.’
 
Voorzitter Ties Elzenga: “Concreet 
betekent dat, dat wij culturele doe-
len ondersteunen, maar vooral ook 

innovatie binnen de glastuinbouw 
willen aanmoedigen.
Zo zijn we betrokken bij de ontwik-
keling van de Greenport Horticam-
pus, de plaats waar mensen, kennis 
en innovatie in de groene sector sa-
menkomt, bij de Greenport Food & 

Flower Xperience in het Westland 
en wij zijn dus ook trots lid van de 
Club van 100 van de WUR.”

Beheerssichting Loswal “De Bon-
nen is ANBI gecertificeerd. Meer in-
formatie www.loswaldebonnen.nl.
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Beheerstichting Loswal “De Bonnen”
n “Wij spelen een net iets andere rol binnen de Club van 100”

Ties Elzenga, voorzitter van de Raad van Advies.

“Het bevorderen van innovatie is één van onze primaire doelen.”

‘Kwaliteit van samenleving verhogen’


