
‘Bomen met je buren’
TUIN n Bloemen, struiken en 
bomen in de tuin van de buren 
kunnen ons, zonder dat we er 
ook maar iets voor hoeven te 
doen, veel genoegen bezorgen.

Tegelijk is de beplanting van de 
tuin van de buren, één van de on-
derwerpen waar burenconflicten 
over ontstaan. Rijdende Rechter 
mr. Frank Visser, bekend van het 
gelijknamige tv-programma, heeft 
dan ook laten weten blij te zijn met 
de heruitgave van ‘Bomen met je 
buren’, een boek van Edwin Koot en 
Frank Warendorf. Dit initiatief van 
de Bomenstichting is bedoeld om 
de weg te wijzen in het doolhof van 
rechten en wettelijke bepalingen 
rond bomen. Ook komt de ‘hinder’ 

die je als buur kunt hebben van een 
boom: schaduw, overhangende tak-
ken, doorschietende wortels, blade-
ren enz. aan bod. Visser noemt het 
boekje ‘een must voor iedereen die 
informatie nodig heeft als het gaat 
om geschillen over bomen’. Kennis 
van de regels kan helpen escalatie 
van conflicten te voorkomen.

Folder
De Bomenstichting heeft een folder 
met als titel ‘Bomen op de erfgrens’ 
gemaakt. Bedoeld om op de balie te 
leggen en uit te delen. Te bestellen 
via de webwinkel van de Bomen-
stichting. Het boek ‘Bomen met je 
buren’ kost € 17,50 en de folder ‘Bo-
men op de erfgrens’€ 1,-. Zie www.
bomenstichting.nl.

Gewascoöperatie lelie vol 
enthousiasme opgericht
 
LELIE n Met de ondertekening 
van de oprichtingsakte door le-
liebroeiers John van Ruijven en 
Paul Sonneveld op donderdag 17 
december 2015 is de gewascoöpe-
ratie Lelie een feit. De landelijke 
commissie Lelie van LTO Glas-
kracht Nederland nam afgelo-
pen voorjaar het initiatief om de 
gewascoöperatie op te richten.

Trips en luis staan hoog op de lijst 
voor onderzoek.

LANDELIJK
Iets meer dan 106 hectare heeft zich 
inmiddels aangesloten bij de ge-
wascoöperatie Lelie. Bedrijven die 
nog niet deelnemen kunnen dat als 
nog doen. De wens en het streven 
binnen de landelijke commissie 
Lelie is dat een zo groot mogelijk 
oppervlakte lid is van de gewasco-
operatie.
 
FOCUS
De deelnemende bedrijven betalen

 
€ 400 per hectare per jaar. De focus 
in het onderzoek ligt het komend 
jaar met name op plantgezond-
heid, vooral op de plagen trips en 
luis.
De leden van de gewascoöperatie 
kunnen altijd knelpunten in de 
teelt doorgeven. Tijdens de eerste 
officiële Algemene Ledenvergade-
ring op 21 januari 2016 wordt verder 
invulling gegeven aan de richting 
en uitvoering van het onderzoek.
 
BESTUUR
Het bestuur van de gewascoöpe-
ratie bestaat uit: John van Ruijven 
(voorzitter) en Paul Sonneveld (se-
cretaris/penningmeester).
 
LTO GLASKRACHT
Dit is de dertiende gewascoöperatie 
die is opgericht onder de vlag van 
LTO Glaskracht Nederland.
 

Steeds meer bedrijven 
doen mee aan onderzoek
n Club van 100 van Wageningen UR is over de helft

POSITIEF n Ongeveer een jaar na stichting mocht de Club van 
100 van Wageningen U&R Glastuinbouw vorige week het vijf-
tigste lid inschrijven: Plantenkwekerij Leo Ammerlaan uit 
Bleiswijk sluit zich aan bij de bedrijven die zich sterk willen 
maken voor toegepast strategisch onderzoek op het gebied 
van glastuinbouw. John Ammerlaan: “Het nut ervan stond 
nooit ter discussie”. 
 
door Esdor van Elten

Jan Willem de Vries, samen met 
Sjaak Bakker de drijvende kracht 
achter de Club van 100 is blij: “Het 
aantal leden is dit jaar verdubbeld. 
Dat was ook mijn ambitie, en dan 
is het mooi te zien dat dat werke-
lijkheid is geworden.” Daarmee is 
zijn ambitie overigens nog zeker 
niet verstild: “Ik zou graag zien dat 
het ledental volgend jaar nog eens 
verdubbelt. Daar ga ik hard aan wer-
ken.”
 

Ruim 75 
onderzoeksvragen 

ingediend

 
VOLLE GANG
Inmiddels is het project in volle 
gang. De Vries: “Door alle deelne-
mende bedrijven zijn ruim 75 on-
derzoeksvragen ingediend. Die heb-
ben we eerst tot zeven en tenslotte 
tot vier grote thema’s geclusterd: 
onderzoek op het gebied van blauw 
licht, energie, water, nutriënten & 
emissie en weerbaarheid van gewas-
sen.” Tot genoegen van De Vries zijn 
drie van de vier onderwerpen geho-
noreerd door het topsectorbeleid. 
“Alleen plantweerbaarheid niet. 
Maar onze deelnemers vinden dat 
wel zo’n belangrijk onderwerp dat 
we daar tóch mee aan de slag gaan.”
 
ZELF BIJDRAGEN
Plantweerbaarheid is één van de 
onderwerpen waar het nieuwe lid, 
Plantkwekerij Leo Ammerlaan, in 
ieder geval zeker in geïnteresseerd 
is. “Dat is iets wat in ons vak zeker 
speelt”, aldus mede-eigenaar John 
Ammerlaan. Het bedrijf was al eer-
der gevraagd in de Club te partici-

peren, maar heeft daar nog even 
mee gewacht. “Het nut ervan stond 
meteen vast. Dat was geen issue. 
Maar we wilden er wel voldoende 
tijd voor vrij kunnen maken en 
bekijken wat we ook zelf bij te dra-
gen hebben in het geheel.” Want 
volgens Ammerlaan is de Club van 
100 een mooi voorbeeld van ‘geven 
en nemen’. “Als je niks brengt, valt 
er ook niets te halen.” Ammerlaan 
overweegt een duolidmaatschap 
met collega kwekerij Brabant. “Daar 
sparren wij geregeld mee, en ik 
denk dat we met z’n tweeën een nog 
betere inbreng kunnen hebben.” 
Hoe het lidmaatschap precies vorm 
gaat krijgen weet Ammerlaan nog 
niet: “Dat gaan we de komende tijd 

rustig bekijken. Maar er zijn genoeg 
zaken die wij graag willen laten on-
derzoeken.” Volgens Ammerlaan is 
de Club een goed initiatief om het 
wegvallen van het Productschap 
Tuinbouw te kunnen compense-
ren. “En ook voor de WUR zelf is het 
goed. Een uitgeklede organisatie 
zou niet goed zijn voor de Neder-
landse tuinbouw.”
 
SPIN-OFF
Zo denken ook veel andere bedrij-
ven, die geen lid van de Club kunnen 
worden, er over. “Directe producen-
ten kunnen geen lid worden”, aldus 
Jan Willem de Vries. “Maar ze willen 
toch iets. Daarom komt er volgend 
jaar waarschijnlijk een spin-off van 
de Club van 100: de Inno 20. Daar-
mee willen we samen met tuinders 
nieuwe verdienmodellen ontwik-
kelen. Denk aan nieuwe gewassen, 
of aan inhoudsstoffen. De branche 
moet in beweging blijven. Ook de 
harde techniek is geïnteresseerd. Er 
komen nog mooie nieuwe initiatie-
ven aan.”

 

V.l.n.r. Sjaak Bakker, John Ammerlaan en Jan Willem de Vries.
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