
De zaal zat vol bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen. De Stichting

Platform Veenstreek organiseerde een informatieavond over de

toekomst van de lokale tuinbouw. Vestigingsmanager Marcel Claessen

van FloraHolland Aalsmeer belichtte het belang van de Veenstreek voor

greenport Aalsmeer. Burgemeester Ewald van Vliet van Lansingerland

blikte vooruit op Greenport(s) Nederland anno 2040 en de rol van de

Veenstreek daarin. En futuroloog Arjen Kamphuis vertelde op

inspirerende wijze wat de kas van morgen de samenleving allemaal te

bieden heeft. In kassen kun je C02 nuttig aanwenden en zonne-energie

en aardwarmte beter benutten. WKK-installaties geven nu al een

energierendement van boven negentig procent, terwijl de modernste

elektriciteitscentrales net boven vijftig procent blijven steken. Kassen

kunnen worden benut bij de waterzuivering. Dankzij kassen kunnen

woonwijken via een kringloopsysteem van energie en water vrijwel

energie- en afvalneutraal worden.

Het verhaal klonk mij bekend in de oren. In 2006 mocht ik meehelpen

aan het rapport Glas plus stad is drie keer winnen, waarin soortgelijke

mogelijkheden werden beschreven. Dat rapport moest de totstandko

ming van een grootschalige glaslocatie in de Zuidplaspolder bevor

deren. Begin 2008 interviewde ik Koos Hoogendoorn, die de club van

telers voorzit die daar wil bouwen. De bouw zou snel beginnen, zo

verzekerde hij mij. Onlangs werd daar een akkoord over de glasontwik

keling bereikt, maar er staat nog geen meter glas.
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Wat de moderne glastuinbouw de burger te bieden heeft, is

niet gering. Een belangrijke bijdrage aan het oplossen van

belangrijke milieuproblemen. De bereidheid om kassen

landschappelijk in te passen. Werkgelegenheid, zowel voor

hoger als voor lager opgeleiden. Veel economische bedrijvig

heid. Maar of dat verhaal bij de burger aankomt? En bij de

politiek?

In mijn woonplaats Kaag en Braassem wilde de provincie

Zuid-Holland een grootschalige glaslocatie van vierhonderd

hectare ontwikkelen. De plannen waren nog niet eens

concreet toen een aantal burgers een handtekeningenactie

opzette, die drieduizend handtekeningen opleverde. Dus

hadden er ruim 22.000 inwoners niet getekend. Toch koos de

gemeenteraad onmiddellijk eieren voor zijn geld. De raad

verruilde vervolgens collectief zijn ruggengraat voor een

rubberen slang (is gemakkelijker meebewegen) en verklaarde

zich tegen grootschalig glas in de gemeente.

Buitengewoon teleurstellend. Als na onderzoek blijkt dat glas

niet mogelijk is, is dat acceptabel. Maar een sector de deur

wijzen zonder te hebben kennisgenomen van wat die sector

de maatschappij kan bieden, daar kan ik slecht tegen.

't Zal wel de nieuwe politiek zijn.


