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De Stuurgroep WADDENGLAS verzendt
2 á 3 keer per jaar een nieuwsbrief aan haar
relaties. Deze nieuwsbrief is ook te vinden
op www.waddenglas.nl

Grondwerk 1e fase in uitvoering
Dit voorjaar is de kleine noordwestelijke
kavel ten westen van het bedrijf Hartman
bouwrijp gemaakt. Ook zijn daar de sloten
verbreed voor wateropvang. Dit ter
compensatie van verhard oppervlak van
nog te bouwen kassen. Ook is de boerderij
“Bakker” gesloopt en is grond vanuit
Franeker aangevoerd.
Na de zomervakantie is gestart met het
grote grondwerk (ruim 200.000 m3
grondverzet). In het voorjaar van 2010
hopen we hiermee klaar te zijn. Dan zijn de
nieuwe sloten gegraven, is de grond
geëgaliseerd, is de gasleiding omgelegd en
de waterleiding en elektriciteit in het
gebied gebracht. De rietvelden en extra
waterberging aan de randen van de 1e fase
zijn dan ook gemaakt.

De aanleg van de wegen, riolering en fietspaden stellen we nog even uit totdat we de
uitgifte van de bouwrijpe gronden kunnen
doen. Wel wordt -zoals beloofd- de
kruising Waltaleane / Frjentsjerterdyk
verbeterd in week 47/48 van dit najaar. De
“knip” in de Juckemaleane (om vrachtwagens te weren) zit nog in de studiefase.
Nu de inrichting van de 1e fase volop in
uitvoering is, willen we het betreden van
het terrein door onbevoegden zo veel
mogelijk beperken. Vandaar dat we het
gebied -ook om redenen van veiligheidhebben afgesloten.

Glastuinbouw in een dip
De recessie speelt ook bij de tuinders een
grote rol. Investeringen worden uitgesteld
omdat de opbrengsten lager zijn dan de
kosten. De oorzaken zijn divers en zullen
hopelijk van korte duur zijn. De eerste
tekenen van herstel zijn er en bij een
positief gesternte kunnen in 2010 of 2011
de eerste kassen en bedrijfspanden worden
gebouwd.

Duurzaam Energie Concept
We zijn trots op het duurzame ontwerp
waar het betreft de landschappelijke
inpassing. Minsten zo belangrijk is de
duurzame energievoorziening. De glastuinbouwsector heeft zichzelf doelen gesteld
om duurzamer te telen en Waddenglas wil
daaraan zeker meewerken. Ook de
overheden hebben immers doelen gesteld
om het gebruik van fossiele brandstoffen
en CO2 uitstoot te verminderen.
We hebben inmiddels een rapportage
hierover vastgesteld en de haalbaarheid
daarvan krijgt nu een vervolg. We hebben
het dan over een scenario met aardwarmte,
restwarmte van elders, opslag van warmte

in de grond en externe aanvoer van CO2.
In 2010 hopen we dit plan samen met de
tuinders concreet te maken voor
uitvoering. Het grootste probleem hierbij is
de dekking van de onrendabele top. Dit
hopen we op te lossen met subsidies.

Waddenglas timmert aan de weg
We willen meer naamsbekendheid krijgen.
Dat doen we via de SAGNN (Stichting
Acquisitie
Glastuinbouw
Noord
Nederland) door contacten met leden van
de Tweede Kamer en de Greenports te
onderhouden. Ook verspreiden we een
mooie folder en leggen we contacten met
tuinders. Deze laatsten zijn onze
belangrijkste ambassadeurs voor het
nieuwe glastuinbouwgebied.
Een meer ludieke actie is deelname aan de
Glazenstadloop te Berlikum/Beetgum. We
hebben daar een wisseltrofee beschikbaar
gesteld voor de snelste tuinder op de 10
Engelse mijl (16 kilometer). Dit jaar won
Simon van den Beukel deze prachtige
trofee.

Waddenkas als innovatief project
Waddenkas heeft meerdere nieuwe
projecten in beheer. Dit om de
glastuinbouw in Friesland te promoten en
meer samenwerking te bevorderen. Dit
gebeurt in samenwerking met de tuinders.
Dirk Osinga is projectcoördinator. Onlangs
is bij het bedrijf Gardner’s Pride van Cock
en Marja van Overbeek het simulatiemodel
KASPRO ontwikkeld en gepresenteerd.
Gedeputeerde Hans Konst overhandigde
het ontwikkelde programma aan van
Overbeek. Dit simulatiemodel Lichthinder
berekent de ideale teeltomstandigheden bij
bepaalde
bedrijfsuitrustingen
en
klimaatregelingen.
Het
model
is
ontwikkeld
door
Wageningen
UR
Glastuinbouw.
Dit is een mooie opsteker voor de regio en
Waddenkas zal zeker nog van zich laten
horen. Via www.westergozone.nl kan het
simulatiemodel
gratis
worden
aangevraagd.
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