Een tornado woedde afgelopen zomer over groentetelend Nederland. De uitbraak van de zoge-

naamde ‘E-coli-crisis’ liet de markt uit de handen
van telers glippen. Van komkommers naar tomaten, naar sla, naar kiemgroenten, naar Egyptische
fenegriek-zaden. Duitse vingers wezen steevast
van hot naar her. Met dramatische gevolgen.
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E-heCtieK
Exportgrenzen werden dichtgegooid, Nederlandse
tuinders leden € 30 miljoen schade per week, 150 werknemers kwamen
op straat te staan en het vertrouwen in de rauwe groente is geschaad.
Trostomatenteler Joost van der Voort uit ’s-Gravenzande vertelt zijn verhaal.
Tekst: Ellen van den Manacker

Onbegrip
Een bericht op de radio dat er mensen ziek
waren geworden in Duitsland, dat was de
eerste keer dat NAJK-lid Joost van der Voort
(28) van de levensbedreigende EHEC-bacterie
hoorde. Joost is werkzaam bij Prominent,
een coöperatie met 26 aangesloten leden, in
’s-Gravenzande als trostomatenteler in een
kas van 9,3 hectare. “Het eerste bericht over
de EHEC-bacterie raakte mij niet meteen, totdat de geruchten gingen dat het op groenten
zou kunnen zitten. Vanuit onze telersvereniging ‘Prominent’, de VWA en Productschap
Tuinbouw zijn onmiddellijk onderzoeken uitgevoerd of onze producten ook besmet waren.
Dit bleek niet het geval.”

Terugnemende vraag
De vraag kelderde, maar de productie kon
niet stopgezet worden. “De vraag ging bergafwaarts, Rusland gooide zijn grenzen dicht
en de vraag in Duitsland nam af. Het telen
van trostomaten is een continu proces dat je
niet zomaar stilzet. Wij bleven achter met een
overschot aan tomaten.” Of en hoeveel schade het bedrijf heeft geleden, durft Joost niet
te zeggen. “Je weet nooit hoe de markprijzen
eruit hadden gezien zonder de EHEC-crisis.
Maar dat de crisis een gigantische invloed op
de resultaten had, dat was wel duidelijk.”
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E-HEC
bacterie
Vertrouwen in het
product
Inmiddels is de vraag en het vertrouwen in de
Nederlandse groente weer aardig op peil. “De
bron van de bacterie is gevonden. Hier was
veel onduidelijkheid over. De communicatie
vanuit de Duitse overheid had beter gemoeten, maar dat is achteraf. Vanuit Brussel
hebben wij als Nederlandse telers een tegemoetkoming gekregen, het zogenaamde EUNoodfonds. Deze had een beperkte looptijd
en is inmiddels gestopt.” De bedrijfsvoering
van Prominent trekt weer rustig terug in zijn
schulp. “Wij blijven streven naar een super
kwaliteit”, aldus Joost.

Escherichia coli (E. coli) is een doorgaans onschuldige darmbacterie. In de
jaren veertig van de vorige eeuw werd
ontdekt dat bepaalde varianten ervan
ernstige darmontstekingen kunnen veroorzaken. EHEC, Enterohemorragische
E. coli, is één van deze gevaarlijke varianten. Bijna alle koeien in Nederland en
Duitsland dragen deze in hun darmen.
Zij hebben er geen last van. De bacterie
komt ook voor bij schapen en geiten. De
bacterie kan overslaan op de mens door
bijvoorbeeld het eten van onvoldoende
verhit rundvlees of schapenvlees, het
drinken van rauwe melk en het eten
van – met mest in aanraking gekomen
– rauwe groenten. Als gevolg van een
infectie met deze bacterie kunnen
ernstige nierklachten ontstaan (HUS:
hemolytisch-uremisch syndroom) en
bloederige diarree.
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