Normen huisvesting arbeidsmigranten in cao’s
DEN HAAG - De normen die staan in een nieuw SNF-keurmerk (Stichting Normering
Flexwonen) voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden onderdeel van de nieuwe cao’s in de land- en tuinbouw. De huidige cao voor de glastuinbouw loopt media
volgend jaar af. Het keurmerk met normen van de Stichting Normering Flexwonen
(SNF) bevat regels voor onder meer brandveiligheid, sanitaire voorzieningen, hygiëne en
levensruimte. “Het achterliggende doel is uiteraard om onwenselijke situaties te voorkomen. Als mensen hier voor langere tijd werken, moet je als werkgever ook zorgen voor
behoorlijke huisvesting”, zegt Mans Vulto, LTO-bestuurder Sociale Zaken. Bekeken wordt
nog hoe de normen worden opgenomen in de onlangs afgesloten cao voor de Open
Teelten. Hierbij wordt wel een redelijke overgangstermijn aangehouden. Het stimuleren
van goede huisvesting vormt een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe cao. Vulto: “Wel
willen we komen tot een overgangstermijn, zodat huisvesters de tijd en mogelijkheid
hebben om aan de nieuwe normen te voldoen.”

Faunaschade kost landbouw ruim 96 miljoen per
jaar
CULEMBORG - Voor het eerst zijn de totale kosten en baten van vogels en zoogdieren
aan de landbouw in beeld gebracht. Het CLM voerde de studie uit in opdracht van het
Faunafonds. De geschatte schade is 1,5 tot 2 procent van de totale productieopbrengst
(5 tot 6 miljard euro). Uit onderzoek van CLM over de periode 2008-2010 blijkt dat een
groot deel van de schade veroorzaakt door beschermde soorten (€ 35,3 mln.) wordt vergoed door middel van tegemoetkomingen in de schade of zogenaamde opvangovereenkomsten via het Faunafonds (€ 10,7 mln.) en Dienst Regelingen (€ 11,6 mln.). Veel
schade wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten, waar geen schadevergoeding voor
is (€ 35 mln.) of bestaat uit niet-vergoede bijkomende kosten (€ 5,7 mln.). Andere kostenposten betreﬀen middelen voor schadepreventie (€ 2,7 mln.) en arbeidskosten voor het
verjagen van vogels en zoogdieren (€ 17,7 mln.). Van de beschermde soorten veroorzaken ganzen driekwart van de schade, gevolgd door allerlei zangvogels in de fruitteelt.
Meer info is te vinden op www.faunafonds.nl.

Rekenmodel brengt gevolgen Pythiumaantasting hyacint in beeld
LISSE - PPO Bloembollen heeft een model gemaakt die de economische schade door
Pythium op een bedrijf in beeld brengt. Hiervoor moet een inschatting gemaakt worden
van percentages oppervlakte met een lichte en zware aantasting en van de schade (uitgedrukt in bolmaten groeiverlies) op het aangetaste oppervlak. Het model berekent vervolgens de economische schade op basis van groeicijfers en prijzen per bolmaat. Pythium is een bodemschimmel die wortelrot veroorzaakt bij o.a. hyacint en krokus. Meerjarig
onderzoek met hyacint op twee locaties laat zien dat toepassing van Pseudomonas, Ridomil Gold of een nieuw fungicide “X” Pythium niet volledig bestrijdt, maar toch een 20-40%
betere opbrengst geeft. Met het nieuw ontwikkelde rekenmodel kan het economische
gevolg van de opbrengstverhoging door toepassing van bijvoorbeeld Ridomil Gold worden berekend. Dit model, dat geschikt is voor diverse bolmaten plantgoed en zowel voor
de koude als de prepteelt, is beschikbaar voor alle telers en is op te vragen bij PPO.

Thema Expo TCO 2013: ‘Tree Energy’
OPHEUSDEN - Het thema van de tweede editie van de vakbeurs Expo Tree Centre
Opheusden (TCO), die op 1 en 2 oktober 2013 wordt gehouden, is ‘Tree Energy’. Omdat
bomen op vele manieren energie leveren voor mens en omgeving is dit thema toepasselijk. De functionaliteit van bomen wordt de bezoeker met name gewaar bij de ‘bomentour’ die aan de beurs is gekoppeld. Beursbezoekers worden in staat gesteld locaties in
Opheusden en omgeving te bezoeken waar verrassende voorbeelden worden getoond
van energie als groene motor. Regio Opheusden is dé laanboomregio van Nederland. Met
Expo TCO wil de Vereniging Boom- en Plantenbeurs Opheusden en Omgeving de laanboomregio nationaal en internationaal op de kaart zetten. Expo TCO is voor de hele keten
interessant, van kwekers, handelaren, groenvoorzieners, architecten tot vertegenwoordigers van overheden. De beurslocatie is wederom het ijsbaancomplex aan de Bonegraafseweg 22 in Dodewaard. De inschrijftermijn voor Expo TCO 2013 is opengesteld tot 1 juli
2013. Kijk op www.treecentreopheusden.nl/expo.

VAN DE REDACTIE
Chapeau!
Volgens het woordenboek een uitroep van
bewondering voor een
knappe prestatie. Dat is
zeker van toepassing op
het 66ste Bloemencorso van de Bollenstreek dat met het thema ‘Bon
Appétit op zaterdag 20 april een glorieuze zegetocht door de Bollenstreek maakte. Een corso vol
Franse hyacinten die de Franse invalshoek nagenoeg compleet maakten, al had de organisatie die Franse hulp niet van te voren ingecalculeerd. Een corso als dit onderstreept ook de grote
impact van al die vrijwilligers die nodig zijn om
het één en ander te realiseren. En dan hebben we
het niet alleen over die vrijwilligers die in de auto
stappen om 1200 km naar Frankrijk te rijden en
daar te helpen met hyacinten snijden, maar ook
over al die vrijwilligers die de benodigde miljoen
hyacintenkoppen en de half miljoen narcissenkoppen op de praalwagens vastzetten. En dan
zwijgen we nog maar over de 150 verkeersregelaars die de corsostoet op vrijdag en zaterdag
probleemloos door de streek moeten zien te leiden of de 700 lunchpakketten die klaargemaakt
moesten worden. Naast al die handjes zijn er dan
ook nog allerlei hulpmiddelen nodig, zoals 1.500
m2 karton, 150 rollen krimpfolie, 2.500 m2 purschuim, 850 kilo naalden, 100 verkeersborden om
tijdelijke maatregelen aan te geven, 8 kilometer
dranghekken, 14 draaiboeken, 100 portofoons,
50 GPS-zenders en 10 extra telefoonlijnen. En als
alles achter de rug is moet er een afvalberg van
zo’n 100 kuub worden afgevoerd en verantwoord
afgebroken. Het zijn cijfers die je doen duizelen,
maar het levert ook het nodige op. Om te beginnen stonden er naar schatting één miljoen kijkers
langs de 42 km lange route en zijn er talloze foto’s
gemaakt die na thuiskomst ongetwijfeld door
een veelvoud aan mensen gezien gaan worden.
Ook was er dit jaar bijzonder veel media-aandacht. Met name de schrijvende pers liet zich
niet onbetuigd, hetgeen zeker ook te maken
had met het dreigende tekort aan bloemen en
de uiteindelijke inzet van de Franse hyacinten.
Omroep MAX liet zich dit jaar evenmin onbetuigd
en kwam afgelopen zondag met een uitgebreide tv-reportage over het evenement. Zelfs het
ANP-nieuws maakte die corsozaterdag regelmatig melding van het feit, dat er een corso door de
Bollenstreek trok dat één miljoen bezoekers op de
been wist te brengen. En dat allemaal gratis en
voor niks, zeker in verhouding tot de respons die
het elk jaar weer oplevert. Chapeau dus voor dit
corso en een diepe buiging voor de organisatie.
Wim Ciggaar
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