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‘Niet acht jaar zitten janken,
maar aan de slag’
Drie jaar geleden bij zijn aanstelling
kondigde hij aan dat hij niet op de winkel
kwam passen. Iedereen zou iets horen van
de Greenport Duin- en Bollenstreek. Bij zijn
vertrek op 1 juli kijkt programmamanager
Andries Middag tevreden terug op zijn werk.
“De Greenport Duin- en Bollenstreek staat
er goed voor, maar er zijn nog steeds grote
uitdagingen. Maar daar moet je niet over
klagen maar gewoon mee aan de slag gaan”,
aldus de vertrekkende Middag in zijn
kantoor in Hillegom.

Andries Middag
DIRECTEUR VAVI
Andries Middag (37) is geboren in Twente, maar woont in Haarlem.
Hij studeerde spatial planning (ruimtelijke ordening) aan Wageningen
University & Research. Sinds 2012 werkte hij bij LTO Noord onder meer
als manager van Regio West, een gebied dat de vier Randstadprovincies omvat. Per 1 september 2019 ging hij voor aanvankelijk twintig
en later twaalf uur als programmamanager bij de Greenport Duin- en
Bollenstreek aan de slag en als projectmanager bij LTO Noord. Later
kreeg hij ook de Greenport Boskoop onder zijn vleugels. Per 1 juli is
Middag fulltime directeur bij de VAVI, de Vereniging van Aardappelverwerkende Industrie. Hij coördineert de aardappellobby in Brussel en Den Haag en de gezamenlijke duurzaamheidsactiviteiten van
de leden van VAVI. Wie Middag als programmamanager (voor 8 tot
12 uur per week) opvolgt, is nu nog niet duidelijk.

Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas

Hoezo staat de Greenport Duin- en Bollentreek
er goed voor?
“Er gaan meerdere dingen relatief goed. In vergelijking met
drie jaar geleden heeft de samenwerking tussen onderzoek,
onderwijs, ondernemers en overheden meer vorm en inhoud
gekregen. Toen ik kwam, waren er veel intenties maar
gebeurde er weinig in de praktijk. Ik vind ook dat het goed
gaat met de bollensector zelf. De sector heeft economische
goede jaren achter de rug. Dat zie je terug in de streek. Er
wordt stevig geïnvesteerd in verduurzaming van de energievoorziening, huisvesting, materieel en grond.”

Nog meer positief nieuws?
“Er is een goede instroom van een nieuwe generatie. Er
staan zo’n honderd jonge gasten klaar, gemotiveerd en goed
opgeleid, die in de bollen willen werken en dan het liefst als
bedrijfsleider. Daar ben ik misschien nog wel het meest trots
op. Daarnaast vind ik dat brancheorganisaties zoals de LTO
en de KAVB zich goed hebben herpakt. Ze zijn actiever en
laten zich meer horen in het maatschappelijke en politieke
debat. Niet alleen over hoe het niet moet, maar ook hoe het
wél moet. Dat zit in hele simpele dingen. Denk aan Enjoy
the Flowerscampagne om toeristen uit de bloeiende velden
te houden. In het begin moest het onder Greenportvleugels, maar nu pakt de sector het zelf op. Ander voorbeeld is
Keukenhof met een bollencongres. Of het consortium, dat

buiten onze medewerking is ontstaan, waarin een dronebouwer met ondernemers uit de regio samenwerkt. Daarnaast bubbelt het allemaal van het onderzoek, ondanks het
verdwijnen van PPO uit Lisse.’’

Waar zijn meer stappen gemaakt?
“Met het dossier huisvesting arbeidsmigranten ben ik heel
happy. Daar kun je heel goed zien wat de Greenport kan
toevoegen. Twee maanden geleden lag het nieuwe provinciale beleid ter visie en dat komt mede door ons. Denk aan
werkbezoeken, contact met ambtenaren en bestuurders en
het inschakelen van allerlei andere partijen. In de praktijk
staat er nog niet meer dan wat speldenknopjes, maar als dat
provinciale beleid er komt worden meters gemaakt. Denk
aan een Noordwijkerhoutse huisvestingslocatie als de Trampoline (seizoenarbeidershuisvesteting, red.), maar dan 2, 3,
4 en 5, neergezet door ondernemers. Het risico is overigens
wel dat we een deur openzetten voor arbeidsmigranten die
buiten de regio of de sector werken. Dat zou snijden in eigen
vlees zijn.”

Is er nog werk voor je opvolger?
“Er zijn nog veel uitdagingen hoor. Het gewasmiddelengebruik moet in 2030 flink omlaag. Noem mij een rasoptimist,
maar ik denk dat het kan. De bollensector is niet de enige
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De akkerbouw heeft er mee te maken en dan gaat het om
bedrijven die twee tot drie keer zo groot zijn en zich minder
kunnen veroorloven dan de bollenteelt. Als iets werkt voor
uien, wortels en de aardappelen, gaat het ook voor bollen
komen. Denk aan technieken in de kas met teelt onder LED.
We hadden dat zelf kunnen verzinnen maar we kunnen
ook leren van koplopers in andere sectoren. En zo komt er
nog veel meer aan de eerstkomende jaren, daar ben ik van
overtuigd. Als je alleen al ziet wat er mechanisch allemaal
al kan. De markt gaat vervolgens zijn werk doen. Denk
aan mobiele telefoons, trekkers en robots waarbij de eerste
exemplaren klauwen met geld kostten, maar inmiddels
betaalbaar zijn. Zo gaat het ook in de agrarische wereld.”

Minder gewasbescherming stuit op scepsis
“Je bedoelt het Keukenhofcongres van een paar weken geleden? Dat was een schoonheidsfoutje. Ik denk dat we daar deden wat we na een bijeenkomst vaker doen, namelijk aan de
bar hangen en lekker klagen. Doe ik ook weleens thuis als
het niet leuk was op het werk. Maar dit was klagen op een
podium met een grote schijnwerper erop en dat is niet oké.
Ik was wat teleurgesteld toen alleen ik en Greenportbestuurder Kees van der Zwet de vinger opstaken op de vraag of we
de doelen van 2030 gaan halen. Ik denk dan: potverdomme,
als je nu al weet dat je het niet haalt, ga dan je doelen bijstellen maar ga niet acht jaar zitten janken. Als ik nu zeg, ik wil
de marathon lopen maar ik heb last van mijn grote teen, hoe
groot is dan de kans dat ik het haal?”

KAVB-voorzitter Jaap Bond constateerde daar dat
de sector al 95 procent heeft gedaan.
“Nou, dan begin je nu met 95 procent van die laatste vijf
procent en dan word je die laatste vijf procent echt wel
vergeven. We hoeven elkaar niet de put in te praten, want
misschien is tachtig procent ook goed. Ga alleen niet op
voorhand concessies doen. Vergeet niet dat als wij het moeilijk hebben, iedereen het moeilijk heeft. Wij hebben toch
een behoorlijke monopoliepositie op bollenteeltgebied. Het
gaat hier om vakmanschap en uitgaan van je eigen kracht.
Maar geef niet op voorhand op en gebruik je tijd. Je hebt nog
acht jaar.”

Hoe staat het met de klimaatneutrale landbouw?
“Goed. Nog dit jaar en dan heb je in de Bollenstreek de
eerste bedrijven die hun eigen energie in batterijen opslaan.
Als het gas zo duur blijft, zijn we niet in 2040 klimaatneutraal maar veel eerder. Dat moet ook gewoon, want anders
besta je niet meer. Waar we wel wat hebben laten liggen,
zijn de windmolens. Daar was geen eensgezindheid over en
nu is het al een jaar duwen en trekken. Wij zitten hier niet
in Gallië dus we kunnen wel zeggen geen windmolens in dit
gebied, maar dat kan gewoon niet meer. We willen namelijk
ook geen 300 hectares zonneweides. Op dat dossier hadden
wij als Greenport meer moeten doen. Als duurzame energie
ons kopje thee is, dan is het jammer dat dat kopje thee nu
toch dreigt om te donderen.”

Zie je een oplossing?
“Wellicht bieden problemen als het teveel aan nitraat (7de
Actieprogramma Nitraatrichtlijn, red.) en fosfaat (Kader
Richtlijn Water, red.) een oplossing. Als we straks meer
braakligging en meer rustgewassen moeten invoeren op
bollenpercelen, kun je daar misschien wel gebruik van maken door er tijdelijke, verplaatsbare zonnepercelen neer te
leggen. Zo los je gelijk twee problemen op. Maar nogmaals,
we hebben windenergie nodig. En als je niet zelf kiest dan
wordt er voor je gekozen.”
8

‘Ik zie graag een pilot met
onvrijwillige kavelruil.’

En hoe zit het met stikstof?
“Voor de bollensector ligt de opgave op 12 procent reductie
en dat redden we makkelijk autonoom. Gewoon wat meer
elektrificatie en wat zuiniger gebruik maken van koelcellen
en transport en dan ben je er. Als je de natuur versneld wil
herstellen, zit het stikstofprobleem bij vier, vijf veehouderijen ten westen van Voorhout die niet allemaal toekomstbestendig zijn. Dat biedt gelijk ook weer kansen. Als daardoor
30 tot 40 hectare grasland vrijkomt, dan zouden wij die
graag opwaarderen tot bollengrond. Daar is het uitstekend
voor geschikt.”

Wat moet er nog meer gebeuren?
“We hebben een tweede bulbtradepark nodig. Je weet dat
er ruimte moet komen voor bijvoorbeeld logistiek, reststromenverwerking of waterstofproductie. Dat komt allemaal
op ons af dus blijf niet om de hete brij heenlopen. Hier kan
de overheid faciliteren, namelijk door aan te wijzen waar het
wel kan. Dan zeg je maar: sorry beste bewoners, we zullen
netjes met jullie omgaan. Daarnaast moeten we de herstructurering van de streek, liefst in alle dertien polders, voortvarend ter hand nemen. Ik zie graag een pilot waarbij we ook
onvrijwillige kavelruil kunnen inzetten.”
De bollenteelt heeft een toekomst in de Bollenstreek?
“Zeker wel. Iets meer natuurinclusief, misschien volledig
klimaatneutraal met waterstofproductie op het eigen terrein
voor de trekker, eigen huisvesting voor medewerkers en heel
veel onderzoekers in de buurt. Dus dat komt echt wel goed,
daar heb ik vertrouwen in.”
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