
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbena-

mingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2003/C 40/03)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB ( ) BGA (x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 011/03

1. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam: Hoofdproductschap Akkerbouw

Adres: Postbus 29739

Tel. (31-70) 370 87 08

Fax (31-70) 370 84 44.

2. Aanvragende groepering

2.1. Naam: Stichting „De Westlandse druif”

2.2. Adres: Postbus 666

2675 ZX Honselersdijk

Tel. (31-174) 64 26 73

Fax (31-174) 64 06 45

2.3. Samenstelling: producenten en ondernemers en oud druiventelers.

3. Productcategorie: 1.6 Fruit, groenten en granen

4. Overzicht van het productdossier

(samenvatting van de in artikel 4, lid 2 voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam: „Westlandse druif”. De gezonde Westlandse tafeldruif, licht verteerbaar met een hoog
gehalte aan natuurlijke druivensuikers, vitaminen en mineralen, is verkrijgbaar in verschillende
kleuren en variëteiten en bestemd voor directe consumptie.

4.2. Beschrijving: In het Westland worden kas (serre) druiven geteeld van diversen rassen. Het gaat om
grote trossen met ronde tot ovale korrels. De schil bevat een dauwlaag: het zuiverste bewijs van
een schoon product, dat niet aangeraakt mag worden. Naar gelang het ras varieert de kleur van
(diep) blauw tot wit/groen. Het gewicht van de trossen schommelt tussen 300 gram en 1 250
gram, met een gemiddeld gewicht van 500 gram. Het vruchtvlees is sappig, stevig en heeft een
frisse en zoete smaak. De smaak is zoet en met een uitgesproken aroma.

4.3. Geografisch gebied: Het geografisch gebied is het Westland, westelijk gebied van Zuid Holland en
omvat de volgende gemeenten: Naaldwijk (Honselersdijk), 's-Gravenzande (Maasdijk), Maasland, De
Lier, Monster (Poeldijk), Wateringen (Kwintsheul) en Hoek van Holland. De meeste kassen (serres)
bevinden zich in Monster, Wateringen en Poeldijk. De teelt is ook mogelijk in moderne kassen.
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4.4. Bewijs van oorsprong

Geschiedenis: In het Westland is de teelt door praktische tuinders in de 17 de eeuw op gang
gekomen, door in hoofdzaak de bemoeiingen van Pastoor Verburgh uit Poeldijk. Ook nadien
echter bleef de teelt beperkt en is eerst in de 19°e eeuw van betekenis geworden. Rond 1716
maakte men hoofdzakelijk gebruik van vroege rassen. Het bouwen van kasjes voor de muren is
begonnen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Vanaf 1830 vond export van druiven plaats
en dit is aanleiding geweest tot verdere uitbreiding. Er werden op het zuiden gerichte muren
gebouwd, waardoor het gewas zoveel mogelijk van zon en warmte kon profiteren. Na 1850 begon
men zogenaamde „schietramen” te gebruiken om de teelt iets meer zeker te maken. Daarna
kwamen de muurkassen en in 1888 werd de eerste serre (kas met glas aan twee zijden) gebouwd.
In Nederland beschikte men tot 1880 over 180 000 strekkende meter aan druivenmuren en een
aantal muurkassen. Na 1900 is de teelt in de natuur geheel verdwenen. De grootste uitbreiding in
Nederland vond plaats in de twintiger jaren. In 1928 wordt in „Staten van Landbouw in het
Koninkrijk Holland” voor de eerste maal het Westland genoemd als centrum van druiventeelt
en export hiervan naar Engeland. De hoogste productie werd in 1936 bereikt, namelijk
22 000 000 kg. Na de oorlog zijn veel druiven, hoofdzakelijk als gevolg van de sterke kostprijs-
stijging en de toenemende concurrentie van natuurdruiven uit zuidelijke landen, gerooid. Het
areaal is sterk teruggelopen. Naar schatting is het areaal kasdruiven in Nederland momenteel ca.
10 ha. In tegenstelling tot nu is de druiventeelt in het Westland van zeer groot economisch belang
geweest. Tot en met de Tweede Wereldoorlog bestond het glasareaal in meerderheid uit kassen die
beplant waren met druiven. Na 1940 is door het vaste prijzenstelsel en de meer lonende toma-
tenteelt de teelt sterk teruggelopen. Voor en door liefhebbers van deze heerlijke druif wordt de
teelt op kleine schaal voortgezet.

4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De druiventelers werken 100 % handmatig, een
echte ambachtelijke teelt. Ca. 2 maanden voordat de druiven rijp zijn, moeten ze gekrent worden.
Krenten is het uitdunnen van de tros als de korrels de grootte hebben van een grote erwt. Dit
bevordert de kwaliteit en de houdbaarheid van de druiven. In de serres kan gestookt worden, zodat
de druiven al in juni rijp kunnen zijn. De druiven die niet gestookt worden, kunnen begin
augustus rijp zijn. De oogsttijd loopt tot eind oktober. Enkele rassen zijn, indien gekoeld, ver-
krijgbaar tot en met december. De bewaardruiven worden vaak via handelaren verkocht en de
overige rassen worden geveild. Een groot gedeelte van de oogst gaat ook direct naar particulieren
of naar groente- en fruitspeciaalzaken.

4.6. Verband: De kwaliteit van de druiven zijn het best op zavel- en kleigrond. Sommige gebieden in
het Westland beschikken over een uitermate geschikte grond voor de druiventeelt. Onder eigen
label worden de beste Westlandse kasdruiven exclusief als streekproduct op de markt gebracht.
Samen met de nog resterende druiventelers wordt een uniek streekproduct van een bijzondere
kwaliteit en een heerlijke smaak gekoesterd.

Vanwege de rijke historie en het economische belang in het verleden levert de Westlandse tafel-
druif nog steeds een belangrijke bijdrage aan het Westlandimago. Mede daarom is de stichting „De
Westlandse druif” in mei 1999 opgericht, die probeert de cultuurhistorische, waardevolle druiven-
teelt te behouden.

4.7. Controlestructuur

Naam: KCB

Adres: Postbus 43133

Tel. (31-70) 308 80 00

Fax (31-70) 308 80 01.

4.8. Etikettering: Westlandse druif.

4.9. Nationale eisen: De druiven moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de
verordening PT Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit 1997.

EG-nummer: G/NL/00215/01.11.26.

Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 31 mei 2002.
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