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Voor omvangrijke projecten met
gevolgen voor het milieu is een zoge-
noemde Milieu Effect Rapportage
(MER) wettelijk voorgeschreven.

Volgens Wybe Theijse, projectleider
planvoorbereiding van Californië BV,
zijn de belangrijkste effecten goed in
kaart gebracht. Bij het opstellen van
het voorontwerp bestemmingsplan
hebben Californië en de gemeente
hiermee rekening gehouden. Hij
noemt allereerst de natuur. Een aantal

MER en bestemmingsplan goede
basis voor ontwikkeling Californië

INHOUD

natuurwaarden kan worden aangetast
door het ontwikkelen van het gebied
tot een glastuinbouwcomplex.“Aan de
westelijke rand ligt bij voorbeeld het
vennetje “de Brommèr”. Zonder
maatregelen kunnen daar natuur-
waarden verloren gaan. Door juist in
de directe omgeving groene ruimte
toe te voegen, zullen wij de natuur-
waarde versterken. Zo ontstaat een
robuuste structuur in relatie tot het
nieuw te ontwikkelen glas”, aldus
Theijse. Om dit te bereiken is de
grens van het bestemmingsplan zelfs
opgeschoven. Een ander belangrijk
punt is het geluid. Door de sterke
economische ontwikkeling zal het ver-
keer in het gebied sterk toenemen.
Niet alleen personenvervoer, maar
ook het vrachtverkeer, mede door de
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Een uitgave van Californië bv,
Postbus 6140, 5960 AC  Horst

nieuwsbrief

Nu de Milieu Effect Rapportage en het voorontwerp bestemmingsplan
gereed zijn is de realisatie van Californië een belangrijke stap dichter-
bij gekomen. De milieueffecten zijn in beeld gebracht en dat is input
voor het voorontwerp bestemmingsplan. Dit laatste laat zien welke
functies (glastuinbouw, wonen, bedrijven, water, wegen en natuur)
waar in het gebied komen.
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Glastuinbouw met
toekomstwaarde

Noud Janssen:
“Onze inzet is
om ondernemers
te stimuleren”

Mijlpaal gehaald

Het voldoen aan alle procedures, opstellen
van vereiste plannen en rapportages is voor
een project met de omvang en complexiteit
van Californië echt een hele klus.

Onder flinke tijdsdruk moeten schijnbare tegenstellingen tussen bijvoorbeeld
ecologie en economie, individueel en collectief belang worden overbrugd. Het
stelt hoge eisen aan de inhoudelijke kwaliteit van de plannen, maar ook aan de
bereidheid van alle betrokkenen bij o.a gemeente, provincie, waterschap, de
verschillende adviesbureaus en bij onze projectorganisatie om open te staan
voor oplossingen.Vanaf deze plaats dank en complimenten voor iedereen die
een steentje heeft bijgedragen. Bestemmingsplan, Milieu Effect Rapportage,
Beeldkwaliteitplan en alle daaronder liggende deelonderzoeken zijn op tijd
afgerond.We zijn tevreden over het resultaat. Het is naar onze mening een uit-
stekend uitgangspunt voor de verder te volgen procedure.

Paul Jansen, algemeen directeur Californië bv.

(lees verder op p. 2)

De kaart uit het bestemmingsplan
van Californië
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ontwikkeling van Trade Port Noord. In
de MER is dit effect nauwkeurig in
beeld gebracht. Om de geluidsoverlast
in te perken is gekozen voor het ver-
lagen van de maximumsnelheid van 80
naar 60 kilometer per uur.“Dat is ook
van belang voor de veiligheid op de
weg. Met de gemeente zijn wij nog in
overleg over mogelijke snelheidsbe-
perkende maatregelen op de verschil-
lende wegen in het gebied”, vult
Theijse aan.

Bovenschermen
Zeker voor de omwonenden is licht-
hinder een belangrijk punt. De assimi-
latiebelichting die de tuinders toepas-
sen, kan ertoe leiden dat het ‘s nachts
minder donker is dan gewenst.“Om
dit te voorkomen hebben we de eis
opgenomen dat elke tuinder die zich
in Californië vestigt verplicht is om
bovenschermen toe te passen.
Zijschermen zijn in dit verband al lan-
ger voorgeschreven. De extra boven-
schermen zorgen ervoor dat de uit-
straling naar buiten de kas sterk
wordt ingeperkt”, legt Theijse uit. In
feite wordt hiermee een maatregel
die landelijk vanaf 2008 verplicht zal
zijn voor alle tuinbouwbedrijven in
Californië al eerder ingevoerd.

Voor de inwoners van het gebied zijn
dit positieve maatregelen, maar hoe zit
het met de effecten voor de tuinders?
Want de aanpassingen zullen de kosten
verhogen.Theijse:“Het lijkt op het eer-
ste gezicht misschien een nadeel voor
de tuinders. Maar door deze aanpassin-
gen vergroten we het maatschappelijke
draagvlak voor vestiging van glastuin-
bouw in dit gebied. Daardoor blijft
vestiging in dit gebied aantrekkelijk. Je
ziet in andere tuinbouwgebieden dat er
veel problemen ontstaan over lichthin-
der, omdat er geen goede afspraken
met de omwonenden zijn gemaakt.”
Naast de genoemde punten, die voor
de bewoners van het gebied het meest

in het oog springen, wordt in de MER
ook de waterhuishouding in het
gebied onder de loep genomen.
De geïnventariseerde effecten zijn
onder meer meegenomen in het
opgestelde waterhuishoudkundig plan.
Dit beschrijft hoe wateroverlast
wordt voorkomen bij hevige regenval,
hoe de kwaliteit van het oppervlakte-
water wordt bewaakt en hoe wordt
omgegaan met mogelijke effecten van
grondwaterstandverlaging.

Bestemmingsplan
De afwegingen die in de MER zijn
gemaakt zijn mede de basis om het
bestemmingsplan voor Californië op
te stellen. Burgemeester en wethou-
ders van Horst aan de Maas hebben
inmiddels het voorontwerp bestem-
mingsplan vastgesteld en ter visie
gelegd. Hierin is te lezen hoe het
gebied zich zal ontwikkelen en te zien
welke functies op welke plaatsen wor-
den ingedeeld (zie de kaart op de
voorpagina).

De MER en het bestemmingsplan zijn
nu in procedure gebracht. Dit bete-
kent dat er inspraak door burgers
plaats kan vinden en ook dat de pro-
vincie en het waterschap zich over de
invulling van de plannen zullen uit-
spreken.Theijse:“Wij doorlopen de
gebruikelijke ruimtelijke ordeningspro-
cedures en dus zal het de nodige tijd
vergen voordat het definitieve
bestemmingsplan is vastgesteld.Voor
bouwinitiatieven in de nabije toe-
komst zullen wij gebruik moeten
maken van de zogenoemde artikel 19
procedure. Hiermee kan de gemeente
versneld bouwvergunningen afgeven,
zodat de bouw van de eerste kas nog
voor de zomer van 2006 zou kunnen
starten”. ●

Een "artist impression" uit het Beeldkwaliteitplan.

Vooral de veiligheid van de
Sevenumseweg was een belangrijk
onderwerp op de informatieavond
die op 9 juni werd belegd door de
gemeente Horst aan de Maas.
Wethouder Raymond Knops, Paul
Jansen en Wybe Theijse van
Californië BV lichtten de plannen
toe aan een kleine honderd aanwe-
zigen. Omwonenden uitten vooral
zorg over de toename van het
(vracht)verkeer op de ontsluitings-
wegen, vooral op de

Sevenumseweg. Deze wordt nu
door omwonenden al als onveilig
beschouwd, met name voor fietsers.
Theijse erkent de problematiek.“De
Sevenumseweg is een relatief smalle
weg, dus we kunnen ons de zorg bij
bewoners goed voorstellen. Samen
met de gemeente Horst aan de
Maas zijn we aan het kijken of we
hier een goede oplossing voor kun-
nen vinden, in combinatie met de
toekomstige ontsluiting van Trade
Port Noord”.

Vooral veiligheid aan de orde op informatieavond



“Wij gaan uit van de economie van het
glastuinbouwbedrijf”, aldus Didy Arnold.
Zij is bij KnowHouse projectleider van
“Glastuinbouw met toekomstwaarde”.
Tuinders zijn op de eerste plaats onder-
nemers, die binnen maatschappelijke
randvoorwaarden hun bedrijf willen
ontwikkelen. Het terugdringen van de
uitstoot van kooldioxide is een com-
plexe zaak. Diverse elkaar deels ver-
sterkende en tegenwerkende factoren
spelen een rol. In het door KnowHouse
ontwikkelde concept staan de volgende
aspecten centraal:

• Clustering van teelten. In tegen-
stelling tot de gangbare teelt van één
gewas op een bedrijf is in het project
gekozen voor een complex van 30
hectare met zowel sierteelt (rozen)
als glasgroenten (tomaten) en plan-
tenopkweek. Deze combinatie heeft
een flink positief effect. De ene teelt
heeft namelijk warmte nodig op een
moment dat de andere teelt warmte
over heeft. Als bij de rozen assimila-
tiebelichting plaatsvindt (warmtepro-
ductie) en bij de tomaten niet, kan
de restwarmte van de rozen worden
ingezet in de tomatenteelt. Netto
hoeft zo minder gas te worden ver-
stookt.

• Zonnewarmte oogsten voor ver-
warming in de winter. ’s Zomers
komt er meer warmte in de kas dan
nodig. Zeker als de kas zoveel moge-
lijk gesloten wordt gehouden om bij
voorbeeld extra CO2 te kunnen toe-
dienen aan de planten, is de oplopen-
de temperatuur een probleem. Door
het teveel aan warmte op te slaan in
water kan de kas worden gekoeld
zonder dat de warmte verloren gaat.
Het warme water wordt opgeslagen
in zogenoemde aquifers, dat zijn
waterhoudende zandlagen diep in de
bodem. Het warme water kan in de
winter weer worden opgepompt en
zo bijdragen aan een optimaal kaskli-
maat. Effect: een betere controle van
het kasklimaat in zomer en winter,
minder stoken in de winter.

Glastuinbouw met toekomstwaarde
Om ook in de toekomst bestaansrecht te houden zal de glastuinbouw
in Nederland zich moeten vernieuwen. Een van de grootste uitdagin-
gen waar de sector voor staat is het terugdringen van de uitstoot van
CO2. In opdracht van het Productschap Tuinbouw en de gemeente
Horst aan de Maas bracht KnowHouse de mogelijkheden in kaart, op
basis van nieuwvestiging in Californië.

• Voor assimilatiebelichting blijft het
noodzakelijk om elektriciteit op te
wekken. Daarvoor is warmtekracht-
koppeling (WKK) volgens het con-
cept de beste methode.Wel kan bij
de WKK toepassing gedeeltelijk bio-
gas worden ingezet. Effect: een lagere
CO2 uitstoot.

• Het ’s zomers koelen van de kas
met behulp van warmtepompen vergt
hoge investeringen. Door de capa-
citeit niet af te stemmen op de
warmste dagen, kan de investering
worden beperkt. Om de temperatuur
in de kas ook op warme dagen vol-
doende te kunnen beheersen worden
alternatieven ingezet, zoals scherm-
doek met infraroodfilter (houdt de
warmtestraling tegen) en water-
sproeiers op het dak van de kas.
Effect: een beter beheersbaar kaskli-
maat en dito plantengroei.

• Ook binnen een etmaal is er een
schommelende behoefte aan warm-
te/koude in een kas. Zo is er overdag
veelal een warmteoverschot, terwijl
er ‘s nachts juist behoefte is aan extra
warmte. Ook hier kan de benutting
van de warmte beter door het in
water op te slaan. Dit gebeurt in de
gangbare tuinbouw veelal door water
in silo’s op te slaan.“Als we dat ook
voor de cluster van 30 hectare zou-
den doen, moeten we een halve hec-
tare met silo’s volbouwen. Dat is geen
optie”, aldus Arnold. Daarom is geko-
zen voor een ondergronds opslag-
systeem. Onder de kas komen langge-
rekte waterbassins waarin water van
verschillende temperaturen kan wor-
den opgeslagen. Door de werking van
de communicerende vaten kan op
verschillende punten water worden
toegevoegd en afgetapt. Effect: een
betere benutting van de warmte over
de dag, minder stookkosten, minder
CO2 uitstoot en lagere investeringen
in energieopwekking.

Bij alle genoemde maatregelen is opti-
male groei van de plant steeds het uit-
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gangspunt.Arnold:“Het blijkt dat we
van die groei nog lang niet alles
weten. Zo is het toedienen van extra
CO2 in de kas bevorderlijk voor de
groei van de plant. Maar het blijkt dat
niet alleen de concentratie van CO2,
maar net zo goed de beweging van de
lucht positief werkt. Bij toepassing van
zonnewarmte moet je warme lucht
de kas in blazen. Daarmee maken we
dus gebruik van dit effect en kunnen
we een extra gewasopbrengst realise-
ren.”

Tegenover de hogere opbrengst staan
de extra investeringen in de genoem-
de maatregelen.“Als we het doorre-
kenen blijkt het nu nog niet rendabel
te zijn”, stelt Arnold nuchter vast.
“Maar”, zo voegt ze toe,“aan de
opbrengstenkant zijn we zeer voor-
zichtig in onze ramingen, de betrok-
ken tuinders denken dat er meer valt
te behalen. En de kosten zijn waar-
schijnlijk aan de hoge kant geschat,
omdat de genoemde  technieken nog
maar recent zijn geïntroduceerd. Het
verder omlaag krijgen van de kostprijs
kun je gerust overlaten aan de tuin-
ders”, zo spreekt Arnold uit ervaring.

Of het zover zal komen is onder
andere afhankelijk van de vraag of een
eerste proef op kleinere schaal van de
grond komt. “Als we daar snel van
leren, kunnen we een groter cluster
mettertijd inpassen in de collectieve
energievoorziening zoals Californië
die voor ogen heeft”, aldus Arnold. ●

Didy Arnold: “We gaan uit van de economie
van het glastuinbouwbedrijf.



CONTACT
Bent u geïnteresseerd in een gezonde
toekomst onder glas in Californië?
Wilt u nadere informatie of een
afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek? Neem dan vrijblijvend con-
tact met ons op. Dat kan via
secretaresse Tiny van Hegelsom.
Bezoekadres:
Wilheminaplein 6, 5961 ES Horst.
Tel. 077-4779577, fax 077-4779750
e-mail: info@californie.nu
www.californie.nu

COLOFON
Een uitgave van Californië bv,
Postbus 6140, 5960 AC Horst

De nieuwsbrief “Californië, gezonde
toekomst onder glas” verschijnt vier
maal per jaar en wordt toegestuurd
aan betrokkenen en belangstellenden
bij het glastuinbouw innovatieproject
Californië in de gemeente Horst aan
de Maas.

Redactie en coördinatie
JEEN communicatie,Arnhem
Fotografie
Van Assendelft Fotografie, Uden
Digitale druk
Graphiset.nl, Uden

Overname van artikelen met 
bronvermelding is toegestaan.

C
A

L
IF

O
R

N
IË

-N
IE

U
W

SB
R

IE
F 

• 
JU

L
I 

2
0

0
5

 •
 N

U
M

M
E

R
 3

 

4

Zijn organisatie is een van de deelne-
mende partijen in de exploitatiemaat-
schappij die het gebied Californië
klaarmaakt voor vestiging van moder-
ne glastuinbouwbedrijven.“Daar is
behoefte aan, want in de glastuinbouw
is nog steeds sprake van groei.
Daarnaast zijn er ook ondernemers
onder onze leden die op hun huidige
locatie weinig mogelijkheden hebben
om hun bedrijf verder te ontwikkelen.
Ook voor hen is Californië een inte-
ressante optie voor de toekomst”,
aldus Janssen.

De beperkingen voor tuinders zijn
misschien elders in het land, vooral in
het westen, nog wel groter dan in
Limburg.Toch verwacht Janssen vooral
belangstelling voor Californië vanuit de
eigen regio.“Natuurlijk zullen er ook
wel enkele tuinders uit het Westland
hiernaartoe komen, maar de belang-
rijkste instroom zal toch vanuit de
eigen regio, dus Limburg en Oost
Brabant komen”, zo voorziet de LLTB-
voorman.

State-of-the-art
Een andere belangrijke overweging
voor de agrarische organisatie om mee
te doen aan Californië is het feit dat er
moderne technieken worden toege-
past.“We praten hier over een state-
of-the-art tuinbouwgebied, met bij
voorbeeld collectieve energievoorzie-
ning en woningen los van de bedrijven.
Ik denk dat we dit soort vernieuwin-
gen, ook op ruimtelijk gebied, nodig
hebben om als Noord Limburg op de
kaart te blijven als serieuze optie voor
glastuinbouw”. Janssen ziet met genoe-
gen dat er sprake is van een sterke
synergie met bij voorbeeld veiling
ZON en Tradeport Venlo. De kracht
van deze tuinbouwcluster wordt nog
eens benadrukt door de komst van de
Floriade in 2012. De moderniseringen
die in Californië worden toegepast
hebben in de ogen van Janssen overi-
gens ook een duidelijke begrenzing.
“We gaan voor duurzaam onderne-
men. Dat betekent dus ook dat alle
technische toepassingen een econo-
misch rendabel perspectief moeten
hebben”. Gevraagd naar de kosten die
vestiging in Californië met zich mee zal
brengen, zegt hij: “Er hangt natuurlijk
een prijskaartje aan, maar volgens mij
is het voor veel ondernemers interes-
sant. Zeker als je de grondprijzen hier
vergelijkt met die op sommige plaatsen
elders in het land”.

Noud Janssen, voorzitter LLTB

“Onze inzet is om
ondernemers te stimuleren”
De deelname van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) aan
Californië is vooral ingegeven door de wens om de mogelijkheden
voor ondernemers in de glastuinbouw te vergroten.“Wij investeren
om ondernemers te stimuleren”, aldus voorzitter Noud Janssen.

Janssen ziet Californië als mogelijkheid
om vernieuwing in de glastuinbouw een
extra impuls te geven. Zo is volgens
hem het project “Glastuinbouw met
toekomstwaarde” (zie elders in deze
nieuwsbrief) een goed voorbeeld van
een kans die in Californië werkelijkheid
kan worden.
Het feit dat er naar nieuwe mogelijkhe-
den wordt gekeken, levert ook interes-
sante contacten op. Zo wijst Janssen op
de discussies die plaatsvinden tussen
intensieve veehouders en tuinders over
de mogelijkheden om hun bedrijven te
koppelen. De veehouderij zou zo mine-
ralen en warmte kunnen leveren voor
de tuinbouw.“Dit blijkt op korte termijn
nog niet haalbaar, maar door een pro-
ject als Californië komen ondernemers
wel aan de praat over dit soort oplos-
singen. En dat is voor ons ook winst.”

Project
Hoewel Janssen enthousiast is over
Californië, benadrukt hij dat de LLTB
zich ook inzet voor de ontwikkelings-
mogelijkheden van tuinders elders in de
provincie.“Ook daar moeten we ervoor
zorgen dat de ondernemers zich goed
kunnen blijven ontplooien”. Een voor-
beeld van deze activiteit is het zoge-
noemde BOM+ project. Dat staat voor
Bouwblok op maat.“Deze aanpak houdt
in dat we in overleg met provincie en
gemeenten kijken hoe we de plannen
van ondernemers zo goed mogelijk kun-
nen accommoderen vanuit de ruimte-
lijke ordening. Dus niet de regeltjes
voorop stellen, maar de wensen en
ideeën van de ondernemers”. Dit pro-
ject is gestart vanuit de tuinbouw, maar
wordt door de LLTB nu ook in andere
agrarische sectoren toegepast. ●

Noud Janssen:“Vooral belangstelling
in eigen regio”.


