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De kassen verrijzen

artist impression

Binnen drie jaar na de start van Californië BV is het dan zover. De
eerste kas is in aanbouw.“We zijn apetrots. Met grote betrokkenheid
is er voortvarend en professioneel gewerkt, en dat geldt ook voor de
overheden”, aldus directeur Paul Jansen.

De aanlooptijd was zo lang, dat
menigeen betwijfelde of er wel ooit
kassen zouden komen. Maar na de
start van de projectorganisatie was
het gaspedaal gevonden. “De laatste
procedurele hobbels zijn genomen.
Gemeenten en provincie werken
professioneel en planmatig. En het
belangrijkste: de animo van de tuin-
ders is groot.” Het eerste perceel is
verkocht, het tweede volgt deze
maand en ook voor fase II is een
koper in zicht.

Dat betekent dat 90 hectare in ont-
wikkeling gaat.Als dat lukt, is bijna
tweederde van de beschikbare kavels
verkocht. Het zijn allemaal telers uit
de buurt. Ooit was de verwachting
dat ook Westlanders naar Limburg

zouden verkassen, maar dat blijkt
niet zo te zijn. Jansen: “In onze klank-
bordgroep werd al duidelijk dat
Limburgse topondernemers op zoek
zijn naar kavels van tien, twintig hec-
tare. Die zijn momenteel nergens
anders in de regio te vinden. Dit
geeft veel vertrouwen in de uitbouw
van Greenport Venlo.

Er bestaat hier een zeer professione-
le tuinbouwsector.” Bij de planvor-
ming is het evenwicht tussen econo-
mie, ecologie en werkgelegenheid
goed in de gaten gehouden.
Californië zorgt voor 1500 nieuwe
banen in de regio, op de tuinbouw-
bedrijven zelf en bij toeleverende
bedrijven, afzet en transport. De
locatie geeft een forse impuls aan de4

Eerste fase bouwrijp

Tuinder produceert stroom
voor 10.000 huishoudens

Bassins en vijvers voorkomen
verdroging én overstromingen

(lees verder p.2)



Graafwerkzaamheden fase I afgerond
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Fase II parallel aan fase I ontwikkeld

De bewoners van Californië hebben de afgelopen maanden de bouw-
machines af en aan zien rijden. Egaliseren, sloten graven, een nieuwe
weg aanleggen en asfalteren. Nu is fase I bouw- en woonrijp.

De langdurige droogte in de lente
zorgde voor een extra complicatie:
stofwolken. Spijtig, vindt Lodewijk
Burghout, projectmanager realisatie.
“We hebben loonwerkers ingescha-
keld die het hele gebied constant nat
hielden. Maar het was zo droog, dat
overlast niet helemaal te voorkomen
was.” Een voormalig insteekweggetje
is omgevormd tot een volwaardige
weg die het gebied aansluit op het
omliggende wegennet. De eerste
drie kavels van Californië zijn vlak
gemaakt en zo nodig opgehoogd.
Verder hebben de aannemers sloten,
retentievijvers en gietwaterbassins
aangelegd. De retentievijvers,
bedoeld om wateroverlast te voor-
komen, zullen een paar maanden per
jaar onder water staan.Aan de rand
zijn ze omzoomd met groen, net als
de gietwaterbassins van de tuinders.
Daarin vangen zij regenwater op dat
ze gebruiken in de kassen. Dat zal
net niet genoeg zijn voor het water-
gebruik in de kassen, zodat er nog
water van elders aangevoerd moet

Terwijl fase I nog niet vol is - 
er is nog vijftien hectare in de 
aanbieding - gaat de ontwikke-
laar al met fase II aan de slag.
Net na de bouwvak moet het 
eerste perceel uit fase 2 bouw-
rijp zijn.

De belangstelling van een tuinder
brengt de zaak in een stroomver-
snelling. Omdat het bestemmingsplan
nog niet veranderd is, moet er een
artikel 19 procedure aan te pas
komen om de versnelling inderdaad te
bereiken. Overigens past alles binnen
de voorgenomen wijziging van het

worden. “Daarom gaan we redelijk
grootschalig investeren in de aanleg
van een pijp om gezuiverd
Maaswater aan te voeren”, vertelt

Burghout. Er is immers afgesproken
dat de tuinders geen grond- of
slootwater zullen gebruiken, om ver-
droging te voorkomen. De
grondwerkzaamheden voor fase I
zijn nu afgerond en de tuinders kun-
nen hun kas laten bouwen.
Ondertussen gaan de aannemers aan
de slag in fase II.

glastuinbouw in Zuid-Oost-
Nederland. Ze betekent niet minder
dan het behoud van innoverende
bedrijven voor de regio. Natuurlijk
verandert het aanzicht van dit gebied

(vervolg van voorpagina)

ingrijpend door de nieuwe kassen.
Aanvankelijk was het idee om de
kassen in te pakken in het groen.
“Maar voortschrijdend inzicht leert
ons dat inpassen beter is dan inpak-

ken”, zegt Jansen. “Je kunt dan een
combinatie maken met duurzaam
waterbeheer en -opvang.” Elders in
deze nieuwsbrief meer daarover.

bestemmingsplan. Dat wordt naar
verwachting na de zomer vastgesteld.
Fase 2 is weer een fors gedeelte van
Californië. Het omvat zestig hectare
glas, negen hectare waterberging en
4,5 kilometer sloot, een kilometer
nieuwe weg en anderhalve kilometer
reconstructie van bestaande weg.
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Duurzaamheid leidraad voor
tomatenteler Roland Gielen

Bijzonder lichte kas

Tuinder produceert
stroom voor 10.000
huishoudens

De eerste tuinder in Californië,
Roland Gielen, gebruikt op zijn
bedrijf twee warmte-kracht-instal-
laties. Dat zijn een soort gasmotoren
die gelijktijdig warmte en elektri-
citeit opwekken. De warmte ge-
bruikt hij zelf in zijn kas. De elektri-
citeit gaat voor het grootste deel
naar het net. Gielen wekt genoeg
stroom op voor maar liefst 10.000
huishoudens. Ook de andere tuin-
ders in Californië gaan in de toe-
komst zo te werk. Het milieu heeft
daar veel baat bij. Gebruik van een
warmte-kracht-installatie is namelijk
de meest efficiënte manier van
energieopwekking. Bij een gewone
energiecentrale die stroom pro-
duceert, wordt de ‘restwarmte’
meestal geloosd op de rivier en
warmt dus het water op. In de tuin-
bouw is geen sprake van ‘restwarmte’.
De volledige energie-inhoud van het
verstookte gas - in de vorm van
warmte en stroom - wordt nuttig
gebruikt. De glastuinbouw levert
momenteel al 15% van het huishou-
delijk energieverbruik in Nederland.

Voorzijde gevel Gielen

Woensdag 16 mei was de grote dag voor Roland Gielen: toen heeft 
hij 10,6 hectare grond gekocht. Nu verrijst in een hoog tempo de 
eerste helft van de kas. Na de bouwvak volgt de tweede. Bij alles is
duurzaamheid - economisch en ecologisch - een leidraad.

Zijn oude bedrijf in Sevenum blijft in
de tussentijd gewoon doordraaien.
Gielen maakt het hele seizoen daar af.
Op 1 december worden de tomaten-
planten in de nieuwe kas geplant en
dan begint zonder enig teeltverlies het
nieuwe seizoen. Inderdaad, erg hectisch,
erkent hij. “We verviervoudigen in
oppervlakte. Dat is al een hele ver-
andering. Daarom pakken we in het
begin de teelt hetzelfde aan als op de
oude plek, om niet nog meer veran-
deringen tegelijk te hebben. Dus met
hetzelfde teeltseizoen en zonder
belichting.” Wellicht hangt hij op ter-
mijn wel groeilicht op, maar voor de
omwonenden zal dat geen overlast
geven. De zijgevels zijn volledig afge-
schermd, de bovenkant voor 95 %. Bij
de bouw houdt hij daar nu al rekening
mee. Gielen is lid van telersvereniging
Tasty Tom, die maatschappelijke kritiek

op de tomatenteelt ter harte hebben
genomen. Ze telen één van de meest
smakelijke tomaten op een heel
milieuvriendelijke manier.“Alleen als
het echt niet anders kan, grijpen we
chemisch in”, zegt Gielen. Zijn nieuwe
bedrijf biedt aan vijftig mensen vast
werk, plus nog anderhalf keer zoveel
scholieren.“Het heeft mijn voorkeur
om zoveel mogelijk met mensen uit
de buurt te werken. Er is een hele
groep mensen die werk bij ons kan
vinden. Samen met ‘Alles voor Groene
Arbeid’ vullen we dat in. Mensen
vinden zal niet zo’n probleem 
zijn. Ik krijg al open 
sollicitaties.”

Maurice Kassenbouw bouwt de eerste kas op Californië. Een 
bijzondere kas, vindt directeur Walter Buth. Helemaal ingericht 
om zoveel mogelijk licht op te vangen.

Veel licht is van groot belang bij glas-
groenten.Tomatenteler Roland Gielen
heeft daar de uiterste consequentie
uit getrokken. In plaats van de stan-
daardmaat van acht meter (2 kappen)
heeft hij gekozen voor een tralie van
12,80 meter met drie kappen.
Daardoor valt er meer licht op de
planten. “Op zo’n aparte maat is onze
fabriek helemaal niet ingericht”, ver-

telt Buth.“Alles is gerobotiseerd en
moet aangepast worden. Maar dit
project is groot genoeg om dat ook
te doen.” Gielen laat verder de hele
onderbouw met een poedercoating
wit spuiten voor nog meer lichtreflec-
tie.“Ook dat is opvallend.We hebben
niet eerder een witte kas gebouwd
met zo’n grote oppervlakte. Deze
tuinder is erg bezig met licht.”

Maurice Kassenbouw is de grootste
kassenbouwer in de regio. Het bedrijf
heeft ook de tweede tuinder in
Californië, Frank van Lipzig, begeleid
bij vergunningaanvraag en tekeningen.
Maar met spijt in het hart moet de
bouw aan een concurrent overgelaten
worden. De nieuwe tuinbouwkassen
worden zo omvangrijk, dat ook een
grote kassenbouwer niet twee van
zulke grootschalige projecten tegelijk
uit kan voeren, als de orderporte-
feuille al goed gevuld is.

Overdracht van de grond, v.l.n.r. Lodewijk Burghout (Californië), Roland Gielen en Peter Korsten (Californië).



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
contact 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

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 bureau voor communicatie,
Arnhem
Fotografie
Van Assendelft Fotografie, Uden
Marcel Bekken, Breda; Burghout
Projectmanagement
Digitale druk
Graphiset.nl, Uden

Overname van artikelen met 
bronvermelding is toegestaan.
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Waterneutraal bouwen voorkomt
verdroging èn overlast Stand van zaken

Bereikte mijlpalen
• Realisatie verbinding 

Sint Jorisweg en Aartserfweg
• Het ontwerp bestemmingsplan

is in procedure
• Verkavelingsplan is gereed
• Verleggen Langevensche loop 
• Bouwrijp maken van 45 ha glas
• Aanleg 7,5 ha waterbassins,

vijvers en watergangen
• Verzoek voor vrijstelling

bestemmingsplan voor fase 2
• Levering eerste en tweede 

tuinbouwperceel
• Start bouw eerste bedrijf

Te bereiken mijlpalen in 2007
• Vaststelling bestemmingsplan 
• Versterking van het groen aan

de westzijde
• Inplanten randen retentievijvers

en waterbassins
• Bestek gereed en aanbesteding

aanleg fase 2 (60 ha)
• Verzoek voor vrijstelling van

het bestemmingsplan voor 
fase 3

• Bestek gereed en aanbesteding
aanleg fase 3 (20 ha)

• Roland Gielen start eerste
tomatenteelt

Vanaf 2008
• Frank van Lipzig start eerste

komkommerteelt (januari 2008)
• Reconstructie Aartserfweg en

aansluiting op de Horsterweg
• Levering 30-50 ha tuinbouw-

kavels
• Aanleg van een  nieuwe weg
• Verleggen Gekkengraaf
• Aanleg 9 ha waterbassins,

vijvers en watergangen
• De huizen in de omgeving

zonder riolering, worden op 
de persriolering van Californië
aangesloten

• Realisatie fietspad
Sevenumseweg

• Bouwrijp maken overige
tuinbouwkavels

De kassen in Californië leiden niet tot verdroging of extra waterover-
last.Waterschap Peel en Maasvallei heeft vanaf het begin erop gelet
dat er waterneutraal gebouwd wordt. Met de inbreng van zijn kennis
en kunde is dat gelukt.

“In Nederland valt jaarlijks 800 milli-
meter neerslag. Daarvan zakt 250 mm
in de bodem. Dat houden we in stand

bij nieuwbouw”, vertelt Roger
Lenders van het waterschap. De
kassen, bedrijfshallen en wegen zorgen
voor veel nieuw verhard oppervlak,
waar het water niet weg kan zakken.
Daarom zijn er infiltratievijvers aan-
gelegd.“Maar daarmee voldoet 
Californië niet helemaal aan de infil-
tratie-opdracht, blijkt uit onze bereke-
ningen.We bekijken de hydrologische
consequenties echter op grotere
schaal, namelijk die van Klavertje Vier
(= de combinatie van twee nieuwe
tuinbouwgebieden,Tradeport Noord
en de uitbreiding van de veiling). Het
gaat ons immers om het stroom-
gebied van de Gekkengraaf. Op dat
niveau moeten alle bouwplannen
waterneutraal zijn en dat blijkt zo te
zijn. Natuurgebied de Brommèr zal
daarom geen negatieve effecten
ondervinden.

Meer verhard oppervlak betekent in
principe ook meer kans op water-
overlast. Ook dat is ondervangen. De
infiltratievijvers plus de bassins van de
tuinders vormen samen genoeg buffer
om een hoosbui die eens in de 100
jaar voorkomt te kunnen opvangen.
Vanuit deze noodopvang stroomt het
opgevangen water dan weer langzaam
richting sloten.

Lenders:“De vijvers worden ingepast
in de groenvoorziening en zijn vaak
gepland langs de randen van de
wegen. Zo geven ze het gebied een
groener aanzicht.”


