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Veiligheid speerpunt 
voor Californië
Alles is in beweging op Californië. Een goed moment om lang slepende 
zaken aan te pakken. Californië maakt daarom samen met de gemeen-
te Horst aan de Maas werk van de verkeersveiligheid en het aanleggen 
van drukriolering in het gebied.

Normaal ge-
sproken liggen 
deze zaken bij 
de gemeente. 
Maar een zorg-
vuldig besluit-
vormingsproces 
kost daar veelal 
meer tijd. 
Californië 
brengt een 
versnelling in 
deze processen.  “als alles in bewe-
ging komt, beweegt iedereen mee. De 
wensen van de buurt vallen dan in 
vruchtbare aarde”, vertelt Lodewijk 
Burghout, directeur van ontwikke-
lingsbedrijf Californië B.v.  “Wij vinden 
die wensen erg belangrijk. er veran-
dert veel in het gebied en het is zaak 
om met ieders belangen rekening te 
houden. Met het ontwikkelings bedrijf 
hebben we de instrumenten in handen 
om zaken snel uit te voeren. Laten we 
dan ook gas geven, en niet meer op 
elkaar wachten.”

tijdens de be-
wonersavonden 
eind vorig jaar en 
begin dit jaar is er 
gesproken over 
oplossingen voor 
verkeersknelpun-
ten. De verkeers-
commissie maakt 
die concreet. in 
deze nieuwsbrief 
gaan we in op 

de aanleg van het fietspad langs de 
Sevenumseweg, de rotonde op de 
Horsterweg en de sturing van het 
vrachtverkeer. Ook de veiligheid rond 
de waterbassins komt aan de orde.
een ander belangrijk punt op de be-
wonersavond was de aanleg van druk-
riolering. Lastig punt hierbij is dat de 
gemeentegrens over de Sevenumse-
weg loopt. Californië gaat in ieder 
geval aan de slag waar het al kan en op 
plekken waar we nu nog niet terecht 
kunnen, maken we het fietspad en de 
riolering later af.
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veilig fietsen langs 
Sevenumseweg

Klappoorten bieden toegang 
tot natuurgebied

aanleg riolering

Waterbassins veilig afgeschermd met hekken

Vernieuwde website online
De website van Californië B.v. is in een nieuw jasje gestoken. vanaf begin juni is 
de vernieuwde site online. U kunt dan nog sneller en gemakkelijker informatie 
inwinnen over ons glastuinbouw innovatieproject. 
Neem dus snel een kijkje op www.californie.nu.
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Veilig fietsen langs de Sevenumseweg

De Sevenumseweg is een 
mooie weg met aan weers-
zijden oude eikenbomen. 
Maar als moeder of vader van 
schoolgaande kinderen kijk 
je met heel andere ogen naar 
zo’n weg. Dan zie je vooral hoe 
slecht twee auto’s en een fiet-
send kind naast elkaar passen. 
Na de zomer is de situatie een 
stuk veiliger.

Impressie fietspad Sevenumseweg

“veel mensen die de bewonersavond 
eind vorig jaar bezochten, vinden de 
verkeersveiligheid een punt van zorg”, 
vertelt Harry Buijs, projectleider Rea-
lisatie van Californië. “De Sevenumse-
weg is nu al niet veilig en door de 
ontwikkelingen van Klavertje 4 komen 
er waarschijnlijk vervoersbewegingen 
bij.  We proberen het vrachtverkeer 
zoveel mogelijk van die weg af te 
houden, maar er moet meer gebeuren. 

Sturing verkeer 
vergt gepuzzel
Het nieuwe tuinbouwgebied zorgt 
voor meer vrachtverkeer. Dat 
moet op de goede manier worden 
gestuurd. De Horsterweg dient 
als hoofdroute, de Sevenumseweg 
moet zo rustig mogelijk blijven. 
Een nieuwe inrichting en informa-
tieborden gaan ervoor zorgen dat 
dat in de praktijk ook zo werkt.

Nogal wat chauffeurs op weg naar de 
veiling gebruiken de Horsterweg nu 
als sluiproute. Op termijn moet de 
greenportlane – de nieuwe provinciale 
weg tussen de a73 en de a67 – dat 
voorkomen. Dan wordt de weg dus 
ontlast van doorgaand verkeer. Maar 
het bestemmingsverkeer neemt moge-
lijk wel toe. “We proberen samen met 
de bewoners en de tuinders het gebied 
zo veilig en praktisch mogelijk in te 
vullen”, zegt projectleider Harry Buijs. 
“De rotonde op de Horsterweg maakt 
de aartserfweg en Nieuw erf vanaf die 
kant gemakkelijker bereikbaar. Dat ont-
last de Sevenumseweg. verder hebben 
we nog meer ideeën om de Horster-
weg als hoofdroute te bevorderen.”

Zo komen er informatieborden die 
vrachtwagenchauffeurs de goede kant 
op sturen. “We bekijken nog of we de 

Rotonde Horsterweg

bedrijfsnamen op de borden vermelden 
of dat we het gebied in sectoren opdelen 
en die vermelden. De bedoeling is in elk 
geval om het bestemmingsverkeer via de 
Horsterweg te laten rijden en niet via de 
Sevenumseweg”, vertelt Buijs.
Om dit te bevorderen, heeft hij tal 
van suggesties aan de gemeente. De 

Daarom gaat Californië samen met 
de gemeente Horst aan de Maas 
een fietspad aanleggen. Het fietspad 
komt aan de Horster kant van de 
Sevenumseweg. vrijliggend maar zo 
dicht mogelijk tegen de weg aan. Jam-
mer genoeg moeten daarvoor enkele 
bomen worden gerooid. gelukkig be-
treft het bomen die toch al in slechte 
conditie verkeren. Bovendien gaat de 
veiligheid van fietsers hier vóór. 
Harrie Buijs: “90% van de grond 
die nodig is voor het fietspad is al 
beschikbaar. De aankoop van de rest 
is gaande. Binnenkort hopen we te 
kunnen aanbesteden. voor de bouw-
vakvakantie is het grootste deel af. 
De afwerking komt daarna.”

verbindingswegen tussen de Seve-
numseweg en de Horsterweg kunnen 
bijvoorbeeld (deels) eenrichtingsver-
keer worden met een draaimogelijk-
heid voor vrachtwagens. er moet wel 
een verbinding blijven bestaan voor het 
geval van eventuele calamiteiten. 

Geen ongecontroleerde huisvesting
aan de rand van het tuinbouwgebied is een plek voor dienstwoningen voor 
tuinders of bedrijfsleiders gepland. vanuit de buurt kwamen zorgen naar 
voren dat er buitenlandse werknemers onder ongecontroleerde omstandig-
heden zouden kunnen worden gehuisvest. Dat is niet het geval. Deze plek 
is daar niet geschikt voor. De land- en tuinbouworganisaties hebben ideeën 
ontwikkeld over de realisatie van kwalitatief goede huisvesting voor tijdelijke 
buitenlandse medewerkers. Sommige gemeenten hebben deze al overge-
nomen. Californië B.v. oriënteert zich momenteel zelf ook op wat zij kan 
bijdrage in dit vraagstuk. in een volgende nieuwsbrief hopen we hier meer 
over te kunnen vertellen.
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Klappoorten bieden toegang tot natuurgebied
Tuinders uit andere delen van het land kijken raar op als ze de waterbassins van hun collega’s in 
Californië zien. Met de groene dijken en hekken rond bassins en retentiebekkens wordt de nieuwe 
tuinbouwlocatie in dit opzicht de best beveiligde in Nederland. 

aan de westkant van het Californië liggen bassins en retentiebekkens. Ze zijn omkleed door laaggroeiend struikgewas 
en bomenrijen. Het is een favoriet wandelgebied voor mensen die de hond uitlaten of een kort ommetje willen maken. 

De nabijheid van natuurgebied de Brommèr 
maakt het nog aantrekkelijker. 
Om de waterbassins veiliger te maken, zijn er 
(wild)trapjes in de bassins aangelegd. voor extra 
afscherming worden er langs debassins gaas-
hekken van 1,5 meter hoog geplaatst. via klap-
poorten kunnen wandelaars toch het gebied 
in komen. De poorten zijn zo zwaar dat kleine 
kinderen ze niet open krijgen. Ook alle andere 
waterbassins in Californië hebben een hek, zij 
het niet zo robuust als bij de retentiebekkens 
aan de westzijde.

Paprikabedrijf zoekt naar 
onuitputtelijke warmtebron
Wijnen Paprika’s onderzoekt in een samenwerkingsverband met Cali-
fornië B.V. of het mogelijk is de kassen te verwarmen met aardwarmte. 
Een revolutionaire techniek waardoor ze in een kas geen aardgas meer 
hoeven te gebruiken en klimaatneutraal kunnen telen. Het is nog een 
lange weg te gaan. Maar als het lukt, kan de hele regio meeprofiteren.

Schematische weergave aardwarmte

De broers Pieter en twan Wijnen 
hebben inmiddels 11 hectare kas in 
productie. Ze telen paprika’s – zoals 
de bedrijfsnaam al aangeeft. Maar in juli 
zetten ze een tweede kas van 
11 hectare vol met tomaten. “Die kas 
is eerder klaar dan verwacht. Met de 
tomaten halen we wat extra inkom-
sten. Daarna gaan we weer over op 
paprika’s”, vertelt Pieter Wijnen. eind 
van het jaar kan dan de derde kas 
(10 hectare) worden volgeplant. Naast 
dit bedrijf hebben ze nog een kassen-
complex van 18 hectare in egchel. Ze 
zijn daarmee een flinke werkgever in 
de regio. Wijnen: “eén hectare vergt 
jaarlijks 7.000 arbeidsuren. aan het 
eind van dit jaar hebben we zo’n 150 
tot 200 mensen vast in dienst. Dat zijn 
vooral Nederlanders. in piekperioden 
hebben we nog zo’n zelfde aantal 
medewerkers nodig. Dat zullen vooral 
buitenlandse werknemers zijn.”
Momenteel is een moeilijke periode in 
de tuinbouw. De energieprijzen waren 
eind vorig jaar erg hoog en de ver-

koopprijzen van de producten vielen 
vorig jaar erg tegen. Wijnen kijkt naar 
mogelijkheden om minder afhankelijk 
te worden van aardgas dat in de toe-
komst nog duurder zal worden. Samen 
met ontwikkelingsbedrijf Californië 
onderzoeken de tuinders of de warm-
te die op kilometers diep in de aarde 
opgeslagen ligt, aan te spreken valt. 
Het is een revolutionaire techniek: er 
is nog maar één Nederlands tuinbouw-
bedrijf dat er nu gebruik van maakt. 
aardwarmte is gratis en onuitputtelijk. 
Het vergt echter een bijzonder grote 
investering om deze energiebron aan 
te spreken. “acht miljoen euro voor-
dat het operationeel is”, schat Wijnen. 
Daarom willen de partners subsidies 
en investeerders aantrekken. Het 
eerste onderzoek ziet er goed uit. Nu 
moet de bodemgesteldheid in kaart 
worden gebracht door middel van 
een seismisch onderzoek dat circa vijf 
maanden in beslag neemt. “Maar alleen 
boren – enkele kilometers diep – kan 
aantonen of er genoeg warm water 

naar boven te halen valt. eind van het 
jaar nemen we de beslissing over een 
proefboring, afhankelijk van de resulta-
ten van het bodemonderzoek. als het 
lukt, kunnen we al in 2010 profiteren 
van aardwarmte.”
Het huidige onderzoek is gericht op de 
mogelijkheden voor een eerste bron 
op Californië waar de warmte wordt 
benut door Wijnen Paprika’s. Maar an-
dere tuinbouwbedrijven en Klavertje 4 
kunnen profiteren van de inzichten die 
nu worden opgedaan over de bodem-
gesteldheid. en zelfs een nieuwe woon-
wijk zou op den duur met aardwarmte 
kunnen worden verwarmd. 

Waterbassins en retentiebekkens optimaal beveiligd



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 B.v., 
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
Digitale druk
graphiset.nl, Uden
 
Overname van artikelen met 
bronvermelding is toegestaan.
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Stand van zaken
Bereikte mijlpalen 2de helft 
2008:
•  nieuwe rotonde Horsterweg 

gereed 
• eerste teelt wijnen Paprika’s 

Bereikte mijlpalen in 1ste helft 
2009:
• Verlegging aartserfweg gereed 
•  aanplant aanvullende groenvoor-

ziening fase 1 
•  start aanleg drukriolering 

Sevenumseweg 
•  bouwwerkzaamheden uitbrei-

dingsplan Westburg 

Te bereiken mijlpalen in 2de 
helft 2009:
•  Drukriolering sevenumseweg 

gereed juli 
•  fietspad sevenumseweg gereed 

augustus 
•  aanplant aanvullende groenvoor-

ziening fase 2 in oktober 
•  eerste teelt wijnen Paprika’s op 

kavel 10 en 11 (22 hectare) 
•  eerste teelt westburg (8 hectare) 

Te bereiken mijlpalen 1ste helft 
2010:
• aanleg Vinkenpeelweg januari 
•  aanplant aanvullende groenvoor-

ziening fase 3 in april 
•  start bouw op kavel 1  

(15 hectare) 

Vier klassen van basisscholen uit 
de regio hebben tijdens Natio-
nale Boomfeestdag (24 maart 
2009) enkele tientallen boompjes 
bij een poel aan de Aartserfweg 
geplant. De bomen zijn afkomstig 
van Boomkwekerij Den Mulder 
op de Sevenumseweg.

De poel plus het omringende groen 
vormen een oase in het gebied. Hier 
staat ook een informatiebord over 
het tuinbouwgebied. Dit deel van het 
groenplan is nu aardig ingevuld. in de-
zelfde tijd is ook een bomenrij langs de 
aartserfweg geplant. Californië heeft 
samen met een vertegenwoordiging 
van de bewoners, de groencommissie, 
gekeken naar een extra impuls naast 
de groenplannen die er al waren. Kern 
van het verhaal is dat de kassen niet 
worden verstopt, maar wel ingepast 

Drukriolering voor deel van 
de bewoners

Aanleg riolering gestart

Als je toch drukriolering aanlegt 
voor de tuinders, kun je dat ook 
meteen wel voor de bewoners 
doen. Logisch? Eerst moeten wat 
afspraken tussen overheden wor-
den overbrugd.

De gemeente Horst aan de Maas heeft 
een eigen aansluitpunt op de rioolwa-
terzuivering. alle riolen in de gemeente 
moeten daar naar toe. Probleem is 
dat Californië zo ver weg ligt van dat 

aansluitpunt dat aanleg van riolering erg 
duur is. en dus hebben de bewoners 
rond de Sevenumseweg nu een septic 
tank. Met de komst van het tuinbouw-
gebied verandert de situatie. in de 
toekomst komt er een apart rioolstel-
sel, dat aansluit op dat van tradeport 
Noord. voor de tussentijd mag Califor-
nië van het waterschap aansluiten op 
een oud gemaal. Californië B.v. zorgt er 
nu voor dat de huizen aan de noordkant 
van de Sevenumseweg op de drukriole-
ring worden aangesloten. De zuidkant 
hoort bij de gemeente venlo die nog 
geen besluit heeft genomen. Californië 
houdt met de aanleg van de leidingen 
wel alvast rekening met een aansluiting 
van ‘de venlose kant’ op het riool door 
het creëren van uitleggers richting die 
woningen. als venlo positief besluit, kan 
het technisch worden uitgevoerd zon-
der veel extra graafwerkzaamheden.

Schoolkinderen planten bomen in Californië

Schoolkinderen maken Californië groener

in het landschap. in het najaar vindt 
een nieuwe plantronde plaats. in de 
zomer is het namelijk niet verstandig 
om bomen en struiken te planten. Die 
slaan dan moeilijk aan.


