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Horst aan de Maas Ondernemend:

Glastuinbouwgebied Californië
Californië BV is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend podium. Het bedrijf is een 

glastuinbouwgebied van 375 hectare groot in Horst aan de Maas, tussen de kernen Grubbenvorst en Sevenum. 
De ontwikkelingen van glastuinbouwgebied Californië maken onderdeel uit van het kloppend hart van Greenport 
Venlo: Klavertje 4.

Lodewijk Burghout, directeur van 

Californië BV: “Wij zorgen voor de 

realisatie van het glastuinbouwge-

bied in Horst aan de Maas. Zo maken 

we plannen, vragen vergunningen 

aan, stemmen het beleid af met de 

gemeente en zorgen voor de aankoop 

van de gronden. Tevens onderhouden 

we nauw contact met de omwonenden, 

zijn we verantwoordelijk voor de ver-

koop en creëren innovatieve duurzame 

oplossingen voor bijvoorbeeld energie, 

zoals aardwarmte.”

“Wat wij met glastuinbouwge bied 

Californië in nauwe samenwerking met 

anderen nastreven is een fi nancieel 

gezonde en kansrijke toekomst voor 

tuinders. En tegelijk ook een veilige en 

groene leefomgeving voor omwonen-

den met voldoende werkgelegenheid 

en duurzame oplossingen voor energie 

en milieu, zoals aardwarmte. Dat is 

goed voor de Nederlandse glastuin-

bouwsector, de leefbaarheid in de 

regio én de provincie Limburg”, aldus 

Burghout.

“De Floriade is een hele mooie 

manier om consumenten kennis te 

laten maken met wat er nu in de 

tuinbouwkassen gebeurt. Draagvlak 

bij consumenten voor onze tuinbouw-

sector wordt voor de toekomst steeds 

belangrijker. Dit belang onderstre-

pen we met onze deelname aan de 

Floriade. Daarnaast onderneem je niet 

alleen. We vinden de contacten met 

tuinders, met de gemeente en andere 

bedrijven in de buurt heel belangrijk. 

Met het Horst aan de Maas van Nature 

Ondernemend podium zetten we de 

slagkracht en innovatie van de regio 

goed op de kaart. Dat is een gezamen-

lijke verantwoordelijkheid.”

“We verwachten dat bezoekers van 

de Floriade aangenaam verrast zullen 

zijn en dat daarmee het draagvlak 

voor de sector groter wordt. Je merkt 

dat door de komst van de Floriade 

er toch echt iets gebeurt. Er ontstaat 

meer saamhorigheid en er wordt 

meer samengewerkt in de regio. Dat 

is goed. Voor nu en in de toekomst”, 

zegt Burghout. Meer informatie over 

het Horst aan de Maas Ondernemend 

podium en Californië BV kijk op 

www.horstaandemaasondernemend.nlóók

Woensdag 5 september Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen Broekhuizenvorst 

www.horstaandemaas.nl/fl oriade

FLORIADEAGENDA
Floriade 2012 @fl oriade_2012 
Nog precies 6 weken geopend! 
Bezoek nu de Floriade....een uniek 
dagje uit...mis het dus niet!

de markt van alle markten thuis

MASTBROEKPoeliersbedrijf

Voor al uw kip, konijn en kalkoen

Gegrilde kippenbouten 6 stuks € 5,- (€ 1,- per stuk)

Gegrilde drumsticks 15 stuks € 5,00
Gerookte kipkluifjes of drumsticks € 4,95 per kilo

Dinsdagmarkt in Horst van 9-13 uur

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo   vrijdags 09.00-16.00 uur 

 

Een specialiteit! 
HOLLANDS BELEGEN
Deze belegen kaas is gemaakt van de melk van Hollandse koeien en kent een speciale 
receptuur en bereiding. Daardoor is de smaak heerlijk vol en minder zout.

per kilo  7,95

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

 Zoekt enthousiaste medewerkster.                
Parttime. Voor info bellen na 16.00 uur

06 48 95 56 03

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?

In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!

Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

      3 lekkerbekken                                     
      

E 7,50 
www.vishandelcamps.nl  + T. 0478 58 10 61

stunt
prijs!

Eduard Camps
Vishandel


