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Horst aan de Maas 11 april  

Bouwactiviteiten glastuinbouwgebied Californië 

Eerste palen de grond in bij nieuwbouw Van Leeuwen 

Bij T & T Van Leeuwen Sweet Lions cherrytomaten zijn de eerste palen de grond 

ingegaan voor de nieuwbouw van 3 hectare kas. Met deze nieuwbouw zal het 

cherrytomatenbedrijf van de broers Thomas en Jordan op 8 hectare uitkomen. “In 

november gaan we hier de eerste tomatenplanten neerzetten”, vertelt Thomas. 

“Daarna gaat het echt gebeuren”, vult Jordan aan. 

Diepe zandsporen, rijplaten en alleen nog maar de voet van de kas in beton gestort. Op een 

koude winderige middag in april is het nog moeilijk voor te stellen dat er in november 2013 

een kas zal staan met een behaaglijk klimaat voor de tomatenplanten. “De eerste 

funderingen zijn gelegd, ze gaan nu verder met het aanleggen van de stadsverwarming”, legt 

Jordan uit. “Het is een grappige naam ‘stadsverwarming’, vooral hier in het buitengebied, 

maar zo heet deze vorm van verwarming nu eenmaal, ook hier bij ons”, lacht Thomas. 

Efficiëntere bedrijfsvoering 

De broers gaan in hun nieuwe kas op goten telen, voor hen de enige nieuwigheid. “We telen 

nu nog op de grond, dat zal in de 5 hectare die er nu al staat, voorlopig ook zo blijven. Maar 

in het nieuwe gedeelte doen we dat dus niet. Met deze nieuwbouw erbij kunnen we 

efficiënter gebruik maken van de voorzieningen die we al hebben. Onze WKK-installatie 

heeft genoeg vermogen en hetzelfde geldt voor de verpakkingslijnen die we gebruiken. Die 

kunnen de extra capaciteit die er straks bijkomt prima aan”, zegt Thomas.  

Regio waar het gebeurt 

Dat was ook één van de redenen dat de broers op deze plek gebleven zijn: verder 

optimaliseren richting de toekomst. Thomas: “We hebben wel even gekeken naar mogelijke 

andere locaties, maar voor ons was al heel snel duidelijk dat we hier wilden blijven.”Jordan: 

“In Californië hebben we nog voldoende ruimte om ook in de toekomst verder te groeien. 

Bovendien: je zit gewoon in een regio waar hét gebeurt. Als er innovaties zijn die op je bedrijf 

passen, is het makkelijk aanhaken. En we zitten heel dichtbij de afzet. Dat zijn dusdanige 

voordelen voor ons, dat we daarom niet zo makkelijk verkassen.” 

Over Californië 

Midden in Greenport Venlo ontwikkelt Californië BV glastuinbouwgebied Californië. Een glastuinbouwgebied van 

270 hectare glas dat volop kansen biedt voor tuinders. Kansen omdat de tuinders in het gebied gebruik (kunnen) 

maken van aardwarmte, een duurzame en kostenbesparende vorm van energie. Tegelijkertijd werkt Californië BV 

aan een veilige, groene leefomgeving voor omwonenden, aan voldoende werkgelegenheid en innovatieve en 

duurzame oplossingen voor het milieu. Dat is goed voor de Nederlandse glastuinbouwsector, de leefbaarheid in 

de regio en de provincie Limburg. Californië voor een gezonde toekomst onder glas! 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie niet voor publicatie. Wilt u meer informatie over Californië, dan kunt u 

contact opnemen met Lodewijk Burghout, tel 06 10 37 39 32 of e-mail 



l.burghout@californie.nu. Of kijken op de websites, www.californie.nu meer informatie over 

T&T Van Leeuwen vindt u op www.sweetlions.nl  

Bijlage: foto van de bouwlocatie met links Jordan en rechts Thomas Van Leeuwen. De foto is 

in hoog resolutie te downloaden via de link in de e-mail. 
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