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De besloten vennootschap die de
ontwikkeling van het gebied tot stand
brengt heeft inmiddels de helft van de
benodigde grond - in totaal ongeveer
225 hectare - aangekocht van de hui-

dige grondeigenaren en –gebruikers in
het gebied. De animo om de grond
aan te bieden bij Californië  BV blijkt
vrij groot te zijn.“Wij zijn zeer tevre-
den met deze ontwikkeling, omdat het
zo mogelijk wordt om tempo te
maken bij het verwezenlijken van onze
plannen. Daarmee bieden wij voor

Tempo maken met uitgifte van grond 
voor nieuwbouw

INHOUD

glastuinders zeer interessante moge-
lijkheden om hun bedrijf te vestigen in
een gebied dat zowel qua ligging ten
opzichte van de veilingen en consu-
menten als qua voorzieningen en
prijs-kwaliteitsverhouding zeer inte-
ressant is”, aldus directeur Paul Jansen
van Californië BV.
Belangrijk voordeel voor de Californië
ondernemers is de ontwikkeling van
innovatieve voorzieningen voor water
en energie. Dit leidt tot aantoonbaar
financieel voordeel voor de tuinders.
Zij zullen zelf mede aandeelhouder
worden in een op te richten nuts-
voorzieningen bedrijf. Daarmee krij-
gen ze invloed op twee componenten
die in de toekomst een steeds belang-
rijkere rol gaan spelen in hun bedrijfs-
voering.
De stevige economische impuls die
het project heeft, zal onder andere
betekenen dat in de regio ongeveer
1.500 nieuwe banen tot stand komen,
zowel bij de teelt zelf, als in transport
en afzet van de producten: glasgroen-
ten en –bloemen. Het Landbouw
Economisch Instituut (LEI) heeft uitge-
rekend dat met de realisatie van het
totale project een investering
gemoeid is van ongeveer een half
miljard euro. Dit zijn investeringen in
de nieuwbouw van kassen, maar ook
zogenoemde indirecte investeringen
zoals in logistiek, toelevering,
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nieuwsbrief

In de loop van 2006 zal naar verwachting de eerste uitgifte van grond
voor nieuwbouw in Californië plaatsvinden. Daarmee wordt een ont-
wikkeling in gang gezet die ongeveer drie tot vijf jaar in beslag zal
nemen. Daarna is het gebied Californië omgevormd tot een hypermo-
dern glastuinbouwgebied in Noord Limburg.
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Vestigingsplaats midden in
kloppend tuinbouwhart

“Het zal hier 
snel vol staan”

Sleutelproject voor sterke
sector in provincie Limburg

Eerste kamerleden enthousiast over
Noord-Limburgse tuinbouw
Leden van de Eerste Kamercommissie LNV zijn enthousiast over de ontwik-
kelingen in Greenport Venlo, het Noordlimburgse tuinbouwgebied waarvan
ook Californië deel uitmaakt. Dat bleek tijdens een recent bezoek van
kamerleden aan het gebied. Ze vinden de tuinbouw in Noord Limburg een
voorbeeld voor de Nederlandse tuinbouw en roemen de initiatieven om te
komen tot meer duurzaamheid.Voor een
verdere versterking van de regio werken
de gemeenten Venlo,Venray, Horst aan de
Maas, Helden en Gennep samen in de NV
Regio Venlo.Voorzitter hiervan is Jacques
Teelen, directievoorzitter van veiling
FloraHolland. Hij vertelde de kamerleden
onder andere dat het economische
cluster van Venlo een duurzaam karakter
moet hebben en houden, waarbij het
bedrijfsleven aan zet is.

Eerste Kamerlid Rudy Rabbinge (rechts)
bekijkt samen met Kees van Rooij van
Californië een kaart van het gebied.

(lees verder op p. 2)



C
A

L
IF

O
R

N
IË

-N
IE

U
W

SB
R

IE
F 

• 
A

P
R

IL
 2

0
0

5
 •

 N
U

M
M

E
R

 2

2

Klavertje Vier heet de concentratie
van tuinbouwactiviteiten nabij Venlo en
Horst in de volksmond. De vier
klaverblaadjes symboliseren de twee
productieregio’s Siberië en Californië
en de afzet/handelsterreinen ZON
Freshpark en Trade Parc Venlo. Samen
liggen deze vier elkaar aanvullende
bedrijventerreinen op een unieke plek
waar de A73 en de A67 elkaar kruisen,
op de oost-west as Rotterdam-Ruhr-
gebied.
ZON Freshpark is onderdeel van

Vestigingsplaats midden in kloppend tuinbouwhart
Het gebied Californië is een vestigingsplaats voor glastuinbouwbedrij-
ven die midden in het kloppende tuinbouwhart van Limburg ligt. Dit
knooppunt van productie, logistiek en afzet is het tweede tuinbouw-
centrum van Nederland, strategisch gelegen nabij het Duitse Ruhr-
gebied. Zowel de aanwezigheid van kennis en gerenommeerde
toeleveranciers, als de efficiënte afzetstructuur maken het gebied
aantrekkelijk voor tuinders die willen groeien.

verwerking en infrastructuur.
Van het totale areaal van 225 hectare
komt rond de 140 hectare bruto en
120 hectare netto beschikbaar voor
nieuwe, moderne kassen. De rest van
de oppervlakte wordt gebruikt voor
andere bestemmingen, zoals wonen,
groenvoorziening, wegen en water. Bij
dit laatste gaat het niet alleen om
waterlopen voor de aan- en afvoer
van water, maar ook om grotere
waterpartijen. Die doen dienst als
opslag van benodigd water voor de
tuinbouwbedrijven, maar zijn tevens
een verfraaiing van het landschap.

Voordelen van vestiging in Californië
- Ruimte voor nieuwvestiging van bedrijven, ontwikkelings- en uitbreidings-

mogelijkheden in de toekomst;
- Ligging in het hart van een van de grootste en snelst groeiende glastuinbouw-

gebieden van Nederland. Dichtbij grote consumentengebieden in Nederland en
Duitsland. Dichtbij veilingen en handelsbedrijven;

- Uitstekende collectieve voorzieningen voor energie en water. Effectieve duurza-
me oplossingen waarin de tuinder participeert en financieel voordeel realiseert;

- Een goede prijs/kwaliteitsverhouding van de totale propositie van grond en
ollectieve voorzieningen;

- Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel in de regio;
- Stimulerende en faciliterende overheden die de slogan “van hindermacht naar

ontwikkelingskracht” in de praktijk brengen;
- Wonen op ruime kavels in een fraai ontworpen plan binnen Californië;
- Leven in een prachtig stukje Nederland met de uitgebreide voorzieningen van

Horst aan de Maas binnen handbereik.

De veilingzaal van FloraHolland in Venlo.

Snelle distributie van vers product.

Klaarmaken van boeketten.

Op weg naar een tevreden klant.

groenteveiling ZON en biedt plaats
aan ruim honderd bedrijven in de
handel, export en logistiek van groen-
ten.Veiling ZON is de verkooporgani-
satie van en voor professionele onder-
nemers in de tuinbouw. Ze levert aan
circa 800 tuinbouwproducenten -
leden en niet-leden - diensten rondom
de verkoop van groenten en fruit. Zo'n
400 klanten kopen hun verse produc-
ten bij ZON, de jaarlijkse omzet
bedraagt ongeveer 180 miljoen euro.
Trade Parc Venlo is het bedrijven-

terrein van veiling FloraHolland. Hier
zijn de handel en logistiek voor de
Limburgse sierteelt geconcentreerd.
FloraHoland is de leidende Neder-
landse sierteeltveiling, met vestigingen
in Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk,Venlo
en Eelde. In totaal werken er ongeveer
3.000 mensen bij deze veilingorganisa-
tie, die in 2004 een omzet behaalde
van ongeveer 1,9 miljard euro.



“Als ze ervoor kunnen zorgen dat een
zo groot mogelijk deel van de grond
daadwerkelijk kan worden bebouwd,
zie ik een zeer zonnige toekomst voor
Californië”, aldus de commercieel
directeur van Maurice Kassenbouw.
Zijn bedrijf is met 85 mensen vast
personeel marktleider in de kassen-
bouw in Noord Limburg; er is tevens
een vestiging in het Noordhollandse
Nibbixwoud. Buth is enigszins scep-
tisch over het relatief grote ruimtebe-
slag voor groen, water en wonen in de
plannen van Californië.“Dat vindt
iedereen mooi, ik ook. Maar tuinders
willen natuurlijk zoveel mogelijk pro-
ductieve meters, zo kunnen ze de
kostprijs verlagen. Ik hoop dat de toe-
passing van moderne technieken en

“Het zal hier snel vol staan”
Afgaand op de vraag in zijn eigen klantenkring naar ruimte om uit 
te breiden in de glasgroente- en bloementeelt, is Walter Buth opti-
mistisch over de toekomst van Californië. De drang naar verdere
schaalvergroting is enorm, de ruimte om die te realiseren beperkt.

clustering bij de water- en energie-
voorziening zoveel voordeel oplevert,
dat vestiging in het gebied voldoende
rendement oplevert”, zegt hij.Want
het is absoluut duidelijk dat tuinders
alleen van de geboden mogelijkheden
gebruik zullen maken, als ze er econo-
misch voordeel van hebben.
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“Wij zijn voorstander van concentratie,
om er zo voor te zorgen dat elders in
de provincie minder ongewenste ont-
wikkelingen optreden”, aldus directeur
Henk Vijverberg van Milieufederatie
Limburg. Met die ongewenste ontwik-
kelingen doelt hij op uitbreiding op
locaties waar de glastuinbouw meer
schade doet aan andere functies, zoals

natuur en milieu.Vaak zijn op die loca-
ties de ontplooiingskansen voor de
glastuinbouw minder goed.“En dat is
juist een sterk punt van Californië; het
is een gebied waar ook de afzet en
logistiek goed zijn geregeld. Dus daar
heeft moderne, duurzame glastuinbouw
goede kansen”, aldus Vijverberg. Hij is
zeer te spreken over de plannen om in
Californië een type glastuinbouw te
ontwikkelen die minder energie ver-
bruikt, zuiniger omspringt met water en
de lichthinder door assimilatiebelichting
tot een minimum beperkt. Op de vraag
of glastuinbouw vanuit een milieu-oog-
punt wel een te verdedigen bedrijfstak
is, zegt Vijverberg. “Wij zijn realist
genoeg om te beseffen dat glastuin-
bouw een onderdeel is van onze maat-
schappij.Vanuit dat uitgangspunt zijn we
voorstander van duurzame onderne-
mingen, geconcentreerd op een kansrij-
ke locatie.Wij hopen dat Californië op
basis hiervan een aantrekkelijk alterna-
tief is voor die tuinders die nu elders in
Limburg weinig ontwikkelingsmogelijk-
heden hebben. Dat is in het belang van
het milieu, maar ook van die tuinders
zelf.”

Henk Vijverberg, directeur Milieufederatie Limburg

De Limburgse milieufederatie
ondersteunt de ontwikkeling van
Californië tot een modern, duur-
zaam glastuinbouwgebied.Vooral
de concentratie van glastuinbouw
in een gebied met de beste ont-
wikkelingsmogelijkheden spreekt
de milieu-organisatie aan.

Daarbij helpt Maurice Kassenbouw
natuurlijk graag.“Californië is voor ons
in dat verband een uitgelezen moge-
lijkheid. Het gebied ligt letterlijk op
een steenworp afstand van ons bedrijf.
We staan klaar om de tuinders hier
van dienst te zijn”, aldus Buth.Vorig
jaar realiseerde Maurice een uitbrei-
ding van zijn productielocatie, waarbij
vergaande robotisering is toegepast.
“Hiermee kunnen we snel een pro-
duct op maat leveren”, prijst de com-
mercieel directeur zijn producten aan.
De vraag naar grootschalige vesti-
gingsmogelijkheden zit vooral in de
glasgroenteteelt, zo signaleert Buth.
“Daar zijn de prijzen relatief wat
beter geweest in de afgelopen jaren
en die ondernemers willen nu flink
doorgroeien. En er zijn maar weinig
plekken waar dat kan, waar je echt de
ruimte hebt. Niet alleen in letterlijke
zin, maar ook op het terrein van
bouw- en andere vergunningen. Dat is
bij Californië allemaal goed geregeld”,
zo stelt Buth.

Een exotische
naam…

Waar de naam Californië voor de

streek in Horst aan de Maas pre-

cies vandaan komt, is onbekend.

Navraag bij deskundigen leidt tot

de conclusie dat deze - en andere

- exotische namen in de negen-

tiende eeuw zijn gegeven aan dor-

pen en gehuchten.Toen trokken

diverse mensen naar verre oorden

en dat zou hebben geleid tot het

gebruik van namen als Californië,

maar ook Siberië. En in Tegelen is

er nog steeds een gehucht dat

Egypte heet.

De naam Californië voor de streek

kwam in ieder geval al rond 1850

voor. Uit die tijd dateert een docu-

ment waarin wordt beschreven dat

twee muziekgezelschappen uit

Venlo en Horst elkaar troffen in

Californië.Welk stuk ze samen

speelden is niet bekend…

“Concentreer moderne duurzame
glastuinbouw”

Walther Buth.

Henk Vijverberg.



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

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
Kees van Rooij,
JEEN communicatie,Arnhem
Fotografie
Van Assendelft Fotografie, Uden
Digitale druk
Graphiset.nl, Uden

Overname van artikelen met 
bronvermelding is toegestaan.
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Dat is ook het uitgangspunt in het
provinciaal omgevingsplan van Limburg.
Daarin wordt de versterking van het
tuinbouwcomplex in Horst als een van
de majeure projecten gezien. Niet
alleen in economisch opzicht is dat van
groot belang, ook voor de ontwikke-
ling van natuur en landschap speelt het
een belangrijke rol. Door grootschalige
glastuinbouw te concentreren kan
elders de ontwikkeling van natuur en
landschap meer voorrang krijgen.

Randvoorwaarden
Het complex van activiteiten in en
rondom de glastuinbouw – naast de
teelt gaat het dan onder andere om de
veilingen, de handel, transport en
logistiek en de toelevering en dienst-
verlening aan de sector – is voor

Limburg van groot belang. Daarbij is de
provincie de partij die de randvoor-
waarden stelt, de invulling moet komen
van de ondernemers zelf, zo meent
Ger Driessen. Hij is gedeputeerde
voor ruimtelijke ordening, land- en
tuinbouw en natuur en landschap.
Driessen is een groot voorstander van
een gezamenlijke aanpak van het
bedrijfsleven en de lokale overheid,
zoals in Californië het geval is.
”Dat de gemeente Horst als aandeel-
houder deelneemt in deze joint ventu-
re, vind ik een goede zaak. Het laat
ook de ondernemingszin in het gebied
zien”, aldus Driessen.“Daar mag je als
regio trots op zijn, en ik ben dat vanuit
de provincie ook.”

Ruimte
De provincie maakt de ontwikkeling
van Californië mede mogelijk door er
in het planologische beleid ruimte
voor te bieden. Daarnaast speelt de
provincie ook een rol in het onder de

Sleutelproject voor sterke sector in provincie
LimburgDe ontwikkeling van Californië tot een gespecialiseerd glastuinbouw-

gebied past in de visie die de provincie Limburg heeft ontwikkeld. Om
de sterke tuinbouwsector in de provincie verder te ontwikkelen is
concentratie van de bedrijven rondom Horst/Venlo van groot belang.

www.californie.nu
Californië heeft sinds kort een eigen website. Het adres is www.californie.nu.
Op de site staat uitgebreide informatie over het gebied, de organisatie en de
mogelijkheden voor vestiging. Zo vindt u een interview met de tuindersfamilie
Van Leeuwen die onlangs een nieuwe kas heeft gebouwd in Californië. Maar
ook achtergrondinformatie over de mogelijkheden in het gebied is voorhan-
den.Tevens komen de aanpak van Californië BV en de betrokkenheid van de
gemeente Horst aan de Maas op de website aan bod.

aandacht brengen van de economische
potentie van de regio. Zo steunt
Limburg het maken van plannen en
wordt ook de (inter)nationale over-
heid regelmatig gewezen op de voor-
delen die het stimuleren van de ont-
wikkeling in deze regio biedt.
“Verder kunnen we ook het instru-
mentarium van DLG (Dienst Landelijk
Gebied, een samenwerking tussen
provincie en Rijk, red.) inzetten bij de
grondverwerving in het gebied”, aldus
Driessen.
Hij ziet volop kansen voor tuinders
om hun toekomst zeker te stellen
door vestiging in Californië.“Het
grootste risico is dat we deze kans
niet pakken, want dan zetten we ons-
zelf op achterstand”, aldus Driessen.

Stimuleren
Op de vraag of ontwikkeling van
Californië ook moet betekenen dat
uitbreiding op andere locaties in de
provincie moet worden tegengegaan,
reageert de gedeputeerde afwijzend.
“Nee, laten we eerst de glastuinbouw
stimuleren en ruimte geven in de
projectvestigingsgebieden. Dat is altijd
beter dan dingen te verbieden. Ik ga
ervan uit dat bedrijfseconomische
redenen belangrijker zijn om beweging
in de glastuinbouw mogelijk te maken.
Energiekosten zullen vijftien tot twintig
procent lager zijn in Californië en dat
moet de trekker zijn voor onderne-
mers. Economische voordelen en
maatschappelijk ondernemer willen
zijn, dat is onze inzet. Maar eerst
presteren door Californië uitgifterijp
te maken. En voordat je zover bent
moet je geen oude schoenen weggooi-
en als je nog geen nieuwe hebt.
Overigens zullen er altijd redenen zijn
waardoor glastuinbouw ook buiten de
projectvestigingen een plek zal vinden.
Wel geloof ik in een verdergaande
concentratie op den duur.”

Ger Driessen.
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