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Snelle ontwikkelingen in 
nieuw tuinbouwgebied
Californië ontwikkelt zich razendsnel. De productie loopt, nieuwe 
bedrijven vinden een thuis en de uitbreidingen gaan door. Een gesprek 
met Lodewijk Burghout, de nieuwe directeur van ontwikkelingsbedrijf 
Californië BV.
“De tomaten en 
komkommers 
uit de nieuwe 
kassen vinden 
hun weg naar 
de consument. 
Binnenkort staan 
de eerste kassen 
met paprika’s van 
tuinbouwbedrijf 
Wijnen en tuin
bouwbedrijf 
Westburg breidt 
uit met 7,5 hec
tare cherrytomaten. De trend van 
grootschaligheid zet door. gezien 
de marktomstandigheden is dat 
ook noodzakelijk,” aldus Lodewijk 
Burghout.
Hij nam het stokje over van Paul 
Jansen. Burghout is geen onbekende 
op Californië; hiervoor was hij verant
woordelijk voor de planontwikkeling 
en realisatie. Die kennis en ervaring 
komen goed van pas: “De contacten 
met grondeigenaren, omwonenden, 
gemeente en de tuinbouwsector zijn 
belangrijk om de vaart in het proces 
te houden”.
De werkwijze van Californië verandert 
niet. “Samen met een aantal bewoners 
en de gemeente kijken we nog eens 
goed naar de landschappelijke inpas
sing van Californië. De eerste bijeen
komst met buurtbewoners hiervoor 
is inmiddels geweest”. “een andere 
uitdaging is energie. De  stijgende 

 energieprijzen 
 hebben een enorm 
effect op de tuin
bouw. De vraag 
naar alternatieve 
energievormen 
wordt steeds rele
vanter. Californië 
is, samen met 
tuinbouwbedrijf 
Wijnen, een pilot 
gestart om de 

mogelijkheden 
van aardwarmte 

te onderzoeken. Die energie is zeer 
schoon en wordt vanzelf aangevuld in de 
diepe ondergrond. Deze vorm van ener
gie past goed bij de uitgangspunten van 
duurzaamheid van greenport venlo.”
Burghout heeft een duidelijke visie 
op verdere uitbreiding van groot
schalige tuinbouwlocaties: “Om de 
regionale economie op peil te houden, 
is het noodzakelijk om het glas dat 
de komende jaren verdwijnt elders 
te compenseren. veel verspreide 
 bedrijven verdwijnen omdat ze te klein 
worden en uitbreiding niet mogelijk 
is. Schaalvergroting biedt mogelijk
heden om te investeren in innovatie en 
duurzaamheid”. Maar, zo zegt hij “we 
moeten dan ook de omgeving van die 
projecten, de locaties waar geen geld 
wordt verdiend, koesteren en mee 
laten profiteren van de econo mische 
ontwikkeling die de glastuinbouw 
 mogelijk maakt.” 
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Plan voor aanvullende groen
voorzieningen Californië

Duurzaamheid als uitgangspunt

Harry Buijs, aanspreekpunt 
omwonenden en ondernemers

Lodewijk Burghout, de nieuwe directeur van 
Californië.
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Aanvullend groen voor
aantrekkelijk Californië
De komst van de nieuwe kassen verandert het aanzicht van de omge-
ving ingrijpend. Dit kan ook positief uitpakken. Samen met de omwo-
nenden maakt Californië een plan voor aanvullende groenvoorziening 
rondom het tuinbouwgebied.

Om de kassen minder kolossaal te 
laten lijken en het gebied aantrek
kelijker te maken voor omwonen
den, worden in Californië de nodige 
groenvoorzieningen aangebracht. 
Naast het ‘verplichte’ groen zoals dat 
is afgesproken met de gemeente en 
de ondernemers, gaat Californië in 
overleg met de omwonenden extra 
groenaccenten aanleggen. 

aanvankelijk leek het logisch om de 
kassen ‘in te pakken’ in het groen.
“Maar voortschrijdend inzicht leert 

ons dat inpassen beter is dan inpakken”, 
zei Paul Jansen indertijd al.
“Je kunt dan tegelijk een combinatie 
maken met duurzaam waterbeheer en 
opvang.” inmiddels zijn de eerste inpas
singen al gerealiseerd.

er is uitgebreid overleg geweest met 
de gemeente over de groenvoorzienin
gen. Ook de omwonenden hebben een 
belangrijke stem in dit proces. Met de 
bewoners hebben op 9 juli en 20 augus
tus in Horst de eerste besprekingen en 
een veldbezoek plaatsgevonden.

Opening 
Californië 
groot succes
Vrijdag 7 maart jongstleden 
werd glastuinbouwgebied 
Californië officieel geopend. 
Een mooie dag met een fees-
telijk tintje en smakelijke 
tomaatjes als openingsritueel.

De opening vond plaats bij 
Kwekerij gielen, met haar 
 tastytom tomaten één van de 
eerste ‘bewoners’ van Californië. 
voorzitter van de Raad van 
Commissarissen Henk Benjamins 
en ouddirecteur Paul Jansen hiel
den een toespraak. De openings
handeling werd verricht door 
gouverneur Leon Frissen. Hij 
plukte, samen met tuinder gielen 
en Paul Jansen, de eerste tomaat 
van de plant. Cabaretier Marcel 
Harmsen kreeg de lachers op zijn 
hand toen hij de verschillende 
hoofdrolspelers op de hak nam.

Uit een interview met tuinders 
gielen en van Lipzig kwam duide
lijk naar voren dat grootschalige 
bedrijven noodzakelijk zijn voor 
een verantwoorde kostprijs. 
gunstig bijeffect is dat tuinders 
op deze manier in staat zijn hele
maal opnieuw te beginnen. Ze 
kunnen vanaf de start werken 
met nieuwe technieken, een opti
male infrastructuur aanleggen en 
volop experimenteren met duur
zaamheid. 

Na het officiële gedeelte was er 
een ontvangst in de gezellig aan
geklede bedrijfshal. De gasten, 
onder wie opvallend veel buurt
bewoners, maakten het geheel 
compleet. Californië vormt één 
van de eerste officiële invullin
gen van het concept greenport. 
Uiteindelijk zal Californië een van 
de belangrijkste drijvende krach
ten zijn achter agrarisch, onder
nemend NoordLimburg.

Bewonersavond
Op de bewonersavond op 28 april kwam de groenvoorziening ook aan de 
orde. andere punten die onder de aandacht werden gebracht zijn de veilig
heid van fietsers op Nieuw erf (stroken worden weggehaald), bouwverkeer 
Sevenumseweg (meer via andere wegen rijden) en wateroverlast. voor dit 
laatste thema worden de gemelde problemen individueel bekeken en indien 
mogelijk opgelost.

De eerste groenvoorzieningen in Californië zijn aangelegd.
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Duurzaamheid, de 
X-factor van Californië 
Het vooruitstrevende, duurzame karakter van Californië trekt topon-
dernemers aan. Zo worden aan de Aartserfweg de eerste contouren 
zichtbaar van de nieuwe kassen van Wijnen Paprika’s. De opzet is om 
hier uiteindelijk een bedrijf van maar liefst 56 hectare glas te bouwen, 
goed voor 18 miljoen kilo paprika’s per jaar.

in 2008 wordt de eerste fase, 11 hec
tare nieuwbouw, afgerond. in 2009 
komt daar nog 22 hectare bij en als 
alles volgens plan verloopt, wordt in 
2011 de laatste 23 hectare nieuw
bouw toegevoegd. Met deze hectares, 
vergelijkbaar met 85 voetbalvelden, 
verdrievoudigt Wijnen Paprika’s de 
omvang van haar huidige bedrijf in 
egchel. Julian Santegoeds, die samen 
met Pieter en twan Wijnen de direc
tie van Wijnen Paprika’s vormt, legt 
uit waarom het bedrijf voor Californië 
heeft gekozen: “We zochten naar 
ruimte voor schaalvergroting, dichtbij 
onze huidige kassen in egchel zodat 
we één sorteercentrum kunnen hante
ren. Californië biedt ruimte aan groot
schalige tuinbouw en dat is in Noord 
Limburg uniek. Schaalvergroting is 
belangrijk omdat investeringen in 
onder andere (duurzame) energie en 
teeltsystemen nu eenmaal beter ren
deren bij een groter glasoppervlak. 
Bovendien appelleert Californië erg 
aan onze duurzame wijze van onder
nemen.” 

Energiekosten terugdringen
De paprikateler vindt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen belangrijk. 
De kassen zorgen door hun bijzon
dere hoogte van 7,07 meter voor 
een goede klimaatbeheersing. Om de 

kassen goed te isoleren, worden zij
schermen en extra isolerende dubbele 
bovenschermen aangelegd. allemaal 
maatregelen die de energiekosten 
terugdringen. De energie verzorgt 
Wijnen Paprika’s met een eigen ener
giecentrum, waar 6 WKK’s (warm
tekrachtkoppelingen) 20 megawatt 
elektriciteit opleveren. Hiervan wordt 
energie voor maar liefst 15.000 huis
houdens teruggeleverd aan het net. 
Wijnen Paprika’s teelt op arbo vrien
delijke hangende goten en de bestrij
ding van ziektes en plagen gebeurt 
zo biologisch mogelijk. Daarnaast is 
Wijnen Paprika’s een voorloper op 
het gebied van het gebruik van aard
warmte. (zie kader)

De nieuwbouw van 33 hectare door Wijnen Paprika’s is van start gegaan. V.l.n.r. Pieter Wijnen, 
Twan Wijnen en Julian Santegoeds.

aardwarmte is de warmte in het 
aardoppervlak. gemiddeld is de tem
peratuur op 100 meter diepte 15 ºC 
en neemt met elke 100 meter diepte 
3ºC toe. “aardwarmte is van alle 
tijden”, zegt Jan ammerlaan, advi
seur in de tuinbouw en projectleider 
van het onderzoek naar het gebruik 
van aardwarmte dat Californië B.v. 
samen met Wijnen Paprika’s uitvoert. 
“Kijk maar naar de thermenbaden 
of geisers in iJsland. Het gebruik van 

aardwarmte als energiebron staat in 
Nederland nog in de kinderschoenen. 
in Duitsland en Frankrijk worden er 
al huizen mee verwarmd.” Bij aard
warmte als energiebron, wordt er 
warmte onttrokken aan warm water 
dat uit de aarde wordt opgepompt 
via de zogenaamde productieput. Het 
afgekoelde water gaat via de injectieput 
weer terug de aarde in. ammerlaan: “Je 
hebt alleen elektriciteit nodig voor het 
oppompen van het water. aardwarmte 
is CO2 vrije energie en dus volledig 
duurzaam. Dit systeem kan naar ver
wachting minimaal dertig jaar draaien.” 
“tNO en vitO onderzoeken de geo
logische kenmerken van Californië en 
wijdere omgeving. er wordt bekeken 
of er een bel water aanwezig is met 

een natuurlijke druk en voldoende 
omvang”, aldus ammerlaan. “voor de 
tuinbouw is water met een tempera
tuur van 60 a 70ºC ideaal. als dat 
aanwezig is, moeten er tot bijna twee 
kilometer diepte putten geboord 
worden. Die boringen zijn kostbaar, 
een eerste boring kost al miljoe
nen. een volledige installatie zoals in 
Bleiswijk kostte ca 6 miljoen euro. 
De oppervlakte van de kassen moet 
groot genoeg zijn om een aardwarm
tebron volledig te kunnen benutten 
en rendabel te maken. Op Californië 
moet dat kunnen. Wijnen Paprika’s 
en Californië B.v. willen deze moge
lijkheid dan ook niet onbenut laten 
en zetten samen de eerste stappen.”

Aardwarmte, 
energie in zijn 
meest duurzame 
vorm



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. 0774779577, fax 0774779750
email: 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
Digitale druk
graphiset.nl, Uden
 
Overname van artikelen met 
bronvermelding is toegestaan.
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Stand van zaken
Bereikte mijlpalen 1ste helft 
2008:
•   7 maart 2008: officiële ope

ning Californië
•  april 2008: bestemmingsplan 

Californië goedgekeurd door 
gedeputeerde Staten van de 
Provincie Limburg.

•  start bouw 33 hectare door 
Wijnen Paprika’s

•  uitbreidingsplannen westburg 
voor 7,5 hectare

Te bereiken mijlpalen in 
2de helft 2008:
•  Verleggen aartserfweg gereed 

in september
•  nieuwe rotonde op Hortweg 

gereed in oktober
•  eerste teelt wijnen Paprika’s 

in december 2008
•  aanvullingen groenvoorzienin

gen fase 1 in oktober
1ste helft 2009:
•  uitgifte en start bouw op 

kavel 1 (15 hectare)

Aanpassingen website
Binnenkort gaan wij onze website 
www.californie.nu actualiseren. Zo 
kunt u straks sneller, beter en uitge
breider informatie vinden. We willen 
via onze site niet alleen informatie 

Harry Buijs is sinds april projectleider 
Realisatie van Californië. Hij stuurt 
in deze functie onder andere de uit
voerende partijen aan en verzorgt 
de communicatie met de omgeving. 
“Californië staat als project dicht bij 
de bewoners. ik heb mezelf tijdens de 

Deel van Aartserfweg verlegd 
De aartserfweg, die 
midden in het gebied 
Californië ligt, wordt 
gedeeltelijk verlegd. 
voor een goede door
stroming van verkeer 
en ruimte voor afwa
tering is een breder 
profiel nodig. een profiel 
bestaat uit de opvolging 
van slootbermweg
bermsloot en neemt 
daardoor nogal wat 
ruimte in beslag. Bij het grootste deel 
van de aartserfweg levert dit geen 
probleem op en biedt de bredere weg 
voldoende ruimte aan veilige fietsstro
ken voor recreanten en scholieren die 
in Californië seizoenswerk verrichten. 
De lus die in het zuidelijke deel van de 
weg ligt, leende zich niet goed voor 

Harry Buijs nieuwe project leider 
Realisatie

Betere afwikkeling verkeer en water door 
verlegging Aartserfweg. 

verbreding. Daarom is besloten de 
weg hier te verleggen, zodat die beter 
aansluit op de Sevenumseweg. Het 
verleggen van dit deel betekent ook 
dat het bestaande groen kan worden 
gehandhaafd en uitgebreid.

laatste informatieavond 
aan de bewoners 
gepresenteerd als het 
aanspreekpunt voor 
vragen en opmerkin
gen. We vinden het 
belangrijk dat we zo 
direct mogelijk contact 
hebben met de onder
nemers en omwonen
den van Californië”, 
vertelt de 33jarige 
projectleider enthou
siast. Buijs is civiel 

ingenieur en werkt al tien jaar in de 
gebiedsontwikkeling. “Bij gemeenten 
werk je vaak op een eiland, maar bij 
Californië sta je midden in de innova
tieve ontwikkelingen. Het is een pret
tige organisatie waar je binnen korte 
tijd grote slagen kunt maken. en dat 
doen we in goed overleg, waarbij ik 
als spin in het web kan fungeren.” 

Harry Buijs, spin in het web bij Californië.

verstrekken, we hopen ook reacties 
en ideeën van u te krijgen. in de vol
gende nieuwsbrief leest u meer. Houd 
tot die tijd onze website in de gaten. 


