
Bewegwijzeringborden
klaar voor plaatsing
Als de weergoden hadden willen meewerken, dan was de 
plaatsing van de nieuwe bewegwijzering in  Californië 1 
al achter de rug geweest. Door de sneeuw en vooral de 
vorst hebben de werkzaamheden enkele weken ver-
traging opgelopen. Maar zo gauw het even kan worden 
de borden geplaatst. De in totaal veertien bewegwijzeringborden die vanaf de 
kruising Horsterweg en Sevenumseweg komen te staan, zijn op de bewoners-
avonden besproken en mede op advies van de gemeente aangepast. Volgens Harry 
Buijs, projectleider Realisatie, is het cruciaal dat al het verkeer via de rotonde 
op de Horsterweg van en naar Californië wordt geleid. De totale productie- en 
 plaatsingskosten van de nieuwe borden bedragen 15.000 euro.
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De glastuinbouw maakt een roerige 
tijd door. Eind 2008 begon de krediet-
crisis en 2009 was met name in de 
prijsvorming een slecht jaar. Ondanks 
deze sectorbrede ongunstige omstan-
digheden zijn in 2009 op Californië toch 
drie nieuwe kassen verrezen.  Wijnen 
Paprika’s bouwde 20 hectare en West-
burg vergrootte met 7 hectare het reeds 
bestaande bedrijf dat in 2005 als eerste 
op Californië is gerealiseerd.

Dit jaar zal in Nederland relatief weinig 
nieuwbouw van kassen plaatsvinden. 
Toch zijn de lange termijn vooruitzichten 
onverminderd positief. De glastuinbouw 
blijft een belangrijke sector voor de 
Nederlandse economie. De inzet van het 
Rijk binnen de sector is gericht op duur-
zaamheid en innovatie, zo lichtte premier 
Balkende op de nieuwjaarsreceptie van 
het Productschap Tuinbouw toe. 

Juist op Californië kan deze ambitie 
worden waargemaakt. Duurzaamheid en 
innovatie hebben immers een bepaalde 
schaal nodig. Deze schaal kan prima in 
Greenport Venlo worden geaccommo-
deerd; dicht bij een omvangrijk afzetge-
bied en met een groot logistiek netwerk.

Om dit einddoel te realiseren gaan we in 
Californië in 2010 door met investeren 
in duurzaamheid en innovatie. Naast de 
uitvoering van het groenplan wordt ook 
de Vinkenpeelweg gerealiseerd, waardoor 
de Sevenumseweg wordt ontlast van 
vrachtverkeer. Op het gebied van energie 
wordt dit jaar een start verwacht van 
boringen naar geothermie, ofwel aard-
warmte. 

Kortom: een jaar om te blijven bouwen 
aan de toekomst van de tuinbouwsector 
in Greenport Venlo.
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Tomatenteler Bas van Leeuwen: 
‘Prettig gebied om te werken en 
te wonen’

Fietspad en verlichting 
Sevenumseweg afgerond

Groenimpuls samen met
bewoners 

Californië bouwt verder 
aan toekomst

Lange termijn vooruitzichten glastuinbouw onverminderd positief.
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‘Prettig gebied om te 
werken en te wonen’

Cherry´s
Westburg BV is een echt familiebedrijf, 
waarvan de roots in het Westland 
(De Lier) liggen. De tomatenkwekerij 
wordt geleid door Aad, Annie en hun 
zoons Bas en Ton van Leeuwen. Aad 
van Leeuwen is 24 jaar geleden in de 
teelt van de cherrytomaten gestapt. 
Vandaag de dag zijn het cherry’s met de 
aansprekende rasnamen Claree (rood), 
Summersun (geel) en Heartbreaker 
(pruim). Alle tomaten worden los van 
de tros geoogst en geheel naar wens 
van de klanten verpakt. Om deze 
sorteer- en verpakkingsactiviteiten zo 
efficiënt en snel mogelijk te kunnen 
klaren staan in de 3.000 m2 grote loods 
een zestal hightech inpaklijnen paraat. 
“Hiermee sorteren we op kleur en 
maat en verpakken vervolgens in stan-
daarddoosjes. Desgewenst ook in drie-
hoeksschaaltjes, bekers, mixverpakkin-
gen of meeneemzakjes. CocktailQueen 
is het huismerk, de rest zijn allemaal 

bouwhoogte. Bovendien scheelt het 
uiteindelijk natuurlijk ook in de totale 
investering”, zo verduidelijkt Bas het 
genomen bouwbesluit. Op het gebied 
van energiebesparing bevat de nieuwe 
kas een tweetal echte noviteiten. Zo zijn 
de gevels niet meer van glas, maar van 
acrylaat. Deze wand heeft, met behoud 
van de lichtdoorlatendheid, een isola-
tiewaarde die 50% hoger ligt dan glas. 
Verder is het geplaatste schermdoek 
van een brandwerend materiaal dat 
overdag nog meer directlichtdoorlatend 
is en tevens een zeer hoge energiebe-
sparing heeft.

Personeel
Bij Westburg BV - een combi van 
Westland en Limburg - zijn in de zomer 
125 fte in dienst. Het arbeidsintensieve 
oogsten gebeurt door een grote groep 
scholieren uit de omliggende dorpen, 
parttimers en een aantal Poolse sei-
zoenarbeiders. De personeelswerving 
is volgens Bas van Leeuwen niet echt 
een probleem. Afgezien van een enkele 
advertentie in de huis-aan-huisbladen, 
leveren voornamelijk de onderlinge 
scholierencontacten voldoende nieuw 
personeel op.

Toekomst
Bas van Leeuwen heeft het in Californië 
prima naar de zin. “Het is gewoon een 
prettig gebied om te werken en te 
wonen.” En ondanks de huidige econo-
misch mindere tijden voorziet hij voor 
de Nederlandse glastuinbouw ruim vol-
doende kansen. “Ik zie zeker nog groei-
mogelijkheden in landen als Duitsland, 
Engeland, maar ook Rusland. De kracht 
van de Nederlandse tuinbouwsector is 
dat we heel betrouwbaar zijn in levering 
en kwaliteit en dat we klantspecifiek heel 
snel kunnen schakelen. In het buitenland 
verloopt dat allemaal een stuk trager.”

privatelabels van de verschillende 
afnemers”, aldus Bas. De afzet van alle 
tomaten verloopt uiteindelijk via de 
naburige verkooporganisatie ZON en 
Vers Direct Nederland. 

Nieuwbouw
Ondanks de in januari 2009 reeds 
rondwarende financiële crisis, is toen-
tertijd heel bewust het besluit voor 
de bedrijfsuitbreiding genomen. “De 
belangrijkste reden was de groeiende 
vraag naar ons product die tijdelijk 
op twee huurlocaties geteeld werd. 
Prijstechnisch gezien was het toen 
gewoon interessant om te gaan bou-
wen.” De bouw, uitgevoerd door 
Maurice Kassenbouw uit Horst, heeft 
van april tot eind september geduurd. 
Inmiddels is de eerste teelt al een 
heel eind op gang. Toch is nog niet 
alles compleet. In de loop van dit jaar 
volgen nog twee warmtekrachtkoppe-
linginstallaties (WKK’s) met een totale 
capaciteit van 6 megawatt. De verlate 
plaatsing van deze WKK’s heeft alles 
te maken met het feit dat de huidige 
teruglevercapaciteit aan het stroom-
net nog niet toereikend is. Kwekerij 
Westburg levert uiteindelijk zo’n 
30.000.000 kilowatt stroom per jaar 
terug aan het elektriciteitsnet.
Hoewel de bouwhoogtes in de 
glastuinbouw in de afgelopen jaren 
alleen maar verder zijn gestegen, 
reikt de goothoogte van de nieuw-
ste Westburg-kas ‘slechts’ tot zes 
meter. “Teelttechnisch gezien heb-
ben wij geen voordelen van een extra 
meter  bovenop de reeds bestaande 

Met de bouw van een splinter-
nieuwe 6,5 hectare grote kas, is 
tuinbouwbedrijf Westburg BV 
afgelopen jaar gegroeid naar een 
glasoppervlak van 14 hectare. 
Op drie aan elkaar grenzende 
locaties in het Grubbenvorster 
tuinbouwgebied worden nu zo 
wat het hele jaar door cherry-
tomaten geteeld. Niet alleen de 
overbekende ronde rode, maar 
ook gele en pruimcherry’s gaan 
vanuit Californië op weg naar 
binnen- en buitenlandse klanten.

De nieuwe kas van Westburg BV heeft een 
wand van acrylaat (links).

Bas van Leeuwen
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Naam: Sander Simons (43)
Functie: bestuurslid van buurtvereniging Californië en als zodanig voor bewoners het aanspreekpunt voor alle 
 ontwikkelingen in en rond Californië.

‘De bestaande communicatie vind ik voldoende’ 
Wat vindt u van de communicatie over alle  infrastructurele ontwikkelingen?
“De bestaande communicatie via nieuwsbrief en infor-
matieavonden vind ik voldoende. Ook de bewoners hier 
hebben blijkbaar geen vragen, want ze bellen mij niet of 
nauwelijks. Ik denk wel dat ze al het vergaderen een beetje 
moe zijn. Wel zou ik zelf graag meer duidelijkheid hebben 
over de ontsluiting van Californië op de Greenportlane. De 
Sevenumseweg is echt veel en veel te druk. Hierover heb 
ik al vaker mijn beklag gedaan. De problemen worden echt 
niet alleen door Californië veroorzaakt, het is een totaal 
probleem van Klavertje 4. De verkeersdrukte wordt mede 
veroorzaakt door de aanleg van de Floriade en de afsluiting 
van Heierhoeve. Het nieuwe fietspad is weliswaar een hele 
goede zaak, maar ze moeten het wel zo snel mogelijk hele-
maal tot het dorp doortrekken.”

Infrastructuur krijgt vorm 
De infrastructuur binnen het tuinbouwgebied Californië is een belangrijk 
punt van aandacht. Terwijl enkele projecten al weer reeds zijn afgesloten, 
verkeren andere nog in de opstartfase. Een korte terug- en vooruitblik 
met Harry Buijs, projectleider Realisatie. 

Fietspad en verlichting 
Sevenumseweg 
Vanaf de kruising met de Horsterweg 
ligt nu aan de Horster kant van de 
Sevenumseweg een 2.100 meter lang 
vrijliggend fietspad, deels gescheiden 
door bomen. De aanleg is volgens 
Buijs zonder noemenswaardige pro-
blemen verlopen. De start van het 
fietspadproject was in april 2009 
en al vóór de bouwvakvakantie was 
het grootste deel van alle werk-
zaamheden uitgevoerd. Eind vorig 
jaar is het nieuw aangelegde fietspad 
langs de Sevenumseweg door aan-
nemer Janssen De Jong opgeleverd. 

Ter  plekke brandt inmiddels ook de 
nieuwe straatverlichting. Zeker in 
de afgelopen donkere en sombere 
winter maanden geen overbodige luxe. 
De straatverlichting langs het fietspad 
is, geheel conform specificaties van 
de gemeente Horst, aangelegd door 
Enexis Lighting. 

Drukriolering
Daar waar eerst alleen de kassen in 
het tuinbouwgebied Californië op de 
nieuwe drukriolering zouden worden 
aangesloten, hebben nu ook alle bewo-
ners op Horster grondgebied langs 
de Sevenumseweg een aansluiting. 
De financiering hiervan komt deels 

van Californië BV. De drukriolering is 
aangelegd onder het nieuwe fietspad. 
Buijs: “Bij de aanleg van deze riolering 
zijn ook enkele doorgangen naar de 
overkant van de weg gemaakt. Dit om 
de woningen en gebouwen op Venloos 
grondgebied langs de Sevenumseweg 
in de toekomst aan te kunnen sluiten.” 
Volgens Buijs is hierover inmiddels met 
de gemeente Venlo contact geweest 
en zijn er gemeentelijke toezeggingen 
dat de bewuste panden in de eerste 
helft van 2010 zullen worden aange-
sloten. Op dit moment is de drukri-
olering nog een verantwoordelijkheid 
van Californië BV. Maar uiteindelijk 
komt die verantwoordelijkheid, evenals 
over het wegennet in het hele gebied 
Californië, bij de gemeente Horst aan 
de Maas te liggen. 

Vinkenpeelweg en Aartserfweg
De aanleg van de Vinkenpeelweg, 
een van de twee ontsluitingswegen 
in het gebied, staat inmiddels in de 
steigers. De weg die uiteindelijk op 
de Horsterweg zal uitkomen, zit sinds 
eind januari in het aanbestedingstraject. 
Dit betekent dat gedurende een viertal 
weken gegadigden voor de aanleg zich 
kunnen melden. Eind februari, begin 
maart is dan uiteindelijk bekend welke 
aannemer/wegenbouwer het project 
mag gaan uitvoeren. En als alles geheel 
volgens plan verloopt, begint dan in de 
tweede week van maart de uitvoering.

Het fietspad langs de Sevenumseweg is 2.100 
meter lang.

Sander Simons

De nieuwe straatverlichting langs het fietspad.



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” wordt toege-
stuurd aan betrokkenen en belang-
stellenden 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
Te bereiken mijlpalen 1ste helft ’10:
• start aanleg Vinkenpeelweg in maart 
•  Plaatsing bewegwijzeringborden in 

februari/maart
•  aanplant aanvullende groenvoor-

ziening fase 3 in april 
• oprichting Coöperatie Californië u.a.

Te bereiken mijlpalen 2de helft ’10:
•  overdracht openbaar gebied 1e en 

2e fase
•  start eerste boring aardwarmte 

(4e kwartaal)
•  start realisatie 150 KV station

Ondanks het feit dat Californië in de 
eerste plaats een agrarische bestem-
ming heeft, wordt er zeker ook aan-
dacht geschonken aan groen. Californië 
BV heeft hiervoor in samenspraak 
met bewoners, de Stichting Horster 
Landschap en de Groengroep Vrienden 
van Sevenum een groenplan opgesteld. 
Afgelopen jaar zijn de eerste werk-
zaamheden van start gegaan die het 
gebied een groenimpuls moeten geven. 
Zo zijn er verspreid in het gebied 
vele tientallen bomen aangeplant, is 
een reeds bestaande salamanderpoel 
opnieuw ingericht en zijn er semi-
verharde voetpaden aangelegd. Deze 
paden leiden allemaal naar het grotere 
wandelpad dat door het hele tuinbouw-
gebied loopt. “Er is een beheersplan 
opgesteld, dat moet zorgen voor een 
langdurig behoud door de tuinders 
zelf. Met alle beplanting willen we het 

Resultaten seismologisch 
onderzoek zeer bemoedigend 

Aardwarmte als dé onuitputte-
lijke en schone energiebron lijkt 
voor de glastuinbouw in Californië 
weer een stukje dichterbij geko-
men. In oktober van het afgelopen 
jaar onderzocht het Duitse bedrijf 
DMT een maand lang de opbouw 
en samenstelling van de bodem 
tot ruim twee kilometer diepte. 
En niet alleen in Grubbenvorst en 
Horst. 

Met behulp van kunstmatig opge-
wekte trillingen is de bodem in de 
wijde regio, zelfs tot in Duitsland toe, 
in kaart gebracht. Eind januari heeft 
VITO, het Belgische onderzoeksbureau 

dat Californië BV en Wijnen Paprika’s 
in dit hele proces begeleidt, de eer-
ste resultaten van het seismologisch 
onderzoek gepresenteerd. Volgens 
Lodewijk Burghout, directeur van 
Californië BV, heeft VITO al veel erva-
ring opgedaan in België en Duitsland. 
“Zij hebben voor ons het bestek 
geschreven, de verschillende partijen 
geïnformeerd en ook de hele Europese 
aanbestedingsprocedure begeleid. 
Daarbij is tenslotte DMT uit Essen als 
beste uit de bus gekomen. Die hebben 
inmiddels onderzoeken verricht en uit 
de ingewonnen informatie blijken eer-
dere aannames uit te komen. We zijn 
dan ook zeer enthousiast naar aanlei-
ding van de bevindingen van VITO”, zo 
laat Burghout verheugd weten. Samen 
met tuinbouwbedrijf Wijnen Paprika’s 
is gebiedsontwikkelaar Californië BV 
opdrachtgever van het seismologisch 
onderzoek. Toch blijft het volgens 
Burghout nog wel even spannend en 

glasfront van de bestaande en toekom-
stige kassen onderbreken en zo goed 
mogelijk in het totale gebied inpassen”, 
laat Harry Buijs, projectleider Realisatie, 
weten. In het kader van de groenim-
puls heeft Californië BV tevens geld ter 
beschikking gesteld voor een erfverfraai-
ingsproject. Hierbij zijn enkele erven 
in de naaste omgeving van Californië 
verfraaid met bomen, geleverd door de 
Stichting Horster Landschap. 

Groenimpuls samen met bewoners 

moet een eerste boring worden afge-
wacht. 
De volgende stap is het maken van 
technische berekeningen met zaken 
als broncapaciteit, levensduur van 
de warmwaterbron en het boorplan. 
Verder gaat Californië BV in samen-
werking met Wijnen het businessplan 
verder uitwerken. “Wij hopen dit in 
het eerste kwartaal van dit jaar af te 
kunnen werken.” Vervolgens gaan de 
opdrachtgevers aan de slag met finan-
ciers en garantstellers om de kosten 
van de twee benodigde boringen, in 
totaal acht miljoen euro, te kunnen 
bekostigen. Als alles volgens plan ver-
loopt start de eerste boring nog in het 
laatste kwartaal van dit jaar. 

Een colonne van speciale meetvoertuigen bezig met het seismologisch onderzoek.

De salamanderpoel en aangeplante bomen 
langs de Aartserfweg.


