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Horst aan de Maas, 25 september 2012  

 
Uitbreiding met netto 110 hectare glas 

Glastuinbouwgebied Californië groeit verder 

 
Californië wordt met netto 110 hectare glas uitgebreid aan de westkant van het huidige 

glastuinbouwgebied. “De gunstige locatie, dichtbij afzetmarkten in Nederland, België 

en Duitsland, en de duurzame energie in de vorm van aardwarmte, maken van 

glastuinbouwgebied Californië een aantrekkelijke locatie”, stelt Lodewijk Burghout 

directeur Californië BV. “Dat zien we terug in de interesse van tuinders. Voor ons meer 

dan genoeg redenen om het glastuinbouwgebied uit te breiden.” Geïnteresseerden 

kunnen zich inschrijven voor de nieuwe kavels.  

De totale uitbreiding van Californië omvat 170 hectare. Zo’n 60 hectare daarvan is niet voor 

glas bestemd, maar voor de opslag van regenwater en groen zodat de kassen mooier in het 

landschap passen. Het nieuwe gebied sluit aan op het huidige glastuinbouwgebied. “Met 

Californië biedt de regio ruimte om te ondernemen in alle opzichten, zowel letterlijk als 

figuurlijk”, reageert Noud Janssen, voorzitter van de LLTB. “Dat is waar ondernemers, de 

sector en de hele regio profijt van zal hebben. Vandaar dat wij glastuinbouwgebied Californië 

ondersteunen bij hun uitbreiding.” 

Voordelen 

Californië heeft een aantal voordelen. Zo kunnen tuinders er bijvoorbeeld gebruik maken van 

aardwarmte, een duurzame vorm van energie. Aardwarmte geeft een aantoonbaar financieel 

voordeel en de zekerheid van een vaste kostprijs. Erg waardevol in onzekere tijden. Niet 

voor niets is duurzaamheid net als maatschappelijk draagvlak één van de belangrijke pijlers 

onder de ontwikkeling van glastuinbouw op Californië. Maar er is ook de mogelijkheid om 

een teveel aan elektriciteit terug te leveren aan het netwerk en Californië zoekt naar 

mogelijkheden om CO2 vanuit aanliggende industrieën beschikbaar te krijgen voor tuinders. 

 

Janssen: “In Noord-Limburg is tuinbouw integraal en onlosmakelijk verbonden aan de regio. 

Van oudsher is de tuinbouw een belangrijke economische drager van het gebied. Ondanks 

en wellicht juist nú de tuinbouw het tij tegen heeft, ben en blijf ik overtuigd van het 

perspectief voor de glastuinbouw, juist in deze regio. We moeten nu het pad effenen en 

investeren in kwalitatief goede nieuwe ruimte, zodat de regio ondernemers die willen 

doorontwikkelen, kan faciliteren op het moment dat het nodig is.”  

Kavels beschikbaar 

Californië heeft op dit moment nog enkele kavels in de verkoop. Voor het beschikbaar krijgen 

van nieuwe kavels aan de westkant zijn bestemmingsplannen en vergunningen nodig. 

Daarvoor worden tekeningen gemaakt en procedures opgestart. “Hier zijn we nu druk mee 

bezig. Dit gebeurt in goede samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas”, aldus 

Burghout. Door hier tijdig mee te starten, zorgt Californië ervoor dat er voldoende aanbod 



aan kavels voor tuinders is. Geïnteresseerden voor een kavel, kunnen dit kenbaar maken bij 

Peter Korsten.  

 

Over Californië 

Ten noordwesten van Venlo ontwikkelt Californië BV glastuinbouwgebied Californië. Een 

glastuinbouwgebied dat volop kansen biedt voor tuinders en daarmee een toekomst geeft aan de 

Nederlandse glastuinbouwsector. Tegelijkertijd werkt Californië BV aan een veilige, groene 

leefomgeving voor omwonenden, aan voldoende werkgelegenheid en innovatieve en duurzame 

oplossingen voor energie en milieu zoals  aardwarmte. Dat is goed voor de Nederlandse 

glastuinbouwsector, de leefbaarheid in de regio en de provincie Limburg.  

Californië voor een gezonde toekomst onder glas.  
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Noot voor de redactie niet voor publicatie. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact 

opnemen met Lodewijk Burghout 06 -10 373 932 of l.burghout@californie.nu. Of Peter 

Korsten 06 - 26 46 28 87 of p.korsten@californie.nu . Of kijk op de website 

www.californie.nu. 
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