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Pia Teeuwen

Van: Greenport Duin- en Bollenstreek <communicatie@greenportdb.nl>

Verzonden: donderdag 24 november 2022 17:30

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / november 2022

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

 

Uitbreiding bestuur Greenport Duin- en Bollenstreek 

  

Alweer enige tijd geleden is Kees Bakker toegetreden als bestuurslid van onze Greenport. 

Kees is senior opleidingsmanager en hotspotmanager Yuverta mbo Aalsmeer. "De sector 

is altijd gebaat bij en op zoek naar goed gekwalificeerde mensen. Als groene opleider 

kunnen wij hierin van betekenis zijn: of het nu gaat om het bijscholen van medewerkers, 

het verzorgen van masterclasses of onze studenten inzetten in projectopdrachten 

afkomstig van de bedrijven uit de Bollenstreek, we leveren op die manier een mooie 

bijdrage aan ontwikkelingen in de sector." 
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Lancering verjaardagskalender iconische kwekersvrouwen 

in de bollensector 

Marjolein van Ruiten en fine art fotografe Marieke treffers zochten naar de vrouwen in de 

bloembollensector. Het doel: twaalf bijzondere fotoportretten die de diversiteit in de 

bloembollensector op een nieuwe manier laat zien. Naast de foto's is er ook een kalender 

gemaakt. Iedere maand heeft een eigen vrouw met een kraag van haar eigen bloemen. 

Op vrijdag 16 december lanceren wij de kalender, samen met KAVB Kring 

Bloembollenstree en LTO Noord afd. Duin- en Bollenstreek. Vanaf zaterdag 17 december 

tot eind februari 2023 zijn de foto's te zien in museum de Zwarte Tulp, als onderdeel van 

de tentoonstelling Tulpen NU. De kalender is nu alvast te bestellen via de website van 

Marieke Treffers. Lees meer >>> 
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Loket Zakelijk Zuiniger geopend voor ondernemers 
 

Duurzamer met energie omgaan, de energietransitie en ons programma Klimaatneutraal 

2040. We hebben - of krijgen - er allemaal mee te maken. Om het voor ondernemers 

overzichtelijk te krijgen hebben diverse partijen samengewerkt aan het loket Zakelijk 

Zuiniger. Dit loket helpt jou als ondernemer in de energietransitie. 

Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, Bedrijfsleven 

Bollenstreek, Greenport Duin- en Bollenstreek en provincie Zuid-Holland zijn partners in de 

totstandkoming van het loket. Lees meer >>>  
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Reststromen, organisch materiaal 

hulpstof compost 

 

Door intensief landgebruik in de 

bollenteelt is de bodemkwaliteit laag. 

Bollengronden hebben een lage 

waterberging, lage bodemvruchtbaarheid, 

en lage weerbaarheid waardoor 

ziektedruk toeneemt. 
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Er is een nieuwe regeneratieve teeltwijze 

nodig, waarbij bodemverbetering - in de 

vorm van het verhogen van het organisch 

stofgehalte - een sleutelrol speelt, aldus 

studenten van de HAS in het project 

Living Lab B7. Lees meer over het project 

>>>  

 

Verbeter bodemkennis met online 

lesmodule  

 

De bodem wordt steeds belangrijker bij 

het telen van gewassen, ook in de 

bloembollenteelt. Hoe gezonder de 

bodem, hoe beter de gewassen groeien 

en met hoe minder 

gewasbeschermingsmiddelen we toe 

kunnen. De bodem is de basis! Hiervoor is 

kennis nodig en die kennis heeft de 

Bollenacademie ontsloten in een zeer 

complete gratis digitale lesmodule 

BODEM die ontwikkeld is voor mbo-

studenten en medewerkers op 

bloembollenbedrijven. Lees meer en meld 

je aan >>>  

  

  

 

Online landbouwloket provincie Zuid-Holland 
 

In provincie Zuid-Holland wordt hard gewerkt aan een vitale en duurzame landbouw. Het 

afgelopen halfjaar is er meer duidelijk geworden wat daarvoor moet gebeuren. 

Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk over hoe dat moet gebeuren. Daarom lanceert 

de provincie een online Landbouwloket waar jij als agrarisch ondernemer vragen kunt 

stellen over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG), waaronder stikstof, en het 

nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Lees meer >>>  
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Herziening beleid huisvesting provincie Zuid-Holland 
 

De module Ruimte en Wonen van het omgevingsbeleid van provincie Zuid-Holland is 

aangepast. Op 12 oktober jl. stelde Provinciale Staten de zogenaamde Herziening 

Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen definitief vast. De Herziening voorziet onder 

andere in een verruiming van de mogelijkheden om internationale medewerkers te 

huisvesten in Greenport-gebieden. Ook aan de randen van bestaand stedelijk gebied en 

bedrijfsterreinen blijven maatwerkoplossingen mogelijk. De Herziening treedt dit jaar nog in 

werking, de exacte datum is nog niet bekend. Lees meer >>>   

 

  

Tuinbouw Battle weer van start 

  
Maandag 14 november was de aftrap van de eerste ronde van de Tuinbouw Battle 2022-

2023. Drie klassen uit Lisse gaan de strijd met elkaar aan. Met speciale verlichting, een 
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tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen via deze 

Tuinbouw Battle zelf tulpen kweken, in de klas. De compleet nieuwe teeltkarren en bollen 

staan al ruim een week op hun plek en de bollen groeien goed, dankzij goede verzorging 

van de leerlingen uit groep 7 en 8. TV West besteedt binnenkort aandacht aan onze battle 

én de leerlingen van deze ronde gaan iets heel bijzonders doen in Keukenhof op 8 

december. Lees meer >>>  

 

  

  

  

  

Tuinbouw Ondernemersprijs, meld je vandaag nog aan! 
   

De tuinbouw ondergaat momenteel een barre tijd. Juist om die reden is het belangrijk om 

nu samen op te staan en Nederland te laten zien wat voor een krachtige sector de 

tuinbouw is en hoeveel innovatie zij kent. Een belangrijke TOP-sector, die absoluut thuis 
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hoort in Nederland. Kom in beweging, draag jouw bedrijf aan, of draag een ander bedrijf 

voor. Meld je hier aan - dit kan nog 1 dag >>> 

 

  

  

  

 

 

Bijen horen erbij. Gratis groen advies 

ondernemers. 

 

Bijen dragen bij aan de biodiversiteit. Die 

biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek 

kwam al een keer ter sprake tijdens 

GreenportLIVE: mogelijkheden 

biodiversiteit en circulariteit in de 

bollenteelt van 16 december 2021 over dit 

onderwerp (lees meer >>>). 

 

Juiste inrichting en beheer van groen om 

bijen en andere bestuivers te 

ondersteunen, vraagt om specifieke 

kennis van bijen en het benodigde 

groenbeheer. Wil jij als eigenaar of 

beheerder een groengebied of 

(bedrijfs)terrein bijvriendelijk maken? Dan 

kun je gratis advies aanvragen bij 

de Helpdesk Bijenlandschap. 

Lees meer >>>  

 

Nieuwe huisvesting beschikbaar 

in Aalsmeer 

 

Op vrijdag 4 november opende Ruigrok 

Producties officieel de Ruigrok Tower in 

Greenpark Aalsmeer. Een nieuw 

wooncomplex met 130 appartementen, 

merendeels voor twee personen. Er is een 

beheerderswoning en een gezamenlijke 

recreatieruimte. Wethouder Robert van 

Rijn verrichtte samen met de kinderen 

Naomi en Lex de officiële 

openingshandeling, waarna het pand 

ingezegend werd door een Poolse 

priester. Sinds 14 november wonen de 

eerste bewoners in de appartementen die 

zijn bedoeld als tijdelijke woonplek voor 

internationale medewerkers van bedrijven 

uit Aalsmeer en directe omgeving. De 

meesten kunnen lopend of op de fiets 

naar hun werk bij bedrijven op het 

Greenpark. Lees meer >>>  
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Agenda en activiteiten Greenport 
 

Benieuwd naar welke evenementen wij organiseren of mogelijk interessant zijn? 

Bekijk onderin deze e-mail de agenda of ga naar onze website.  

 

  

 

Contactgegevens 
 

 

Maarten Prins 

Programmamanager 

 

E-mail: maarten@greenportdb.nl 

Tel: 06-107 15 559  
 

 

 

Annemieke de Man 

Projectleider 

 

E-mail: annemieke@greenportdb.nl 

Tel: 06-128 88 747  
 

 

 

Eva van der Kwast 

Communicatiemedewerker 

 

E-mail: eva@greenportdb.nl 

Tel: 06-518 85 881   
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Agenda 

 

16 december - Lancering verjaardagskalender Iconische Kwekersvrouwen 

10-12 januari - Mechanisatie tentoonstelling 
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