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Pia Teeuwen

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

Verzonden: donderdag 27 januari 2022 19:31

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / januari 2022

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

  

Terugblik GreenportLIVE: Uitreiking Bollenjongens 

Innovatieprijs 
 

ISO Group wint Bollenjongens Innovatieprijs met hun tulpen plant robot! Dat maakten 

Bollenjongens Ruben en Lucas donderdag 20 januari bekend tijdens 'GreenportLIVE: een 

innoverende streek en sector'. 

 

Uit de inzendingen kozen de Bollenjongens een top vijf. Deze top vijf werd gefilmd en de 

video's waren allemaal te zien tijdens het online live evenement op 20 januari. De tulpen 

plant robot had concurrentie van twee warmtepompen, een stapelaar en een batterij 

management systeem. Allemaal innovaties die de sector naar "the next level" helpen op 
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het gebied van duurzaamheid, milieu of arbeid. 

 

Kijk hier de hele uitzending van GreenportLIVE terug, met daarin ook de presentatie van 

een recent afgerond onderzoek van studenten van HAS Hogeschool. Ze hebben de 

kansen voor het versterken van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek in beeld 

gebracht.  

 

  

  

GreenportLIVE bij Unmanned Valley Valkenburg 

op 17 februari 2022 
 

Naast het sierteeltcluster van de Topsector tuinbouw, telt de Duin- en Bollenstreek nog 

meer aansprekende clusters. Op donderdag 17 februari slaan wij tijdens onze volgende 

GreenportLIVE de handen ineen met het cluster van drone- en sensortechniek Unmanned 

Valley uit Katwijk en het ruimtevaartcluster NL Space Campus uit Noordwijk. 

 

Naast een plenair programma zijn er deze middag (tussen 13.00-17.00 uur) ook 

verdiepende workshops waarin we kijken hoe we de mogelijkheden voor samenwerking 
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tussen deze Topsectoren nog meer body kunnen geven, want de ontwikkelingen op het 

gebied van unmanned technologie, autonome systemen en sensoren zijn onmisbaar voor 

een (steeds meer) autonome tuinbouw en bollenteelt. 

 

Noteer 17 februari alvast in de agenda 

In de week van 31 januari sturen we de uitnodiging met daarin de inschrijflink. Ben je 

nieuwsgierig en wil je alvast meer weten over het programma? Lees hier meer over het 

evenement >>>   

 

  

  

Benieuwd naar wat jij kan besparen op en met energie? 
 

De Duin- en Bollenstreek streeft naar een klimaatneutraal sierteeltcluster in 2040. Om dat 

te halen steunen wij bedrijven die maatregelen willen nemen. Samen met Royal Anthos en 

Regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EECare) geven wij bedrijven een 

gratis scan waarin duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van 

zonnepanelen. 
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40% van het jaargebruik zelf opwekken  

Hulstflowers is één van de eerste deelnemers aan dit project. Met een goed uitgedacht 

plan wordt de beschikbare capaciteit van de 80A aansluiting optimaal benut. Expirion uit 

Hillegom heeft onlangs 198 panelen geplaatst met een verwachtte jaaropbrengst van 

66.000 kWh. Daar wekken zij ruim 40% van het jaarverbruik zelf op. Hiermee hopen deze 

ondernemers een positieve bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. 

  

Naast Hulstflowers zijn er nog zes bedrijven die zich hebben gemeld waar energiemeters 

zijn geplaatst om te monitoren en uit te lezen. Ook zijn er vier zon-onderzoeken 

uitgevoerd, waarbij op één bedrijf daadwerkelijk een installatie is opgeleverd. 

 

Een energiescan is gratis 

Er is voor 2022 en 2023 nog voldoende budget om ook jouw bedrijf en het energieverbruik 

onder de loep te nemen. Kosten? Die zijn er niet. Ben je benieuwd naar welke 

mogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn om zonnepanelen te plaatsen, stuur dan een e-mail 

naar maarten@eecare.nl.  
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Landbouwportaal Rijnland is geopend! 

 

Het Landbouwportaal Rijnland is officieel 

geopend! In dit Landbouwportaal kunnen 

boeren en tuinders een gratis coach 

aanvragen die adviseert over water- en 

bodemkwaliteit. 

Er zijn vier thema's waarop ondersteuning 

mogelijk is: erfafspoeling, duurzaam 

bodembeheer, 

gewasbeschermingsmiddelen, beheer en 

inrichting van percelen en oevers. 

Bekijk het landbouwportaal of vraag zelf 

ook een coach aan >>>  

 

Scholingsbudget werkenden en 

werkzoekenden 

 

Werkenden en werkzoekenden kunnen 

vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van 

maximaal €1.000 aanvragen voor scholing 

en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie 

gebruiken voor het volgen van een 

training, cursus of opleiding om zo goed 

inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. 

Deze subsidie heet STAP, wat staat voor 

Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De 

aanvragen worden beheerd en uitgevoerd 

door het UWV.  

Lees meer en vraag jouw budget aan >>> 

   

  

Start Green Unplugged 
 

In juni start Green Unplugged weer: een serie bedrijfsbezoeken voor scholen in de regio’s 

Aalsmeer e.o., Boskoop, Westland/Oostland en de Duin- en Bollenstreek. Via Green 

Unplugged maken vmbo-leerlingen kennis met de veelomvattende wereld van de 

tuinbouw. Want achter een tomaat, een bloembol en een bos rozen zit een hele wereld. De 

leerlingen gaan op bezoek bij tuinbouwbedrijven in de regio en krijgen op locatie 

workshops op het gebied van gezonde voeding, internationale handel, duurzame energie 

etc. 
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Staan jouw deuren open? 

De bezoeken vinden in onze regio plaats op 22 en 29 september, 6 en 13 oktober en 3 

november (allemaal donderdagen). We zoeken bedrijven die leerlingen willen ontvangen 

en scholen die op bezoek willen komen! Neem voor meer informatie contact op of meld je 

gelijk aan via Eva van der Kwast (eva@greenportdb.nl) en laat zien hoeveel 

mogelijkheden er zijn binnen jouw bedrijf!  

 

  

 

Open dagen Yuverta 
 

Vrijdag 28 januari organiseert Yuverta Aalsmeer online open dag. Tussen 15.00-16.45 uur 

staan de deuren virtueel open. Stap de school binnen vanachter je computer en laat je 

informeren over de opleidingen die je allemaal kunt doen:  

• opleiding Bloem, groen en styling 

• opleiding Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving 

• opleiding Hovenier 

• opleiding Leefbare stad en klimaat 

• opleiding Groene handel en logistiek 

• opleidingen Teelt en techniek 

• opleidingen Teelt en techniek specialisatie Boomkwekerij 

• en meer... 

Ook op vrijdag 25 maart is er wederom een open dag van Yuverta Aalsmeer en wel van 

16.00-20.00 uur. Lees hier alle informatie over de open dagen bij Yuverta en meld je aan 

>>>  

 

  

Tuinbouw Battle ronde 2 een succes 
 

Ronde 2 van de Tuinbouw Battle is sinds 10 januari onderweg. Deze ronde doen er ook 

scholen mee onder de vlag van onze collega Greenport uit Aalsmeer. Het maximale aantal 

scholen doet mee in deze ronde en de tulpenkarren staan verspreid over de gemeentes 

Nieuw-Vennep, Oegstgeest, Roelofarendsveen, Ter Aar en Aalsmeer. 
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Begin februari maken we de winnaar bekend van ronde 1, een ronde waarin een hoop 

goede doelen zijn gekozen om het opgehaalde geld van de tulpenverkoop aan te 

schenken. Stay tuned en lees hier meer over de Tuinbouw Battle >>>  

 

  

  

 

Glastuinbouwsector slaat alarm en stuurt brandbrief aan 

ministers 
 

Op vrijdag 21 januari 2022 heeft Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenports Nederland, 

een brandbrief aangeboden aan de ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Staghouwer 

(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). De brandbrief is geschreven vanwege de ernst 

van de situatie. Eén van de Nederlandse Topsectoren dreigt te worden gedecimeerd. Door 

de aanhoudend hoge energieprijzen komen zelfs vooruitstrevende, in de basis gezonde 

glastuinbouwbedrijven in directe liquiditeitsproblemen. 

Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek hebben wij de brandbrief over de torenhoge 

energieprijzen ondersteund. Hoewel de problematiek in onze regio minder urgent is, blijft 

het van groot belang dat de energietransitie die de tuinbouw doormaakt niet nog meer 

gehinderd wordt. Lees meer>>>    
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Beslisboom duurzaam verpakken helpt 

ondernemers 

 

Het kiezen voor een verpakking is een 

complex vraagstuk waarin 

materiaalkeuze, belangen, kosten, 

techniek, de afvalverwerkingketen en 

export een rol spelen. Daardoor is het 

voor ondernemers – zoals producenten, 

handelaren, exporteurs en afnemers – niet 

eenvoudig te kiezen welke verpakking het 

meest duurzaam is. Daarom ontstond het 

idee voor Beslisbomen Duurzaam 

Verpakken voor de AGF en de sierteelt: 

modellen waarmee ondernemers de juiste 

keuzes kunnen maken. De Beslisbomen 

zijn een initiatief van een consortium 

onder leiding van Greenport West-

Holland. Download de twee beslisbomen 

en lees meer >>>   

 

Subsidieregelingen groen-economisch 

herstel 

 

Er zijn vanuit het Economisch 

Herstelfonds (EHF) twee nieuwe 

subsidieregelingen beschikbaar: 

‘Investeren in groen-economisch herstel’ 

en ‘Samenwerken aan groen-economisch 

herstel’. Met deze subsidies kan je jouw 

land- of tuinbouwbedrijf voorbereiden op 

de toekomst. 

Ben je landbouwer en wil je je bedrijf 

duurzamer maken door bijvoorbeeld een 

plaats-specifieke spuitmachine te kopen? 

Of heb je een goed idee voor een 

toekomstbestendige landbouw en wil je dit 

samen met anderen uitwerken? Vraag 

subsidie aan! Dit kan tot en met 14 

februari 2022. Bekijk de voorwaarden en 

lees meer >>> 

   

  

 

Contactgegevens 
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Andries Middag 

Programmamanager 

 

E-mail: andries@greenportdb.nl 

Tel: 06-537 28 355   
 

 

 

Annemieke de Man 

Projectleider 

 

E-mail: annemieke@greenportdb.nl 

Tel: 06-128 887 47  
 

 

 

Eva van der Kwast 

Communicatiemedewerker 

 

E-mail: eva@greenportdb.nl 

Tel: 06-518 85 881   
 

 

  

 

Agenda 

 

10 februari - Cursus Hydroponics 

17 februari - GreenportLIVE bij Unmanned Valley Valkenburg 

 

Copyright © 2022 Greenport Duin- en Bollenstreek, All rights reserved. 

 

Onze gegevens: 

Leidsestraat 130F - 2181 DS Hillegom  
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Als je dergelijke e-mails van Greenport Duin- en Bollenstreek in de toekomst niet meer wilt ontvangen,  

kun je je afmelden.  
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