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Pia Teeuwen

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

Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 17:35

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / oktober 2021

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

Wetenschappers op zoek naar kansen biodiversiteit Greenport 

DB 

 

In 2021 zijn er twee onderzoeksprojecten van start gegaan in de streek: het Living Lab-project in het 

Nationaal Park Hollandse Duinen. Als onderdeel van het Living Lab gaan zo’n tien 

studentengroepen van HAS Hogeschool het komende jaar creatieve oplossingen bedenken waarin 

een gezonde bedrijfsvoering samengaat met herstel van biodiversiteit. De eerste HAS-groep met 

vier studenten is al gestart. Zij kijken naar de huidige biodiversiteit en de infrastructuur (zoals 

randen, natuurvriendelijke oevers, overhoekjes, groenstroken, bijenlinten) waar soorten als de 

bollenvogels gebruik van kunnen maken en geven adviezen om de biodiversiteit te herstellen. 

 

Het tweede onderzoek is het  ACCEZ-project Vitale bollenteelt. ACCEZ houdt zich onder meer 

bezig met kritische prestatie indicatoren (kpi’s) en ecosysteemdiensten. Via ACCEZ kunnen korte 

onderzoeken worden uitgezet, om vanuit vraagstukken van bollentelers, andere ondernemers en 
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brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek.  

 

Binnen deze twee onderzoeken wordt er nauw samengewerkt tussen de verschillende partijen. Lees 

meer >>>  

 

  

  

 

Terugblik: Interactieve bijeenkomst 

toekomst hyacintenteelt 
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Op deze bijeenkomst van 30 september, 

georganiseerd door Greenport Duin- en 

Bollenstreek, KAVB, Markglory en 

Wageningen University & Research (WUR), 

zijn de actuele uitkomsten van lopende 

onderzoeken naar verduurzaming van de 

hyacintenteelt gepresenteerd en gingen 

aanwezigen uit alle schakels van de 

hyacintketen tijdens een rondetafel met elkaar 

in gesprek over de stand van zaken van het 

onderzoek. Hier kwamen interessante 

standpunten naar voren. 

 

Op onze website staat het volledige verslag, 

zijn de presentaties te downloaden en is de 

volledige bijeenkomst terug te kijken. Lees en 

kijk mee >>>  

 

Terugblik: GreenportLIVE: Internationale 

medewerkers  

  

Donderdagmiddag 14 oktober stond in het 

teken van internationale medewerkers in onze 

Greenport. Hoeveel wonen en werken er hier, 

waar liggen hun behoeften en wat kan beter? 

Annemieke de Man, projectleider 

internationale medewerkers van Greenport 

Duin- en Bollenstreek, presenteerde het 

onderzoek wat wij lieten uitvoeren door 

onderzoeksbureau Decisio. Malgorzata Bos-

Karczewska, van o.a. de 

website Polonia.nl, ging in op de ontwikkeling 

van arbeidsmigratie uit Polen en de vraag 

waarom medewerkers uit dat land een 

aanwinst zijn voor de Nederlandse economie. 

Lees het hele verslag en bekijk de opname van 

het evenement hier >>>  

  

Oproep geopend voor projecten programma Kennis op Maat 

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief btw) voor de 

vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de 

(toekomstige) mkb'ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op 

Maat moeten gericht zijn op mkb'ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & 
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Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, 

de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders. 

 

  

 

Tuinbouw Ondernemersprijs zoekt kandidaten 

   

Ben jij, of ken jij, een topondernemer voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022 of themaprijs 

Robotisering en Digitalisering? De Tuinbouw Ondernemersprijs 2022 is op zoek naar 

kandidaten. Dat zijn ondernemers die durf, daadkracht en duurzaamheid tonen. Een ondernemer die 

het verdient om deze titel in 2022 van Prominent over te nemen. Aanmelden kan tot vrijdag 26 

november. Lees meer  >>> 

 

  

 

Ondernemersvraag? 

Zet een trainee in! 

 

Ben je een tuinbouwondernemer en heb je een 

innovatievraagstuk? Zet dan een trainee in van 

Hogeschool Inholland. De trainee werkt van 

vanaf februari 2022 een half jaar aan een 

afstudeeronderzoek gebaseerd op jouw 

ondernemersvraag. Vervolgens krijgt de 

student een jaarcontract om binnen jouw 

bedrijf de resultaten van het onderzoek verder 

uit te werken en tot realisatie te brengen met 
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de daadwerkelijk implementatie. Tijdens het 

hele traineeship wordt het onderzoek begeleid 

door het lectoraat van hogeschool 

Inholland. Lees meer >>>  

 

Directeur voor een dag? 

Doe mee als bedrijf! 

 

Van 15 t/m 19 november krijgen hbo/wo 

studenten weer de unieke kans om één dag 

mee te lopen met een directeur uit de food & 

flower industry en na afloop onbevangen 

advies te geven! 

Ben jij die 3de of 4de-jaars student van een 

hbo of universitaire opleiding zijn die deze 

uitdaging wel aandurft? Of wil je als 

tuinbouwbedrijf meedoen en jouw plek als 

directeur voor een dag afstaan aan een 

student? Meld je dan nu aan via Directeur voor 

een dag.  

Directeur voor 1 dag is een initiatief van 

HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel 

Groeit, Seed Valley en Colland.  

  

 

Masterclass Klimaatadaptatie start 24 november 

Het klimaat verandert. Dit heeft effect op de gemiddelde temperatuur en de luchtkwaliteit, maar ook 

op waterbeheer en -toevoer. En dus ook op het aanleggenen onderhouden van groen. De masterclass 

Klimaatadaptatie leert je (in 4 bijeenkomsten van 6 uur) hoe je omgaat met water- en groenbeheer in 

een veranderend klimaat. Wacht niet te lang met inschrijven want de start is op 24 november. Lees 

meer >>> 
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Contactgegevens 
 

 

 

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  
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Eva van der Kwast 

Communicatiemedewerker 

 

E-mail: eva@greenportdb.nl 

Tel: 06-518 85 881   
 

 

  

 

Agenda 

 

10 november - Horen, zien en... doen! 

2 december: GreenportLIVE over 'route naar klimaatneutraal' en waterstof 

December - Event i.s.m. Space Noordwijk 
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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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