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Pia Teeuwen

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 20:34

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / april 2022

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

 

Koninklijk Paar bezoekt Duin- en Bollenstreek 
 

Het Koninklijk Paar bezocht op donderdag 7 april de Duin- en Bollenstreek en ging langs 

bij twee bedrijven uit onze Greenport: W.F. Leenen (Voorhout) en The Tulip Barn 

(Hillegom). Bij het telersbedrijf, met onder andere een broeierij en teelt op de velden, ging 

het paar in gesprek met vertegenwoordigers uit de bollenteelt. In Hillegom spraken zij met 

Romy Ruigrok, de initiatiefneemster van The Tulip Barn. Een plek waar bollenvelden met 

toerisme worden verenigd en de unieke foto's tussen de tulpen gemaakt kunnen worden. 

Lees meer >>>  
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Succesvolle kick-off Vier de Lente Festival met award voor 

Bollenjongens 

  
Dansen midden tussen de tulpen, op de beats van grote artiesten. Dat is precies wat er 

zondagavond 24 april gebeurde tijdens de kick-off van Vier de Lente Festival. Een festival 

met een lokaal karakter en internationale uitstraling. Samen met partners uit de regio was 

Greenport Duin- en Bollenstreek getuige van de geboorte van het kleine zusje van het 

Bloemencorso Bollenstreek. 

 

De Bollenjongens hadden ook een rol tijdens het festival: zij ontvingen de bezoekers bij de 

entree, brachten genodigden en vips naar de kas om daar te proeven van het speciaal 

gebrouwen Vier de Lente biertje. Wat ze niet wisten is dat ze genomineerd waren voor de 

eerste Vier de Lente Award. De award werd uitgereikt door de burgemeester van 

Hillegom Arie van Erk en Mark Hulsebosch nam de award namens iedereen in 

ontvangst. "Wij zijn er trots op om het visitekaartje van de streek te zijn en ons in te zetten 
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daar waar we kunnen als het gaat om onderwijs, duurzaamheid en innovatie in de sector." 

In 2023 vindt het festival plaats op zaterdag 15 april. Lees meer >>>  

 

  

  

 

Tweede kans voor lelies in sleuventeelt 
 

De teelt van leliebollen in sleuven, het Bollencoasterproject, gaat minder voorspoedig dan 

gehoopt. De uitval van 16% is vrij fors. Daarom wordt de vervolgproef, start deze maand, 

op een andere leest geschoeid, aldus WUR-onderzoeker Martin van Dam. De belangrijkste 

veranderingen in deze tweede proef zijn dat de vorm van de veur meer richting een 

wijnfles gaat zodat de plant meer gedwongen wordt om naar boven te groeien. Ook wordt 

een deel van de leliebollen minder diep geplant. Bollencoaster is een vierjarig 

onderzoeksprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees meer >>>  
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Doe mee aan de Topsector T&U Innovation Prize 

Win € 25.000,- onderzoeksbudget en een springplank naar de Food & Flower 

industrie 
 

Ben jij een innovatieve startup of scale-up? Een toekomstmaker die met een 

veelbelovende innovatie kan bijdragen aan een duurzame tuinbouw keten? Dan ben jij de 

ideale kandidaat voor de Topsector T&U Innovation Prize 2022. In deze 4e editie staat het 

optimaliseren van de waardeketen (value chain) centraal: van nieuwe tuinbouwproducten 

die leiden tot hogere toegevoegde waarde en korte ketenconcepten tot aan het sluiten van 

de keten door de reststromen te verwaarden. Aanmelden kan t/m zondag 1 mei 2022. 

Lees meer en meld je aan >>>  
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Lancering publieke website over 

glastuinbouw 

 

Glastuinbouw Nederland heeft een 

publieke website over de glastuinbouw 

gelanceerd: 

www.glastuinbouwnederland.nl. 

Op deze site komt alle informatie over de 

glastuinbouwsector bij elkaar. Zo is te 
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lezen wat er in en om de kas gebeurt, 

welke verschillende producten worden 

geteeld, welke bijdrage de glastuinbouw 

levert aan de Nederlandse samenleving 

en hoe ondernemers omgaan met 

duurzaamheid in de kas. Ook komen 

ondernemers aan het woord over hun 

bedrijf, de innovaties en hoe zij 

bijvoorbeeld omgaan met de reststromen 

op het bedrijf.  

 

OVK-regeling voor land- en tuinbouw 

gaat opnieuw open 

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) heeft de regeling 

subsidie financiering Ongedekte vaste 

kosten land- en tuinbouwbedrijven 

COVID-19 (OVK) gewijzigd. Kan je door 

de coronamaatregelen de vaste kosten 

van je land- en tuinbouwbedrijf niet 

betalen? En heb je al de maximale 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

aangevraagd? Dan kan je mogelijk extra 

steun krijgen. Dit kan met de subsidie 

OVK. 

 

Met de nu gepubliceerde wijziging wordt 

de regeling opengesteld voor het 1e 

kwartaal van 2022 (de zogeheten 

subsidieperiode 2022-1). Lees meer >>>  

  

Lever oude gewasbeschermingsmiddelen in 
 

Afgelopen periode is van diverse gewasbeschermingsmiddelen de opgebruiktermijn 

verstreken. Dit betekent dat die middelen niet meer toegepast mogen worden. Maar wat 

doe je dan met eventuele restanten van deze oude middelen? Die middelen lever je zo 
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snel mogelijk in en er zijn verschillende mogelijkheden voor het inleveren van restanten 

van oude gewasbeschermingsmiddelen. Lees meer >>>  

 

  

 

Real life vraag vanuit Greenport  

 

  Hoe krijgen we jongeren meer 

geïnteresseerd in leren en werken in het 

groen? Dat was de vraag die tien 

leerlingen van 4 VWO TTO (tweetalig 

onderwijs) van het Rijnlands Lyceum 

Sassenheim) kregen vanuit onze 

Greenport. De leerlingen - uit Nederland 

maar ook Finland, Zweden en Litouwen - 

kwamen op maandag 28 maart naar het 

Greenport kantoor in Hillegom voor een 

presentatie. Naast een presentatie 

bekeken zij ook een aflevering van de 

Bollenjongens en konden zij allerlei 

vragen stellen zodat ze met de opgedane 

kennis aan de slag konden om het 

vraagstuk te beantwoorden. Donderdag 

31 maart presenteerden zij de uitkomst 

van het onderzoek. Hieruit bleek dat er 

genoeg andere opties zijn dan buiten op 

het land werken en dit onderbelicht is. Om 

dit meer onder de aandacht te krijgen 

adviseren zij ons excursies te organiseren 
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naar de bedrijven, beroepspresentaties te 

geven op scholen, maar ook op 

beroepenmarkten op scholen te gaan 

staan en actief de aandacht te trekken op 

scholieren- en studentenwebsites.  

 

Dragons Den Yuverta Aalsmeer 

 

Tweede- en derdejaars studenten Teelt en 

techniek en Groene handel en logistiek 

van Yuverta mbo Aalsmeer hebben tijdens 

een Dragons Den hun bedrijfsopdrachten 

gepitcht voor een zeskoppige jury. 

Desiree Haan en Ronald Pordon 

(Yuverta), Wouter de Vries (Parfum 

Flower Company), Karin van der Eijk 

(VDE plant) en Kees de Jonge (Rabobank 

Metropool Amsterdam) beoordeelden de 

jonge studenten op presentatie en 

innovativiteit in de uitvoering van de 

opdracht. 

De 1e prijs was voor Jan Schreurs, Hidde 

Imthorn en Niels van der Maat met een 

onderzoek over meerlagenteelt onder 

LED. De 2e prijs ging naar Jimmy 

Rodenburg, Frans Reeuwijk en Koen van 

Ruiten. Zij hebben onderzoek gedaan op 

de hyacintenbroei van ondernemer Wim 

van Schie in Noordwijkerhout. De 3e prijs 

was voor Tom Vianen met zijn onderzoek 

naar een optimalisatie van de 

bedrijfsindeling van P. van Duijvenvoorde 

Bloemenexport BV in Rijnsburg. Ze zijn 

beloond met een mooie waardecheque. 
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Kleurrijke stoet Bloemencorso Bollenstreek 

  
Zaterdag 23 april mocht het Bloemencorso Bollenstreek weer de langste en meest 

kleurrijke file vormen. Met een route van Noordwijk naar Haarlem was het een feest met de 

grote aantallen bezoekers die dorp na dorp vol enthousiasme de stoet welkom heetten. De 

corsowagen 'Als een vis in het water' van de KAVB Hillegom-Haarlem won de prijs voor 

mooiste wagen.  

 

  

  

 

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 

 

2 juni - GreenportLIVE: Wat kan waterstof voor jou betekenen? 

2 juni - GreenportLIVE: Welke route naar klimaatneutraal neem jij? 

11-12 juni - Kom in de kas 

14 t/m 16 juni - GreenTech Amsterdam 

29 juni - Evenement Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek 

13 augustus - Bollenstreek in Bedrijf 

 

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

Leidsestraat 130F - 2181 DS Hillegom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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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