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Pia Teeuwen

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

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 17:15

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / november 2021

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

  

 

De Bollenjongens hebben het gemaakt: een eigen tuin in 

Keukenhof 

  

Een upgrade voor de Bollenjongens! Van een perkje - dankzij programmamaker Johan Overdevest 

van de gelijknamige serie - in Keukenhof, naar een eigen tuin in de grootste tulpentuin van de 

wereld! Dinsdag 2 november plantten acht (van de elf) bollenjongens de eerste tulpenbollen in hun 

'eigen tuin'. Wat het ontwerp precies is, kun je aankomende lente zien in Keukenhof! Lees meer >>>  
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Tuinbouw Battle voor tweede keer gestart in regio 

 

De Tuinbouw Battle is maandag 15 november voor het tweede jaar op rij gestart in onze Greenport! 

Vier scholen uit Hillegom, Vogelenzang en Noordwijkerhout trapten vol enthousiasme de eerste 

ronde af. Onze drie vrijwilligers Nico, Louis en Gerard leverden de karren met tulpen (416 tulpen 

per kar) af, met daarbij de nodige uitleg. Op 10 januari en 7 maart starten ronde 2 en 3, waarbij we 

in ronde 2 een uitstapje maken buiten de regio. Lees meer >>>  
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Planet Robot, boordevol techniek 

 

Ook de groene sector zit boordevol techniek. 

Maar helaas is de toestroom naar technische 

opleidingen niet voldoende om de 

tuinbouwsector te voorzien van voldoende en 

goed gekwalificeerd technisch personeel. 

Greenport Duin- en Bollenstreek ziet hierbij 

de relatie met OADB (Onderwijs en 
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Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek) als een 

basis waarmee we een brug kunnen slaan 

vanuit de sector naar Sterk Techniek 

Onderwijs.  

 

Om meer scholieren - basis- en (bovenbouw) 

voortgezet onderwijs en - te enthousiasmeren 

heeft Planet Robot een wedstrijd uitgeschreven 

waar deze groep jongeren aan mee kan doen. 

Doel: het bouwen van hun eigen robot die de 

strijd aangaat met de andere robots. Lees hier 

meer over het project en deelname. 

 

Let's team up! 

Wil je meedoen, ben je alleen en zoek je nog 

een team? Join us! Stuur dan een bericht naar 

Eva via eva@greenportdb.nl.  

 

Bekijk het van de zonnige kant 

 

Energieneutraal, klimaatneutraal, de Regionale 

Energie Strategie en duurzaamheid. Deze 

woorden zijn niet meer weg te denken uit ons 

vocabulaire. En dat is niet zonder reden. We 

hebben met elkaar afgesproken om in 2040 

klimaatneutraal te zijn in onze Greenport. 

Samen kunnen we impact creëren en dat doen 

wij vanuit ons programma Klimaatneutraal 

2040.  

 

Naast dit programma zijn er in alle gemeenten 

in de Duin- en Bollenstreek initiatiefnemers 

van lokale energiecoöperaties (dit mogen er 

meer worden!) die daken zoeken voor het 

plaatsen van zonnepanelen, zoals Zon op 

Northgo en Zon op Teylingen. Met de 

opgewekte energie wordt de regio voorzien 

van energie. Goed voor jou als ondernemer, de 

omgeving en het milieu. 

 

Meer weten over je dak beschikbaar stellen, de 

subsidiemogelijkheden die er zijn vanuit de 

overheid of heb je andere vragen? Neem 

contact op met Rob de Mooij, 06-47147890, 

voorzitter van Zon op Northgo. Lees meer >>>  

  



5

 

GreenportLIVE over 'Bollenteelt: biodivers en circulair: waar 

liggen de mogelijkheden' 

 

Het bollencomplex in de Duin- en Bollenstreek is van zichzelf al behoorlijk biodivers en circulair. 

Toch is nog veel nodig en mogelijk om biodiversiteit en circulariteit verder te verbeteren. Dit geldt 

voor zowel de verschillende partijen in onze sector als daarbuiten. Wat is er nog meer mogelijk in 

verbinding met één van de mooiste en best bezochte natuurgebieden van ons land, de duinen en het 

strand? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inzet ‘vooraan in de keten’ ook door onze klanten 

en onze omgeving gezien en gewaardeerd wordt? Welke kennis is al beschikbaar en waar hebben 

we nog hulp nodig? Deze en andere vragen staan centraal tijdens ons GreenportLIVE evenement op 

donderdag 16 december, vanaf 15:00 uur gaan we online in gesprek. Lees meer >>>  

 

  

  

GEANNULEERD: 

GreenportLIVE over waterstof en de route naar klimaatneutraal 

ondernemen 

 

Waterstofvrachtwagens, grootschalige waterstofketels voor bollenbroei en verwarming en in 
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gesprek met de aanbieders van deze waterstofoplossingen. En natuurlijk tips en adviezen om je 

bedrijf te verduurzamen. Wij keken er naar uit jullie te ontvangen bij Van der Slot Tulips op 

donderdag 2 december en verder op dit thema in te gaan. 

 

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur van Greenport Duin- en 

Bollenstreek het besluit moeten nemen om in december geen fysieke evenementen te organiseren. 

Zij wil hiermee zorgen dat de verspreiding van het virus wordt beperkt en vindt vanuit haar 

voorbeeldfunctie dit het juiste om te doen. Hoe jammer ook! 

 

Heb je alsnog vragen over waterstofoplossingen of ben je op zoek naar tips en adviezen om je 

bedrijf te verduurzamen? Stuur een e-mail naar Eva (eva@greenportdb.nl) zodat zij je in contact kan 

brengen met de medewerkers van &Flux.  

 

  

  

 

Studenten Yuverta klaar voor projecten 

bedrijfsleven. 

Doe mee! 

 

De Dragons Den was het hoogtepunt en de 

afsluiter van een jaar waarin mbo-studenten 

van Yuverta (voorheen Wellantcollege) uit 

diverse leerjaren het resultaat pitchten van een 

concrete ondernemersvraag: van het broeien 

van hyacinten op water tot inzet van sociale 

media in de sector. Het kwam allemaal voorbij 

en de jury was onder de indruk. 

 

Doe mee! 
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Ook nu weer staan studenten te trappelen om 

vraagstukken te beantwoorden door in de 

praktijk op onderzoek uit te gaan. Wil jij 

gebruik maken van de kennis en ervaring(en) 

van gemotiveerde studenten? 

Meld je bij eva@greenportdb.nl. 

 

Benieuwd naar de Dragons Den, de projecten 

en de winnaars? Klik hier voor een impressie 

van de Dragons Den.  

 

Groen Doen: Sterk Techniekonderwijs 

zoekt bedrijven met authentieke leervragen 

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), Stichting Platforms 

vmbo (SPV), Platform Talent voor 

Technologie (PTvT), zetten zich de komende 

jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. 

Zij werken hierbij nauw samen met VNO-

NCW, de Federatie Techniek, MKB-

Nederland, Technische branches, Platform TL, 

MBO Raad en de VO-raad. Vanuit Sterk 

Techniekonderwijs zet ook onze regio zich in 

om kinderen techniek te laten ervaren. Er zijn 

al diverse scholen actief op dit vlak, samen 

met Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin- en 

Bollenstreek. 

 

Authentieke leervraag bedrijfsleven 

Lever als ondernemer een bijdrage leveren aan 

Sterk Techniekonderwijs door een authentieke 

leervraag neer te leggen bij een groep 

leerlingen. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik mijn 

logistieke processen efficiënter inrichten? Of: 

Is verticaal telen een optie voor mijn product? 

Interesse? Meld je bij Eva van der Kwast via 

eva@greenportdb.nl.   
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Economisch herstelfonds 

  

Maak jouw tuinbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus. Met een 

subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) heb je de mogelijkheid om te investeren in de 

toekomst van je bedrijf. Of je werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel 

voor de hele sector. Deze subsidie is vanaf eind 2021 aan te vragen. Lees meer >>>  

 

  

 

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  
 

 

 

Eva van der Kwast 

Communicatiemedewerker 

 

E-mail: eva@greenportdb.nl 

Tel: 06-518 85 881   
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Agenda 

 

25 november: online innovatiecafé over circulariteit in de tuinbouw 

16 december - GreenportLIVE over bollenteelt: biodivers en circulair 
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