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Pia Teeuwen

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

Verzonden: donderdag 24 maart 2022 19:15

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / maart 2022

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

  

 

Word jij de programmamanager van onze Greenport? 

 

Ben jij een ervaren/stevige programmamanager? Werk je graag in een complexe omgeving? En zou 

je het geweldig vinden om jouw talenten in te zetten voor de Greenport Duin- en Bollenstreek? Dat 

kan! De Greenport is namelijk op zoek naar een nieuwe programmamanager! Lees meer >>>  

 

  

TOP Ondernemerschap Programma bollensector succes! 

 

In januari 2022 startte het TOP Ondernemerschap Programma ook in de bollensector. Hét 
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programma voor ondernemers, beoogd opvolgers en leidinggevenden met inspirerende 

bedrijfsbezoeken, verdiepende bijeenkomsten en met persoonlijke coaching en begeleiding. De 

afgelopen maanden hebben de deelnemers bedrijven bezocht, groepsbijeenkomsten gehad en zijn zij 

persoonlijk begeleid door een eigen business coach. Het programma wordt door alle deelnemers 

aangeraden aan collega-ondernemers, opvolgers en leidinggevenden in de sector! Niet zonder reden 

krijgt het programma dan ook een vervolg en start in september een nieuwe lichting. Lees meer >>>  

 

  

  

 

Enjoy the flowers campagne 

 

Bollenjongens- en kwekers Mark Hulsebosch en Allan Visser verspreiden banners naar collega-

kwekers om te voorkomen dat toeristen uit binnen- en buitenland dit voorjaar dwars door de velden 

met bloeiende tulpen, narcissen en hyacinten banjeren. Ook worden er zo’n 50 vrijwillige 

bollenambassadeurs ingezet die bij de velden in de Bollenstreek tekst en uitleg geven over de teelt. 

Hiermee worden de bollen beschermd (ziekteverspreiding kan zo voorkomen worden) en kunnen 

broedende vogels in alle rust op het nest blijven zitten. Lees meer >>>  
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Zonnig Zuid-Holland 

 

De provincie Zuid-Holland heeft een 

subsidieregeling geopend voor eigenaren van 

grote daken, waterbassins, parkeerterreinen en 

daken die constructief niet sterk genoeg zijn 

voor normale zonnepanelen. Subsidie 

aanvragen is dus ook mogelijk voor het 

versterken van het dak of de aanschaf van 
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lichtgewicht panelen. Met deze subsidie 

stimuleert de provincie dubbel ruimtegebruik 

voor het opwekken van zonne-energie en kiest 

zij bewust voor PV-panelen op daken, 

waterbassins en parkeerterreinen om het 

landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk 

te ontzien. Zo dragen we met elkaar bij aan het 

vergroten van de hoeveelheid duurzame 

energie die opgewekt wordt. Lees meer >>> 

 

Daarnaast bieden wij vanuit Greenport samen 

met EE Care de mogelijkheid aan om jouw 

energieverbruik een jaar lang te monitoren. 

Hiermee bespaar je en draag je bij aan het 

streven om een klimaatneutraal sierteeltcluster 

in 2040 te realiseren. Lees meer en meld je aan 

>>>  

 

Living Lab (tuinbouw)reststromen 

 

Als ondernemer aan de slag met reststromen 

uit de tuinbouw? Neem eens een kijkje bij het 

Living Lab in Bleiswijk. Dit lab biedt naast 

experimenteerruimte en faciliteiten, de 

mogelijkheid om circulaire toepassingen op te 

schalen zonder zelf veel in voorzieningen te 

moeten investeren. In het lab is er ook ruimte 

voor ontmoetingen tussen ondernemers, 

makers en marktpartijen. 

 

Voucherregeling 

Samen met de regionale Greenports 

organiseert Stichting Innovatie Glastuinbouw 

(SIGN) bijeenkomsten over thema’s als 

meststoffen, veenvervanging, bouwmaterialen 

en verpakkingen. Ondernemers die 

reststromen willen laten voorbewerken, 

kunnen bij het lab verschillende bewerkingen 

laten uitvoeren onder een voucherregeling van 

SIGN. Daarbij wordt tot 50% van de kosten 

gedekt. Bij interesse kan contact worden 

opgenomen met Laila Kestem, telefoon 06-

114 311 47.  

  

Goede bedden zijn beperkende factor 
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Zonder goed bed, geen medewerkers. Zonder medewerking van de omgeving, geen 

huisvestingsmogelijkheden. Deze twee punten gaan hand in hand. Aan ondernemers en gemeenten 

de schone taak om te informeren en te faciliteren. Hoe doe je dat op een passende manier, die 

binnen de gestelde termijnen af te ronden is? De Flower Tower en de aankomende Ruigrok Tower 

in Aalsmeer zijn twee voorbeelden waaruit blijkt dat het kan, met een lange adem. Lees meer >>> 

 

Webinar Greenports Nederland 

Aansluitend op dit onderwerp organiseert Greenports Nederland op maandag 28 maart een speciaal 

webinar over huisvesting internationale medewerkers. Lees meer en meld je aan >>>   
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Vier de lente concert: 

win kaarten 

   

Het is op 24 april feest! Vier de lente concert 

is een speciaal side evenement van 75 jaar 

Bloemencorso Bollenstreek, waarbij 

verjonging centraal staat. Tijdens het concert 

komen een grote Nederlandse artiest en lokale 

artiesten naar Hillegom! Kaarten zijn niet te 

koop, maar wel te winnen via 

www.vierdelente.com.  

   

Ga naar www.vierdelente.com en meld je snel 

aan voor exclusieve vrijkaarten.  

 

 

 

Tv-serie Bollenjongens met Engelse 

ondertiteling 

 

Bollenjongens, een oer-Hollandse Tv-serie, is 

nu ook beschikbaar met Engelse ondertiteling. 

De serie is een echte must see, zeker nu de 

velden langzaam allemaal in bloei komen en 

het Bloemencorso Bollenstreek weer gaat 

rijden op zaterdag 23 april. Een mooi moment 

om familie, vrienden of zakenrelaties - die in 

het buitenland wonen of de Nederlandse taal 

niet spreken - kennis te laten maken met deze 

elf Bollenjongens en hun verhaal. Je bekijkt de 

serie hier >>>  

  

 

Paradijsvogel neemt prijs Tuinbouw Battle in ontvangst 

 

Het heeft even geduurd, want lockdowns en schoolvakanties, maar de winnaar van de Tuinbouw 

Battle ronde 1 heeft de prijs in ontvangst genomen. Begin februari kozen vrijwilligers Nico, Louis 

en Gerard basisschool 'de Paradijsvogel' als winnaar nadat zij de verslagen van de scholen hadden 

gekregen en gelezen. Elke keer stoppen de leerlingen weer een hoop werk in het verslag. 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 

 

28 maart - Webinar internationale medewerkers 

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 
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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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