Bekijk de webversie

12 mei 2022

Nieuws uit de Greenport Aalsmeer

Optimalisatie en verduurzaming door
bedrijfsverplaatsing

Als alles volgens planning verloopt, verhuist Van Klaveren Plant in augustus 2022 met
een deel van de productie naar een nieuwe locatie aan de Hoofdweg 127 in De
Kwakel. Met de verplaatsing centraliseert de hortensiakwekerij zijn activiteiten, de
nieuwe locatie grenst direct aan de huidige tweede productielocatie van het bedrijf.
Directeur-eigenaar Ard van Klaveren: “Doordat we dadelijk feitelijk vanuit één grote
locatie kunnen werken, kunnen we met minder hectare dezelfde productie telen én
een stap zetten naar gasloos telen.”

Lees meer

CollegeTour met Nieuwkoop Europe

Op maandag 9 mei vond CollegeTour plaats in Hoofddorp. In dit rondreizende
evenement laten telers en hun toeleveranciers mbo-studenten per toerbeurt zien wat
voor tuinbouwrevolutie er in de glastuinbouw gaande is en dat er nieuw talent nodig is
om die revolutie samen mogelijk te maken.
Dit keer was het de beurt aan Nieuwkoop Europe: HRM-manager Yvonne Cassee gaf
samen met futurist Richard van Hooijdonk een gastcollege aan zo’n 80 studenten van
de opleidingen Commercie en Logistiek op het NOVA College. Wilt u als bedrijf,
onderwijsinstelling of student ook aanhaken bij CollegeTour? Stuur dan mail
naar collegetour@glastuinbouwnederland.nl

Lees meer

Raadsledenbijeenkomst voor greenport-gemeenten

Greenport Aalsmeer organiseert op woensdag 29 juni een bijeenkomst voor alle
nieuwe raadsleden in de greenport-gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn.
Tijdens deze ochtend maken de raadsleden in anderhalf uur kennis met alle ins en
outs van de greenport: van de ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden,
het beschikbaar krijgen van duurzame warmte en CO₂ tot aan voldoende en goed
opgeleide medewerkers voor de bedrijven. Later dit jaar worden alle raadsleden ook
uitgenodigd voor een bezoek aan een of meerdere sierteeltbedrijven in hun eigen
gemeente

Lees meer

Kamerbrief over verduurzaming glastuinbouw

Het kabinet ziet kansen om met de glastuinbouw wereldwijd koploper te zijn in
energiezuinige en circulaire groenten, fruit, bloemen en planten. Wel ontbreken nog
concrete stappen voor telers en tuinders om deze klimaatdoelen realistisch te
behalen. Dat remt de transitie naar een klimaatneutrale sector. Zo concludeert
Glastuinbouw Nederland uit de Kamerbrief van minister Staghouwer (LNV).
De sector verlangt - met de hoge gasprijzen en geopolitieke spanningen - een stevig
handelingsperspectief om de energietransitie te versnellen en de afhankelijkheid van
Russisch gas versneld af te bouwen.

Lees meer

De MIT-regeling is open!

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen weer
subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren
(MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden
innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens
tot aan technologische innovaties. Er is voor 2022 ruim € 63,6 miljoen beschikbaar
voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

Lees meer

Een huis van paprikastengels

De tuinbouw is continu op zoek naar circulaire oplossingen voor zijn reststromen: van
isolatiemateriaal, bouwmaterialen, bloemwraps en verpakkingen tot kantoormeubelen
en vliegtuigstoelen. En wat te denken van een woning die voor 75% uit paprikastengels
bestaat? Het is allemaal te zien tijdens de Floriade Expo 2022 in Almere. Stichting
Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) presenteert daar een aantal
grensverleggende innovaties – met reststromen uit de tuinbouw - aan het publiek!

Lees meer

Magdalena Dorman over haar werk bij NHW Jobs

De Poolse Magdalena Dorman kwam in 2010 voor de tweede keer naar Nederland om
te werken. Dit keer om nooit meer weg te gaan. Inmiddels woont zij samen met haar
Nederlandse vriend, is zij moeder van een dochtertje en werkt ze als support planner
bij uitzendbureau NWH Jobs in Noordwijkerhout. In haar functie is ze onder andere
eerste het aanspreekpunt voor de internationale medewerkers die NHW Jobs uitzendt.
“Ik weet uit eigen ervaring met welke vragen internationale medewerkers rondlopen.
Het is belangrijk dat zij goed opgevangen worden en alle relevante informatie in hun
eigen taal krijgen.”

Lees meer

Webinars over huisvesting internationale
medewerkers

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerde in april twee
interessante webinars over het thema huisvesting internationale medewerkers. In het
eerste webinar stond regionale samenwerking tussen gemeenten en provincies
centraal. Het tweede webinar was volledig gewijd aan de registratie van
internationale medewerkers in de Basisregistratie Personen (BRP). Gemist?

Bekijk de webinars

12 t/m 25 mei: Week van de Huisvesting

In de land- en tuinbouw is er een groot tekort aan kwalitatieve huisvesting voor
internationale werknemers. Werkgevers investeren graag in goede huisvesting, maar
gemeenten worstelen juist met het bieden van ruimte voor deze huisvesting. LTO
Nederland brengt beide partijen met elkaar in gesprek tijdens de Week van de
Huisvesting van 12 mei t/m 25 mei. Tijdens deze week zijn er tal van activiteiten voor
zowel ondernemers, agrarische bestuurders en gemeenten.

Lees meer

24 mei: finale Food Boost Challenge

Op dinsdag 24 mei vindt de finale van de eerste editie van de Food Boost Challenge
plaats. Tien genomineerde studententeams pitchen dan hun concept - waarmee zij
jongeren tussen 12 en 20 jaar willen verleiden tot het eten van meer groenten en fruit
- voor een vakjury én een zaal vol partners, pers, medestudenten en ondernemers.
Met als gastspreker Ron Simpson (De Avocado Show) over zijn beleving van
gezondheid, Locatie: World Horti Center - 14.00-17.30 uur.

Lees meer

2 juni: GreenportLIVE

Bent u een ondernemer in de greenport en op zoek naar manieren om uw
bedrijfsvoering te verbeteren en toekomstbestendig te houden? Of bent u gewoon
nieuwsgierig naar de nieuwste innovaties op het gebied van waterstof?
Kom dan 2 juni naar de events van collega-Greenport Duin- en Bollenstreek. Het
eerste event is voor ondernemers - van telers tot handelaren - die meer willen weten
over de mogelijke toepassingsmogelijkheden van waterstof, hoe de techniek past
binnen de bedrijfsvoering, op welke termijn technieken beschikbaar zijn etc.
Aansluitend is er een tweede event over ‘Welke route naar klimaatneutraal neem jij?’
met tips en adviezen om uw bedrijf te verduurzamen, inspirerende voorbeelden en
concrete handvatten. Locatie: Van der Slot Tulips - event 1: 13.45 -15.30 uur / event
2: 15.30-18.00 uur.

Lees meer

2 juni: Nieuwe Telen: Gas erop!

Op donderdag 2 juni wordt het project Het Nieuwe Telen: gas erop! feestelijk afgesloten.
HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein en
Wageningen University & Research werken sinds december 2019 aan dit project,
samen met glastuinbouwsector.
Het doel is om telers een nieuwe impuls te geven op weg naar Het Nieuwe Telen en
hun houding tegenover de teeltmethode op basis van kennis en kunde bij te stellen.
Tijdens het evenement wordt er teruggeblikt op de resultaten en vooruit gekeken naar
de toekomst. Locatie: World Horti Center en online - 14.30-17.15 uur.

Lees meer

11 en 12 juni: Kom in de kas

Kom in de Kas en ontdek op zaterdag 11 en zondag 12 juni hoe techniek en innovatie
de tuinbouw groot maken. Ook in de regio Aalsmeer stellen verschillende bedrijven
hun kas open voor het publiek. Wandel door kassen, bewonder de gewassen en kom
van alles te weten over de kas door uw vragen direct aan de kweker te stellen!

Lees meer

23 juni: HeroFestival

Op donderdag 23 juni 2022 vindt het HeroFestival plaats. Dit event - georganiseerd
door HortiHeroes in samenwerking met Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - is
voor ondernemende impactmakers, ambitieus talent en nieuwsgierige
organisatievernieuwers. Met het thema ‘We are Game Changers’ wordt de spotlight
gezet op succesvolle innovaties, uitdagende startups en de jonge talenten van de
toekomst van bbinnen en buiten de sector. Locatie: H20 Esports Campus Amsterdam 13.30-19.30 uur.

Lees meer
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