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Wat gaan we dit jaar voor thema geven aan het jaarboek van

Tuinbouw Jongeren Westland/Oostland? Altijd een lastige keuze!
Nu we in tuinbouwland de crisisjaren achter de rug hebben en er
weer veel positieve ontwikkelingen zijn in tuinbouwland, vinden
wij ‘wat te doen met je poen’ een passend thema voor het jaarboek

2018. Er wordt weer volop gebouwd in binnen- en buitenland.
Alle toeleveranciers zitten tot over hun oren in het werk, en laten
we het dan niet hebben over de beschikbaarheid van materiaal

en personeel, want dat valt ook niet altijd mee. Nu er bij het

merendeel van de ondernemingen weer zwarte cijfers gedraaid
worden en het weer interessant is om te investeren, wordt dit ook
volop gedaan. Waar er bij verschillende glasgroente bedrijven weer

enorme kassencomplexen uit de grond gestampt worden, zijn er
andere bedrijven die investeren in aardwarmte of andere duurzame

oplossingen voor de toekomst. Denk hierbij aan investeren in meer
groeilicht, betere waterkwaliteit een nieuw of extra schermdoek om
weer betere producten te kunnen produceren. Voor andere bedrijven

zullen het ook investeringen zijn die in de crisistijd uitgesteld zijn en

nu hard nodig zijn. Kortom bedrijven durven weer te investeren. Voor
de Nederlandse tuinbouw denken wij een positieve ontwikkeling.

Er is weer budget beschikbaar om innovatieve ontwikkelingen op
de markt te brengen. En de ondernemers durven hier weer in te

investeren. Kortom er is weer vertrouwen in de toekomst van de
Nederlandse glastuinbouw!

Na het bepalen van het thema hebben wij verschillende personen
en/of bedrijven benaderd, die in onze optiek, goed aansloten op het

thema. Hier zijn ook dit jaar weer leuke columns uitgekomen die ieder
op een eigen manier inhaken op het thema. Ook zijn verschillende
partners benaderd om hun bijdrage te leveren aan ons jaarboek in
de vorm van advertenties. Wij willen alle personen en bedrijven die

een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarboek hartelijk danken voor
zijn of haar input. Samen met BrendBulders, die verantwoordelijk is

voor de vormgeving, hebben we weer een mooi jaarboek neergezet!
Namens de besturen van Tuinbouw Jongeren Oostland en Westland
wensen wij je heel veel leesplezier!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek
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Ruim 2.600 medewerkers
werken wereldwijd met plezier in
groenten-, pot-en perkplanten,
verpakkingen en chrysanten.
Deze combinatie geeft
Beekenkamp een unieke positie
in de markt. Met het motto:
‘Samen voor het beste resultaat’
zorgen we voor kwaliteit en
vertrouwen voor onze klanten
en partners.

www.pullposition.nl

Heeft u straks 6 hectare
tuinbouwgrond
middenin de stad?

Wij geven nieuw leven
aan gebruikte materialen...

Zo snel kan het gaan.
Het lijkt onvoorstelbaar: groenten verbouwen
in een kantoorpand van 12 verdiepingen. Maar
met slimme technologieën en vele hectaren leegstaande kantoorruimte in Nederland kan het nu al.
Wilt u deze én andere ontwikkelingen in uw sector
voorblijven? Praat er eens over met onze relatiemanagers.
Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/future. Of neem
contact op met het Tuinbouwteam Zuidwest op 0174-218419

Afval bestaat niet. Iedere dag opnieuw leveren we bij Renewi hiervoor het bewijs. We verwerken een
breed scala van afgedankte materialen in nieuwe producten en grondstoﬀen.
Zo ook alles voor de tuinbouwsector.
Afvalverwerking in de tuinbouwsector vraagt kennis van zaken, plus een grote slagkracht aan het eind van
het teeltseizoen. Het zijn de voordelen van Renewi. Geen bedrijf met meer expertise van de verwerking van
tuinbouwafval. Geen bedrijf ook met een betere bestemming: het eigen composteringsbedrijf.
Hier wordt het groenafval omgezet in hoogwaardige compost. Meer weten? Bezoek www.renewi.com
Radonstraat 231, 2718 SV Zoetermeer | 079 - 36 33 030 - Wateringsveldseweg 1, 2291 HE Wateringen | 0174 - 297 888
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... TUINBOUWLIEFHEBBERS

BESTE LEDEN ...
Zoals ieder jaar valt het TJ jaarboekje bij jou op de

deurmat! Elk jaar proberen wij er weer wat moois

en interessants van te maken.Dit hebben we als
thema gekozen‘Wat te doen met je poen?’. Wat

ons betreft een thema wat past bij het komend
jaar.

Als we de krantberichten moeten geloven heeft

menig ‘agrarisch ondernemer’ geld verdiend
afgelopen jaar! Laten we hopen dat dat zo is. De

economie is weer opgang gekomen en gelukkig
mag onze sector hier ook van mee genieten. De
nieuwsberichten melden zelfs een exportrecord

van land- en tuinbouw producten in 2017. Maar
wat gaat dit beteken voor 2018?!

Gaan we in 2018 inzetten op schaalvergroting,

marketing, efficiency, een nieuwe vrachtwagen
of geven we toch alles aan de belastingdienst?

Kiezen we voor optimalisatie of juist waarde
creatie…

Geld uitgeven kan iedereen, maar geld uitgeven
aan het juiste is niet altijd even simpel. Kies
vooral niet voor de makkelijkste weg, neem er de

tijd voor en denk er goed over na. Zorg voor een
duidelijke focus voor je bedrijf , maak een keuze
waar jij en je bedrijf heen willen gaan. Dan rest
alleen nog de vraag: Wat te doen met je poen?!

LAMBERT ZWINKELS
Voorzitter TJW

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

STEFAN HENDRIKS
Voorzitter TJO

Net als voor vele is 2017 ook voor mij voorbij

gevolgen. Het is een bewogen jaar geweest met

zowel bergen als dalen: Feyenoord kampioen,

Trump die beëdigd werd als president van
de Verenigde Staten, de #metoo affaire, het

Nederlandse vrouwenelftal die het EK won en
Patricia Paay die over zich heen liet plassen. Aan

jullie om te bepalen wat de diepte-/hoogtepunten
zijn geweest.

Verder was 2017 ook het jaar waarin crypto
valuta’s regelmatig in het nieuws kwamen, zoals
de Bitcoin. Er wordt wel eens gezegd dat wanneer

het erg goed gaat met een bedrijf, de winst groeit

met “double digits”. Er zijn diverse crypto’s
geweest die afgelopen jaar een rendement gaven

met meer dan 4 getallen.. Maar is dit nou de
toekomst? Risico’s over continuïteit? Het is in

ieder geval de moeite waard om je te verdiepen

wat nou de mogelijkheden zijn van de blockchain
technologie.

Maar laten we met z’n alle niet vergeten dat het
voor tuinbouw Nederland over het algemeen
genomen ook een prima jaar is geweest. Dat is

natuurlijk prettig. Het is niet voor niets dat we
daarom dit jaar voor het thema “Wat te doen

met je poen?!” hebben gekozen. Investeringen
worden weer volop gedaan, met zowel korte als
lange terugverdientijden. De vooruitzichten van

dit jaar zijn in ieder geval weer prima, dus wat dat
betreft zijn er geen redenen om terughoudend te

zijn. Laten we in ieder geval weer met z’n alle het
beste er van maken in 2018!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Het seizoen van 2017 zijn we gestart met een

bedrijf dat later in dat jaar haar 50 jarig jubileum

Na de jaarlijkse terugkerende jaarcijfers te

materie van het ontstaan en de toepassing van

nieuwjaarborrel bij KG systems in Bergschenhoek.

hebben besproken met de aanwezig leden
hebben Floris Berghout, Bernardo Greeve en Kees
Een TJO seizoen in een vogelvlucht

DE TERUGBLIK OP 2017

Greeve zelf ons meer verteld over de activiteiten

van het bedrijf. KG Systems, een bedrijf dat
actief is interne transport systemen tot complete

(Tunkey) tuinbouwprojecten, hebben ons na de

bedrijfspresentatie meegenomen in de fabriek.
De middag hebben we afgesloten met een borrel
en er is getoost op 2017.

De eerste ledenavond was op dinsdag 11 april
2017 bij Wageningen UR Glastuinbouw met als
thema Alternatieve gewassen. De avond is gestart

met een rondleiding langs de verschillende

afdelingen in de kas van Wageningen UR. De

biologische bestrijders. Het thema van de avond:
“wat is de huidige stand van zaken en de toekomst

van biologische bestrijding in de sierteeltsector”
heeft Koen van Koppen, van Stolk Flora ons meer

verteld over de toepasbaarheid van biologische

bestrijding in de teelt van Phalaenopsis. De

avond werd afgesloten door Harald van Meurs
van AllGreen, leverancier van planten voor zowel

retail als tuincentraketens. Harald is ingegaan op

hoe de keten kijkt naar duurzaam geproduceerde

sierteelt producten en welke vormen er zijn voor
communicatie van duurzame labels, logo’s en of
keurmerken naar de eindconsument.

ca. 35 aanwezige leden hebben verschillende

De tweede editie van Tuinen Bij… International

bekijken, waaronder de vanille- en

Engeland plaats gevonden. Het uitgebreide

alternatieve gewassen in de proefkassen kunnen

hopteelt

maar ook de teelt van verschillende exotische
vruchten. Na de rondleiding heeft onderzoeker

heeft in een drie dagen durende excursie naar
reisverslag staat verder in het jaarboekje vermeld.

Filip van Noort ons een presentatie gegeven over

Op zaterdag 18 november is het jaar afgesloten

omtrent alternatieve gewassen en hoogwaardige

en groothandel voor aquarium en vijverplanten

de huidige stand van zaken en de mogelijkheden
inhoudsstoffen zoals Indigo.

De jaarlijkse BBQ heeft dit jaar plaats gevonden

in de Noordoostpolder. Op zaterdag 13 mei
hebben we namelijk een trip georganiseerd
naar Luttelgeest. Hier hebben we Bernhard

BV. (Phalaenopsis, Rozen, Perkplanten en een
transportbedrijf), Bredefleur (Lelie’s) en Hoogweg

paprikakwekerijen (paprika’s) bezocht. De trip
werd gemaakt met de Van Koppen&Van Eijk

bus, de leden zijn opgestapt in: Berkel, Bleiswijk,
Moerkapelle en Pijnacker. We hebben in een
“tuinen bij “ setting veel gezien en geleerd over de

veelzijdig van de sierteelt en het imposante van
een teeltbedrijf in de productie en het verpakken
van paprika’s. Na een lekkere BBQ, aangeboden

door Perflexxion, zijn we weer richting het
Oostland gereden.

Op woensdag 12 juli is er een ledenavond

georganiseerd bij Koppert Biological system. Het

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

heeft gevierd, heeft ons meegenomen in de

met een Tuinen bij Aqualook. Bij de kwekerij

hebben we een rondleiding gekregen van Tom en
zijn zus Esther de Vreede. Voor vele een onbekend

terrein, maar daardoor des te interessanter
om te bezichtigen. Met een groep van ca. 35

aanwezige leden zijn we rondgeleid langs de
verschillende afdelingen in de kas. Bijzonder

om te zien dat er maar liefst 200 verschillende

soorten waterplanten worden gekweekt om aan

de klantvraag te voldoen. Vervolgens hebben wij
de centraal gelegen inpakafdeling bekeken waar
sinds kort wordt gewerkt met buizenpost. De
middag is afgesloten met een borrel.

Het bestuur van TJO bedankt alle bedrijven en

gastsprekers die het mogelijk hebben gemaakt

om de evenementen te organiseren. Ook voor
aankomend jaar hebben we als bestuur een

planning gemaakt voor de activiteiten. Houdt

hiervoor de mail, onze Facebook en vernieuwde
website www.tuinbouwtoekomst.nl in de gaten.

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

MANNEN
VAN STAAL
MANNEN
VAN STAAL

Uw kas perfect
in het krijt?

Eén belletje is genoeg:
0174 623 655
AANPAKKER VAN NATURE?
VOOR JOUW (TOEKOMSTIGE)

www.paulsosef.nl

DROOMBAAN KIJK JE OP
WWW.ABZUIDHOLLAND.NL!

Geothermie

AANPAKKER VAN NATURE?
VOOR JOUW (TOEKOMSTIGE)
DROOMBAAN KIJK JE OP
WWW.ABZUIDHOLLAND.NL!

Afvalcontainers — razendsnel besteld en geleverd.
Grote of kleine hoeveelheden afval af te voeren? Berg verhuurt een groot
assortiment afvalcontainers in de maten van 3 t/m 40 kuub. Voor elk project is
er een afvalcontainer op maat. We denken graag met u mee over het efﬁciënt

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het is iets wat wij bij
VB Group van huis uit al doen. Het zit in onze genen om rekening
te houden met de belangen van anderen. En vooral met het belang
van een gezond milieu. Daarom zijn we een heel innovatief bedrijf
als het gaat om duurzaam zaken doen en passen wij dit toe door
geothermie voor de tuinbouw beschikbaar te maken.

benutten ervan.

Kasdek krijten - Kasdek coaten - Kasdek reinigen
Gewas en steenwol uitruimen
Ontsmetten - Grondbewerking - Graafwerkzaamheden

Bezoek onze website voor meer informatie: www.vb-group.nl

Ruimte scheppen.nl
www.vanveldhoven.nl - 0174 - 513202 - info@vanveldhoven.nl

BERG Sloopwerken V.O.F.
T 0174 512 172
info@ruimtescheppen.nl
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Nee, ik heb het niet aangedurfd. Ik koos er voor
om te investeren in stenen! Mijn opgeknapte
woning verkocht, de winst opnieuw geïnvesteerd

in een volgende opknapwoning! Inmiddels bijna
klaar en berustend in de wetenschap dat als
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ik destijds in plaats van een volgende opknap
woning, Bitcoins had gekocht, wel 20 huizen had
kunnen kopen.

Soms schoot ik door in het investeren (speculeren?)

en vergat ik te genieten van de dingen waar het

DAVE MARCUS
Sector specialist tuinbouw, Rabobank

écht om gaat. Alleen maar investeren is niet
zaligmakend. De opkomst van de digitale munt,

crypto currencies bevestigen in elk geval dat we

HIJ
BETAALDE
ER 10.000
BITCOINS
VOOR

We hebben een jaar achter de rug waarin de
Bitcoin het nieuwe goud werd genoemd! Op
1 januari 2017 stond de koers van de digitale
munt op zo’n 700 dollar. Medio december
datzelfde jaar lag de prijs van een Bitcoin
rond de 19.000 dollar! In 2010 betaalde
een Bitcoinfan zijn pizza in Bitcoins. Hij
betaalde er 10.000 Bitcoins voor, vandaag
de dag vertegenwoordigt dit een waarde van
zo’n 16 miljoen dollar! Ethereum, Litecoin,
Ripple. Zelfs onze oude vertrouwde gulden
bestaat als digitale munt. Investeren
(Speculeren) in de digitale munt vraagt,
gezien de forse koersverschillen, om stalen
zenuwen. De waarde van de munt kan
zelfs per handelsplatform wel € 1000 euro
verschillen.

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

leven in een tijd waarin vrijwel alles enorm snel
verandert. Technologische innovaties gaan ons

leven veranderen! Onze manier van ondernemen
gaat veranderen!

Dit in een veel rapper tempo dan wij ooit hadden

Mijn streven: Als échte Food en Agri bankier

verwacht.

waarde toevoegen aan uw onderneming! Vanuit

Begrippen als Big Data, Internet of Things,

met diverse ketenpartijen met als doel data

de

Artificial intelligence? Dat is toch van Star

Rabobank

wereld waarin nota bene

Saoedi Arabië het eerste
staatsburgerschap toekende

aan robot Sofia en er achter
de schermen online oorlogen

worden uitgevoerd die rijken
tot

het

bemoeienissen

in verkiezingen en (zelfs
wellicht veel) verder.

wij

samenwerkingen

samenvoegen. Met deze gecombineerde data set

kunnen wij u inzichten geven

Trek? Science Fiction!? Nee

dus niet! We leven in een

starten

DUS WAT
TE DOEN
MET JE
POEN?

die u helpen bij het nemen van

strategische beslissingen. Dus
wat te doen met je poen? Als
Rabobankmedewerker zeg ik

uiteraard… Bespreek dit met

je Rabobank accountmanager!
Maar

nog

belangrijker….

Daag ons uit! Organiseer een

afspraak met jouw Rabobank
account manager en zie wat

data analyse NU al voor jouw

Zelf werk ik voor Rabobank en ook de Rabobank

bedrijf kan betekenen. En nog een andere tip van

waarde toe te voegen voor jou als klant! Niet

kiezen om te investeren in jezelf door aan te

immers wat wij als Rabobank nastreven.

HOT.

is zoekende hoe data kan worden ingezet om o.a.

mij; met je ‘poen’ zou je er ook voor kunnen

meer dan logisch denk ik, klantwaarde creëren is

melden voor de assesments / masterclasses van

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Partners with Nature
Koppert Biological Systems wil de
gezondheid van mens en aarde
verbeteren. In samenwerking met de
natuur maken wij de landbouw gezonder,
veiliger en productiever. We bieden een
geïntegreerd systeem van specialistische
kennis en natuurlijke, veilige oplossingen
die de gezondheid, weerbaarheid en
productiviteit van gewassen verbeteren.

Dichtbij door het
delen van kennis
en netwerk

met Food&Agri
ondernemers
van vandaag.

Delen van kennis en netwerk
Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de
tuinbouw. Ze helpen u graag met kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde
trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Meer informatie? Kijk op rabobank.nl/agrarisch
Tel. +31 (0)10 514 04 44 info@koppert.nl

www.koppert.nl

Growing a better world together

Beleggers maken elkaar gek. De enige reden

waarom ze kopen is omdat andere er ook

WAT
TE
DOEN
MET
JE
POEN

rijk van geworden zijn. Aangestoken door

alle succesverhalenin de media koopt men

zonder te weten wat men koopt of waarom
de prijs van een Bitcoinzou stijgen. En zolang

het sentiment goed blijft kan de prijs van een
Bitcoin omhoog. Wanneer dat omslagpunt
plaats vindt, is niet te voorspellen.

Een tweede belangrijke emotie is angst. Als
koersen dalen vreest men voor een verdere
daling. Vroeger had je de drie dolle dwaze

dagen bij de Bijenkorf. Dan stonden klanten

te dringen om naar binnen te komen. Als

ZUINIGHEID
EN VLIJT
BOUWEN
HUIZEN ALS
KASTELEN

Zuinigheid en vlijt bouwen huizen als

kastelen. Dat is een mooi gezegde, maar
met de huidige spaarrente van nu bijna nul

procent, schiet dat sparen natuurlijk niet op.

Bovendien als je een beetje vermogend bent,
moet je ook nog flink wat belasting over je
vermogen betalen. Daarom kijken steeds
meer mensen naar beleggen. Ik vind dat een

goed teken. Ik denk dat beleggen een betere
manier van vermogensopbouw is dan sparen.

Er zijn natuurlijk wel een aantal mitsen en
maren. De belangrijkste valkuil op weg naar
het miljonairschap is de belegger meestal zelf.

Dat komt door emoties als angst en hebzucht.
Deze dagen zien we prachtige voorbeelden
van hebzucht. Iedereen heeft het over

Bitcoins en andere cryptocurrencies. Nu heb
ik geen verstand van de technische kant van

deze materie, maar ik zie wel een heleboel
overeenkomsten
bubbles.

met

eerderefinanciële

op Beursplein 5, waar de beurs zit, alles

plotseling in de aanbieding is, probeert men
met z’n allen door de nooduitgang naar

buiten te gaan. Het verschil is dat klanten

bij de Bijenkorf weten dat de prijzenna drie
dagen weer normaal zijn. Op de beurs weten

beleggers dat niet. De koersen kunnen wel
nog verder dalen. En dus verkoopt men in

paniek zijn aandelen. En zo verkopen veel
beleggers bij lage koersen en kopen ze bij

hoge. Dat is niet de manier om rijk te worden,
zo word je arm.

De oplossing is simpel. Schakel de emotie
zoveel mogelijk uit. Dat kan bijvoorbeeld door
maandelijks te beleggen. Een veel gebruikte
regel is om 10% van je netto salaris in dit
plan te stoppen en dan gewoon in een breed

CORNE VAN ZEIJL
Strategist/ buy side analist, Actiam

gespreid beleggingsfonds. Als koersen eens
een keer flink dalen, en die garantie krijgt u
van mij, dan koopt u alleen maar goedkoper
bij. En zo bouwt men huizen als kastelen.

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

ANTICYCLISCHE
RELATIETHERAPIE

FRANK HOLLAAR
Senior bedrijfsadviseur, Flynth

Eigenlijk gaat het in het werk van de accountant en
adviseur steeds maar om twee vragen: bij economische

“Holstein
Flowers klaarmaken voor 2020
en verder.”

tegenwind is de centrale vraag bij klanten ‘hoe kom ik
aan poen?’ en keert het tij in gunstige zin verandert de
vraag al snel in ‘wat moet ik doen met m’n poen?’. De

eerste vraag beantwoorden wij altijd met: ‘houd grip op
je kasstroom, wees scherp op je kostprijs, optimaliseer je

processen en zet ’n tandje bij’. Dat de accountant vaker
nodig is in barre tijden is daarmee een pijnlijke dissonant

in de besparingsfilosofie. Zeker als het niet op vrijwillige

Mathieu van Holstein - Gerberateler

basis is maar de bank er vanwege het toenemende risico
op ‘default’ niet-vrijblijvend om vraagt. Eigenlijk komt het

er dan op neer dat de accountant met al zijn tussentijdse

cijfers, cashflow prognoses en procescontroles in barre tijden dus meer kost dan
in de zeven ‘vette’ jaren erna. Want laten we eerlijk zijn. Veel ondernemers laten
zich, als het niet hoeft, natuurlijk niet tot dat cijferfetisjisme verleiden als er zoveel

andere leuke dingen kunnen worden gedaan met hun zuurverdiende poen. Want als
je in deze positieve flow aan de accountant gaat vragen waar je die euro’s op stuk

moet slaan, dan komt ongetwijfeld het belerende vingertje: ‘een nieuwe auto, is dat
nodig?’, ‘Bitcoins...? Nee, daar ben je te laat mee.’, ‘investeren in nieuwe opstallen?

Nou, eerst maar wat vet op de botten krijgen’. Kortom, het enthousiasme om jezelf
of je bedrijf eens lekker te fêteren, wordt je al snel ontnomen door die zogenaamde
vertrouwenspersoon van je.

Herkenbaar…? Tsja, en als we op basis van het bovenstaande

FlynthVision. Doelgericht ondernemen
op basis van actuele cijfers.
De familie Van Holstein ligt op koers. Holstein Flowers is met 11 ha aan kassen de
grootste teler van gerbera’s in Nederland. Dankzij de schaalvergroting, internationalisering en globalisering heeft het bedrijf genoeg uitdagingen. FlynthVision helpt het
bedrijf met actuele cijfers en managementinformatie om de uitdagingen richting 2020
om te zetten in concrete doelen en direct bij te sturen wanneer nodig.
De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Naaldwijk 088 236 76 00 en Zoetermeer 088 236 80
00 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/flynthvision

HET LIJKT
IMMERS WEL EEN
VASTGELOPEN
HUWELIJK

patroon aan de reputatie van de accountant en de relatie
met zijn of haar klanten willen werken, wordt het een lange

weg. Ik ben om die reden dan ook een groot voorstander

om deze sleur - het lijkt immers wel een vastgelopen
huwelijk - op onorthodoxe wijze te doorbreken en heb, al

zeg ik het zelf, het beste antwoord op de vraag ‘Wat te doen
met je poen?’.

Ga, nu de financiële ruimte er is, werken aan de weerbaarheid van je organisatie.

Bouw een waterdicht cashflowmonitoringsysteem, versterk de competenties van het

management, optimaliseer de bedrijfsprocessen en de fiscaal-juridische structuur,

formuleer een robuuste strategie en ‘last but not least’ verdiep je in de wereld van
morgen. Flynth helpt je graag met deze uitdagingen en voor je het weet ben je weer
dikke vrienden met je accountant!
Succes.

I

Ondernemen inspireert

I
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Van poen maak je poen. Als je op tijd wat
poen had geïnvesteerd in bitcoin(cash)

- en de inleg ook op tijd er weer uit had

gehaald (vergeet dat vooral niet) - had
je van je bestaande poen heel snel meer

Cees is een topkantoor gevestigd in Westland en Haagland en
actief op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht,
arbeidsrecht en vastgoed. Cees levert juridisch vakwerk van het
hoogste niveau en gaat tot het uiterste om uw zorgen weg te
nemen en het beste resultaat voor u te bereiken. Cees staat dag
en nacht voor u klaar en staat altijd paraat voor het geval dat dit
nodig is. Just in case.

Cees Advocaten is toonangevend op
het gebied van glastuinbouw en
energie. Wij bieden de ondernemer in
de (glas)tuinbouwbranche full service
dienstverlening op het hoogste
professionele niveau. De advocaten
van de sector Tuinbouw zijn uitstekend
op de hoogte van alle relevante
ontwikkelingen in de sector.

(potentiële) poen kunnen maken. Wij
worden ook geacht om onze poen te

laten renderen, ten minste 4 % aldus de
overheid. Als je box 3-vermogen de grens

van ca € 20.000,00 passeert, word je van
overheidswege ‘gestraft’ met belastingen
over je vermogen. Dus spendeer die

centen,anders wil de Overheid een deel

FRANK HORDIJK
Advocaat en compagnon bij Cees Advocaten

ervan hebben.

Laten we wel wezen, alles om ons heen
stimuleert je om in ieder geval iets te
doen met je poen. De enveloppen van de

Dus….

oren. Als elke envelop raak was, zat ik hier

investeer ermee, om met passie het werk

bij iedereen iedere uitnodiging van een

uiteindelijk meer poen van te maken;

verschillende loterijen vliegen je om de

overigens als God in Frankrijk. Als echter
loterij bingo was, dan werkt het ook niet
meer. Het hebben van meer poen lijkt
dus gek gezegd voor een deel slechts te
werken als anderen minder poen hebben.

Het geld in de portemonnee van je buren
lijkt bovendien altijd groener.

IEDEREEN
HOUDT
VAN
DOEKOE

Ik heb nooit kunnen verzinnen
dat ik ooit nog een column voor
TJW zou beginnen met die eerste
hit van good old Def Rhymz. Maar
goed, bij het onderwerp van dit
Tuinbouw Jongeren jaarboek 2018
word je al snel die kant opgedreven.
Dit terwijl de voorvraag ‘hoe kom je
aan (je) poen?’ voor menigeen toch
interessanter is. Of is dat stiekem
niet dezelfde vraag?
Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Ach man, poen. Bij het schrijven erover
roept het associaties op naar veelal
primitieve
hebzucht,

menselijke

afgunst,

eigenschappen:
jaloezie,

ontevredenheid, maar ook gemakzucht.

Als poen niet zo belangrijk was, was dief
niet één van de oudste beroepen en waren
sloten niet uitgevonden. Maar iedereen
houdt van poen en dat mag ook gewoon.

te doen dat je doet, en daarbij ook om er

los er mee af, om er privé minder
afhankelijk van te worden;

geef het weg aan goede doelen, omdat het

maar geld is en het goede initiatief er iets
moois mee kan doen voor anderen;

geef het uit, omdat het anders naar de

overheid gaat (en dat lijkt men toch
vooral niet te willen), het één van de
basisbeginselen van ons economisch
denken is, en omdat je er weer goederen,

diensten, ervaringen en belevenissen voor

terugkrijgt en jij daar (in)direct weer poen
van maken.

En zo draaien we het wieltje nog eens om.
Rom bom!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Versterkt uw verkooppositie

Best of Four biedt handelshuizen in binnen@ en buitenland een breed
en kwalitatief assortiment fruitF glas@ en vollegrondsgroenten.
Door het samenvoegen van het productaanbod van onze
ruim D9- telers kunnen wij vrijwel iedere marktvraag invullen.
En creëren wij voor alle aangesloten telers een sterke verkooppositie.

Best of Four

volgens onze telers:

Een club met korte lijnen
Professionele organisatie die op de kleintjes let

Beloont telers die toegevoegde waarde leveren
Geen standaard uitbetaalprijs

Meer weten?
Best of Four
Ziedewij 5F ë99D LA Barendrecht
T 43D )-8D8- 6ëë 499
F 43D )-8D8- 8ë- ëëë
E info@bestoffour.nl

www.bestoffour.nl

EÉN VISIE. EÉN MERK.
Sinds 1958 levert Codema essentiële oplossingen op maat voor de tuinbouwsector.
Gedurende de afgelopen 58 jaar hebben onze holdings wereldwijd een uitstekende
reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het merk CODEMA.

Design

Develop

Deliver

CODEMA SYSTEMS GROUP
T +31 (0) 10 52 12 755
E info@codemasystemsgroup.com
I www.codema.nl

Gemiddeld genomen, wordt er weer geld

en helpen we elkaar om daar te komen waar

periode van consolideren en saneren,

hebben we minder vrijblijvend gemaakt.

verdiend in de tuinbouw. Na een lange

geeft dit weer financiële ruimte om te

investeren. De cruciale vraag is waarin?
Vervanging, uitbreiding of een investering

in totaal iets nieuws? Hierbij denken

we al snel aan tastbare zaken. Denk aan

producten, kassen, machines etc. Te vaak
worden investeringen in minder tastbare
zaken vergeten. Denk bijvoorbeeld aan

samenwerking. Stop eens energie, tijd en
geld in de ontwikkeling van samenwerking.

Alleen ga je sneller, samen kom de verder.

Met deze gedachte is onze tuinbouw ooit
groot geworden. De vorming van diverse
coöperaties

en

studieclubs

zijn

een

voorbeelden vanuit het verleden. Nederland

speelt al jaren lang in de Champions
League van de glastuinbouw. Wij staan

onbetwist op nummer één. Als we deze
plek willen behouden, dan is investeren

in breed samenwerken een keiharde eis.
Ons verdienmodel zit ‘m al lang niet meer
in ‘meer en goedkoper’ maar ‘slimmer en
anders’. Als wij geen toekomstplan hebben

voor onze bedrijven, worden we ingezet
voor andermans plannen!
Ontwikkeling

van

onze

medewerkers

past hierin. Zij moeten ook voorop lopen.
Medewerkers vormen nog steeds het
kloppend hart van onze bedrijven. Als je

anno 2018, medewerkers nog steeds ziet

als kostenpost, leef je nog in de vorige
eeuw. In ons eigen bedrijf zijn we op basis

van Lean-werken al een paar jaar bezig met

dag- en weekstarts. We vieren successen
met elkaar, formuleren jaar/maand en
weekdoelen, kijken iedere dag waar we staan

we willen zijn. Het volgen van een opleiding
Hoe zou jij reageren als een voetbaltrainer
van een topclub de trainingen niet serieus

ZO BLIJF JE MET JE POEN
WERELDKAMPIOEN!

neemt of zelfs afschaft? In de voetballerij

is dit ondenkbaar; in onze sector wordt
het opleiden van medewerkers nog te vaak

gezien als overbodig of luxe. Champions
League toch?

Ons bedrijfsmotto is: morgen beter dan

vandaag! Dit bereiken we door niet steeds

sneller maar in kleine overzichtelijke

stappen iedere dag net iets slimmer te gaan
werken. Daarvoor is het nodig om bij iedere

medewerker zelfkritiek te ontwikkelen.

Kritisch kijken naar jouw eigen werk en
de bijdrage die jij als schakel levert aan
het totaal. Het effect hiervan is dat de

onderlinge samenhang van verschillende

afdelingen duidelijk wordt en er op collega
niveau meer begrip is voor elkaars werk.

Het besef dat je fouten doorgeeft aan een

collega en welke gevolgen dit heeft voor het
eindresultaat wordt met het verbetermodel
vanuit Lean duidelijk zichtbaar.
Ontwikkeling

van

onze

medewerkers

zorgt er ook voor dat wij een sector zijn

waar nieuwe medewerkers graag aan de
slag gaan. Op deze wijze kunnen wij onze

bedrijven inrichten voor de toekomst, want

ook de arbeidsmarkt staat onder druk. De
strijd om talent is gaande! Samen moeten
we zorgen dat we een uiterst aantrekkelijke

sector zijn, die bereid is te investeren
in zijn personeel en zijn blik naar buiten
heeft gericht.

Zo blijf je met je poen wereldkampioen!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

ILONE AMMERLAAN
Directeur Leo Ammerlaan
b.v./Plantise

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Tuinbouw Nieuwsflits

Het thema van dit jaar is: "Wat te doen met je poen." Weet
jij al de bestemming van jouw verdiende geld?
Wij hebben een aantal opties verzameld!

Gewasbescherming is grootste
zorg tuinders
Bloemen planten nieuws
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WAT TE DOEN
MET JE POEN?!?!

Cruise maken langs de Caraïben
Aankopen/bouwen van een nieuw bedrijf om
op de marktvraag in te kunnen spelen

aan

ese
arc
h

Tijd om de oude auto te vervangen
voor een nieuwe vette auto

Westland Event: Internationale
kansen en samenwerking Hortinext
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GLASTUINBOUW: EFFICIËNTIE DOOR INZET VAN
INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN
TNO

Een boot kopen om heerlijk te varen
tijdens warme zomerdagen

Investeren in de bitcoin

Substraten
Samen innoveren voor een beter rendement,
dát is de co van Horticoop.
www.horticoop.nl

SAMEN GROEIEN

WAT TE DOEN

MET JE POEN

Een ondernemer neemt dagelijks veel beslissingen

aardwarmte en restwarmte uit de haven van

een echte duizend poot en kan zijn poen op vele

Westland maximaal in te zetten is het belangrijk

en moet overal verstand van hebben, hij/zij is

manieren besteden. Het telen van een kwalitatief
goed product is voor het ondernemerschap

allang niet meer voldoende. De ondernemer van
vandaag is ook een expert op het gebied van

inkopen, verkopen, marketing, kwaliteitszorg,
financiën, personeelszaken en organisatie. Je bent
tegenwoordig als ondernemer een bedrijfskundige

Rotterdam. Om de beschikbare warmte in het
dat de aardwarmte projecten in het Westland en
de restwarmte uit Rotterdam aan elkaar worden
gekoppeld. Op deze manier kan het gehele

Westland gebruik maken gaan maken van de
beschikbare warmte en wordt de warmte optimaal
ingezet.

die zich met alle processen van het bedrijf

Het

en uiteraard heb je ook nog groene vingers.

ontwikkeld tot de huidige visie de “Verantwoorde

bezighoudt, de strategie van het bedrijf ontwikkeld

De wereld waarin wij vandaag de dag leven verandert
snel, zo snel dat wanneer jij een ondernemer bent

met de skills van een bedrijfskundige met groene
vingers dit misschien niet voldoende skills blijken

te zijn voor de ondernemer van de toekomst.
Wij staan namelijk aan de vooravond van enkele

grote transitie vraagstukken. Deze uitdagingen

zijn ondernemer overstijgend en vereist meer dan

het huidige ondernemerschap en de horizontale

samenwerking die de tuinbouw groot heeft

afgelopen

jaren

heeft

LTO

Glaskracht

Nederland de koers op energie steeds verder door
Glastuinbouw”. Deze toekomstrichting is samen
met onze leden vastgesteld en geeft naast een

visie op Energie ook een visie voor Arbeid ,
Plantgezondheid en Water & Omgeving. Wij

zijn met veel partners in gesprek om de energie
transitie en werken wij hard aan mee aan het
ontstaan van een warmte rotonde in het Westland.

Dit met als doel om alle beschikbare warmte in het
Westland voor burgers en bedrijfsleven optimaal
in te zetten.

gemaakt.

Nu vraagt u mij wat te doen met je poen? Ik

Neem nu de energietransitie eens als voorbeeld.

Glaskracht Nederland je aan te melden als lid. Een

Het gebruik van fossiele brandstof lijkt eindig,

wij gaan uiteindelijk allemaal over op een andere
vorm van duurzame energie. Een vraagstuk dat wij

niet zomaar even oplossen. Een goed duurzaam
alternatief in het Westland is het gebruik van

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

stel voor, wanneer jij nog geen lid bent van LTO
investering die zich snel terugverdient. Samen

met jullie blijven de koers uitzetten in de energie

JACCO VOOIJS
Voorzitter LTO Glaskracht Westland

transitie en andere maatschappelijke uitdaging,

want samen komen wij namelijk verder. Ik kijk uit
naar een mooi en duurzaam 2018.

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

‘Ik hou
mijn gewas
gezond’
Stephan van der Lans,
tomatenkweker uit Maasdijk
goedemorgengroente.nl

|

goedemorgensierteelt.nl

Veel van onze medewerkers zijn opgegroeid in en tussen de
teeltkassen van bloemen en planten. We hebben hier op jonge
leeftijd al de passie ontwikkeld voor sierteeltproducten. We zijn
trots op “onze” kwekers en voelen ons thuis tussen de planten: het
brengt ons geluk en vitaliteit!
Wij voorzien onze klanten dagelijks van een breed
assortiment kamer- en tuinplanten van een hoge kwaliteit.
Onze productspecialisten stellen dit assortiment samen bij
geselecteerde kwekers. Onze accountmanagers stemmen dit
af op de klantbehoefte. Zij zijn gespecialiseerd in het bedienen
van de verschillende afzetkanalen per land. Of het nu voor
de klanten van een bouwmarkt, supermarkt, tuincentrum
of bloemist is. Voor ieder afzetkanaal stellen zij met onze
productspecialisten het juiste assortiment samen.
Samen met onze leveranciers willen wij een duurzame
keten inrichten, waardoor we de consumenten in Europa de
mogelijkheid bieden om op een verantwoorde wijze dagelijks
te genieten van al het mooie dat de natuur ons te bieden heeft;
het vergroenen van de leefomgeving, zodat een ieder, net als
wij, dagelijks de vitaliteit kan ervaren die planten brengen!

Postbus 562 • 2675 ZV Honselersdijk • Nederland
Telefoon +31 (0)174 - 612 323 • Fax +31 (0)174 - 612 324
plants@hamiplant.nl • www.hamiplant.nl

BEMESTING
GEWASBESCHERMING
WATERKWALITEIT
VERPAKKINGEN

Groeispecialist
Al generaties lang zorgt Van Iperen als
Nederlands familiebedrijf met haar klanten
voor de groei van gezonde én renderende
gewassen. Op een manier die goed is voor
mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit
en bloeit zit diep in onze vezels.
Onze tuinbouwspecialisten hebben ruime
kennis en ervaring. Zij begeleiden u bij een
integrale aanpak om gewassen te voeden,
versterken en beschermen.

iperen.com

JACQUES VONK
Partner Bloemendaal-Ruigrok

Het zijn economisch gunstige

onder druk en de rendementen

versneld aflossen van bancaire

goed, de bitcoins zijn niet

werden uitgesteld en waar het

toekomstbestendig maken van

tijden.

De

beurs

doet

het

aan te slepen, de bouw kan
het werk niet aan en de

consumenten barsten weer van

het vertrouwen. Voor vrijwel
alle bedrijfstakken geldt dat er

sprake is van stevige groei. Het
CPB en het CBS voorspellen
dat

de

economie

ook

de

kon, werd bezuinigd. Ondanks
deze

maatregelen

waren

Door

deze

positieve

ontwikkeling

moeilijk

en

leverden veelal verlies op voor
de beleggers.

hun privé beleggingen kwijt
niet goed was. Of de beleggingen
werden alsnog verpand aan de

bank omdat er extra kapitaal
nodig was.

er

Verschillen in rendement zijn

beleggingsproducten die mooie

niet ongewoon. De vraag naar

diverse

zijn

aanbieders

rendementen

van

voorspiegelen.

Maar waarom zou je je net
verdiende poen in dergelijke
projecten

steken.

Levert

investeren in je eigen bedrijf
geen
Of

hoger

wil

je

rendement

op?

risico

spreiden

investeren?

Leveren

en juist niet in het eigen
bedrijf

beleggingen

structureel

een

hoger rendement op? Het zijn

vragen die niet voor iedereen
gelijk te beantwoorden zijn.

Nog maar een paar jaar geleden
was

de

afdeling

bijzonder

beheer binnen de banken de
grootste afdeling. Liquiditeit
van de ondernemingen stond

het

je onderneming.

vastgesteld, kan deze strategie

het

doordat de bedrijfsstructuur

als sierteelt.

Kortom

hadden

lijkt de crisis voorbij te zijn en

verdiend in zowel de groente-

etc..

Zodra je voor het eigen bedrijf

de dag. Ook beleggingsfondsen

Sommige ondernemers raakten

wordt er de laatste jaren goed

schulden

faillissementen aan de orde van

komende jaren nog stevig door
zal groeien. Ook in de tuinbouw

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

waren te laag. Investeringen

zeker in de tuinbouwsector
producten

is

van

jaar

tot

jaar anders en daarmee de
prijsvorming. Om deze pieken
en dalen beter te kunnen

opvangen is een lange termijn
strategie

voor

noodzakelijk.

het

Deze

bedrijf

strategie

bestaat uit het stellen van

concrete doelen. Deze doelen
kunnen
naar

zijn:

“Het

duurzaam

overschakelen

nieuwe

telen”,

ondernemen,

productieverhoging,

nieuwe

afzetkanalen opzoeken, lager
energieverbruik
een

eventuele

energiekosten
opgevangen,
van

het

waardoor

stijging

kan

van

worden

automatisering

arbeidsproces,

het

doelen en een strategie hebt
in

samenwerking

met

de

accountant worden omgezet in

een langetermijnprognose. De
doelen en strategie worden dan

in cijfers uitgedrukt. In overleg
met

de

financieel

adviseur

kan dan worden vastgesteld

welke investeringen mogelijk
meer rendement opleveren dan
beleggingen. Een investering
met een levensduur van zes

jaar en een terugverdientijd van

drie jaar, levert immers al een

rendement van bijna 17% op.
Je investeert dan in de branche
die je zelf kent. Vergeet niet

dat het grootste rendement
traditioneel in de agrarische

sector pas bij verkoop valt in
de vorm van onbelaste winst

op grond. Misschien kom je

dan zelfs tot de conclusie
dat beleggers in jouw bedrijf
moeten investeren.

Wij adviseren om je poen
te

besteden

langetermijnvisie.

vanuit

een

Voor

jonge tuinders betekent dit

veelal slim investeren in de

onderneming of het verbeteren
van de solvabiliteit. Daarmee
sta je klaar voor de toekomst!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

• Strategy

Onderzoek / Positionering
Communicatieplan / Advisering
Marketing automation

• Brand creation
Naamgeving
Logo / Huisstijl
Slogan
Campagne
Packaging design

• Online marketing
Website
Online banner
E-nieuwsbrief
Social media campagne
SEO + SEA

• Brand activation

T. Stolze Installatietechniek B.V. | Bandijkweg 2 | 2676 LJ Maasdijk | +31 (0)174-513779
Stolze Aalsmeer B.V. | Witteweg 55 | 1431 GZ Aalsmeer | +31 (0)297-749749

Live-promotie
Beursstand / -actie
Event
Viral foto + video

info@stolze.nl | www.stolze.nl

Naaldwijk
speax.nl
0174 610 000

Breeding to
feed the world

Weten wat een groenteveredelingsbedrijf
doet? Bekijk de animatie op onze site!

enzazaden.nl
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Francesco Angeloni

Program Manager Technology

WAT
GEBEURT
ER IN DUBAI?
MARIËLLE DE JONG – VAN LEEUWEN
Marketing Manager Philips Lightning

WAT TE
DOEN MET
JE POEN?
Enige tijd geleden was ik in Dubai,
om eens te zien en te ervaren wat
daar allemaal gebeurt, na vele
verhalen werd ik wel nieuwsgierig.
Was het echt zo mooi, zo groot, zo
glimmend, zo exclusief, als wordt
verteld?

WAT GEBEURT ER IN DUBAI?

de financiële hoofdstad van de

verdiend, wat direct terug te

komen deze twee werelden

voordelen met het telen met LED

het team werd gepresenteerd,

Midden in de woestijn een stad

van alles in werking gezet en

ontwikkelingen; Bedrijven

samen met tuinbouwkenners,

gewas kan dit verschillend zijn,

de bouw van deze mooie toren.

Het doel van Dubai is duidelijk:
maken, die alle steden op de
wereld overtreft. De hoogste
toren, de duurste auto’s,

aquarium in winkelcentrum, dure
kleding, skiën tussen pinguïns,
trouwen tussen de fonteinen;

alles wat mogelijk is met geld, kan
daar geregeld worden. Daarnaast

wereld worden. Daarvoor wordt
gefaciliteerd, zodat deze strategie

gaan weer nieuwbouwen,

werkelijkheid kan gaan worden.

toename van schaalvergroting

Of hetze gaat lukken, word denk

internationalisering is meer en

ik nog spannend, maar wel een
aparte ervaring voor mij, om te

zien wat je letterlijk met heel veel
poen kunt doen!

is er een ambitieuze strategie

INNOVATIE IN DE SIERTEELT

onafhankelijk van de olie zijn en

afgelopen jaren weer meer geld

geformuleerd, Dubai wil in 2030

zien is in een aantal belangrijke

Binnen de sierteelt wordt er de

samen. Lichtspecialisten werken
om zo te werken aan de optimale
lichtoplossing.

meer aan de orde en bedrijven

Zo’n 10 jaar geleden is het Horti

e-commerce, …. En natuurlijk,

en nu ben ik alweer zo’n 3 jaar

gaan innoveren, op het gebied van
techniek en licht!

LED EN SIERTEELT

Binnen het Horti team van

Philips, op de High Tech Campus,

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

team gestart met de tomatenteelt
volop bezig in de sierteeltsector,

door de telers ervaren worden. Per
denk bijvoorbeeld aan verhoging

van het lichtniveau in combinatie
met lagere temperaturen,

waardoor er minder gelucht hoeft
te worden, en het verhogen van
de opbrengst per m2.

samen met een gepassioneerd

TEAMWORK

en ervaring zie ik dat naast de

van de wereld, liep ik langs een

team. Door opgedane kennis

energiebesparing, ook andere

Na bezoek aan de hoogste toren
behoorlijke fotogalerij, waarin

welke verantwoordelijk zijn voor
Trots en expertise, spraken uit
deze foto’s. Wanneer ik kijk

naar ons sierteelt team, zie ik

daar ook kennis, expertise en

passie. Ons advies naar de teler is
gebaseerd op ervaring uit eerdere
projecten, kennis van de sector

en persoonlijke betrokkenheid. Zo
kunnen we gepast advies geven
aan de teler en wat deze moet
doen met zijn poen!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

TUINBOUW JONGEREN WOORDZOEKER

Horticulture
Horticulture

Naam ______________________

Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Ontdek mijn
groeirecept.
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“Voorheen was het een uitdaging om met LED-belichting
chrysanten te kweken, voornamelijk doordat chrysanten
korte-dagplanten zijn. In oktober 2016 zijn we met
Philips Lighting een proeftraject gestart met een
kweekoppervlakte van 2000 m2 en verschillende
lichtsystemen. Dankzij de uitgebreide lichtkennis en
plant-expertise van Philips Lighting, werd snel het meest
optimale lichtrecept gerealiseerd. Met een hybride
systeem van LED toplighting en Son-T ontwikkelen
bloemen sterkere stammen en kunnen er per m2 meer
groeien. Dat, gecombineerd met efficiënter lichtgebruik,
zorgt ervoor dat we groei beter kunnen controleren én
jaarrond kunnen leveren. Ik kies voor groei.”
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André van Paassen
Arcadia, Nederland

Philips GreenPower
LED toplighting
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We kiezen voor een belichte teelt. In eerste
instantie starten we met een grove trostomaat,

maar de hele locatie is ingericht op het telen van

elk soort trostomaat. Even wat getallen: we gaan
in de toekomst met vijf wkk’s 22mwh stroom
opwekken, er hangen 44.000 lampen, het glas is
RICHARD SCHENKEVELD
Algemeen directeur Schenkeveld

De tomatenteelt van morgen zal in het teken

staan van schaalvergroting, klantgericht telen
en efficiency. We zien deze trends in de hele

keten terug. Je ziet veredelaars samen verder

diffuus met twee keer Ar coating erop, we hebben

100.000 m3 regenwateropvang en al het water
wordt ontsmet.

Kas Noord staat en begin april 2018 start de bouw
van kas Oost, waarna we elk jaar een kas willen

bouwen. In januari 2018 oogsten we de eerste
trostomaten bij Schenkeveld Schiphol.

gaan en ook de retail verenigt zich. Wil je mee

Naast de investering in de high tech kassen, is

wel duidelijk wat je moet doen met je poen.

Al meer dan een jaar geleden zijn we begonnen

in de tomatenteelt van de toekomst, dan is het
Investeren!

Schenkeveld heeft al jaren Passie voor Perfectie

als slogan. We streven naar volmaaktheid door

alle processen te optimaliseren, te investeren in
de precisie kennis van de teelt en door constant

onze medewerkers op te leiden, gaan we mee in

de ontwikkelingen van de markt. We willen ons
graag vestigen in de top van de tomatenteelt.

Een jaar geleden zijn we dan ook gestart met de

bouw van Schenkeveld Schiphol. Een nieuwe

locatie aan de A4, vlakbij Schiphol waar we totaal
44 ha kas gaan neerzetten, met een centrale

de grootste investering in nieuwe medewerkers.
met het samenstellen en opleiden van het team.

Schenkeveld Schiphol vraagt om een stabiel en
goed management team. Door schaalvergroting

zijn er hele mooie hbo functies ontstaan in de
tuinbouw, we zijn actief naar op zoek (gegaan)
naar mensen met dit profiel.

Op elke locatie/kas komt een management
team van drie talenten die elkaar aanvullen,
vervangen en inspireren: een teeltmanager, een

manager arbeid en een junior teelt/arbeid met

doorgroeimogelijkheden. Deze drie eenheid is de
stabiele basis per kas.

verwerkingsruimte van ruim 1 ha. Samen met onze

De start van Schenkeveld Schiphol is qua

hebben we besloten om een klaverblad bedrijf te

die de toekomst zien in grootschaligheid hebben

leveranciers en het bouwteam van Schenkeveld
bouwen. De verwerkingsruimte centraal en vier
high tech tomatenkassen van elk 11 ha rondom
deze ruimte. Hier is goed nagedacht over de

optimale indeling, waardoor we efficiënt kunnen
werken.

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

medewerkers super geweest, twee tuinderszonen
de overstap gemaakt naar Schenkeveld. Daar

zijn we heel blij mee. En omdat we voorlopig elk

jaar een kas bouwen, blijven we investeren in
medewerkers. Dus dat is wat wij voorlopig gaan
doen met onze poen!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Uw betrouwbare partner in grenzeloos uitzenden
Neem vrijblijvend contact op met Van Koppen & Van Eijk op 071-528 0857 of kijk op www.vkve.nl.

Wat te
doen voor
je poen?
Wil jij werken bij een ambitieus bedrijf met
veel mogelijkheden voor ontwikkeling?
Check onze vacatures op:
www.prominent-tomatoes.nl

REISBLOG
TUINBOUWJONGEREN
OOSTLAND
Het is begin augustus. De leden krijgen een mail met de aankondiging dat

Na het laatste bedrijfsbezoek op zaterdag

besloten om ook in 2017 een internationale “tuinen bij” te organiseren en

later op de middag

we weer op reis gaan. Na het succes in 2016 hebben we met het bestuur
wel naar Engeland.

Na het binnendruppelen van de aanmeldingen kwam een van de leukste
maar ook het moeilijkste van het reizen en dat was de voorbereiding. Het

kiezen van een toffe bestemming, de vlucht, een locatie om te verblijven,

bedrijven waar we een bezoek kunnen brengen, restaurants waar we
kunnen lunchen en het vinden van een uniek evenement om de reis tot
een groot succes te laten worden.

Het was inmiddels vrijdag 20 oktober geworden. Om 5:00 uur verzamelde
zich 21 jongeren om de reis te maken naar Engeland. Na een bak koffie

en ontbijt zijn we omstreeks 7:00 uur in het vliegtuig gestapt om 7:20
lokale tijd onze voet op Engelse bodem te zetten. Het drie dagen durende
weekend had namelijk een vol programma.

Na aankomst in Engeland, werd allereerst een bezoek gebracht aan het
gebied Chichester. Het eerste bedrijf dat werd bezocht kweekt en bewortelt
o.a. diverse zaailingen en stekken van diverse pot- en terrasplanten.

Aansluitend werd Tangmere Airfield Nurseries bewonderd. Dit is het
grote, imposante paprikateeltbedrijf van Dirk Houweling. Dirk heeft zijn

tuinbouwroots in Bleiswijk en aan de landingsbaan van Tangmere teelt hij
in de verschillende kassen paprika’s . De laatste stop op de eerste excursie

dag was een echte traditionele Engelse teler met sier- en buitenplanten,
die geteeld werden op buitenvelden en in tunnelkassen.

Aansluitend zijn we richting Southampton gereden om daar te overnachten

en invulling te geven aan het avondprogramma. Al aan gekomen in

Southampton, zijn we een Engels biertje gaan drinken in de “Titanic

Pub”. De pub waar de bemanningsleden voor de laatste vaart hun drankje
hadden gedaan. Na goede hap eten en een lekker biertje te hebben gedaan

in de club zijn we ons bed op gaan zoeken. Na een goede nachtrust stond
er zaterdagochtend vroeg een lekker ontbijt voor ons klaar.

De zaterdag stond voor een belangrijk deel in het teken van de afzetketen.

Als groep namen we een kijkje bij een groot winkelbedrijf waar zowel
groente als sierteelt in een diversiteit werd aangeboden. Afsluitend van

de excursie dag werd er een bezoek gebrachte aan een Britse teler van
Phalaenopsis, Begonia’s, kalanchoëe en Poinsettia.

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

zijn we richting Londen gereden om
voetbaldichtheid

van

in de hoogste
het

land

de

wedstrijd Millwall - Birmingham City te

bekijken. Een leuke sfeervolle wedstrijd

die in een 2-0 overwinning voor Millwall
eindigde. Na het laatste fluitsignaal zijn

we een lekkere hap gaan eten en heeft
een ieder invulling kunnen geven aan
zijn avond.

Zondag ochtend stond in het teken van
rustig ontwaken. De een ging nog snel

de stad in om in een sneltrein vaart alle

toeristische trekpleisters op de foto te
zetten, de ander ging langs bij de bloemist,
supermarkt en of bouwmarkten en de

ander sliep uit om vervolgens te starten
met een Engels ontbijt.

Om 13:00 uur verzamelde we weer om
een laatste bezoek te brengen aan een

bloemen groothandelaar. Een bedrijf
dat middels een cash & Carry concept

en webshopverkoop verse snijbloemen

en potplanten verkoopt voor de regio
Londen. Een leuk bedrijf dat erg positief

is over de producten die ze vanuit
Nederland kopen.

Uiteindelijk zijn we richting het vliegveld

gegaan om weer richting Nederland te
vliegen om de korte trip naar Engeland
met diverse bedrijfsbezoeken af te
sluiten.

Wij als bestuur hebben de reis als zeer

positief ervaren en bedanken de leden

die met ons er een informatief en gezellig
weekend van gemaakt hebben!

Tuinbouw Jongeren Jaarboek

Complete tuinbouwprojecten

tui nb ouw - proj ectpa r tner

For food. For flowers. For sure.

www.certhon.com

DE MAKELAARS MET EEN
ANDERE AANPAK
Begeleiding bij: Aan- en verkoop,
huur en verhuur, onteigening, taxatie
Voor: Woonhuizen, bedrijfsobjecten,
agrarische objecten

Overal
dichtbij
Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen
het van dichtbij meemaken. Vanuit een
landelijk actieve organisatie met meer dan 900
specialisten in accountancy en
bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u
om de hoek. Met brede financiële kennis én
specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw
werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen
ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht
van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar
weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en
neem contact op met ons kantoor in Naaldwijk.
Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.
Alfa Accountants Naaldwijk
Tiendweg 6
2671 SB Naaldwijk

OUDE LIERMOLENWEG 1, 2678 MN DE LIER | 0174 - 511300 | DELIER@SANTEN-GASILLE.NL

SANTEN-GASILLE.NL

www.alfa.nl

088 2532450
naaldwijk@alfa.nl

Wat te doen met je poen? Deze vraag stelde
de tuinbouw jongeren ons en voordat ik
daar antwoord op ga proberen te geven zal
ik mijzelf eerst eens netjes voorstellen.

Met BloemenStorm proberen wij op een andere

Mijn naam is Frank Berbée en samen met mijn

dat telers teveel bezig zijn met het eigen product.

bedrijf BloemenStorm gestart. BloemenStorm is

te leveren en om dan vervolgens de vraag te stellen

tegen verspilling. U weet misschien wel dat er in

nog zoveel meer dingen waarin een bedrijf zich kan

u ook dat er in Nederland ieder jaar 2,4 miljoen

plant voor veel mensen zelfs helemaal niet perfect

zonde natuurlijk. Met BloemenStorm proberen wij

poen eens in iets wat alles met uw bedrijf maar niets
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om te merken dat je mensen enthousiast kan maken
voor bloembollen door alleen het verhaal achter
onze bloembakken te vertellen. Zelf vind ik wel eens

vrouw Sophie zijn wij twee jaar geleden ons

Er wordt veel geïnvesteerd om de perfecte plant af

een initatief voor meer bloemen in de straat en

hoe het volgend jaar nog beter kan. Maar er zijn

deze wereld veel voedsel wordt verspild maar wist

onderscheiden. En misschien hoeft uw bloem of

kilo bloembollen worden weggegooid? Hartstikke

te zijn. Dus mijn advies voor u zou zijn, investeer uw

deze overgebleven bloembollen te redden van de

met uw product te maken heeft.

bedrijven terug in de straat te brengen. In september

Voor ons zal het de aankomende tijd vooral hard

te doen aan het incubatieprogramma van Let it grow.

bloembollen overal terug gaan zien en we echt

en zij doen hun best om start-ups in de sierteelt een

verspilling. Nederland kan best nog wel een beetje

voor ons in dat we in totaal 30 keer naar Amsterdam

onszelf ooit in een verre toekomst ook een keer de

met ervaren ondernemers.

het poen?

composthoop en via onze bloembakkenservice voor

FRANK BERBÉE
BloemenStorm

manier te kijken naar een afvalstroom, en het is leuk

2017 werden wij met ons idee geselecteerd om mee

werken zijn. Het zou leuk zijn als we straks die

Let it grow is een initiatief van Royal Flora Holland

een impact kunnen maken in de strijd tegen de

beetje op weg te helpen. In de praktijk houdt dat

bloemenkleur gebruiken. En misschien dat we

mogen voor workshops, trainingen en expertsessies

luxe vraag mogen stellen. Wat eigenlijk te doen met
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ON ROEREN DE

Z AKEN

GL A S TUIN BOU W

Makelaar én Adviseur

A ANKOOP - VERKOOP - TA X ATIE
ONTEIGENING - RECONSTRUCTIE
Poeldijksepad 5 2675 CL Honselersdijk
Telefoon (0174) 63 11 31 www.volbar.nl

van dromen, denken
durven naar doen

