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Wat was uw bij-
baantje vroeger? 
In de tuin zeker? 
Leuke en veel-
zijdige baantjes. 
De tuinbouwbe-
drijven waren 
kleiner en we 

mochten stekken, poten, onkruid 
wieden, dozen vouwen, inhoezen 
en nog veel meer. Het was in 
mijn geval een potplantenbedrijf. 
Klasgenoten besteedden bij een 
tomatenkweker hun zaterdag aan 
kistjes papieren, bladplukken, to-
maten trillen, plukken of sorteren, 
kaartjes op kistjes nieten en meer. 
Veelzijdige baantjes. We kregen 
een goed beeld van het bedrijf en 
alle werkzaamheden. En velen van 
ons vonden uiteindelijk een baan 
in deze mooie sector.

Ben je nu 15 of 16 en werk je in 
vakanties in een tuinbouwbedrijf? 
Is de bijbaan veelzijdig of niet? 
Krijg je een goed beeld van het 
bedrijf en de werkzaamheden? 
Of zie je alleen het werk waar jij 
voor komt? Vertelt jouw werkge-
ver weleens over techniek, over 
klimaat, over biologische gewas-
bescherming? Of over verkoop, 
marketing en ondernemerschap? 
Ik ben benieuwd of jouw beeld van 
de sector compleet is of dat deze 
zich beperkt tot de werkzaamhe-
den binnen jouw bijbaan. Vind je 
tuinbouw ook gaaf? Of is jouw 
conclusie ‘tuinbouw, saai en niets 
voor mij’. Zonde! Want deze sector 
heeft heel erg veel te bieden. Is 
een kansrijke werkgever voor heel 
uiteenlopende mooie beroepen; 
in techniek, in communicatie, in 
sales, in teelt. 
Welnu, ik daag je uit: vraag je 
werkgever eens om een rond-
leiding door het bedrijf. Wees 
nieuwsgierig en vraag naar de 
functies en werkzaamheden. Mis-
schien bespeur je passie en en-
thousiasme bij hem en vertelt hij 
met trots hoe hij er ingerold is en 
het ondernemerschap vorm geeft. 
En misschien blijkt het een super 
gaaf bedrijf te zijn waar je later 
ook nog wilt werken. Als sales sup-
port medeweker, of als technische 
dienst, als HR manager, als team-
leider, als logistiek medewerker, 
als manager teelt, als secreta-
resse, als marketeer. De tuinbouw 
is net zo divers als de bijbaantjes 
van vroeger.

Bent u tuinbouwondernemer en 
heeft u scholieren aan het werk? 
Wees dan de trotse enthousiaste 
werkgever die scholieren het com-
plete tuinbouwbeeld geeft. Leid 
ze rond, laat ze zien en vertel wat 
de sector naast het bijbaantje nog 
meer te bieden heeft. Grote kans 
dat de scholier diezelfde avond 
nog met vrienden heel anders over 
de tuinbouwsector praat dan daar-
voor. Een nieuwe ambassadeur 
voor de sector. Hoe geweldig zou 
het zijn als deze scholieren dankzij 
uw openheid en enthousiasme een 
waardevolle toekomst in de tuin-
bouwsector, misschien wel in uw 
bedrijf, tegemoet gaan! Misschien 
maakt u voor hen én voor de sec-
tor het verschil.

Agnes van den Berg
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Maakt u het 
verschil?

Kijk in de kas

Gebroeders Grootscholten 
in Kwintsheul

In een nieuwe editie van Kijk op Glas 
neemt Jacco Vooijs, voorzitter Glas-
tuinbouw Nederland regio Westland, 
ieder seizoen een kijkje achter de 
schermen bij een glastuinbouwon-
dernemer in het Westland. Waar 
denk je aan bij het woord lente? 
Juist: perkgoed en lentebloeiers. 
Jacco spreekt deze week John Groot-
scholten van Gebroeders Groot-
scholten in Kwintsheul.

Door: Marjolein Elgers

Gebroeders Grootscholten is een fa-
miliebedrijf dat wordt gerund door de 
derde generatie broers: John en Mark 
Grootscholten en hun compagnon 
Remy van der Knaap. De vierde ge-
neratie staat al klaar in de coulissen. 

Familiegeschiedenis
Gebroeders Grootscholten is een 
echt familiebedrijf. Opa begon in de 
druiven, sla en tomaten.  Als er nog 
ruimte was onder de druiven, ook 
wat afrikaantjes. Vader heeft zich 
later pas toegelegd op het telen van 
perkgoed. Zoon John zit al ruim 25 
jaar in het bedrijf en nam het ruim 10 
jaar geleden met zijn broer over van 
hun vader. Het bedrijf  - Gebroeders 
Grootscholten - heeft altijd op de van 
Buerenlaan in Kwintsheul gezeten. 

Geschiedenis 
Omdat na de Tweede Wereldoorlog 
de economie sterk groeide en mensen 
meer geld investeerden in hun huis 
en tuin, was het niet meer dan lo-
gisch dat het bedrijf zich toelegde op 
perkgoed. Vader  Hans was een van 

de eerst telers in Nederland die perk-
goed jaarrond aanbood. John: “Als je 
als bedrijf meer dan 5 of 6 verschillen-
de soorten perkgoed aanbood was het 
veel. Mijn vader heeft zich toen toe-
gelegd op het stek perkgoed, ook wel 
het luxere perkgoed.” Dit bleek een 
juiste beslissing.  Hier is het bedrijf 
nooit meer vanaf gestapt en groot 
in geworden. In de loop der jaren 
breidde het assortiment zich uit. Te-
genwoordig bestaan er van sommige 
stekken veel verschillende variaties 
in soort en kleur. Op het moment dat 
het perkgoed niet in trek is telen de 
gebroeders Grootscholten cyclamen. 
Een verschil met het perkgoed is dat 
deze worden gezaaid. 

Modernisering
Niet veel telers van perkgoed heb-
ben zo’n modern en geautomatiseerd 
bedrijf als dat van de gebroeders 
Grootscholten. John: “Omdat we nu 
zo’n rechthoekige kavel hebben is 
dit mogelijk, anders had dit nooit ge-
kund.” In de afgelopen jaren is het be-
drijf steeds verder uitgebreid door de 
overname van tuinen van omliggende 
bedrijven. Het is nu zelfs zo dat het 
bedrijf weer op de oorspronkelijke lo-
catie zit waar opa vroeger ooit begon. 
John is groeide op in de kas, er han-
gen foto’s op kantoor van een kleine 
John in de box middenin de kas. Ook 
John’s eigen kinderen groeide op in 
de kas. De gebroeders Grootscholten 
hebben op dit moment een tuin van 
ruim 4 hectare aan de Van Bueren-
laan en eentje van 1,2 hectare aan de 
overkant van de weg.

Klanten gebroeders Grootscholten
Verkoop van hun producten regelt 
John allemaal zelf. John: “Zo’n 90% 
van onze producten vindt direct zijn 
weg naar de eindklant, die overige 
10% verkopen wij nog via de klok.” 
Dit is vaak seizoensafhankelijk, zo 
blijven er wel eens producten over in 
de zomer. Er zijn veel rechtstreekse 
contacten met exporteurs. De expor-
teurs komen uit heel Europa: Enge-
land, Duitsland, Frankijk, Oostenrijk 
en Nederland. John ziet een nieuwe 
trend ontstaan. “Veel eindklanten 
slaan de tussenhandel over en vra-
gen zelf een nummer aan bij Flora-
holland. Dan hebben ze nog maar één 
tussenpersoon en regelen dan zelf het 
transport.” 

Beheerste groei
John ziet de toekomst rooskleurig 
tegemoet: “Ik ben voor een rustige 
en beheerste groei, die de organisa-
tie aan kan.” Grootste voorwaarde 
die hij voor zichzelf heeft is dat alle 
producten verkocht kunnen worden. 
Mocht het bedrijf uitbreiden is dit 
wel op een locatie in het Westland 
en zeker in de buurt. Dit heeft als re-
den dat het bedrijf participeert in het 
aardwarmteproject ‘Vogelaer’. Beide 
locaties van de gebroeders Groot-
scholten zijn hierop aangesloten. De 
buis met aardwarmte komt binnen op 
de locatie aan de Van Buerenlaan en 
gaat onder de weg door naar de loca-
tie aan de Marindijk. Beide locaties 
worden grotendeels verwarmd met 
aardwarmte. 90% van de warmte 
komt vanuit geothermie en nog maar 
10% uit gas. 

Personeel
Zoals in veel bedrijven is het momen-
teel erg moeilijk om aan goed perso-
neel te komen. Vooral als het gaat 
om mensen in het middenkader en 
teeltspecialisten. Volgens John staat 
dit hun groei wel in de weg. “Er zijn 
bijna geen teeltspecialisten meer, in 
ieder geval geen beschikbare en er 
zijn ook maar weinig studenten die 
hiertoe een opleiding doen of hier in-
teresse in hebben.” De teeltspecialist 
die bij de gebroeders Grootscholten 
werkt kan er eigenlijk niet nog meer 
werk bij hebben. Vakmensen worden 
in de toekomst alleen maar belangrij-
ker. Het belangrijkste is om jongeren 
juist te interesseren voor de beroe-
pen als teeltspecialist, timmerman 
of loodgieter. John steekt veel tijd in 
zijn personeel én met persoonlijke 
aandacht. John: “Er zijn werknemers 
die al ruim 20 jaar bij de gebroeders 
Grootscholten werken. Wij hebben 
hier goede werkomstandigheden en 
een goede onderlinge sfeer. We geven 
mensen eigen verantwoordelijkheden 
en zorgen voor afwisselend werk. Nu 
is het alleen nog zaak dat jongeren in-
zien dat werken in de tuinbouw ook 
“cool” kan zijn. 
Het World Horti Center (WHC) biedt 
hier een goede basis voor. Hier kun-
nen verschillende ‘groene’ opleidin-
gen worden gevolgd. Voor meer infor-
matie over de verschillende opleidin-
gen kunt u gaan naar de website van 
het WHC via: https://www.worldhor-
ticenter.nl/nl/study/opleidingen
Voor meer informatie over de gebroe-
ders Grootscholten kunt u gaan naar:  
www.gebrgrootscholten.nl

Jacco Vooijs (l.) en John Grootscholten in de kas.  Foto: PR

Klimaatdoel 2030 glastuinbouw 
haalbaar
Het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL) bestempelt de klimaat-
doelstelling van de glastuinbouwsec-
tor in 2030 als haalbaar. Uit de door-
rekening van het ontwerp-Klimaat-
akkoord van december 2018 blijkt dat 
een CO2-reductie van 0,8 tot 1,9 Mton 
behaald kan worden.
Volgens het PBL lijkt het subdoel 
van 2030 van 1,0 Mton daarmee bin-
nen bereik te liggen. Er is sprake van 
een sterk samenhangend pakket van 
maatregelen waarmee de sector dit 
wil realiseren, stelt het PBL in de ge-
publiceerde doorrekening. Glastuin-
bouw Nederland is content met deze 
uitkomst.
Het PBL bevestigt dat de glastuin-

bouw sterk afhankelijk is van rand-
voorwaarden en afspraken met de 
industrie, elektriciteitssector, netbe-
heerders en gebouwde omgeving voor 
levering van elektriciteit, warmte en 
CO2 voor de gewasgroei. Gezien de 
onzekerheden kent het PBL geen en-
kel effect toe aan restwarmte uit de 
industrie. Glastuinbouw Nederland 
heeft samen met alle partijen die be-
trokken zijn bij de sector een voorstel 
ingediend dat leidt tot een totale CO2-
reductie van 2,6 Mton. Glastuinbouw 
Nederland is ervan overtuigd dat de 
invulling van de door PBL genoemde 
randvoorwaarden mogelijk is, waar-
mee deze hoge ambitie bereikt kan 
worden.

All-climate kas: telen in 
verschillende klimaatzones
In het onderzoekscentrum van World 
Horti Center wordt een innovatieve 
kas met de nieuwste technieken ont-
wikkeld, waarmee het klimaat van 
waar ook ter wereld nagebootst kan 
worden. Deze All-climate kas komt 
tot stand door een samenwerking 
tussen Nederlandse kennis-, advise-
rings- en techniekbedrijven en is in 
te zetten voor (internationale) trai-
ningsdoeleinden. 

Eerder dit jaar sloegen Hortilux 
Schréder, Priva, Hoogendoorn 
Growth Management, AAB NL, Rid-
der Hortimax, Stolze, Bom Group, 
Lentiz |MBO Westland en Demokwe-
kerij Westland de handen ineen om 
deze All-climate kas met de nieuwste 
technieken te realiseren. Door de ge-
zamenlijke kennis en kunde van de 
partners ontstond het ontwerp voor 
deze innovatieve kas, die een fysieke 
plek krijgt in het onderzoekscentrum 
van World Horti Center. De bouw van 
de All-climate kas is momenteel in 
volle gang. 

Kennis
In de All-climate kas kan zowel het 
binnen- als het buitenklimaat inge-
steld worden, waardoor de teeltom-
standigheden van waar ook ter we-
reld gesimuleerd kunnen worden. 
Begin mei is de All-climate kas gereed 
en wordt er gestart met de eerste teelt. 
“Vanaf dat moment kunnen we de kas 
inzetten voor internationale trainin-
gen en maken we een volgende stap in 
het overdragen van kennis. We kun-
nen dan zowel in Nederland als in het 

buitenland gelijktijdig een teelt star-
ten, kennis en ervaringen met elkaar 
delen en met elkaar van gedachten 
wisselen over het maken van de juiste 
teeltkeuzes. Op dit moment zijn we in 
staat om vanuit Nederland teeltdata 
in te zien, bij te sturen en daar advies 
over te geven. Op het moment dat je 
onder dezelfde omstandigheden een 
gewas teelt, ontstaan er nieuwe in-
zichten”, aldus Natascha Faessen van 
Hoogendoorn. 

Systemen
Studenten van de opleiding Lentiz 
Horti Technics & Management zul-
len intensief gebruik gaan maken 
van deze innovatieve kas. “De stu-
denten laten we op deze manier er-
varen hoe het is om in verschillende 
klimaatzones te telen. We zijn straks 
in staat om een bepaald buitenkli-
maat te simuleren, waarop we in de 
twee afdelingen verschillende kli-
maatstrategieën kunnen toepassen. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld switchen 
van klimaat in Colombia naar dat 
van Vietnam. Verder is de kas uitge-
rust met programmatuur van Priva, 
Hoogendoorn en Hortimax en zijn we 
vrij om tijdens een les een keuze te 
maken voor één van deze systemen 
en ook daarin kunnen we tijdens de 
les wisselen. Hierdoor maken we de 
nieuwe generatie teeltmanagers en 
bedrijfsleiders klaar voor een toe-
komstige baan die in de hele wereld 
kan zijn”, aldus Roel van Heijningen 
van Lentiz|MBO Westland. 

Bron: World Horti Center

Kom in de Kas 2019

Welkom aan de Herenwerf 
in Maasland
Stap in de wondere wereld van de 
Nederlandse glastuinbouw en laat u 
verrassen door de ontwikkelingen 
op het gebied van teelt, techniek, 
duurzaamheid, innovatie en moge-
lijkheden op de arbeidsmarkt. Waar 
gaan onze producten heen? Waar 
komt het stekmateriaal vandaan? 
Thema van Kom in de Kas dit jaar is 
‘werelds’.
 
Op zaterdag 6 en zondag 7 april wordt 
aan de Herenwerf in Maasland de 42e 
editie van Kom in de Kas georgani-
seerd. De wandeltocht brengt u langs 
10 glastuinbouwbedrijven waar pot-
planten, bloemen en groenten worden 
geteeld zoals paprika’s, rozen, chry-
santen, kalancho�, begonia’s , sanse-
veria’s en orchideeën.
De wandeltocht start bij Fransen Or-
chideeën/Herenwerf 33 (uitstapplaats 
bussen vanaf Royal FloraHolland) en 
eindigt bij Rainbow Maasland VOF 
(opstapplaats bussen naar Royal 
FloraHolland) en is ongeveer 3,5 km 
lang.
 
Kinderen
Voor kinderen is Kom in de Kas een 
leerzaam en leuk evenement om te 
bezoeken.

In de Kidscorner bij Fransen Orchi-
deeën kunnen quizformulieren en 
kleurplaten worden opgehaald. Van 
alle deelnemende bedrijven is een 
leuke vraag in de quiz opgenomen. 
Degene die de meeste goede antwoor-
den heeft krijgt een mooie prijs. Daar-
naast is er een springkussen, gooche-
laar, clown, schminken, gezellige 
muziek van koren en muziekbands, 
een poffertjeskraam en ijs.
Het Museon is aanwezig voor een in-
teractieve kennismaking met Telen 
in de Ruimte en Lego League geeft 
demonstraties tijdens het Carrière 
Event , bij Overgaag Paprika.
 
Carrière event
Dit jaar wordt tijdens Kom in de Kas 
een carrière event georganiseerd bij 
Overgaag Paprika.  Aan de hand van 
filmpjes en interviews laten kwekers, 
scholen en uitzendbureaus zien welke 
arbeidsmogelijkheden de Nederland-
se glastuinbouw te bieden heeft. Wer-
ken in de kas is niet alleen het pluk-
ken van tomaten maar heeft ook veel 
uitdagingen op het gebied van o.a. 
teelt, marketing, verkoop, techniek 
en personeelszaken.
 
Bron: Kom in de Kas

Tuinbouwakkoord zet 
bedrijven van Glastuinbouw 
Nederland op de kaart
Glastuinbouw Nederland onderte-
kende op 14 maart samen met tien-
tallen andere sectororganisaties en 
-bedrijven het Nationaal Tuinbouw-
akkoord. “Voor de glastuinbouwsec-
tor is dit een belangrijke eerste stap 
van een intensieve samenwerking 
tussen de Rijksoverheid, provincies, 
Greenports NL, kennis- en onderwijs-
instellingen en het bedrijfsleven. Dit 
akkoord biedt de Nederlandse glas-
tuinbouw een energieke impuls op 
het gebied van plantgezondheid, ar-
beidsmarkt, energieverduurzaming 
en de modernisering van het teeltare-
aal,” aldus Sjaak van der Tak.
Via zeven prioriteiten zet de gehele 
tuinbouwsector in op een circulaire, 
duurzame tuinbouw en verdere ver-
sterking van de internationale con-
currentiepositie. Deze prioriteiten 
zijn energie, ruimtelijke inrichting, 

vers-logistiek, gezonde planten en 
mensen, innovatie, arbeidsmarkt en 
onderwijs en internationalisering. De 
rode draad van de gemaakte afspra-
ken is het in praktijk brengen van 
de circulaire tuinbouw. Hiermee wil 
Glastuinbouw Nederland resultaat 
bereiken, namelijk gezonde voeding 
en gezonde leefstijl voor mensen, 
door gezonde teelten en gewassen in 
de productie van de groente-, fruit- en 
sierteeltsector, klimaatneutrale ener-
gie, schoon water en een leefbare om-
geving in de glastuinbouwgebieden, 
alsmede goed opgeleid personeel in 
deze sterke bedrijfstak, met een hoge 
exportwaarde voor Nederland. De 
gekozen richting sluit naadloos aan 
bij de Verantwoorde Glastuinbouw, 
dé toekomstvisie van Glastuinbouw 
Nederland, met de Circulaire Kas als 
leidraad. SANTEN-GASILLE.NL
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De makelaars met een andere aanpak
• Aan- en verkoop
• Reconstructie
• Onteigening
• Taxatie en advies


