
 

 
 
GROEILICHT 
In de Nederlandse high tech tuinbouw gebieden wordt er in veel kassen gebruik gemaakt 
van groeilicht. Een extra zonnetje op dagen dat het in Nederland wat grauwer is. 
Planten, bloemen en kasgroenten hebben dit extra licht nodig om goed te groeien in de 
donkere periodes van het jaar.  
 
Om goede afspraken te maken over het gebruik van groeilicht, zijn er regels opgesteld en 
regelgeving gemaakt. LTO, de organisatie van Land en Tuinbouw heeft hier ook haar 
visie op. Soms is het onduidelijk wat deze regels zijn, zeker in periodes wanneer het in 
Nederland donker en grauw is.  Hieronder vind je een item over het groeilicht, dat 
eenvoudig uitlegt waarom groeilicht nodig is en wat de regels zijn. 
 
http://www.wos.nl/hoe-zit-dat-waarom-brandt-het-westlandse-kaslicht-s-
nachts/nieuws/item?1062598 
 
HIGH TECH TUINBOUW 
Nederland is na Amerika het grootste land qua export van landbouw producten. We zijn 
in Nederland heel goed in het produceren van prachtige producten waarmee we de 
wereld kunnen voeden. High tech tuinbouw wordt dan ook gezien als een belangrijke 
schakel in het voeden van de groeiende wereld bevolking. Ontwikkelen van steeds betere 
technieken in de kasgroenten zijn dan ook key voor de export van Nederland, maar ook 
om op een duurzame manier, vele gezonde producten te telen voor grote groep mensen. 
Daar mogen we in Nederland best trots op zijn.  
 
Rijsenhout is van oudsher een tuinbouw gemeente. Veel tuinbouw is helaas verdwenen, 
veelal door concurrentie vanuit het buitenland. Het opnieuw starten van een high-tech 
tuinbouw gebied PrimA4a geeft nieuwe elan aan deze gemeente. Door high tech 
tuinbouw verkrijgt Rijsenhout extra werkgelegenheid, ondernemerschap en wellicht een 
nieuwe boost als tuinbouwgemeente. Daar mag Rijsenhout trost op zijn. 



 
Bij high tech tuinbouw horen nieuwe ontwikkelingen zoals groeilicht, het gebruik maken 
van restwarmte, diffuus glas, optimalisatie van processen en werkgelegenheid. Vele 
nieuwe ontwikkelingen zullen volgen, we zien al jaren een constante stroom van nieuwe 
teelttechnieken, die zorgen voor een stabiele toekomst voor het telen van kasgroenten in 
Nederland. Door al deze technieken wordt Nederland gezien als een land van innovatie 
en nieuwe mogelijkheden.  
 
RIJSENHOUT EN SCHENKEVELD 
Schenkeveld is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, we doen mee in de 
voorhoede, maar zeggen altijd: “ We zitten graag achterin de eerste wagon van de 
sneltrein van de tuinbouw”. Dat wil zeggen dat wij gebruik maken van bewezen 
technieken en deze optimaal proberen in te zetten. Zo voldoen wij aan alle keurmerken, 
hebben de modernste technieken qua energie, bestrijden onze ziekte en plagen 
maximaal biologisch, ontsmetten alle waterstromen, hebben een high tech intern 
logistiek system draaien.  
 
Voor nu zijn we gestart met het bouwen van kas Oost. 11 ha glas, voor de teelt van 
trostomaten. De voet wordt nu gezet en in april zal de kas opgebouwd worden. We 
hopen in week 37 de planten in de kas te gaan zetten. In 2019 staat kas West (ook 11ha) op 
de planning en qua bouw van de kassen hopen we in 2020 de laatste kas te bouwen, kas 
Zuid. Het glas oppervlakte is dan totaal 44 ha bij Schenkeveld Schiphol. Bij de bouw van 
elke kas, wordt gekeken naar de nieuwste en bewezen technieken, zodat we mee kunnen 
blijven doen in de top van Nederlands tuinbouw, want dat wil Schenkeveld graag! 
 
Schenkeveld wil daarin graag samen optrekken met de gemeente en inwoners van 
Rijsenhout. Werkgelegenheid is daar een goed voorbeeld van. Er zijn veel uitdagende 
functies in de tuinbouw. We hebben verschillende vacatures, daarnaast zijn we op zoek 
naar scholieren voor zaterdag- en vakantiewerk. Alle vacatures vindt je op 
www.schenkeveldtomaten.nl.  
Werkgelegenheid is een voorbeeld van samen optrekken, maar ook willen we samen 
optrekken bij het geven van nieuwe elan aan Rijsenhout. Dit kan alleen slagen als  high 
tech tuinbouw gezien wordt als een kans ipv een bedreiging. Door de komst van 
Schenkeveld zijn er afspraken gemaakt en is er geld beschikbaar gesteld (ook door 
Schenkeveld) om vernieuwing in Rijsenhout mogelijk te maken. Wij willen daar graag 
met jullie over meedenken. 
 
Laten we vanaf nu daar ons licht op schijnen, zodat we met veel plezier samen 
verder kunnen! Daar worden we allemaal blij van! 
 
Mocht je meer willen weten over ons bedrijf, kijk dan op schenkeveldtomaten.nl.  
 
 
 
 
	


