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KWEKERIJ 4EVERGREEN
Sterk in samenwerken
Kwekerij 4Evergreen, het bedrijf van familie Grootscholte, is een vooruitstrevend bedrijf in
de paprikateelt. Met visie op het gebied van duurzaamheid, marktgerichtheid en
rendement is het bedrijf de laatste jaren gegroeid tot 60 hectare zeer moderne
kasoppervlakte in Steenbergen, Westland, St. Annaland en Terneuzen. Met Engelse
partners worden ook diverse type paprika’s en tomaten geteeld in Almeria-Spanje. Door
samen te werken op alle elementen van het ondernemerschap, is 4Evergreen een
voorbeeld voor de paprikasector.
Organic telen voor Pura Natura
Innoveren zit in de genen van het bedrijf; zo is 4Evergreen een van de eerste paprikatelers
die belichting gebruiken om ook in de winter Nederlandse paprika’s aan te kunnen bieden.
Het bedrijf sorteert en verpakt zelf de groene, rode, gele en oranje blokpaprika’s waardoor
voor ieder type klant een product op maat geleverd kan worden. 4Evergreen is een van de
voorlopers die op grote schaal organic telen. Zij doen dat in de Stichting Pura Natura, een
samenwerking met een aantal paprika- en tomatentelers, voor de steeds groeiende markt in
de Verenigde Staten. 4Evergreen ziet toekomst in deze duurzame teeltmethode en heeft
onlangs het areaal uitgebreid.
Bijdrage aan positief beeld sector
Het bedrijf ziet meer mogelijkheden in duurzaam ondernemerschap. Zo worden de kassen
voornamelijk verwarmd door restwarmte die afkomstig is van de productie van elektriciteit,
ook de C02 die vrijkomt wordt hergebruikt. 4Evergreen participeert in KasEnergy, een bedrijf
dat elektriciteit produceert voor het Nederlandse energienet. Een ander voorbeeld is dat er
wordt samengewerkt met Hogeschool InHolland om een test te doen op inhoudsstoffen
voor medicijnen en cosmetica. 4Evergreen draagt bij aan een sterk imago van de tuinbouw
door samenwerking met onderwijsinstellingen waarbij studenten een leertraject bij
4Evergreen kunnen volgen en op die manier hun MBO diploma kunnen halen.
Kennis ontwikkelen en delen, samenwerken met collega’s en partners om verder te komen
in de paprikateelt en glasgroentesector; de visie om bedrijfsrisico’s te spreiden en groei en
innovatie te realiseren, dat zijn elementen die de jury roemt in het ondernemerschap van
4Evergreen. Het bedrijf staat model voor de innovatie van de Nederlandse glastuinbouw.
Kwekerij 4Evergreen is een bedrijf waar we collectief trots op zijn.

