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“Om daar te komen 
waar je wilt zijn, 

moet je eerst weggaan 
waar je bent.”
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Voorwoord
Fossa Eugenia bestaat dit jaar 25 jaar.  
2022 Is echter ook een gedenkwaardig jaar 
omdat het boegbeeld van de telersvereniging, 
Ton Holthuijsen, als bestuurder een stapje terug 
doet. Ton was initiator, kartrekker, directeur en 
voorzitter. Hij gaat echter nog niet verloren voor 
onze coöperatie. Vooralsnog blijft hij als adviseur 
van het bestuur en de directie verbonden aan 
‘zijn kindje’, dat inmiddels een volwassen leeftijd 
heeft bereikt en stevig in zijn schoenen staat.  
Al met al een mooie gelegenheid om even stil  
te staan bij het verleden en de rol die Ton speelde 
binnen de coöperatie en in de glastuinbouw in  
de regio Venlo.

Ik wens u veel leesplezier!

Peter van Dijck 
voorzitter Fossa Eugenia
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Tuinbouwregio
De regio Venlo is een belangrijk tuinbouwgebied. Belangrijk wegens zijn 
omvang, maar vooral ook vanwege een innoverend ondernemerschap. 
Dat gold bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van tuinbouwkassen (zoals de 
Venlokas), de teelt op substraat en de introductie van de trostomaat.

De regio kent van oudsher heel wat telers van groente en fruit. Die leverden 
hun producten eerst aan klanten in de eigen streek, maar vonden ook al vrij 
snel afnemers op markten in aangrenzende Duitse steden. In de negentiende 
eeuw nam de export naar het aangrenzende Ruhrgebied een enorme vlucht. 

De tuinders regelden aanvankelijk alles zelf. Het vervoer ging met de 
hondenkar en - als de financiën dat toelieten - met paard en wagen. Een 
verbeterde infrastructuur zorgde vanaf het laatste kwart van de negentiende 
eeuw ervoor dat groente en fruit met vrachtwagens en per spoor bij de 
afnemers kwamen. De hoeveelheden namen toe, wat ertoe leidde dat 
transport en vermarkting in handen kwamen van gespecialiseerde bedrijven.

De tuinders concentreerden zich in de twintigste eeuw op de productie en  
op kwaliteitsverbetering van hun teelten. Dat gebeurde sinds 1951 met  
de ondersteuning van De Proeftuin Noord-Limburg.

Groente en Fruit brachten de tuinders vanaf 1908 naar de toen gestarte 
coöperatieve Venlose Veiling Vereniging, de latere Venlose Groente Veiling 
(VGV). Die veiling was opgericht omdat de veelal kleine tuinders af wilden van  
de bemiddeling door opkopers. In de nieuwe coöperatie zouden de tuinders 
het voor het zeggen krijgen, waarbij de prijs tot stand kwam via de klok. 

De coöperatieve gedachte kwam niet uit de lucht vallen. Het werken vanuit 
dergelijke verenigingen werd eerder al sterk gestimuleerd door zowel 
boerenorganisaties als door de katholieke kerk. Er openden coöperatieve 
winkels en er startte een coöperatieve bank, de Boerenleenbank, thans 
Rabobank.

De aanvoer van de veiling was lange tijd kleinschalig. Tuinders kwamen er 
soms slechts met enkele kisten op een aanhanger, later bij voorkeur getrokken 
door een krachtige ‘Amerikaan’. Op de veiling bepaalden de kopers aan de 
klok met welk bedrag de tuinders vervolgens huiswaarts keerden.  
De klokverkoop bleef in de twintigste eeuw het gangbare systeem. De veiling 
was dé plek waar tuinders elkaar ontmoetten en zaken deden. Nagenoeg  
iedereen was lid.

Neerwaartse spiraal 
In de jaren negentig van de twintigste eeuw raakte de tuinbouwsector in een 
crisis. Een uniform product, de succesformule van de jaren tachtig, werkte 
niet meer. De productiekosten van Nederlandse tuinders lagen aanzienlijk 
hoger dan de opbrengsten; een situatie die het voortbestaan van menig bedrijf 
in gevaar bracht. De concurrentie uit Zuid-Europa nam bovendien sterk toe. 

Om te overleven, dienden tuinders beter in te spelen op de wensen van  
de consument. Die was inmiddels grilliger en veeleisender. Er werden 
voorwaarden gesteld aan smaak, kleur, houdbaarheid en later ook aan 
de teelt, die milieuvriendelijker moest worden. Supermarkten speelden 
daar bij hun inkoop op in en konden vanuit een sterke marktpositie telers de 
duimschroeven aandraaien. 

Tomatentelers in de regio Venlo kregen het daarbij extra lastig. Hollandse 
tomaten werden in Duitsland namelijk nauwelijks nog gevraagd en werden,  
wegens enkele inferieure rassen, weinig vleiend afgeschilderd als Wasser-
bomben. 

Er volgde een kwaliteitsslag en Duitse journalisten en koks werden langs 
kassen en veilingen geleid om hen van het tegendeel te overtuigen. Desondanks 
was de herkomstaanduiding “Aus Holland” nog een hele tijd geen aanbeveling. 

Los van de problemen op de Duitse markt was er onder regionale telers ook 
onvrede over de prijsvorming op Veiling ZON, die in 1990 na een fusie van VGV 
en CVV tot stand was gekomen. Nadat zij hun producten via de veiling hadden 
verkocht, volgden er nog heel wat schakels voordat deze bij de eindverbruiker 
kwamen. Het verschil tussen de prijzen die zij kregen en wat de consument in 
de winkel betaalde, was in hun ogen veel te groot. 

Op de veiling konden de vele kleine tuinders echter geen vuist maken toen het  
ging om extra aandacht voor hun producten. Het was weliswaar hun vereniging, 
maar hun invloed op de koers van de veiling was gering. Dat lag aan het grote 
aantal leden met veelal tegengestelde belangen en het gegeven dat de meeste  
tuinders nogal solistisch optraden. Ze konden niet zonder de veiling en hadden 
dus maar te luisteren naar de directie.

Dhr. Baer Ebus tuinder en voorzitter  
van de Venlose Groente Veiling - 1963

De Proeftuin in ‘t Ven - 1951

Coöperatieve Venlos(ch)e Veilingvereniging  
(CVV) - 1951

“De kleine tuinders 
konden geen vuist  
maken.”
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Initiatief 
Gelet op het voorgaande mag het niet verwonderlijk heten dat het initiatief 
om zaken om te buigen in de regio Noord-Limburg vanuit de tomatentelers 
kwam. De onvrede nam bij telers van het ras Cabrion extra toe, toen Veiling 
ZON het aanbod van tomaten in categorieën ging indelen en hun ras in een 
lagere kwalificatie kwam waardoor zij een nog lagere prijs kregen. Het was 
die onvrede, die in 1995 de aanzet gaf tot de oprichting van een vereniging  
van tomatentelers. Een club die uiteindelijk de aanzet gaf tot de geboorte  
van de huidige telerscombinatie Fossa Eugenia.

Ton Holthuijsen weet daar alles van. Ton: “Wij kweekten een trostomaat die 
financieel weinig opbracht. Niet wegens de smaak, verre van dat, maar omdat 
we als telers ons nauwelijks profileerden. We belandden daardoor op de veiling 
in het onderste segment en voelden ons flink tekort gedaan. Telers van andere 
rassen hadden dat handiger aangepakt door hun tomaten stevig te promoten. 
Je kunt je het tegenwoordig bijna niet meer voorstellen, maar in de regio Venlo 
waren in de jaren negentig van de twintigste eeuw circa zeventig tomatentelers. 
Ongeveer de helft daarvan teelde Cabrion”.

Voor Ton Holthuijsen was in 1995 de maat vol. Daarbij werd hij onder anderen 
gesteund door Ger Bartels, van Mertens uit Horst, die als toeleverancier  
belang had bij een gezonde tuinbouwsector in de regio. Het moest anders en 
vooral beter. Telers zouden meer betrokken moeten worden bij de afzet van 
hun product. Ze moesten actiever worden met eigen kwaliteitsmerken en 
uniforme teelrecepten. Kwalitatief goede, uniforme partijen leverden immers 
betere prijzen op, zeker als de lijnen tussen producent en afnemers korter 
werden. Er zou dan sneller en flexibeler kunnen worden geleverd en beter 
worden ingespeeld op de wensen van afnemers. Kortere lijnen betekende 
versere producten bij de consument. De initiatiefnemers waren verder van 
oordeel dat de sterke kanten en mogelijkheden van de eigen regio onvoldoende 
werden benut.

Al snel was duidelijk dat meer tuinders er zo over dachten. Er werd daarom 
een vergadering belegd waarop 36 trostomatentelers van het ras Cabrion 
verschenen. Achttien van hen verklaarden zich bereid te willen samenwerken 
onder de naam Limosa (een samentrekking van Limburg en Maas).  
De club zou de tomaten voortaan zelf vermarkten, zonder de klok, onder één 
gezamenlijk kwaliteitsmerk.

Rhemosa
Dat nieuwe kwaliteitsmerk kreeg als naam Rhemosa (van Rhenus, de Rijn en 
Mosa, de Maas). In het voorjaar van 1996 werd gestart met de vermarkting.

De vereniging Limosa bleef vooralsnog werken onder de vlag van de veiling, 
maar verkocht de producten zelf. De kosten die waren gemoeid met de 
organisatie en de ontwikkeling van het nieuwe concept betaalden de leden.  
Zij droegen vijf cent af per kilo tomaten; in 1997 werd dat twee procent van  
de omzet.

De initiatiefnemers maakten vanaf het begin duidelijk dat ook andere telers 
welkom waren, mits die aan de gestelde voorwaarden wilden voldoen. Dat 
gold ook voor collegae uit de Niederrhein, voor Rhemosa een belangrijk 
marktgebied. De Duitse markt wilden de telers bewerken door hun groentes 
nadrukkelijk te profileren als euregionaal product. 

De samenwerking van de tomatentelers deed ook anderen besluiten zich aan 
te sluiten. Dat leidde tot de oprichting van meer telersverenigingen onder de 
paraplu van het concept Rhemosa. Die verenigingen kregen namen afgeleid 
van de productgroep. 

Coöperatieve vereniging Limosa - 1995

Venlose Groente Veiling (VGV) - 1988

“Één gezamenlijk 
kwaliteitsmerk”
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Zo werkten de auberginetelers samen als Aumosa, de komkommertelers als 
Komosa en was er Pamosa voor de paprikatelers.  
Tomosa kwam er echter niet. De tomatentelers bleven, als initiatiefnemers, 
de naam Limosa gebruiken. Alle telers spraken af Rhemosa als onderscheidend 
regionaal merk te gaan vermarkten. Dat moest gebeuren via enkele geselec-
teerde handelshuizen op basis van partnership en duurzame relaties. Die 
samenwerking was ook nodig omdat voor het ontwikkelen van een merk veel 
geld nodig was en enkele kapitaalkrachtige handelshuizen bereid waren te 
investeren in het concept. Zij betaalden de tuinders 25 cent extra per kilo.  
Na een jaar werd dat tien cent en vervolgens de marktprijs. 

Ook zij wilden dat telers onafhankelijker werden van de veiling zodat betere 
afspraken mogelijk werden over kwaliteit en aanbod.

Een internationaal reclamebureau ontwierp verpakkingen, displays en 
kistkaarten, voorzien van een fraaie Rhemosa-opdruk. Al die reclame-
uitingen werden ook op hun bruikbaarheid getest. Dat verhinderde echter 
niet dat in Duitsland aanvankelijk de naam Tros-tomaat werd gebruikt, een 
aanduiding die makkelijk kon worden gelezen als “Trost-omaten” (troost-
tomaten). De naam werd dan ook snel vervangen door Rispentomaten.

Rhemosa ging zich, als nieuw merk uit het Nederlands-Duitse grensgebied, 
afzetten tegen het beeld dat op dat moment in Duitsland heerste ten opzichte 
van ‘Hollandse’ groente en fruit. Er moest worden ingespeeld op emoties. 
Dat begon met het logo waarop geen kas was te zien, maar een eenvoudige 
hoeve, omgeven door groen, aan de rand van een vers geploegde akker. Op 
de tomatenverpakking werd zelfs een vriendelijk ogende hommel afgebeeld, 
die tevreden snuffelde aan knalrode tomaten. “Qualität aus Venlo”, met een 
landkaartje dat Duitse consumenten duidelijk maakte dat de groente uit het 
Maas-Rijngebied kwam. Lekker en gezond van heel dichtbij!

Ton Holthuijsen: “De veiling was voor de tuinders lang een prima doorgeefluik 
geweest voor producten, maar schoot als verkooporganisatie tekort. Wij wilden 
rechtstreeks zaken doen met handelaren en supermarkten, een ontwikkeling die 
het veilingbestuur liever niet zag. De vrees bestond dat grote groepen leden de 
veiling de rug toe zouden keren. Een terechte vrees, omdat aan de andere kant 
supermarktketens er steeds vaker toe overgingen de veiling en de handel uit te 
schakelen om direct zaken te doen met de telers. De lijn tussen producent en 
consument werd zo steeds korter. Tussenliggende schakels hadden in onze optiek 
alleen bestaansrecht als ze ook toegevoegde waarde leverden tegen acceptabele 
kosten.”

De bij Rhemosa aangesloten tuinders leverden voortaan rechtstreeks aan 
de handelshuizen op basis van contracten die ze zelf afsloten. Ze kregen zo 
betere prijzen en vooral ook meer zekerheid. De dagprijzen van de veilingklok 
waren verleden tijd, maar de telers deden soms wel water bij de wijn en 
namen genoegen met een iets lagere prijs dan overeengekomen, als de 
klokprijzen een stuk lager waren dan de contractprijs. Het ging immers niet 
om korte termijnwinst, maar om het opbouwen van een duurzame relatie op 
basis van wederzijds voordeel. Afnemers kregen zekerheid over de kwaliteit, 
de hoeveelheden etc. en de telers ontvingen daarvoor een redelijke prijs.

De komst van telersverenigingen betekende een revolutie in het traditionele 
tuinbouwland. De verenigingen kregen invloed op de afzet, wat ten koste ging 
van de tot dan toe almachtige veilingen, die zichzelf nog steeds zagen als 
de beste organisatie om voor de telers de boer op te gaan. Veiling ZON had 
daarom in april 1996 terughoudend gereageerd op het telersinitiatief en op 
het aanbod om deel te nemen in het nieuwe concept. De veilingdirectie vroeg 
zich af of het wel nodig was een Rhemosa BV op te richten. Het benoemen 
van een accountmanager op freelancebasis zou in haar visie al voldoende zijn. 

De initiatiefnemers van het concept Rhemosa waren niet over een nacht 
ijs gegaan en hadden ook in eigen kring heel wat weerstanden moeten 
wegnemen. Het wantrouwen was aanvankelijk groot bij sommige leden. 

Ton Holthuijsen en Jac Titulaer VGV - 1991

“Lekker en gezond  
van dichtbij!”
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Het ging om de besteding van gelden, om de vraag wie er nou het meeste 
voordeel van zou hebben tot en met het ‘opeisen’ van de naam Limosa door 
de tomatentelers. Ton Holthuijsen: “Dat wantrouwen werd gevoed door de 
directie van Veiling ZON. Die had ons aanvankelijk onze gang laten gaan, maar 
ging op een gegeven moment tegenwerken. Wij waren nog steeds lid van de 
veiling, maar verkochten via de exporteurs/handelshuizen Frankort & Koning, 
Habets Van Wylick en later ook via Breuers”. 

Om de zaken op de rails te krijgen, verstrekten de deelnemende telers aan 
Rhemosa een achtergestelde lening. Zo kon de BV een parttime-directeur 
in dienst nemen en een accountmanager die kon meewerken aan de 
productondersteuning op de winkelvloer. Ook kwam er een productmanager 
die van de tuinders afkomstige informatie analyseerde en de contacten 
met de eindafnemers ging verzorgen. Vanuit elke productgroep opereerden 
minimaal vier telers die informatie verzamelden, beoordeelden en overlegden 
met de productmanager. Mart Heldens van de Stichting Promotie Tuinbouw 
Zuidoost Nederland trad op als pr-adviseur. Niet de teelt, maar de afzet 
kwam centraal te staan.

Vanaf de start in 1996 werkte Rhemosa vanuit de kantine van de Maatschap 
Holthuijsen en later vanuit een portacabin, eveneens aan de Beckersweg 
in Venlo. Grotere bijeenkomsten met de telers vonden nadien plaats in de 
voormalige kantine van de VGV, of in een zaal in de regio. Het overleg tussen 
de verschillende telersverenigingen was intensief, in het begin zelfs dagelijks.  
Er viel ook heel wat te bespreken. Het concept moest voor iedereen duidelijk 
zijn en er dienden keiharde afspraken te worden gemaakt over het telen van 
een constante kwaliteit, het vermarkten, certificeringen en de logistiek. 

De portacabin werd het kloppend hart van de vereniging met Ton Holthuijsen 
als directeur-bestuurder. Hij onderhield de interne en externe contacten en 
initieerde certificeringen. De telers waren individueel verantwoordelijk voor 
kwaliteit en hoeveelheden. De vaste handelshuizen brachten de producten 
naar de afnemers. Veiling ZON speelde enkel een rol bij de administratieve 
afhandeling. 

Centraal in de verkoopstrategie was het creëren van schaarste. Rhemosa 
wilde geen bulk, maar kwaliteit, in niet al te grote hoeveelheden en exclusief 
voor vaste afnemers. Ton Holthuijsen hierover: “We wilden ons onderscheiden. 
Het merk diende een aura van exclusiviteit te hebben. Die exclusiviteit werd 
benadrukt door de groente te verpakken in opvallende zwarte dozen met een 
kleurrijk logo. De consument moest Rhemosa herkennen en kopen vanwege  
de merknaam; ze moesten Rhemosa gaan vragen, in plaats van trostomaten”.

TÜV
Ton Holthuijsen hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd wat hij 
als hoogtepunt beschouwt van het concept Rhemosa/Fossa Eugenia.  
“Dat was in 1997 de Duitse TÜV-erkenning en de toestemming om het TÜV- 
logo te mogen voeren. Het beeldmerk van de Technischer Überwachungsverein, 
geeft de Duitse consumenten vertrouwen. En wij hadden - en hebben - dat Duitse 
achterland hard nodig met zijn achttien tot twintig miljoen mensen die elke dag 
moeten eten”, aldus de oud-voorzitter.

Aan het TÜV-keurmerk waren strenge voorwaarden verbonden wat betreft 
hygiëne, kwaliteit, presentatie en smaak, maar daar wilden de telers 
graag aan meewerken om zich te bewijzen als een veilige en betrouwbare 
marktpartij. Inkopende partijen en dan vooral de grootwinkelbedrijven 
eisten dat ook. Producten moesten van zaad tot en met het afleveren in de 
winkels controleerbaar zijn. Alle handelingen werden tot in de kleinste details 
beschreven om de betrouwbaarheid en de voedselveiligheid te kunnen 
toetsen. Dat werk werd uitbesteed aan Agro Quality Support (Hans Klerken), 
gespecialiseerd in kwaliteitscontroles en audits in de tuinbouw.

Kantine Ton Holthuijsen - 1996

Joachim Kesting Directeur TÜV Nederland  
en Ton Holthuijsen - Arcen 1997

“Hygiëne, kwaliteit, 
presentatie en smaak”
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Na de aanvraag volgde de ontwikkeling van een systeem van product-
certificatie. Een onafhankelijke partij (ECAS) ging controleren dat de tomaten 
en aubergines blijvend voldeden aan de vastgestelde eisen. Die hadden  
betrekking op het product en productie, evenals op een sluitend toezicht- 
mechanisme met een klachtenregeling. Na het vaststellen van de voorwaarden 
werd een certificatieschema in de praktijk bij de telers geïmplementeerd. 
Voor het gebruik van het beeldmerk werd een reglement opgesteld. 

Op 22 augustus 1997 werd het logo trots gepresenteerd aan de pers en 
andere belangstellenden. Het TÜV-merk werd vanaf dat moment ingezet als 
consumentenmerk: internationaal geaccepteerd en herkenbaar. Het traject 
had tijd en geld gekost, maar moest de drempel voor Nederlandse producten 
op de Duitse markt verlagen en op termijn tot hogere prijzen leiden.  
Dat vertrouwen werd hersteld, maar leverde echter niet de gehoopte 
meerprijs op. 

Het keurmerk werd overigens niet exclusief beschikbaar gesteld voor de eigen 
leden. Iedere teler van trostomaten en aubergines die aan de gestelde eisen 
kon voldoen, mocht zich aansluiten, maar ook een uitbreiding met andere 
producten zagen de tomaten- en auberginetelers als een reële mogelijkheid. 

Verkoop Rhemosa 
Om van Rhemosa een succes te maken, voerde het telersbestuur overleg 
met Veiling ZON. De veiling wilde in 1996 echter geen leidende rol vervullen 
en Rhemosa niet behandelen als hét regiomerk, maar als elk ander merk. 
De verkoop van die andere merken liep via de veiling. Een daar zat ‘m het 
verschil met Rhemosa dat zijn producten zelf aan de markt bracht. De veiling 
zag dat liever niet en bood aan het concept over te nemen. 

Omdat met het succesvol opzetten van een eigen merk hoge kosten waren 
gemoeid en de telers niet beschikten over dergelijke bedragen, leek een 
verkoop voor beide partijen een goede zaak. Er werden onderhandelingen 
gevoerd, met als resultaat dat het concept Rhemosa (met beeldmerken, 
verpakkingen en bijbehorende rechten) in juni 1997 in handen kwam van 
Veiling ZON. Die wilde er nu wel hét veilingmerk van maken voor zoveel 
mogelijk producten. De Limosa-telers waren tevreden omdat ze ervan 
uitgingen dat de veiling flink in het concept ging investeren, waardoor  
ook zij betere prijzen zouden krijgen voor hun producten. 

De gehoopte impuls bleef echter uit en ook de gewenste voorwaartse 
ketenintegratie liet op zich wachten. De transformatie van de veiling van een 
marktplaats tot een marketingorganisatie verliep volgens velen te langzaam. 
Ook handelde de veiling, volgens de tomatentelers, nog steeds niet in hun 
voordeel. Zij wilden meer invloed op het beleid van de veiling temeer omdat 
ze als groep tot de twintig procent behoorden die tachtig procent van de 
omzet genereerde. 

Los van de veiling
De Limosa-telers hadden vanaf de start van Rhemosa een vreemde verhouding  
met de veiling. Ton Holthuijsen: “Het was begrijpelijk dat het veilingbestuur 
niet altijd even tevreden was met onze aanpak. De markt veranderde en wij  
telers vonden dat de veiling daar onvoldoende oog voor had. Veilingmedewer-
kers hadden te weinig capaciteiten om onze producten optimaal aan de man 
te brengen. De handelsgeest ontbrak en die handelsgeest hadden wij als 
telers wel. Dat was logisch, want wij hadden er baat bij dat onze producten 
tegen de hoogst mogelijke prijzen werden verkocht. Wij dachten dat ZON ons 
als kapitaalkrachtige partij zou gaan helpen. De directie zag dat echter niet 
zitten omdat ze bang was dat wij teveel zeggenschap zouden krijgen”. 

De situatie leidde uiteindelijk ertoe dat zeventien tomatentelers en twee 
telers van aubergines in 1998 hun lidmaatschap van de veiling beëindigden. 
Samen waren die telers goed voor een omzet van ongeveer 35 miljoen gulden 
(15.882.000 euro). Het was - als het aan hen lag - een tijdelijke breuk, want ze 
hoopten dat het veilingbestuur uiteindelijk zou inzien dat zij het bij het rechte 
eind hadden. 

Tomatenkas - 1996Kistkaart Rhemosa - 1996

“Het concept kwam 
in handen van  
Veiling ZON.”
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Fossa Eugenia
De telers die de veiling de rug toekeerden, hadden uiteraard een plan-B 
klaar liggen om een doorstart te maken onder een nieuwe vlag. Dat kon 
omdat bij de start van Rhemosa ook de namen Fossa Eugeniana en Fossa 
Eugenia waren vastgelegd. Die laatste, ingekorte naam, was destijds bedoeld 
als merknaam voor tomaten, omdat Eugeniana te gecompliceerd was om 
internationaal te vermarkten. De namen waren er, maar het concept moest 
nog verder worden ontwikkeld. 

De telers besloten ditmaal geen verenigingen meer in het leven te roepen 
voor diverse producten, maar kozen voor een organisatie die individuele 
productiebedrijven ging ontzorgen. Die bedrijven werden lid van Fossa 
Euganiana, dat Fossa Eugenia als regiomerk zou gaan vermarkten. 
Aanvankelijk ging het ook nu weer enkel om tomaten en aubergines, 
maar het was de nadrukkelijke opzet dat zich meer bedrijven met andere 
versproducten zouden aansluiten. 

Niet alle telers zagen een lidmaatschap van Fossa Eugenia zitten. Er waren 
twijfels over het concept, maar het moest ook klikken met de andere leden 
en met de manier van aansturing. Het was voor menige tuinder bovendien 
een vreemde gedachte om niet elke dag voor de beste prijs te gaan, maar 
naar de langere termijn te kijken en te investeren in de relatie met enkele 
geselecteerde handelshuizen. 

Andere telers namen niet deel omdat ze vreesden in een ons-kent-ons- 
cultuur terecht te komen. Voor een deel was dat begrijpelijk. De initiatief-
nemers kenden elkaar goed en de leiding van de organisatie was bij de start 
nogal directief en sterk persoonsgebonden. Aan de andere kant zorgde 
de manier van werken er ook voor dat relatief snel een professionele en 
succesvolle organisatie van de grond kwam, die door de leden volop werd 
gesteund.

 

Een Spaans kanaal als naamgever
Nederland dankt zijn ontstaan aan een opstand tegen de Spaanse overheerser, de zogenoemde Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648). Die opstand begon boven de grote rivieren. Om de opstandelingen economisch de voet dwars 
te zetten, lieten de Spanjaarden in de zeventiende eeuw een kanaal graven tussen de Schelde, Maas en Rijn. 
Daarmee hoopten zij de profijtelijke Hollandse handel een flinke slag toe te brengen. Het kanaal zou voor een 
kortere verbinding over water zorgen, buiten de Hollandse steden om. Die zouden dat in hun portemonnee gaan 
merken, terwijl ze het geld hard nodig hadden voor de oorlogvoering. Als de waterkraan open zou gaan, ging  
de geldkraan dicht, was de gedachte. In 1626 werd voortvarend gestart met graven van de waterverbinding die  
de naam Fossa Eugeniana kreeg, naar Isabella Clara Eugeniana, de dochter van de Spaanse koning Philips II. 

Een deel van het kanaal - de verbinding van Rijn en Maas - liep van Rheinberg naar Venlo. Hoogteverschillen in  
het landschap, de oorlog, sabotage en geldgebrek gooiden echter roet in het eten. De Fossa Eugeniana kwam er 
derhalve niet. 

Dat de telers de naam van het Spaanse kanaal kozen, had ermee te maken dat het kanaal symbool stond voor  
een verbinding in de regio. Door de naam Fossa Eugeniana te gebruiken, lieten de telers, net als bij een eerdere 
keuze voor de naam Rhemosa, weten dat hun producten uit het Nederlands-Duitse grensgebied kwamen en  
dus niet uit Holland, wat, zoals vermeld, op de Duitse markt in de jaren negentig geen aanbeveling was. 

Ton Holthuijsen: “die Unvollendete werd vollendet”.

Uitsnede kaart van W. Blaeu: The Fossa Eugeniana

De Rijnbeek (Aangelegd tussen 1626 en  
1629). Oorspronkelijk om aangesloten  
te worden op de Fossa Eugenia. 
Dit is echter nooit gebeurd.
Venlo 1977

“Er ontstond snel 
een professionele en  
succesvolle organisatie.”
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Fossa Eugenia regelde onder meer de verkoop. De aangesloten telers vonden 
dat prettig, zeker omdat ze als groep betere zaken konden doen met grote 
handelshuizen en retailers. 

In eerste instantie richtte het merk Fossa Eugenia zich op het middelste 
marktsegment. Als er evenwel voldoende vraag naar zou zijn, wilde men 
zich echter ook in een hoger segment positioneren. Zaken werden opnieuw 
professioneel aangepakt. Dat gold zowel voor de kwaliteit van de producten 
als voor de verpakkingen. De administratieve afhandeling, inclusief de 
facturering, ging van de veiling naar accountancykantoor Koenen en Co. 

Zo presenteerde Fossa Eugenia zich in 1998 als coöperatie van tomatentelers 
en telers van aubergines. De club ging van start met achttien leden met 
bedrijven in en om Venlo. Het bedrijf van de auberginetelers Veldhuizen uit 
Helenaveen lag qua afstand het verst van Fossa Eugenia’s hoofdkantoor aan 
de Beckersweg in Venlo. 

De tomaten- en auberginetelers hadden gemeen dat ze, net als bij Rhemosa, 
door samen te werken betere levenskansen wilden creëren voor hun 
ondernemingen. En dat lukte. 

De coöperatie zorgde dat de leden hun producten snel kwijt konden tegen 
een faire prijs, maar bepaalde ook hoe gewerkt moest worden. De kwaliteit 
moest vlekkeloos zijn en dat werd gecontroleerd door Agro Quality Support. 
Indien nodig zette de Fossa-directie de leden volgens afspraak aan tot 
verbeteringen. Het tijdig leveren van gewenste hoeveelheden in een constante 
kwaliteit was immers een zaak van alle leden. Ieder lid verplichtte zich dan 
ook om direct na het oogsten de producten af te leveren en niets meer op te 
slaan. Producten dienden zo vers mogelijk bij de klant te komen. 

Voor menige tuinder betekende de nieuwe manier van werken een cultuur- 
omslag. Het leven van veel tuinders speelde zich tot dan vooral af in het eigen be-
drijf. Hun producten werden op de veiling gedropt en dat was het. Ze kwamen 
nu uit hun isolement en gingen als lid van een telerscoöperatie iets betekenen. 
Ze kregen een rol in de organisatie, werden betrokken bij het overleg en werden 
mondiger. In die zin kan de komst van telersverenigingen worden gezien als 
het begin van de emancipatie van de tuinders en een belangrijke stap op weg 
naar een modern ondernemerschap. De teeltverenigingen maakten in feite 
een einde aan een vorm van knechting. De tuinders legden hun dienstbaar-
heid neer en ontpopten zich als zelfstandige en zelfverzekerde ondernemers 
die hun eigen zaken regelen.

Het was bij de start van Fossa Eugenia duidelijk dat de organisatie verder 
moest groeien om een aantrekkelijkere marktpartij te kunnen zijn. Die groei 
werd ook gerealiseerd, door de leden zelf, maar ook door het toetreden van  
nieuwe leden. Die nieuwe leden kwamen er ook. Zo sloten in 2001 telers aan 
van ijsbergsla, gevolgd door onder meer telers van paprika’s en kruiden. 
Uiteraard dienden die nieuwe leden zich te conformeren aan de strenge 
kwaliteitseisen. Iedereen was onder die voorwaarde welkom, waarbij aan-
vankelijk een drempel werd gehanteerd van 500.000 gulden (226.890 euro) 
aan omzet. 

Fossa Eugenia ondersteunde de telers met marketing en verkoop, maar 
begeleidde hen bijvoorbeeld ook met kwaliteitszorg, certificering in 
voedselveiligheid en met het verduurzamen van de teelt. 

In 2001 kwam Fossa Eugenia samen met Frankort & Koning Greenflow BV op 
de markt, dat even later door Frankort & Koning geheel werd overgenomen. 
Via Greenflow konden telers die voor Fossa Eugenia te klein waren vollegronds-
producten vermarkten.

Ton Holthuijsen en Eric Geurts  
Italië 2006

Tomaten - 2006

“Fossa Eugenia ging  
van start met  
achttien leden.”

Erik Gipmans en Ton Holthuijsen  
Oostenrijk 2009
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Binding
Fossa Eugenia was een organisatie die niet op het gemiddelde van de leden 
stuurde, maar hen individueel steunde. Elke teler telde mee en kreeg bij 
beslissingen één stem, ongeacht de omvang van het bedrijf. Groot en klein 
moesten tevreden zijn. 

Het was ook belangrijk dat de telers merkten dat ze lid waren van een 
vereniging. Om de betrokkenheid te vergroten en elkaar beter te leren 
kennen, werden vergaderingen met sprekers georganiseerd en avonden met 
partners. Het bestuur regelde cursussen en studiereizen. Die reizen vonden 
minimaal eenmaal per jaar plaats en het animo was groot. Zo bezochten  
de leden steevast de vakbeurs FRUIT LOGISTICA in Berlijn, maar er werden 
ook bezoeken gebracht aan de levensmiddelenmarkt in Rungis bij Parijs en 
aan productiebedrijven in Oostenrijk en Italië. Kijken naar ontwikkelingen en 
leren hoe het ook anders kon. Dat alles paste in het streven naar een hechte 
club van tevreden leden.

En wat voor de telers gold, gold ook voor medewerkers en zakenpartners.  
In de woorden van Ton Holthuijsen: “Het draait bij ons om vers en om kwaliteit, 
maar feitelijk is niet het product, maar vormen de relaties het uitgangspunt. 
Samenwerken, op elkaar kunnen rekenen en iets voor elkaar over hebben”.

Werkwijze 
De telers van Fossa Eugenia zijn zelfstandige ondernemers die het merendeel 
van hun zaken zelf regelen. De verkoop van hun producten hebben ze echter 
in handen gelegd van de vereniging, die ook verantwoordelijk is voor de 
administratieve en de financiële afhandeling, debiteurenafhandeling en 
financiering. Ook bewaakt zij de kwaliteit. 

Belangrijk was de verschuiving van teeltconcepten naar verkoopconcepten. 
De teelt, met alle aandacht voor smaak, productkwaliteit, versheid etc. 
is uiteraard nog steeds het uitgangspunt, maar werd onderdeel van het 
verkoopconcept: het vermarkten. De wens van de eindafnemer werd leidend.

Ton Holthuijsen: ”Je moet als coöperatie commitment van de leden hebben.  
Het lidmaatschap mag niet vrijblijvend zijn. We vroegen onze leden vijf procent 
van hun totale inzet in de vereniging te investeren. Iedereen moest meedenken 
en meedoen in het belang van de hele club. Als vereniging nemen we onze telers 
in ruil daarvoor ook heel wat werk uit handen, waardoor ze alle ruimte hebben 
om het ondernemerschap optimaal uit te kunnen voeren”.

Fossa Eugenia kent vanaf de start een platte organisatie met korte kanalen, 
zonder onnodige handelingen tussendoor. Illustratief is dat medeoprichter 
Ton Holthuijsen als bestuurder/directeur vanaf de start in 1998 de zaken 
regelde vanuit een portacabin naast zijn woonhuis. Hier werd ook en petit 
comité vergaderd. Er stonden een kopieerapparaat en een fax. Meer was 
aanvankelijk niet nodig, ook al omdat een deel van het werk al snel werd 
uitbesteed. Zo kwam het secretariaat in handen van Koenen en Co. Dat 
accountancykantoor leverde ook de fiscalist en de accountant. De verkoop 
was in handen van elf accountmanagers, gekoppeld aan de productgroepen. 
Uiteraard allen leden.

In 1999 verkreeg Fossa Eugenia vanuit Brussel een GMO-erkenning 
(Gemeenschappelijke Marktordening) wat in feite een erkenning betekende 
voor de productorganisatie. De erkenning leidde in 2010 tot een verdere 
professionalisering. Er werden een relatiebeheerder aangetrokken en vier 
categoriemanagers benoemd uit de productgroepen. De relatiebeheerder 
werkte eerst vanuit een gehuurd kantoor bij Especia. Ook kwamen er twee 
administratieve krachten, die voor Fossa Eugenia bij Koenen en Co aan de 
slag gingen. 

Vooral toen de directe levering aan supermarkten startte, nam het werk toe. 
In 2012 werd daarom een tweede relatiebeheerder aangenomen. In 2016 
gevolgd door een derde. 

Hoofdkantoor Beckersweg - 2006

Hoofdkantoor - 2006

Hoofdkantoor - 2006

“Elke teler telde mee 
en kreeg één stem.”
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Fresh Park Venlo 
Een jaar later ging de organisatie op de schop. Er werd een operationeel 
directeur aangenomen en de operationele afdeling verhuisde naar een 
nieuw ingericht kantoor op Fresh Park Venlo. Het hoofdkantoor bleef aan 
de Beckersweg. Van hieruit werden de externe betrekkingen onderhouden, 
controles geregeld en gezorgd dat zaken soepel verliepen.

Ton Holthuijsen: “We wilden kwaliteit leveren en onze producten zo snel mogelijk 
van de telers bij de klanten krijgen. Daarvoor zijn korte lijnen en een snelle 
communicatie noodzakelijk. Ik had daarom in ons eigen bedrijf een zendmast 
laten plaatsen zodat ik in en om mijn bedrijf telefonisch steeds bereikbaar was. 
We hebben onze telers bij de start ook allemaal direct een mobiele telefoon 
gegeven en verplicht een fax aan te schaffen. Het klinkt anno 2022 allemaal erg 
logisch, maar in 1998 was zoiets in de tuinbouwsector en zeker onder telers  
erg vooruitstrevend”.

Naarmate de omzet en de breedte van het assortiment toenamen, groeide 
de organisatie mee. In 2022 wordt nog steeds aan de Beckersweg vergaderd, 
maar de portacabin heeft plaats gemaakt voor een heel wat comfortabele en 
meer eigentijdse werk- en vergaderruimte. 

Het merendeel van de operationele werkzaamheden vindt thans plaats 
op Fresh Park Venlo. Hier werkt een commerciële en een bedrijfsmatige 
afdeling, met in totaal zo’n tien fte’s. Door alles onder één dak te brengen, 
kon effectiever en efficiënter worden gewerkt, met extra aandacht voor 
ICT en EDI (Electronic Data Interchange) om het direct klantencontact te 
vereenvoudigen en te verbeteren. 

Het systeem van Fossa Eugenia werkt zo dat de telers een week vooraf 
aan de commerciële afdeling een prognose doorgeven van hetgeen zij 
kunnen oogsten. Het is een inschatting op basis van historische gegevens 
en de actuele stand van de teelt. De commerciële afdeling stemt aantallen 
producten af op de vraag uit de markt. Medewerkers bepalen wat volgens 
contract aan de retail en aan de handelshuizen moet worden geleverd. Wat 
overblijft, wordt in de markt aangeboden. Als door omstandigheden van een 
bepaald product minder door de eigen telers kan worden geleverd, of als er 
extra vraag is naar een bepaald product of producten, gaan medewerkers 
elders inkopen. Dat kost Fossa Eugenia vaak geld, maar kenmerkt de 
coöperatie als een betrouwbare leverancier. 

Fossa Eugenia streeft voor zijn leden naar goede en eerlijke prijzen. 
Uitgangspunt daarbij is de optimale marktprijs, wat niet per se de hoogste 
prijs hoeft te zijn.

De commerciële afdeling sluit de contracten met de afnemers en stemt hun  
wensen af met de telers. Daarbij gaat het niet alleen om hoeveelheden en  
kwaliteiten, maar ook om verpakkingen en etikettering. De producten moeten  
er in de winkels immers zo aantrekkelijk mogelijk uitzien. De afdeling houdt  
ook de markt nauwgezet in de gaten, waarbij het koopgedrag van de consu-
ment centraal staat. 

In de eerste jaren ging de hele afzet naar de handelshuizen. Op een gegeven 
moment kwamen daar retailers bij, die gaandeweg een steeds belangrijkere 
doelgroep vormden. In 2022 levert Fossa Eugenia circa zestig procent aan de 
retail, dertig procent aan handelshuizen en de rest aan de industriële en vers 
verwerkende sector. Een groot gedeelte groente en fruit gaat over de grens 
naar Duitsland. 

Kantoor Fresh Park - 2017 Kantoor Fresh Park - 2017

Kantoor Fresh Park - 2017

Fossa Eugenia  |  25 jaar culture of quality



2120

Kwaliteit, keurmerken en controle
De TÜV-erkenning was in 1997 een belangrijke stap, maar daarmee hield het 
streven naar kwaliteit en de controle daarop niet op. Om de klanttevredenheid 
te garanderen, werd een traject ingezet om alle aangesloten telers ISO 9001 
te certificeren, wat ook lukte. 

Alle bij Fossa Eugenia aangesloten telers gingen ook volgens de GlobalG.A.P.-
regels werken, waarmee ze voldoen aan basisrichtlijnen die op initiatief van 
een aantal Europese supermarktketens waren opgesteld voor een Goede 
Agrarische Productie (GAP). In 2010 kwam er voor Fossa Eugenia een 
Bündler-certificaat, waarna de GlobalG.A.P-gecertificeerde leden een QS-
nummer kregen waarmee ze gecertificeerd binnen de keten konden werken.

Certificeringen en de bijbehorende controles namen een steeds belangrijkere 
plaats in. Daarbij dienen keurmerken ertoe om de consument te laten weten  
dat ze groente en fruit van Fossa Eugenia blind kunnen vertrouwen. Logo’s 
garanderen dat ze milieuvriendelijk zijn geteeld en veilig zijn voor de gezond-
heid. Dergelijke zaken waren geen bijzaak of enkel een kostenpost, maar 
vormden een belangrijk onderdeel van de kwaliteit. Het werden voorwaarden 
om te kunnen verkopen. De markt rekende erop.

Om de productie van groente en fruit te verbeteren en te verduurzamen 
had Fossa Eugenia - zoals eerder vermeld - een GMO-erkenning gekregen, 
waarna de vereniging in aanmerking kwam voor Europese subsidies. 

Die kwamen er ook, onder meer voor de aanschaf van machines, voor het 
organiseren van een betere afvalverwerking en voor audits voor GlobalG.A.P. 
En de ontwikkeling ging door. Zo haalden alle telers de certificering 
PlanetProof en was er in 2014 een eerste zelfverklaring ISO26000. Daarmee 
werden een onderbouwing en uitwerking gegeven van gemaakte keuzes 
ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO). 
Die verantwoordelijkheid betreft duurzaamheid op het vlak van mens, 
maatschappij en milieu, waarbij wordt gestreefd naar een energietransitie 
en het verkleinen van de CO2-voetafdruk. Fossa Eugenia maakte hier een 
speerpunt van, niet alleen wegens een steeds luider klinkende vraag vanuit 
de markt, maar ook door de intrinsieke drive vanuit de telers zelf. Dat geldt  
sinds 2012 zeker voor de BIO-certificering door SKAL. Biologische glastuin-
bouw: in de kas, maar toch zo dicht mogelijk bij de natuur.

Anno 2022 werkt de telersvereniging aan een LCA-certificering, waarbij 
de weg van zaadje tot eindproduct nauwkeurig in kaart wordt gebracht om 
te achterhalen wat de footprint is die wordt achtergelaten. Als bekend is 
waar de eventuele vervuiling zit, volgen stappen om die vervuiling terug te 
dringen en waar mogelijk te elimineren. Daartoe werd een pilot gestart met 
een beperkt aantal producten en met als uiteindelijk doel een systeem te 
ontwikkelen voor de hele Nederlandse glastuinbouw. Het is een van de vele 
voorbeelden die duidelijk maken dat Fossa Eugenia steeds voorop wil lopen.

Om een goed product beter te maken, wordt jaarlijks ook fors geïnvesteerd 
in onderzoek en ontwikkeling. Zo werden miljoenen geïnvesteerd in nieuwe 
teeltmethodes, het bewust omgaan met energie en in duurzame innovaties. 

 

Eerste zelfverklaring ISO26000 - 2014 Biologische glastuinbouw sinds 2012

“Certificeringen: 
onderdeel van  
de kwaliteit”
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Voorwaartse integratie
De initiatiefnemers van Fossa Eugenia streefden naar betere prijzen voor 
de telers. Ze wilden daartoe een merk in de markt zetten dat kwaliteit 
garandeerde. De bedrijfskolom moest korter, producten moesten verser 
bij de eindverbruiker komen en de telersvereniging zou een deel van 
een handelshuis moeten worden, dat de producten zou vermarkten. Veel 
werd bereikt, maar dat laatste gebeurde niet. Wel werd in 2003 een poging 
daartoe ondernomen met de aankoop van handelshuis Habets en Van Wylick. 
Andere handelshuizen bleken hierna echter meer concurrenten te worden 
dan partners. Habets en Van Wylick, dat in verband met GMO-voorwaarden 
in een aparte BV was ondergebracht, werd daarom in 2005 verkocht aan de 
Langfruit/Van Rijn (Thans Staay Food Group). Dat handelshuis was sinds 
2003, vooral wegens zijn contacten met de foodservicemarkt, toegevoegd aan 
de handelshuizen Frankort & Koning en Breuers, waarmee Fossa Eugenia  
al zaken deed. 

De gewenste ketenintegratie die bij de start al was bereikt door het overslaan 
van de veiling, ging in 2007 verder door ook rechtstreeks aan retailers te 
leveren, waarbij, naast de kwaliteit, de grote hoeveelheden en de continuïteit 
een rol gingen spelen. Dat ging niet van een leien dakje. Fossa Eugenia bleek 
in eerste instantie te klein om weerstand te kunnen bieden aan de druk van 
de grote afnemers, waardoor prijzen onder druk kwamen te staan. Het kostte 
tijd en geld om een vertrouwensrelatie op te bouwen waarbij partijen elkaar 
ook wat gunden. Dat lukte echter toch, mede omdat de inwisselbaarheid van 
veel versproducten kleiner was geworden, waardoor afnemers gevoeliger 
werden voor het bestaansrecht van producenten. Ook retailers hebben 
er immers belang bij dat telers ook op de lange termijn kwalitatief goede 
producten kunnen blijven leveren.

Fossa Eugenia produceert zelf niet, hoewel er enkele malen concrete plannen 
op tafel lagen om als coöperatie te investeren in productielocaties. Zo werd 
onderzocht of het haalbaar was zelf tomaten in Spanje te telen en werd 
dichterbij gekeken of er komkommers konden worden geteeld in het Noord-
Limburgse tuinbouwgebied Californië. Dat laatste om het aangeboden 
assortiment te kunnen verbreden. 

Groei
Fossa Eugenia startte in 1998 met achttien telers. Andere telers uit de regio 
zagen het idee wel zitten, maar keken om verschillende redenen de kat uit 
de boom. Het concept moest zich eerst maar eens bewijzen. Daar kwam bij 
dat de drempel om afscheid te nemen van de vertrouwde veilingklok voor 
menige tuinder (te) hoog was. Toen Fossa Eugenia resultaten kon laten zien 
en de aangesloten telers zich tevreden toonden, sloten meer telers zich aan. 
De omzet steeg en het productenpalet werd diverser. Zo werd vanaf 2007 ook 
kleinfruit aangeboden; eerst alleen aardbeien, gevolgd door frambozen en 
bramen. Er kwamen nieuwe slasoorten en het assortiment tomaten breidde uit.

Groei was er ook omdat de leden meer produceerden. Dat gebeurde door 
uitbreidingen en door moderne teeltinnovaties, zoals de teelt van paksoi 
en sla op water. Er kwamen telers bij, maar er vielen er ook af, wegens een 
bedrijfsbeëindiging of omdat een bedrijf economisch niet meer rendabel was. 
In het eerste jaar realiseerde Fossa Eugenia een omzet met een verhandelde 
waarde van zo’n 17 miljoen euro. In 2007 was die omzet verdubbeld en in 
2020 bedroeg hij ruim 135 miljoen euro. In 2022 telt Fossa Eugenia 42 leden 
en 4 gastleden, met een productieoppervlak van ruim 90 hectare onder glas 
en 2500 hectare vollegrond. Ook het aantal verschillende producten nam in  
de loop der jaren fors toe; het zijn er inmiddels meer dan 25. 

Spanje - 2005 

Vanaf 2007 wordt er ook kleinfruit 
aangeboden: aardbeien, frambozen en 
bramen.

“Groei in assortiment, 
productieoppervlak, 
aantal leden en  
omzet.”
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Tegenslagen
Groente- en fruittelers zijn harde werkers, die er alles aan doen om een zo 
goed mogelijk product te kunnen leveren en de omstandigheden zo goed 
mogelijk naar hun hand te zetten.

Ondanks dat blijven er factoren waarop ze weinig invloed hebben. Zo kunnen 
prijzen soms gedurende een langere periode laag zijn, bijvoorbeeld door een 
overaanbod en werkt ook het weer soms tegen. 

Als de marktomstandigheden minder zijn, zetten telers en medewerkers van 
Fossa Eugenia een tandje bij. Die extra inzet werkt helaas niet als het weer 
tegenzit. Dat laatste geldt vooral voor de vollegrondtelers. Maar ook voor de 
glastelers kan het weer negatieve gevolgen hebben. Strenge winters leiden 
tot hogere stookkosten, terwijl die stookkosten zelf zo nu en dan ook de pan 
uitrijzen met alle gevolgen van dien. 

Een extreme hagelbui in 2016 leidde ertoe dat maar liefst vijfhonderd hectare 
vollegrondproduct verloren ging en het glas brak van bijna vier hectare kas.  
Wellicht nog dramatischer was in 2011 de verspreiding van de EHEC-bacterie. 
Vooral in Noord-Duitsland waren veel mensen door besmetting met de bacterie 
ziek geworden, waarbij het eten van rauwe groente als een van de mogelijke 
oorzaken werd aangewezen. Hoewel de groenten van de Fossa Eugenia-telers 
brandschoon bleken, kregen ook zij te maken met een forse terugslag in  
de verkoopcijfers. De groenteconsumptie in Duitsland, hét exportland voor 
Fossa Eugenia, was daardoor in 2011 een kwart lager dan het jaar ervoor.  
De directe schade werd weliswaar deels vergoed, maar de pijn hield nog 
lang aan. De consument was bang geworden en liet salades en andere rauwe 
groenten in de schappen liggen. 

Innovatief
De leden van Fossa Eugenia zijn gepassioneerde kwekers, maar ook 
moderne ondernemers. Ondernemers die hun bedrijf optimaal runnen. Dat 
doen ze onder meer door scholing, mechanisatie en door te investeren in 
nieuwe technologieën. Die technologieën leidden tot een teelt met zo min 
mogelijk gebruik van grondstoffen zoals water, mest en energie. Dat zorgde 
bijvoorbeeld bij het telen van tomaten voor een enorme besparing, onder 
meer door hergebruik van water. 

Het energieverbruik per kilogram product daalde fors in de glastuinbouw-
productie en in de vollegrondteelten nam de milieubelasting flink af door  
de inzet van meer biologische middelen en preciezere gewasbeschermings-
technieken. Om energiekosten te beperken investeren de individuele telers 
vanaf 2004 in warmtekrachtkoppeling (WKK’s) en semi-gesloten kassen 
waarin warmte kan worden teruggewonnen en opgeslagen om het in de 
winter weer te gebruiken. Andere voorbeelden van innovaties zijn het gebruik 
van hydrocultuur, de inzet van led- en assimilatieverlichting, de komst van 
computergestuurde kassen en de implementatie van uiterst moderne oogst- 
en teeltprocessen: veilig, efficiënt en duurzaam.

Hagelbui - 2016

Innovatie: led- en assimilatieverlichting 

“Investeren om  
energiekosten  
te beperken.”

Fossa Eugenia  |  25 jaar culture of quality
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De digitale tuinder
Ton Holthuijsen liep in zijn bedrijf voorop als het om automatiseren en 
communiceren ging. Het was dan ook niet verwonderlijk dat die lijn werd 
doorgetrokken bij Fossa Eugenia. Na de verplichte fax kwamen in 1999 de 
eerste computers in de bedrijven, eerst vooral om te mailen en prognoses  
te berekenen. 

Wat de coöperatie is en wat ze doet is transparant en te zien op hun eigen 
website fossaeugenia.com, die sinds 2006 in de lucht is. Doel, aard en 
plaatsen waar wordt geteeld zijn er makkelijk terug te vinden. Actuele 
interviews met telers dragen ertoe bij dat de afstand tot de consument wordt 
verkleind.

Ter versterking van het directe contact met consumenten onderhield Fossa 
Eugenia enige tijd de site “Mijn Keukentuintje”, die door een van de telers 
werd overgenomen. Ook op Facebook en via Instagram is de coöperatie actief.

Belangrijk voor de bedrijfsvoering was in 2011 de introductie van een nieuw 
ICT-systeem waarmee up-to-date inzicht werd verkregen in omzetten en het 
productieverloop. Ook het kantoorwerk werd geautomatiseerd. Alles gaat nu 
digitaal tot en met het zetten van handtekeningen.

Het implementeren van ICT schiep nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat  
verliep echter niet altijd even vlekkeloos, wat begrijpelijk is als je voorop wil 
lopen en in een vroeg stadium al gebruik wil maken van nieuwe oplossingen. 
Zo werkte Fossa Eugenia in de pioniersfase met een QR-code op verpak-
kingen waarvan het gebruik destijds nog te omslachtig bleek. Een ander 
voorbeeld was de digitale afzet van producten. Bestuur en directie van Fossa 
Eugenia hoopten al snel na de uitrol van het internet in Nederland een groot 
deel, en wellicht zelfs de hele afzet, voortaan digitaal te kunnen vermarkten. 
Daartoe participeerde de vereniging eind jaren negentig van de twintigste 
eeuw in het project Agri Champ. Een project dat via automatisering een 
versnelling in de handelsketen moest bewerkstelligen waardoor producten 
sneller bij de eindafnemer zouden komen. Het project was ambitieus, maar 
weinig succesvol. De initiatiefnemers waren te vroeg. Versproducten met hulp 
van ICT sneller en efficiënter naar de markt brengen was destijds een speer-
punt en is dat thans nog steeds!

Die Frischen
Wat met Rhemosa en Fossa Eugenia eerder niet lukte, werd in 2018 in  
een breder verband nogmaals opgepakt. Samen met de ketenpartners 
Frankort & Koning, Kompany, Nedalpac, Staay-Van Rijn en ZON fruit & 
vegetables lanceerde Fossa Eugenia het merk Die Frischen. Onder dit merk 
kwam een breed assortiment eerste klas groente en fruit uit de regio op  
de markt, van komkommer tot ijsbergsla en van aardbeien tot bosbessen.  
Het nieuwe concept richtte zich in eerste instantie op consumenten in 
Noordrijn-Westfalen en werd kracht bijgezet met slogans als  
‘VENLOmenal Gut’.

Het was opnieuw de bedoeling de korte afstand tot de Duitse grens te  
‘verzilveren’. De verwachtingen werden echter opnieuw niet waargemaakt:  
de landsgrens bleek voor Duitse afnemers een te grote psychologische barrière. 
Het merk werd in Duitsland ook niet als een regiomerk gezien, maar als een 
buitenlands product. Retailers die aanhaakten bij de local-for-local trend  
kozen daarom toch voor een Duits regionaal product. 

‘Die Frischen’ - 2018

“Versproducten sneller  
en efficiënter naar  
de markt brengen.”
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Toekomst 
Betere prijzen voor de producten en meer zeggenschap, dat was in eerste 
instantie het doel van de telers die Fossa Eugenia in het leven riepen.  
Na 25 jaar kan worden gesteld dat die doelstelling is bereikt. 

Ton Holthuijsen, de man-van-het-eerste-uur, maakt zich wel zorgen over de 
stijgende energieprijzen, maar ziet op langere termijn een zonnige toekomst 
voor de telers weggelegd. Hij hoopt en verwacht dat tuinders binnen niet 
al te lange tijd geen gas of olie meer nodig hebben en gebruik kunnen 
maken van wind- en zonne-energie. Nederland is in zijn ogen bij uitstek 
geschikt als tuinbouwland. “Het weer kent ook bij ons zijn nukken, maar hier 
komen bijvoorbeeld geen orkanen voor en we zijn experts in het omgaan met 
verschillende temperaturen. Onze watervoorziening is goed en we hebben telers 
met de juiste mentaliteit die doorzetten. Nederland heeft een tuinbouwcultuur  
die veel andere landen missen.”

Ton, kijkt tevreden terug op wat is bereikt met Fossa Eugenia: “Het is beter 
gelukt dan we destijds dachten. De keten is korter geworden en de relaties met 
de partners zijn uitstekend. Door te innoveren en via andere wegen te telen, zijn 
we ook veel bewuster met ons milieu en met de voedselveiligheid omgegaan en 
daar profiteert uiteindelijk iedereen van. Die ontwikkeling zal doorgaan: minder 
verpakkingen of waar mogelijk zelfs geen verpakkingen. Ik verwacht op termijn 
nog meer biologische teelt en meer aandacht voor kringlooplandbouw  en circulaire 
productie.

Fossa Eugenia zal intensiever gaan samenwerken met retailers en nog meer 
rechtstreeks aan hen gaan leveren. De efficiency zal toenemen en het gebruik van 
Electronic Data Interchange, data-analyse en de inzet van Category Management 
zullen ertoe bijdragen dat producten op het juiste moment in het schap komen. 
Ook zal er meer met de consument worden gecommuniceerd. Over toepassingen, 
herkomst en wijze van telen. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst met 
een VR-bril op de neus een tomaat scannen en dan informatie krijgen over 
ras, herkomst, teelt, smaak, toepassingsmogelijkheden en bewaaradviezen. 
Ook verwacht ik dat het assortiment in de breedte toeneemt wegens allerlei 
supplementen: voedingsstoffen en gezondheidsbevorderaars. 

AGF-producten komen over 25 jaar nog steeds uit onze regio. Hier zit de kennis 
en we zitten ook dan nog steeds dicht bij grote bevolkingsconcentraties. De telers 
en telersverenigingen die met de tijd meegaan en een brug weten te slaan tussen 
groeiproces en techniek, blijven. Het zullen grote bedrijven zijn met ‘kassen’ die 
er heel anders uitzien dan de kassen die we nu kennen. Of ze van glas zijn, weet 
ik niet, als dat zo is, bevatten ze in ieder geval zonnecellen. Ze zullen meer lagen 
kennen (vertical farming) en urban farming zal opkomen. Robots zullen handwerk 
overbodig maken en beslissingen zullen vooral op ICT-data zijn gebaseerd.  
En laten we hopen dat de telers dan energieneutraal kunnen werken, laten we 
zeggen met opgeslagen zonlicht”, aldus Ton Holthuijsen.

Het zal wennen zijn, Fossa Eugenia zonder Ton. Meer dan een kwart eeuw 
was hij de drijvende kracht en het boegbeeld van de telersvereniging.  
Fossa Eugenia is in die 25 jaar uitgegroeid tot een succesvolle coöperatie. 
Daaraan heeft Ton Holthuijsen een grote bijdrage geleverd.

Teelt op water - Siberia 2016

“Nederland heeft  
een tuinbouwcultuur  
die veel andere  
landen missen.”

“Het is beter gelukt 
dan we destijds 
dachten.”
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Een persoonlijk 
verhaal

Ton Holthuijsen - India 2012
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Een persoonlijk verhaal
Het verhaal van 25 jaar Fossa Eugenia is niet 
compleet als daarin geen bijzondere aandacht 
is voor Ton Holthuijsen als persoon. Dit deel 
van ons jubileumboek voorkomt dat en licht een 
tipje op van de sluier. Allereerst is daartoe een 
beknopt portret samengesteld aan de hand van 
gesprekken met mensen die Ton (menen te) 
kennen. Het is uiteraard een subjectief portret, 
dat hem schetst zoals wij hem zien. 

Na deze korte ‘karakterbiografie’ komen zes 
mensen aan het woord die vanuit hun specifieke 
relatie met Fossa Eugenia iets vertellen over 
onze telerscoöperatie en uiteraard ook over 
Ton. Die zes Holthuijsen-watchers zijn: 
Ton Hovens, Martin Frankort, Ron de Greeff, 
Nico van Knippenberg, Peter van Dijck en 
ondergetekende. Enfin, leest u zelf maar.

Erik Gipmans 
vicevoorzitter Fossa Eugenia 

Ton Holthuijsen - Spanje 2014
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Ton Holthuijsen
Als Ton Holthuijsen in 1942 in Blerick wordt geboren, staat al bijna vast dat 
hij tuinder wordt. Dat is zijn vader en dat waren zijn opa en overgrootvader 
immers ook. Vader Holthuijsen teelde in de vollegrond. Hij bezat slechts zo’n 
tien are, maar dat was destijds genoeg om, zij het bescheiden, van te leven. 
Een deel van die grond lag aan de Beckersweg bij de Groote Heide, in een 
gebied waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot Duits militair vliegveld 
lag. Ton’s vader moest hier na de oorlog eerst flink puin ruimen en meerdere 
bomtrechters opvullen. Toen dat werk erop zat, kweekte hij er augurken, 
bonen en peen.

In 1970 nam Ton met zijn broer Jo het tuinbouwbedrijf over. In datzelfde jaar 
trouwde hij met zijn Martha, die hij in 1967 tijdens de Rozenfeesten in Lottum 
had leren kennen. Er werd aan de Beckersweg een woning gebouwd, er werd 
grond bijgekocht en er verschenen kassen. 

Ton brak met het ‘ondernemerschap’ van zijn vader en grootvader. Lange 
dagen schoffelen voor een hongerloontje zag hij niet zitten.  

Ook wilde hij zich niet alleen focussen op het eigen bedrijf. Hij wilde binnen 
de keten productie-afzet meedenken en vooral ook meebeslissen. Nauwgezet 
volgde hij daarom de ontwikkelingen in de markt en in de techniek en hij 
durfde te investeren. Dat hij soms te snel was met innovaties, zoals de bouw 
van een kas met dubbel glas, nam hij daarbij op de koop toe. De blik bleef 
vooruit gericht, op zoek naar kansen. 

Ton was geïnteresseerd in teelttechnieken, maar ook in algemene 
ontwikkelingen in de techniek en dan vooral in de toepasbaarheid daarvan 
in de glastuinbouw. Hij schaftte bijvoorbeeld al in een vroeg stadium 
een mobiele telefoon aan. Om beter bereikbaar te zijn, verrees aan de 
Beckersweg zelfs een eigen zendmast en omstreeks 1979 verscheen een 
eerste klimaatcomputer in zijn kassen. Die waren vijf jaar eerder gebouwd, 
nadat de oude kassen flink wat hagelschade hadden opgelopen. De 
investering was voor de plaatselijke Rabobank op dat moment de grootste 
lening die ze ooit had verstrekt. Ton kreeg het voor de bouw benodigde geld 
ook pas nadat hij zelf had gezorgd voor borgstellingsfondsen. Kennelijk was 
dat voor de bank aanleiding hem een jaar later voor te dragen als bestuurslid. 

Dat bleef hij uiteindelijk 35 jaar, waarvan 15 jaren als voorzitter. Ton voelde 
zich er thuis. Hij was nog steeds tuinder, maar het bestuurswerk gaf hem 
eigenlijk meer voldoening. Daar kwam bij dat de bank hem de kans bood 
zich via cursussen en scholingen verder te bekwamen als bestuurder. Dat hij 
daarvan gretig gebruik maakte, lag in zijn aard. Hij is leergierig en besefte 
dat kennis van zaken een voorwaarde is om iets te bereiken. Met zijn kennis 
dwong hij ook respect af. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten bij de 
Rabobank, los van enkele succesvolle fusies, was voor hemzelf het gegeven 
dat hij het voor mekaar wist te krijgen dat de bank lampen in tuinderskassen 
bij het onroerend goed ging tellen. Daardoor konden ze makkelijker worden 
gefinancierd, met als gevolg dat in Venlo het meeste licht brandde in de kassen.

Toen in 2009 aan de Beckersweg de laatste tomaten waren geoogst, was 
Ton tuinder af. Het was het moment waarop hij verder ging als fulltime 
bestuurder. Dat hij eerder zoveel tijd als bestuurder had kunnen vrijmaken  
en lange dagen kon maken, was vooral te danken aan het feit dat Martha,  
die ook uit een agrarisch gezin kwam, zich steeds nadrukkelijker had ontpopt 
als de drijvende kracht in de eigen maatschap. Zij speelde zo indirect een 
belangrijke rol bij de totstandkoming van zowel Rhemosa als Fossa Eugenia.

“Het meeste licht 
in Venlo brandde 
in de kassen.”

Ton en Theo Holthuijsen - 1948

Martha en Ton Holthuijsen

Vader Frans Hotlhuijsen (links),  
Ton Holthuijsen (derde van rechts) en  
Jo Holthuijsen (rechts) voor de kantine  
van de kas aan de Beckersweg.
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Ton’s eerste bestuurlijke ervaring deed hij overigens niet bij de bank op. 
Enkele jaren eerder had hij al ervaring opgedaan bij harmonie Sint Caecilia 
in Blerick. Hier kwam hij als 23-jarige in het bestuur tussen heel wat oudere 
medebestuursleden. Hij was ambitieus, speelde klarinet, maar wilde 
bestuurlijk de eerste viool spelen om ‘zijn’ harmonie op een hoger plan te 
brengen. Hij schopte het er tot vicevoorzitter, maar toen hij geen stapje hoger 
kon zetten, stapte hij op.

Zijn lidmaatschap van het Rabo-bankbestuur was voor Ton’s professionele 
ontwikkeling een belangrijk moment. Hij werkte er in een tijd waarin 
het bestuur de dienst uitmaakte bij de toen nog zelfstandige bank. En de 
gekozen koers legde de bank geen windeieren. Ton deed er kennis op over 
financieringen, beleggingen, investeringen en grondtransacties. Hij bouwde 
bovendien via de bank een groot netwerk op. Als lid van het bestuur kreeg hij 
een goed beeld van de Nederlandse tuinbouwsector en van de toestand in de 
regio Noord-Limburg in het bijzonder. Kennis die hem bij het opzetten van 
concepten als Rhemosa en Fossa Eugenia goed van pas kwam.

Zoals zo vaak kwam van het een, het ander. Ton werd in 1987 gevraagd in 
het bestuur van de Venlose Groente Veiling (VGV) en tussen 1990 en 1995 
bij Veiling ZON, waarvan de VGV vanaf 1990 deel uitmaakte. Die laatste 
bestuursfunctie lag min of meer voor de hand omdat hij een aandeel had 
gehad bij de totstandkoming van die fusie. 
Bij de ZON viel zijn roep om zaken anders aan te pakken bij zijn medebestuurs- 
leden en bij de directie minder in goede aarde. Ton wilde de boel opschudden 
en kwam op voor de belangen van de telers. Medewerkers van de veiling 
dienden in zijn ogen meer te doen om voor de telers betere prijzen uit het 
vuur te slepen. Om dat te bereiken, wilde hij voorzitter worden. Dat lukte 
echter niet, waarna hij - net als eerder bij de harmonie - opstapte.

Extra vrije tijd kwam er daardoor niet, want er waren en kwamen nieuwe 
bestuursfuncties. Zo zat Ton van 1989 tot 1992 in het bestuur van het Centraal 
Bureau Tuinbouwveilingen (CBT) en tussen 1991 en 1997 was hij bestuurslid 
van De Proeftuin Noord-Limburg en zat hij namens die club ook in het 
landelijk bestuur. Alles samen was Ton lid van zo’n twaalf verenigingen.  
Om zaken goed uit elkaar te houden, had hij voor elke vereniging thuis  
een aparte tas klaarstaan. 

Rabobank - Italië 2003 Ton Holthuijsen en een biologische teler 
in Mexico - 1999

“Voor elke 
vereniging 
een aparte tas …”

Harmonie Sint Caecilia - 1986
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Voor de volledigheid: van 1996 tot 1998 was Ton Holthuijsen voorzitter/
directeur van de telersvereniging Limosa en stuurde hij het concept Rhemosa 
aan. Bij Fossa Eugenia was hij van 1998 tot 2021 bestuursvoorzitter en tot 
2022 directeur, zoals elders uitgebreider is beschreven.

Ton zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt onder meer uit zijn rol bij 
de Burgerlijke Godshuizen Venlo. Bij deze stichting, die zich inzet voor de 
behoeftige medemens in de gemeente Venlo, is hij sinds 2010 - hoe kan het 
anders - voorzitter. 

Ton is een connaisseur en collecteur en een man met een breed interesseveld. 
Zijn kantoor aan de Beckersweg wekt de indruk van een bibliotheek. In vrijwel 
elke ruimte zijn wanden van boven naar beneden ‘bekleed’ met boeken. 
Boeken in alle kleuren en formaten. Ton houdt van boeken. Hij is een belezen 
man, die zich op kantoor graag met kennis omringt. Kennis over de tuinbouw 
en over management, maar ook over techniek, filosofie, geschiedenis en 
reizen, om maar enkele categorieën te noemen.

Hij wil op de hoogte blijven, maar houdt ook het verleden vast. Iets wat op 
papier staat weggooien, is hem vreemd. Opruimen komt zelden voor en leidt 

uiteindelijk enkel tot verplaatsen. Als Ton ergens bestuurlijk bij is betrokken, 
worden notulen, rekeningen en andere archiefstukken steevast bewaard.  
En dat geldt ook voor relevante artikelen uit kranten of vaktijdschriften.  
De leverancier van archiefkasten en de ordnerfabrikant hebben een goede 
aan hem gehad.

Dat Ton een verzamelaar is, blijkt niet alleen uit zijn almaar uitdijende 
collectie boeken, maar ook uit zijn vele reizen. De teller van zijn ‘landen-
verzameling’ is inmiddels de honderd ruim gepasseerd.
Een derde verzameling zit in flessen. Ton houdt van een goed glas wijn, heeft 
een mooie collectie wijn opgebouwd en vergaarde ook heel wat kennis van  
de wijnbouw. Het zijn drie hobby’s die in elkaar grijpen en hem als bestuurder 
en relatiebeheerder goed van pas kwamen. ‘Kennis is macht’ en ‘wie ver 
reist, kan veel verhalen’ is hem op het lijf geschreven.
Dat Ton van wijn houdt en zich in de oenologie verdiept, heeft er ook mee te 
maken dat de aanpak van wijnboeren voor hem hét voorbeeld is hoe je een 
product aan de man kunt brengen. De enorme productkennis die wijnboeren 
hebben, dwingt zijn respect af, temeer omdat zij als geen ander beseffen dat 
ze hogere prijzen krijgen, naarmate ze betere producten produceren.

Ton Holthuijsen en Rob Langen  
op studiereis in Taiwan - 2010

Marcel Swaghoven, Ton Holthuijsen en  
Thijs Linsen in Reims - 2002

Ton en Martha Holthuijsen,
 Joep van de Voort en Nathalie Jansen 
Kanaaleilanden, eiland Sark 2009

Boek Burgerlijke Godshuizen Venlo 
waarvan Ton Holthuijsen sinds 2010 
voorzitter is.
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Boeken, reizen en wijn horen bij Ton, maar zijn grootste hobby is toch zijn 
werk. Dat werk deed hij bij Fossa Eugenia vol overgave. Een harde werker,  
die altijd bereikbaar was en klaar staat voor de mensen waar hij om geeft. 
Een plannenmaker die praktisch denkt en snel handelt. Wat bij hem in het 
hoofd zit, krijg je er niet snel uit. Als het op de ene manier niet lukte, vond  
hij vaak wel een andere weg die tot het gewenste resultaat leidde.  
Vol wilskracht en doorzettingsvermogen.

Ton bestuurde - met een knipoog naar Frank Sinatra - “his way”, op zijn 
eigen manier, op zijn Holthuijsiaans, of op zijn Ton’s. Hij ontwikkelde zich tot 
een mensenkenner, die makkelijk weet te achterhalen wat iemand werkelijk 
wil en snel tot de kern van een zaak weet door te dringen. Die snelheid van 
handelen houdt de vaart erin, maar is ook een gevolg van het gegeven dat hij 
niet behoort tot de categorie meest geduldige mensen. 

Ton laat zich door niemand op z’n nummer zetten en geeft meestal direct zijn 
‘visitekaartje’ af. Met de jaren werd hij milder, maar met zijn recht-door-zee 
aanpak maakte hij uiteraard niet alleen vrienden. Dat kon in zijn positie soms 
ook niet anders. 
Gemaakte afspraken waren heilig en van gemaakte keuzes mocht je niet 
(snel) afwijken. Bestuurders moeten aan een afgesproken visie vasthouden 
en niet zwalken. Ledeninspraak is prima, maar mag nooit leiden tot een 
zigzagkoers, luidt een van zijn gevleugelde uitspraken.

Uitgangspunt bij zijn manier van werken was dat je er geen rot gevoel 
aan mocht overhouden. Vandaar dat hij zakendoen, steevast combineerde 
met intensief relatiebeheer. Zaken afhandelen en dan leuke dingen doen. 
Bijvoorbeeld een hapje eten in een restaurant of na afloop nog even samen 
een glaasje drinken.

Ton kan prima delegeren, maar wil wel de touwtjes in handen houden. Weten 
wat speelt en wat gaat gebeuren. Hij laat zich niet graag verrassen. In een 
restaurant zal hij daarom ook nooit een verrassingsmenu kiezen.

Ton Holthuijsen was een tuinder die bestuurder werd. Toen hij beide functies 
combineerde, was hij in beide werelden een wat vreemde eend in de bijt.  
In bestuurdersland was het wennen aan een man die zelden een blad voor  
de mond nam, terwijl collega-tuinders nogal eens de wenkbrauwen fronsten 
dat een “gerdeneer” gerenommeerde restaurants bezocht, verre reizen 
maakte en zo’n uitgebreide collectie boeken bezat.

Legendarisch is het verhaal over de Jaguar die Ton ooit kocht en waarmee 
hij slechts zelden een ritje maakte. Hij wilde geen afgunst wekken bij de 
tuinders in zijn omgeving en reed daarom bij voorkeur pas in de wagen als 
het duister was. De auto kreeg nauwelijks kilometers op de teller, wat hem er 
niet van weerhield er elk jaar opnieuw zomer- en winterbanden op te leggen. 
Als je zin hebt om te rijden, moet dat ook kunnen.

Studiereis India Taj Mahal  - 2012

Detail boekenkast kantoor Ton ‘De Jaguar’

Martha en Ton Holthuijsen,  
50 jarig jubileum

“Ton bestuurde op 
zijn Holthuijsiaans.”
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“In 1986 ben ik mijn eigen bedrijf gestart aan de Beckersweg 
in Venlo. Ik was een tomatenteler, zat in de Tomaten Studieclub 
Noord-Limburg en in de landelijke werkgroep tomatenteelt.  
We hadden in de jaren tachtig heel wat te bespreken. Het 
ging niet goed met ons product. Dat was voor een deel onze 
eigen schuld. De rassen vleestomaten met als namen Dombo 
en Dombito waren nogal waterig. Deels denk ik dat het aan 
de watergoten lag waardoor de tomaten in de kas werden 
getransporteerd, maar wat ook meespeelde was dat de tomaten 
te lang werden gekoeld. De Wasserbombe deed zijn ongewenste 
intrede. De omzetten daalden en de prijzen gingen drastisch 
naar beneden. Er moest iets gebeuren, ook al omdat we Veiling 
ZON niet als de meest geschikte organisatie zagen om hierin 
een kentering teweeg te brengen. 

We zaten als tomatentelers allemaal in hetzelfde schuitje.  
Dat leidde ertoe dat mijn overbuurman, Ton Holthuijsen,  
het initiatief nam een club op te richten die de zaken zelf 
zou gaan regelen. Een vereniging van en voor telers die zelf 
de producten onder een eigen merk zou gaan verkopen, wat 
tot betere prijzen moest leiden. Dat is ook gebeurd. 
Waarom Ton? Hij had voor dergelijke zaken meer tijd dan 
andere tuinders en vooral ook kennis van zaken. Ton was 
commerciëler, een echte organisator en had een duidelijke visie 
hoe het beter kon. Ik was meer tuinder; hij meer bestuurder en 
regelaar. En dat kwam mij en ook de andere telers goed van pas. 
We hebben als vereniging ook wel eens een jaar minder goed 
gedraaid, maar uiteindelijk kregen we over die hele periode 
meer geld dan via de klok. We werden nu ook serieus genomen 
en hadden via de handelshuizen een gegarandeerde afzet. 
Belangrijk was verder dat er geld werd gereserveerd waarmee 
we een ledenkapitaal opbouwden. We bleven tuinders, maar 
werden ook steeds meer ondernemers. 

Ik ben een tijd secretaris geweest van zowel Limosa als van  
Fossa Eugenia, maar het secretariaat stelde eerlijk gezegd de 
eerste jaren nog niet zo veel voor. Je deed dat werk er tussendoor. 
Was dat anders geweest, dan had ik er ook vanaf moeten zien, 
want, zoals gezegd, had ik het druk genoeg met mijn eigen 
bedrijf. Dat Ton meer tijd had, kwam vooral ook door zijn 
vrouw Martha, die bij zijn afwezigheid de zaak regelde.

Ton was de man die inzag dat we niet alleen een goede kwaliteit 
moesten leveren, maar dat we dat ook moesten aantonen via 
allerlei certificaten. Als teler had je aanvankelijk wel eens 
je bedenkingen over allerlei strenge voorwaarden en al die 
controles, maar daar stonden soms weer subsidies tegenover.  
Ook dat regelde Ton voor ons.” 

Ton Hovens
oud-tuinder en mede-initiatiefnemer Fossa Eugenia

Ton Hovens

Fossa Eugenia  |  25 jaar Ton Holthuijsen
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maar werden ook 

steeds meer ondernemers.”
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“In 1985 zijn Theo Koning en ik gestart met Frankort & Koning, 
een handelshuis in groente en fruit met klanten in vooral Duitsland 
en Oostenrijk. Lang werd traditioneel aan groothandelsmarkten 
geleverd, maar de opkomst van supermarkten en discounters 
leidde ertoe dat we de retail steeds meer rechtstreeks gingen 
beleveren. Een omslag die bijdroeg aan een exponentiële groei 
van ons bedrijf. 

Wij hebben vanaf de start van Fossa Eugenia intensief met de 
vereniging samengewerkt. Dat was een prettige samenwerking.  
We vertrouwden en waardeerden elkaar en waren ervan overtuigd 
dat we samen sterker stonden. We gingen niet voor dagsuccessen, 
maar werkten aan de lange termijn.  
Ton Holthuijsen speelde daarin een belangrijke rol. Hij kwam 
op voor zijn club, maar was altijd bereid te delen. Hij snapte 
heel goed dat een handelshuis ook geld moest verdienen en dat 
we elkaar konden aanvullen. De Fossa-telers leverden hun  
producten aan ons en wij verkochten ze verder. Zoals gezegd: 
eerst vooral aan groothandelsmarkten in het buitenland en  
later steeds meer direct aan de retail. 

Toen Fossa Eugenia startte, zochten de telers een verkoopkanaal 
waarin ze meer vertrouwen hadden dan in de veiling. Met hun 
pogingen de keten in te korten en dichter bij de eindverbruiker 
te komen, liep Fossa Eugenia voorop. Ton’s verdienste was het 
dat hij een groep telers bijeen wist te krijgen en te houden. Dat 
zal hem ongetwijfeld heel wat overredingskracht hebben gekost. 
Vanuit het verleden keken veel tuinders nogal negatief tegen 
de handel aan, die over hun ruggen geld verdiende. Althans zo 
werd dat gezien en dat was bij de oude handelshuizen zeker ook 
het geval geweest. Wij zaten daar anders in en kozen met Ton 
voor de lange termijn relatie. Zonder hem was Fossa Eugenia 
er niet gekomen. Hij is een relatieman, die oprecht in anderen 
is geïnteresseerd. Hij is dominant, maar positief dominant: een 
verteller die smakelijke verhalen kan opdissen. Ton is een boeken-
liefhebber, die mij aan het lezen heeft gekregen. Hij gaf me ooit 
het boek ‘God Geld Genieten’ van Johan de Vroedt. 
 

Ik ben dat gaan lezen en kreeg de smaak te pakken. Sterker nog,  
ik schreef al jaren reisverhalen en wilde die in een boek bundelen 
voor het goede doel KidzBase. Toen ik Ton vroeg of hij dat zag 
zitten, zei hij direct: “Doen man, ik bestel op voorhand honderd 
boeken”.

We zaten meestal op één lijn, maar als het ergens wrong, kon 
daar makkelijk over worden gepraat. Zakelijk, maar ook met 
een kwinkslag, waarmee Ton, als dat nodig was, de kou uit de 
lucht haalde.
De basis voor onze samenwerking was vertrouwen. Fossa Eugenia 
stelde ons producten van haar leden beschikbaar en wij gingen 
op zoek naar klanten. Samen met de telers spraken we vooraf 
een indicatieprijs af en met die prijs in ons achterhoofd gingen 
we de markt op. Uiteraard kon de uiteindelijke prijs hoger of 
lager uitvallen. Daar pasten we onze winstmarge op aan.  
Als het lastig was geweest, namen we wat meer marge en als 
producten makkelijk waren te vermarkten, namen we met  
minder genoegen. Waar het om ging was dat de prijs in lijn  
met de concurrentie lag. 
De verkoop was lang een spel. Zo kon het zijn dat een klant je 
vroeg om de prijs van een bepaald product wat te laten zakken 
om er een actie mee te doen. Dat deed je dan soms ook, omdat 
je wist dat je dat geld later terug kon verdienen door dan een 
of twee centen meer te vragen. Zo ging dat in mijn tijd, maar 
dat is niet meer. Het spel is harder geworden. Iedere cent die je 
vandaag weggeeft, is voorgoed weg.
In de eerste jaren ging een heel groot deel van de Fossa-producten 
onze kant op. Dat werd minder omdat de telers ook rechtstreeks 
aan de retail gingen leveren. Wij vonden dat uiteraard niet fijn, 
maar je moet reëel zijn en ook als handelshuis kijken hoe de 
markt zich ontwikkelt en welke rol je daarin zelf kunt spelen.

Ik ben al enkele jaren niet meer direct bij Frankort & Koning 
betrokken, maar denk er met veel plezier aan terug en dat geldt 
zeer zeker ook voor de prettige samenwerking met Ton Holthuijsen 
en Fossa Eugenia.” 

Martin Frankort

oud-directeur en medeoprichter van Frankort & Koning

“We gingen niet voor 
dagsuccessen, maar werkten 

aan de lange termijn.”

Martin Frankort
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Ron de Greeff kwam in de jaren negentig bij Veiling 
ZON in contact met Fossa Eugenia. Hij herinnert zich 
de roerige tijd, waarin telers meer zeggenschap eisten 
en meer aandacht en betere prijzen wilden voor hun 
specifieke producten. 

“Omdat we de telers binnenboord wilden houden, werd er 
heel wat afgepraat. Dat gebeurde ’s avonds, omdat zij overdag 
werkten. Soms zat ik vier avonden per week met groepen telers 
aan tafel. Dat kostte veel tijd en leverde weinig op. De veiling 
zette als coöperatie waar veel producten werden verhandeld, op 
een gemiddelde in en kon het niet iedereen naar de zin maken.

In 1999 was ik weg bij de veiling en bij Langfruit in dienst 
getreden. In mijn nieuwe werkomgeving kreeg ik opnieuw te  
maken met Fossa Eugenia. We kenden elkaar en Ton Holthuijsen 
en ik vonden al snel een modus om samen te werken. 

Ons belang en dat van onze afnemers is continuïteit en 
kwaliteit. De garantie dat we het hele jaar door een goed 
product kunnen leveren. De samenwerking met de Fossa-telers 
bracht een win-winsituatie. Wij kregen de gewenste kwaliteit  
en continuïteit en zij een partner in de keten met relaties en  
de mogelijkheid om gevarieerde kleinere partijen te vermarkten. 
Dat zijn zaken die een telersvereniging zelf niet kan. Er zit 
altijd spanning in de keten. Er zijn namelijk geen klanten die 
bijvoorbeeld elke dag een volle vrachtwagen tomaten willen en 
geen telers die elke dag zo’n volle vrachtwagen produceren. Bij 
telers fluctueert de opbrengst en ook afnemers vragen wisselende 
volumes. Daar komen wij om de hoek kijken. Handelshuizen 
lossen dat soort problemen op.

Fossa Eugenia heeft zijn zaken prima voor mekaar. Het is - 
mede door de inzet van Ton - een succesvolle vereniging, waar 
we als handelshuis graag mee samenwerken. Dat we partners 
zijn in de keten is ook enkele malen gebleken in het opzetten 
van gezamenlijke projecten. 

Zo werken we - met anderen - al een hele tijd aan het 
ontwikkelen van een regiomerk. Rhemosa was een eerste poging 
daartoe en ook van Fossa Eugenia werd gehoopt dat dit zou 
kunnen uitgroeien tot een onderscheidend merk. Dat bleek 
lastig, maar het kan wel. Kijk maar naar Chiquita. Het kost 
alleen enorm veel geld en is een proces van lange adem. Je moet 
herkenbaar zijn en consequent de beste en de mooiste producten 
leveren. 

In 2018, toen het enkele jaren minder goed was gegaan in 
de Nederlandse tuinbouw, hebben we met meerdere partijen, 
waaronder Veiling ZON en Fossa Eugenia, de koppen bij elkaar 
gestoken. Telers van meerdere gewassen verkeerden in zwaar 
weer en als telers omvallen, raakt dat ons uiteindelijk allemaal. 
We zijn over de toekomst gaan filosoferen. Hoe en met welke 
producten gaan we verder? Moesten we ons bijvoorbeeld meer 
op exoten richten en op apartere producten, of moesten we het 
regiomerk nog eens proberen? We wisten waar we eerder tekort 
waren geschoten en wellicht was de tijd er nu wel rijp voor, 
zeker door de opkomst van de local-for-local trend.

Het werden lange sessies waarin we vragen moesten 
beantwoorden als: wat is een regio? Hoe groot is onze regio? 
Noord-Limburg? Noord-Limburg en Zuidoost Brabant? En het 
Duitse grensgebied? Hoever reikt dat dan? Is er een historisch 
verband? Het viel niet mee. Uiteindelijk kozen we voor een 
door een marketingbureau uitgewerkt concept met als naam 
Die Frischen. Dat merk kwam in de schappen te liggen, maar 
bracht niet wat we ervan hoopten. De vraag is: hoe nu verder? 
Ik twijfel er niet aan dat een regiomerk succesvol kan zijn.  
De tijd zal het leren”.

Ron de Greeff
oud-directeur vestiging Venlo van Staay Food Group

Ron de Greeff

“Er zit altijd spanning 
in de keten.”
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Nico van Knippenberg raakte als fiscalist bij Koenen 
en Co vele jaren geleden betrokken bij Fossa Eugenia. 
Het contact met Ton Holthuijsen was aanvankelijk puur 
zakelijk, maar al vrij snel leerden beide heren elkaar 
beter kennen en ontstond ook een vriendschapsband 
tussen beide. 

Nico van Knippenberg: “Toen ik Ton voor het eerst ontmoette, 
zag ik qua gestalte een imposante man, die ook op bestuurlijk 
niveau zijn sporen had verdiend. Ton was onder meer bestuurslid 
van de Blerickse harmonie, zat in het bestuur van Veiling ZON 
en was voorzitter van het bestuur van Rabobank Venlo e.o.. 
Daarnaast had hij een eigen agrarisch bedrijf.

Ton was een tuinder, maar vooral ook een ondernemer; vol 
energie en dynamiek. Het ging hem niet alleen om zijn product, 
de trostomaat. Ton wilde meer. Hij wilde een nieuwe structuur, 
een eigen ‘veiling’, een nieuwe weg voor de glastuinbouw. Zijn 
drive: veranderen, het beter doen. Conflicten gaat hij daarbij 
niet uit de weg, maar hij werkt altijd vanuit een goede inborst. 
Hij wikt en weegt, bepaalt de koers en doet er vervolgens alles 
aan om een gesteld doel te bereiken. Maar hij is ook zelfkritisch. 
Als zaken anders lopen, vraagt hij zich af wat hij fout deed. 
Zelfs als het zaken zijn waarop hij nauwelijks of geen invloed 
had. Ton werkt met mensen die zijn vertrouwen hebben. 
Daarin investeert hij veel. Dat geldt voor de telers, maar ook 
voor zijn contacten met afnemers en andere relaties.

Ton heeft een bijzondere manier van werken: snel en efficiënt. 
Bereikbaarheid is daarbij een sleutelbegrip. Je kunt hem 
bij wijze van spreken dag en nacht bellen en krijgt dan het 
vertrouwde “Holthuijsen” te horen. En als hij zijn zegje heeft 
gedaan, breekt hij het telefoongesprek veelal abrupt af. De lijn 
moet immers niet te lang bezet zijn.

Ton is een harde werker die weet waarover hij het heeft. 
Vergaderingen bereidt hij zorgvuldig voor. Hij kent de stukken 
en zijn ‘pappenheimers’. Hij luistert, is waar nodig directief, 
maar regelt het allemaal. Voor de leden van Fossa Eugenia heeft 
hij altijd klaargestaan en geholpen als iemand met een probleem 
bij hem kwam. De deur stond daarvoor altijd open en menigeen 
is er ook binnen gegaan. 
Voor de telers van Fossa Eugenia heeft Ton veel betekend. 
Op zakelijk gebied, maar ook daarbuiten. Zo nam hij zijn 
medeleden mee op reis en bracht hij hen kennis bij over 
druiventeelt en wijnbouw, waarbij een proeverij uiteraard nooit 
ontbrak. Dankzij Ton leerden telers, die doorgaans dagelijkse 
kost waren gewend, exotische gerechten kennen, zoals scampi’s. 
Of ze die ook allemaal even lekker vonden, durf ik echter niet 
te zeggen.

Ton heeft zich door te proeven, te lezen en door wijngebieden 
te bezoeken een behoorlijke kennis van wijn eigen gemaakt. 
Hij heeft thuis een fraaie collectie verzameld en trekt graag 
een fles open om zijn gasten vervolgens te vertellen waarom ze 
iets bijzonders in het glas hebben en waarom die wijn zo goed 
combineert met hetgeen voor hen op het bordje ligt. Overleg 
aan de Beckersweg wordt traditioneel afgesloten met een glaasje 
en een hapje. We verheugen ons daar meestal zo op, dat we 
heel efficiënt vergaderen. Als ik aan Ton denk, denk ik ook aan 
zijn typische taalgebruik. Hij spreekt als geboren en getogen 
Venlonaar doorgaans niet over geld, maar over pieke. En eten, 
zelfs in een exclusief driesterren restaurant, blijft voor hem 
gewoon bikke. Wat dat betreft is hij een kwajongen gebleven”.

Nico van Knippenberg

“Als ik aan Ton denk, 
denk ik ook aan zijn typische 

taalgebruik.”Nico van Knippenberg
fiscalist bij Koenen en Co.
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“Wij hebben ons als Van Dijck Groenteproducties in 2016 
aangesloten bij Fossa Eugenia. Dat was toen nog een vereniging 
met vooral tomatentelers. In de loop der jaren is dat veranderd, 
ook omdat een deel van die tomatentelers wegviel. Ze waren 
vaak te klein of er was geen opvolging. Met Especia, de verse 
kruidentak van Gipmans, behoren we nu tot de grotere jongens, 
maar dat betekent geenszins dat we meer te zeggen hebben. 
Binnen onze coöperatie heeft elke teler één stem en dat vind ik 
ook een goede zaak.

Als groenteteler zijn wij al in 1989 weggegaan bij de veiling. 
Wij kwamen van de CVV en vertrokken toen die fuseerde met 
de VGV tot Veiling ZON. Wij hadden al goede contacten met 
supermarkten en waren groot genoeg om zelf direct zaken met 
hen te doen. Die contacten hebben we als bedrijf ook ingebracht 
bij Fossa Eugenia. We zijn in een korte tijd sterk gegroeid, 
wat bedrijfsmatig nodig was, maar vrij uitzonderlijk is in 
Noord-Limburg. Tuinders waren hier lange tijd tevreden met 
kleinschalige bedrijven waarmee ze de kost konden verdienen. 
Die tijd ligt inmiddels achter ons.

Bij de start van Rhemosa en ook bij Fossa Eugenia werd nog 
gedacht om een merk in de markt te zetten dat refereerde aan 
die kleinschaligheid. De geleverde producten mochten geen 
grootschalig of industrieel imago krijgen. Later zijn we daar min 
of meer van teruggekomen. Ons lidmaatschap en dat van Especia 
droegen er ook toe bij dat meer producten direct naar de retail 
gingen. Binnen Fossa Eugenia ontstond toen een discussie over 
onze relatie met de handelshuizen. Van oudsher waren zij de 
grootste afnemers geweest, waarmee een prima verstandhouding 
was opgebouwd. De tuinbouwwereld was echter in de jaren 
negentig volop in beweging. Dat gold voor de rol van de veiling, 
maar ook voor de rol die handelshuizen speelden. We zijn 
toen op het spoor gaan zitten dat we dat wat we zelf kunnen, 
direct leveren aan de retailers en dat we samenwerken met de 
handelshuizen op die terreinen waarop zij beter thuis zijn. 

Leveren aan supermarkten eist een speciale aanpak. Zij willen 
een totaalpakket, een constante kwaliteit en geen lege schappen. 

Je moet leveren wat de klant vraagt. Dat kunnen we als 
telersvereniging voor een heel eind, maar soms is de vraag wat 
groter, of valt het aanbod tegen omdat de oogst niet dat heeft 
gebracht wat we hadden gehoopt. Dan bewijzen handelshuizen 
hun waarde. 

Wij zijn al lang niet meer de onderliggende partij als er wordt 
gesproken met supermarktketens. Ook naar de retailers toe zijn 
we partners, die elkaar nodig hebben. We denken mee over 
nieuwe producten of verpakkingen. Wat kan anders en wat 
kan beter? Zo lagen op de AGF-afdeling van de supermarkt 
stelen rabarber. Die pasten door hun lengte nauwelijks in het 
winkelmandje, wat in de omzetcijfers was terug te zien. We 
hebben toen samen besloten om de stelen iets in te korten, zodat 
ze makkelijker hanteerbaar waren. Een extra handeling, die 
- samen met tips over de bereiding - tot meer verkoop leidde. 
Categorie-management deed ook bij ons zijn intrede. Samen 
kijken wat verkoopt en wat niet. Liggen verkopen in lijn met 
die van andere supermarkten. Waar blijf je achter en wat 
kunnen we er samen aan doen? Vergrijzing en een toename van 
eenpersoonshuishoudens bracht ons er bijvoorbeeld toe om ook 
kleinere bloemkolen te kweken. 

Ton Holthuijsen heeft fantastisch werk verricht en laat een 
mooie en gezonde vereniging achter. Ik vind het daarom ook een 
eer hem te mogen opvolgen als voorzitter. Dat doe ik uiteraard 
op mijn manier. Ik ben wellicht wat zakelijker en directer, 
terwijl Ton meer een man is van relatiebeheer. 

We gaan als telers onze onderlinge samenwerking nog meer 
intensiveren door kennis te delen en nog completere pakketten 
te leveren. Om de markt nog beter en completer te bedienen, 
mogen we als vereniging ook nog groeien. Het doet me dan 
ook veel plezier dat we dit jaar ook een Duitse collega konden 
begroeten als lid. Met de aansluiting van Bonnacker Spargel 
und Erdbeerhof uit Nettetal is Fossa Eugenia echt euregionaal 
geworden”.

Peter van Dijck

directeur Van Dijck Groenteproducties en voorzitter van Fossa Eugenia

“Ton Holthuijsen heeft 
fantastisch werk verricht en laat 

een mooie en gezonde vereniging achter.”

Peter van Dijck

Fossa Eugenia  |  25 jaar Ton Holthuijsen



5352

“Na mijn studie ging ik in 1995 aan de slag in ons familie- 
bedrijf. Mijn vader stuurde me toen naar de Beckersweg in Venlo 
om planten te verkopen bij tomatenteler Ton Holthuijsen. 
Ik kende Ton toen nog niet. Het was de tijd waarin hij zijn 
ideeën uitwerkte om een telersvereniging op te richten. Daartoe 
was een groep ‘ketendenkers’ bijeen getrommeld, die brainstormde 
over een andere manier van werken binnen de bedrijfskolom. 
Het ging in eerste instantie om de teelt en verkoop van tomaten. 
We raakten aan de praat en Ton vroeg me of ik in die groep 
wilde meedenken. Uiteraard wilde ik dat. Of ik die dag ook 
planten heb verkocht, weet ik niet meer. Ik denk van wel, want 
zoals ik Ton inmiddels heb leren kennen, zal hij me zeker niet 
ontevreden naar huis hebben laten gaan.

Uit die brainstormsessies is het concept Rhemosa geboren, waar-
van Ton de grote kartrekker was. Voor Ton bracht ik nieuwe 
kennis mee, vers van de universiteit. Voor mij was het een mooie 
kans ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Het 
nieuwe concept zorgde voor een kortere weg van teler naar retail 
via enkele handelshuizen. Uiteindelijk lukte dat niet zoals we 
het ons hadden voorgesteld. Het concept werd verkocht, maar 
niet veel later kwam de gewenste samenwerking er toch, in een 
iets andere opzet en onder een nieuwe naam: Fossa Eugenia.

Ton is een man met een duidelijke visie en ongelofelijk veel 
energie en mensenkennis. Hij kan iemand snel ‘lezen’, inschat-
ten wat voor vlees hij in de kuip heeft en dan schakelen. Is de 
indruk goed, dan zit je in zijn cirkel. De klik is belangrijk, is 
die er niet, dan wordt het lastig tot hem door te dringen. Lukt 
het wel, dan heb je in hem een partner waarop je kunt rekenen. 
Je moet hem dan wel nog leren kennen. Ton werkt op zijn  
Holthuijsiaans, denkt niet in beperkingen en komt soms met  
de meest vreemde oplossingen, die vaak ook nog goed werken. 
Als er sores is, is Ton op zijn best. Waar anderen zich zorgen 
maken, is hij in zijn element. Hij heeft dan een rol. Meer dan 
eens ben ik gespannen met hem naar een bijeenkomst gegaan, 
waarvan ik bijna in feeststemming terugkwam. Werken en  
van het leven genieten, horen voor hem bij elkaar.  

Hij is kind aan huis in menig restaurant, kent de menukaart  
en heeft kennis van wijn-spijscombinaties. Dat buit hij ook 
handig uit. Ton reserveert, bespreekt vooraf het menu en zoekt 
een passende wijn uit. En als het even kan, neemt hij de rol  
van gastheer op zich. Zo houdt hij de regie!

Dat laatste is ook het geval als we op reis gaan. Ton bereidt  
alles tot in de puntjes voor. Ook als we met de Fossa-leden een  
studiereis maken, wordt steevast het zakelijke met het aangename 
gecombineerd. Zo bezoeken we elk jaar de vakbeurs FRUIT 
LOGICA in Berlijn. Ton is dan al twee weken eerder naar  
Berlijn gereisd, waar hij het hotel heeft gecontroleerd en afspraken 
heeft gemaakt in een restaurant. Ze kennen hem daar dan ook 
als we als groep-‘Holthuijsen’ binnenkomen. 

Over creatieve oplossingen gesproken: Op een luchthaven werd 
Ton ooit teruggestuurd omdat zijn handbagage 25 kilo overge-
wicht had. Dat waren voornamelijk boeken die hij onderweg 
had gekocht. Het grapje zou hem 175 dollar extra gaan kosten. 
Wij adviseerden hem de boeken achter te laten, maar dat wilde 
hij niet. Ton dacht na, tilde de zware koffer met zijn pink op en 
liep iets verderop vrolijk door de controle, waarbij hij het deed 
voorkomen alsof zijn koffer zo licht was als een veertje. 25 Kilo! 
Wij konden onze ogen niet geloven, ondanks het feit dat Ton’s 
pinken forser zijn uitgevallen dan doorgaans bij het menselijk 
ras het geval is”.

Erik Gipmans
directeur Gipmans Group Venlo en vicevoorzitter Fossa Eugenia

Erik Gipmans

“Als er sores is, 
is Ton op zijn best.”

Fossa Eugenia  |  25 jaar Ton Holthuijsen
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“Blijf niet hangen in het verleden, 
droom niet van de toekomst,
     maar concentreer je geest 

op het huidige moment.”
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