U bent van harte welkom!
De organisatie van ‘Kom in de Kas
regio Westland’ heet u van harte
welkom in het tuinbouwgebied
Broekpolderlaan/Zwethlaan in
Honselersdijk. Het thema is dit jaar
‘kleurrijke toekomst’.
Startpunt is de Broekpolderlaan aan de kant
van de Harteveldlaan. Ook dit jaar kunt u tijdens
de wandeling een grote verscheidenheid aan
producten zien. Met de vele presentaties in de
bedrijfsruimten kunt u zich een goed beeld vormen
van de moderne glastuinbouw.
Aan het eind van de wandelroute bevindt zich de
verkoopstand, waar tegen gereduceerde prijzen
producten kunnen worden gekocht die u op de
route heeft gezien. Aan de hand van de lijst met
bedrijven en de plattegrond in deze wandelfolder
kunt u de bedrijven gericht bezoeken. Als u vragen
heeft, kunt u die vrijuit stellen aan de kwekers en
hun medewerkers. Ze zijn te herkennen aan hun
witte T-shirt met het ‘Kom in de Kas’ logo.
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De bussen staan ook dit jaar weer klaar op
het parkeerterrein van Bloemenveiling Royal
FloraHolland in Honselersdijk om de bezoekers
gratis te vervoeren naar en van het wandelgebied.
‘Kom in de Kas’ kan worden georganiseerd door
een grote inzet van de deelnemende kwekerijen
in het gebied Broekpolderlaan/Zwethlaan in
Honselersdijk. Daarnaast werken een groot aantal
bedrijven en organisaties mee om u een goed
beeld te geven van de moderne Nederlandse
Glastuinbouw. Tientallen leden van de diverse
werkgroepen van LTO Glaskracht en vele
anderen werken vrijwillig mee aan beide dagen.

DOWNLOAD DE GRATIS KOM IN DE KAS APP OP
KOMINDEKAS.NL VOOR DE INTERACTIEVE SPEURTOCHT.
Hoofdsponsor (regionaal)

‘Kom in de Kas’ wordt mede mogelijk gemaakt
door een aantal sponsors. Zonder hun
medewerking was dit gratis evenement
niet mogelijk.
Hiervoor veel dank!

netbeheerder

Gouden sponsors

Wij wensen u heel veel plezier met het bezoek
aan ons wandelgebied.
Commissie ‘Kom in de Kas Westland’
Secretariaat:
Marja van den Berg
Groeneveldseweg 1
2678 ND De Lier
email: secretariaat@kidkwestland.nl

Zilveren sponsors

Sponsors in natura

Bezoek ook het World Horti Center
Europa 1 - Naaldwijk
zaterdag - 10 tot 16 uur

Bronzen sponsors

komindekaswestland.nl

heet u welkom in het wandelgebied
Broekpolderlaan / Zwethlaan in Honselersdijk.
zaterdag 7 april 2018
10.00 - 17.00 uur
De toegang is gratis.

De ‘Kom in de Kas Westland’-organistatie is niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade
tijdens de open dagen.

Meer informatie vindt u op

De Westlandse glastuinbouw
zondag 8 april 2018
10.00 - 16.00 uur
Kom op de fiets.

Agrolux Nederland B.V. • Alfa accountants en Adviseurs • Beekenkamp Group
Berg Hortimotive • Euro Start Uitzendbureau • Klasmann-Deilmann Benelux B.V.
Priva Horticulture BV • Royal Brinkman • V
Van der Knaap Groep • Kubo group
Rijk Zwaan Nederland B.V. • T. Stolze Installatietechniek B.V.
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• Powerchip B.V • V
Van der Ende Groep • V
Van Koppen & V
Van Eyk
Landelijke sponsors
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Villa Curcuma
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11.000 m² / Curcuma
Villa Curcuma is in juli 2017 opgericht door André en Mike Zuidgeest.
Villa Curcuma is ontstaan uit het bedrijf Villa Gerbera. In de kas met een
oppervlakte van 11.000 m2 worden snijcurcuma’s van hoogstaande
kwaliteit geproduceerd.

L.A. van Schie
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12.500 m² / Losse Tomaten
L.A. van Schie specialiseert zich al meer dan 35 jaar in het kweken en verpakken
van losse tomaten. Deze productielocatie is in 2018 in bedrijf genomen. De
tomaten die op deze locatie worden geteeld, worden op een andere locatie
verpakt naar de wensen van de klant.

Panda Strelitzia
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2.000 m² / Strelitzia
In deze kas van ongeveer 2.000 m2 groot worden strelitzia’s gekweekt. Door zijn
prachtige bloemen die een horizontale bloeiwijze hebben en ontspringen uit een
schutblad, wordt deze bloem ook wel de paradijsvogelbloem genoemd.

L. van Mensch

4

12.000 m² / Fuchsia en Poinsettia
Ruim 25 jaar geleden is deze kwekerij begonnen met het opkweken van de
fuchsia’s met een druppelaar-systeem. In 2006 zijn we overgegaan op een eb en
vloed systeem. Hier telen wij de fuchsia vanaf klein plantje op totdat hij naar de
consument kan. De werkzaamheden bestaan uit o.a. oppotten, uitzetten, snoeien
en veilingklaar maken. De meeste planten gaan de deur uit via de bemiddeling en
ongeveer maar 10 procent komt voor de klok.

Villa Gerbera
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34.000 m² / Gerbera
Villa Gerbera is gespecialiseerd in het kweken van grootbloemige Gerbera’s.
Deze Gerbera’s vinden hun weg naar de consument meestal via groot-inkopende
bloemenhandelaren. In 2004 is dit familiebedrijf verhuisd naar de huidige locatie
in Honselersdijk. Daar staat nu een zeer modern bedrijf van 3.4 ha groot, met alle
faciliteiten om een top product te kunnen telen.

Van der Voort Potplanten
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85.000 m2 / Spathiphyllum, Azalea, Ludisia
Van der Voort Potplanten B.V. is een groeiende potplantenkwekerij met meerdere,
aan elkaar grenzende locaties in Honselersdijk. Op een totaal oppervlak van ruim
85.000 m2 worden diverse, uiteenlopende potmaten en plantvormen van
Spathiphyllum, Azalea en Ludisia geproduceerd.

Trostomatenkwekerij Rimato
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146.000 m² / Mini Cherrytomaten
Trostomatenkwekerij Rimato is ontstaan toen de broers Richard en Marcel van der
Knaap in 2005 samen een nieuwe kas bouwden op de Zwethlaan in Honselersdijk.
Sinds oktober 2016 is deze kwekerij gespecialiseerd in de productie van de Piccolo,
een cherry trostomaat met een heerlijk friszoete smaak. Eind 2018 wordt dit bedrijf
aangesloten op Trias Westland Aardwarmte.

MDK Flowers and Greens

activiteiten/standhouders
Informatie
Inleveren kleurplaten
Kidscorner
Kleine catering
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37.500 m² / Monstera-, Philodendron- en Anthuriumblad, Heliconia, Ficus
Neem een kijkje bij MDK Flowers & Greens, een modern en geautomatiseerd
tuinbouwbedrijf en laat je inspireren door onze exclusieve bladeren, tropische
bloemen en planten op stam.

gewaspresentaties
Amaryllis
Lisianthus

Broekpolderlaan / Zwethlaan in Honselersdijk.
gewaspresentaties
Anjer
activiteiten/standhouders
Kunst Anneke Verrips
Biobest NL

Impress Flowers
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Zwethco

gewaspresentaties
Aubergine
activiteiten/standhouders
Nocciolo
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25.000 m² / Trostomaten rood,geel en oranje
Tuinbouwbedrijf Kees Stijger BV is een modern familie bedrijf dat
gespecialiseerd is in het telen, sorteren en verpakken van gele en oranje
trostomaten. De gele en oranje trostomaten zijn niet alleen onderscheidend
door hun uiterlijk, maar ook door de volle, lekkere smaak. “Deze tomaten zijn
vooral bijzonder door hun kleur. Naast het onderscheid op smaak, zijn deze
tomaten een verrassende kleurmaker in verschillende gerechten.”

Kwekerij De Barreveld

gewaspresentaties
Zomerbloemen
activiteiten/standhouders
Wageningen University Research
Centre, infogroep Klas in de Kas

activiteiten/standhouders
E.H.B.O. , Schminken,
Grote catering, Museon, Trias Warmte
Growing Whizz Kids, Looye tomaten,
Prominent, Agrolux

32.000 m² / Mini Gerbera
Zwethco is gespecialiseerd in het telen van kleinbloemige gerbera’s: Germini ’s.
In samenwerking met telersvereniging Colours of Nature zijn alle gewenste
kleuren beschikbaar. Al jaren belevert Colours of Nature diverse supermarkten
in heel Europa met de door Colours of Nature geproduceerde winkelconcepten.
Inmiddels vinden jaarlijks op deze manier al meer dan 5 miljoen boeketten de
kortste weg naar de consument.

Tuinbouwbedrijf Kees Stijger

gewaspresentaties
Anthurium
activiteiten/standhouders
Varend Corso
Bezoek Westland
Westlandse druif
Van der Ende Groep

gewaspresentaties
Chrysant
activiteiten/standhouders
Kleine catering, W.O.S. , Decorum, Air
so pure, Rabobank Westland,
Geworteld in Westland,
Kunst Marja Ouwerling, Invalide toilet,
Muziekpodium 1

12.000 m² / Snijhortensia
Impress Flowers is gespecialiseerd in het kweken van hortensia snijbloemen.
Doordat al vroeg in het jaar gestart wordt met het opwarmen van de kas in
bepaalde vakken, kunnen zij – eerder dan andere kwekers – roze, blauwe
en witte snijhortensia’s afleveren voor de handel.
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68.000 m² / Kuipplanten,Phlebodium, Aglaonema
Op deze locatie aan de Zwethlaan staat sinds 2006 een moderne kwekerij met
het Walking Plant System (WPS). Hier wordt met passie doorbloeiende balkon
en terras planten opgekweekt, zoals diverse soorten kuipplanten. Ook wordt
Phlebodium varen opgekweekt voor thuis en op het bedrijf. De kuipplanten
van Kwekerij de Barreveld kunt u herkennen aan het GreenGold label.

Tomatoworld

Meer informatie vindt u op
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komindekaswestland.nl

Tomatoworld geeft uiting aan de grote waarde van de Nederlandse
Glastuinbouw sector en haar onmiskenbare bijdrage aan het
wereldvoedselvraagstuk. In het informatie- en educatiecentrum worden
bezoekers meegenomen in de dynamische en innovatie wereld van de
glastuinbouw.

Greenco
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6.200 m² / Snoeptomaten / Tommies
Greenco is dé specialist op gebied van teelt, verpakking en marketing van
snackgroenten. Het begon ooit met de twee uitvinders van het snacktomaatje.
Tegenwoordig helpt Greenco samen met meer dan 500 medewerkers, mensen
op een leuke en makkelijke manier de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
groenten te eten.

gewaspresentaties
Paprika
activiteiten/standhouders
Postzegelverenigng

gewaspresentaties
Gerbera
Freesia
activiteiten/standhouders
Kleine catering
Springkussen, Muziekpodium 2

gewaspresentaties
Tomaat
activiteiten/standhouders
Koppert biological systems,
Enza Seeds, Westlands museum,
Monumentaal Westland

gewaspresentaties
activiteiten/standhouders

activiteiten/standhouders
Invaliden Toilet,
Mogelijkheid rondleiding

activiteiten/standhouders
Verkoop
Inleveren quizformulieren
Renewi
Gevonden voorwerpen

