
Stap in de wondere wereld van de 
Nederlandse glastuinbouw en laat u 
verrassen door de ontwikkelingen op het 
gebied van teelt, techniek, duurzaamheid, 
innovatie en mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Waar gaan onze 
producten heen? Waar komt de stek 
vandaan? Thema van Kom in de Kas 
dit jaar is “werelds”.

Op zaterdag 6 en zondag 7 april wordt aan de 
Herenwerf in Maasland de 42e editie van Kom in 
de Kas georganiseerd. De 3 km lange wandeltocht 
brengt u langs 10 glastuinbouwbedrijven waar 
potplanten, bloemen en groenten worden geteeld. 
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.

Bereikbaarheid wandelgebied
U kunt uw auto uitsluitend parkeren op het terrein 
van Royal FloraHolland (Middelbroekweg 29, 
2675 KB Honselersdijk). Parkeren is gratis. 
Vandaar rijden gratis pendelbussen naar het 
wandelgebied en terug. Royal FloraHolland is te 
bereiken vanaf de A4 en de A20 richting Hoek van 
Holland, afslag Naaldwijk. Er is geen parkeer-
gelegenheid aan en rond de Herenwerf. 

Carrière event
Dit jaar wordt tijdens Kom in de Kas een carrière 
event georganiseerd. D.m.v. filmpjes en 
interviews laten kwekers, scholen en uitzendbu-
reaus zien welke arbeidsmogelijkheden de 
glastuinbouw te bieden heeft. Werken in de 
tuinbouw is niet alleen het plukken van tomaten 
maar heeft ook veel uitdagingen op het gebied 
van o.a. teelt, marketing, verkoop, techniek en 
personeelszaken.
Veel plezier tijdens Kom in de Kas 2019.

Meer informatie vindt u op
komindekaswestland.nl

Welkom bij Kom in de Kas 2019

Bezoek ook het World Horti Center
Europa 1  - Naaldwijk
zaterdag 6 april - 10 tot 16 uur

VOL WERELDSE WONDEREN 

zat. 6 april 2019
10.00 - 17.00 uur

zon. 7 april 2019 
10.00 - 16.00 uur

De Westlandse glastuinbouw
heet u welkom aan de Herenwerf 

in Maasland

WWW.KOMINDEKASwestland.NL

De toegang is gratis.
Tip: kom op de fiets.

Hoofdsponsor (regionaal)

Landelijke sponsors

Bronzen sponsors

Sponsors in natura

Zilveren sponsors

Gouden sponsors
netbeheerder

‘Kom in de Kas’ wordt mede mogelijk gemaakt

door een aantal sponsors.  Zonder hun

medewerking was dit gratis evenement

niet mogelijk.

Hiervoor veel dank!

Enza Zaden B.V. • Agrolux B.V. • Alfa accountants en Adviseurs
Beekenkamp Group • Berg Hortimotive • Priva Horticulture B.V.
Van der Knaap Groep • Kubo group • Rijk Zwaan Nederland VV B.V.

T. Stolze Installatietechniek B.V. • Powerchip B.V •

Tijdens Kom in de Kas worden foto’s en filmopnames gemaakt, voor gebruik op social media,
de website en ter promotie voor volgende Kom in de Kas dagen. Als u niet op de foto wilt, kunt u dit melden aan de fotograaf.   

De ‘Kom in de Kas Westland’-organisatie is niet aansprakelijk 
voor eventueel geleden schade tijdens de open dagen. Tijdens 
dit evenement worden foto’s en filmopnames gemaakt voor 
publiciteitsdoeleinden.

voor de kinderen is er 

een quiz, springkussen, 

kleurwedstrijd, 

Museon, Lego League,

 Balonnenclown 

en nog veel meer!



Meer informatie vindt u op
komindekaswestland.nl

Welkom aan de Herenwerf in Maasland1

Fransen Orchideeën
38.000 m² / diverse exclusieve orchideeën

Fransen Orchideeën is een familiebedrijf in Maasland. "We bestaan sinds 1947 

en zijn ooit begonnen als groentekweker. Inmiddels zijn we een moderne en 

vergaand geautomatiseerde orchideeënkwekerij, gespecialiseerd in exclusieve 

orchideeën. Naast onze exclusieve Dendrobiums "Sa-nook" kweken we ook de 

Berry Oda en Paphiopedilum."

Activiteiten: 
Kidscorner

Inleveren kleurplaten

Kleine catering

2

Arend Roses
27.000 m² / rozen

Arend Roses is al jarenlang een toonaangevende Nederlandse rozenkweker 

met een uitstekende reputatie. Nico van der Arend begon in 1976 onder de 

naam Rozenkwekerij Van der Arend in het Zuid-Hollandse Monster, uit pure 

liefde voor rozen. Na vier jaar is het bedrijf voortgezet in Maasdijk. 

Tegenwoordig worden Arend rozen gekweekt op elf hectare op twee locaties 

in het Westland.

Gewaspresentatie: 
Rozen

Activiteiten: 
Klas in de Kas

Schaapsherder

Biobest
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Van Os Chrysanten
25.000 m² / Troschrysanten

Sinds 1998 is van Os Chrysanten gevestigd aan de Herenwerf in Maasland. In 

2009 is de samenwerking met telersvereniging Zentoo ontstaan. Op dit bedrijf 

worden jaarrond troschrysanten geteeld. Op dit moment is dat Code Green, 

een zeer mooie donkergroene grote troschrysant.

Gewaspresentatie:
Anjer

Chrysant

Amaryllis

Activiteiten: 
Anja Keizer (kunst)

J&P ten Have
23.000 m² / Begonia, Gloxinia, Poinsettia

Met een team van 30 medewerkers is J & P ten Have al ruim 60 jaar actief in de 

teelt van kamerplanten. Er wordt zo duurzaam mogelijk gekweekt in 

combinatie met o.a. biologische gewasbescherming en het gebruik van 

aardwarmte voor het verwarmen van de kassen. Planten worden automatisch 

gestokt, gesorteerd en vervoerd via interne transport systemen.

Gewaspresentatie: 
Lisianthus

Activiteiten: 
Kleine catering

Geopower Oudcamp (aardwarmte)

Muziekpodium

Overgaag Paprika
50.000 m² / Rode paprika

Wij zijn trotse telers van paprika’s en doen dit dan ook met veel toewijding en 

aandacht voor alles om ons heen. De gezondheid van de mens en de 

leefomgeving waarin wij leven zijn thema’s die vallen binnen ons vakgebied. 

We werken daarom dagelijks samen met gemotiveerde medewerkers aan het 

produceren van heerlijke en gezonde paprika’s en we voelen ons 

verantwoordelijk om dit op de goede manier te doen. Uitdagingen genoeg!

Gewaspresentatie: 
Paprika

Activiteiten: 
Koppert Biological Systems

Museon, Carrière event

Onderwijs (MBO, HBO, TU)

Lego League

Postzegelvereniging
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KP Holland
36.000 m² / Kalanchoë

KP Holland, gestart in 1950, is een echt Westlands familiebedrijf en 

tegelijkertijd een wereldwijde speler in de markt. Gespecialiseerd in zowel de 

ontwikkeling en vermeerdering van nieuwe en onderscheidende rassen, als 

ook in het kweken van bloeiende planten. 

Activiteiten: 
E.H.B.O.

Invaliden toilet

Rabobank Westland
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Van Uffelen Flowers B.V. Maasland 
39.000 m² / Troschrysanten

Peter en Kees zijn de grondleggers van Van Uffelen Flowers en hebben 

inmiddels 3 opvolgers. Het bedrijf is lid van telersvereniging Zentoo. Zentoo is 

een afzetcooperatie. Zij verzorgen de verkoop en marketing van de chrysanten. 

Ongeveer 45% via de webshop en 55% via de klok. Wij leveren voornamelijk 

chrystanten aan de groothandel, de voormalige Oostbloklanden zijn een 

belangrijk afzetgebied.

Activiteiten:
Grote catering

Muziekpodium

Schminken
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Duijn-Hove BV
25.000 m² / Beaucarnea, Sansevieria, Cambria

Kwekerij Duijn-Hove BV is een echt familiebedrijf met 2 locaties in Westland 

en Midden-Delfland. Dagelijkse leiding is in handen van 3 broers. De totale 

oppervlakte is 5,5 ha: 2,5 ha in Maasland en 3 ha in Maasdijk. Focus ligt op 

daghandel, met name toelevering aan de exporteur is gericht op toelevering 

aan bloemist, tuincentrum en groothandel.

Gewaspresentatie:
Lelie

Tomaat

Activiteiten: 
Fotoclub DFG ’s Gravenzande

Renewi
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Kwekerij Bassie Vermaas
Verkoop

Activiteiten: 
Verkoop

Gevonden voorwerpen

Inleveren quizformulieren
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Rainbow Maasland VOF
25.000 m² / Rode blok paprika

Kwekerij Growin is een paprikateeltbedrijf dat in 1998 door Wim Grootscholten 

is opgericht. Op 7,3 hectare worden rode blokpaprika’s van het ras Maranello 

geteeld. De paprika’s van dit ras hebben een goede smaak, een sterke 

groeikracht, een snelle doorkleuring en dit ras is arbeidsvriendelijk. De paprika’s 

worden verpakt bij Rainbow Kleinpak welke tegenover Kwekerij Growin 

gevestigd is. Zo blijven de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden.

Gewaspresentatie: 
Radijs, Gerbera

Activiteiten: Westlands museum 

Westlandse Druif 

Monumentaal Westland 

Bezoek Westland 

Midden Delfland Vereniging 

De Timmerwerf 

Varend Corso Westland
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Levoplant B.V.
38.000 m² / Phalaenopsis

Levoplant is een familiebedrijf gespecialiseerd in het telen van Phalaenopsis en 

Cordyline australis. Het bedrijf bestaat uit vier verschillende locaties met een 

totale oppervlakte van 140.000 m. Samen met onze 130 medewerkers 

bouwen wij aan een toekomstbestendig bedrijf, waarbij innovaties in teelt, 

procesbeheersing, duurzaamheid en samenwerking voorop staan.

Gewaspresentatie: 
Anthurium

Alstoemeria

Activiteiten:
W.O.S. radio

Ineke van der Knaap (kunst)

Springkussen
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