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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.

www.komindekas.nl

Tuinbouw Werelds

Het is bijzonder om te zien hoe de tuinbouw ieder jaar weer de deuren opent om u een 
kijkje te geven in de wereld onder glas. Op zondag 7 april bent u bij 10 tuinbouwbedrijven en 
tuinbouwmuseum Mea Vota van harte welkom.
Het grootste jaarlijkse gratis publieksevenement van Nederland gaat haar 42e editie in en 
geeft u als consument weer een blik in onze kassen. Het thema van dit jaar is “Werelds”, want 
dat zijn onze producten zeker. Waar ligt de oorsprong van de producten? Waar gaan ze naar 
toe? Op deze en andere vragen kunt tijdens Kom in de Kas antwoord krijgen. 
Dit jaar kan het publiek de glastuinbouw in Oosterhout zien en zijn er bedrijven in 
tuinbouwgebied Bergenden geopend. Welke bedrijven u kunt bezoeken leest u elders in deze 
krant. 
• Dit jaar is er een werkplein ingericht waar we u willen laten ervaren hoe mooi het werken 
 in de tuinbouw is. Het is een prachtig vak! 
• Koks maken bij de 2 groentebedrijven wereldse gerechten van komkommers en aubergines. 

Kom proeven en laat u inspireren. 
• Op de deelnemende bedrijven liggen ansichtkaarten met zaadjes voor u klaar. Aan u de 

uitdaging om de kaart de wereld in te sturen. Hoe ver komt uw papieren groet? 

Tip: Haal deze Kom in de Kas krant uit Het Gemeentenieuws en bewaar deze goed. 
Dan kunt u op 7 april alle tuinbouwbedrijven bezoeken. 
We zien u graag bij Kom in de Kas en beleef een wereldse dag op 7 april!

René Willemsen
Kweker en voorzitter van Kom in de Kas Arnhem-Nijmegen

Luister naar
bijzondere verhalen
van telers uit de
regio.
We mogen trots zijn op de Nederlandse
Glastuinbouw. De glastuinbouwsector in onze
regio is even karakteristiek als innovatief. Van
historische tuinbouw tot hypermoderne
bedrijven en van aardbeien tot perkplanten.
Maak gebruik van deze unieke gelegenheid en
ervaar het zelf!

Zoek een kas bij jou in de buurt op
www.komindekas.nl.

Foto: Ludvig Svensson

GARDENA15

Arnhem

Rotterdam

Düsseldorf

Duisburg

Essen

Nĳmegen

agricorridor
A15

Warmtenet + CO2-levering

Zonnepark en windenergie

Groen Gas installatie

Hoge temperatuur Opslag

Ingredients Farm

Waterlinzen onder glas

In the spotlights (LED-verlichting)

The Smart Chain: keteninnovatie

Korte ketens

Living Lab

Direct uitgeefbare kavels van 3 ha 
tot 16 ha

Herverkaveling & uitbreiding bedrijven

Optimalisering bereikbaarheid

Impuls voor landschap en leefbaarheid

Beschikbare kavels van
3 tot 16 hectare

Op de grens van Nederland
en Duitsland

Strategisch gelegen in
agricorridor A15

Concurrerende grondprijs en
voorwaarden

Dynamisch
ondernemersklimaat

Collectieve 
gietwatervoorziening

Duurzame levering warmte,
elektra en CO2

Kennisinstituten en overheid
werken samen

nextgarden.nl

nextgarden@lingewaard.nl

Contactpersoon: Thijs Zee (06-13472754)

DE BESTE PLEK VOOR GLASTUINBOUW
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Kijk voor alle informatie op:



Veilingweg 15 A, 6850AA Huissen 
www.ons.nl

Van Voorstraat 15, 6851LT Huissen 
www.ottenenkampschreur.nl

www.nextgarden.nl Industrieweg Oost 16, 6662NE Elst (Gld) 
www.rabobank.nloostbetuwe

Begonialaan 3, 6851TE Huissen 
www.Bestebreurtje.nl

Bergerdensestraat 1, 6851 EN Huissen 
www.loonbedrijfknuiman.nl
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Dorpstraat 4a, 6691 AX Gendt
www.plaats55.nl

www.komindekas.nl

Zeestraten 
Freesia & Hortensia
Wij zijn dit jaar voor het eerst gestart, met het telen van 
snijhortensia’s. Dit beslaat 1 hectare van ons bedrijf en tijdens 
‘Kom in de Kas’,  kunt u zelf de groei van deze prachtige 
snijbloem aanschouwen. Wij telen drie verschillende soorten 
snijhortensia’s. Deze staan in aparte afdelingen zodat we per 
soort de meest ideale omstandigheden voor deze populaire 
bloem kunnen creëren.
De andere bloemen die wij in kweken zijn fresia’s, met 
hun heerlijke, subtiele geur die kenmerkend is voor deze 
nostalgische bloem. De productie van deze bloemen is 
verdeeld over het hele jaar en bij ons kunt u op 1 hectare van 
de kwekerij, de freesia in alle gewasstadia bezichtigen. Onze 
exclusieve bloemen zullen in alle kleuren te bewonderen zijn.
Ons doel is, als kweker, om de balans tussen kwaliteit, 
productie en milieubelasting steeds verder te perfectioneren 
zodat onze snijbloemen maatschappelijk verantwoord en op 
duurzame wijze geteeld worden. Wij willen u als consument, 
graag een kijkje laten nemen in onze teelt van de freesia en de 
snijhortensia’s.
Heeft u altijd al willen weten hoe wij onze bloemen water 
geven? Wij leggen het u graag uit, ons watermanagement is te 
bezichtigen en tot in perfectie uitgevoerd. De ontwikkelingen 
in onze branche staan niet stil, en wij zijn als kwekerij, Global 
GAP en GRASP gecertificeerd. Dit houdt in dat onze met zorg 
geteelde snijbloemen, aan alle milieu, arbeid en productie 
criteria voldoen om in elke winkel over de hele wereld verkocht 
te mogen worden.
Kortom, voldoende redenen om een verrassende wandeling 
door ons bedrijf te maken. Graag tot ziens!

Dijkstraat 17
6678AX Oosterhout
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www.greenvice.nl 

 
De specialist voor de tuinbouw ! 

✓ BEDRIJFSADVISERING 

✓ ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 
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Kwekerij Noord-oost BV
Kwekerij Noord-Oost BV bestaat sinds 1965 en heeft altijd al 
komkommers geteeld! Eerst in het westen van Nederland in 
het plaatsje genaamd Noorden, en sinds 2011 in Oosterhout.
De oppervlakte van de kwekerij is ruim 30.100m2 en bestaat 
uit 2 afdelingen. Per jaar worden er bij ons ongeveer 5,4 
miljoen komkommers geoogst. De teelt is op substraat, een 
kunstmatige bodem voor plantengroei. Wij planten eind 
december en er zijn meerdere teelten per jaar. Het oogsten 
eindigt in oktober. Wij telen op maximale smaak, kwaliteit en 
productie, op de voor ons, meest duurzame manier. Zo wordt 
er maximaal ingezet op het biologisch bestrijden van insecten, 
gebruiken wij zo min mogelijk energie door gebruik te maken 
van een energiescherm, rookgascondensor en zonnepanelen. 
Ook gebruiken wij zoveel mogelijk co2 van de ketel, voor de 
groei van de planten. 
Al het water zoals drain en condenswater wordt gerecirculeerd, 
wij scheiden het afval en zo wordt al het plantenafval 
gecomposteerd. De kwekerij wordt gerund door Albert en 
Jolanda Kosdi, en wij hebben 4 vaste personeelsleden in 
dienst. In het hoogseizoen werken wij met ongeveer 12-14 
medewerkers. De werkzaamheden bestaan onder andere 
uit: planten, touwen, indraaien, pluizen, oogsten en sorteren. 
Graag tot 7 april! 
 

Dijkstraat 16, 6678 AX Oosterhout (gld) Kwekerij Bonenkamp
Kwekerij Bonenkamp is twintig jaar geleden gevestigd in 
Oosterhout. Het is een bedrijf met een oppervlakte van 1,7 ha. 
Waarvan een groot gedeelte eb en vloed betonvloeren. 
Kwekerij Bonenkamp is een bedrijf waar een ruim assortiment 
1-jarige tuinplanten gekweekt wordt. Wij zijn gespecialiseerd 
in gemengde hang- en terraspotten. Deze worden gekweekt 
in vele kleuren en samenstellingen. Ook kweken wij Fuchia’s 
in hangpot en op stam, uiteraard in verschillende kleuren. 
Natuurlijk kan de zeer populaire terrasplant Sundaville niet 
ontbreken. Wij kweken de Sundaville in hangpot en pyramide 
vorm.  Daarnaast kunt u in ons bedrijf vele soorten en kleuren 
Azalea’s aanschouwen. Deze dankbare kamerplanten worden 
geïmporteerd uit België en in ons bedrijf in bloei getrokken. 
Ook hebben wij binnen ons assortiment de Hortinno selectie 
staan. De Hortinno selectie staat binnen de Azaleagroep 
bekend om zijn aantrekkelijke bladglans, bloemkleur en 50 
dagen bloeigarantie. Wij zijn in Nederland de enige kwekerij 
met deze Hortinno selectie. Kortom, een bezoek aan onze 
kwekerij is zeker de moeite waard!

Dijkstraat 13A, 6678 AX  Oosterhout

kwekerij de Bunder
Dijkstraat 18, 6678 AX  Oosterhout

Maatschap Rikken is een gespecialiseerd potplanten bedrijf 
in het produceren van de Saintpaulia, ofwel in de volksmond, 
het Kaapse viooltje. Wij stellen ons graag aan u voor. Broer en 
zus, Michel en Mardieke, runnen dit generaties oude bedrijf. 
In Nederland zijn er nog maar een paar bedrijven die dit  
product kweken. De oppervlakte van ons bedrijf is 9.600m2. 
Alles staat op roltafels om zo een goede benutting van de 
ruimte te hebben. Om energie te besparen, maken we gebruik 
van rolschermen op de gevels en een energiedoek om zo de 
warmte binnen te kunnen houden. 
Onze planten gaan de hele wereld over, maar Europa is 
voor ons de grootse afzetmarkt. Binnen het bedrijf gebeurt 

vrijwel alles met de hand. Van stekken, tot het klaar maken 
van het eindproduct. Jaarlijks maken wij, een kleine 2 miljoen 
producten in diverse potmaten, in vele kleuren en variëteiten. 
Wij hebben 4 verschillende maten in de Kaapse viool variërend 
van potmaat 7 tot potmaat 12. U kunt de violen bijvoorbeeld 
in een grote bak zetten of apart in een pot. Kortom, de 
mogelijkheden zijn legio! Tijdens de open dag kunt u zien hoe u 
kunt variëren met dit leuke plantje en kunt u inspiratie op doen 
voor thuis! Wij hebben ook veel variatie in hoezen, waardoor de 
klant zelf kan kiezen, hoe de paulia er als eindproduct uit komt 
te zien! Ons product is ook vaak terug te vinden in bladen zoals 
de VT wonen en Libelle,  waar ze onze paulia gebruiken om 
het interieur te verfraaien! Nieuw binnen ons assortiment is de 
‘never floris’, een groen blijvende, Kaapse viool, helemaal hot in 
de trend van nu, en deze is binnenkort beschikbaar.

Bent u benieuwd hoe het er hier aan toe gaat binnen het 
bedrijf? Kom dan gezellig een kijkje nemen!!!



Mts Braam- van de Pas
Wij zijn John en Petra Braam, en kweken met veel plezier 
pioenrozen in onze maatschap. In 2003 zijn wij vanwege de 
hoge stookkosten, over gegaan op een koude teelt, dit is een 
teelt waarbij niet meer gestookt hoeft te worden. Onze keuze 
is hierbij gevallen op pioenrozen omdat wij dit de mooiste 
seizoenbloem vinden. In 1990 waren wij al begonnen met een 
kleine hoek pioenrozen, naast onze teelt van anjers, freesia’s 
en zanthedeschia’s, dus wij waren al bekend met de oogst van 
deze mooie bloemen.
Pioenrozen zijn er in vele soorten, kleuren, geuren, zowel 
gevuld als enkel. Graag vertellen wij u hier meer over en laten 
wij dit zien op ons bedrijf. De teelt is zeer milieuvriendelijk, 
er is hierdoor geen CO2 uitstoot. Wij gebruiken geen gas, en 
zetten weinig tot geen bestrijdingsmiddelen in, en er is een 
lage bemesting. Ons streven is om in de toekomst geheel 
biologisch te gaan werken. Onze watervoorziening komt uit 
eigen regenwater, en wij gaan nu ook zelf energie opwekken 
d.m.v. zonnepanelen. Wij oogsten 1 x per jaar tussen half april 
en half juni, die exacte oogsttijd is weersafhankelijk. Wij hebben 
niets geautomatiseerd, alles is handarbeid.  Wij hebben geen 
vast personeel, tijdens de oogst werken wij met 12 Poolse 
werknemers, dit zijn ieder jaar dezelfde mensen. Zij komen 
speciaal hierheen om ons te helpen, en zij wonen dan ook 
op ons terrein. Dit is een erg fijne samenwerking, wij kennen 
elkaar inmiddels goed omdat de meeste al 10 jaar hier werken. 
De pioenrozen gaan bij ons naar de veiling, maar worden ook 
geëxporteerd. In tegenstelling tot grotere bedrijven bewaren 
wij de pioenrozen niet lang. Omdat wij de kwaliteit willen 
garanderen wordt alles vers geveild. 

Dijkstraat 20, 6678ax Oosterhout (gld)

Nijverheidsweg 10, 6691 EZ Gendt
 www.trintech.nl

Nijverheidstraat 40, 6681LN Bemmel 
www.selman.nl

Elst GLD 088 236 77 00
www.flynth.nl 

Nijverheidstraat 45 - 6681 LN - Bemmel 

www.sierteeltsales.nl
www.agrivesta.nl

Wellensiekstraat 4, 6718XZ Ede 
www.Plantion.nl

Postbus 35, 6663 ZG Lent
www.mijnkennis.nl

Postbus 7,  7218ZG Almen 
www.aboost.nl

Salvia 5, 6681 RC Bemmel
royalberry.eu/nl

Hanzeweg 5, 7418 AW Deventer
www.payrollselect.nl

Lodderhoeksestraat 14, 6687 LS Angeren 
agrotechniekoosterink.nl

rood pms 186
grijs pms 432 lettertype: Futura  heavy

Slenkweg 2, 6684 DK Ressen 
www.flexaccount.org

M. Tersluijsen V.O.F.
Wij hebben na 25 jaar buxus kweken, het roer finaal 
omgegooid. Vanwege de problemen met de buxusschimmel 
en de buxusmot, was er voor ons door de sterk gereduceerde 
vraag, geen brood meer in te verdienen. Toch blijft er veel 
vraag naar blad houdende haagjes en vormen, waarvoor 
er meerdere alternatieven zijn, en waar de buxusmot en 
de buxusschimmel geen vat op hebben. Eén daarvan is Ilex 
Crenata, een groenblijvend, boomkwekerijgewas uit de Hulst-
familie, die veel lijkt op buxus, met dezelfde mogelijkheden. 
Ilex Crenata komt van oorsprong uit Zuid-Oost Azië, en is al 
tientallen jaren te vinden in de Nederlandse tuinen. U ziet ze 
vaak als losse struiken maar de laatste jaren, echter steeds 
meer als haagje of in vormen.
Binnen de Ilex Crenata familie zijn er tientallen variëteiten, 
zoals de Caroline Upright, Green Hedge, Convexa, Stokes, Glory 
Gem, Golden Gem etc. Ze hebben een mooie bladkleur, zijn 
sterk, en stellen als enige eis, een wat zuurdere grond, dus wat 
tuinturf bij de aarde mengen doet wonderen.
In onze kas bevinden de stekjes zich onder plastic tunnels tot 
ze voldoende wortels hebben, dat is bij een maand of 3 tot 6. 
Het merendeel wordt als stek verkocht, een gedeelte potten 
we zelf op om door te kweken tot een bruikbare maat voor 
haagjes. Tevens hebben we een hoek bollen die we gebruiken 
om een paar keer per jaar stekjes af te knippen. Alle planten 
worden met de hand watergegeven. 
Wij kweken ze in een onverwarmde kas, CO2 neutraal, maar 
door de aanwezigheid van een caravanstalling is het helaas 
niet mogelijk om daar bezoekers te ontvangen. 
Bij pioenrozenkwekerij Braam, Dijkstraat 20, vindt u tijdens 
‘Kom in de kas’, een prima afspiegeling van ons bedrijf. Vooraan 
in de werkruimte kunt u voorbeelden van de mogelijkheden 
van Ilex Crenata. U kunt ze aanschouwen als bolvormen, 
struikjes voor haagjes, en stekjes.

Dijkstraat 20, 6678 AX Oosterhout

Mea Vota
De tuinbouw in Huissen kent een rijke geschiedenis, waarin 
de druiven- en tabaksteelt een prominente rol speelden. 
Op het hoogtepunt stonden er circa 300 druivenkassen in 
Huissen, en hierdoor ontstond er een zeer karakteristiek, 
agrarisch landschap. Door de jaren heen, heeft intensivering, 
schaalvergroting, vernieuwing, en woningbouw zijn weerslag 
gehad op het karakteristieke, kleinschalige  glastuin-
bouwgebied. Dit alles resulteerde dat er veel specifieke  
kassen,  rond  het  gebied  Huissen  –  Angeren, steeds  meer  
verloren zijn gegaan. De  geschiedenis  van  dit  bijzondere 
tuinbouwgebied  en  van  de  oorspronkelijk tuinders,  is  
steeds minder zichtbaar. Rond de Bloemstraat, een gebied 
dat van oudsher  deze  tuinbouw  bestemming  had,  is een 
nieuwe woonwijk gerealiseerd. Midden in dit gebied bevindt 
zich het monumentale  tuinderscomplex  “Mea  Vota”,  waar tot 
op de dag van vandaag, nog steeds druiven geteeld worden. 
De belangrijkste rassen zijn Frankentaler,  Witte  Emile,  Black  
Alicante  en  Muskaat, deze druivensoorten zijn eveneens 
als straatnamen in de wijk terug te vinden. Op het complex 
bevindt zich nog altijd een aantal originele druivenkassen,  die  
de  status  van  gemeentelijk  monument hebben.  De  bij  het  
complex  behorende  woning  en  schuur hebben ook de status 
van gemeentelijk monument. Kom langs tijdens ‘Kom in de Kas’ 
en ontdek de historie van de Huissense tuinbouw. 

Boskoops Glorie 33, 
6851 VH Huissen 

Onze kwekerij is 45.000m2 groot, waar wij 18 soorten hedera’s 
in kweken. Ons assortiment bestaat uit potmaten van 8,5 cm 
en 12 cm, indien gewenst maken wij ook op bestelling 
afwijkende potmaten. Naast de verkoop van planten ten 
behoeve van wederverkoop door handelaren en grossiers 
aan winkels, worden de planten ook vaak verwerkt in bakjes 
en schalen. Hiermee kunnen zij goed inspelen op de trends 
van het seizoen of jaar. Door een aantal eigen soorten die wij 
hebben geselecteerd, blijven wij vernieuwen in nieuwe kleuren 
en vormen.
Het bedrijf is in 1928 opgericht, door Jan Rikken in Lent, en 
daarna onder leiding van de twee zonen Henk en Jacques 
Rikken, verder uitgebouwd. In 1997 zijn wij gestart met het 
kweken van hedera’s. Met de opening van het nieuwe bedrijf 
op Bergerden in 2004, heeft Pim Rikken, als derde generatie, 
het bedrijf overgenomen. Het bedrijf heeft zich steeds verder 
uitgebreid tot 3 locaties en de huidige afmetingen. Wij 
begroeten u graag op 7 april!

Hedera Rikken Salvia 2, 
6681 RC Bemmel

www.contentcommunicatie.eu



Bijsterhuizen 3009, 6604 LP Wijchen
www.greenvice.nl

Groenestraat 12, 6691 HJ Gendt 
www.buurman-kassensloop.nl

www.mertens-groep.nl Pinkenbergseweg 5F, 6881 BA Velp  
www.aeres.nl

Herfordstraat 4, 7418 EX Deventer 
www.2-flex.nl

Kuipplanten 
Kwekerij Beijer BV
Wij zijn van oorsprong een Huissens bedrijf en zijn nu gevestigd 
op Bergerden. Samen met onze medewerkers werken wij het 
hele jaar door, met liefde aan de planten. In onze kas telen 
we ca. 15 verschillende soorten terrasplanten in verschillende 
vormen, zowel op een stam als op een rek. Wij voeren onder 
andere het volgende assortiment: Abutilon, Lantana, Solanum 
jasmionides, Sundaville, Streptosolen. De soorten variëren in 
kleur, geur en bloeiwijze. Onze kas is gevuld met prachtige 
producten, om vanaf half april weer uw tuin, terras of balkon 
mee te kunnen versieren. Bij ons is de kas, is het voorjaar al 
begonnen! De planten staan gereed, om met het mooie weer 
naar buiten te gaan en bij u, een zomerse sfeer te creëren. Nog 
even, en u kunt weer genieten van de zoete geur van vanille of 
een kruidige lucht van basilicum en lantana in uw tuin, terras of 
balkon.. Kom bij ons in de kas het voorjaar ervaren! 

van Wijkplein 1, 6851 MC Huissen 
www.zaatvastgoed.nl

Hortensialaan 4, 6851 TB Huissen 
www.lingewaardverhuur.nl

Industriestraat 1, 6851 EM Huissen 
www.graser.nl/personel/

®

Veilingweg 15c, 6851 EG Huissen 
www.paulvandalen.nlwww.pindstrup.com

Hertog Karelweg 25, 4175 LS Haaften
www.cvantuijlenzoon.nl

Hydrangea 2
6681 RB  Bemmel

GroWplant
GroWplant is een kwekerij van o.a. tropische planten, 
gevestigd in het kassencomplex van Bergerden, waar 
meerdere ondernemers hun bedrijf hebben. Ons bedrijf 
kenmerkt zich door de 12,80 breedkappers, een hogere 
en bredere kas, en dat is opvallend in dit tuinbouwgebied 
tussen alle traliebouw. Onze kas is optimaal ingericht om de 
tropische omstandigheden te kunnen nabootsen. 
Op het dek ligt geen glas maar de zogenaamde stegdoppel-
platen, ook wel gelaagd plexiglas genoemd.  Dit systeem 
houd veel warmte vast en werkt energiebesparend. Wij 
hebben een Eb-Vloed systeem met betonvloeren, hierdoor is 
er geen waterverspilling maar wordt er 100% gerecirculeerd. 
De warmte krijgt het complex van energiebedrijf Bergerden, 
die voor alle tuinders in het gebied de warmte opwekt, dat 
betekent dat er op het bedrijf geen ketelhuis aanwezig is. Wij 
leveren veel aan de retail, de planten gaan dan in stapeldozen 
op europallets weg. De dozenplakmachine is dus voor ons  
bedrijf een stuk automatisering die noodzakelijk is. 

Salvia 2
6681 RC  Bemmel

De Linge Aubergine BV
Hydrangea 6, 6681 RB  Bemmel
Zondag 7 april is het weer zover: ‘Kom in de Kas’! Wij zijn dit 
jaar, als de Linge Aubergine, graag weer van de partij, om jullie 
een kijkje in ons mooie bedrijf te geven. Op deze dag, tonen wij 
jullie hoe onze aubergines gekweekt worden, en vertellen wij 
meer over het proces van plant tot aan de supermarkt. 
Onze aubergines worden biologisch gekweekt, met onder 
andere biologische bestrijders en hommels voor de bestuiving. 
Daarnaast proberen wij ook zo duurzaam mogelijk te kweken, 
door o.a. gebruik te maken van restwarmte en CO2. Wij hebben 
nog meer energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik 
van energieschermen, zodat we maximaal gebruik maken van 
de zon. Vandaar dat ons bedrijf ook Planetproof gecertificeerd 
is! 
Tijdens deze dag zal er in de kas meer worden verteld, over 
hoe het gewas groeit, en er zal een bioloog aanwezig zijn die 
biologische bestrijding uitlegt. Ook uitzendbureau Abeos zal 
aanwezig zijn, om te vertellen over werk in de kas. Onze kok 
laat u graag gerechtjes proeven, met onze eigen aubergines! 
Zo kunt u meteen inspiratie opdoen, wat er allemaal klaar 
gemaakt kunt worden met deze heerlijke groente. Ook is er de 
mogelijkheid om aubergines te kopen, zodat de receptjes thuis 
uitgeprobeerd kunnen worden!
Kom dus op 7 april 2019 bij ons kijken hoe aubergines groeien 
en hoe heerlijk ze smaken! Wil je alvast een voorproefje voor 
‘Kom in de kas’? Kijk dan naar deze aflevering van Nederland 
proeft, waar ze langskomen bij ons bedrijf: 
https://www.youtube.com/watch?v=0cGe-6ud-Fg

www.greenportarnhemnijmegen.nl

Op een regenachtige dag in maart, bezoek ik het 
tuinbouwbedrijf Karma Plants in Bemmel. Buiten staat een 
gure wind, terwijl het binnen in de kas aangenaam warm is.  
Er wordt druk gewerkt in de kas. John is bezig met het  
sorteren van potplanten en controleren van de kwaliteit. 
Margriet en Angelique zijn bezig om anthuriums in te 
pakken en klaar te zetten op een kar om ze naar de veiling 
te transporteren. Ik heb een afspraak met Glenn Langelaan, 
mede-eigenaar van Karma Plants.

Karma Plants is een echt familiebedrijf, dat opgericht is in 2000 
door mijn ouders, verteld Glenn. In 2007 zijn hij, zijn broer 
Maurice en zijn ouders naar het tuinbouwgebied NEXTgarden 
in Bemmel verhuisd. In 2017 heeft het bedrijf wederom 
uitgebreid en worden er nu jaarlijks bijna 3 miljoen anthuriums 
geteeld. Om dat voor elkaar te krijgen, werken er ondertussen 
24 personen bij Karma Plants. Het werk is heel divers. Naast 
het verzorgen van de anthuriums, zijn er ook mensen aan het 
werk in de techniek, de logistiek en de marketing.

Tuinbouw = dreamwork = teamwork 

Glenn stuurt een deel van het bedrijf aan. Als ik aan Glenn 
vraag hoe hij dat doet, antwoordt hij “Een tuinbouwbedrijf 
is net als een voetbalteam. Je hebt voor iedere positie 
iemand nodig met specifieke kwaliteiten. Je hebt niks 
aan 11 aanvallers. Iedereen heeft hier zijn eigen taken 
en verantwoordelijkheden. We praten iedere dag over de 
kwaliteit van onze planten en hoe we die samen kunnen 
verbeteren. Het doel is anthuriums leveren voor de 
‘Champions League’.  Iedere dag zijn we samen trots, als er 
weer enkele vrachtwagens met topkwaliteit anthuriums op 
weg naar klanten gaan. 

Volgens Glenn is het werk in een tuinbouwbedrijf heel 
afwisselend. Bij Karma Plants zien ze dan ook dat steeds 
meer mensen uit andere sectoren in de tuinbouw komen 
werken. Tegenwoordig hoef je geen ‘groene’ opleiding 
te hebben gevolgd. Wel moet je passie voor een mooi 
eindproduct hebben, en je moet niet bang zijn om je 
handen uit de mouwen te steken. Als je van gevarieerd 
werk houdt en plezier hebt om in een team te werken, dan 
zit je goed bij Karma Plants!

Interesse in een baan in de tuinbouw? Bezoek het 
‘werkplein’ tijdens Kom in de Kas
Wil je weten hoe leuk het is om in de tuinbouw te werken? 
Kom dan naar het ‘werkplein’, en maak kennis met de 
wereld onder glas! Daar kun je direct met een tuinder in 
gesprek over de mooie kanten van het tuindersvak. Zoek 
je een baan, dan zijn er ook actuele vacatures te vinden, 
en kun je er informatie krijgen over een opleiding in de 
tuinbouw. Wist je dat de tuinbouw één van de innovatiefste 
sectoren van Nederland is? Een sector waar je ook terecht 
kunt als je van computers houdt of als je erg creatief bent. 
Op het werkplein kun je het allemaal te weten komen.

Het werkplein is in de tuinbouwkas van Harry en Margit 
Beijer aan de Hydrangea 2 in Bemmel. Daar zijn de 
prachtigste potplanten te zien, maar ook de mensen die 
er dagelijks voor zorgen. Ben je nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs en laat je inspireren!

Wil je meer weten over werken in de tuinbouw? 
Neem een kijkje op de websites van:

Kasgroeit:  www.kasgroeit.nl
Kom in de Kas:  www.komindekas.nl
Greenport Arnhem-Nijmegen: 
www.greenportarnhemnijmegen.nl


