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EINDELIJK…  WE MOGEN WEER!
Na jaren van afwezigheid openen 3 kwekerijen en ons tuinbouwmuseum weer de deuren tijdens Kom in de Kas.
In een kleinere maar zomerse editie valt er weer voldoende te beleven op gebied van groen en moderne techniek. 
We laten graag de toekomst zien van de innovatieve tuinbouw met moderne bedrijven zoals Karmaplants, Kwekerij Molenhoek en Bejafl eur. Uiteraard 
is er ook weer aandacht voor ons verleden met tuinbouwmuseum Mea-Vota. Omdat we graag willen laten zien hoe leuk het werken in de tuinbouw 
is, hebben wij dit jaar ook weer ons werkplein. Hier laten de tuinders zien welke beroepen en (opleidings) mogelijkheden er zijn. Op zondag 12 Juni 
tussen 11.00 en 16.00 is iedereen weer van harte welkom om te zien, proeven, leren, ontdekken en vooral genieten van de mooiste sector in ons land. 
Uiteraard zijn onze deelnemers weer vrij toegankelijk. En dat is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige sponsoren die ons ook dit jaar  weer 
steunen. Onze hartelijke dank hiervoor! Zien wij u ook 12 juni? 

Met vriendelijke groet,
Roland Meeuwsen - Voorzitter komindekas arnhem-nijmegen

Flynth. Het beste advies  
dat we je kunnen geven.

Kom in de Kas i.p.v. komindekas
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Op 12 juni openen onze  deuren zich voor het grote publiek.  U kunt op deze 
dag alle bedrijfsprocessen op onze kwekerij komen bekijken en zelfs een 
bloemetje meenemen als u wilt! Bejafl eur is een kwekerij met een uitgebreid 
assortiment wat betreft potplanten. We hebben bijzondere artikelen zoals de 
Zantedeschia en Oxalis. Daarnaast hebben wij ook de traditionele producten 
zoals  Cyclamen, Franse Geranium en Knol Begonia. We telen dit op een 
oppervlakte van 3.5 hectare, dit is geheel van glas. We zijn continu met een 
ploeg van 15 vaste medewerkers bezig om een prachtig product te leveren. 
Door onze werkwijze zijn wij zeer fl exibel met onze producten. ,Wij kunnen dus 
altijd veel verschillende producten telen, en op deze manier de vraag van de 
klant perfect invullen. Bij ons wordt  op betonvloeren geteeld, dit houdt in dat 
er vanaf onder water gegeven wordt. Door dit systeem kunnen we elke plant 
de juiste hoeveelheid voeding geven. Daarnaast zijn we erg druk met het zo 
milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk telen. Hiervoor hebben we een aantal 
belangrijke certifi caten behaald afgelopen zomer. Met deze certifi caten kunnen 
wij ook in de toekomst blijven leveren aan alle retailers door heel Europa. Onze 
producten komen niet alleen bij retailers terecht, maar ook bij bloemisten kun 
je ze veel vinden. Om onze producten nog beter in de markt te kunnen zetten, 
zijn we bezig met het ontwikkelen van Labels. Een voorbeeld hiervan is de 
‘Ikigai Oxalis’’. Het verhaal achter Oxalis wordt met het label, samen met de 
verzorging van het product verteld. 

Kwekerij de Molenhoek is gevestigd in Bemmel in het glastuinbouwgebied 
NEXTgarden. In ruim 3 hectare kas produceren wij meer dan 30.000 orchideeën 
per week. Wij kweken de Phalaenopsis ( vlinderorchidee ) in diverse kleuren. 
De meer dan 100 verschillende soorten jonge plantjes die wij binnen krijgen 
van diverse jongplant leveranciers, zijn dan al meer dan een jaar oud en worden 
bij ons opgepot in een 12 cm pot. Daarna worden ze een half jaar lang bij 
een temperatuur van meer dan 28 graden opgekweekt. Als de planten groot 
genoeg zijn worden ze verplaatst naar de koeling. Dat houdt in dat ze naar 
een afdeling worden verplaatst waar het ongeveer 19 graden is. Door het 
temperatuurverschil stopt de plant met groeien en gaat het bloemstengels 
aanleggen. Na ongeveer 6 weken zitten de takken eraan en gaan de planten 
naar de afweek afdeling waar het tussen de 19 en 22 graden is. Na ongeveer 
8 weken in die afdeling zijn de stengels met knoppen eraan groot genoeg en 
worden ze gestokt. Na het stokken gaan ze vervolgens naar de bloeiruimte.
Elke week worden daar de bloemen die erin komen uit gesorteerd op aantal 
stengels en kleuren en dan verpakt. Onze orchideeën worden over heel Europa 
en daarbuiten  verhandeld, rechtstreeks of via de veiling.

Mea-Vota is het tuinbouw museum van de regio Gelderland. Met onze oude, 
originele tuinbouwkassen  uit het jaar 1928 tot 1938, laten wij nog oude 
druivenrassen bloeien en groeien om deze te kunnen consumeren en wijn van te 
bottelen. Ook hebben wij zeer veel oude gebruikte werktuigen en voorwerpen  
staan in ons overdekte museum, waar je je waant in die oude tuinders tijd.  
Onlangs ( voorjaar 2022) is één van onze druivenkassen geheel gerenoveerd.

Na ruim 4 jaar zet Karma Plants haar deuren weer open om bezoekers van Kom 
in de Kas te verwelkomen, en te laten zien welke mooie ontwikkelingen er 
geweest zijn in de afgelopen jaren. In Etten-Leur is Karma Plants in het jaar 2000 
op een klein bedrijf gestart met het kweken van hoogwaardige potanthuriums. 
Door een toenemende vraag naar potanthuriums is er besloten in het jaar 2007 
een nieuwe grotere vestiging te realiseren op tuinbouwgebied NEXTGarden 
in Bemmel. Na een jarenlange ervaring met potanthuriums is het assortiment 
aangevuld met groene planten zoals; Alocasia, Philodendron, Botanische blad 
Anthuriums en de Juweel Orchideeën. Naast deze mooie verbreding van het 
assortiment, is ook de weg naar verduurzaming vol doorgezet. Na ruim 15 
jaar is het bedrijf CO2 neutraal en worden de planten op een duurzame en 
milieuvriendelijke manier gekweekt. De planten die Karma Plants kweekt zijn 
voorzien van een waterlontje, ook wel “Grown with WaterWick” genoemd. 
Door dit lontje wordt er op een energiezuinige manier al het water voor 
100% gebruikt, en is er geen ‘waste’ ofwel verspilling. Het teeltsysteem 
‘Grown with WaterWick’ geeft naast een duurzame teelt, ook ontzettend veel 
gemak voor de consument. De wateropname d.m.v. het ‘lontje’ en de sterke 
wortelvorming die de plant daardoor krijgt vanaf het begin, staat garant voor 
langdurig plantplezier. Speciaal voor alle Kom in de Kas bezoekers zal er ook 
een verkooppunt zijn, en kan er GRATIS bij elke gekochte plant van 12cm en 
kleiner een mooie keramieken pot uitgezocht worden*. Daarnaast zullen er 
prachtige arrangementen worden gemaakt in keramiek en glas. Denk hierbij 
ook aan terrariums. 
Naast de verkoop van planten zullen er ook leuke activiteiten plaatsvinden 
zoals onder andere; rondleidingen, springkussen en schminken voor de kids. 
Daarnaast is er ook een koffi ehoek en eetgelegenheid aanwezig.

Het Karma Team ziet uit naar uw komst!

BEJAFLEUR
BERGERDENSESTRAAT 1A

HUISSEN

MEA VOTA
BOSKOOP GLORIE 33

HUISSEN  

KARMA PLANTS
GERANIUM 2 – BEMMEL

DE MOLENHOEK
HEDERA 1 – BEMMEL



Wil je weten hoe leuk het is om in de tuinbouw te werken? Kom dan op zondag 
12 juni van 11.30 tot 15:00 uur 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? Er zijn ook actuele vacatures te vinden. 
En je kunt er informatie krijgen over een opleiding in de tuinbouw. Wist je dat 
de tuinbouw één van de innovatiefste sectoren in 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 te vinden in de tuinbouwkas van Karma Plants aan de Geranium 2
te Bemmel: www.karmaplants.com/nl.  Daar zijn prachtige anthuriums te 
zien, maar ook de mensen die er dagelijks voor zorgen. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Kom dan langs en laat je inspireren!

Sinds drie weken loopt Rebecca Mans stage bij kwekerij Willemsen-Weijs in 
Gendt. En dat doet ze met veel plezier. Want werken in een kwekerij is voor 
haar ‘werken dicht bij de natuur’. Iedere dag begint ze opgewekt aan haar 
werk. Samen met de medewerkers van Willemsen-Weijs is ze betrokken bij het 
stekken van planten, het verzorgen van de potplanten en het voorbereiden van 
het uitleveren van volgroeide planten aan de veiling. Zo maakt ze kennis met 
alle stappen in een potplantenkwekerij.

Rebecca is eerstejaars studente aan de HAS Den Bosch. Ze volgt daar de 
richting Bedrijfskunde en Agribusiness. Haar interesse gaat verder dan plantjes 
alleen. Zo heeft ze ook veel interesse in de cijfers achter het bedrijf. Naast haar 
werk in de kas, zit ze dus ook regelmatig achter de computer om dingen uit te 
zoeken. 

Voor Willemsen-Weijs zet ze bedrijfscijfers op een rij en heeft ze met name 
interesse in de verkoop van de potplanten. Ze wil precies weten hoe de afzet 

Tijdens het zonnige Kom in de Kas weekend in 2019, stapte José samen met 
haar man op de fi ets om de tuinbouwbedrijven in de regio te bezoeken. Het 
was niet zomaar een fi etstocht maar één met duidelijk doel voor ogen. Een 
bezoek brengen aan het werkplein dat gehouden werd bij tuinder Harry Beijer. 
Na een loopbaan in de administratieve/juridische sector, kon José met haar 
62e stoppen met werken. De vrijgekomen tijd gebruikte ze onder andere om 
voor haar moeder te zorgen en haar zoon te helpen. Na het overlijden van haar 
moeder, beschikte José weer over meer vrije uren en begon het toch weer te 
kriebelen om iets te gaan doen. 

Tijdens het werkplein raakte ze in gesprek met Glenn Langelaan, directeur/
eigenaar bij Karma Plants in Huissen. Hij zei dat hij op zoek was naar nieuwe 
medewerkers en nodigde José uit voor een bezoek aan het bedrijf. Bij het zien 
van het prachtige tuinbouwcomplex met anthuriums in alle kleuren werd José 
helemaal enthousiast. Tot haar grote vreugde werd zij aangenomen om bij 
Karma Plants te komen werken. 

Inmiddels is José 68 en werkt nu 3 jaar met veel plezier, 15 uur in de week bij 
Karma Plants. Het is een schot in de roos, in dit geval in de anthurium, want daar 
werkt José nu dagelijks mee. Zij gaat iedere ochtend zingend op de fi ets naar 
haar werk en geniet met volle teugen om aan de slag te gaan.  De dag begint 
bij Karma Plants om 7 uur maar dat is voor José geen probleem. Integendeel, ze 
staat graag vroeg op om zo veel mogelijk uit haar dag te kunnen halen zegt ze. 

‘Ik had totaal geen ervaring in de tuinbouw’ geeft José aan. Maar dat was 
voor Glenn geen belemmering om haar aan te nemen. In de tuinbouw zijn ze 
constant op zoek naar arbeidskrachten die graag met planten werken aldus 
José. Het is een warm bad waarin ik in terecht gekomen ben.  Iedereen is 
aardig en behulpzaam voor elkaar, het geeft een echt teamgevoel. We doen 
het samen en het is een goed georganiseerd bedrijf waar alle schakels kloppen. 
Het bedrijf is fl exibel en vindt een goede combinatie werk/privé erg belangrijk. 
José raadt iedereen ook aan om naar het werkplein te komen tijdens Kom in de 
Kas. Wie weet ligt er een mooie baan in het verschiet. Zij heeft in ieder geval 
haar plek gevonden. 

JOSÉ  
VIA HET WERKPLEIN NAAR KARMA PLANTS 

JOSÉ VINDT NIEUWE BAAN 
door het werkplein tijdens 
Kom in de Kas

WIL JE MEER WETEN OVER 
WERKEN IN DE TUINBOUW? 
Ga dan eens naar de sites van: 

Kasgroeit: www.kasgroeit.nl

Kom in de Kas:
www.komindekas.nl/locaties/arnhem-nijmegen/

Greenport Arnhem-Nijmegen:
www.greenportarnhemnijmegen.nl/

MEELOOPSTAGE, echt goede manier om een bedrijf te leren kennen
naar de veiling georganiseerd is en hoe de logistiek zo effi ciënt mogelijk 
ingevuld kan worden. Daarnaast heeft ze een specifi ek onderzoek gedaan naar 
MPS-GAP, een certifi caat dat helpt bij de afzet naar internationale afnemers. Met 
het certifi caat kunnen bedrijven aangeven dat ze voldoen aan veiligheidseisen 
op het gebied van milieu, gewasbescherming en duurzaamheid.

Rebecca gaat de komende weken bij Willemsen-Weijs nog specifi ek kijken 
naar de opkweeksnelheid van de potplanten. Ze wil graag meer weten hoe je 
de groei van planten het beste kunt bevorderen. Daarna gaat ze op vakantie 
en ze verheugt zich nu al op het tweede jaar bij de HAS. Ze vindt dat een top-
opleiding voor mensen met ambitie in de tuinbouw. Overigens heeft Rebecca 
zelf ook ambitie genoeg. Voor haar internationale stage wil ze graag naar 
Canada, en na haar afstuderen wil ze aan de slag bij een glastuinbouwbedrijf. 
Het liefste wil ze hoofd van de afdeling ‘marketing en verkoop’ worden. Naast 
planten houdt ze namelijk ook van cijfers en dat is goed te combineren als je 
een baan wilt in de internationale handel van planten en bloemen.

REBECCA 
MEELOOPSTAGE BIJ WILLEMSEN-WEIJS 

INTERESSE IN EEN 
BAAN IN DE TUINBOUW? 
Bezoek het ‘werkplein’ tijdens Kom in de Kas

Bemmel i.p.v. Huissen




