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DAGJE UIT? KOM NAAR
KOM IN DE KAS
IN WATERINGEN! 
In het weekend van 11 en 12 juni openen acht bedrijven 
van bloemen, potplanten en groenten de deuren van 
hun kassen aan de Middenzwet in Wateringen. U kunt 
zowel op zaterdag 11 als op zondag 12 juni van 10.00 
tot 17.00 uur de jaarlijkse Open Dagen 
van de Nederlandse glastuinbouw beleven. 

De glastuinbouw is een dynamische 
wereld. De inzet van aardwarmte, maat-
regelen om gebruik van water te 
beperken, gebruik van natuurlijke vijanden 
om plaaginsecten te bestrijden en een 
efficiënte manier van kweken door de 
inzet van technische hoogstandjes, maakt 
dat producten milieubewust en duurzaam 
gekweekt worden. Daarnaast is de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de 
mechanisatie van plant-, oogst- en 
sorteerwerkzaamheden.

SPONSORS
Zonder sponsors is het niet mogelijk om 
zo’n evenement te organiseren. Daarom 
zijn we blij met hun steun en met name 
van onze nieuwe hoofdsponsor dit jaar: 
Moore DRV. 

ACTIVITEITEN
Voor de kinderen worden tal van activi- 
teiten georganiseerd. De kinderen kunnen 
zichzelf laten schminken, er is een spring-
kussen, een clown en de organisatie heeft 
een quiz samengesteld waarbij je op ieder 
bedrijf een antwoord op de vraag moet 
zoeken. Ook het Museon is weer aan-
wezig. Daarnaast verzorgt de WOS live 
uitzendingen vanuit het Kom in de Kas 
gebied, zijn er optredens van koren en 
muziekbandjes en zijn er proeverijen.

BEREIKBAARHEID WANDELGEBIED
U kunt uw auto uitsluitend parkeren op 
het terrein van Royal FloraHolland 
(Middelbroekweg 29, 2675 KB 
Honselersdijk). Parkeren is gratis. 
Daar vandaan rijden gratis pendelbussen 
naar het wandelgebied en terug. Er is 
geen parkeergelegenheid in en rond 
het Kom in de Kas gebied. 
Meer informatie: www.komindekas.nl 
Advies: kom op de fiets!

'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. Het betreden van de bedrijven is op eigen risico.

ONZE SPONSORS

Bronzen sponsors

Sponsors in natura

Zilveren sponsors

Gouden sponsors

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

Hiervoor veel dank!

Hoofdsponsor (regionaal)

Alfa Accountants en Adviseurs, Enza Zaden Benelux B.V.,
Rijk Zwaan Nederland B.V., KUBO Tuinbouwprojecten, Benfried B.V.

Van der Knaap Groep, Spuitbedrijf R. van der Horst



MIDDENZWET
WATERINGEN

1 Laguna Plants
45.500 m² / Medinilla Magnifica kamerplanten en diverse
andere teelten
Laguna Plants is een prachtig familiebedrijf van de drie 
broers De Bakker: Ron, Frank en Michel en zwager Chris 
Kester. Net als veel andere familiebedrijven in het Westland 
liggen onze wortels in de tomatenteelt, opgericht door 
vader Jan de Bakker. Kom binnen bij Laguna Plants in 
Wateringen en u merkt meteen dat we geen gewone 
kwekerij zijn. Aan de Middenzwet, op een oppervlakte van 
4,5 hectare, telen wij een kamerplant die bijna nergens in 
Nederland wordt geteeld. Een kamerplant die elk interieur 
tot de verbeelding spreekt: de Medinilla. Van veredeling tot 
afzet houden we het gehele proces in eigen hand. En we zijn 
ook nog eens een kwekerij met een verrassend assortiment 
seizoensplanten!

Activiteiten:
Kinderstand
(inleveren kleurplaten)
Kleine catering

2 Kwekerij Tass BV
22.000 m² / Calathea Crocata planten
We hebben deze kassen in 1997 laten bouwen. Na 7 jaar 
popba's zijn we omgeschakeld naar de Calathea en op dit 
moment het enige professionele Crocata bedrijf ter wereld. 
Met 550.000 stuks productie bedienen we van webshop 
tot retail. Kwaliteit en werkplezier staan hoog in de 
kernwaarden, kortom: "we make your day!"
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.

Activiteiten:
Fotomoment Tass
Kleurplaten Tass
Aluna begeleiding
Koppert Biologie

Gewaspresentatie:
Anthurium

3 CoBaplant
14.000 m² / Subtropische kamerplanten
Groene planten Scindapsus, Philodendron en Schefflera
eb/vloed
CoBaplant is opgericht in 2003 in het telen van groene 
kamerplanten en 1-jarige klimmers voor buiten. In 2022 is 
CoBaplant begonnen met een duurzaam concept met een 
nieuwe klimstok: de Kratiste klimstok. Dit is industrieel 
composteerbaar en plasticvrij.

Activiteiten:
Westlands Museum
Monumentaal Westland
Westlands Schaatsmuseum

Gewaspresentatie:
Lisianthus

Muziekpodium  (op route)
Schaapsherder (op route)

4+5 ANSU Vanda
86.000 m² / Vanda, Aglaonema, Tillandsia, Sansevieria, Aloe, 
Cactus, Philodendron, Caudex planten hang en tafels
ANSU is uniek. Hier vind je planten en bloemen, die 
nergens anders in de EU geteeld worden. Met oog voor 
mens en milieu worden hier de mooiste groene cadeautjes 
geproduceerd. Creativiteit, flexibiliteit en samenwerken 
dat is ANSU.

Activiteiten:
Grote catering
E.H.B.O.
Invalidentoilet
Museon/Lego League
Brinkman Biologie
Muziekpodium
Eenden Tours Westland 
Ineke van der Knaap Kunst

Gewaspresentatie:
Amaryllis

6 B.L. de Bakker
37.000 m²
Zaadteelt op substraat voor Rijk Zwaan vooral voor 25 
verschillende soorten sla maar ook voor spinazie, kroten, 
bleekselderij, penen, andijvie, bonen en kolen.

Het is niet mogelijk om de kas te bezoeken vanwege het 
strenge hygiëne protocol. Er staan echter wel standhouders 
in de schuur, dus ga zeker even binnen kijken. 

Activiteiten:
WOS Radio
Biobest Biologie
Warmtenetwerk Westland

Gewaspresentatie:
Paprika
Tomaat VR bril

7 Kwekerij Van Luijk
26.000 m² / Aubergines (ook specialties) steenwol op de 
grond
Telen sinds 1998 aubergines. In 2017 zijn daar de specialties 
bijgekomen met 12 verschillende soorten.

Activiteiten:
Kidscorner (springkussen, 
clown, schmink)
Brinkman Biologie

8 Gebr. Nederpel Potplanten B.V.
55.000 m2 + 5.000m2 + 15.000m2 samenwerking VDK Flowers/ 
98% potchrysanten + 2% poinsettia betonvloer eb/vloed
Gebr. Nederpel is een echt familiebedrijf dat al meer dan 
100 jaar bestaat. Sinds 1997 zijn wij helemaal gespecialiseerd 
in potchrysanten. 
Wij telen dan ook meer dan 25 verschillende rassen en 
diverse potmaten. Met speciale rassen en verpakkingen 
proberen we ons te onderscheiden en van de potchrysant 
een echt cadeautje te maken.  
Samen met onze medewerkers, klanten, leveranciers en 
samenwerkingspartner VDK Flowers zijn we iedere dag vol 
enthousiasme aan het werk om dit te bereiken.
De 8 miljoen potchrysanten die wij ieder jaar telen, worden 
in heel Europa verkocht.

Activiteiten:
Kas Groeit (vacatures)
Klas in de Kas
Postzegelvereniging Monster
Bayer/De Ruiter

Gewaspresentatie:
Chrysant

9 BOGREEN Plantmakers BV
Fruticos BV
15.000 m² / Eetbare tuinplanten planten in pot op gesloten 
teeltvloer
Opgericht in 1935 door Jacobus van der Hoeven onder de 
naam Jac. van der Hoeven boomkwekerij B.V. In 2012 
verhuisd naar Wateringen en is de naam veranderd naar 
Bogreen Plantmakers B.V. Teelt van groot assortiment 
eetbare tuinplanten. Levering aan tuincentra, bouwmarkten 
en bloemisten door heel Europa met focus op Scandinavië.

Activiteiten:
Verkoop
Inleveren quizformulieren
Gevonden voorwerpen
Koor

Moore DRV is een accountants- en advieskantoor 
gevestigd aan de Zuidweg 59 te Naaldwijk, voor 
meer informatie zie www.drv.nl


