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AUTO’S EN FIETSERS
Voor het evenement is een route uitgezet langs alle deelnemende locaties, op de 
plattegrond is deze zichtbaar. Gebruik ook je eigen navigatiesysteem, alleen langs de 
fietsroute van Groentebedrijf Baetsen naar de Brightlands Campus Greenport Venlo én van 
de campus tot Bakker Sweet Peppers staan borden. Bij iedere locatie is een fietsenstalling 
en parkeergelegenheid. Voor ieders veiligheid vragen wij je om de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op de verschillende locaties op te volgen. 
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dé kleurenspecialist in snacktomaten van Noord-Europa. Niet alleen 

de kleur is van belang, de rassen worden ook geselecteerd op smaak, 

kwaliteit en houdbaarheid. Voor een optimale teelt wordt gebruik 

gemaakt van computerdata. Duurzaamheid speelt ook een rol met 

zonnepanelen en inzet van restwarmte om de kassen te verwarmen. 

Doorzichtige emmers, bakjes en zakjes maken de mooie, fleurige 

snacktomaten meteen zichtbaar. En met het verwerken van de 

snacktomaten in topseal wordt er minder verpakking en dus plastic 

gebruikt en blijft het product mooi zichtbaar. Lekker, duurzaam gemaakt 

en een lust voor het 

oog dus.

 

Bedrijfsgrootte: 14 hectare teelt en 6.000 m2 verwerkingshal /

Afzet: 5 miljoen kg= ongeveer 500 miljoen tomaatjes

• Neem een kijkje in de verwerkingshal die in productie is

• Demonstratie van draaiende machines

• Bekijk hoe de snacktomaten worden verwerkt met geautomatiseerde verpakkingsmachines

• Zie de diverse verpakkingen waar de snacktomaten in terechtkomen

• Proef de heerlijke snacktomaten van verschillende rassen

• Catering

GROENTEBEDRIJF BAETSEN 
WITVELDWEG 9 IN GRUBBENVORST
Als je het over een maestro hebt dan denk je al snel aan een 

geweldige kunstenaar. Groentebedrijf Baetsen heeft ook een 

maestro in huis, maar dan op een ander gebied. Het gaat om een 

peen van het ras maestro. Dit Franse ras is meester in de zoete 

smaak wat de wortel zeer smaakvol maakt. Maar het familiebedrijf 

weet ook wel raad met de teelt van knolselderij. Het zijn fraai 

gevormde knollen die inwendig mooi wit van kleur zijn. De peen wordt iedere dag vers gerooid en 

verwerkt en ook in de winter is dat geen probleem door een laag stro waar ze onder staan. Zowel de 

teelt als de verwerking is in eigen hand, zodat alles naar wens kan worden verwerkt en verpakt voor 

de klant. Al 28 jaar zijn ze gespecialiseerd in deze vollegrondsgroenten dus alles wordt geleverd met 

een bak aan ervaring.

Bedrijfsgrootte: 40 hectare / Afzet: 4 miljoen kg

• Zie hoe de wortelen verwerkt worden

• Bekijk hoe de peen gespoeld wordt met gerecycled water

• Ervaar van dichtbij hoe de kwaliteit wordt uitgelezen met een optische leesmachine

• Ben getuige van het schillen van de wortelen

• Proef de verrukkelijke zoete smaak van de maestro peen

BEJO  
DENENWEG 11 IN MELDERSLO
Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, 

gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop van groentezaden. 

Samen met klanten en partners in de keten verkent Bejo kansen in de 

markt en ontwikkelt innovatieve onderzoeksmethoden. Wereldwijd 

voorzien zij telers van de hoogste kwaliteit groenterassen zodat zij 

gezonde en smakelijke groenten kunnen oogsten waar consumenten van 

genieten. Nu en over 50 jaar.

Bedrijfsgrootte: locatie Melderslo, 7 hectaren kassen zaadveredeling en productie  

• Werp een blik in de wonderlijke wereld van de plantenveredeling

• Woon verschillende presentaties bij om een beter beeld te krijgen van de veredelingstechnieken 

van Bejo 

• Catering

B&B PLANT 
SWOLGENSEDIJK 10 IN MELDERSLO
B&B plant is een boomkwekerij gespecialiseerd in het kweken van heesters op stam, die uitermate 

geschikt zijn voor terras en balkon. De planten worden verkocht onder 

de naam: ‘Just Terrace’.

Het bedrijf bestaat uit twee locaties in Lottum en Melderslo. In Melderslo 

worden vooral jonge planten opgekweekt vanaf bewortelde stek en 

handveredelingen. In Lottum worden de planten verder afgekweekt tot 

leverbare producten. 

De afzet van de producten loopt voornamelijk via tuincentra en 

bouwmarkten in binnen- en buitenland. Per jaar worden er ongeveer 

350.000 planten gekweekt in meer dan 100 verschillende soorten.

Bedrijfsgrootte: 1,5 hectare kas en 4 hectare containerveld in Lottum en 1,8 hectare kas in 

Melderslo

• Bekijk de snoeimachine waar het bolletje van de plant automatisch op de stam wordt gesnoeid

• Leer over het kweekproces van planten 

• Er is een springkussen voor de kinderen

• Presentatie van het gehele assortiment terrasplanten

HENDRIX-RASING AARDBEIEN 
EIKELENBOSSERDIJK 20 IN MELDERSLO
Bij Hendrix-Rasing Aardbeien zijn ze iedere dag bezig met het zo verant-

woord en duurzaam mogelijk telen van topkwaliteit Hollandse aardbeien, 

zodat de consument kan genieten van een (h)eerlijk bakje aardbeien. 

Door het inzetten van jarenlange ervaring in de aardbeienteelt aangevuld met nieuwe kennis met 

betrekking tot trends en innovaties, willen zij ook in de toekomst aardbeien van topkwaliteit blijven 

produceren naar de wensen van de consument.

Bedrijfsgrootte locatie Melderslo: 22.500 m2 / Afzet jaarlijks: 270.000 kilogram aardbeien

• Ervaar de weg van de aardbeien, van planten tot oogsten

• Laat de lekkerste aardbeien uw smaakpapillen strelen

• Zoek de verkoeling met een verfrissend ijsje

• Maak kennis met de educatieboeren en -boerinnen van Boerderij Educatie Limburg

KOKKERELLI & STICHTING KIDS 
UNIVERSITY FOR COOKING 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO
Kinderen zijn de consument van de toekomst. Bewustwording en 

goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leeftijd helpen 

kinderen nu en op latere leeftijd bewuste(re) keuzes te maken. Dat 

weet Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking als geen ander. 

Via het lesprogramma ervaringsgerichte voedseleducatie ontdekken 

kinderen van 8 tot 12 jaar hoe leuk en lekker ‘gezond’ kan zijn. Ze leren 

waar gezonde voeding vandaan komt en wat het effect van voedsel op hun gezondheid is. Kortom, de 

kinderen beleven voeding van grond tot mond. Ze maken op een leuke manier kennis met de gehele 

voedselketen en worden gestimuleerd een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

• Tijdens Kom in de Kas geeft Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking speciale 

kookworkshops voor kinderen. Het recept is een verrassing, maar het wordt hoe dan ook 

smullen!

BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO
Het voormalige Floriadeterrein is sinds 2017 de formele thuisbasis voor Brightlands Campus Greenport 

Venlo. Op de Brightlands Campus komen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen. Het 

is dus niet alleen een terrein waar organisaties zich kunnen vestigen, maar ook een omgeving voor 

ontmoeting, inspiratie en samenwerking aan nieuwe innovaties op het 

gebied van agrofood. De drie innovatiethema’s ‘Gezonde en Duurzame 

voeding’, ‘Future Farming’ en ‘Biocircular Economy’ en cross-overs naar 

logistiek en maakindustrie staan op de campus centraal. 

• Ga op ontdekking door de campus en laat je verrassen door de 

laatste onderzoeken, samenwerkingen en ontwikkelingen in de 

(glas)tuinbouwsector

• Vergroot je kennis over de sector op de kennis- en innovatiemarkt 

• Catering

BAKKER SWEET PEPPERS 
ZEESWEG 2 IN SEVENUM
Oranje paprika is erg gezond. Deze vruchtgroente bevat drie keer zoveel 

vitamine C als een sinaasappel en bezit een natuurlijke oranje kleurstof 

die goed is voor je ogen. Geen wonder dat Bakker Sweet Peppers zich 

heeft gespecialiseerd in het telen en verpakken van oranje paprika’s. De 

teelt van deze paprika is uniek in het zuiden van Nederland. Maar dit is 

niet het enige wat het bedrijf bijzonder maakt. Zo worden de paprika’s 

maximaal biologisch geteeld door natuurlijke vijanden in te zetten 

om plaaginsecten te bestrijden. Het water dat de planten in eerste instantie niet opnemen, wordt 

opnieuw gebruikt. 

Bedrijfsgrootte: 5,2 hectare / Afzet: 1,5 miljoen kg

• Bekijk het groeiproces van de paprikaplant en de paprika zelf

• Leer over de inzet van biologische bestrijders en hommels voor bestuiving

• Ervaar zelf hoe de paprika’s worden gesorteerd en verpakt

• Leer over het gebruik van steenwol als substraat (bodem) en de manier van water geven

• Je kunt de paprika’s ook zelf kopen

SCHREURS PLANTEN 
HEERSTRAAT 11 IN SEVENUM
Schreurs Planten in Sevenum is gespecialiseerd in de opkweek 

van groenteplanten voor de vollegrond. Op 11 hectare kweken ze 

verschillende soorten koolplanten, diverse slasoorten, andijvie, selderij, 

venkel en enkele kruidenplanten op in kassen voor de professionele 

teler. Dit doen ze in perspotten en trays. Sinds 2019 is Schreurs Planten 

onderdeel van de Gipmans Group in Venlo. 

• Je krijgt uitleg over de totale opkweek van groenteplanten; van 

zaaien tot afleveren

• Je ontdekt de voordelen van werken in de tuindersbranche en 

gevarieerde functies bij ons veelzijdige werkplein

• Je krijgt uitleg over omscholing, we delen actuele vacatures en er is ruimte om al jouw vragen te 

stellen

• Bekijk de stapelmachine in actie tijdens een informatieve demonstratie

• Kinderen kunnen zich uitleven in de zandbak en zich laten schminken!

WESTBURG 
NIEUW ERF 4 IN GRUBBENVORST
Even heerlijke snacktomaten als tussendoortje pakken? Niet alleen gezond maar ook nog eens een 

feestje om te eten met al die kleuren. Dus niet alleen de bekende rode snacktomaten. 

Westburg heeft dat kleurenpalet uitgebreid met gele, oranje en bruine snacktomaten en is daarmee 



 

dé kleurenspecialist in snacktomaten van Noord-Europa. Niet alleen 

de kleur is van belang, de rassen worden ook geselecteerd op smaak, 

kwaliteit en houdbaarheid. Voor een optimale teelt wordt gebruik 

gemaakt van computerdata. Duurzaamheid speelt ook een rol met 

zonnepanelen en inzet van restwarmte om de kassen te verwarmen. 

Doorzichtige emmers, bakjes en zakjes maken de mooie, fleurige 

snacktomaten meteen zichtbaar. En met het verwerken van de 

snacktomaten in topseal wordt er minder verpakking en dus plastic 

gebruikt en blijft het product mooi zichtbaar. Lekker, duurzaam gemaakt 

en een lust voor het 

oog dus.

 

Bedrijfsgrootte: 14 hectare teelt en 6.000 m2 verwerkingshal /

Afzet: 5 miljoen kg= ongeveer 500 miljoen tomaatjes

• Neem een kijkje in de verwerkingshal die in productie is
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• Bekijk hoe de snacktomaten worden verwerkt met geautomatiseerde verpakkingsmachines

• Zie de diverse verpakkingen waar de snacktomaten in terechtkomen
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verwerkt en ook in de winter is dat geen probleem door een laag stro waar ze onder staan. Zowel de 
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waar gezonde voeding vandaan komt en wat het effect van voedsel op hun gezondheid is. Kortom, de 
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• Neem een kijkje in de verwerkingshal die in productie is

• Demonstratie van draaiende machines

• Bekijk hoe de snacktomaten worden verwerkt met geautomatiseerde verpakkingsmachines

• Zie de diverse verpakkingen waar de snacktomaten in terechtkomen

• Proef de heerlijke snacktomaten van verschillende rassen

• Catering

GROENTEBEDRIJF BAETSEN 
WITVELDWEG 9 IN GRUBBENVORST
Als je het over een maestro hebt dan denk je al snel aan een 

geweldige kunstenaar. Groentebedrijf Baetsen heeft ook een 

maestro in huis, maar dan op een ander gebied. Het gaat om een 

peen van het ras maestro. Dit Franse ras is meester in de zoete 

smaak wat de wortel zeer smaakvol maakt. Maar het familiebedrijf 

weet ook wel raad met de teelt van knolselderij. Het zijn fraai 

gevormde knollen die inwendig mooi wit van kleur zijn. De peen wordt iedere dag vers gerooid en 

verwerkt en ook in de winter is dat geen probleem door een laag stro waar ze onder staan. Zowel de 

teelt als de verwerking is in eigen hand, zodat alles naar wens kan worden verwerkt en verpakt voor 

de klant. Al 28 jaar zijn ze gespecialiseerd in deze vollegrondsgroenten dus alles wordt geleverd met 

een bak aan ervaring.

Bedrijfsgrootte: 40 hectare / Afzet: 4 miljoen kg

• Zie hoe de wortelen verwerkt worden

• Bekijk hoe de peen gespoeld wordt met gerecycled water

• Ervaar van dichtbij hoe de kwaliteit wordt uitgelezen met een optische leesmachine

• Ben getuige van het schillen van de wortelen

• Proef de verrukkelijke zoete smaak van de maestro peen

BEJO  
DENENWEG 11 IN MELDERSLO
Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, 

gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop van groentezaden. 

Samen met klanten en partners in de keten verkent Bejo kansen in de 

markt en ontwikkelt innovatieve onderzoeksmethoden. Wereldwijd 

voorzien zij telers van de hoogste kwaliteit groenterassen zodat zij 

gezonde en smakelijke groenten kunnen oogsten waar consumenten van 

genieten. Nu en over 50 jaar.

Bedrijfsgrootte: locatie Melderslo, 7 hectaren kassen zaadveredeling en productie  

• Werp een blik in de wonderlijke wereld van de plantenveredeling

• Woon verschillende presentaties bij om een beter beeld te krijgen van de veredelingstechnieken 

van Bejo 

• Catering

B&B PLANT 
SWOLGENSEDIJK 10 IN MELDERSLO
B&B plant is een boomkwekerij gespecialiseerd in het kweken van heesters op stam, die uitermate 

geschikt zijn voor terras en balkon. De planten worden verkocht onder 

de naam: ‘Just Terrace’.

Het bedrijf bestaat uit twee locaties in Lottum en Melderslo. In Melderslo 

worden vooral jonge planten opgekweekt vanaf bewortelde stek en 

handveredelingen. In Lottum worden de planten verder afgekweekt tot 

leverbare producten. 

De afzet van de producten loopt voornamelijk via tuincentra en 

bouwmarkten in binnen- en buitenland. Per jaar worden er ongeveer 

350.000 planten gekweekt in meer dan 100 verschillende soorten.

Bedrijfsgrootte: 1,5 hectare kas en 4 hectare containerveld in Lottum en 1,8 hectare kas in 

Melderslo

• Bekijk de snoeimachine waar het bolletje van de plant automatisch op de stam wordt gesnoeid

• Leer over het kweekproces van planten 

• Er is een springkussen voor de kinderen

• Presentatie van het gehele assortiment terrasplanten

HENDRIX-RASING AARDBEIEN 
EIKELENBOSSERDIJK 20 IN MELDERSLO
Bij Hendrix-Rasing Aardbeien zijn ze iedere dag bezig met het zo verant-

woord en duurzaam mogelijk telen van topkwaliteit Hollandse aardbeien, 

zodat de consument kan genieten van een (h)eerlijk bakje aardbeien. 

Door het inzetten van jarenlange ervaring in de aardbeienteelt aangevuld met nieuwe kennis met 

betrekking tot trends en innovaties, willen zij ook in de toekomst aardbeien van topkwaliteit blijven 

produceren naar de wensen van de consument.

Bedrijfsgrootte locatie Melderslo: 22.500 m2 / Afzet jaarlijks: 270.000 kilogram aardbeien

• Ervaar de weg van de aardbeien, van planten tot oogsten

• Laat de lekkerste aardbeien uw smaakpapillen strelen

• Zoek de verkoeling met een verfrissend ijsje

• Maak kennis met de educatieboeren en -boerinnen van Boerderij Educatie Limburg

KOKKERELLI & STICHTING KIDS 
UNIVERSITY FOR COOKING 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO
Kinderen zijn de consument van de toekomst. Bewustwording en 

goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leeftijd helpen 

kinderen nu en op latere leeftijd bewuste(re) keuzes te maken. Dat 

weet Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking als geen ander. 

Via het lesprogramma ervaringsgerichte voedseleducatie ontdekken 

kinderen van 8 tot 12 jaar hoe leuk en lekker ‘gezond’ kan zijn. Ze leren 

waar gezonde voeding vandaan komt en wat het effect van voedsel op hun gezondheid is. Kortom, de 

kinderen beleven voeding van grond tot mond. Ze maken op een leuke manier kennis met de gehele 

voedselketen en worden gestimuleerd een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

• Tijdens Kom in de Kas geeft Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking speciale 

kookworkshops voor kinderen. Het recept is een verrassing, maar het wordt hoe dan ook 

smullen!

BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO
Het voormalige Floriadeterrein is sinds 2017 de formele thuisbasis voor Brightlands Campus Greenport 

Venlo. Op de Brightlands Campus komen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen. Het 

is dus niet alleen een terrein waar organisaties zich kunnen vestigen, maar ook een omgeving voor 

ontmoeting, inspiratie en samenwerking aan nieuwe innovaties op het 

gebied van agrofood. De drie innovatiethema’s ‘Gezonde en Duurzame 

voeding’, ‘Future Farming’ en ‘Biocircular Economy’ en cross-overs naar 

logistiek en maakindustrie staan op de campus centraal. 

• Ga op ontdekking door de campus en laat je verrassen door de 

laatste onderzoeken, samenwerkingen en ontwikkelingen in de 

(glas)tuinbouwsector

• Vergroot je kennis over de sector op de kennis- en innovatiemarkt 

• Catering

BAKKER SWEET PEPPERS 
ZEESWEG 2 IN SEVENUM
Oranje paprika is erg gezond. Deze vruchtgroente bevat drie keer zoveel 

vitamine C als een sinaasappel en bezit een natuurlijke oranje kleurstof 

die goed is voor je ogen. Geen wonder dat Bakker Sweet Peppers zich 

heeft gespecialiseerd in het telen en verpakken van oranje paprika’s. De 

teelt van deze paprika is uniek in het zuiden van Nederland. Maar dit is 

niet het enige wat het bedrijf bijzonder maakt. Zo worden de paprika’s 

maximaal biologisch geteeld door natuurlijke vijanden in te zetten 

om plaaginsecten te bestrijden. Het water dat de planten in eerste instantie niet opnemen, wordt 

opnieuw gebruikt. 

Bedrijfsgrootte: 5,2 hectare / Afzet: 1,5 miljoen kg

• Bekijk het groeiproces van de paprikaplant en de paprika zelf

• Leer over de inzet van biologische bestrijders en hommels voor bestuiving

• Ervaar zelf hoe de paprika’s worden gesorteerd en verpakt

• Leer over het gebruik van steenwol als substraat (bodem) en de manier van water geven

• Je kunt de paprika’s ook zelf kopen

SCHREURS PLANTEN 
HEERSTRAAT 11 IN SEVENUM
Schreurs Planten in Sevenum is gespecialiseerd in de opkweek 

van groenteplanten voor de vollegrond. Op 11 hectare kweken ze 

verschillende soorten koolplanten, diverse slasoorten, andijvie, selderij, 

venkel en enkele kruidenplanten op in kassen voor de professionele 

teler. Dit doen ze in perspotten en trays. Sinds 2019 is Schreurs Planten 

onderdeel van de Gipmans Group in Venlo. 

• Je krijgt uitleg over de totale opkweek van groenteplanten; van 

zaaien tot afleveren

• Je ontdekt de voordelen van werken in de tuindersbranche en 

gevarieerde functies bij ons veelzijdige werkplein

• Je krijgt uitleg over omscholing, we delen actuele vacatures en er is ruimte om al jouw vragen te 

stellen

• Bekijk de stapelmachine in actie tijdens een informatieve demonstratie

• Kinderen kunnen zich uitleven in de zandbak en zich laten schminken!

WESTBURG 
NIEUW ERF 4 IN GRUBBENVORST
Even heerlijke snacktomaten als tussendoortje pakken? Niet alleen gezond maar ook nog eens een 

feestje om te eten met al die kleuren. Dus niet alleen de bekende rode snacktomaten. 

Westburg heeft dat kleurenpalet uitgebreid met gele, oranje en bruine snacktomaten en is daarmee 



 

dé kleurenspecialist in snacktomaten van Noord-Europa. Niet alleen 
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en een lust voor het 

oog dus.

 

Bedrijfsgrootte: 14 hectare teelt en 6.000 m2 verwerkingshal /

Afzet: 5 miljoen kg= ongeveer 500 miljoen tomaatjes

• Neem een kijkje in de verwerkingshal die in productie is

• Demonstratie van draaiende machines

• Bekijk hoe de snacktomaten worden verwerkt met geautomatiseerde verpakkingsmachines

• Zie de diverse verpakkingen waar de snacktomaten in terechtkomen

• Proef de heerlijke snacktomaten van verschillende rassen

• Catering

GROENTEBEDRIJF BAETSEN 
WITVELDWEG 9 IN GRUBBENVORST
Als je het over een maestro hebt dan denk je al snel aan een 

geweldige kunstenaar. Groentebedrijf Baetsen heeft ook een 

maestro in huis, maar dan op een ander gebied. Het gaat om een 

peen van het ras maestro. Dit Franse ras is meester in de zoete 

smaak wat de wortel zeer smaakvol maakt. Maar het familiebedrijf 

weet ook wel raad met de teelt van knolselderij. Het zijn fraai 

gevormde knollen die inwendig mooi wit van kleur zijn. De peen wordt iedere dag vers gerooid en 

verwerkt en ook in de winter is dat geen probleem door een laag stro waar ze onder staan. Zowel de 

teelt als de verwerking is in eigen hand, zodat alles naar wens kan worden verwerkt en verpakt voor 

de klant. Al 28 jaar zijn ze gespecialiseerd in deze vollegrondsgroenten dus alles wordt geleverd met 

een bak aan ervaring.

Bedrijfsgrootte: 40 hectare / Afzet: 4 miljoen kg

• Zie hoe de wortelen verwerkt worden

• Bekijk hoe de peen gespoeld wordt met gerecycled water

• Ervaar van dichtbij hoe de kwaliteit wordt uitgelezen met een optische leesmachine

• Ben getuige van het schillen van de wortelen

• Proef de verrukkelijke zoete smaak van de maestro peen

BEJO  
DENENWEG 11 IN MELDERSLO
Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, 

gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop van groentezaden. 

Samen met klanten en partners in de keten verkent Bejo kansen in de 

markt en ontwikkelt innovatieve onderzoeksmethoden. Wereldwijd 

voorzien zij telers van de hoogste kwaliteit groenterassen zodat zij 

gezonde en smakelijke groenten kunnen oogsten waar consumenten van 

genieten. Nu en over 50 jaar.

Bedrijfsgrootte: locatie Melderslo, 7 hectaren kassen zaadveredeling en productie  

• Werp een blik in de wonderlijke wereld van de plantenveredeling

• Woon verschillende presentaties bij om een beter beeld te krijgen van de veredelingstechnieken 

van Bejo 

• Catering

B&B PLANT 
SWOLGENSEDIJK 10 IN MELDERSLO
B&B plant is een boomkwekerij gespecialiseerd in het kweken van heesters op stam, die uitermate 

geschikt zijn voor terras en balkon. De planten worden verkocht onder 

de naam: ‘Just Terrace’.

Het bedrijf bestaat uit twee locaties in Lottum en Melderslo. In Melderslo 

worden vooral jonge planten opgekweekt vanaf bewortelde stek en 

handveredelingen. In Lottum worden de planten verder afgekweekt tot 

leverbare producten. 

De afzet van de producten loopt voornamelijk via tuincentra en 

bouwmarkten in binnen- en buitenland. Per jaar worden er ongeveer 

350.000 planten gekweekt in meer dan 100 verschillende soorten.

Bedrijfsgrootte: 1,5 hectare kas en 4 hectare containerveld in Lottum en 1,8 hectare kas in 

Melderslo

• Bekijk de snoeimachine waar het bolletje van de plant automatisch op de stam wordt gesnoeid

• Leer over het kweekproces van planten 

• Er is een springkussen voor de kinderen

• Presentatie van het gehele assortiment terrasplanten

HENDRIX-RASING AARDBEIEN 
EIKELENBOSSERDIJK 20 IN MELDERSLO
Bij Hendrix-Rasing Aardbeien zijn ze iedere dag bezig met het zo verant-

woord en duurzaam mogelijk telen van topkwaliteit Hollandse aardbeien, 

zodat de consument kan genieten van een (h)eerlijk bakje aardbeien. 

Door het inzetten van jarenlange ervaring in de aardbeienteelt aangevuld met nieuwe kennis met 

betrekking tot trends en innovaties, willen zij ook in de toekomst aardbeien van topkwaliteit blijven 

produceren naar de wensen van de consument.

Bedrijfsgrootte locatie Melderslo: 22.500 m2 / Afzet jaarlijks: 270.000 kilogram aardbeien

• Ervaar de weg van de aardbeien, van planten tot oogsten

• Laat de lekkerste aardbeien uw smaakpapillen strelen

• Zoek de verkoeling met een verfrissend ijsje

• Maak kennis met de educatieboeren en -boerinnen van Boerderij Educatie Limburg

KOKKERELLI & STICHTING KIDS 
UNIVERSITY FOR COOKING 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO
Kinderen zijn de consument van de toekomst. Bewustwording en 

goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leeftijd helpen 

kinderen nu en op latere leeftijd bewuste(re) keuzes te maken. Dat 

weet Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking als geen ander. 

Via het lesprogramma ervaringsgerichte voedseleducatie ontdekken 

kinderen van 8 tot 12 jaar hoe leuk en lekker ‘gezond’ kan zijn. Ze leren 

waar gezonde voeding vandaan komt en wat het effect van voedsel op hun gezondheid is. Kortom, de 

kinderen beleven voeding van grond tot mond. Ze maken op een leuke manier kennis met de gehele 

voedselketen en worden gestimuleerd een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

• Tijdens Kom in de Kas geeft Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking speciale 

kookworkshops voor kinderen. Het recept is een verrassing, maar het wordt hoe dan ook 

smullen!

BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO
Het voormalige Floriadeterrein is sinds 2017 de formele thuisbasis voor Brightlands Campus Greenport 

Venlo. Op de Brightlands Campus komen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen. Het 

is dus niet alleen een terrein waar organisaties zich kunnen vestigen, maar ook een omgeving voor 

ontmoeting, inspiratie en samenwerking aan nieuwe innovaties op het 

gebied van agrofood. De drie innovatiethema’s ‘Gezonde en Duurzame 

voeding’, ‘Future Farming’ en ‘Biocircular Economy’ en cross-overs naar 

logistiek en maakindustrie staan op de campus centraal. 

• Ga op ontdekking door de campus en laat je verrassen door de 

laatste onderzoeken, samenwerkingen en ontwikkelingen in de 

(glas)tuinbouwsector

• Vergroot je kennis over de sector op de kennis- en innovatiemarkt 

• Catering

BAKKER SWEET PEPPERS 
ZEESWEG 2 IN SEVENUM
Oranje paprika is erg gezond. Deze vruchtgroente bevat drie keer zoveel 

vitamine C als een sinaasappel en bezit een natuurlijke oranje kleurstof 

die goed is voor je ogen. Geen wonder dat Bakker Sweet Peppers zich 

heeft gespecialiseerd in het telen en verpakken van oranje paprika’s. De 

teelt van deze paprika is uniek in het zuiden van Nederland. Maar dit is 

niet het enige wat het bedrijf bijzonder maakt. Zo worden de paprika’s 

maximaal biologisch geteeld door natuurlijke vijanden in te zetten 

om plaaginsecten te bestrijden. Het water dat de planten in eerste instantie niet opnemen, wordt 

opnieuw gebruikt. 

Bedrijfsgrootte: 5,2 hectare / Afzet: 1,5 miljoen kg

• Bekijk het groeiproces van de paprikaplant en de paprika zelf

• Leer over de inzet van biologische bestrijders en hommels voor bestuiving

• Ervaar zelf hoe de paprika’s worden gesorteerd en verpakt

• Leer over het gebruik van steenwol als substraat (bodem) en de manier van water geven

• Je kunt de paprika’s ook zelf kopen

SCHREURS PLANTEN 
HEERSTRAAT 11 IN SEVENUM
Schreurs Planten in Sevenum is gespecialiseerd in de opkweek 

van groenteplanten voor de vollegrond. Op 11 hectare kweken ze 

verschillende soorten koolplanten, diverse slasoorten, andijvie, selderij, 

venkel en enkele kruidenplanten op in kassen voor de professionele 

teler. Dit doen ze in perspotten en trays. Sinds 2019 is Schreurs Planten 

onderdeel van de Gipmans Group in Venlo. 

• Je krijgt uitleg over de totale opkweek van groenteplanten; van 

zaaien tot afleveren

• Je ontdekt de voordelen van werken in de tuindersbranche en 

gevarieerde functies bij ons veelzijdige werkplein

• Je krijgt uitleg over omscholing, we delen actuele vacatures en er is ruimte om al jouw vragen te 

stellen

• Bekijk de stapelmachine in actie tijdens een informatieve demonstratie

• Kinderen kunnen zich uitleven in de zandbak en zich laten schminken!
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HENDRIX-RASING AARDBEIEN MELDERSLO

KOKKERELLI & STICHTING KIDS UNIVERSITY FOR COOKING VENLO 

BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO

• Tijdens Kom in de Kas worden foto’s en filmopnames gemaakt, voor gebruik op 
social media, de website en ter promotie van 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.

HOOFDSPONSORS
Hagens Verpakkingen
Fossa Eugenia
Cogas climate control 
Sun-Power Agro Uitzendbureau B.V.
Kekkilä-BVB Grubbenvorst
Frankort & Koning
Arvalis
Gemeente Horst aan de Maas

SUBSPONSORS
Cuppen Logistics
Koenen en Co Accountants en Adviseurs
ACB Transportbanden & Onderdelen 
Wymo Venlo BV
Vitelia Agrocultuur
VTI Horst
Enza Zaden Benelux
Horticoop Technical Services
Gemeente Venlo

VOLG ONS: FACEBOOK.COM/KOMINDEKASLIMBURG

ROUTE- EN 
INFORMATIEBOEKJE 
2023

Partners:Subsponsor:

STERSPONSORS
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
ZON fruit & vegetables
New Energy Systems
Maurice Kassenbouw 
Mertens
Frenken-Tonnaer
Waterschap Limburg

SPONSORS
Verstegen Sevenum BV
Christiaens Agro Systems
Compas Agro
AH-TS Technical support Food&Agri
Vohamij intern transport
Rijk Zwaan
BASF’s vegetable seeds business
Technoservice Nederland, industrieel 
onderhoud- las en constructiewerk
G-heldens plaagdierbeheersing
Kurstjens Recycling BV
Jenniskens tuinbouwloonbedrijf & 
cultuurtechniek
Mercuur Smart Logistics
OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV
Limgroup
Syngenta Seeds BV
Lensli Substrates
AgroEnergy
Rienties tuinmachines
Novisem
Yuverta
AB Werkt
Hazera

Lenders prei- en aspergeplanten
Sismatec
Grodan

KOKKERELLI & STICHTING KIDS UNIVERSITY FOR COOKING  
BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO 

AUTO’S EN FIETSERS
Voor het evenement is een route uitgezet langs alle deelnemende locaties, op de 
plattegrond is deze zichtbaar. Gebruik ook je eigen navigatiesysteem, alleen langs de 
fietsroute van Groentebedrijf Baetsen naar de Brightlands Campus Greenport Venlo én van 
de campus tot Bakker Sweet Peppers staan borden. Bij iedere locatie is een fietsenstalling 
en parkeergelegenheid. Voor ieders veiligheid vragen wij je om de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op de verschillende locaties op te volgen. 
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Horticoop Technical Services
Gemeente Venlo

VOLG ONS: FACEBOOK.COM/KOMINDEKASLIMBURG

ROUTE- EN 
INFORMATIEBOEKJE 
2023

Partners:Subsponsor:

STERSPONSORS
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
ZON fruit & vegetables
New Energy Systems
Maurice Kassenbouw 
Mertens
Frenken-Tonnaer
Waterschap Limburg

SPONSORS
Verstegen Sevenum BV
Christiaens Agro Systems
Compas Agro
AH-TS Technical support Food&Agri
Vohamij intern transport
Rijk Zwaan
BASF’s vegetable seeds business
Technoservice Nederland, industrieel 
onderhoud- las en constructiewerk
G-heldens plaagdierbeheersing
Kurstjens Recycling BV
Jenniskens tuinbouwloonbedrijf & 
cultuurtechniek
Mercuur Smart Logistics
OBN Ongedierte Bestrijding Nederland BV
Limgroup
Syngenta Seeds BV
Lensli Substrates
AgroEnergy
Rienties tuinmachines
Novisem
Yuverta
AB Werkt
Hazera

Lenders prei- en aspergeplanten
Sismatec
Grodan

KOKKERELLI & STICHTING KIDS UNIVERSITY FOR COOKING  
BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO 
VILLAFLORAWEG 1 IN VENLO 

AUTO’S EN FIETSERS
Voor het evenement is een route uitgezet langs alle deelnemende locaties, op de 
plattegrond is deze zichtbaar. Gebruik ook je eigen navigatiesysteem, alleen langs de 
fietsroute van Groentebedrijf Baetsen naar de Brightlands Campus Greenport Venlo én van 
de campus tot Bakker Sweet Peppers staan borden. Bij iedere locatie is een fietsenstalling 
en parkeergelegenheid. Voor ieders veiligheid vragen wij je om de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op de verschillende locaties op te volgen. 

KOM IN DE KAS WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

ZONDAG  2 APRIL 2023

KOM IN DE KAS
11.00 – 16.00 UUR

SCHREURS PLANTEN
HEERSTRAAT 11 IN SEVENUM

GROENTEBEDRIJF BAETSEN 
WITVELDWEG 9 IN GRUBBENVORST 

B&B PLANT 
SWOLGENSEDIJK 10 IN MELDERSLO

HENDRIX-RASING AARDBEIEN 
EIKELENBOSSERDIJK 20 IN MELDERSLO

BAKKER SWEET PEPPERS 
ZEESWEG 2 IN SEVENUM

WESTBURG 
NIEUW ERF 4 IN GRUBBENVORST

BEJO 
DENENWEG 11 IN MELDERSLO  

DEELNEMENDE BEDRIJVEN
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ZONDAG  
2 APRIL 2023
11.00 – 16.00 UUR

KOM IN DE KAS
KOMINDEKAS.NL

HORST AAN DE MAAS – 
VENLO

BAKKER SWEET PEPPERS SEVENUM

SCHREURS PLANTEN SEVENUM 

WESTBURG GRUBBENVORST

GROENTEBEDRIJF BAETSEN GRUBBENVORST

BEJO MELDERSLO

B&B PLANT MELDERSLO

HENDRIX-RASING AARDBEIEN MELDERSLO

KOKKERELLI & STICHTING KIDS UNIVERSITY FOR COOKING VENLO 

BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO

• Tijdens Kom in de Kas worden foto’s en filmopnames gemaakt, voor gebruik op 
social media, de website en ter promotie van 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.
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