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Bollenstreek in Bedrijf is een initiatief van  

de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor  

Bloembollencultuur (KAVB) en LTO Noord. 

Maak kennis met de agrarische sector in de Duin-  

en Bollenstreek, de ondernemers en hun producten. 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS:

SCAN MIJ SCAN MIJ

EXTRA 
ACTIVITEITEN

Op alle bedrijven worden extra activiteiten georganiseerd, 
die te maken hebben met landschap, natuur en historie.

De Agrarische Natuur- en 

Landschapsvereniging Geestgrond toont 

haar projecten voor agrarisch natuurbeheer 

bij nr. 2

Het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft 

uitleg over waterbeheer en waterkwaliteit in 

de Bollenstreek bij nr. 3

Bij de Historische kring Voorhout kun je 

alles te weten komen over de geschiedenis 

van Voorhout bij bedrijf nr. 1

Museum De Zwarte Tulp, het museum over 

de bloembollencultuur in Lisse, is te gast bij 

nr. 6

De Werkgroep Bollenerfgoed van het 

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en 

Bollenstreek geeft informatie over behoud 

van bollenschuren bij nr. 5

Ook voor kinderen is er van alles te zien 

en te doen bij de bedrijven. Er staat een 

springkussen bij nr. 1

Een imker toont zijn bijenvolk en geeft 

uitleg over bijen houden en honing maken 

bij nr. 4

CultuurhistorieMarca Bultink Communicatie

MEER INFO? 

SCAN DE QR-CODES 

OF KIJK OP: 

BIT.LY/OPENDAGBIB



Altijd al een kijkje willen nemen bij een bloembollenkwekerij, 

een bollenexportbedrijf of een vasteplantenkwekerij? Of vragen 

willen stellen aan kwekers over de geheimen van het vak? 

Dat kan allemaal tijdens de jaarlijkse Agrarische Open Dag 

Bollenstreek in Bedrijf op zaterdag 13 augustus 2022. Dit jaar 

zetten zes agrarische bedrijven aan de Prinsenweg, Frank van 

Borselenlaan en Teylingerlaan in Voorhout van 10.00 uur tot 

16.00 uur hun deuren open voor het publiek.

PRINSENWEG EN OMGEVING IN VOORHOUT 

Vier van de zes deelnemende bedrijven liggen aan de 

Prinsenweg; de andere twee aan de Frank van Borselenlaan 

en de Teylingerlaan in Voorhout. 

De route is ongeveer 3 kilometer lang. Fietsen en auto’s kun 

je parkeren bij de bedrijven. Er rijdt een treintje langs de route, 

waar je op en af kunt stappen. 

1. KALLALAND EN AGRIKO

KWEKERIJ VAN CALLA’S

Prinsenweg 30, Voorhout
www.kallaland.nl / www.agriko.nl

Kwekerij Kallaland van de broers Jan 

en Ton Kortekaas is gespecialiseerd in de teelt van calla’s.  

De kleurige bloemen bloeien van mei tot oktober buiten  

op het veld. In hun bedrijf Agriko produceren zij de knollen  

voor de calla’s.

2. THEO VAN ITERSON

BLOEMENKWEKERIJ

Prinsenweg 28, Voorhout

Kweker Theo van Iterson is 

gespecialiseerd in de teelt van de 

kattenstaartamarant, ofwel Amaranthus Caudatus Spider, die 

hij zelf ontwikkelde. Deze plant met rode pluimen groeit in de 

kas en in de volle grond.

3. C.C.A. VAN DER VLUGT &ZN

BLOEMBOLLENKWEKERIJ

Prinsenweg 22, Voorhout
www.ccavdvlugt.nl

Kwekers Charles en Martijn van der Vlugt  

telen hyacinten, tulpen, narcissen en krokussen. Dit doen zij 

zowel in de volle grond als ’s winters in de kas. Daar broeien zij 

snijhyacinten en pothyacinten.

4. T.J.M. LEENEN 

BLOEMEN - EN 

BOLLENKWEKERIJ

Prinsenweg 16a, Voorhout

Theodoor en Martijn Leenen telen 

narcissen en bijzondere snijbloemen en bolgewassen. Het 

familiebedrijf (2006) is gespecialiseerd in veredeling van 

bloemen. Dat is het produceren van nieuwe variëteiten en 

kleuren.

5. MATTH. VERDEGAAL

BLOEMBOLLENTEELT  

EN -HANDEL

Frank van Borselenlaan 4, Voorhout
www.matthverdegaal.nl

Bollenbedrijf Matth. Verdegaal (1898) is gespecialiseerd in 

hyacinten, maar verhandelt ook tulpen en narcissen. Hier zie 

je hoe bloembollen ’s zomers worden bewaard en behandeld, 

zodat ze volgend jaar weer prachtig bloeien.

6. LOONBEDRIJF SALMAN

AGRARISCH LOONBEDRIJF

Teylingerlaan 7, Voorhout
www.loonbedrijfsalman.nl

Houd je van trekkers en machines: 

neem dan een kijkje bij Agrarisch Loonbedrijf Salman.  

Dit bedrijf verleent diensten aan agrariërs, zoals frezen en 

maaien, maar doet ook grasbouw, graafwerk en grondwerk.
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