
Oude Herenweg
in Voorhout en

Akervoorderlaan 
in Lisse

Overige activiteiten
Op alle bedrijven worden extra activiteiten 
georganiseerd: 

  	Uitleg over de geschiedenis van het
   gebied bij de Historische Kring Voorhout
   (bedrijf no. 1) en de 
   Vereniging Oud Lisse
   (bedrijf no. 5).

  

	 	Een imker toont zijn bijenvolk en
  geeft uitleg over bijen houden, 
  honing en kaarsen maken bij 
  bedrijf no. 2.

	De Agrarische Natuur- en Landschaps
 Vereniging Geestgrond geeft uitleg 
 over natuur- en landschapsprojecten 
 bij bedrijf no. 3.

	Het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelt over de 
 waterkwaliteit en over de Fosfaatproef die bij bedrijf no. 4
 is gedaan.

	Er is een skelterbaan voor de jeugd
 bij bedrijf no. 5.

	Houtkunstenaar Sven van Os maakt
 houtsculpturen met een kettingzaag
 bij bedrijf no. 5.

Meer informatie: www.bollenstreekinbedrijf.nl

Wij heten u van harte 
welkom op de Open Dag 

Bollenstreek in Bedrijf
Bollenstreek in Bedrijf is een initiatief van 
de Koninklijke Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur (KAVB) en de 
Land- en Tuinbouworganisatie Noord 
(LTO Noord).

Sponsors:

www.bollenstreekinbedrijf.nl

Agrarische bedrijven 
in de Bollenstreek 

openen hun deuren
van 10.00 tot 16.00 uur

zaterdag
8 augustus 2015

Hoogheemraadschap van

R i j n l a n d



Bollenstreek 
in Bedrijf 2015
Een kijkje nemen bij een bloemen- of bollenkweke-
rij, een bloembollenexportbedrijf of een landbouw-
mechanisatiebedrijf? Praten met vakmensen over 
de geheimen van het vak? 
Dat kan op zaterdag 8 augustus 2015. Dan bent u 
welkom op vijf agrarische bedrijven aan de Oude 
Herenweg in Voorhout en de Akervoorderlaan in 
Lisse. De bedrijven zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur 
geopend voor het publiek.

Adr. Jansze en Zn.
Oude Herenweg 16b
Voorhout
www.detulperij.nl

Bloembollenkwekerij

Deze bloembollen-
kwekerij van tulpen en
narcissen op 4,5 hec-
tare grond heeft ook
een toeristische afde-

ling, De Tulperij. Familiebedrijf in de derde generatie, 
waarin man en vrouw samenwerken, in de drukke tijd 
ondersteund door 3 scholieren.
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In Voorhout en Lisse
De bedrijven liggen aan de Oude Herenweg en de Aker-
voorderlaan in Voorhout, in het landelijk gebied tussen 
Voorhout en Lisse-De Engel. De route langs de vijf bedrijven 

is ongeveer 600 meter. lang. 
Er rijdt een treintje langs het 
parcours. Fietsen en auto’s kunt 
u parkeren bij de bedrijven.

RuRo-Plant
Oude Herenweg 18
Voorhout
www.ruro-plant.nl

Dahlia 
veredelingsbedrijf

Dit bedrijf is een samen-
werkingsverband van 
Jan van Ruiten en René 
Rotteveel. 

Zij kweken dahlia’s en brengen nieuwe rassen dahlia’s op 
de markt. RuRo-Plant heeft de beschikking over 1500 m2 
grond en een kas. De dahliashowtuin staat in augustus 
in bloei.

 N.L.J. Rotteveel
Oude Herenweg 20
Voorhout

Bloemenkwekerij

In dit eenmansbedrijf 
teelt Nico Rotteveel 
narcissen en hyacinten. 
Het bedrijf is in 1975 
gestart op 5 hectare 
grond. 

Behalve de eigenaar werken er 2 losse seizoenskrachten. 
U kunt hier informatie krijgen over de teelt en vermeerdering 
van hyacinten.

Fa. Bisschops
Oude Herenweg 22
Voorhout
www.fabisschops.nl

Bloembollen- en
bloemenkwekerij

Kwekerij met 10 hecta-
re narcissen en 12 hec-
tare  dahlia’s. 
Het is een familiebedrijf 

in de derde generatie, met op dit moment twee 
bedrijfshoofden. In de winter worden er narcissen op pot 
geteeld en daarna dahlia’s gestekt. 

H. van Gerven
 Mechanisatie BV

Akervoorderlaan 22
Lisse
www.gerven-
mechanisatie.nl

Landbouw-
mechanisatiebedrijf

Dit bedrijf is opgericht 
in 1979. Het heeft ver-
schillende dealerschap-

pen. Hier bouwt en ontwikkelt men machines voor de 
bollen- en vasteplantenteelt. Er werken 3 personeelsleden.
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Aan Bollenstreek
in Bedrijf 2015 
doen de volgende 
bedrijven mee:






 


