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Gerbera’s | Gerberas 
Gerberaplanten nemen we uitsluitend af bij 
vooraanstaande veredelaars, zoals Schreurs en 
Florist Holland. Doordat we onze planten 
gesegmenteerd vervangen, kunnen we jaarrond 
leveren. Op elk moment hebben we maar liefst 
circa 200.000 planten in productie.  

Ons productieproces wordt gekenmerkt door 
een ui tgekiende mix van innovat ieve 
technologie en ambachtelijk handwerk. Het 
plukken gebeurt bijvoorbeeld handmatig, terwijl 
de bloemen met behulp van camera’s worden 
gesorteerd op diameter, steellengte en 
kromming. 

We only source gerbera plants from leading 
breeders such as Schreurs and Florist Holland. 
Replacing our plants in segments enables us to 
supply all year round. At any given moment we 
have no less than approximately 200,000 plants 
in production.  

Our production process is characterised by a 
sophisticated mix of innovative technology and 
craftsmanship. The picking is carried out by 
hand, while the flowers are sorted by diameter, 
stem length and curvature using cameras.  

Gerbera Mini

Gerbera



       Unieke combinatie | A unique combination 
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk is een veelzijdig 
bedrijf dat twee zeer verschillende producten 
levert: snijgerbera’s en potplanten. Welk 
product u ook kiest, u kunt rekenen op levering 
jaarrond en de hoogst mogelijke kwaliteit.  
We kweken ruim 4,5 miljoen potplanten en 16 
miljoen gerbera’s per jaar. via bloemenveiling 
FloraHolland vinden deze hun weg naar 
klanten in Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Rusland en diverse andere landen.  
Onze bloemen en planten zijn lang houdbaar 
en voldoen aan de strenge normen van de 
Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland 
(VBN). Onze aandacht voor duurzaamheid 
blijkt uit onze milieukeurmerken MPS-A, MPS-
GAP en sociaal keurmerk MPS-SQ.  
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk is een echt 
familiebedrijf met korte lijnen en een grote 
betrokkenheid. Onze geschiedenis gaat terug tot 
de jaren 60 van de vorige eeuw. Vandaag de 
d a g h e b b e n w e c i r c a 6 0 b e t r o k k e n 
medewerkers in dienst en wordt geleid door de 
derde generatie: Jaré en Johan Reijm. 

Kwekerij Reijm Nieuwerkerk is a versatile 
nursery that supplies two very different 
products: gerberas and pot plants. Whichever 
product you choose, you can rely on the highest 
possible quality and deliveries the whole year 
round. We cultivate more than 4.5 million pot 
plants and 16 million gerberas per year. These 
products find their way via FloraHolland flower 
auction to Germany, France, England, Russia 
and various other countries. 
Our flowers and plants have a long shelf life 
and meet he strict standards of the Dutch 
Flower Auctions Associaton (VBN). Our 
attention for sustainability is apparent from our 
environmental labels MPS-A, MPS-GAP and the 
social label MPS-SQ. 
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk is a true family 
business with short reporting lines and a great 
commitment. Our history goes back to the 
n i n e t e e n s i x t i e s . To d ay w e e m p l o y 
approximately 60 committed mployees and the 
company is run by the third generation: Jaré and 
Johan Reijm. 

Altijd op tijd
Vanwege de grootte van ons assortiment en het 
hoge aantal leveringen hebben we een 
transportbedrijf opgericht: Co van Es Transport. 
Hierdoor kunnen we een tijdige en goede 
levering garanderen. De verkoop gebeurt door 
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk zelf, maar dit 
gebeurt ook via andere verkoopkanalen en -
g roepen , zoa l s Min i Gerbe ra Focus , 
FloraMondo, Comfort Plant Group en Hoekhuis 
Bloemgroep. 

Always on time
Due to the size of our product range and the 
high number of deliveries, we have established 
a transport company: Co va Es Transport. We 
can thus guarantee timely and good delivery. 
Sales are handled by Kwekeri j Reijm 
Nieuwerkerk and other channels, like Mini 
Gerbera Focus, Floramondo, Comfort Plant 
Group and Hoekhuis Bloemgroep.  



     ‘Het Nieuwe Telen’ | ‘The New Cultivation’ 
Sinds 2014 wordt er bij Kwekerij Reijm 
Nieuwerkerk in een deel van de kas geteeld 
volgens 'Het Nieuwe Telen'. Het Nieuwe Telen 
(HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze 
met een optimale productie. Deze nieuwe 
teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt 
onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Dit 
resultaat wordt behaald door actieve ventilatie. 
Door het bijmengen van buitenlucht kunnen we 
de kas ontvochtigen. Er kan nu met een lager 
energieverbruik hetzelfde aantal gerbera’s 
worden geproduceerd. Het continu verversen 
van de lucht geeft een optimaal microklimaat 
onderin het gewas. De bloem is daardoor 
minder gevoelig voor schimmelziektes zoals 
Botrytis. 

Since 2014 Reijm Nieuwerkerk cultivates 
according to ‘The New Cultivation’. The New 
Cultivation (HNT) is an energy efficient 
cultivation method with a production that is 
optimal. This new method focus on the flowers 
and avoids unnecessary use of fossil fuels. This 
can be achieved with an active ventilation 
system. By mixing the air from outside with the 
air on the inside, we can dehumidify the 
greenhouse. This results in an equal amount of 
produced gerberas but with a lower energy 
consumption. With continuous refreshing the 
air, we obtain an optimal microclimate in the 
bottom of the crops, as a result, the flower is 
less sensitive for fungal diseases like for 
example Botrytis.  

 

MoreLIPS® 
"Show your love, MoreLIPS® to share”

MoreLIPS® is een plantenlabel dat zich vooral 
richt op de emotionele waarde van planten. Met 
MoreLIPS® geven we meer dan enkel een 
plantje, we geven een kus, we geven liefde en 
tonen vriendschap. 

MoreLIPS® is ideaal als geschenkje aan 
vrienden, familie, ... of aan jezelf! 

Don’t just give a plant, with MoreLIPS®  
you will show your love to your friend, family or 
your partner: I give you a kiss… I give you 
MoreLIPS®.  

MoreLIPS® is the ideal gift for friends, family,... 
or just for yourself!  

 



Potplanten | Pot plants 
De stekken importeren we zelf in samenwerking 
met onze vaste leveranciers uit Midden-
Amerika, zodat we er zeker van zijn dat we 
enkel de hoogste standaard in huis halen. 
Dankzij een vernieuwend productieproces 
groeien deze vervolgens in de kas uit tot 
volwaardige planten van hoge kwaliteit. Door 
ons geavanceerde voorraadbeheersysteem 
kunnen we op elk willekeurig moment precies 
zien welke planten we op voorraad hebben. 
Hierdoor kunnen we snel en nauwkeurig 
inspelen op bestellingen van klanten. De 
planten worden pas uit de kas gehaald als ze op 
transport gaan, met een optimale kwaliteit als 
resultaat.  

We import the cuttings ourselves in association 
with our regular suppliers from Central America 
to ensure that we only receive the highest 
standard. thanks to a high standard and 
innovative production process, these plants 
grow into high-quality mature plants. Through 
our advanced stock management system, we 
can see precisely which plants ew have in stock 
at any given moment. This enables us to 
respond quickly and accurately to orders from 
our customers. The plants are taken out of the 
greenhouse only when they are ready for 
transport, resulting in optimal quality.  

 

Luxe Mix in Chipwood Pot

De planten kunnen worden 

geleverd met verschillende 

toegevoegde waarden.

The plants can be 

supplied with various 

added values.



Gewoon goed in gerbera’s | Simply good in gerberas 
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk levert een 
uitgebreid assortiment van hoogwaardige 
gerbera’s. Grootbloemig of mini; dubbel, 
halfdubbel of enkel en in een groot aantal 
verschillende kleuren; de wens van de klant 
staat bij ons centraal. 

Reijm Nieuwerkerk is aangesloten bij de 
FlowerRacket Group (die in Nederland het 
FlowerRacket® voert) en Mini Gerbera Focus 
(een groep kwekers die grote leveringen 
verzorgt). Hierdoor kunnen we de gerbera’s in 
verschillende verpakkingen leveren: los in 
water, in dozen, in Flowerrackets of in 
Diamondrackets.  

Kwekerij Reijm Nieuwerkerk supplies an 
extensive range of high-quality gerberas. Large 
flowered or mini, double, semi-double or single 
and in a large number of different colours - the 
requirements of our customers are paramount. 

Kwekerij Reijm Nieuwerkerk is affiliated with 
the Flower Racket Group (in the Netherlands 
operating under the trade mark Flowerracket®) 
and Mini Gerbera Focus (a group of growers 
who deliver large quantities). Therefore we can 
deliver the gerberas in different packagings: 
loose in water, in boxes, in Flowerrackets or in 
Diamondrackets.  

 

Passie voor potplanten | Passion for potplants 
Kwekerij Reijm Nieuwerkerk biedt een ruime 
keuze aan kwalitatief hoogwaardige potplanten. 
Dracaena, Areca, Musa zijn de soorten die wij 
leveren. Alle soorten zijn verkrijgbaar in 
verschillende potmaten, stamlengte en totale 
lengte. Maatwerk staat hierbij centraal: wij 
kunnen de planten met of zonder ompot 
leveren, desgewenst met barcode, prijsstickers 
of gebruiksaanwijzing. Het enige dat u als klant 
nog hoeft te doen, is de plant in de winkel te 
plaatsen.  

Kwekerij Reijm Nieuwerkerk has a wide choice 
of high-quality pot plants. Draceana, Areca and 
Musa are varieties that we supply. All varieties 
are available in various pot sizes, stem length 
and total length. Customisation is paramount - 
we can deliver the plants with or without 
ornamental pots, with or without bar codes, 
price stickers or instructions for use. The only 
thing you, as the customer, need to do is to 
place the plant in the shop. 


