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Henk Gertsen en Gerrit Peeters:

‘Kassen openstellen meer dan ooit
nodig in de Overbetuwe’

Henk Gertsen: “In de gemeenteraad moeten we keer op keer uitleggen wat het belang van de tuinbouw en het vestigingsgebied Bergerden is.”

Nijmegen, Arnhem en Huissen bouwen
allemaal grote nieuwbouwwijken, vol
met mensen die weinig binding hebben
met de tuinbouw. Het antwoord op
de vraag of Kom in de Kas in de Overbetuwe nog zin heeft, is dan ook volmondig: meer dan ooit. Tegelijkertijd
wordt het lastiger om deelnemende
bedrijven te vinden.
Een gesprek met Henk Gertsen is goed tegen
de vooroordelen. Behalve voorzitter van de
stichting Kom in de Kas Overbetuwe/De
Liemers is hij onder andere gemeenteraadslid
(CDA), voorzitter van de tuindervereniging
STOL, voorzitter van de stichting Herstructurering Tuinbouw Betuwe-Oost en nog veel
meer. Een zeer goed geïnformeerd man dus.
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Vooroordeel één
Het eerste vooroordeel: met Kom in de Kas
trek je steeds dezelfde mensen. “We hebben
vorig jaar in de nieuwe wijken van Huissen,
Arnhem en Nijmegen extra folders verspreid.
Het resultaat was dat er enorm veel nieuwe
mensen kwamen. Ze stappen op de fiets en
rijden de hele route”, vertelt Gertsen.
Ook secretaris Gerrit Peeters benadrukt
dat de tuinbouw nog steeds voor veel mensen
die er omheen wonen, onbekend terrein is.
“Vies, overmatig hard werken en veel gifgebruik. Met dat soort ideeën komen ze binnen.
En we zien elk jaar weer hoeveel mensen er
verrast zijn dat het heel anders is. De jeugd
komt op het idee dat ze hier kunnen werken.
Bij AB Oost – waar ik werkte voordat ik naar
AB Brabant overstapte – klopten ná Kom in de
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Kas altijd nieuwe mensen aan met de vraag
of er werk was.”

Vooroordeel twee
Het tweede vooroordeel: in een echte
tuinbouwgemeente voegt Kom in de Kas niet
zo veel toe. Lent en Huissen/Angeren zijn van
oudsher tuinbouwkernen, dus daar is veel
goodwill. Klopt ook niet. “In de gemeenteraad
moeten we keer op keer uitleggen wat het
belang van de tuinbouw en het vestigingsgebied Bergerden is. De tuinbouw is de belangrijkste werkgever in de gemeente Lingewaard,
maar dat besef zit er onvoldoende in”, vertelt
de voorzitter. Dus organiseren ze naast de
algemene activiteiten voor het grote publiek
ook op zondag een speciale bustocht voor
genodigden, raadsleden en ambtenaren. In de

bezoeken”, zegt Gertsen. Veel van de activiteiten zijn nu verplaatst naar de bedrijven zelf;
de mensen blijven daar dan ook wat langer
hangen.

Jaarrond openstelling
Vorig jaar heeft in de Bommelerwaard en
Nieuwveen een pilot gelopen om bedrijven
(vrijwel) jaarrond open te stellen voor
groepen. Dit jaar wordt dat uitgebreid naar
negen regio’s, waaronder de Overbetuwe/De
Liemers. “Een groep belangstellenden kan
zich centraal aanmelden en de Kom in de Kas
organisatie zoekt dan een geschikte regio in
de buurt. Per regio zijn er één of twee
bedrijven op afspraak te bezoeken. De telers
krijgen daarvoor een vergoeding. Er waren
altijd al excursies mogelijk, maar het voordeel
is nu de centrale aanpak. Zo kun je de
drempel verlagen en een eenduidige boodschap brengen”, vertelt Gertsen.

Kom in de Kas is niet de enige gelegenheid waarbij mensen in de buurt kennis maken met
kwekerij de Molenhoek en mede-eigenaar Otto Basten. Door de eigen winkel heeft het bedrijf
steeds veel aanloop.
Liemers heeft dat vorig jaar goed gewerkt.
De ‘bijscholing’ van politici is belangrijk
vanwege voortdurende discussies over
Bergerden. Daar ligt nog 70 ha klaar voor
uitgifte, maar de laatste tijd loopt het niet.
De reden is de crisis in de tuinbouw, maar
in de lokale politieke discussies wordt al snel
de hele tuinbouw ten grave gedragen.
Gelukkig blijft de provincie Gelderland
onverkort achter Bergerden als groeigebied
staan. Gertsen hoopt dat gedeputeerde
Markink tijdens de opening van Kom in de
Kas bij het bedrijf Karma Plants met positief
nieuws komt over de provinciale verplaatsingsregeling, die momenteel op slot zit.

Vooroordeel drie
Het derde vooroordeel: elke teler vindt Kom
in de Kas erg belangrijk. Dit klopt zeker, maar
het wordt steeds lastiger om voldoende
interessante bedrijven te vinden, constateert
Peeters. “Door de crisis wordt het toch wat
problematisch. Sommige ondernemers
zeggen: ik kan dat er nu niet bij hebben. Bij
de vruchtgroenten is de angst voor ziekten
een toenemend probleem. Komkommertelers
zijn zeer huiverig. We krijgen wel alle
ondersteuning met producten voor de koks
die kookdemonstraties geven, maar kasbezoek zit er niet in, evenals bij tomaten- en
auberginetelers.”
Het gevolg is dat de groentetelers dit jaar
in het gebied ontbreken, maar of het grote
publiek dat zo opvalt, is de vraag. Want het is
wel gelukt een gevarieerd palet aan bedrijven
te vinden: aardbeien, amaryllis, snijhortensia,
anthuriums, orchideeën, hedera, kersen en
perkplanten.

Gezinnen met jonge kinderen
De belangrijkste doelgroep van Kom in de Kas
zijn gezinnen met basisschoolleerlingen. Voor
hen is het een goedkoop dagje uit. Daarom is
het belangrijk om de kinderen goed bezig te
houden. Ze vinden het prachtig om te zien
hoe de planten vanzelf door de kas bewegen.
Of door de microscoop te kijken naar beestjes
die andere beestjes opeten. Maar ze moeten
toch ook goed bezig gehouden worden met
springkussens, schminken, zelf corsages
maken, hapjes, een frietje en een bon voor
het zelfgemaakte aardbeienijs.
Bovendien wordt op vrijdag 5 april bij
historisch tuinbouwmuseum Mea Vota een
regionale startbijeenkomst gehouden, waarbij
een schoolklas uitgenodigd wordt. De leerlingen zaaien dan pompoenpitten in perspotten, gemaakt met de handpottenpers. Thuis
telen ze die op en de kunst is om de vruchten
zo groot mogelijk te laten uitgroeien. Zo
kunnen zij meedoen met de landelijke
wedstrijd ‘Wie teelt de grootste pompoen’.
De bijeenkomst is tevens een trekker voor
regionale pers en tv.

Orchideeënkwekerij De Molenhoek is één van
de publiekstrekkers tijdens Kom in de Kas.

Samenvatting
Kassen openstellen is in de Overbetuwe nog steeds hard nodig. Om

Tuinbouwmuseum Mea Vota

nieuwe bewoners kennis te laten

In het verleden was de bloemenveiling altijd
het centrale punt, met een ruim terras en
allerlei stands en activiteiten. Maar omdat die
gefuseerd is met Vleuten en onder de naam
Plantion verhuisd is naar Ede, is de aanpak
veranderd.
Tuinbouwmuseum Mea Vota is nu het
centrale punt. “Daar kun je zien hoe de
tuinbouw honderd jaar geleden eruit zag, om
vervolgens de modernste bedrijven van nu te

maken met de tuinbouw, maar ook
om politiek, ambtenaren en bedrijfsleven te doordringen van het belang
van de sector, de grootste werkgever
in de regio. Kom in de Kas is voor
gezinnen met jonge kinderen een
echt dagje uit. Daarom is het van
belang de kinderen goed bezig te
houden.
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