Reportage

Fruitpark Ochten

Streekeigen doe-park, met een terras van POP
Even opwarmen met een warme chocomel, mét slagroom. Een echtpaar met kleinzoon
strijkt binnen neer aan een tafeltje, gewapend met midgetgolfstokken, de tas vol proviand.
Buiten staat een straf windje, de lucht is grijs, het is eigenlijk te koud voor mei. Maar
Fruitpark Ochten trekt verrassend veel volk. Een POP-succesverhaal.

Af en toe wordt het gesprek onderbroken. Peters moet even koffie zetten, de
speurtocht uitprinten voor een jonge
klant. Een echtpaar informeert naar de
mogelijkheden voor een familiedag – want
bijeenkomsten en vergaderingen houden
kan ook in Fruitpark Ochten. Het park
is altijd open, antwoordt Peters, maar op
zon- en feestdagen is de horeca dicht. “De
gemeente was waarschijnlijk bang dat we
een attractiepark zouden worden, maar
eerlijk gezegd vind ik het ook wel lekker
om op zon- en feestdagen vrij te zijn. En
we zijn met zes dagen in de week rendabel
genoeg.” De eerste twee jaar wogen de
kosten niet op tegen de baten, nu gaat het
groeien. “We worden er niet rijk van, maar
dat hoeft ook niet. We willen vooral laagdrempelig blijven. De winst die we maken
besteden we weer aan het park en diverse
regionale maatschappelijke doelen.”

Foto: Lotty Nijhuis

Fris voorjaarsgroen. Daartussen uitbundig de roze knoppen en witte bloesem.
De fruitbomen staan prachtig in bloei.
Een netwerk van paden en heggen slingert
zich daartussendoor, hier en daar een waterpartij. Plukjes mensen zwermen door
het park. Vaders, moeders, opa’s en oma’s,
kinderen. Ze volgen een route langs de
fruitbomen, verdiept in een vragenlijst.
Aaien de ezel op de kinderboerderij,
spelen op één van de speeltoestellen of
drinken een drankje op het terras. Een
stel jongens voetbalt door de tuin. Nee
hoor, geen probleem, want vernieling
komt eigenlijk niet voor, zegt eigenaar
Floor Peters. Niks moet, (bijna) alles mag,
gastvrijheid staat centraal.
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Van kwekerij naar maatschappij
In de horecagelegenheid van het park
legt Peters uit hoe het allemaal begon.
Dertig jaar lang runden hij en zijn vrouw
een kwekerij aan de andere kant van
de weg. Vooral fruitbomen. Met de tijd
veranderde de vraag. Mensen wilden
het appeltje van opa weer terug in de
tuin. Maar ze wilden ook verschillende
rassen proeven en zien hoe fruitbomen
groeien. “Met het ouder worden ging ik
steeds maatschappelijker denken. En
zo is het idee voor het park ontstaan.
Kennis overbrengen, maar ook iets dat
leuk is voor de jeugd. Een echt streekeigen doe-park waar mensen lekker bezig
kunnen met de natuur. In 2009 zijn we
opengegaan.”

Een terras van POP
Fruitpark Ochten staat inmiddels op eigen
benen, maar er was ook hulp van buitenaf.
Zo zette de Rabobank een uitkijktoren
neer en nam het ANWB Fonds de stallen
van de kinderboerderij voor zijn rekening.
En Peters vroeg met succes een subsidie
aan vanuit POP. “Toen we begonnen, hebben we daar allerlei partijen bij betrokken.
Eén daarvan, Landschapsbeheer Gelderland, heeft ons op de mogelijkheid van
POP-subsidie gewezen. We hebben samen
het projectplan geschreven. Heel handig,
want zij zijn heel goed in het uittekenen
van projecten.”
Peters geeft toe dat hij zich tijdens het
traject meermalen heeft afgevraagd of
het alle moeite wel waard was. Inmiddels
kan hij die vraag positief beantwoorden.
“Omgerekend zou je kunnen zeggen dat
het terras en de speeltuin door POP zijn
aangelegd. De meerwaarde van POP is dat
je meteen professioneel aan de slag kunt.
Anders moet je bepaalde dingen later

Floor Peters runde 30 jaar een kwekerij. “Met het ouder worden ging ik steeds maatschappelijker denken.
Kennis overbrengen, maar ook iets dat leuk is voor de jeugd.” Foto: Lotty Nijhuis

Met de tijd veranderde de vraag.
Mensen wilden het appeltje van
opa weer terug in de tuin, maar
ook rassen proeven en zien hoe
fruitbomen groeien.
doen, maar dan gebeurt het vaak niet. Het
park is het dan nét niet, en dan komen
mensen ook niet.”
Onder collega-ondernemers bespeurt
Peters terughoudendheid om POP-gelden
aan te vragen. Terwijl hij het zelf als heel
informeel en laagdrempelig heeft ervaren.
Regelmatig probeert hij mensen over de
streep te trekken, want er zijn nog genoeg
mogelijkheden. Toch zou het ook nog beter

kunnen met POP. “Het zou beter zijn als
POP meer vrijheid biedt om af te wijken van
je projectplan. Terwijl je er soms gaandeweg
achter komt dat dingen anders moeten, dat
de begroting niet uitkomt. Dat is ook de
reden dat we een eenmalige subsidie hebben
aangevraagd en geen beheersubsidies. Die
subsidie weegt niet op tegen de vrijheid die
we nu hebben.”
Tevreden boomkweker
Hoe kijkt Peters al met al terug op de hele
ontwikkeling tot nu toe? “We wilden een
verlengstuk van de behoeften van de klant
en een toevoeging aan het regionale vrijetijdsaanbod. Dat is denk ik aardig gelukt.
Het kan natuurlijk altijd breder en beter.
Maar het moet wel kostendekkend blijven.”

Intussen vindt het fruitpark op diverse
plekken in het land vervolg. In Arnhem,
in Geesteren, op de stadsboerderij in Dordrecht. En ja, dat is best een compliment.
“Het totaalconcept, daar ben ik het meest
trots op.” Peters straalt tevredenheid uit,
enthousiasme en ook een beetje trots. “Je
ziet mensen soms denken: wat is die rare
boomkweker nu weer aan het doen? Velen
hadden er weinig vertrouwen in, maar
toch vinden ze het nu wel heel bijzonder.
En een echte invulling van een behoefte.”
Lotty Nijhuis
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