KOM IN DE KAS

REGIO’S

Regio’s maken zich op voor landelijke open dag

‘Spontane inzet ondernemers maakt
lang ervaring hebben zegt wel iets over het
enthousiasme waarmee ze jarenlang dit
evenement trekken. Kom in de Kas blijft
iets aparts, een magie die eigenlijk niet te
beschrijven is.

Op de fiets
Chris Oostveen, die voornamelijk jonge
planten kweekt, kan zich bijna niet
heugen hoe lang hij al voorzitter is in zijn
regio. Binnen het uitgestrekte gebied rond
Aalsmeer heeft hij de keuze uit acht deelgebieden die elkaar jaarlijks afwisselen.
De regio is twee dagen geopend voor het
publiek en doorgaans komen er dan 8.000
tot 11.000 bezoekers. Pendelbussen zijn
hier niet nodig.
“Het is heel erg afhankelijk van het weer,
maar de meeste mensen komen lekker op
de fiets”, heeft hij ondervonden. “Parkeren
is meestal ook geen al te groot probleem.
Meestal zit er een groot bedrijf met ruime
parkeermogelijkheden in de route.”

Zelfs tomaten

Cris Oostveen: “Variatie is enorm belangrijk. Het heeft geen zin om drie rozenbedrijven in de route op
te nemen. Dan lopen mensen door.”

Kom in de Kas is nog springlevend als je de organisatoren in de regio’s
spreekt. Cris Overveen en Jannie Hoogeveen praten met enthousiasme
over de gebieden die zij vertegenwoordigen. Ondanks de economisch mindere
tijden lukt het toch om voldoende bedrijven te motiveren. Zorgen worden
even opzij gezet en maken plaats voor gastvrijheid.
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Dit jaar is de open dag geconcentreerd
rond Rijsenhout en Burgerveen en is
de route ongeveer 5 km. De organisatie
probeert altijd één straat met afwisselende
bedrijven te vinden. Dit jaar doet voor het
eerst het gloednieuwe bedrijf van Looije
Tomaten mee, bekend van Honingtomaten.
“Daar zijn we heel erg blij mee”, vertelt
Oostveen. “Juist een groentebedrijf is zo
belangrijk in dit sierteeltgebied.” Eigenlijk
had hij verwacht dat het groentebedrijf
terug zou schrikken vanwege hygiënemaatregelen, maar dat is niet het geval.
Ook zit er een anthuriumbedrijf in de
route, dat tevens zorgboerderij is. Dat is
ook één van de plaatsen waar andere activiteiten plaatsvinden. “Variatie is enorm
belangrijk, vindt de organisator. “Het
heeft geen zin om drie rozenbedrijven in
de route op te nemen. Dan lopen mensen
door.” De ervaring leert dat bezoekers
liever een paar gevarieerde bedrijven
intensief bezoeken, dan oppervlakkig alle
bedrijven in de route afgaan.
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Vooral op zondag veel bezoek

Terwijl de winter op zijn eind loopt, zijn de
regionale organisatiecomités al volop bezig
met de voorbereidingen voor de landelijke
open dag, die dit jaar plaats vindt in het
weekend van 31 maart en 1 april. Twee

organisatoren vertellen over hun regio,
Cris Oostveen uit De Kwakel over het Aalsmeerse gebied en Jannie Hoogeveen van
Stichting Tuinbouw Emmen over regio
Zuidoost Drenthe. Het feit dat beiden al zo

Oostveen ervaart wel dat het door de
jaren heen steeds moeilijker wordt om
bedrijven te vinden die hun deuren
openen. De bemanning is soms moeilijk rond te krijgen. Voor het ene bedrijf
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ligt dat moeilijker dan het andere. Twee
dagen open is ook een extra belasting. Dat
schrikt ondernemers af. Toch is juist die
extra dag voor de bezoekers heel gunstig.
Naar schatting komt 30 tot 40% van de
bezoekers op zaterdag en 60 tot 70% op
zondag. Die zondag is dus belangrijk.
Waar de mensen vandaan komen is nooit
echt gemeten, maar er is wel een indicatie. “We houden altijd een ballonnenwedstrijd voor kinderen. Aan de hand van
ingevulde adreskaartjes constateert de
organisatie dat mensen soms van heel ver
weg komen. Ook het Amsterdamse accent
is veelvuldig te horen op het hoofdpad.”

Naast Kom in de Kas organiseert de noordelijke regio ook Kunst in de Kas. Het is een echte
publiekstrekker geworden.
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Geen moeite te veel
Jannie Hoogeveen is de spin in het web
van de regio Zuidoost Drenthe, waar dit
jaar tuinbouwgebied Erica aan de beurt
is. Ook zij is al lange tijd betrokken bij
de organisatie van Kom in de Kas. Haar
regio heeft slechts twee teeltgebieden,
wat betekent dat bedrijven in principe
iedere twee jaar aan de beurt komen. Toch
blijven de ondernemers enthousiast als
ze weer worden gevraagd. “Dat verbaast
me wel eens”, vertelt Hoogeveen. “Juist
in een periode dat de rendementen zo
onder druk staan, zijn ze bereid weer in
te stappen. Geen moeite is teveel.”
Dit jaar is het bedrijf van komkommertelers Theo en Hans Polman weer een
centraal punt waar veel activiteiten
plaatsvinden. Deze mannen stellen alles
in het werk om grote groepen bezoekers
te kunnen ontvangen.

Kerk in de Kas
Zuidoost Drenthe was de eerste regio
waar Kom in de Kas ook op zondag plaats
vindt. Die dag begint nu voor de vierde
keer met een oecumenische dienst ‘Kerk
in de Kas’ op het bedrijf van bromeliateler
John Meeuwisse. “Deze bijeenkomst is een
doorslaand succes”, aldus Hoogeveen. “De
schuur zit dan stampvol en we moeten
dan echt oppassen dat we nog aan de voorschriften van de brandweer voldoen.”

Mode en koken
Staatsecretaris Henk Bleker doet de
opening in het noorden. Het programma
van deze regio zit bomvol en de organisatie verloopt vlot door de medewerking
van veel vrijwilligers. Studenten van AOC

De Welle verzorgen het bloemwerk en
houden op zaterdag een modeshow van
uitsluitend natuurlijke materialen. Op
zondag volgt een gewone modeshow met
voorjaarstrends. Er is ook een live cookingevent waar de bezoekers kennis kunnen
maken met de culinaire mogelijkheden
van Hollandse groenten en bloemen.
Op zaterdag 31 maart is er een speciale
fietsroute, die ontstaan is uit een nieuw
samenwerkingsverband tussen Kom in
de Kas, Drentse Fiets4daagse, Staatsbosbeheer en Center Parcs. Onderweg zijn
stempelposten, waarbij de deelnemers in
een tas producten kunnen verzamelen.

dag wat gedateerd, maar het werkt. De
bezoekers zijn nog even enthousiast als
jaren geleden”, legt hij uit.
Hoogeveen ervaart hetzelfde. Haar comité
is erg tevreden over de manier waarop
de open dag in de eigen regio verloopt.
Om eerlijk te zijn heeft haar regio al
een afwisselend programma dat al zo’n
8.000 mensen op de been brengt. Over
die aantallen is ze bescheiden. Die zijn
in haar ogen minder belangrijk dan de
beleving van de bezoekers.
Kijken bij collega’s
In Burgerveen zijn bezoekers op zaterdag 31
maart en op zondag 1 april welkom van 10.00

Kunst in de Kas

tot 16.00 uur bij telers aan de Venneperweg en

Een andere groot evenement in de noordelijke regio is ‘Kunst in de Kas’ op de
eerste zondag in oktober. Het is een kortdurend evenement, want de vele kunstwerken schilderijen, beelden, keramiek en
sieraden mogen niet te lang in de kassen
hangen. Amateurs en professionals vanuit
de eigen regio, maar ook van over de grens,
tonen hun werk en geven demonstraties.
Veel succes oogst een groep verstandelijk
gehandicapten die sinds drie jaar hun kunstwerken tentoonstelt. Zo blijft de tuinbouwgemeenschap in het noorden actief naast de
landelijke open dag in het voorjaar.

de Aalsmeerderweg; in Rijsenhout zijn telers te
bezoeken aan de Lavendelweg, Kruitzemuntweg
en Rijshornstraat. Bezoekers van het gebied in
Erica kunnen bedrijven aan de Tuinderslaan, de
Verlengde Vaart ZZ, Tuindershof en Beekweg op
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van
11.00 tot 17.00 uur bezoeken.

Cris Oostveen en Jannie Hoogeveen spelen
een belangrijke rol in de regionale organisaties van Kom in de Kas. Het lukt hen steeds
om bedrijven enthousiast te krijgen om mee
te doen. Hoewel de open dag al jaar en dag

Modern jasje

op dezelfde leest is geschoeid, is de gastvrij-

Hoewel vanuit de landelijke organisatie
suggesties komen om Kom in de Kas in een
moderner jasje te steken, vaart de regio
Aalsmeer een eigen koers. Voor Oostveen
is het wel eens afwegen welke weg hij
moet bewandelen. “Wellicht is de open

heid van de deelnemende bedrijven nog even
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groot als in de begindagen. Zelfs nu het economische tij tegen zit.
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