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Wisseling voorzitter open dag in Kennemerland

Kom in de Kas altijd een succes in
levendige regio Heemskerk

Robbert de Wit (links) en Gerard Aardenburg: “Je merkt dat mensen op zaterdag veel aan hun hoofd hebben. Op zondag hebben ze meer tijd.”

Na 35 jaar bestuurswerk neemt Gerard
Aardenburg afscheid als voorzitter van
Kom in de Kas in de regio Heemskerk.
Zijn opvolger Robbert de Wit draait
alweer tien jaar mee in de werkgroep.
Beiden maken zich sterk voor de belangen van de tuinbouw in Kennemerland en laten de burgers graag kennis
maken met het tuinbouwgebied achter
de duinen.
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ONDER GLAS KOM IN DE KAS

Waar ter wereld vind je straatnamen als
Cieweg en Luttikcie? Ze zijn kenmerkend
voor het tuinbouwgebied rond Heemskerk,
verdeeld in Heemskerkerduin en Noorddorp.
Nerineteler Robbert de Wit, geboren en
getogen in dit gebied, legt uit: “Het zijn oude
namen. Cie staat voor waterweg. Luttikcie betekent kleine waterweg.” Daar is zijn 25.000 m2
grote nerinebedrijf gevestigd. 9.000 m2 daarvan is bedekt, de rest is vollegrond.
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Aan de kantinetafel zit Gerard Aardenburg.
Hij neemt na 35 jaar afscheid als voorzitter
van de werkgroep. De Wit neemt zijn taak
over. Beide mannen doen de voorbereidingen
voor Kom in de Kas 2015 in de regio Heemskerk.

Te veel bedrijven
Nadat in 1977 de eerste officiële open dag
werd georganiseerd onder de naam Kom in de

Kas in het Westland en zo langzamerhand
meer regio’s aanhaakten, wilde Aardenburg
met het tuinbouwgebied rond Heemskerk
ook meedoen. Hij stelde dit voor aan bestuurders van de studieclub, vertegenwoordigers
van de veiling en de standsorganisaties en
richtte samen met hen een werkgroep op.
In 1980 werd in de regio voor de eerste keer
Kom in de Kas gehouden. Aan die eerste open
dag deden zeventien bedrijven mee, zowel
groenten als bloemen. In die tijd was Heemskerk nog een sterk gemengd gebied.
“De eerste open dag was een succes, maar
al snel kwamen we er achter dat we overenthousiast waren geweest. Te veel bedrijven”, legt hij uit. “We hoorden mensen bij de
ingang van een bedrijf zeggen: alweer sla? Dat
was een wijze les. Daarna hebben we steeds
geprobeerd routes te maken met veel variatie
en liefst maar één keer hetzelfde gewas.”

Drie jaar pauze
Na tien jaar was Kom in de Kas met zo’n 5.000
tot 8.000 bezoekers per jaar nog steeds een
succes, maar de werkgroep was het organiseren moe. Daarom besloten de leden op zoek
te gaan naar opvolgers, maar dat lukte niet.
De drie daarop volgende jaren werd er geen
open dag gehouden.
De populariteit van Kom inde Kas was
echter nog steeds groot. Dus na drie jaar
besloot Aardenburg het organisatiewerk toch
weer op te pakken. Hij kreeg het wat rustiger,
want hij stopte met zijn eigen tuinbouwbedrijf. Werkvoorzieningschap De Tunnel
voerde vanaf dat moment het secretariaat.

Daar kon bovendien worden vergaderd en
zo maakte de werkgroep een professionele
doorstart. In 1993 was er weer Kom in de Kas
in Heemskerk, met groot succes.
“We hebben hier altijd goede belangstelling gehad van het publiek. We krijgen veel
publiciteit in de pers en radio Heemskerk
besteedt vooraf veel aandacht aan de open
dag. Tijdens Kom in de Kas zenden ze de hele
dag uit vanaf de bedrijven. Ik herinner me
nog een jaar dat het zo hard regende dat er
niemand op kwam dagen. Gelukkig brak
’s middags de zon door en kwamen de mensen
toch. Het is altijd weer spannend. Veertien
dagen voor de open dag begin ik al op buienradar te kijken”, lacht Aardenburg.

Zaterdag en zondag
Kom in de Kas 2015 is niet meer te vergelijken met die eerste open dag 35 jaar geleden.
Tegenwoordig voert Flynth Accountants het
professionele secretariaat, de landelijke organisatie ondersteunt de regio. Via de landelijke
website weten inmiddels veel mensen buiten
de regio het Heemskerkse tuinbouwgebied te
vinden. Die trekt ook meer jeugd.
Een grote stap voorwaarts is het besluit
om zowel zaterdag als zondag open te zijn. Op
zaterdag komt ongeveer 30% van de bezoekers, op zondag 70%. “Je merkt dat mensen op
zaterdag veel aan hun hoofd hebben, van
sporten tot werken en boodschappen doen.
Op zondag hebben ze meer tijd”, vertelt
Robbert de Wit, die al weer tien jaar in de
werkgroep zit. Zelf deed hij in 1990 voor het
eerst mee met zijn bedrijf.

Tegenwoordig sierteelt
De open dag vindt ieder jaar afwisselend
plaats in het gebied Heemskerkerduin of
Noorddorp. De werkgroepleden proberen
steeds een afwisselende route samen te
stellen. Door de jaren heen is de tuinbouw
zelf ook erg veranderd. Op het moment dat
de groenteveiling dicht ging stopten veel
groentetelers en stapten over op bloemen.
Heemskerk heeft op dit moment nog twee
groentebedrijven.
Er zijn in totaal nog zo’n vijftig bedrijven
over en de blijvers telen overwegend de
wat luxere bloemsoorten zoals lelies. Er zijn
enkele grote bedrijven, zoals Floricultura,
maar de gemiddelde bedrijfsgrootte is bescheiden.
“Het liefst zou ik zien dat de ondernemers
die tulpen trekken of bollen op pot telen ook
meedoen aan Kom in de Kas, maar dat is
lastig”, legt hij uit. “Het zijn bedrijven die het
erg druk hebben in het voorjaar. Bovendien
speelt het een rol wanneer Pasen valt. Valt dat
vroeg, dan hebben ze het nog te druk, valt
Pasen laat dan is er niets meer te zien.”

Nieuwe voorzitter
De bezoekers komen veelal uit de directe omgeving van Heemskerk, Beverwijk en Castricum. Dat is logisch, want het is een dichtbevolkt gebied. Toch komen er ook altijd veel
fietsers die afkomstig zijn uit het hele land.
Gerard Aardenburg kan zijn werk met
gerust hart overdragen aan de nieuwe voorzitter. Robbert de Wit, die bestuurlijk ook
actief is binnen LTO, heeft dit voorjaar het
stokje overgenomen. Naast het organiseren
van de open dag maakt hij zich sterk om
Heemskerk als tuinbouwgebied op de kaart
te houden. Ingeklemd tussen dorpen en
hoogovens is de druk op het gebied groot.
Binnen het gebied zijn de regels bovendien
niet altijd scherp gehandhaafd. Dat begint
nu weer ten goede te keren.

Samenvatting
Regio Kennemerland doet al vanaf
1980 mee aan Kom in de Kas. Gerard
Aardenburg heeft al die tijd een
sleutelrol vervuld in de organiserende
werkgroep. Robbert de Wit neemt dit
jaar het voorzitterschap van hem over.
Het tuinbouwgebied rond Heemskerk
ligt ingeklemd tussen dorpen en steden en krijgt veel bezoekers uit de
eigen regio.

Een grote stap voorwaarts was het besluit om zowel zaterdag als zondag open te zijn.
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