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KOM IN DE KAS: 6 APRIL OPEN DAG GLASTUINBOUW 

ONTDEK DE GEHEIMEN ACHTER HET GLAS 
 

Berltsum, maart 2013 – Vier miljoen stekken, een verticale tuin en bloemen om je beter te 

voelen. Het kan in de kas, want in de kas kan alles. Voor wie dat graag zelf wil ervaren is er 

goed nieuws. Op zaterdag 6 april openen de kassen de deuren om hun geheimen prijs te 

geven. Kom in de Kas is de naam van deze open dag in de glastuinbouw, waaraan twee 

bedrijven in Friesland deelnemen. Gastvrije tuinders geven rondleidingen waarbij alle zintuigen 

aan bod komen. Kom dus ruiken, proeven, kijken en ervaren hoe de wondere wereld achter het 

glas eruit ziet. Kom in de Kas wordt voor de 36
ste

 keer georganiseerd en is een van de grootste 

publieksevenementen van ons land. 

 

Wereldberoemde siergrassen en meer 

Sappige tomaatjes, prachtige siergrassen en tuinen voor aan de muur. Wat voor bijzonders er ook 

wordt gekweekt bij Empatec in Berltsum, het gebeurt met liefde. Het resultaat is een serie aan 

producten van hoge kwaliteit die heel Europa doorreizen, de siergrassen uit deze kas werden zelfs 

gebruikt in het stadion tijdens de Olympische Spelen in Londen. Een andere opvallende innovatie van 

dit bedrijf is het opkweken van verticale tuinen. Handig voor wie buiten weinig ruimte heeft, of wel 

houdt van een mooi stukje groen aan de muur. Hoe dat alles groeit en bloeit kunnen bezoekers nu zelf 

komen ervaren. Kom in de Kas is een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis. 

 

Aanraken, ruiken, proeven 

Een bloemen- en groentekas waar mensen werken om zich beter te voelen, dat is waar het project 

Groen van MindUp in Franeker voor staat. In deze kassen krijgen personen met een psychische 

aandoening de kans om weer te integreren in de samenleving. Tijdens een rondleiding op het bedrijf 

geven de enthousiaste medewerkers uitleg over de kleurrijke bloemen en smakelijke groente die 

worden gekweekt – en aanraken, ruiken en proeven mag! Een deel van al dat moois en lekkers kun je 

in de winkel op het terrein kopen. Heerlijk om thuis nog eens na te genieten. Behalve het ontdekken 

van alles wat er in de kas gebeurt, kunnen kinderen ook spelen met de dieren die op het terrein 

wonen.  

 

Over Kom in de Kas 

Kom in de Kas is het jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouwsector. In 

Friesland nemen twee bedrijven deel om te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en 

veilige natuurproducten. Iedere kas heeft iets eigens te bieden en er worden bijzondere activiteiten 

georganiseerd. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur op zaterdag 6 april. Parkeren kan bij de 

bedrijven zelf. Kom in de Kas is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door FloraHolland, Dutch 

Produce Association, Fresh Produce Growers, Rabobank en Interpolis. Zie voor meer informatie ook 

www.komindekas.nl.  

 
 
 

http://www.komindekas.nl/

