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KOM IN DE KAS: 11 EN 12 APRIL OPEN DAGEN IN DE GLASTUINBOUW 

 

Oosterbierum, Beetgum en Wier, maart 2015 – Op 11 en 12 april is er bij drie 

glastuinbouwbedrijven in Friesland iets bijzonders aan de hand. Deze zaterdag openen 

Zorgkwekerij Onder de Wadden en  Empatec kwekerij It Wiid  de deuren van de kassen om 

bezoekers persoonlijk kennis te laten maken met de tomaten en snijbloemen die daar groeien. 

Op zondag 12 april is Gardener’s Pride Beetgum te bezoeken. Kom in de Kas is de naam van 

deze open dagen waarop de geheimen van de wereld achter het glas worden prijsgegeven. 

Kom in de Kas wordt voor de 38ste keer georganiseerd en is een van de grootste 

publieksevenementen van ons land.   

 

Niet te missen 

Sappige tomaatjes, prachtige snijbloemen: o.a duizendschoon en ranonkels. Er gaat een keur aan 

natuurproducten schuil achter de deuren van de kassen in Friesland. Wie daar niets van wil missen, 

zal twee dagen op stap moeten, maar je wordt dan ook niet teleurgesteld. Zorgboerderijen zijn in ons 

land inmiddels een vertrouwd begrip. Minder bekend is dat er ook kwekerijen zijn die aan mensen met 

een vaak verstandelijke beperking zorg bieden. Zorgkwekerij Onder de Wadden is een voorbeeld van 

zo’n zorgkwekerij. Bij Empatec kwekerij It Wiid kunt u kennis maken met de kassen en uitleg krijgen 

over biologie en tomaatjes plukken. Zondag kunt u bij Gardener’s Pride in Beetgum het nieuwe High 

Tech Greenhouse aanschouwen, met de meest moderne technologie. 

 

Aanraken, ruiken, proeven 

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. Behalve 

het ontdekken van alles wat er in de kas gebeurt, kunnen kinderen zich uitleven op een springkussen 

terwijl de ouders genieten van een kopje koffie waarvan de opbrengst voor een goed doel is. Kom in 

de Kas is een uitje voor iedereen, lekker in de buurt en helemaal gratis. Bezoek je Kom in de Kas: doe 

dan mee met de #kasfoto2015 wedstrijd! Je kunt nu al foto’s insturen van voorgaande jaren. Meer 

informatie staat op de Facebookpagina. 

 

Over Kom in de Kas 

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

regio Friesland nemen drie 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: Empatec kwekerij It Wiid en Zorgkwekerij Onder de 

Wadden zijn open van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 11 april. Gardener’s Pride Beetgum is open 

van 10.00 tot 16.00 uur op zondag 12 april. Parkeren kan bij de bedrijven. Kom in de Kas wordt mede 

mogelijk gemaakt , Dutch Produce Association, FloraHolland, Bayer CropScience , Interpolis en 

Rabobank. Op www.komindekas.nl kunt u zien welke kassen bij u in de buurt open zijn. Volg Kom in 

de Kas via Facebook en Twitter. De toegang is gratis. 

 

 

http://www.komindekas.nl/

