Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS ZATERDAG 7 APRIL 2018
Almere-Buitenvaart, maart 2018 – De wereld van de glastuinbouw is kleurrijk en zit vol verrassingen. Tijdens Kom in de Kas op zaterdag 7 april kan de consument kennis maken met
deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat. In de regio AlmereBuitenvaart nemen tien bedrijven deel. Van 10.00 tot 16.00 uur openen ze hun deuren om de
mensen te laten zien en ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen.
Grote diversiteit aan bedrijven
Het glastuinbouwgebied van Almere - Buitenvaart is bijzonder door de grote diversiteit aan
bedrijven. Er wordt een breed assortiment aan voedsel en sierproducten geteeld waardoor een
bezoek aan de kassen een nóg interessantere belevenis wordt. Regio Almere-Buitenvaart is
het grootste binnenstedelijke tuinbouwgebied van Nederland. Het gebied richt zich meer en
meer op de verbinding met stad en tuinbouw. Heel bijzonder en de moeite waard zijn Onze
Volkstuinen: Onze Volkstuin in de kas is een soort van familiebedrijf geworden, samen met alle
tuinders in de kas vormen ze een grote familie die de passie voor tuinieren en lekkere biologische groenten delen. Bij het Kersenboertje zie je een kersenboomgaard in de kas. Het grote
voordeel hiervan is dat de kersen ongeveer 6 weken eerder rijp zijn dan het buiten seizoen. Er
is van alles te zien en te beleven in Almere-Buitenvaart, bedrijven zijn in werking waardoor je
kan zien hoe ze producten oogsten, sorteren en verwerken en waarom biologische bestrijding
zo’n goed idee is.
Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook
andere interessante activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen zien hoe het allemaal in zijn
werking gaat en een goed beeld krijgen van de gehele tuinbouwsector. Niet alleen de activiteiten, maar ook de uitleg over de producten en hun groeiwijze zijn voor de kinderen zeker aantrekkelijk. Ze komen de ballonenclown tegen, kunnen heerlijk suikerspin eten en bloemschikken. Kinderen kunnen meedoen aan een interactieve speurtocht waarmee de beleving in de
kas wordt vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de KomInDeKas app
te downloaden (geschikt voor Android en Apple). Kom in de Kas is een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.
Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en wordt
in 2018 voor de 41e keer georganiseerd. In Almere-Buitenvaart nemen tien bedrijven deel om
te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. Ieder
bedrijf heeft iets eigens te bieden en er worden bijzondere activiteiten georganiseerd. De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur op zaterdag 7 april. Parkeren kan bij de bedrijven
zelf en in de berm. Tussen station Almere Buiten en het tuinbouwgebied rijdt een gratis pendelbus. Kom in de Kas is gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Interpolis en Rabobank. Volg Kom in de Kas ook via Facebook,
Twitter en Instagram. Voor meer informatie kijk op de regionale website www.buitenvaart.com.
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor meer informatie over Kom in de Kas regio Almere-Buitenvaart kunnen journalisten contact opnemen met Kirsten Persoon via telefoon 06- 31 97 89 58.
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