Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS ZATERDAG 7 APRIL 2018
Ter Aar, 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 regio Ter Aar nemen acht bedrijven
deel. Van 10.00 tot 16.00 uur openen de bedrijven aan de Paradijsweg in Ter Aar hun deuren
voor het publiek. Iedereen kan komen kijken hoe alles groeit en bloeit achter het glas van de
kas.
Duurzaamheid en technologie
De kassen in de regio Ter Aar zijn gevuld met een zee aan bijzondere bloemen en liggen midden in het prachtige plassengebied. Wat is er zoal te zien: het vervroegen en verlaten van zomerbloemen in rolkassen, het kweken van Stephanotis, de bloem die volgens de overlevering
zorgt voor een goed huwelijk en arbeidsintensieve teelt voor kwetsbare bloemen zoals de Lathyrus. Anjers telen in Nederland gebeurt niet veel meer, maar op de kwekerij van Robin van
der Hoorn is dit nog te zien. Ook worden er elders op de Paradijsweg met vakmanschap snijhortensia’s en sneeuwballen gekweekt. Behalve authenticiteit is er in de regio ook ruimte voor
nieuwe technologische ontwikkelingen die zorgen voor een meer duurzame teelt. Bezoekers
kunnen met eigen ogen zien hoe energie in de grond wordt opgeslagen, zodat een kas verwarmd kan worden zonder aansluiting op het gasnet. Op de zorgboerderij / kwekerij is te zien
hoe zorg van mensen met een beperking en een zorgboerderij / kwekerij samen gaan.
Activiteiten
Naast een kijkje in de kas worden tijdens Kom in de Kas diverse activiteiten voor jong en oud
aangeboden. Kinderen kunnen bij de zorgboerderij alpaca, kippen, geiten, schapen en konijnen aaien en foto’s maken voor op Instagram. Uitleven in een ballenbad en op een springkussen, corsages maken en bloemschikken. Naast een eigen georganiseerde speurtocht in Ter
Aar kunnen kinderen ook 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 heerlijk 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 regio Ter Aar nemen acht 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 tot 16.00 op zaterdag 7 april. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven. 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 www.komindekas.nl.
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Voor meer informatie over Kom in de Kas Ter Aar kunnen journalisten contact opnemen met
Nico de Jong via telefoon 06 – 27 10 68 09.
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