Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS OP ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8APRIL 2018
Westland, maart 2018 – De wereld van de glastuinbouw is kleurrijk en zit vol verrassingen. Tijdens
Kom in de Kas op zaterdag 7 en zondag 8 april kan de consument kennis maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuilgaat. In regio Westland nemen veertien bedrijven aan de Broekpolderlaan en Zwethlaan deel aan Kom in de Kas. Van 10.00 tot 17.00 (zondag
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. Ook het in maart geopende World Horti Center is op zaterdag 7 april
open voor publiek.
Kleurrijke toekomst
Thema van Kom in de Kas 2018 is een kleurrijke toekomst. Enthousiaste glastuinbouwondernemers laten dit weekend zien hoe zij dag in dag uit bezig zijn om smaakvolle groenten, kleurige
bloemen en verrassende potplanten te kweken en hoe zij daarbij voortdurend op zoek zijn naar
nieuwe smaken, nieuwe kleuren en vormen. Dit doen zij op een manier die schone en veilige producten oplevert. Er is een grote diversiteit aan bedrijven waardoor dit gebied heel geschikt is voor
Kom in de Kas; Gerbera’s (zowel grootbloemige als kleinbloemig) en daarnaast bedrijven met bijzondere potplanten, kuipplanten, snijhortensia’s, snijcurcuma’s, een kwekerij dat de Paradijsvogelbloem (Strelitzia) kweekt als snijbloem en een bedrijf dat bladgroen kweekt voor boeketten.
Momenteel vindt vlak bij het Kom in de Kas gebied aan de Langebroekweg de Trias boring plaats.
Trias Westland is een aardwarmte project om op 2,7 kilometer diepte aardwarmte op te halen en te
verdelen aan tuinders in het Westland. Ook de deelnemende kwekers in het Kom in de Kas gebied
worden op korte termijn hierop aangesloten. Tijdens Kom in de Kas demonstreren het Museon en
Trias hoe een aardwarmte project in zijn werk gaat. Aardwarmte biedt goede mogelijkheden op
weg naar een aardgasvrije energievoorziening in Westland.
Muziek, proeverijen en activiteiten voor de kids
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd. Het schminkteam is actief. Kinderen kunnen mee
doen aan een kennisquiz, fietswedstrijd, kleurplaatwedstrijd en springen op een springkussen. Niet
alleen de activiteiten, maar ook de uitleg over de producten en hun groeiwijze zijn voor de kinderen
zeker aantrekkelijk.
Daarnaast is er voor de kinderen 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 Westland nemen veertien bedrijven deel om te laten
zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. De openingstijden
zijn van 10.00 tot 17.00 op zaterdag 7 april en op zondag 8 april van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Parkeren kan bij Bloemenveiling Royal FloraHolland (Middelbroekweg 29 in Honselersdijk), van
daaruit rijden gratis pendelbussen naar de bedrijven. Het Kom in de Kas gebied is ingericht als
wandelgebied en niet toegankelijk voor auto’s. Bezoekers met een invalidenparkeerkaart kunnen
parkeren bij Flora Holland (Toussaint Fleuresto) vooraf melden bij info@kidkwestland.nl. 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.komindekaswestland.nl
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Voor meer informatie over Kom in de Kas kunnen journalisten contact opnemen met Ted van Luijk via telefoon 06 – 23 66 73 81.
Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door:

