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Op een regenachtige zondagmiddag tijdens
het natte, koude voorjaar van 2013 dat maar
niet van wijken wilde weten, kreeg hij
plotseling de ingeving: volkstuintjes onder
glas, dát is het! Een dik halfjaar prakkiseren
verder, staat het plan van Rijnsburger
Gerado van Egmond als een huis. Op 1
februari volgend jaar opent
Indoorvolkstuin Rijnsburg zijn poorten.
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Verhaal
van de dag

Rijnsburgse anjerteler Van Egmond waagt de sprong
Aan de rand
van Rijnsburg

Nooit meer kou
lijden in je eigen
indoor volkstuin
Paul de Vlieger

p.de.vlieger@hdcmedia.nl

Rijnsburg ✱ Initiatiefnemer van Indoorvolkstuin Rijnsburg Gerardo
van Egmond is eigenlijk anjerteler.
Op zijn bedrijf aan het Kanaalpad
Noord West teelt hij onder zevenduizend vierkante meter glas grootbloemige anjers in zeven verschillende kleuren. De Rijnsburger verdient er een goede boterham mee,
maar denkt toch na over een switch
in zijn bedrijfsvoering. Een belang-

Gerardo van Egmond tussen zijn anjers: ,,Dit geeft een boost.’’
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rijke reden daarvan is dat hij zich
voor de vraag gesteld ziet: ga ik op
de huidige plek van mijn bedrijf nog
investeren of niet?
Op de grond van Van Egmond ligt
namelijk al acht jaar WVG: wet voorkeursrecht gemeente. Dit betekent
dat als de Rijnsburger zijn bedrijf
van de hand doet, hij moet verkopen
aan de gemeente. ,,Katwijk had ooit
plannen om op deze plek vier villa’s
te bouwen, vandaar die WVG. Tot
2008 zijn we daarover direct met elkaar in gesprek geweest, maar toen
stortte de woningmarkt in en is het
plan de ijskast ingegaan. In 2010 heb
ik het vervolgens zelf opgepakt en
de gemeente gevraagd of ik het kon
ontwikkelen. Maar ik kreeg het niet
voor elkaar dat ze de WVG er afhaalden.’’
Onzekerheid troef dus voor wat betreft de toekomstmogelijkheden
voor Gerardo van Egmond op deze
plek. Maar ondertussen moet hij wel
noodgedwongen een belangrijke investering gaan doen als hij zijn anjerkwekerij wil voortzetten: led-verlichting. ,,Mijn hele kas wordt vier
weken per jaar (twee keer een periode van twee weken) verlicht met duizenden gloeilampen. Dat is nodig
om de knoppen van de anjers in
bloei te trekken’’, legt hij uit. ,,Maar
gloeilampen mogen niet meer worden verkocht en mijn voorraad lampen slinkt. Ik kan nog zo’n vier jaar
vooruit. Ik moet dus overschakelen
op led-verlichting, alleen dat vergt
een enorme investering. Waar ik
voor een gloeilamp ongeveer een euro betaalde, kost een gelijkwaardige
led-lamp 35 euro. De grote vraag
daarbij is: is dat een investering die
ik er op deze plek nog uithaal?’’

Het indoor volkstuinencomplex van Gerardo van
Egmond is gevestigd aan
het Kanaalpad Noord West
1 in Rijnsburg. De kassen
liggen pal langs het Oegstgeesterkanaal. Aan de
andere kant van het water
begint de bebouwde kom
van Rijnsburg. Van Egmond
is bereikbaar via 06 10268657 of e-mailadres
info@indoorvolkstuin.com.
Meer informatie over het
nieuwe initiatief staat op
indoorvolkstuin.com en op
facebook.com/indoorvolkstuin. De tuintjes kunnen
vanaf 1 februari 2014 worden gehuurd.

De anjerkwekerij van Gerardo van Egmond aan het Kanaalpad Noord West in

En dus besloot Van Egmond na te
denken over een ander gebruik van
zijn kassen en kwam hij op die bewuste regenachtige voorjaarsdag op
volkstuintjes uit. ,,De volkstuincomplexen in de omgeving hebben
allemaal een wachtlijst, dus vraag
naar grond is er. Verder denk ik dat
ik op een erg gunstige plek zit, op
een steenworp van de bebouwde
kom van Rijnsburg en ook dicht bij
Oegstgeest, Katwijk en Leiden.’’

Een derde van zijn anjerkwekerij
ruimt Van Egmond voorlopig voor
de volkstuintjes in. ,,Ik verhuur
stukjes van 35,5 en 38,5 vierkante
meter en dat betekent dat ik vanaf 1
februari 42 volkstuinders kan hebben. Mocht het gaan lopen als een
trein, dan kan ik van de hele kwekerij een indoor volkstuin maken en
kan ik er 150 hebben’’, aldus Van Egmond, die zijn kassen nu voorbereidt op de komst van de tuinders.

Vanaf links: tomaten, sperziebonen, druiven, komkommers, sla, aubergines, paprika’s en tabak (de laatste niet om te roken maar als biologische bestrijder van bladluis). Acht gewassen die het volgens

Rijnsburg. Voorlopig in een derde van de kassen begint in februari Indoorvolkstuin Rijnsburg.

Zo worden ze ontdaan van de laatste
anjerrestanten, worden er vakken
gemaakt en krijgt elk vak een eigen
waterkraan en elektra.
De bedoeling is dat de indoor volkstuintjes biologisch worden, dus
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn taboe. Verder
zijn er niet al te veel regels, behalve
dat er geen fruitbomen kunnen
worden geplant en dat planten die
bij wet verboden zijn (wiet) niet zijn

toegestaan. Blijft er in de begintijd
nog ruimte onverhuurd dan gaat
Van Egmond zelf ook biologische
groenten kweken voor restaurants
in de regio, waarmee hij inmiddels
in gesprek is.
De grote vraag is natuurlijk: zitten
de moestuinliefhebbers te wachten
op een indoor volkstuintje? Gerardo
van Egmond heeft daar wel vertrouwen in. ,,Er is voor zover bij mij bekend in Nederland één andere in-

door volkstuin, in Almere. Daar
kwam de belangstelling aarzelend
op gang, maar inmiddels draait het
als een tierelier en hebben ze zo’n
negentig huurders. Maar zij zitten
daar midden in een tuinbouwgebied, ver van de bewoonde wereld.
Mijn bedrijf ligt, denk ik, veel gunstiger.’’
Een eerste informatiebijeenkomst
over Indoorvolkstuin Rijnsburg
heeft Gerardo van Egmond inmid-

Gerardo van Egmond net zo goed, of vaak zelfs beter, zullen doen in een indoor volkstuin.
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dels gehouden en de belangstelling
viel hem niet tegen. ,,Er kwam een
heel gemêleerd publiek op af: in
leeftijd van 30 tot 70 jaar en wat ik
ook opvallend vond: veel vrouwen.
Men was enthousiast en ik heb de
eerste zes volkstuintjes inmiddels
verhuurd.’’
De voordelen van indoor tuinieren
zijn volgens Van Egmond zonneklaar. ,,Er heerst altijd een aangenaam klimaat, dus kou lijden in je

volkstuintje is er niet meer bij. Daarbij komt dat je binnen veel minder
tijd kwijt bent aan onkruid wieden
omdat er geen zaden komen aanwaaien. Verder kun je bijna alles telen wat je in je gewone volkstuin
ook kan, alleen gaat het sneller en
kun je ook eerder terecht. In februari kun je bij wijze van spreken al sla
zetten. Sommige gewassen zullen
het hier beter doen dan buiten, zoals
meloenen, tomaten, aubergines, tabak, druiven en komkommers. Eigenlijk zijn alleen gewassen waar de
vorst overheen moet, zoals boerenkool en spruitjes, niet geschikt voor
teelt binnen.’’
Van een anjerkwekerij met in drukke tijden een paar man personeel,
naar een compleet andere invulling
van zijn kassen en voortdurend
’vreemd volk’ over de vloer. Ziet Van
Egmond daar niet tegenop? ,,Daar
heb ik natuurlijk wel over nagedacht, maar nee, dat stoort me niet,
denk ik. Ik realiseer me dat ik straks
vaak praatjes zal maken met allerlei
mensen en gerust een uur boven een
krop sla sta te kletsen. Daar moet je
aan wennen. Maar deze verandering
in mijn bedrijf geeft me ook een
boost. Hoe langer ik met de voorbereidingen bezig ben, hoe meer zin ik
erin krijg.’’

FOTO’S ARCHIEF LEIDSCH DAGBLAD

