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Hij was de tweede in Nederland en de
eerste in de wijde regio die het deed:
volkstuinders de mogelijkheid bieden
te tuinieren onder glas. Wat
Rijnsburger Gerardo van Egmond op
een koude, regenachtige
zondagmiddag in zijn luie stoel
bedacht, blijkt een schot in de roos.
,,Het loopt super. We gaan uitbreiden.’’
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Volkstuin in
kas is schot
in de roos

’Komende lente
open ik een pluktuin met kersen
en aardbeien’

Paul de Vlieger

p.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl

Inloopdagen
De indoor volkstuin van
Gerardo van Egmond
houdt op de zaterdagen in
september open huis. Van
12.00 tot 14.00 uur kunnen
belangstellenden een kijkje
nemen en zich laten informeren in de kassen aan het
Kanaalpad Noord West 1 in
Rijnsburg.
Meer informatie op de site
www. indoorvolkstuin.com

Rijnsburg ✱ Eigenlijk is Gerardo
van Egmond anjerkweker. In zijn
bedrijf aan het Kanaalpad Noord
West in Rijnsburg snijdt hij al
sinds jaar en dag duizenden van
deze bloemen per dag. Maar niet
voor lang meer. ,,Ik heb de knoop
doorgehakt. De indoor volkstuin is
zo’n succes, dat ik heb besloten dat
de anjers er gaandeweg allemaal
uitgaan. Op de zeer korte termijn
komt er al duizend vierkante meter
extra beschikbaar voor de tuintjes.’’
Na jaren in de anjers, een bloem
die zijn vader al kweekte op deze
plek aan de rand van de bebouwde
kom van Rijnsburg, wilde Van
Egmond junior ook eens wat anders. Toen hij eenmaal het indoor
volkstuinplannetje bedacht, gaf
hem dat een enorme boost, vertelt
hij. ,,Ik ruimde vorige winter tweeduizend meter kas ervoor leeg en
ben gewoon begonnen. Ik vond het
direct heerlijk om er mee bezig te
zijn. Maar dat het zo snel al zo’n
succes zou worden, had ik niet
durven dromen.’’
Van Egmond verhuurt stukjes van
38 vierkante meter aan de hobbytuinders, die daarvoor 60 euro in

Gerardo van
Egmond toont
een meloen in
zijn indoor volkstuin. ,,Alles doet
het hier goed,
van kiwi’s tot
boerenkool en
van sperzieboontjes tot citroenen.’’
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de maand betalen. Daarmee is hij
bepaald niet de goedkoopste, maar
dat weerhield de liefhebbers er niet
van om een akkertje – en soms wel
twee of drie – bij hem af te nemen.
,,Ik ben in februari begonnen en de

eerste kas is nu nagenoeg vol. De
tuinders komen uit de hele regio.
De meesten uit Rijnsburg en Katwijk, maar ook uit Oegstgeest,
Noordwijk, Leiden en Leiderdorp.’’
Volgens Van Egmond zijn al zijn

klanten enthousiast. ,,En dat vind
ik niet zo gek, want alles doet het
hier goed, van kiwi’s tot boerenkool en van sperzieboontjes tot
citroenen. Bovendien is precies
gebeurd wat ik had gehoopt, na-

melijk dat het ook een ’sociaal
ding’ zou worden, dat er een verenigingsgevoel zou ontstaan. Het
is gewoon altijd ontzettend gezellig op de tuin. Er worden volop
stekjes, tips en groenten uitgewis-

seld en vooral de ouderen kletsen
wat af en drinken vaak gezamenlijk koffie. Een van de huurders
riep in het begin uit: ’zelfs een
cactus gaat nog dood bij mij’, maar
dankzij hulp en tips van collega-

’Hier is het elke dag lekker weer’

Nico van den Oever plant nieuwe stekken. ,,Het is veel lekkerder.’’

Rijnsburg/Katwijk ✱ Hij was de
vierde huurder die wel brood zag
in het avontuur van Rijnsburger
Gerardo van Egmond. Nico van
den Oever (42) uit Katwijk heeft
nog geen dag spijt gehad dat hij
heeft gekozen voor een volkstuintje onder glas.
,,Mijn vader had vroeger een
volkstuintje in ’t Heen en daar
heb ik het tuinieren van hem
afgekeken’’, vertelt de Katwijker
enthousiast. ,,Ik heb het altijd
leuk gevonden hem een beetje te
helpen, behalve op van die dagen
dat het hopeloos weer was en je er
stond te blauwbekken. En dat is
nu precies wat je hier niet overkomt. In mijn tuintje is het elke
dag lekker weer.’’

Katwijker Nico
van den Oever
tuiniert elke dag
Van den Oever komt naar eigen
zeggen vrijwel elke dag in zijn
tuin ,,Ik werk op de veiling en
woon in Katwijk, ik fiets op weg
naar huis er toch langs. Bovendien is het natuurlijk verstandig
om het onderhoud goed bij te
houden. Het groeit allemaal als
kool hier.’’
De Katwijker roemt de samenho-

righeid in het volkstuinencomplex onder glas. ,,We helpen elkaar volop hier. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat de groente
die je uit je eigen tuintje haalt
gewoon veel lekkerder smaakt
dan groente uit de winkel.’’
Tijdens het bezoek aan zijn tuin
valt op dat er, zijn enthousiaste
verhalen ten spijt, op Van den
Oevers perceeltje maar bitter
weinig staat. Is er iets misgegaan?
,,Nee hoor, maar ik ben net terug
van vakantie. Voor mijn vertrek
heb ik alles leeggehaald. Want als
je er een paar weken niet naar
omkijkt, wordt het een bende. Nu
ben ik weer aan het aanplanten.
Vooral wintergroenten zoals verschillende koolsoorten. Hmmm.’’

tuinders heeft zij inmiddels een
prachtig tuintje waarin alles groeit
en bloeit dat het een lieve lust is.’’
Mooie, schone producten omdat er
geen stuifzand is, veel minder
onkruid omdat er nauwelijks za-

den komen aanwaaien, veel minder
insecten en alles puur biologisch,
zo somt Gerardo van Egmond wat
voordelen op van volkstuinieren
onder glas. Maar de voornaamste is
natuurlijk dat het in zijn kassen

altijd mooi weer is. ,,Te heet in de
zomer?’’, herhaalt hij de vraag.
,,Nee, dat valt enorm mee. Kijk, op
een zomerse dag, als het buiten 30
graden is, kun je hier ’s middags
beter niet zijn, inderdaad. Maar
dankzij doeken die ik over de tuintjes kan uitzetten die het felste
zonlicht zeven en het feit dat alle
ramen open kunnen, valt het reuze
mee. Als het buiten 30 graden is, is
het hier 32 graden. Maar in het
voorjaar, bij 10 graden buiten,
hebben we hier een aangename 22
graden.’’
Inmiddels heeft de indoor volkstuin van Van Egmond ook al spinoff opgeleverd. Zo verkoopt hij
biologische groenten, kaas en eieren via zijn webshop gezondergroen.nl. ,,Aanvankelijk zette ik
dat op om producten die de tuinders over hadden te verkopen,
maar dat pakte in de praktijk anders uit, omdat de mensen er zelf
altijd wel liefhebbers voor hebben.
Er worden nu voornamelijk producten verkocht uit mijn eigen
demonstratietuin.’’
En Gerardo van Egmond heeft nog
meer plannen, want behalve dat
binnenkort weer duizend meter
anjers plaatsmaakt voor volkstuintjes, heeft hij ook plannen voor een
pluktuin. ,,Biologische aardbeien
en kersen. Vanaf komende lente
kunnen de mensen hier zelf een
mandje komen volplukken.’’

’Betaalbare biologische groenten’

Katrien Visser beregent haar tuintje. ,,We leren elke dag nieuwe dingen.’’

Rijnsburg/Leiden ✱ Katrien Visser
uit Leiden heeft samen met twee
vriendinnen een volkstuintje in
de kassen van Gerardo van Egmond. ,,Ideaal’’, zegt ze. ,,Doordat
we met z’n drietjes zijn hoef ik er
gemiddeld maar één keer in de
week heen. En we eten er allemaal
van.’’
Visser werd getipt door vrienden
die al een lapje grond in de indoor volkstuin hadden. ,,Zij waren enthousiast en dat zijn wij
inmiddels ook. Het is wel een
stukje verderop dan dat je in
Leiden een volkstuintje neemt,
maar juist omdat we de taken
onderling hebben verdeeld, is het
goed te doen. En ik kom hier
graag. Het is hier heel ’easy going’

Katrien Visser
vindt het ’easy
going’ in de tuin
alllemaal’’, zegt de 53-jarige Leidse terwijl ze haar tuintje sproeit.
Visser geeft toe dat ze ’geen bal
verstand’ van tuinieren had toen
ze eraan begon. ,,Net als mijn
twee vriendinnen trouwens. Maar
dankzij de hulp en tips van de
ander huurders én de praktijk
niet te vergeten, leren we er nog
elke dag bij. Zo hadden we aan-

vankelijk de paksoi veel te dicht
gezaaid en stond het boven op
elkaar. Nu weten we dat je de
zaadjes tien centimeter van elkaar
in de grond moet stoppen.’’
Tomaten, paprika, komkommer,
sla, spinazie en veel verschillende
kruiden - de oogst uit het tuintje
van de drie Leidse vrouwen is
talrijk. ,,We kunnen er goed van
eten. En meer dan dat: als er een
overdosis van iets is, dan leggen
we het hier neer voor de anderehuurders.’’
Een belangrijk voordeel vindt
Katrien Vissers dat ze altijd biologische groenten voor een schappelijke prijs op haar bord heeft. ,,Als
je ze koopt, wat ik voorheen deed,
ben je vaak toch wat duurder uit.’’

