
Woensdag 25 april 2018: Agrarische PR-dag  

 

De eerste snee is al heel vroeg ingekuild, het perceel klaar om als parkeerplaats te dienen. 

Hoezo? Wat? Waar? De agrarische PR-dag, dit jaar georganiseerd door de afdeling Voorst 

(Veluwe) in samenwerking met de Agrarische Commissie van Vrouwen van Nu Gelderland, 

met als daglocatie Dorpshuis Voorst. 240 dames hebben zich hiervoor aangemeld, een 

deel komt met de aanrijdbussen mee, maar ook veel dames komen met de auto. En, waar 

laat je deze dan als de parkeerplaats niet groot genoeg is? Natuurlijk, in de wei van de 

buurman! 

De vlag van Vrouwen van Nu hangt uit de banner is opgezet en de dames druppelen het 

Dorpshuis binnen. Voorzien van een kleurensticker op naar de koffie met een lekker stukje 

krentenbrood van plaatselijke bakker Bril, heerlijk, echt aan toe. De eerste dames zijn 

immers al rond zevenen op de bus gestapt vanuit Tiel. Maar gezellig in de bus is het wel. 

Na het openingswoord door Grietje Bolink uit Voorst, gaan de dames naar de bussen. Elk 

van de 4 bussen bezoekt in de ochtend 2 bedrijven en ’s middags 2 andere bedrijven. 

Tussendoor wordt er geluncht in het Dorpshuis in Voorst, lekker brood met goed beleg, 

een heerlijke gehaktbal en fruit, en natuurlijk wat te drinken.  

De te bezoeken bedrijven geven een beeld van wat er in en rondom Voorst op agrarisch 

gebied zoal te zien is. Voorst ligt aan de IJssel, die de afgelopen eeuwen in dat gebied ook 

meanderde. Dit heeft gezorgd voor erg vruchtbare grond, uitermate geschikt ook voor 

tuinbouw. Daarnaast is het een veegebied bij uitstek. Om de IJssel meer ruimte te geven 

in geval van hoogwater, zijn in het afgelopen decennium plannen gemaakt om het 

uiterwaardegebied te vergroten. Ook in Voorst speelde dit. Het melkveebedrijf van de 

familie Wijers, een van de 4 te bezoeken bedrijven, heeft plaats moeten maken voor de 

IJssel en is in dat kader verplaatst naar een terp iets verderop tegen de nieuwe dijk 

gelegen. Het is een prachtig melkveebedrijf om te bekijken, met veel innovatieve 

hoogstandjes, waarover de veehouder graag vertelt. De heer van de Boomgaard van het 

Waterschap Veluwe geeft aansluitend een toelichting op het hele Ruimte voor de Rivier-

project.  

Het biologisch-dynamisch landbouwbedrijf De Zonnegaard levert groenten voor de 

plaatselijke markt. Zij doet dit via de boerderijwinkel op haar terrein en staat met haar 

producten op de markten in de omgeving. Het bedrijf wordt gerund door een jong, 

idealistich, hardwerkend echtpaar, met gedeeltelijk roots in de polder. Een mooi bedrijf, 

intensief qua arbeid, het bezoeken waard. 

De andere 2 bedrijven liggen niet ver uit elkaar in De Hoven, het kassencomplex van 

perkplantenkwekerij WIMA Plant en de Rozenkwekerij De Wilde. WIMA Plant is een grote 

perkplantenkwekerij, producent van en groothandel in vele soorten eigentijdse 

perkplanten, chrysanten en seizoensgebonden potplanten. De ochtendgroepen worden 

heel enthousiast rondgeleid en alle ins en outs verteld en getoond over zaaien, planten, 

verzorgen en de afzet van de planten (de middagrondleider blijkt iets minder van uitleggen 

te houden). We zien heel veel jong voorjaarsplantgoed, heel klein, klein, tegen de bloei 

aan en volop bloeiend. Een plaatje om te zien! 

Rozenkwekerij De Wilde, internationaal een gevestigde naam, is een familiebedrijf met een 

prachtig assortiment rozen met uiteenlopende groeikenmerken, kleuren en geuren, en een 

aantal andere tuinplanten. De rozen zijn nog niet in bloei, maar de vele soorten staan op 

planttafels, klaar om verkocht en geplant te worden. We krijgen uitgebreid tekst en uitleg 

en kunnen vrij de kwekerij over om rond te kijken. Het bedrijf had in het verleden ook een 

kas met snijrozen, maar heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het kweken van de 

rozen. Er worden wel snijrozen verkocht, maar niet meer van eigen teelt.  

Na het bezoeken van de 4 agrarische bedrijven sluiten de we de dag gezamenlijk af, 

wederom in Het Dorpshuis. Voorzitter van de Agrarische Commissie Gelderland, Gerda 

Koeleman, neemt het woord en bedankt de organisatie uit Voorst voor de mooi opgezette 

en goed verlopen dag. Het was een gezellige dag. We hebben veel gezien en gehoord en 

hebben weer wat om over na te denken en na te praten.  


