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Bloemen plukken op Betuws Wijndomein in Erichem
ERICHEM Honderden wijn-én bloemenliefhebbers liepen zaterdag door de wijngaard van het Betuws Wijndomein in Erichem voor de jaarlijkse bloemplukdag. Bezoekers konden gratis bloemen komen
plukken en daarnaast genieten van een goed

glas wijn. De organisatie koos er dit jaar bij
wijze van proef voor het evenement te verplaatsen van zondag naar zaterdag. ,,Dat deden we vooral voor de mensen die uit geloofsovertuiging niet op zondag komen’’,
verklaart eigenaar Diederik Beker. ,,We zijn

hiermee begonnen toen we met bloemenmengsels in onze wijngaard gingen werken.
We kregen toen veel leuke reacties van
voorbijgangers die de bloemen zo mooi
vonden.’’ De drukte was vergelijkbaar met
andere jaren. Wel waren er dit keer opval-

lend veel kinderen. Beker bestuurde zaterdag een ‘pluktrein’, waarmee hij bezoekers
een rondleiding door zijn bedrijf gaf. Daarnaast konden kinderen de dieren bij Wesley’s Beestenboel knuffelen.
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Groei & Bloei organiseert Gardenista

Nieuw tuinevenement
op Landgoed Ophemert
Ophemert wordt het epicentrum van tuinminnend Nederland. KMTP Groei & Bloei gaat
in 2019 op Landgoed Ophemert
het nieuwe evenement Gardenista houden. Deze beurs moet
alles op het gebied van tuinen
en groenvoorziening laten zien.
Menno Provoost
Ophemert

De Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde (KMTP)
is beter bekend als Groei & Bloei,
zoals ook het tijdschrift van de vereniging heet. De club voor zowel
tuinliefhebbers als beroepshoveniers is al bijna 150 jaar actief in
Nederland en België en heeft
35.000 leden.

,,We hebben al jaren de wens
een landelijk evenement te organiseren’’, zegt Wilma Walenberg
van Groei & Bloei. ,,Geen doorsnee
landgoedfair of tuinbeurs, maar
een groots, inspirerend evenement. Aan de andere kant van het
kanaal heb je de Chelsea Flowershow, dat moeten wij toch ook
kunnen.’’
Op het landgoed rond kasteel
Ophemert krijgen kwekers, tuinontwerpers, hoveniers en bloemschikkers een plek. Er is bijzondere
aandacht voor moestuinieren in
combinatie met culinaire activiteiten en duurzaamheid en vergroening. Ook zijn er optredens, onder
anderen van Karin Bloemen. Walenberg: ,,Onze missie is het vergroenen van Nederland. Je zit met

hittestress in steden, met wateroverlast, we moeten af van die verstening. Gardenista moet de bezoekers daartoe inspireren. Iedere
bezoeker moet er groener uit komen.’’
De organisatie koos voor Ophemert vanwege de centrale ligging
en goede bereikbaarheid, maar
ook voor de entourage. ,,De locatie
is perfect. Er is al een moestuin, er
is een kasteel met een gracht, het is
mooi beschut, je hebt de ruimte

We moeten af
van die verstening
—Wilma Walenberg

voor de showtuinen. Het heeft een
heel hoog niveau.’’
De streek heeft het initiatief met
open armen ontvangen. Het Regionaal Bureau voor Toerisme zet
in op de promotie van Landgoed
Ophemert en er is subsidie beschikbaar gesteld voor Gardenista
vanuit het regionaal investeringsfonds van de Regio Fruitdelta Rivierenland. ,,Het sluit mooi aan op
het groene karakter van de streek,
zowel wat betreft agribusiness als
recreatie en toerisme’’, meent Walenberg.
Het vijfdaagse evenement wordt
van 15 tot en met 19 mei gehouden.
Groei & Bloei denkt zeker 25.000
bezoekers te trekken. De bedoeling
is dat het een jaarlijks evenement
wordt.

Straat wordt
fietspad om
sluipverkeer
Er rijdt veel te veel sluipverkeer
over de Dreef in Est en daarom
sluit de gemeente Neerijnen de
Oude Bommelsestraat in Ophemert af voor gemotoriseerd verkeer.
Eric Wijnacker
Ophemert/Est

Het vele autoverkeer in het buitengebied tussen Ophemert en Est
geeft overlast en zorgt voor onveiligheid en is ongewenst op de
smalle wegen. De gemeente Neerijnen heeft vastgesteld dat er
vooral te veel verkeer is op de Dreef
in Est tussen Het Nieuwe Achterom en De Hucht. De afsluiting
van de Oude Bommelsestraat moet
dat voorkomen. Deze straat wordt
na de zomer omgevormd tot een
(brom)fietspad tussen de Bommelsestraat en Elsevierstraat in Ophemert. Automobilisten moeten
voortaan omrijden via de Bommelsestraat.

