Tuinder in Beeld

Open huis bij de familie Versteeg
Potplantenkweker verwelkomt kijkers
Glastuinbouw is bepalend
voor het aangezicht van
de Bommelerwaard en
Neerijnen. Velen zien
de kassen alleen aan de
buitenkant; weinigen
weten wat zich onder de
glazen daken afspeelt.
Daarom gaat De Toren van
tijd tot tijd op bezoek bij
tuinders. Vandaag nemen
we een kijkje bij de familie
Versteeg, sinds kort in
Poederoijen.
Door Bas Moerman
POEDEROIJEN - Ze hebben zich

nog maar kort geleden in Poederoijen gevestigd, de familie
Versteeg. Daarom maken ze
graag kennis met hun nieuwe
buren en nodigen zij tegelijk andere belangstellenden
uit voor een kijkje in de 2,2
hectare metende kas, waarin
onder meer kerstrozen, hortensia’s, aronskelken, grassen
en varens worden gekweekt.
Aanstaande zaterdag 17 oktober, tussen 10.00 uur en 17.00
uur, staan aan de Karel van
Gelreweg 2a de glazen deuren
open voor een warm welkom.
Met een hapje en een drankje,
een interessante rondleiding,
verschillende stands van be-

drijven die werkzaam zijn in
de kassenbouw en een springkussen voor de jeugd is het
een uitje voor het hele gezin.
Teunis Versteeg (34) en echtgenote Evelien (30) zwaaien
de scepter in het bedrijf. Ze
vertellen over het ontstaan.
“In 1974 richtten vader en
moeder Jielis (64) en Petra

‘Lavasteentjes
zuiveren het gietwater, dat wordt
hergebruikt’
(61), die allebei nog steeds
meewerken, een kwekerij op
in Brakel. Aanvankelijk ging
het om aardbeien, witlof en
chrysanten, later fresia’s. Zestien jaar later krijgt de kwekerij de huidige naam: VOF De
Liesvelden. Eind jaren negentig zijn het vooral heesters en
vaste planten die de kassen
kleuren. Pas in 2004 kwam de
specialisatie in helleborus en
een klein aantal andere vaste
planten.” Door de herstructurering had De Liesvelden geen
toekomst in Brakel, reden
voor verhuizing naar Poederoijen. Daar werkt de familie
nu met tien personeelsleden,
‘allemaal mensen uit de regio’.
Duurzaamheid staat hoog in
het vaandel bij het ondernemende koppel, dat naar eigen
zeggen de meeste uren achter

Drie generaties Versteeg nodigen belangstellenden uit om aanstaande zaterdag te komen kijken hoe onder meer kerstrozen,
aronskelken en hortensia’s in potten worden gekweekt. Foto: Bas Moerman

de computer doorbrengt: zij
met financiële en personele
aangelegenheden, hij met algemene zaken. “De vloer van
de kas bestaat voor een groot
deel uit lavasteentjes. Het
overtollige gietwater zakt er
door, wordt gezuiverd en opgevangen, waarna we het her-

gebruiken voor begieting. Op
die manier wordt niet alleen
het water, maar worden ook
de daarin opgeloste meststoffen optimaal benut. Dat leidt
weer tot minder vervuiling
van de bodem, wat belangrijk
is voor het milieu.”

Minder glas

De verplaatsing van het bedrijf was noodzakelijk omdat
in gebied waar De Liesvelden was gevestigd geen uitbreiding wordt toegestaan. Het is een extensiveringsgebied. “Door onze verhuizing kan nu op vijf locaties ‘oud
glas’ worden afgebroken”, vertelt Teunis Versteeg. “Het
totale oppervlak aan nieuw glas is kleiner dan wat we
inleverden.”

