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Kasteel Ophemert is in mei vol-
gend jaar vijf dagen het toneel van
het nieuwe tuinevenement Garde-
nista. Organisatie mikt op zo’n
25.000 bezoekers.

Rob Hirschmann
Ophemert

It looks absolutely wonderful here, klinkt
het in de tuin van Kasteel Ophemert.
Woorden van de Ier Gary Graham. Hij
weet waar hij het over heeft: Graham
heeft in zijn eigen Dublin een groot en
succesvol jaarlijks tuinevenement op-
gezet (Bloom in the Park). 
De organisatie van het nieuwe eve-

nement Gardenista, van 15 tot en met
19 mei in de kasteeltuin in Ophemert,
heeft hem op deze donderdagmiddag
uitgenodigd eens een kritische blik te
werpen op de locatie en de organisatie.
Die kan na een kort rondje door de
tuin opgelucht ademhalen: de punten
die Graham aanstipt, zijn niet onover-
komelijk. ,,Vaak mislukken dit soort
evenementen omdat er geen goede or-
ganisatie is. Dat zijn vaak partijen die
alleen aan winst maken denken. Maar
dat is hier niet. Er is hier veel expertise.
Ik heb er wel vertrouwen in.’’
Gardenista is een nieuw initiatief

van KMTP (Koninklijke Maatschappij
tot bevordering van Tuinbouw en
Plantkunde) en de vereniging Groei &
Bloei. Zij willen Nederland groener
maken, onder meer door mensen en-
thousiast te maken actiever met hun
tuinen bezig te zijn. 
Dat is dan ook het doel van Garde-

nista, dat een jaarlijks terugkerend
evenement moet worden. Tijdens het
evenement komen straks tuinontwer-
pers, hoveniers, kwekers, bloemisten
en consumenten bij elkaar. In de kas-
teeltuin liggen straks tien showtuinen
van tuinontwerpers, die van te voren
door een in de tuinwereld erkende
jury zijn geselecteerd. In die jury zetelt
onder andere de in de tuinwereld be-
roemde Britse ontwerper Andrew
Wilson, die ook in Londen en Dublin
jureert. Op het terrein worden straks

ook demonstraties gegeven en is er
onder andere muziek.
De organisatie wil zich in de toe-

komst met Gardenista spiegelen aan
vergelijkbare evenementen in Dublin
en Londen. Er is bewust gekozen voor
Ophemert, zegt voorzitter Frits Hoo-
gers. ,,We hadden vijftien locaties op
het oog. Die hebben we allemaal be-
zocht en beschreven. Daar kwam een
shortlist van vijf locaties uit. We heb-
ben lang gediscussieerd. Uiteindelijk
hebben we een paar harde criteria op-
gesteld: het moest centraal gelegen, en
makkelijk te beveiligen zijn. En we

moesten er de vrijheid kunnen krij-
gen, zodat we vroeg kunnen beginnen
met de opbouw.’’ Achter al die criteria
kon bij kasteel Ophemert een vinkje
worden gezet. Graham snapt de keuze
voor een klein dorp als Ophemert. ,,De
bedoeling van zo’n evenement is juist
dat je de mensen uit de stad trekt, het
land in. Dus dit is precies het effect dat
je wilt hebben.’’ 
De organisatie streeft voor de eerste

editie naar 25.000 bezoekers, maar is
ambitieus: in de komende jaren moet
het evenement uitgroeien naar
100.000 bezoekers. Past dat wel in een

Het is juist de
bedoeling dat
je mensen uit
de stad trekt
—Gary Graham

Nieuw tuinevenement Gardenista moet in mei 2019 25.000 bezoekers trekken

Ophemert even ’t groene
centrum van Nederland
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ganisatie van Garde-
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klein dorp als Ophemert? Ja, zegt Hoo-
gers. Zijn organisatie heeft Dover Ver-
keersmaatregelen uit Geldermalsen
ingeschakeld om uit te zoeken of Gar-
denista verkeerstechnisch te doen is.
,,Zij hebben een verkeerscirculatie-
plan gemaakt, dus het kan. Langs de
A15 komen straks borden. Mensen
kunnen hun auto’s parkeren op een
weiland van vijf hectare groot. Daar
kunnen we in ieder geval al zeker
3.000 auto’s kwijt, en er is nog ruimte
om uit te breiden.’’ 
�Meer informatie is te vinden op
www.gardenista.nl.

Inwoners van
Gellicum richten
picknickweide in
GELLICUM Inwoners van Gelli-
cum kunnen voortaan picknicken
aan de Linge. Met vereende krach-
ten en met hulp van machinerie
van Voskuilen Loon- en Grondver-
zetbedrijf  heeft een flinke groep
Gellicummers een picknickweide
vrijgemaakt bij de Heersdijkbrug. 
Op een verwaarloosd stukje

grond van Waterschap Rivieren-
land is driftig gekapt en gesnoeid.
Enkele bomen blijven, om te zor-
gen voor schaduw en het geluid van
passerende auto’s tegen te gaan. 
Het initiatief kwam van de inwo-

ners van het dorpje zelf. Ze kregen
hiervoor ook een financiële bij-
drage van de gemeente Geldermal-
sen.

Het gaat financieel beter met
de gemeente Neder-Betuwe.
De belasting kan omlaag en er
wordt ruim 6 miljoen euro vrij-
gemaakt voor nieuwe projec-
ten. Maar wethouder Hans Keu-
ken (Financiën) hangt nog niet
de vlag uit. 

Margreet Terpstra
Opheusden

,,We hebben te maken met de gril-
lige ontwikkelingen van het rijk.’’
Die geeft minder aan de gemeen-
ten dan waar oorspronkelijk reke-
ning mee was gehouden.
Uit de nieuwe begroting blijkt

dat Neder-Betuwe de komende ja-
ren geld overhoudt. Volgend jaar is

dat 238.000 euro, de jaren erop
224.000, 346.000 en in 2022 zelfs
614.000 euro. 
Diverse plannen die burgemees-

ter en wethouders hebben, zoals
een extra veld voor voetbalvereni-
ging Kesteren, ontsluiting voor het
Agro Business Centre en onder-
zoek naar een rondweg aan de
oostkant van Ochten, waren al bij
de Kadernota in het voorjaar aan-
gekondigd. Daarnaast worden in
de begroting miljoenen vrijge-
maakt voor Neder-Betuwse Ver-
keer- en Vervoerplan (NBVVP).
Het gaat daarbij om maatregelen
die ervoor moeten zorgen dat het
verkeer veilig en vlot kan doorstro-
men. Voor de grote projecten in
het vervoerplan is ongeveer 2,5

miljoen euro beschikbaar, zegt be-
leidsmedewerker Huib van Zwet-
selaar. Zo wordt 7,8 miljoen euro
vrijgemaakt voor het rioolbeheer-
plan.  ,,Ook is er nog budget voor

allerlei kleinere zaken, waardoor
het totaal uitkomt op zo’n 3,3 mil-
joen euro.’’  
De financiële risico’s waar de ge-

meente mee zat, zijn een stuk klei-
ner geworden doordat het met de
economie beter gaat. De verkoop
van woningen in Casterhoven,
waar de gemeente veel grond
heeft, gaat bijvoorbeeld goed. 
Inwoners van Neder-Betuwe be-

talen nog altijd erg veel belasting.
Dat is een risico, omdat als de ge-
meente een tekort heeft, geen be-
roep kan worden gedaan op een
belastingverhoging. Vergeleken
met het landelijk gemiddelde staat
de gemeente op 116 procent. Jaar-
lijks gaat dat met 2 procent naar be-
neden, is afgesproken, tot de ge-
meente gelijk staat aan andere ge-
meenten in Nederland. Op 8 no-
vember spreekt de gemeenteraad
zich uit over de begroting.

Meer financiële lucht Neder-Betuwe

We hebben te maken
met de grillige
ontwikkelingen 
van het rijk
– Hans Keuken, wethouder


