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‘DE KAS ZET
ALLES IN EEN
ANDER LICHT’

Midden in het landelijke dorpje Winssen (Gelderland) staat een kas van
ruim 5 meter hoog, 20 m lang en 15 m breed. Geen kas om in te kweken,
maar een kas om ‘buiten te beleven’, zoals Bas Aalbers (43) en Frouke
Junier (37) het zelf noemen. Bijna drie jaar geleden openden de jonge
ondernemers de grote houten deuren van de kas. In de kas is een ruimte
ontstaan die hen én anderen steeds weer verrast.
Tekst: Lisa Middelkoop Foto’s: Hanneke Reijbroek

LandIdee 87

‘Het voelt wel eens
als ‘Ik vertrek’, maar
dan niet naar een ander
land, maar gewoon
qua leven.’
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n de afgelopen jaren trouwden ruim
150 bruidsparen in de kas, trainden
ondernemers er hun personeel en zijn
er uitvaarten geweest. „In de kas wordt
alles letterlijk in een ander licht gezet;
het inspireert en raakt mensen’’, vertelt
Frouke. „Het is bijzonder om te zien hoe
gasten hier genieten, hun feest vieren, tot
nieuwe inzichten komen of hoe ze hier
afscheid nemen van iemand.’’ „En hoe
ze altijd weer verrast zijn wanneer ze door
de houten deuren naar binnen stappen’’,
vult Bas aan.
Het unieke aan de kas is ‘het stukje eigen’
wat je hier van Bas en Frouke terugziet. Ze
hebben alles zelfbedacht en zelfgemaakt.
Weken heeft Frouke de honderden ramen
schoon staan maken, dagen hebben ze er
over gedaan om de kas af te breken en weer
op te bouwen, en dan hebben we het nog
niet eens over het aanleggen van het terras
met ruim 40 kuub schelpen of het leggen
van de stenen vloer in de kas. Bas: „Het
was achteraf gezien haast een onmogelijke
klus, maar toen we er middenin zaten,
deden we het gewoon.’’ Frouke: „Soms
moet je stappen zetten zonder dat je het
grotere plaatje ziet. Het klinkt heel cliché,
maar het is eigenlijk zoals je op de eerste
traptrede stapt, maar de hele trap niet
overziet, je moet gewoon de volgende stap
zetten: je komt vanzelf boven. Hiervoor
moet je wel vertrouwen hebben.’’

Van een bollenkweker
Het vertrouwen in hun plan was er,
maar dat het niet altijd even makkelijk
was is Frouke wel bijgebleven. „Samen
met vrienden stonden we op ladders en
verwijderden we in de meest onmogelijke
houdingen alle glazen, buizen, ramen
en platen. Ik weet nog dat ik de avond
voor de laatste afbouwdag ging slapen
en voelde hoe blij ik was dat het bijna
voorbij was, want het was soms echt
heel gevaarlijk.’’ Bas: „Ja, echt Arbovriendelijk was het niet.’’
Frouke en Bas vonden de kas via Tuinbouwmarktplaats in Noordwijkerhout bij

een bollenkwekerij. Het was toen nog een
kas die voortgetrokken kon worden door
een tractor. „Intussen is hij niet meer verrijdbaar, hij staat vast op de grond.” Bij
het ontdekken van de website opende zich
meteen een heel nieuwe wereld voor hen.
„We wisten niet
dat er een speciale
marktplaats voor
tuinbouwspullen
bestond. Het was
voor ons echt een
andere wereld’’,
vertelt Bas. Toch
vonden Bas en
Frouke al snel
hun weg binnen
deze wereld en werden ze verliefd op ‘de
kas’. De ramen waren groen en wit van
respectievelijk de aanslag en de kalk, en
binnen lag het vol aardappelschilmesjes
waarmee de bollen geoogst werden. Maar
eigenlijk wisten ze het direct; dit moest
hem worden!

verrassen vinden Bas en Frouke het meest
bijzondere, dat ze met hun droom hebben
kunnen waarmaken. En een droom kun je
het gerust noemen, want de kas is ontstaan
uit een zoektocht naar rust en ruimte in een
leven van twee drukke banen in combinatie met een gezin.
„We wilden elkaar
en onze kinderen
Jip (12) en Jeske
(9) meer zien’’, legt
Frouke uit. Bas
denkt dat het zaadje
voor deze stap in
hun leven onbewust
zes jaar geleden al
gezaaid is, toen het
stel zelf trouwde op de plek waar nu de
kas staat. In plaats van een kas hadden ze
destijds een grote tent opgebouwd in de
boomgaard van Bas’ ouders. „Vrienden die
hier nog nooit waren geweest, waren zo
enthousiast over de plek dat ik me toen pas
echt bewust werd van hoe mooi het hier
is’’, vertelt Bas. „Voor mij was het daarvoor
helemaal niet zo bijzonder, we waren hier
gewoon op bezoek bij mijn ouders.’’
Voor Frouke is het idee pas later ontstaan,
toen ze in de blokhut die in de boomgaard
staat een verhaal las over een gezin dat
geëmigreerd was naar Zweden en veel rust
en ruimte ervoer met elkaar. „Ik dacht
‘dat wil ik ook’. Toen ik het tijdschrift
weglegde en naar buiten liep, zag ik dat
ik eigenlijk midden op zo’n plek stond.
We hadden het al! Alleen moesten we nog
iets van dat plekje maken, zodat het ook
ons leven kon worden.’’

Terwijl ze nog op
het terrein van de
kas aan het werk
waren, stonden
de eerste gasten
al voor hun neus.

De eerste gasten
Bas en Frouke waren niet de enigen die
vertrouwen hadden in hun plan: terwijl ze
nog midden in de modder op het terrein
van de kas aan het werk waren, stonden
de eerste gasten al voor hun neus! „Het
waren twee mensen die in september hun
feest wilden geven in de kas, we stonden
perplex. We waren nog lang niet klaar! Ik
had al wel een website online gezet met
ons plan en daar waren ze door geïnspireerd. Ze geloofden dat we het gingen
redden om de kas 1 september af te hebben en reserveerden voor 15 september
een plekje’’, vertelt Frouke nog enigszins
verbaasd. Bas: „Het was voor ons een stok
achter de deur en we gingen er nog harder
voor.’’ De deadline haalden ze en op 15
september 2015 was het zover: in de kas
kon een feest gevierd worden!
Na het eerste feestje volgen er nog vele
evenementen en iedere keer streven ze
er weer naar om het hun gasten zo fijn
mogelijk te laten hebben. Want mensen

Boordevol ideeën
Naast de zoektocht naar rust en ruimte
zocht het stel ook naar een plek waar ze
hun ideeën kwijt konden en iets konden
doen wat ze echt belangrijk vinden. „We
zitten altijd boordevol ideeën”, vertelt
Frouke. „Wanneer je werkt bij een baas
kun je die ideeën niet altijd kwijt en
toepassen, terwijl je dat in een eigen
onderneming wel kunt doen.’’
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‘Soms sta ik ’s ochtends met mijn laarzen in de modder en
’s avonds met mijn nette schoenen gerechten te serveren.’
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‘Het was achteraf gezien
haast een onmogelijke
klus, maar toen we er
middenin zaten, deden
we het gewoon.’
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Bas: „We wilden iets doen wat we beiden
belangrijk vinden, wat ons beiden raakt,
en onze keukentafelgesprekken gaan vaak
over het milieu, de wereld om ons heen
en hoe we de wereld een beetje mooier
kunnen maken. Het is dan ook een van de
grondgedachten van de kas.’’
Bas en Frouke tekenden hun plan voor
de kas uit, praatten er met mensen over,
gingen op zoek en kwamen zo uit bij de
kas in Noordwijkerhout. Er werd uiteraard ook gepraat met de ouders van Bas,
het is immers de boomgaard van zijn
vader. Intussen heeft Bas het biologische
fruitteeltbedrijf overgenomen en is hij
ook druk met het onderhouden van de
fruitbomen. Samen met zijn vader, want
die kan er toch nog niet helemaal afstand
van doen. Bas’ ouders wonen bijna naast
de kas en zijn heel enthousiast over hoe
hun zoon het bedrijf op zo’n leuke manier
opnieuw op de kaart heeft weten te zetten.
De oogst vanuit de boomgaard is in de
kas volop te proeven: er wordt appelsap
geschonken van de verse appels, er worden
taartjes geserveerd met pruimen en de
desserts worden versierd met felrode
bessen. Buiten is zo onlosmakelijk verbonden met binnen. De naam van de kas is
dan ook niet voor niets: In de kas, beleef
buiten. Frouke: „Op deze manier laten we
mensen zien hoe mooi en lekker de natuur
is en hoe je daar goed voor kan zorgen en
van kan genieten.’’

is onze droom werkelijkheid geworden:
we zien elkaar vaker, kunnen onze ideeën
kwijt en ervaren meer voldoening.’’
Het leukste aan de kas vinden beiden de
afwisseling. „Soms sta ik ’s ochtends met
mijn laarzen in de modder en ’s avonds
met mijn nette schoenen gerechten te
serveren”, zegt Bas. Frouke vind het stylen
erg leuk. „Ik vind het bijzonder om te
zien hoe een ruimte steeds weer anders
wordt door indeling en aankleding.’’ Met
een achtergrond in de horeca op evenementenlocaties is dit onderdeel van hun
bedrijf niet helemaal nieuw en weten ze
de kas iedere keer weer goed in te richten.
Maar ook al geniet het stel elke dag weer
en worden ze altijd weer blij als ze de kas
binnenstappen, ook hier ligt het gevaar
om steeds maar door te gaan. Bas: „De
agenda van de kas kunnen we - als we
willen - helemaal vol plannen. Maar we
moeten onthouden dat we dit zijn gestart
om juist meer rust en ruimte te vinden

voor ons en ons gezin.’’ Dat de kas ook
bijna als een gezinslid voelt, maakt
het soms wel een beetje moeilijk om er
afstand van te nemen. Frouke: „Een tijdje
geleden zei mijn dochter ‘waarom koop je
altijd iets voor de kas en niet meer voor
ons thuis?’. Toen dacht ik ‘ja, dat is ook
zo.’ Maar voor de kas is altijd wel iets te
kopen. Ik bedoel, de ruimte is zo groot.”
Toch genieten de kinderen ook van de
ruimte, ze spelen in de boomgaard, helpen
af en toe achter de bar of helpen met het
klaarmaken van de tafels. Bas: „Doordat
Jip en Jeske erbij waren bij het bedenken,
kopen en opbouwen van de kas hebben ze
het hele proces meegekregen; dat vonden
ze echt niet altijd leuk, maar ze hebben er
wel van geleerd dat als je iets wil, het je
ook lukt. Als je maar vertrouwen hebt en
de eerste stap durft te zetten!’’
Kijk voor meer informatie over de kas
van Bas en Frouke op www.indekas.nl

Ik vertrek
Het openen van de kas was voor Bas en
Frouke een omslag in hun leven. „Het
voelt wel eens als ‘Ik vertrek’, maar dan
niet naar een ander land, maar gewoon
qua leven.’’ Bas zegde vorig jaar zelfs
zijn baan in het onderwijs op. Frouke is
nog steeds zelfstandig loopbaancoach en
HR-adviseur, maar wel op een andere
manier. „Mijn werk in de kas kan ik goed
toepassen bij het coachen van mensen. Ik
predik altijd dat mensen hun hart moeten
volgen. Met het kopen en bouwen van de
kas hebben ook wij ons hart gevolgd en

Talentvolle ondernemers

Bas en Frouke leggen de lat voor zichzelf niet laag. Met hun vele ideeën en
perfectionisme willen ze blijven innoveren en blijven verbeteren. ,,Ook al
hebben we nog genoeg ideeën voor uitbreiding, we zetten nu vooral in op
maatschappelijk belang en hoe we kunnen samenwerken met plaatselijke
ondernemers, zoals cateraars.’’ In 2017 ontving het stel een Talent Award
voor jonge ondernemers van het jaar van de gemeente Nijmegen.
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