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Na de prachtige zondag gisteren zullen de (kas)asperges een flinke groei impuls gehad hebben.
Wat dat betekent voor de aanvoer is nog onzeker. In ieder geval is het weer de asperges
gunstig gestemd. Wanneer moet het seizoen geopend worden? Deze vraag werd gesteld door
Ray Simoen, journalist van Dagblad de Limburger. Hieronder het artikel

Kritiek op vroege start aspergeseizoen
door Ray Simoen
WELL – Aspergeambassadeur Pieter Smits uit
Well is niet te spreken over
de in zijn ogen te vroege
opening van het aspergeseizoen door ZON Fruit &
Vegetables uit Grubbenvorst.
ZON opent donderdag 12
maart in restaurant One in
Roermond het seizoen met
een maaltijd. Smits vindt dit
„extreem vroeg”. Het is bijna
vier weken voordat op 9 april
het nationale aspergeseizoen officieel wordt
geopend in het
aspergecentrum in
Melderslo. Het besluit van
ZON om het seizoen te
vervroegen zal voor
verwarring zorgen bij de

consument, verwacht Smits.
„Die zit niet te wachten op
asperges in maart, die meer
dan 12 euro per kilo kosten.”
Sinds 2001 is de tweede
donderdag van april de
officiële start van het
nationale aspergeseizoen.
„Door nog eerder te beginnen
gaat de charme van de
asperges verloren. April, mei
en juni zijn dé aspergemaanden, dat is voldoende.
Woordvoerder Jos Caubo
van ZON Fruit & Vegetables
is het niet eens met Smits.
,,Door de technische
ontwikkelingen is het
mogelijk om al in februari en
maart asperges aan te
bieden. We richten ons op de

handel. En onze zakelijke
partners laten ons weten dat
er in maart al vraag is naar
asperges, ook al kosten die
mogelijk 12 euro per kilo.”
Richard Wilms van het
Nationaal Aspergecentrum
in Hegelsom reageert met:
„Het is een utopie te denken
dat iedereen zich houdt aan
de ene officiële opening.
Iedereen let toch vooral op
zijn eigen belang.”Smits
richtte 15 jaar geleden
stichting Dubbel A op om
asperges ook buiten Limburg
te promoten. In 2014 hield
Dubbel A op te bestaan en
zette het Nationaal Aspergecentrum de activiteiten voort.

Nog meer asperge nieuws. In België wordt 1 april (geen grap) de eerste Asperge Gin gepresenteerd. Voor
Asperge- en Ginliefhebbers een must. Klik op

http://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/eerste-belgische-gin-op-basis-van-asperges/articlenormal-538923.html
En niet alleen de Ginliefhebbers komen aan hun trekken ook de bierdrinkers kunnen hun hart ophalen
aan het seizoensbier van Urthel. Klik op

http://www.urthel.com/bestanden/editor/file/Aspergebier2014.pdf
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