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De Limburger

Leden van confrérie de l’Asperge Limbourgondië overhandigen staatssecretaris Mona Keijzer (midden) asperges tijdens
het aspergediner gisteravond in Nieuwspoort in Den Haag.
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Officiële wildgroei aan aspergefeesten
Het aspergeseizoen 2018 wordt vandaag tijdens een exclusief feest in
Amsterdam officieel geopend. Maar het seizoen was toch al een keer officieel
voor geopend verklaard? Dat klopt, het is vandaag minstens de vierde officiële
aftrap sinds begin maart.
DOOR JOS BOUTEN
VENLO

Vierde het Nederlands Aspergecentrum de officiële opening van het aspergeseizoen op
5 april in de Markthal in Rotterdam? Of was de confrérie de l’Asperge Limbourgondië
het aspergecentrum te snel af met haar seizoensopening op 18 maart bij hostellerie De
Hamert in Wellerlooi? Of hadden we die dag toch naar Beringe gemoeten waar het
AspergeGilde Peel en Maas het aspergeseizoen aftrapte? We hadden ook kunnen
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wachten tot 12 april, want toen was het officiële openingsfeestje in Raalte van De
Librije? Aspergeliefhebbers met engelengeduld konden wachten tot de officiële
opening van het aspergeseizoen vandaag in The College Hotel in Amsterdam.
Er is de afgelopen jaren een enorme wildgroei ontstaan aan officiële openingen van
het aspergeseizoen. Lange tijd claimde het aspergecentrum Aceera in Hegelsom de
organisator te zijn van hét openingsevenement.
Echter, het centrum werd vorig jaar opgeheven omdat de kosten hoger waren dan de
baten. En dat is niet de bedoeling. Dat hoeft ook niet want asperges zijn goeie handel,
er gaan honderden miljoenen euro’s in om. In 2015 produceerde de sector 17 miljoen
kilo. Die kilo’s - en als het even kan nog wat meer - moeten aan de man worden
gebracht, tegen een zo hoog mogelijke prijs. Seizoensopeningen zijn
marketingbijeenkomsten, vaak in exclusieve sfeer om ze aantrekkelijk te maken voor
mensen die graag netwerken. Overigens vinden ieder jaar talloze
promotiebijeenkomsten plaats zonder het etiket ‘officiële opening’. Gisteravond
verzorgde hostellerie De Hamert bijvoorbeeld in perscentrum Nieuwspoort in Den
Haag een aspergediner.
De ‘officiële openingsfeestjes lijken op elkaar. Ieder feest heeft een eigen ambassadeur.
Dit jaar passeren de namen van onder anderen tv-kok Mathijs Vrieze,
kookboekenschrijfster Nadia Zerouali, horeca-onderneemster Ria Joosten uit Neer en
aspergekoningin Angela Habraken uit Wellerlooi.
Ze hebben ook ieder jaar hun eigen aspergewijn. De Auxerrois 2016 van de
Apostelhoeve in Maastricht kwam als beste aspergewijn uit de bus tijdens een
verkiezing in Neercanne?
Het Brabantse Aspergegilde vindt de Muller Thurgau 2017 van August Ziegler uit de
Pfalz veel geschikter. Of moeten we toch aan de Falanghina 2017, de Zuid-Italiaan die
door de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië werd uitverkoren?
„Er kan niet genoeg bekendheid aan de asperge worden gegeven”, zegt de Tienrayse
aspergeteler Ron Martens. Maar het zou beter zijn, zegt hij, als de sector als een club
zou optrekken. „Dat zou veel effectiever zijn, de sector is het meest gebaat bij een
gezamenlijke aanpak.”
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