23-4-2018

De Limburger

©

En de lekkerste asperge komt uit...
Elke week struint deze krant recepties, premières en presentaties af op zoek naar
een vleugje society en gezelligheid. Vandaag borrelen en asperges eten in Den
Haag.
DOOR JOS BOUTEN FOTO’S MARCEL ANTONISSEN

26 aspergediners noteerde gouverneur Theo Bovens vorig jaar in zijn agenda. Dit jaar
staat de teller tot nu toe op 5, verklapte hij afgelopen week in perscentrum
Nieuwspoort in Den Haag. Daar had de Limburgse ‘chique’ zich verzameld om de
plaatselijke gegoede burgerij te ontmoeten op het 19de aspergediner van Confrérie de
l’Asperge Limbourgondië en de Limburgse asperge te promoten. Monique en Roger
Smits van hostellerie De Hamert in Wellerlooi bezorgden zo’n 280 gasten een mooie
avond. Met asperges van ZON Fruit&Vegetables uit Venlo, livarham uit Echt en
aspergewijn uit Zuid-Italië, geleverd door Veldenaar Dimitry Coenen van Boomsma.
Volgens burgemeester Jos Hessels komen de lekkerste asperges van een klein stukje
zandgrond in Echt op de grens met Roerdalen. Daar was gemeentesecretaris Hans van
der Noordt van Horst aan de Maas het om onbekende redenen niet mee eens. CDAkamerlid Mustafa Amhaouch uit Peel en Maas kon ook maar niet wennen aan het idee
dat hij naar Echt moest voor het witte goud. Dijkgraaf Patrick van den Broek bleef
volhouden dat je voor asperges in Oirlo moet zijn.
Misschien komen de lekkerste witte stengels wel uit onverwachte hoek. De Limburgse
gedeputeerde Ger Koopmans is ooit helemaal naar Friesland gereden om asperges te
planten in de tuin van zijn toenmalig collega-Kamerlid Joop Atsma. Maar we kunnen
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ons een lange reis besparen, zegt Atsma. De planten doen niks meer. Dan volgend jaar
maar weer gewoon naar Den Haag.

De lekkerste asperge van Limburg komt van een stukje grond in Echt vlakbij
de grens met Montfort. Jos Hessels
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