Week van de Akkerbouw

Ontdek het verhaal achter ons eten in Akkerspot Noordoostpolder
Op zaterdag 25 juni van 11.00 – 17.00 uur openen akkerbouwers, toeleveranciers en verwerkers uit de akkerbouw hun deuren. Ze
laten je graag zien hoe ze er samen voor zorgen dat jij elke dag weer kunt genieten van veel heerlijke producten van Nederlandse
akkers. Op dit kaartje vind je waar je deelnemende bedrijven uit de Akkerspot Noordoostpolder kunt vinden. En kijk op de
achterkant wat je op welk bedrijf kunt beleven.
1. Akkerbouwbedrijf combinatie Ten Brinke/Keen
Wrakkenpad 10-12, 8312 PX, Creil
2. Akkerbouwbedrijf Ten Brinke
Floraweg 1, 8312 RK, Creil
3. Akkerbouwbedrijf van Woerkom
Klutenweg 16, 8314 PD, Bant
4. Witlofkwekerij LOF
Pilotenweg 28-1, 8311 PL, Espel
5. Proefboerderij NAK
Johannes-Postweg 1, 8309 PE, Tollebeek
6. Agrifirm Plant
Industrieweg 1, 8304 AC Emmeloord
7. Akkerbouwbedrijf Verhage
Klunderweg 8, 8305 AK, Emmeloord
8. Akkerbouwbedrijf Koopman
Luttelgeesterweg 2, 8316 PA, Marknesse
9. Wijngaard & boerderijwinkel Maronesse
Steenwijkerweg 23, 8316 RH, Marknesse

Beleef de Akkerspot Noordoostpolder
1. Loop op akkerbouwbedrijf combinatie Ten Brinke/Keen langs alle gewassen die op dat moment geteeld worden zoals aardappelen. Ontdek op
welke manier er gewerkt met geavanceerde technieken om ziektes tegen te gaan en bekijk de opslag van pootaardappelen.
2. Bezoek het akkerbouwbedrijf Ten Brinke en ontdek hoe op innovatieve en duurzame wijze akkerbouwproducten zoals aardappelen, suikerbieten en
granen geteeld. Laat je rondleiden langs de akkers, het machinepark en de opslagschuren. Neem je kinderen gerust mee!
3. Ontdek op akkerbouwbedrijf van Woerkom hoe ecologische teelt werkt. Gezonde voeding uit gezonde bodem is het devies van deze akkerbouwer,
die de bezoekers – jong en oud – ook laat proeven hoe het voedsel vroeger smaakte. Van harte welkom!
4. Een bezoekje aan witlofkwekerij LOF is ook absoluut aan te raden. Daar krijg je een bedrijfsrondleiding en wordt je helemaal bijgepraat over hoe
het witlof in het donker groeit. Lof vertoont filmpjes, demonstreert een kweekset voor witlof en laat je allerlei witlofhapjes proeven met van alles,
behalve ham en kaas…
5. Op het proefbedrijf van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed (NAK) wordt je samen met je gezin langs de velden
gereden en krijg je daarbij allerlei informatie over de gewassen. Op het bedrijf zal ook een frietkraam van Aviko staan waar je een heerlijk, vers frietje
kunt eten.
6. Tijdens de Open Dag kunt u HET graan distributiecentrum van Agrifirm Plant in Emmeloord bezoeken. Ontdek Agrifirm Plant omgaat met de
ontvangst, ontsmetting en uitlevering van granen en maïs, grassen en groenbemesters. Er ligt een heel gevarieerd programma voor je klaar!
7. Bezoek het akkerbouwbedrijf Verhage en ontdek op welke manier pootgoed wordt geteeld. Nederland is een belangrijke producent van pootgoed.
Een groot aandeel van de productie is bestemd voor de export. Neem gerust de kinderen mee want ook voor hen is er veel te beleven.
8. Loop op akkerbouwbedrijf Koopman langs de gewassen op de akker, bekijk de verschillende machines die gebruikt worden en laat akkerbouwer
Koopman je alles vertellen over de manier waarop hij akkerbouwproducten zoals aardappelen teelt. Van harte welkom!
9. Tijdens de Open Dag is een bezoekje aan Wijngaard & boerderijwinkel Maronesse ook zeker een ‘must’. Neem een kijkje in de duurzame wijngaar
met wijnmakerij en de boerderijwinkel. Maronesse maakt verschillende soorten wijn van wit tot rood en van droogt tot zoet.
Tijdens de Open Dag zal het Groenhorst College uit Emmeloord ook met een standje op één van de deelnemende bedrijven aanwezig zijn.

Wil je kans maken op een weekendje weg? Maak dan een selfie met een akker, akkerbouwproduct of de akkerbouwer en deel je Akkerselfie met de #winwvda op
Twitter, Facebook of Instagram. Volg ons dan ook direct op facebook.com/WvdAkkerbouw, Twitter.com/WeekvdAkkerbouw of Instagram.com/weekvdakkerbouw

