EXCURSIE
‘Meer met oude rassen en gewassen’ in Zuid-Limburg
maandag 2 en/of dinsdag 3 juni 2014

Reis mee door Zuid-Limburg en ontdek wat er allemaal mogelijk is met oude rassen en gewassen. Teelt, verwerking,
marketing, alle aspecten van oude rassen en gewassen komen aan bod. Niet alleen een heel leerzaam, maar vooral ook een
heel leuk en lekker tripje door het prachtige Heuvelland!
PROGRAMMA DAG 1

Maandag 2 juni 2014

Ontdekkingstocht naar het Plateau van Margraten

10.30 u Ontvangst op Hoeve Eyserhof in Eys
11.00 u Wandeling met herborist Frank Radder naar culinaire pleisterplaats Eyserhalte
12.30 u Rondleiding en lunch Eyserhalte
14.00 u Fietstocht naar biologische Kruidenkwekerij PUUR in Margraten
15.00 u Rondleiding op de biologische Kruidenkwekerij
16.00 u Bezoek Hopvelden Reymerstock
17.00 u Ontvangst Gulpener Bierhuys, rondleiding in de brouwerij en proeverij
19.30 u Terugkomst Hoeve Eyserhof, diner met de lekkerste producten uit de streek
OVERNACHTING in HOEVE EYSERHOF
PROGRAMMA DAG 2

Dinsdag 3 juni 2014

Rondrit door het Heuvelland

9.00 u Vertrek met de bus
9.30 u Uitleg Kollenberger Spelt en bezoek Pasta Pura in Beek
11.30 u Ontvangst door de Bisschopsmolen (bakkerij) in Maastricht
12.30 u Lunch bij de Bisschopsmolen
13.30 u Bezoek aan ambachtelijke stroopstoker Mart Vandewall, rondleiding in de hoogstamboomgaard
16.00 u Bezoek aan Schaapskooi Eperheide met Mergellandschapen
18.00 u Diner in de Herberg van de Schaapskooi
20.00 u Terug naar huis

Organisatie en meer informatie

De organisatie van deze excursie is in handen van het Praktijknetwerk Landschap van Smaken. In dit praktijknetwerk kunnen boeren,
verwerkers, horeca en de handel kennis en ervaringen uitwisselen rond het telen, verwerken en vermarkten van oude en bijzondere
rassen en gewassen. Het project loopt van voorjaar 2012 tot en met voorjaar 2015. We verwachten van deelnemers dat zij actief
bijdragen aan het netwerk.
De excursie in Zuid-Limburg wordt georganiseerd door Iris van de Graaf (Iris@kivaproducts.nl) en René de Bruin
(rdbruin@streekwijzer.nl). Het programma is nog onder voorbehoud.

Locatie

Start- en eindlocatie voor beide dagen:
Hoeve Eyserhof
Wittemerweg 7
6287 AA EYS

Kosten

Door de co-financiering van het praktijknetwerk door het Ministerie van EZ en de EU kunnen de kosten beperkt blijven.
Dag 1: € 50
Dag 2: € 50
Overnachting €27,50
Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een dag of voor beide dagen. Ook kunt u zich apart aanmelden voor de overnachting.
Aanmelding kan door een mail te sturen aan info@erkendstreekproduct.nl o.v.v. excursie landschap van smaken 2014
S.v.p. aanmelden voor 15 mei. Dan is duidelijk of er voldoende deelnemers zijn.
Na aanmelding rekenen we op uw komst en sturen we u een factuur. Afmelden kan kosteloos tot 23 mei. Daarna
brengen we u het volledige bedrag in rekening. Kunt u onverhoopt toch niet komen, dan kunt u iemand in uw plaats
sturen. Laat het ons wel even weten.

In het Praktijknetwerk Landschap van Smaken delen boeren, verwerkers, horeca en de handel kennis en ervaringen rond de teelt,
verwerking en afzet van oude en bijzondere rassen en gewassen. Het Praktijknetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door:
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