
Samen staan we sterk! 

Agrarische dagen Drenthe/ NOP 2017 

 

Aan het begin van 2017 was de organisatie van de agrarische dagen niet zeker. Er was immers geen 

aftredend bestuurslid van de agrarische commissie, die de organisatie van de agrarische dagen in 

handen kon nemen.  

Na lang wikken en wegen heeft het zittende bestuur van de agrarische commissie, bestaande uit 4 

leden, de organisatie opgepakt en de samenwerking opgezocht met een andere provincie. 

Onder het motto: ‘samen staan we sterk’ is een samenwerking met de Noordoostpolder verder 

uitgekristalliseerd. De agrarische dagen 2017 werd een feit en is het volgende programma ontstaan:  

- Een rondrit met een gids van ‘Ontmoet het Platteland’ over het ontstaan van de 

Noordoostpolder, daarnaast vertelde de gidsen ieder op eigen wijze over de gebruiken van 

de bevolking,  de ideeën achter de ruimtelijke indeling van de NOP, de werkgelegenheid, de 

landbouw etc.  

- Een rondrit langs het windmolenpark van de Noordoostpolder. De rondrit ging met de 

bussen over de dijk langs de windmolens en onder de Ketelmeerbrug door. Deze rondrit zal 

nog lang in het geheugen gegrift staan bij veel dames. De vertelling werd gedaan door Rob 

Renne van 11Beaufort te Nagele.  

Na de rondrit was een bezoek aan het informatiecentrum 11 Beaufort. Bij het 

informatiecentrum is ook de boerderijwinkel Renne gevestigd. In de ruim opgezette 

boerderijwinkel konden de dames weer even hun (shop) energie kwijt na de avontuurlijke 

rondrit langs de dijk. 

- Een bezoek aan melkveebedrijf van Gerard Hettinga te Nagele. Gerard melkt 220 koeien en 

heeft veel processen in de stal geautomatiseerd zoals onder andere het voeren, het 

opstrooien van de boxen en het melken.  

De dames raakte maar niet uit gekeken in de ruime stal en een enkele groep heeft zelfs het 

begin van een bevalling gezien. 

- Het bezoek wat ook veel indruk heeft gemaakt was het bezoek bij familie de Vries van 

witlofkwekerij ‘Lof’. ‘Lof’ is  de eigen merknaam  van de familie. De wijze en de omvang 

waarop familie de Vries witlof kweekt is bijzonder te noemen.  Zij produceren maatwerk. Elke 

klant kan zijn wensen aangeven wat betreft soort verpakking en hoeveelheid. Na de 

rondleiding konden de dames witlof en roodlof proeven, witlof kopen en recepten 

meenemen.  

- Het ontvangst, lunch en de afsluiting werd voortreffelijk verzorgd door ‘de goede aanloop’ te 

Tollebeek.  

- Het vervoer werd verzorgd door de meedenkende chauffeurs van Marion Reizen uit Dronten.  

Gedurende 6 dagen hebben 1200 Drentse dames de agrarische dagen 2017 mogen beleven.  De 

datums waarop dit uitzonderlijk uitstapje plaatsvond was 3, 4, 5, 10,11 en 12 oktober 2017. In bijlage 

1 is een fotocollage van de dagen toegevoegd. 

Tevens heeft de stagiaire van het bedrijf 11 Beaufort (Dennis) een enquête onder een aantal dames 

afgenomen. Dennis Koene volgt de opleiding Marketing en communicatie aan het ROC ‘Friese Poort’. 

In de bijlage is een korte samenvatting van de enquête toegevoegd. Zie bijlage 2 

13 oktober 2017  Karin Albring, Martha Hartlief, Jannie Warringa, José Houben   



Bijlage 1: Fotocollage  

 

 

  



Bijlage 2: Enkele antwoorden uit de enquête ‘tevredenheid deelnemers aan de agrarische dagen 

2017’ 

 

Wat vond u van deze dag? 

 

Waren de excursies voor iedereen goed te doen 

ook voor de mensen die iets minder goed te been waren? 

 

Wat vond u van de indeling van de dag? 

 

 

De gehele enquete is op te vragen bij de agrarische commissie Drenthe.  
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