Programma
inspiratiedag
9 februari

VE T!

9.00 uur

vertrek bus vanuit Assen

9.45 - 11.00 uur

bezoek aan Frederiksoord
Locatie 1 De Fruithof, Frederiksoord
Sprekers:
Gauke Bos, voorzitter van ‘de Fruithof’: 8 ha.
boomgaard, teelt van bloemen, bessen en bottels
van rond 800 verschillende historische fruitrassen
Bouwe Ruiter, adviseur en begeleider van oergraangewassen in het initiatief ‘Landbouwe’:
Locatie 2 Vrijboerhoeve, Frederiksoord
Rondleiding:
Bouwe Ruiter Boekweit terug in de kolonie.

12.00 - 14.00 uur bezoek

aan Veenhuizen

Locatie 3 Tuinen van Weldadigheid
Hier is de grootste collectie eetbare gewassen
van Nederland verzameld. Naast de kwekerij van
bijzondere groenten is er ook een zorgboerderij
en een onderdeel recreatie & educatie.
Rondleiding:
Lambert Sijens, eigenaar van de Tuinen van
Weldadigheid vertelt over zijn visie en werkwijze.
Sjef Meijman, kunstenaar, heeft de laatste jaren
projecten met Bonte Bentheimer landvarkens.
Het Varkenshuis is een van de bekende
projecten. Sjef laat zijn ‘varkenstractor’ zien.

Locatie 4 Restaurant Bitter en Zoet
Lunch: Bitter en Zoet staat bekend om de
bereiding van eerlijke gerechten van de beste
producten uit eigen tuin, Drenthe of Noorderland.
Ook gebruiken zij wild-pluk-kruiden uit de natuur
van Veenhuizen.
Spreker:
Michiel Korthals: filosoof en emeritus hoogleraar maatschappijwetenschappen Universiteit
Wageningen vertelt over de overbrugging van de
kloof tussen consumenten en producenten door
lokale landbouw en een vruchtbare samenhang
tussen stad en landelijk gebied. Hierover
publiceerde hij het boek Goed Eten, Filosofie van
Voeding en Landbouw.
14.30 - 17.30 uur Hunebedcentrum

Borger

Rondleiding/verhaal:
Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum
over de geschiedenis van voedsel/oervoedsel.
Workshop ‘Made by mealworms’
door Marc Paulusma: ruimtelijk ontwerper onder
de naam Studio MARC. Marc introduceert tijdens
de workshop zijn onderzoek en visie naar een
toekomstig cyclus waar ons afval aan de basis
ligt van een nieuw bestaan. Hij laat dit zien door
middel van een speculatief scenario waarin meelwormen ons afval verwerken en daarna weer
door ons opgegeten worden.
Netwerkbijeenkomst met hapje en drankje
Rond 18.00 uur

aankomst bij station Assen
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