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CALIFORNIA DREAMING,
GROENE KRING GOES WEST
Van 9 tot 19 februari trokken dertig enthousiaste Groene Kringers naar
Californië voor de jaarlijkse nationale studiereis. Ze bezochten er onder
meer land- en tuinbouwbedrijven met avocado, katoen, amandelen en
pistaches – gewassen waarvan de teelt in België onbekend is. We brengen
een kort reisverslag en wat sfeerfoto’s.

STUDIEREIS
Leen Beliën en Sarah Samyn, Groene Kring

9 feb, Zaventem
Na wekenlang aftellen is het eindelijk zover, dertig enthousiaste Groene Kringers vertrekken op studiereis
naar Californië. Tien reisuren later landen we veilig en
wel in de Golden State, waar een stralende Amerikaanse zon ons van harte welkom heet.

10 feb, San Francisco
Na een korte nachtrust trekken we te voet over steile
straten naar Pier 33, waar een boot ons naar Alcatraz
zal brengen. Dit eiland in de baai van San Francisco
diende van 1934 tot 1963 als een van de zwaarst beveiligde federale gevangenissen van Amerika. Met een Nederlandstalige audioguide verkennen we twee uur lang
de gevangenis en haar geschiedenis.
Na een snelle lunch vervolgen we onze route naar de
Golden Gate Bridge. Net als bij de officiële opening van
deze enorme stalen constructie in 1937, lopen de Groene Kringers nu van San Francisco tot Marin County.

11 feb, Sonoma County
Vandaag bezoeken we enkele leden van de Young Farmers & Ranchers in deze streek. Allereerst gaan we
langs op het vleesveebedrijf Oak Ridge Angus 1 , waar
de familie LaFranchi ons uitleg geeft over hun bedrijf
met Black Anguskoeien. Tijdens de busrit merken we al
snel dat Sonoma County een echte wijnstreek is. Een

bezoekje én proeverij aan de Francis Ford Coppola Winery
mag dan ook niet ontbreken.
In de namiddag leidt Jennifer Beretta ons rond op het
biomelkveebedrijf van haar familie. Tot slot neemt Marin
Pozzi ons mee naar zijn Preston Point Farm and Ranch.
We wanen ons even in klein Schotland: groene heuvels,
grazende schapen en een prachtig uitzicht over het water. De gastvrijheid van deze landbouwers en hun aangename en open babbel over de landbouw zullen ons
nog lang bijblijven.
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14 feb, San Joaquin Basin
Valentijnsdag starten we met een bezoek aan een amandelbedrijf in Atwater 3 . Ons bezoek valt op een mooi
moment, want heel wat bomen zitten al in de eerste
bloei, het pink-stadium. Dan trekken we verder, naar de
Bowles Farming Company 4 , waar ze tomaten en katoen
verbouwen, twee belangrijke landbouwproducten in
Californië. Danny Royer, verantwoordelijk voor technologische vooruitgang van het bedrijf, geeft ons heel wat
interessante uitleg. Op het veld is op dit moment weinig
te zien, maar dat wordt ruim gecompenseerd door de
machines die de Groene Kringers op het erf kunnen bewonderen. De gastheer laat de hele groep zelfs een ritje
maken met de immense John Deeretractoren.
’s Avonds brengen we een bezoek aan het loonwerkbedrijf van de Nederlander Wiebren Jonkman. Hij kwam
een tiental jaren geleden via een uitwisselingsprogramma naar Amerika om te helpen bij de oogst. Maar toen hij
de kans kreeg om er een melkveebedrijf te runnen en zijn
vrouw ontmoette, is hij in the land of opportunity gebleven.

15 feb, World Ag Expo
We zouden geen echte landbouwers zijn als we geen
kijkje nemen op de grootste landbouwbeurs van Californië. De Groene Kringers nemen er allerlei soorten
nieuw landbouwmateriaal en -machines onder de loep.

12 feb, Woodland

16-17 feb, Tulare en Ventura

In het onderzoeksinstituut van Monsanto in Woodland
worden we rondgeleid in de laboratoria waar de kwaliteit van groenten en ziektebestrijding onderzocht worden. Na de middag voelen de Groene Kringers zich weer
even kinds, tijdens het bezoek aan de Jelly Belly Bean
Candy Factory in Fairfield. Daar wordt al sinds 1976 het
favoriete snoepje van president Ronald Reagan geproduceerd. Dat vind je vandaag wereldwijd in vijftig smaken. Zoete zondes!

Californië doet ons dromen over megabedrijven. Hoog
tijd om die van dichtbij te gaan bekijken. We rijden langs
de Harris Ranch, waar we een indruk krijgen van de afmetingen van het feeding lot met 100.000 stuks vleesvee.
In de namiddag bezoeken we een melkveebedrijf. Daar
worden liefst 3000 stuks melkvee gemolken, in een
80-stands carrousel 5 .
Bij de aardappelteler in Ventura 6 7 wordt het verschil
met onze productie meteen duidelijk. Bodemontsmetting maakt rotatie hier overbodig. In de namiddag
verdiepen we ons verder in de plantaardige productie,
namelijk tuinbouw. Leden van de Young Farmers &
Ranchers staan ons op te wachten om de teelt van
avocado, aardbeien en selderij toe te lichten.

13 feb, Yosemite National Park
Het Yosemite National Park 2 heeft een oppervlakte
van 3000 km². Het staat op de werelderfgoedlijst van
Unesco – een verdiende plaats volgens de Groene Kringers, die een hele dag genieten van de prachtige natuur. De avonturiers in de groep beklimmen de rots
naar een van de watervallen. Voelen hoe het water er
vernevelt, maakt de klim de moeite waard. ’s Avonds
maken we speciaal een kleine omweg om sequoia’s of
mammoetbomen te spotten.

18 feb, Los Angeles
Aan ieder mooi verhaal komt een einde. Het is tijd om
naar huis te gaan, maar eerst brengen we nog een
bezoekje aan de Walk of Fame, aan Santa Monica Beach
en Hollywood. n

