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Voorlopige planning buitenlandse studiereis
Zweden – 8 t.e.m. 16 juni 2019
Zaterdag 8 juni

Heenreis, 950 km

Vrijdagnacht op zaterdagochtend vroeg vertrek vanuit België naar Malmö via een aantal opstapplaatsen.
Op route in Duitsland bezoeken we een bedrijf als onderbreking van de lange zit. Via de veerboot PuttgardenRodby vervolgen we de weg door Denemarken. Eenmaal over de Oresundbrug komen we ’s avonds aan in
Malmö, Zweden. Overnachting in een hostel in het centrum, op loopafstand van de verschillende cafés.

Zondag 9 juni

Aardappels & suikerbieten

We gaan de stad uit om vandaag en morgen een aantal bedrijven in de provincie Skane te bekijken.
In Zuid-Zweden is de (grootschalige) intensieve akkerbouw geconcentreerd. Hier worden voornamelijk granen,
suikerbieten, aardappels en gras verbouwd.
We beginnen met een bezoek aan een aardappelteler. Ze telen voor de consumentenmarkt en hebben een
eigen verpakkingsfaciliteit. Aansluitend bezoeken we een bedrijf met suikerbieten en graan.
Overnachting in Zuid-Zweden.

Maandag 10 juni Akkerbouw en tuinbouw, 245 km
We starten de dag met een bezoek aan een groot akkerbouwbedrijf. Op ongeveer 3000 hectare wordt hier o.a.
rogge, gerst, koolzaad en gras verbouwd.
Na de lunch rijden we richting Ahus om een tuinbouwbedrijf te bezichtigen. Ze hebben hier 700 hectare aan
land met sla, kool, uien en broccoli. De zaden worden in de kassen opgekweekt.
Als er voldoende tijd is, eindigen we de middag bij Absolut Home in Ahus. Absolut wodka wordt gemaakt met
water uit eigen bron en wintertarwe uit de regio. We leren over de geschiedenis, het distilleerproces en
hebben op het einde van ons bezoek een kleine proeverij.
Overnachting omgeving Kristianstad.

Dinsdag 11 juni

Bosbouw, 150 km

Dinsdag rijden we naar de plaats Rottne en bezoeken de gelijknamige fabriek van Rottne bosbouwmachines. Al
60 jaar produceren ze er houtoogstmachines en uitrijwagens. Als er in de omgeving gewerkt wordt met de
machines, gaan we ze zeker in actie zien.
Nadien vertrekken we richting Jönköping met onderweg een boerderijbezoek.
Diner en overnachting in Jönköping.
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Woensdag 12 juni

Melkvee, vleesvee

De komende twee dagen zijn we in district Jönköping en Västra Götaland, waar relatief veel veeteelt aanwezig
is. Vandaag gaan we rondom Jönköping een melkveebedrijf en een vleesveebedrijf bekijken.
Overnachting omgeving Jönköping of Göteborg.

Donderdag 13 juni

Young farmers & bedrijfsbezoek, 200 km

Op donderdag komen we samen met de Zweedse jonge boeren van LRF om te leren over de landbouw in
Zweden en ervaringen uit te wisselen. Samen bezoeken we een of twee bedrijven, bijvoorbeeld varkens of
pluimvee. In overleg met de organisatie kunnen we ’s avonds bij elkaar komen voor een diner en napraten over
de Zweedse en Belgische landbouw.
Overnachting omgeving Göteborg.

Vrijdag 14 juni

Zweedse westkust, 200 km

De westkust van Zweden staat bekend om de duizenden eilanden en de kwekerijen voor vis en andere
zeedieren. Hier bezoeken we eerst een vis- of mosselkwekerij.
Na de lunch is het tijd voor wat ontspanning en gaan we kajakken aan de mooie scherenkust. Het is ook
mogelijk om per boot de archipel te verkennen.
Vanavond overnachten we in het centrum van Göteborg. Vrije avond om de stad te verkennen.

Zaterdag 15 juni

Göteborg – Mälmo, 275 km

Göteborg
Göteborg is de een na grootste stad van Zweden en een grote havenstad.
’s Ochtends bekijken we kort de bezienswaardigheden van Göteborg per bus. Als het weer het toelaat, kunnen
we per open boot door de stad varen. Alternatief is een tour door de commerciële haven van Göteborg (onder
voorbehoud), de grootste haven van Scandinavië.
Hierna is het ongeveer 2 uur rijden richting Helsingborg waar we een bezoek zullen brengen aan een groot
melkveebedrijf met eigen biogasinstallatie, kaasmakerij en 250 hectare land.
Na het bezoek aan dit indrukwekkende bedrijf gaan we naar Malmö voor diner en overnachting.
Afhankelijk van rijtijden vertrekken we vannacht of morgenvroeg terug naar België.

Zondag 16 juni

terugreis

We komen ’s avonds laat weer terug bij de verschillende opstapplaatsen in België en zijn daarmee aan het eind
van de buitenlandse studiereis naar Zweden.
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