
GEWASSENBoekje
Boordevol weetjes, puzzels, recepten en informatie! 

Wist je dat?
Een boer zonder handen de 
trekker kan besturen?

Welke grond 
soorten zijn er?

Het begin van de 
aardappelen die we  
eten



Wist je dat?

In de steentijd de eerste boeren 
naar Nederland kwamen? Zij 
gingen wonen in het gebied wat 
wij nu Zuid-Limburg noemen. In 
plaats van jagen en verzamelen, 
legden ze akkers aan en hielden 
ze vee.



Voorwoord
Dit boekje is gemaakt door het Agrofoodcluster, in samenwerking met 
studenten van Aeres MBO Emmeloord: 

Stijn Wullems | Chris van der Velde | Bas Daling 

Dit informatieboekje geeft je een beeld over de akkerbouw sector. 
Het boekje staat vol met informatie, recepten en leuke spelletjes!
Alle leuke informatie over de gewassen, is afkomstig van de 
boeren die jullie hebben ontmoet tijdens de smaakles bij het 
Agrofoodcluster.

De  informatie in dit boekje gaat over het proces van het zaaien 
tot het oogsten.

De spelletjes zijn gericht op de werkzaamheden van de boer. 
Afsluitend is er een leuke quiz, om jullie kennis te testen.

Met dit boekje hopen we je een goed beeld te kunnen geven 
van het werk op de boerderij. Je zult zien dat het werken op de 
boerderij niet alleen vies werk is. Het gaat namelijk om veel meer 
dan dat. Trekker werk, hand werk, organiseren, maar ook het in- 
en verkopen van zaaizaad en de geoogste producten.

Tot zover de introductie, wacht niet langer en lees het boekje snel 
eens door!

Jaar van uitkomst 2022
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Wist je dat?
Een boer zonder handen kan 
rijden met behulp van een 
GPS-systeem? Dit systeem 
bepaald vanuit de ruimte heel 
nauwkeurig de positie van de 
trekker op de aarde.  

Wist je dat?
Nederlandse boeren op een 
van de veiligste manieren ter 
wereld voedsel produceren?

Wist je dat?
Dit boekje boordevol leuke 
weetjes, puzzels en infor-
matie over het boerenleven 
staat? Lees snel verder!



Algemeen

Nederland
Er zijn in Nederland 
meerdere polders.  De namen 
van de verschillende polders 
zijn: De Noordoostpolder, de 
Flevopolder, de Wieringer-
meerpolder, de Beemster en 
de Haarlemmermeerpolder.

Noordoostpolder
Wij wonen met elkaar in de 
Noordoostpolder, deze viel 
in 1942 officieel droog. Een 
aantal jaar later, kwamen 
de eerste mensen naar 
de Noordoostpolder, om 
hier boer te worden. Na de 
watersnoodramp in Zeeland 
in 1953, kwamen vanaf daar 
ook nog veel mensen naar de 
Noordoostpolder.



Verschillende grondsoorten:

Er zijn verschillende grondsoorten op 
de wereld. De 3 meest voorkomende 
grondsoorten in de Noordoostpolder zijn: 

Zavelgrond: Een mengsel van klei en 
zandgrond. Vrijwel alle gewassen kan je 
telen op zavelgrond. De opbrengsten van 
zavelgronden  zijn meestal hoger dan die 
van klei en zand.

Kleigrond: Een zwaardere grond, deze 
grond bevat minimaal 30% klei. Klei houdt 
goed vocht vast. Tulpen en wortels zijn 
twee gewassen die veelal op klei geteeld 
worden.

Zandgrond: Een grondsoort die voor 
minstens 50% uit zand bestaat. Het is, 
zoals jullie ook wel weten, een lichte 
grondsoort. Zand houdt minder goed 
vocht vast. Lelies en overige bolgewas-
sen, kunnen goed groeien op zandgrond.

Oppervlakte van de grond:

Boeren praten vaak over de oppervlakte 
van hun land. De oppervlakte wordt 
veelal uitgedrukt in hectares. 1 hectare 
is 100 bij 100 meter, dit staat gelijk aan 
2 voetbalvelden. Het Agrofoodcluster 
heeft 8 hectare, dit staat gelijk aan 16 
voetbalvelden.



Algemeen

De sloot vangt regenwater op. Het regenwater loopt 
meestal via drainage naar de sloot. De boer kan de sloot ook 
vol zetten met water, als er dan een droge zomer is, kan de 
boer zijn gewas met dit water beregenen. Het water wordt 
dan uit de sloot gepompt.

Bij de boer zie je overal 
om het land heen 
sloten. Maar waarom?

Drainage:
Wanneer we over drainage spreken, hebben we 
het over buizen onder de grond. De uiteinden 
van de buizen komen uit bij een sloot, via hier 
kan het grondwater weg lopen. Hiermee kan 
het grondwaterpeil verlaagd worden.



Het groeien en ontwikkelen van planten:

Om een plant te laten groeien, heeft de plant fotosynthese 
nodig. Dit is een proces dat ervoor zorgt dat planten tot 
ontwikkeling komen. De belangrijkste onderdelen zijn: licht, 

water en kooldioxide. 

Biologische teelt en gangbare teelt:

Biologische teelt: 
Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Gangbare teelt: 
Wel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.



Aardappelen
Het begin van de vele 
aardappelen die we met 
elkaar eten:

1. Aardappelen Poten

De boer poot de 
aardappels. Dit is het in 
de grond stoppen van de 
zogenaamde ‘moederknol’. 
Eenmaal in de grond 
komen er uitlopers aan de 
aardappels, deze groeien 
naar het licht. Als ze het 
licht hebben gevonden, 
zijn ze boven de grond en 
vormen ze het loof (het 
plantje). Onder de grond 
groeien er zijworteltjes aan 
de aardappel, hier groeien 
de nieuwe aardappeltjes 
aan. 

2. Aardappelen Rooien

Als de aardappels groot 
genoeg zijn, worden ze 
gerooid. De boer haalt ze  
dan uit de grond met een 
machine, de aardappel-
rooier.

3. Aardappelen 
Bewaren

Hierna worden ze, met 
behulp van grote kip-
pers, naar de boerderij 
gebracht, om ze als volgt 
te bewaren in de schuur. 
De boer past er goed op, 
zodat de kwaliteit goed 
blijft. 



5. Aardappelen 
Verkopen

Nadat de aardappels gesor-
teerd zijn en de verkeerde 
aardappelen eruit gezocht 
zijn, kunnen de aardappels 
worden verkocht. 

4. Aardappelen Sorteren

Voordat de aardappelen ver-
kocht worden, worden de 
aardappelen gesorteerd. De 
grote aardappels worden 
verkocht en de kleinsten wor-
den bewaard. Deze kleine 
aardappeltjes worden weer 
als pootgoed gebruikt (aard-
appels om in de grond te 
stoppen).

Hieronder staan een 
aantal punten 
waarvoor aardappels 
worden gebruikt:

1. Chips
2. Friet
3. Verse aardappel
4. Nieuw pootgoed



Pootaardappelen: 
Aardappelen die de boer in de grond stopt om 

er meer aardappelen van te oogsten.

Aardappelen

Scan de QR-codes voor leuke filmpjes:

Aardappel oogst

Chips maken

Sorteren/verpakken

Friet maken



Consumptieaardappelen: 
Aardappelen die voor de consumptie worden 

verkocht, dus worden opgegeten. 

Wist je dat?

Een Nederlander 
gemiddels 89 kilo 
aardappels per 
jaar eet?

De aardappel 
oorspronkelijk 
uit Zuid-Amerika 
komt?

De groene delen 
en de bessen van 
de aardappelplant 
giftig zijn?



Machines
Er zijn veel machines 

nodig om alle 
werkzaamheden uit 

te kunnen voeren

De Pootmachine
De pootmachine wordt 
gebruikt voor het poten van 
aardappels. De aardappels 
worden in een grote bak 
gestort en vanuit daar 
worden de aardappels 
stuk voor stuk naar plant 
elementen gebracht, om 
vervolgens in de grond 
gestopt te worden.

De Ploeg
De ploeg wordt gebruikt om 
een nieuw zaaibed te maken 
voor het volgende gewas. 
De bovenste laag van de 
grond wordt omgedraaid. Er 
ligt dan verse grond boven, 
waar de gewassen het 
aankomende jaar op geteeld 
kunnen worden.



De Combine
De combine wordt gebruikt voor het oogsten van verschil-
lende graan gewassen. De plant wordt afgeknipt en gaat 
de combine in, eenmaal in de combine worden de graan-
korrels en de stengels van elkaar gescheiden.

De Wortelrooier
De wortelrooier wordt 
gebruikt voor het rooien van 
wortels. De rooimachine 
tilt de wortels uit de grond. 
Vervolgens wordt het loof 
van de wortels gesneden. 
Het loof komt terug op het 
land en de wortels gaan via 
de afvoer de kist in.

De Heftruck
De heftruck wordt gebruikt 
voor het oppakken en 
optillen van kuubkisten. Zo 
kan de boer kisten, met 
bijvoorbeeld aardappels of 
uien, op elkaar stapelen in 
de schuur.



De Spuit
De spuit is een machine die gebruikt wordt voor het 
besproeien van de gewassen om ze sterker en gezonder 
te maken. Beestjes en ziekten kunnen bestreden worden, 
maar ook bemesting kan ermee worden gesproeid, om zo 
de groei van de planten te stimuleren.

De Zaaimachine
De zaaimachine wordt gebruikt voor het zaaien van 
gewassen. De zaadjes worden ermee in de grond gestopt. 

Eerst wordt de machine ingesteld op de juiste afstand en 
diepte. Na het instellen kan het werk beginnen en worden 
de zaadjes allemaal in een rechte lijn, op de juiste diepte 
en even ver van elkaar gezaaid.

Machines



De Beregeningshaspel
De beregeningshaspel 
wordt gebruikt  als het erg 
droog is en de planten op 
het land water nodig heb-
ben. Het water wordt met 
deze machine uit de sloot 
gepompt. Daarna wordt 
dit water over het gewas 
gesproeid.

Terwijl er vroeger nog veel paarden
werden gebruikt in de landbouw, zijn de 

machines door de loop van de jaren steeds 
groter geworden. 



Suikerbieten
De suikerbiet is een wortelgewas, die wordt 

geteeld voor de winning van suiker. De 
suikerbiet, is samen met aardappels en tarwe, 

een van de meest geteelde gewassen in 
Nederland.

De suikerbieten worden als zaadje met een 
zaaimachine in de grond gestopt. Het zaaien van 
suikerbieten wordt ongeveer tussen half maart 

en half april gedaan. Als de bieten aan het groeien 
zijn, worden ze nog een paar keer gespoten. Dit is 
tegen ziekten en beestjes die in de suikerbieten 

kunnen komen.

De bietencampagne is de periode waarin de 
bieten bij de boeren worden gerooid en naar de 

suikerfabriek gaan. De bietencampagne loopt van 
begin september tot eind januari. In deze periode 
worden in heel Nederland alle bieten gerooid en 

naar de suikerfabriek gebracht. Vervolgens wordt 
er daar suiker uit de biet gehaald.



Suikerbieten rooien

Voor het rooien van de suiker-
bieten wordt meestal een 
loonwerker ingehuurd. 

Een loonwerker heeft alle grote 
machines die de boer zelf niet 
heeft. Zo hoeft de boer zelf geen 
dure machine te kopen. 

Wist je dat?
Om 1000 kg suiker te maken, 
heb je 6000 kg bieten nodig.

Jaarlijks wordt er ongeveer 
82.000 hectare suikerbieten 
verbouwd.

Uit 1 suikerbiet haal je 
ongeveer 35 suikerklontjes.

Gemiddeld krijgen mensen 28 
kilo suiker per jaar binnen.



Bieten worden van september tot januari gerooid. De fabriek 
roept je op wanneer jouw bieten nodig zijn. Je kunt je bieten telen 
voor de vroege levering, dan zit er nog minder suiker in de biet, 
doordat de biet dan nog niet volledig is uitgegroeid. De bieten 
kunnen ook geteeld worden voor de latere levering, dan zit er 
meer suiker in de bieten. De prijs die je voor de bieten krijgt, is 
afhankelijk van je leverdatum en het suikergehalte. Ook mogen 
de bieten niet beschadigd zijn door de vorst. Is er vorstschade, 
dan levert de biet minder op.

Suikerbieten rooien

De suikerfabriek

De snoepfabriek

Bieten laden

Hoe opa stroop maakt

Suikerbieten

Scan de QR-codes voor leuke filmpjes:



Kruiswoord
De kruiswoord puzzel! Vul met behulpt van de vragen 

op de volgende bladzijde de juist woorden in. Lukt 
het jou om het verstopte woord in de oranje vakjes te 

ontcijferen?

Succes!



Kruiswoord

Horizontaal
2: Volgens je moeder erg gezond
6: Mengsel van groente, vlees en water 
7: Appels en peren
10: Hier wordt zoetigheid van gemaakt
11: Een gewas dat vermeerderd word onder de grond

Verticaal
1: Voertuig waar een boer mee werkt
3: Hier wordt brood van gemaakt
4: Hulpmiddelen voor het zaaien, verzorgen en oogsten 
     van een gewas
5: Hier woont en werkt de boer
6: Hier staan machines en producten in
8: Hier krijg je betere ogen van
9: Hier gaan je ogen van tranen



Wortelen De wortel
De wortel, ook wel peen 
genoemd, wordt als een 
groente gekweekt en 
is dezelfde soort als de 
wilde peen. De oranje 
kleur van de wortel 
is het resultaat van 
vele kruisingen tussen 
verschillende soorten in 
de 17e eeuw.

Wortels worden gezaaid 
op ruggen. Dit zorgt 
ervoor dat de wortelpen  
lengte kan maken in 
(redelijk) losse grond. Ook 
kan de wortel hierdoor 
gemakkelijk uit de grond 
worden gehaald tijdens 
het rooien. Voordat de 
wortels gezaaid worden, 
maakt de boer met een 
machine ruggen. Hierop 
worden de wortels 
gezaaid.

Tijdens de kiemfase is het 
voor het zaad van belang 
dat er voldoende vocht 
beschikbaar is. 

De wortel heeft tijdens 
de groei zorg nodig, 
zoals water, maar ook 
bestrijding tegen ziekten 
en/of beestjes die de 
wortels kunnen aantasten 
is nodig.

Als de wortels de juiste 
maat hebben, kunnen ze 
geoogst worden. Dit gebeurt 
met een  machine die het 
loof (het plantje die op de 
wortel groeit) vastpakt en 
uit de grond tilt. Eenmaal 
op de machine wordt het 
loof verwijderd en komen 
de wortels via een grote 
lopende band (de afvoer) 
in kisten. Deze kisten staan 
op een kar, die achter een 
trekker hangt. Deze trekker 
rijdt naast de rooimachine.

De kisten worden naar huis 
gehaald en worden daar 
in koelcellen opgeslagen, 
totdat de wortels verkocht 
worden. Soms worden de 
wortels direct afgeleverd 
aan de klant.



Wortelen
Zijn er in veel verschillende kleuren en 
worden voor veel verschillende doeleinden 
gebruikt

Je hebt veel soorten wortels. 
Een aantal voorbeelden zijn:

1. De wortels, zoals jij en ik ze kennen. Lang, Oranje, 
 zonder loof.
2. Bospeen, dit zijn wortels waar het loof nog aan zit.
3. Gele, paarse of rode wortels.

De wortels worden, net als de andere gewassen, voor 
veel doeleinden gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn:
1. Hele wortels in zakjes in de supermarkt.
2. Verwerkende bedrijven die er kleine wortels van 
 maken. Denk aan een pot doperwten met wortels.
3. Verwerkende bedrijven die ze raspen voor in de 
 groente mix, voor bijvoorbeeld een maaltijd zoals 
 bami.

Wortels Rooien Wortels Spoelen Wortels Verpakken

Scan de QR-codes voor leuke filmpjes:



Graan
Graan is een 
verzamelnaam 
voor de vruchten 
uit de familie 
van de grassen.
Deze familie is wereldwijd de belangrijkste voedingsbron 
van de mens. Graan wordt geteeld om zijn eetbare 
bestanddelen. De graankorrel bestaat uit meel, de zemel, 
de kiem en de aleuronlaag.

Er worden in Nederland verschillende soorten graan 
geteeld, de belangrijkste graansoort is tarwe. Tarwe kan 
zowel in het najaar, als in het voorjaar gezaaid worden. 
Wanneer tarwe in het najaar word gezaaid, kiemt het 
gewas voor de winter. In de winter staat de groei stil. Na 
de winter groeit het plantje verder en wordt er een stengel 
gevormd. 

In het voorjaar groeien de plantjes ineens heel snel, 
dit noemen we schieten. Daarna in mei/juni begint de 
aarvorming. Vervolgens worden er korrels gevormd in de 
aar, dit vindt plaats in juni/juli. 

Om graan te oogsten, moet er aan 2 voorwaarden worden 
voldaan:
1. De korrel moet voldoende gevuld en gevormd zijn;
2. Er mag niet te veel vocht in de korrel aanwezig zijn. 

Als het graan hieraan voldoet, kan het geoogst worden. Dit 
gebeurd in juli/augustus.



Graan
Het graan wordt geoogst met een combine.

Graan Oogsten
De combine scheidt de graankorrels van de plant 
tijdens het oogsten. De graankorrels worden 
apart opgeslagen in de machine. De plant wordt 
verhakselt (dit is goed voor de bodem, omdat 
de plant weer voedingsstoffen voor de bodem 
bevatten) of het wordt achter de combine gelegd. 
Dan kan de boer er strobalen van maken, voor 
bijvoorbeeld koeienboeren.

We kennen verschillende soorten graan, een aantal 
voorbeelden hiervan zijn: Tarwe, Gerst, Haver, 
Rogge en Spelt.

Combinen Brood 
Maken

Hoe
werkt een 
Combine

Graanmolen

Scan de QR-codes voor leuke filmpjes:



Graan
Graan is een product, dat 
meestal niet door de boer zelf 
wordt opgeslagen. Graan gaat 
naar een groot verzamelpunt. 
Een van die verzamelpunten, 
die jij misschien ook wel kent, 
is Agrifirm. Over het algemeen 
levert graan de boer weinig 
op. Wel is het goed voor de 
bodem. Hieronder staan een 
aantal verschillende doeleinden 
waarvoor graan gebruikt wordt:
1. Het maken van meel
2. Voor het brouwen van bier

Bier 
Brouwen



Zoek de paren
Bij “zoek de paren” trek je door middel van een 
pen/potlood een lijntje tussen de woorden en 
de daarbij behorende plaatjes. Veel succes!

Spuit

Kopegg

Haspel

Wortelrooier



Zaaimachine

Heftruck

Combine

Ploeg

Pootmachine



Uien
De uienplant groeit uit 
zaad. Dit is de reden dat 
de boer, in het voorjaar, 
met een uienzaaimachi-
ne aan het werk gaat. De 
zaaimachine kan heel 
precies het zaadje op de 
juiste plek in de grond 
leggen. Hierdoor kan het 
zaadje perfect groeien.

Een ui is een bolgewas. 
Dit betekent dat een ui 
veel suiker bevat, daar-
door kan de plant lang 
zonder voedsel en goed 
tegen kou.

Nadat de ui volledig is 
uitgegroeid en begint af 
te sterven, wordt de ui 
gerooid. Het loof van de ui 
moet eerst worden ver-
wijderd. Dit wordt  met 
de klapper gedaan. Nadat 
het loof er af is, wordt de 
ui uit de grond gehaald en 
wordt de grond er tussen 
weg geschud. Na dit pro-
ces worden de uien op 
een rij neergelegd, zodat 
ze kunnen drogen.

Leuke weetjes 
over uien:

Ui kan je gebruiken 
als poetsmiddel

Ui is een van de 
oudste groenten

Voor uien zijn 
verschillende 
benamingen 
zoals: juun, siepels of 
unne.



De ui vormt zich in 1 
jaar. Als de boer de ui 
niet rooit, maar laat 
staan; maakt de ui  
nieuwe zaden.

Uien 
rooien/laden

VerpakkenAfleveren

Uien 
snijden

Als de uien droog genoeg 
zijn, worden de uien van het 
land afgehaald. Dit gebeurt 
met een uienlader. Deze 
machine pakt de uien op en 
haalt de rommel er tussen 
uit. De ui wordt in kippers 
geladen, met deze kippers 
worden de uien naar de 
schuur gebracht. Eenmaal 
in de schuur, worden de 
uien bewaard (bijvoorbeeld 
in kisten). De uien blijven 
van de boer, totdat ze 
worden verkocht.



Quiz vragen
1) Wat voor gewas is een ui? 
 a)  Knolgewas
 b)  Bolgewas
 c)  Holgewas

2) Welk gewas wordt gepoot?
 a) Aardappels
 b) Wortels
 c) Suikerbieten

3) Waarop worden wortels gezaaid?
 a) Bedden
 b) Ruggen
 c) Vlakke grond

4) Welke soorten grond zijn er in de 
 Noordoostpolder?
 a) Leem, Klei en zand
 b) Zavel, klei en zand
 c) Veen, klei en leem

5) Welk gewas kan je in het voorjaar en in het najaar  
 zaaien?
 a) Aardappels
 b) Wortels
 c) Tarwe

6) Wat gebeurt er tijdens de bietencampagne?
 a) Bieten worden gezaaid
 b) Jaarlijkse vergadering met alle bieten telers
 c) De bietenoogst, het vervoeren en suiker uit  
  de biet halen



7) Er is een veld van 800 bij 300 meter hoeveel hectare is 
 dit?
 a) 36
 b) 18
 c) 24

8) Welke machine gebruik je als de plant uitdroogt?
 a) Spuit
 b) Haspel
 c) Combine

9) Waarvoor wordt de sloot gebruikt?
 a) Water afvoeren
 b) Om uit te beregenen
 c) Als product opslag

10) Hoeveel suikerklontjes worden er uit 1000 suikerbieten 
 gehaald?
 a) 3500
 b) 35000
 c) 350000

11) Hoe wordt de wortel ook wel genoemd?
 a) Peen
 b) Selderij
 c) Pastinaak

12) In welk jaar kwam de Noordoostpolder droog te liggen?
 a) 1916
 b) 1942



Recepten
Wortelfriet uit de oven!

Ingrediënten voor 2 tot 4 personen:
 10 wortelen
 Scheut olijfolie
 2x eetlepel bloem
 Peper, zout en paprika poeder 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 220 graden en bekleed de 
 bakplaat met bakpapier.
2. Rasp de schil van de wortelen en snij er repen van 
 (frietjes namaken).
3. Doe de gesneden wortelen in een kom, strooi hier 2 
 eetlepels bloem bij en hussel het door elkaar. Voeg nu  
 een flinke scheut olijfolie (+/- 2 eetlepels), peper & zout 
 toe. Voeg ook een beetje paprikapoeder  toe en hussel  
 het nogmaals door elkaar.
4. Verdeel de wortelen over de bakplaat, zorg dat ze niet  
 op elkaar liggen en zet het voor ongeveer 45 minuten in  
 de oven.
5. Check of de wortelen een beetje krokant zijn geworden 
 (niet te vergelijken met friet uit de frituur).

Je wortelfriet is klaar, eet smakelijk!!



Aardappelen met knoflook uit de oven!

Ingrediënten voor 4 personen:
 12 kleine vastkokende aardappelen
 Twee teentjes knoflook, geperst
 2-3 theelepels chilipoeder
 6 eetlepels olijfolie

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Maak de aardappelen goed schoon. Snijd ze om de 3 
 millimeter in, tot 1 cm van de onderkant. 
3. Meng in een kommetje de knoflook, de chilipoeder en de 
 olijfolie. Meng de aardappelen goed met het mengsel.
4. Leg de aardappelen in een lage ovenschaal en bak ze in 
 de oven in ca. 45 minuten goudbruin en gaar.
5. Beetje zout en peper erbij en klaar ben je!

Eet smakelijk!!



Antwoorden
Antwoorden kruiswoordpuzzel:

Horizontaal
2. Antwoord: Groentes

6. Antwoord: Soep
7. Antwoord: Fruit

10. Antwoord: Suikerbiet
11. Antwoord: Aardappel

Verticaal
1. Antwoord: Trekker
3. Antwoord: Tarwe

4. Antwoord: Machines
5. Antwoord: Boerderij

6. Antwoord: Schuur
8. Antwoord: Wortel

9. Antwoord: Ui

Uitkomst: Smaakles

Antwoorden Quiz vragen:

1:B,  2:A,  3:B,  4:B,  5:C,  6:C,
7:C,  8:B,  9:B,  10:B,  11:A,  12:B



Bedankt voor het lezen!
Voor informatie, interesse en vragen kijk op:

https://agrofoodcluster.com/

Bij interesse in de landbouw, zie hieronder de landbouw 
gerichte scholen bij ons in de buurt:

https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord 
https://www.aeresmbo.nl/emmeloord 

https://www.aereshogeschool.nl/over-aeres-hogeschool/
dronten




