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IN DE PICTURE

Kiwi’s en schapen 
in Nieuw-Zeeland
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Zoals elk jaar geven we aan 30 gelukkige 
Groene Kringers de kans om mee op 
studiereis te gaan. Dit jaar trokken we 
van 29 januari tot 12 februari naar Nieuw- 
Zeeland. Het doel: de landbouw ginds 
beter leren kennen en veel plezier maken! 
We startten op het Noordereiland, 
waar we enkele vleesschapen- en melk-
schapenbedrijven bezochten, maar ook 
melkgeiten passeerden de revue. We 
vervolledigden onze tocht naar prachtige 
melkveebedrijven in de ongerepte 
natuur. De koeien leven er het hele jaar 
door in de weide en kalven allemaal af 
tussen augustus en oktober. De interes-
sante uitleg omtrent de teelt van kiwi’s 
was voer voor onze gedachten, maar 
stilde onze honger jammer genoeg niet, 
want de kiwi’s waren nog niet rijp voor de 
pluk. Tussendoor maakten we tijd voor 
ontspanning: een duikje in de zee of het 
meer en een dansje hier of daar. Daar-
naast maakten we ook een wandeling 
in een van de geothermische gebieden. 
’s Avonds werd er uiteraard nog even 
nagekaart in een of ander plaatselijk café. 
De twee eerste dagen op het Zuider-
eiland speelden de overstromingen van 
een aantal dagen voordien ons parten, 
maar dat had allerminst een effect op 
de groepssfeer. Ons programma werd 
er wel last minute een beetje door gewij-
zigd. Opnieuw bezochten we enkele 
melkveebedrijven, een kersenteler, enkele 
akkerbouwers en een groenteteler. Een 
van de hoogtepunten was ongetwijfeld 
ons avontuur in de speedboot op een van 
de rivieren. Gelukkig dat onze bus niet 
dezelfde spins van 360° gemaakt heeft. 

 L Een uitgebreide fotoreportage van 
de reis naar Nieuw-Zeeland vind je op 
www.facebook.com/groenekring 
nationaal.

We bezochten Glen Eden Farms New Zealand en 
gingen op dit gemengd bedrijf met vleesschapen, 
rundvee en akkerbouw een ritje maken en 
genieten van het prachtige uitzicht.


