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Ontario 
Ontario, gelegen in het zuidoosten van Canada, is een provincie die 

qua landbouw te vergelijken is met België. Het heeft kleinschalige 

bedrijven en een grote diversiteit, in tegenstelling tot de provincies 

in West Canada.  

Naast veeteelt en akkerbouw is er ook meer pluimvee, groente & 

fruitteelt, kassenteelt, wijn & bloemen.  

Vooral in Zuid-Ontario zijn veel agrarische bedrijven gevestigd. 
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Programma 

Zondag 4 juni 
Vlucht van Brussel (via Parijs naar Montreal 

Wanneer er tijd is bekijken we de hoogtepunten van de stad. 

Diner en overnachting in Montreal  

Maandag 5 juni 
In de omgeving van Ottawa bezoeken we een bedrijf met esdoorns voor 

productie van ahornsiroop, zonnebloemen en sojateelt voor het zaad.  

Middagbezoek aan forelkwekerij. De vissen worden gekweekt in de meren 

van een reservaat voor consumptie en hobbyvissen.  

Diner en overnachting Ottawa 

Dinsdag 6 juni 
We rijden naar het zuiden en gaan op route langs een vleesveehouder met 
eigen graanopslag en een bedrijf met legkippen.  

Overnachting omgeving Kingston 

Woensdag 7 juni  
Vertrek richting Toronto met middagbezoek aan akkerbouwbedrijf in de 

omgeving Bradford  

Overnachting Toronto 
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Donderdag 8 juni 
Donderdag bezoeken we een Nederlandse melkveehouder in de omgeving van 

Arthur. 

Overnachting Toronto 

Vrijdag 9 juni  
Vanochtend kijken we bij een loonwerker en vanmiddag brengen we een bezoek 

aan een bedrijf met glastuinbouw of een boerderij met fruitteelt, granen en 

tabak. 

Overnachting London 

Zaterdag 10 juni  
Ochtendbezoek aan melkveebedrijf. 

Hierna vertrekken we naar het oosten, richting Niagara Falls. Hier gaan we naar 

een wijngaard en doen we een proeverij.  

Overnachting dichtbij Niagara Falls 

Zondag 11 juni  
Vandaag bekijken we de Niagara Falls van dichtbij op de boot (of mogelijk met 

zipline). We verkennen het dorp Niagara-on-the-Lake, dat de grens tussen Canada 

en de Verenigde Staten vormt, of bezoeken de waterkrachtcentrale  

We rijden terug richting Toronto.  

Overnachting Toronto of omgeving  

Maandag 12 juni  
Vertrek naar Montreal luchthaven voor de internationale vlucht. 

Dinsdag 13 juni  
Dinsdag landen we weer in Brussel. 
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Route 




