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Beleef De Lelystadse Oogstdag 2019
Op zaterdag 7 september kan je tussen 10.00 en 16.00 uur weer zelf oogsten bij de Lelystadse
Boer. Het oogstterrein vind je dit jaar in de hoek van de Larserweg en de Anthony
Fokkerweg. Ontdek waar voedsel vandaan komt, hoe de gewassen groeien en oogst jouw
favoriete product, bijvoorbeeld pompoen, aardappelen, rode bieten, suikermais of uien (alles is
biologisch). Het wordt een feest, net als vorig jaar! Toen kwamen maar liefst 1200 mensen uit
Lelystad oogsten. Met je handen in de klei zelf een meter oogsten, dat is leuk en nog leerzaam
ook!
Hoe werkt het?
Tijdens de Oogstdag geef je aan hoeveel meter van een gewas je graag wilt gaan oogsten. Dat
bedoelen we met eten per meter. En dat mag je dus vervolgens zelf gaan doen. Samen met familie,
vrienden of kinderen als leuk en leerzaam uitje, of om een heerlijke, verse voorraad aan te leggen
voor thuis. Veel boeren zijn op de Oogstdag aanwezig om te helpen en om te vertellen over de
gewassen. Rob Verhoeff (directeur OMALA, gebiedsontwikkelaar Lelystad Airport Businesspark)
vertelt enthousiast: “Op de plekken binnen het Lelystad Airport Businesspark (LAB) waar nog niet
gebouwd wordt, onderhoudt De Lelystadse Boer het gebied en verbouwen ze ook gewassen. Het is
een mooi initiatief om hier elk jaar een leerzaam en leuk evenement aan te koppelen. We faciliteren
graag lokale initiatieven waar niet alleen eigen bewoners, maar ook die van buiten de stad een mooie
dag kunnen beleven.”
Volop gezelligheid
Ben je klaar met oogsten? Dan kan je even rondneuzen op de gezellige boerenmarkt of genieten van
koffie, thee, limonade, verse polderfriet, boerenijs en vertier voor de kinderen. Bij vertrek krijg je
handige bewaartips en recepten mee voor thuis zodat je ook na de Oogstdag nog lang kunt genieten
van jouw geoogste producten.
Een initiatief van stichting De Lelystadse Boer
Stichting de Lelystadse Boer is een samenwerking van 70 boeren. Samen organiseren we deze
Oogstdag maar we doen nog meer leuke dingen. We hebben een eigen streekmerk Eten van de
Lelystadse Boer, waarbij je via de webshop www.etenvandelelystadseboer.nl eten kunt bestellen van
de boer uit je buurt, we doen onderhoud en beheer van al het groen rondom het vliegveld, van
gronden die bestemd zijn als bedrijventerrein, we willen duurzame energie leveren via zonnepanelen,
organiseren boerderij educatie en nog veel meer.
Locatie en tip
Het oogstterrein vind je in de hoek van de Larserweg en de Anthony Fokkerweg, aan de overkant van
de nieuwe parkeerplaats en terminal van Lelystad Airport. Wil je het jezelf wat makkelijker maken?
Neem dan een schep en/of handschoenen mee. Op de locatie zijn kruiwagens aanwezig om jouw
oogst mee te vervoeren en handige netjes om de oogst mee naar huis te nemen.
Meer informatie?
Kijk dan op: lelystadseboer.nl/oogst of like de facebookpagina facebook.com/delelystadseboer.

