
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 SEPTEMBER 2015 
Arjan Smit &  familie Vernooij  (Wijk bij Duurstede) 

 
 
  



 

 

 

Met elkaar, proeven in de praktijk! 

 
Appels, peren (en graan!) 

– 
Sap en distilleren 

 
et Kromme Rijn gebied, appels & peren en distilleren; een lange 
en onlosmakelijke combinatie!  
 

Van Romeinse tijd - het heden - een blik in de toekomst, de fruitteelt is 
continu in ontwikkeling. Het landschap verandert mee. Tijdens de 
Praktijkdag appels en peren ontdekt u waarom, hoe en delen we de 
voor- en nadelen van “vooruitgang” in de fruitteelt. Van eind 
september tot eind oktober worden de verschillende rassen appels en 
peren geoogst. Het fruit is tegenwoordig gaaf en rijp goed te bewaren 
Maar wat doe je met overrijp en beschadigd fruit? Precies! Sap en 
distilleren. Ook het distilleren van fruit en graan kent in omgeving 
Utrecht een lange traditie. In 1831 vindt Staffhorst moutwijn en jenever 
zijn oorsprong! Arjan Smit heeft samen met Bastiaan Staffhorst, één 
van de nazaten van familie Staffhorst, de traditie weer nieuw leven 
ingeblazen. Hoe gaat distilleren eigenlijk in zijn werk? Welke 
verschillende technieken en vormen zijn er? Wat heb je nodig aan 
apparatuur. Mag je zomaar aan de slag? U gaat het zien en ervaren 
tijdens de Praktijkdag Sap en distilleren op zondag 27 september. 
 
Gedurende de dag stellen we elkaar vragen en discussiëren over 
voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur, gezondheid en meer. 
Het wordt een ontmoeting tussen professionals en geïnteresseerden – 
een ontmoeting tussen landschap, voedsel en drank! 
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De dag geschetst 

• Om 09.30 wordt u met koffie en thee ontvangen 
bij Proeverij de Pronckheer. Na een wandeling 
te voet door het rivierenlandschap arriveren we 
rond tien uur bij fruittelersfamilie Vernooij in 
Wijk bij Duurstede. 

• Tijdens de rondgang tussen de fruitbomen en 
onder bezielende begeleiding van fruitteler 
Vernooij leren we – ook door veel te vragen -  
over verleden, heden en toekomst van de 
fruitteelt in het Kromme Rijngebied.  

• Na afloop plukken we appels om thuis uit te 
kunnen delen tijdens het delen en doorgeven 
van verhalen. U zult merken dat appels plukken 
ook een vak apart is.  

• Rond 12 uur lopen we terug naar de Pronckheer. 
Daar staat een heerlijke streeklunch klaar en 
bespreken we werkzaamheden van de middag.  

• Fruit hakselen, vergistingsproces volgen, ruwe 
stook, fijne stook en aanlengen naar gewenste 
alcoholpercentage. Filteren, bottelen en 
etiketteren…. Het hele destilleerproces staat u er 
met uw neus bovenop en laat Arjan zien waar 
het verschil gemaakt wordt. 

 • Na het destilleren sluiten we af met een 
proeverij van moutwijnen en jenevers. Ook zal 
Bastiaan de geschiedenis van Staffhorst en de 
plannen voor de toekomst vertellen.  

• Om 16.30 uur sluiten we af en bent u een hele 
ervaring rijker. De relatie tussen landschap en 
drank/voedsel heeft er weer een dimensie bij 
gekregen!  

 

Praktische  
informatie 

DATUM 
Zondag 27 september 2015 

TIJD 
Om 09.30 uur verzamelen bij 
Proeverij de Pronckheer te 
Cothen.  Na de borrel om 17.00 
uur ronden we de Praktijkdag af. 

STARTLOCATIE 
Routebeschrijving ontvangt u na 
inschrijving.  

KOSTEN 
Prijs van de totaal verzorgde 
Praktijkdag inclusief lunch en 
borrel bedraagt  € 75,- per 
persoon.  

WENSEN EN VRAGEN 
Heeft u – bijvoorbeeld over 
overnachten de nacht ervoor - 
vragen? Aarzel dan niet contact 
op te nemen! 

INSCHRIJVEN  
Inschrijven doet u door uw 
contactgegevens te mailen naar 
hiske@conpuls.nl. 
 
Na inschrijving ontvang u een 
betalingsverzoek. Uw 
aanmelding is definitief na 
betaling. Er kunnen maximaal 25 
mensen  deelnemen. Toelating 
geschiedt op volgorde van 
definitieve aanmelding. 

 

CONTACT 
ConPuls - Landschap op je Bord 
Hiske Ridder 
info@conpuls.nl 
06 17391430 

 



 

 

 

Achtergrond 
 
Praktijkdagen  - georganiseerd in verschillende landschappen van 
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid 
tussen de oorsprong van voedsel en de bereiding ervan. Er is altijd een 
relatie tussen voedsel, plek en seizoen. Dit zijn verrassend onverwachte 
relaties! Ook verbanden tussen verleden, heden als toekomst van zowel 
landschap als voedselcultuur wordt tijdens een Praktijkdag zichtbaar  
 
Een Chef-kok wordt tijdens Praktijkdagen bijgestaan door een 
ambachtsman/vrouw die tekst en uitleg geeft over vangst, jacht, 
geschiedenis en/of  landschap waar we in werken. Tijdens 
Praktijkdagen staat het ontdekken door zelf te doen en ervaren altijd 
centraal. Deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden en 
verschillende interesses. Daardoor leert u ook van elkaar. Er is 
gedurende de dag veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen 
van ervaringen uit eigen (beroeps)praktijk. 
 
De volgende  Praktijkdagen worden in 2015 georganiseerd: 
 
- 26 Oktober Wild Zwijn Woeste Wroeters 
* Rieno Bos Klavertje Vier Vierhouten 
- 21 November Zoetwaterkreeft Gepantserde veenwerker 
* Arjan Smit Proeverij de Pronckheer  Cothen 
- November Varkens Zeugen, beren en biggen 
* Henk Markus Het Ambacht Heerenveen 
 
Speciale Praktijkdagen of een Praktijkdag voor uw relaties, collega’s of 
opleidingsinstituut kan in overleg georganiseerd worden. Neemt u bij 
interesse contact op via 06 17391430. Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de Praktijkdagen? Laat het weten door een mail te sturen 
naar hiske@conpuls.nl 

 

Deelname aan Praktijkdagen is op eigen risico - Prijzen van Praktijkdagen verschillen 


