
 
 

 

 

 

STUDIEREIS ISRAEL 
wat maakt Israël zo bijzonder? 

ZAT. 30 OKTOBER – ZAT. 6 NOVEMBER 2010 

 
 

 
 

 
Studiereis inclusief de Israel Introductiedag in  

september 2010 in Den Haag 
 

Verbreed je internationale blik  
 en meld je direct aan! 

 
Aanmelden kan van maandag 25 januari  

tot en met vrijdag 12 februari 2010 op  
www.vabnet.nl  

 
 

 

 

 
 

Agrarische bedrijfsadviseurs met ambitie  
 



 
 

 
 

Israël en landbouw 

 

 

Ongeveer 20% van Israel is gecultiveerd voor landbouw. Vanaf het 

moment dat er grote groepen immigranten naar Israel kwamen, 

gingen zij wonen in kibboetsim en moshavim. Dit zijn collectieve en 

coöperatieve leefgemeenschappen. De Israëlische landbouw is hoog 

ontwikkeld. Door een modern irrigatiesysteem is het zelfs mogelijk om 

gewassen te kweken in de woestijn. 

De binnenlandse productie voorziet Israel voor het overgrote deel in 

de voedselbehoefte. De belangrijkste producten zijn melkproducten, 

gevogelte,  fruit, groente en bloemen.  

De landbouw is daarmee erg divers en bezienswaardig.  

 

Route studiereis 

We vliegen naar Tel Aviv en reizen vanaf het vliegveld meteen door 

naar het noorden van Israel, waar we een paar dagen blijven. Hierna 

zakken we af richting de Dode Zee waarbij onderweg een aantal 

kibboetsiem wordt aangedaan. Na een bezoek aan de woestijn reizen 

we via de oude stad Jerusalem, waar we overnachten, weer terug 

naar het vliegveld in Tel Aviv.  

 

Op dit moment worden de dagprogramma’s gecompleteerd en 

ingevuld met boeiende bedrijfsbezoeken en excursies.  

 

Programma 

 

 

Om je alvast een kleine indicatie te geven van de bedrijven die we bezoeken 

vind je hieronder een voorlopig lijstje: 

� Kibboets met melkvee, appels, druiven en nectarines 

� Bezoek lokale Druzen-gemeenschap 

� Ecologische kibboets (o.a. olijven) 

� Glastuinbouw 

� High tech melkvee kibboets 

� Dode Zee, Jerusalem en diverse andere culturele ‘hotspots’ 

� Kunstmestindustrie (grootste ter wereld) 

� Woestijnlandbouw 

 

Praktische informatie 

De prijs van deze reis is: 

Leden:   €  2.095 (ook voor leden Agrivaknet)* 

Niet-leden:  €  2.595  

  De prijs is inclusief vliegticket, alle excursies en maaltijden 

 en is gebaseerd op verblijf in een éénpersoonskamer. 

 Tevens  inclusief introductiedag september (datum volgt) 

  Geen BTW van toepassing, facturering via reisbureau 

PE-punten:  40 

* Nacalculatie mogelijk in geval van onvoorziene omstandigheden (bv. vliegtickets) 

Je kunt je aanmelden via www.vabnet.nl tot vrijdag 12 februari 2010 

 

 

 
 

 
 


