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Team Agro NL staat met echte gouden trekker op de Grüne Woche

Koning en koningin, Ester Broug (Boerenfluitjes),
Bennie Jolink, Yvon Jaspers maken kans op
boerenaward Gouden Trekker
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, Yvon Jaspers, Bennie Jolink/Normaal,
Ester Broug (Boerenfluitjes), de Zwarte Cross en Demoslager Gertjan Kiers zijn de zes
kandidaten die dit jaar kans maken op de Gouden Trekker award. Het is voor het eerst
dat boeren in Nederland een prijs uitreiken aan een persoon of groep personen die zelf
geen boer zijn, maar zich wel hard maken voor de land- en tuinbouw en het platteland.
De winnaar of winnares is voor de Nederlandse boeren en tuinders letterlijk een
‘gouden trekker’.
Iedereen kan vanaf vrijdag 9.00 uur via www.goudentrekker.nl stemmen op hun favoriet. Het
startsein daarvoor wordt vrijdagochtend in het Holland Paviljoen op de Grüne Woche
gegeven door het beroemde dweilorkest Kleintje Pils. De Gouden Trekker wordt op vrijdag
19 juli tijdens de Zwarte Cross uitgereikt.
Team Agro NL staat deze week met tien boeren en boerinnen op de Grüne Woche, met een
echte gouden trekker. Deze is door ‘Boer Jan’, winnaar van Expeditie Robinson, naar Berlijn
gebracht. De trekker heeft een prominente plek in het Holland Paviljoen en zal tijdens de
hele beurs (18 t/m 27 januari) te bewonderen zijn. De Grüne Woche, waarop landen uit de
hele wereld hun voedselproducten promoten, trekt jaarlijks ongeveer 500.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Carola Schouten bezoekt Gouden Trekker en Team Agro NL
Tijdens de officiële opening van het Holland Paviljoen, op vrijdag 18 januari vanaf 8.30 uur,
brengt minister Carola Schouten, samen met Tweede Kamerleden een bezoek aan Team
Agro NL en de Gouden Trekker en zullen daar een fotomoment hebben. Hierna zal Kleintje
Pils het startsein geven voor de Gouden Trekker verkiezing.
Wat is de Gouden Trekker?
De Gouden Trekker is een prijs, die vanaf dit jaar jaarlijks door Team Agro NL wordt
uitgereikt aan een persoon (of groep personen) die geen boer(in) is maar zich wel hard
maakt voor de agrarische sector, het verbinden van boeren en maatschappij én die actief het
platteland promoot. De afgelopen maanden kon iedereen via de website
www.goudentrekker.nl kandidaten nomineren. Honderden mensen hebben dat gedaan. De
zes genomineerden werden het vaakst genoemd en maken nu kans op de award. De
Gouden Trekker bestaat uit een beeldje van een gouden trekker, dat speciaal voor Team
Agro NL is ontworpen door de Veluwse kunstenaar Gerrit van Emous. Het beeldje is een

beloning namens de Nederlandse boeren en tuinders voor de inspanningen van de
winnaar(s) of winnares.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Caroline van der Plas, via 06 –
82 59 59 95, of info@farmenfood.com. Meer informatie over Team Agro NL: www.teamagro.nl. Meer
informatie over de Gouden Trekker op www.goudentrekker.nl. Hieronder meer informatie over de
genomineerden en de motivatie achter hun nominatie.

Nominaties Gouden Trekker
(op alfabetische volgorde achternaam)

Ester Broug / Boerenfluitjes
Motivatie: Ester Broug heeft als ‘stadsmeisje’ en haar initiatief Boerenfluitjes
gezorgd voor eerlijke en objectieve voorlichting over het Nederlandse voedsel. Zij
wil dat mensen keuzes maken die zijn gebaseerd op eerlijke en onderbouwde
informatie. Daarop is haar initiatief Boerenfluitjes gestoeld: transparantie over
de herkomst van levensmiddelen van Nederlandse bodem. Met tienduizenden
volgers op sociale media brengt zij burgers en boeren al jaren dichter bij elkaar.
www.boerenfluitjes.nl

Yvon Jaspers
Motivatie: Yvon Jaspers zet zich al ruim tien jaar in voor boeren en
platteland en heeft miljoenen burgers betrokken bij het
‘boerenverhaal’. Zij heeft met haar programma’s Boer zoekt Vrouw
en Onze Boerderij een goed en eerlijk beeld neergezet over het
boerenleven in al zijn facetten. Via deze programma’s kregen burgers een mooie inkijk in de levens
van boeren, tuinders en telers. In haar persoonlijke leven draagt Jaspers veelvuldig haar passie uit
voor onze voedsel- en bloemenmakers en heeft zij bijgedragen aan een positief imago van de
Nederlandse land- en tuinbouw.
www.boerzoektvrouw.nl

Bennie Jolink / band Normaal
Motivatie: Achterhoeker Bennie Jolink heeft met zijn band
Normaal de boeren in Nederland op de kaart gezet en burgers
betrokken bij het platteland. In liedjes als ‘De boer dat is de
kearl’ en ‘De boer is troef’ hebben Bennie Jolink en Normaal de
boerentrots uitgedragen richting maatschappij. Door hun optredens, zowel op het podium als in de
media hebben zij een positief beeld gecreëerd van boeren en platteland.
www.normaal.nl

Gertjan Kiers / Demoslager
Motivatie: Gertjan Kiers uit Weesp, draagt als schrijver van de
Vleesbijbel en door zijn optredens als Demoslager op landelijke
televisie, in de overige media én in het onderwijs de liefde voor
vlees én voor de voedselmakers, onze boeren, nationaal uit. Hij deelt zijn passie regelmatig tijdens
workshops, al dan niet in combinatie met een proeverij. Hierdoor betrekt hij de burger intensief bij
de voedselproductie. Gertjan is trots op zijn ambacht en voert dit met verve uit. Als gastdocent helpt
hij bij het begeleiden van jongeren om de top van de gastronomie te bereiken. Via sociale media
komt Gertjan regelmatig op voor de boeren, tuinders en vissers.
www.demoslager.nl

Koning Willem-Alexander en
koningin Máxima
Motivatie: De koning en koningin dragen, waar zij maar kunnen,
uit hoe belangrijk onze boeren- en tuinders zijn voor de voedselvoorziening. Zij stralen in binnen- en
buitenland uit dat zij trots zijn op onze land- en tuinbouw en brengen regelmatig bezoeken aan
boeren en tuinders. Hun passie voor onze voedsel- en bloemenmakers straalt af op heel Nederland
en op het buitenland. Willem-Alexander en Máxima strijden daarnaast voor meer waardering voor
de boeren en tuinders in Nederland en zorgen zo bij burgers voor bewustwording van de herkomst
van voedsel.
www.koninklijkhuis.nl

Zwarte Cross
Motivatie: De Zwarte Cross is het ultieme voorbeeld van verbinding
tussen boeren en burgers. Het boerenfestival in de Achterhoek,
trekt jaarlijks honderdduizenden mensen uit de stad. Dit boerenburger-feest heeft gezorgd voor een positief imago van boeren en platteland.
www.zwartecross.nl

