
Zaadhandel Neutkens 100 jaar

Uitnodiging

Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september

100 jaa
r!



Zaadhandel Neutkens is 100 jaar. Driek Neutkens begon in 1922 en zoon Jan heeft dit voortgezet tot 
1995. Jan Neutkens heeft in die tijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de introductie van de teelt 
van mais. Tevens heeft de contractteelt van aardappelen een grote rol gespeeld. Met ingang van  dit 
jaar is Neutkens daarmee gestopt. 

Vanaf 1995 is Sjaak Blok eigenaar van het bedrijf. In 2017 is de verkoop van maiszaden etc. voor 
gangbare landbouw afgestoten. De volle aandacht richten we nu op de biologische landbouw en de 
natuur. We werken met gemotiveerde medewerkers om de wensen van de klanten zo goed mogelijk 
te verwezenlijken. Ons assortiment is groot en groeit nog altijd, zowel in biologische zaden als ook 
in kruiden voor allerlei toepassingen. De specifieke kennis en ervaring van onze adviseurs wordt 
zeer gewaardeerd. 

Centraal in onze visie staat het bevorderen van de biodiversiteit, waar we een belangrijke rol willen 
vervullen. Met onze moderne menginstallatie worden mengsels op maat gemaakt.

Zaadhandel Neutkens 100 jaar!



Het 100-jarig jubileum willen we samen met u vieren tijdens open dagen op onze proeftuin en Het 100-jarig jubileum willen we samen met u vieren tijdens open dagen op onze proeftuin en 
bedrijf. De proeftuin heeft een deel met voedergewassen, klavers en kruiden en groenbemesting bedrijf. De proeftuin heeft een deel met voedergewassen, klavers en kruiden en groenbemesting 
voor de biologische landbouw. Daarnaast een groot aantal prachtige velden met mengsels van voor de biologische landbouw. Daarnaast een groot aantal prachtige velden met mengsels van 
bloemen en kruiden voor de biodiversiteit. bloemen en kruiden voor de biodiversiteit. 

Wij nodigen u en uw partner en collega’s uit voor deze open dagen Wij nodigen u en uw partner en collega’s uit voor deze open dagen 

Datum Woensdag 31 augustus en donderdag 1 septemberDatum Woensdag 31 augustus en donderdag 1 september  

Tijd   10.00 uur – 17.00 uurTijd   10.00 uur – 17.00 uur

Onze adviseurs geven rondleidingen en uitleg bij de velden met biologische gewassen. Er is een Onze adviseurs geven rondleidingen en uitleg bij de velden met biologische gewassen. Er is een 
innovatieve proef met groenbemesters aangelegd, zeer de moeite waard. Met naambordjes bij innovatieve proef met groenbemesters aangelegd, zeer de moeite waard. Met naambordjes bij 
de planten kunt u spelenderwijs uw plantenkennis opfrissen. Ook zijn mengsels voor ANV en de planten kunt u spelenderwijs uw plantenkennis opfrissen. Ook zijn mengsels voor ANV en 
collectieven gezaaid en er is een pluktuin aangelegd.collectieven gezaaid en er is een pluktuin aangelegd.

U kunt parkeren op het weiland gelegen tussen bedrijf en proeftuin.  U kunt parkeren op het weiland gelegen tussen bedrijf en proeftuin.  
Een eenvoudige lunch wordt voorzien.Een eenvoudige lunch wordt voorzien.

prettige vakantie

Lantie 1a, 5512 NG Vessem 0497-59 17 94 www.neutkens.nl info@neutkens.nl




