Boerderij Spa in Nutter genomineerd voor Passie op het Platteland-prijs
Boerderij Spa in het Overijsselse Nutter is genomineerd voor de Passie op het Platteland-prijs
(POP-prijs). De verbouwde boerderij van Frans en Marinka Steggink is een van de elf
genomineerde projecten die in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 20072013 met financiële steun van de Europese Unie zijn uitgevoerd. Uit de elf genomineerde
projecten kiest een jury een aantal prijswinnaars voor de meest succesvolle, inspirerende,
bijzondere of innovatieve projecten. Op 25 maart reikt minister Verburg van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit deze prijzen uit.
Boerderij Spa in Nutter is een kleinschalig welnesscentrum op het platteland. Marinka Steggink maakt
voor elke klant een op de persoon afgestemd programma, inclusief lichaamsbehandelingen,
warmtebronnen, baden en regionaal geproduceerd en verantwoord voedsel.
Met Boerderij Spa geeft het echtpaar Steggink een nieuwe invulling aan vrijkomende agrarische
bebouwing. Naast Boerderij Spa runnen zij een rundveehouderij, ijsboerderij en hebben zij drie lodges
voor overnachting.
Boerderij Spa is een franchiseformule, waarbij de ondernemer zich toelegt op de praktische en
uitvoerende kanten van het bedrijf. Daarnaast wordt er samengewerkt met ondernemers in de regio.
De jury van de POP-prijs vindt het een innovatief project en noemt de gekozen economische activiteit
en de franchise-formule origineel. “De voorziening, die is gericht op wellness en culinair genieten,
spreekt naar verwachting een andere doelgroep aan dan de meeste andere projecten”, zegt de jury.
Publieksprijs
Minister Verburg reikt op 25 maart ook een publieksprijs uit. Iedereen kan een stem uitbrengen op het
project dat volgens hem of haar in de prijzen zou moeten vallen. Een stem uitbrengen kan via de
website www.passieophetplatteland.nl. Op deze website is ook een video over Boerderij Spa en van
de andere genomineerde projecten te zien.
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) zet in op een leefbaarder, groener en
vitaler buitengebied in Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de twaalf
provincies en de Europese Unie stellen daar geld voor beschikbaar.
Dit jaar wordt voor het eerst de Passie Op het Platteland-prijs uitgereikt om de aandacht te vestigen
op plattelandsprojecten die gefinancierd zijn binnen het Nederlandse
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 met een bijdrage van de Europese Unie. De
organisatie van de verkiezing van de Passie op het Platteland-prijs vindt plaats onder auspiciën van
het Comité van Toezicht POP Nederland en in handen is van het Regiebureau POP, Netwerk
Platteland, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de twaalf provincies en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij Anton Logemann van communicatiebureau
"Citaat" (telefoon: 026-324 11 33 of per e-mail: anton@citaat.nl).
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de conferentie Sociaal Vitaal Platteland op 25 maart in het
provinciehuis van Flevoland in Lelystad. Meer informatie over deze conferentie is te vinden op
www.netwerkplatteland.nl.
Voor de media is de video over dit project beschikbaar om in een uitzending of op een website te
plaatsen. De video over dit project is te vinden via www.passieophetplatteland.nl. Daar zijn ook de
video’s over de andere genomineerde projecten te vinden.
(lees verder op pagina 2)
Neem bij vragen over het gebruik van de video’s contact op met Anton Logemann van
communicatiebureau "Citaat" (telefoon 026-324 11 33 of per e-mail: anton@citaat.nl).
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