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Kinderen lanceren website www.boerderijeducatielimburg.nl 
Elf agrarische bedrijven in Limburg bieden een educatief belevingsprogramma voor scholen 
 
Op dinsdag 4 oktober a.s. wordt bij Tuinderij Coolen in Ell de website 
www.boerderijeducatielimburg.nl door jeugdigen onthuld. De website is ontwikkeld door 
Boerderij Educatie Limburg, een project van elf agrarische bedrijven in Limburg die 
schoolklassen de mogelijkheid bieden om een educatief belevingsprogramma op de boerderij 
te volgen. Scholen zijn uitgedaagd ter gelegenheid van de lancering van de website een 
werkstuk te maken over hun droomboerderij. De winnende klas bezoekt op 4 oktober a.s. een 
tweetal agrarische bedrijven in Leudal, Melkveehouderij Rietjens in Haler en Tuinderij Coolen 
in Ell. Nadat de kinderen van een boerenlunch hebben geproefd kan de nieuwe website de 
lucht in. Op de website www.boerderijeducatielimburg.nl is onder andere informatie te vinden 
over de deelnemende agrarische bedrijven. De nieuwe website moet er voor zorgen dat veel 
scholen zich aanmelden en gebruik maken van deze unieke mogelijkheid om te ervaren waar 
melk nu echt vandaan komt of om te weten hoe komkommers groeien of waarom een paard 
hoefijzers heeft. 
 
Kinderen kunnen op de boerderij met eigen ogen zien waar hun voedsel vandaan komt en wat er 
allemaal bij komt kijken om dit voedsel te produceren. Het brede aanbod van bedrijven omvat 
melkvee, varkens, geiten, fruitteelt, akkerbouw, natuur, tuinbouw en boerderijen met paarden en 
pony’s. Ze leren en zien op deze bedrijven hoe dieren en planten gehouden en verzorgd worden. 
Belevend leren op de boerderij met rondleidingen, doe-opdrachten, speurtochten, meehelpen dieren 
of planten verzorgen en klusjes doen. Het lesmateriaal dat wordt aangeboden is afgestemd op het 
lesniveau van de klas. Dit boerderijbezoek sluit aan op de kerndoelen van het onderwijs. De boeren 
en boerinnen zijn speciaal opgeleid. De eerste boerderijbezoeken hebben reeds plaatsgevonden en 
zowel leerlingen, docenten als ouders zijn zeer enthousiast. ‘Hetgeen de kinderen vandaag op de 
boerderij hebben geleerd, daar kunnen geen vijf biologielessen tegenop!’ aldus een reactie van een 
enthousiaste docent. 
 
Scholen (basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs) uit Limburg kunnen zich aanmelden voor een 
spannende en leerzame dag op de boerderij. Bezoek de website www.boerderijeducatielimburg.nl en 
neem contact op met de boer bij jou in de buurt. 
 
Het project Boerderij Educatie Limburg is voortgekomen uit het reeds bestaande Interregproject 
Groei.Kans! voor Plattelandsondernemers van Multifunctionele landbouw en mede mogelijk gemaakt 
dankzij financiering door de Europese Unie, Interreg Vlaanderen-Nederland, de Provincie Limburg en 
de LLTB.  
 
Meer weten over boerderij educatie in Limburg, kijk dan op www.boerderijeducatielimburg.nl 
Informatie over vergelijkbare initiatieven in andere regio’s in Nederland is te vinden op 
www.metdeklasdeboerop.nl 
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