PERSBERICHT
Woensdag 29 mei 2013 heeft op uitnodiging van de Gemeente Buren, door wethouder Gerry van
der Donk- van Andel, een succesvolle ‘ervaringspresentatie’ plaatsgevonden met een lokale schoolklas die les kreeg op het melkveebedrijf van Gijsbert en Margo de Klerk te Beusichem.
De ervaringspresentatie ging over een nieuw initiatief: Boerderij-educatie Rivierenland,
‘Lessen op land- & tuinbouwbedrijven in het Rivierengebied’
Het project is gestart vanuit de initiatiefnemers de Vereniging Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Tieler- & Culemborgerwaarden (VANL-TCW) en de Agrarische NatuurVereniging
‘Lingestreek’ (ANVL) en wordt begeleid door projectleider Jolijn Zwart-van Kessel van ZwartvanKessel Advies, zelf boerendochter uit de Betuwe. Het project wordt gesteund door de provincie
Gelderland, Greenport de Betuwse Bloem en LTO Noord en we werken samen met het Landelijk
Steunpunt Smaaklessen & Schoolgruiten van de Wageningen UR.
Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door provinciale gelden, strategische partners in de agrifoodbusiness, en de agrarisch ondernemers die hier in zullen gaan participeren en hun bedrijf ter beschikking
stellen. Scholen betalen een onkostenvergoeding aan de agrarisch ondernemer, maar de schoolbijdrage proberen we zo laag mogelijk te houden door bijdragen van gemeenten en de diverse partijen in de
agrifoodbusiness etc.
Aanleiding is de indruk dat kinderen steeds minder kennis hebben waar hun voedsel vandaan komt
en de relatie die voedsel heeft met de eigen gezondheid. (Rivierenland is een obese regio). Vele agrarische bedrijven zijn zeer actief in natuur-, landschaps en waterbeheer en willen dat graag uitdragen,
zodat er weer meer binding komt tussen stad en platteland. Dit is belangrijk omdat de land- & tuinbouw als sector steeds onbekender en onbeminder wordt als interessante sector om in werkzaam te
zijn etc.
Dit initiatief zal medio schooljaar 2013-2014 starten om kinderen in het primair onderwijs ‘belevend’ te
laten leren op land- & tuinbouwbedrijven in het gebied tussen Lek en Waal, Gorinchem en Arnhem en de
Bommelerwaard. De Land- & tuinbouwsectoren waar we agrariërs voor zoeken die educatieboer (onkostenvergoeding) willen worden en schoolklassen willen gaan ontvangen zijn: (melk)veehouderij, akkerbouw, fruitteelt incl. imkerij, (glas)tuinbouw, paddenstoelenteelt, laandbomenteelt.
Doelstellingen: (1)les over herkomst & productiewijze van voedsel, (2) voedseleducatie (smaaklessen in
relatie tot gezondheid) en (3) natuur, landschaps- en waterbeheer.
Boerderijbezoeken vinden soms al wel plaats in de regio Rivierenland. Maar nog niet in een samenwerkingsverband met gecertificeerde agrarisch ondernemers waar gebruik gemaakt wordt van kwalitatief lesmateriaal dat aansluit bij de kerndoelen in het basisonderwijs, over alle land-& tuinbouwsectoren heen en
geografisch verspreid door de gehele Rivierenland regio inclusief de Bommelerwaard.
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