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Boerderijeducatie in de Dutch Food Week 
 

Van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 oktober staat de Dutch Food Week (DFW2020) met 

het motto ‘Verbinding tussen makers en burgers’ op de kalender. Tijdens Dutch Food Week 

staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Ook zo’n 50 educatieboeren 

organiseren een voedseleducatie evenement op hun bedrijf. 

 

 
 

Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en 

wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel. Veel 

educatieboeren organiseren tijdens deze week dan ook activiteiten, waaronder extra 

boerderijlessen, kijkdagen voor leerkrachten en excursies. Een mooie kans om kennis te 

maken op één van deze prachtige educatieboerderijen en te leren over waar ons gezonde 

voedsel vandaan komt. 

 

Op deze pagina kun je zien waar bij jou in de buurt een DFW2020 activiteit georganiseerd 

wordt. Uiteraard geldt voor alle activiteiten bij educatieboeren dat de coronamaatregelen in 

acht worden genomen. 

 

Onderwijs-zorgboerderijen in beeld gebracht 
 

Op sommige (zorg)boerderijen wordt onderwijs gegeven 

aan kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan. Recent 

onderzoek van Wageningen University & Research 

brengt het fenomeen in beeld.  

 

Hoeveel kinderen gaan er naar zulke zogenaamde 

onderwijs-zorgboerderijen gaan? Hoe ziet het onderwijs 

op die boerderijen eruit? In hoeverre stromen kinderen 

weer terug naar school? En waarom zou onderwijs op 

de zorgboerderij kunnen werken – wat zijn de werkzame elementen? En hoe kan de sector 

zich versterken. Maar liefst 90 procent van de leerlingen boekt vooruitgang op de boerderij, 

dus het is de moeite waard. Lees verder 

  

https://www.boerderijeducatienederland.nl/open-dag-bij-educatieboeren/
https://www.boerderijeducatienederland.nl/corona-en-boerderijeducatie-advies-ben/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffederatie-landbouw-en-zorg.email-provider.nl%2flink%2fhqsv9wjejh%2fadbt8zugcn%2fd92paqal1w%2fzwmblrbihk%2fym0hsanfbg&c=E,1,rxCT0KDEh7dKMGKkrGGliL_iwghII2QIBxQTbirxHI43jnkLQIVTYEwTvG4wgaEjT5a0LinUDJs9w7b_979mKUgiePrD2UHdzZteS501Ajc,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffederatie-landbouw-en-zorg.email-provider.nl%2flink%2fhqsv9wjejh%2fadbt8zugcn%2fsht0oxhifb%2fzwmblrbihk%2fym0hsanfbg&c=E,1,a3arOhV7iFQL4_BTIZg021KB7HzXUNtcah_6wKO-g7HCGzOqvBywqmOACbBDZ2e5InlnnFRsG8KphHqpoiXQABwxKaynGWFbslClUZokn1k,&typo=1


   
 

LTO Multifunctionele Landbouw                    volg ons ook via: Facebook/LTOmultifunctionelelandbouw 

Agenda Platteland: samen plannen smeden voor de grote 

uitdagingen van Nederland 
 

‘platteland biedt ruimte en kracht voor de grote transities in klimaat, wonen, energie en zorg’ 

 

Oplossingen voor de grote vraagstukken van ons land: ze zijn er. Op 

en samen met het platteland! Deze boodschap ontvingen de leden 

van de Tweede Kamer via de P10 (vereniging van 

plattelandsgemeenten), in de eerste editie van de Krant van het 

Platteland. Deze krant roept hen op om samen met de P10 en andere 

koepelorganisaties en partners, een Agenda Platteland op te stellen. 

Om samen plannen te smeden voor die grote uitdagingen, zoals de 

energie- en zorgtransitie en het woningtekort. 

 

Benut de ruimte en kracht van het platteland 

Het platteland vervult een cruciale rol in deze en andere grote opgaven waar we in 

Nederland voor staan. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en 

kracht. Het platteland heeft die ruimte. En uit onderzoek van de Wageningen Universiteit 

blijkt dat de inwoners van plattelandsdorpen een sterk organiserend vermogen hebben en 

dat ze heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken voor de verduurzaming van 

ons land. 

 

Ellen van Selm, voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland: ‘In de Agenda 

Platteland maken we concreet wat we willen en kunnen realiseren voor Nederland en 

hoeveel investeringen dat vraagt. Onze visie is dat er sterke regio’s nodig zijn met een vitaal 

platteland waarvoor structureel middelen moeten worden vrijgemaakt. In de Krant van het 

Platteland nodigen we de leden van de Tweede Kamer uit om de handschoen op te pakken.’ 

 

De pleitnota voor de Agenda Platteland waar de P10 aan werkt, wordt ondersteund door 

grote partners van de P10, zoals de VNG, de G40, het ministerie van BZK en NBTC Holland 

Marketing. 

 

Download hier de Krant van het Platteland #1 oktober 2020 

 
Bron: www.p-10.nl  

https://p-10.nl/wp-content/uploads/2020/10/Krant-van-het-Platteland_1_okt20.pdf
http://www.p-10.nl/

