
 

 

AANMELDFORMULIER BOERDERIJ-EDUCATIE RIVIERENLAND 

Naam  
 

Naam Bedrijf  
 

Straat & huisnummer  
 

Postcode & woonplaats  
 

Gevestigd in gemeente  
 

Telefoonnummer  
 

Mobiel telefoonnummer 
 

 
 

E-mailadres  
 

Eventuele internetsite  
 

Eventuele Facebookpagina  
 

Eventuele Twitteraccount  
 

 

Relevante lidmaatschappen 

 VANL-TCW 

 Actief bij Betuwse Bloem  

 AgrUniekRijnvallei 

 AVN Lingestreek 

 Fruitmasters 

 ……………………… 

 LTO Noord 

 ZLTO 

 ………………….. 

 

Type bedrijf 
(meerdere mogelijk) 

Type producten en ha Grootte in ha aantal stuks 
vee 

Veehouderij 
 
 
 
 

………………………………… 
…………………………….….. 

…………… 
…………… 

…………. 
…………. 

Akkerbouw 
 
 

 
 
 
 
 

  

Fruitteelt 
 

 
 
 
 

  

  



 

 

Imkerij  
 

  

Glastuinbouw  
 
 
 

  

Vollegrondstuinbouw  
 
 
 

  

Paddestoelenteelt  
 
 

  

Laanbomenteelt  
 
 

  

Innovatie & duurzaamheid (vrij aan te vullen) 

Biologisch bedrijf   GPS op tractor (zelfrijdend)   

Biologisch dynamisch bedrijf   Robot karretje in kas   

Zonnepanelen aanwezig   Eigen sorteer- & inpakstation   

Melkrobot   Eigen combine   

Mestrobot      

      

      

 

Voorzieningen aanwezig op bedrijf 

Toiletvoorziening   Ja  Nee  Nog niet, wel mogelijk/bereid 
te maken 

Wasbak om handen te 
wassen 

 Ja  Nee  Nog niet, wel mogelijk/bereid 
te maken 

Ontvangstruimte  Ja  Nee  Nog niet, wel mogelijk/bereid 
te maken 

Desinfectiematten  Ja  Nee  Nog niet, wel bereid te 
investeren 

 

Veiligheid op uw bedrijf (op dit moment) 

 Geldig BHV-diploma 

 Extra verzekering 
ontvangst groepen 

 risico-
inventarisatie en -
evaluatie (RIE) 
aanwezig 

 Géén BHV op dit moment, maar 
bereid te investeren 

 Géén RIE op dit moment, maar 
bereid uit te voeren 

 

  



 

 

 

Boerderijdieren (vrij aan te vullen) 

Kippen   (Boerderij)katten   

Konijnen   Speelplek  
(trampoline, schommel etc.) 

  

Honden   Schapen   

      

      

 

Uw landschaps-, natuur- & waterbeheer activiteiten   

Natuurvriendelijke oever/ waterberging   

Bloeiende akkerranden   

Bijenhotel(s)   

Bijenkasten honingbij   

Sloot vlakbij schuren/bedrijf   

Uiterwaarden vlakbij bedrijf   

Boerderij staat op een terp/oeverwal    

Vrijwilliger bij Natuur- & Milieuorganisatie (NMe)     

Vrijwilliger bij Natuur- & Milieuorganisatie agrarische natuurvereniging   

   

   

 

Doet u aan multifunctionele landbouw: zo ja, welke activiteiten? (vrij aan te vullen, meerdere 
mogelijk) 

 Nvt  Theetuin/ terras  Stalletje aan de straat 

 Winkel aan huis  Webshop   

 Ontvangst groepen  Vergaderlocatie   

 

Wat maakt uw bedrijf bijzonder en speciaal en geschikt om te laten beleven door kinderen? 

 

 

 

Uw eigen ervaring met lesgeven 

Ervaring met ontvangst 
schoolklassen 

 Ja  Nee 

Ervaring met ontvangst groepen 
op uw bedrijf? 

 Ja  Nee 

Onderwijsbevoegdheid  Ja  Nee 

 Partner heeft 
bevoegdheid 

 

 

  



 

 

Dichtstbijzijnde basisschol(en) op aantal km (loop/fiets/rij*) afstand van uw bedrijf en in welke plaats? 

(*gaarne aangeven wat van toepassing):  

 

 

 

 

Met wie gaat u de lessen geven? 

Naam Functie of rol (bijv. echtgenote/medewerker 
bedrijf/stagiair etc.) 

  

  

  

 

Uw motivatie om educatiebedrijf te worden in initiatief Boerderij-educatie Rivierenland? 

 

 

 

 

 Wens om actief te zijn in project ter voorbereiding op start (bijv. PR activiteiten) 

 Wens om actieve rol te spelen in handling van boekingen (evt. tegen onkostenvergoeding) 

 

U kunt het ingevulde formulier tot uiterlijk 25 juli 2013 inleveren bij Jolijn Zwart-van Kessel, 

projectleider Boerderij-educatie Rivierenland. Mail: boerderijeducatierivierenland@gmail.com of per post: 

Boerderij-educatie Rivierenland, binnenstraat 3, 4117 GR Erichem. 

 

Voor vragen mailt u: boerderijeducatierivierenland@gmail.com of belt u 06-33671586. 

Uw aanmelding wordt beoordeeld en er wordt een eerste selectie gedaan. Bij deze bedrijven zal er vóór 

definitieve selectie een bedrijfsbezoek plaatsvinden. U ontvangt waarschijnlijk in augustus/september 

2013 bericht waarin aangegeven is of u definitief geselecteerd wordt als educatie-bedrijf in het initiatief 

Boerderij-educatie Rivierenland. Eventueel komt u op de reservelijst in geval van uitbreiding/uitval. De 

training vindt waarschijnlijk in oktober/november 2013 plaats. Het initiatief gaat waarschijnlijk in 

januari/februari 2014 van start. 

Tot slot: 

 

 

Like ons: https://www.facebook.com/BoerderijeducatieRivierenland 
Volg ons via Twitter: @BoereduRVRNLND 
Bekijk onze website: www.boerderijeducatierivierenland.nl 
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