
 
 
 
 
 

Natuureducatie op de Genneper Hoeve 
 
 
 
 
Graag willen wij u vragen deze brief onder de aandacht te brengen bij de leerkrachten en/of ouders die  
verantwoordelijk zijn voor het natuuronderwijs. 
 
Wij zijn verheugd u uit te kunnen nodigen om dit jaar met uw klas een bezoek te brengen aan de 
Genneper Hoeve. 
 
Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over de voortgang van natuureducatie op de Genneper Hoeve als 
gevolg van de sluiting van het Milieu Educatie Centrum. 
Wij zijn heel blij u te kunnen meedelen dat onlangs is besloten dat schoolklassen van harte welkom blijven op 
ons biologische bedrijf op Landgoed Gennep onder de verantwoordelijkheid van de Genneper Hoeve zelf. 
Wij kunnen de klassen een interessante rondleiding bieden over het erf, door de stallen en over het land. 
Afhankelijk van leerniveau en het thema waar de kinderen binnen school mee bezig zijn kunnen we  
lesbrieven aanbieden. De kosten van een schoolbezoek bedragen 1 euro per kind.  
De kinderen krijgen afhankelijk van het seizoen een glaasje biologisch sap, warme chocolademelk of thee met 
een plakje koek. Er is voor volwassenen koffie of thee verkrijgbaar. We willen vragen of u de kinderen geen 
koek of snoep mee wilt laten nemen (wel eventueel fruit of een boterham). Zo blijven we in de sfeer van de 
boerderij.  
In de loop van 2015 worden nieuwe programma’s ontwikkeld. 
We streven ernaar om de kinderen meer mee te laten werken op het landgoed, in de heemtuin en op de 
boerderij. Doe Educatie waarbij de kinderen vieze handen krijgen en waarbij de beleving beter beklijft: doen is 
weten! In de loop van het jaar zullen we daarvoor een beperkt aantal pilots gaan draaien. Scholen die 
interesse hebben om met deze pilots mee te doen kunnen zich opgeven. Zij zullen later door ons benaderd 
worden.  
Hoe wordt dit alles gefinancierd? De gemeente neemt de kosten op zich van onze rondleider Paul Otten, een 
vertrouwd gezicht. De komende maanden is er budget om overige kosten te dekken. Dit gaat in de toekomst 
veranderen. Omdat we het bezoek aan de boerderij laagdrempelig willen houden, en niet alle kosten bij de 
scholen willen neerleggen, zijn we met een sponsor- of vouchersysteem bezig waarbij we ook het 
bedrijfsleven willen betrekken. Zo hopen we de bijdrage van de scholen beperkt te kunnen houden tot 1 euro 
per kind per bezoek en toch een spannender aanbod te kunnen ontwikkelen. Later dit jaar hoort u hier meer 
over. 
 
Wij hopen op uw komst en zien uw aanmelding of eventuele vragen graag tegemoet op 
educatie@genneperhoeve.nl , 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Paul Otten (rondleider) 
Mirjam Matze (boerin) 
Age Opdam (boer) 
Februari 2015 
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