Met de klas naar Fruittuin van West
Wat is er te doen?
In de boomgaard kan je het hele jaar door struinen en genieten, wat leeft daar allemaal op en onder
de boom? Hoe zien al die verschillende soorten fruit eruit, hoe groeit dat en vooral: hoe smaken deze
kersen, pruimen, aardbeien, allerlei soorten bessen, appels en peren? Hoe gaan we om met plagen in
de boomgaard? De kinderen helpen met de verschillende activiteiten in de boomgaard en bij de
fruitteelt.
De gewassen buiten zijn natuurlijk seizoensgebonden maar het hele jaar door kan je zelf “binnen”
witlof & shiitakes opzetten en oogsten. Hoe doe je dat, hoe groeit dat en waarom in het donker?
Iedereen die ons een bezoek brengt maakt kennis met onze 248 kippen die heerlijk vrij rond
scharrelen in de boomgaard, je mag ze aaien, voeren, en de hokken helpen verschonen. Ze leggen
bovendien lekkere eieren die je zelf kunt rapen. Er lopen ook een hanen tussen omdat wij vinden dat
dat gewoon hoort bij een koppel kippen.
Met de energie zijn we innovatief: we proberen op alle vlakken zelfvoorzienend te zijn en zoveel
mogelijk gesloten kringlopen na te streven. We hebben oudere kinderen dan ook veel te vertellen
over duurzame energie: de biomeiler (compostverwarming), biovergister, zonne-energie en onze
watervoorziening!
Verder kun je allerlei soorten wilde bloemen plukken, lekker liggen op een schommelmat tussen de
bomen of kijken wie het hardst kan rennen, het kan en mag allemaal.
En aan het eind van het bezoek even heerlijk uitpuffen rondom het kampvuur met een kaas gourmet
met zelf geoogste witlof… (streven is toch wel dat 90% witlof eet).

Basisscholen uit Amsterdam – groep 5 t/m 8

Amsterdamse basisscholen zijn van harte welkom op de Fruittuin van West. Dat kan via het project
Boerderijeducatie Amsterdam. Tijdens een vier uur durend bezoek leggen de kinderen op de
boerderij de relatie tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op hun bord.
Dat kan iedere doordeweekse dag, het hele jaar rond zijn de klassen 5 t/m 8 welkom. Het
programma (van 10-14u) wordt aangepast aan het jaargetijde, het gewas en de activiteiten op de
fruittuin.
Kosten? € 150,- voor een hele dag inclusief busvervoer of GRATIS bij eigen vervoer
Een dagexcursie naar de boerderij (4-uurs programma) inclusief busvervoer kost per klas € 150,-.
Betaling gaat per factuur welke toegestuurd wordt. Bij eigen vervoer of per fiets naar de boerderij is
de dagexcursie geheel gratis.
Hoe te boeken?
U kunt het boerderijbezoek boeken via de digitale NME gids Amsterdam of rechtstreeks bij de
Fruittuin van West door een mailtje te sturen naar lisan@fruittuinvanwest.nl. Meer informatie over
boerderijeducatie Amsterdam en ook over hoe het busvervoer te organiseren vindt u hier.

