
educatief aanbod
Kom samen met je klas naar de StadsAkker en 
leer meer van stadsboer Wannes op het veld.

Box 3 / Soorten bijen

1. Kamishibai: Soly en Bie 
Visueel ondersteund verhaal, met theatrale uitwerkoptie 

2. Bijen-estafette 
Verzamelt jouw bijenteam het snelst alle nectar?  
Leef je uit in deze bijen-estafette.

Box 4 / Bodemhelden

1. Zoek de bodemhelden 
Zonder insecten geen goede grond!  
Verzamel insecten in je potje en onderzoek ze met een loep. 

2. Kriebelbeesten 
Kan je insecten en spinnen ook horen? Wie durft ze aan te raken?

Box 5 / Gezond eten en bewegen

Methodiek om (on)gezond eten bespreekbaar, afgewisseld met actieve 
opdrachten op de Beweegroute. 

Box 1 / Groenten herkennen

1. De Voelkampioen 
Groenten herkennen met je vingertoppen en ze 
beschrijven  

2. Welke groente ben ik? 
Raadspel waarbij kinderen spelenderwijs bijleren 
over de groenten op de StadsAkker.

Box 2 / korte keten en seizoenen

1. Magnetische wereldkaart:  
Plaats de groenten op hun regio van origine.  
Is dat in elk seizoen dezelfde? 

2. Quiz: eet lokaal 
Leer in een korte quiz bij over voedselkilometers en  
seizoensgroenten.

Is er nog meer?

Op de StadsAkker kan je ook gezellig picknicken en spelen in de speeltuin. 
Vergeet ook niet een foto van jezelf te laten nemen bij onze muurschildering 
(meer mogen we écht niet verklappen). 

De StadsAkker in een notendop 

De StadsAkker is in de eerste plaats een zelfplukboerderij, vlakbij het centrum 
van Tienen. Gezinnen kunnen er een oogstabonnement nemen. Zo voorziet 
stadsboer Wannes bijna 200 oogsters in natuurlijk geteelde groenten, fruit 
en kruiden. 

We hanteren een kostendekkende en een sociale prijs, waardoor de 
StadsAkker toegankelijk wordt voor iedereen. 

De StadsAkker is ook een plek voor ontmoeting, uitwisseling en educatie 
rond duurzaamheid. Er vinden tal van activiteiten plaats voor jong en oud. 
Van buurtfeesten tot workshops rond gezonde voeding. 

Je kan ons ook volgen op facebook: @StadsAkkerTienen



 
 

www.stadsakker.be 

 

 

 

VOOR WIE?  
Vanaf de 3de kleuterklas kan je met je leerlingen naar de StadsAkker komen.  

De activiteitsdozen bevatten opdrachten gericht op kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. 
Als leerkracht kan jij best inschatten, wat jouw groep aankan en aantrekt. 

 

WAAROM NAAR DE STADSAKKER KOMEN?  
Wil jouw school of klas werken rond gezondheid, de seizoenen, ecologie of duurzaamheid? De 
StadsAkker maakt deze thema’s heel concreet. Iedereen kan ook wel iets vertellen over voeding: 
eten verbindt. 

Wannes is de tofste boer, die jong en oud op maat bijleert over ecologische landbouw, en waarom 
dat gezond is voor jezelf en voor het leefmilieu. Iedereen kan Wannes ook even helpen. 

De nieuwe activiteitsdozen werden ontwikkeld in samenwerking met Ecolife vzw. 

De StadsAkker is de enige zelfplukboerderij (mét bijenkasten) in groot-Tienen. We hebben een 
voorkeurtarief voor klassen uit Tienen.  

Hallo, ik ben Wannes. Ik werk als boer op 
de StadsAkker in Tienen.   

Daar teel ik groenten en kruiden op een 
ecologische manier.  

Regelmatig komen er groepen kinderen 
met de klas of hun organisatie leren over  

 Groenten, kruiden en eetbare 
bloemen 

 Korte keten landbouw 
 De rol van bijen en andere insecten 
 Gezond eten en bewegen 

Kom jij ook met je klas of groep? 

 

Ik leid jullie graag rond. En je kan me 
helpen.  

NIEUW: We hebben ook activiteitsdozen 
per thema.  

WWW.STADSAKKER.BE
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m
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 2, 3010 Kessel-Lo 

Contacteer:
Iris Verhoeyen
Opbouwwerker Riso Vlaams-Brabant 
0494 53 01 83
info@stadsakker.be
www.stadsakker.be

Hallo, ik ben Wannes. Ik werk 
als boer op de StadsAkker in 
Tienen.  

Daar teel ik groenten en kruiden 
op een ecologische manier. 

Regelmatig komen er groepen 
kinderen op bezoek.

Kom jij ook met je klas of groep?

“Ik leid jullie graag rond. 
En je kan me helpen op het veld.”

Meer info en inschrijvingen: info@stadsakker.be

Prijs per kind:
Rondleiding door Wannes: € 0,5
Box: € 1 (unieke prijs voor een of meer boxen) 

Locatie StadsAkker: achterzijde Sint-Jansziekenhuis, Houtemstraat 115, 
Tienen (geen postadres)

Geïnteresseerd?

Vanaf de 3de kleuterklas kan je met je leerlingen naar de StadsAkker komen. 
De activiteitsdozen (box 1-5, z.o.z.) bevatten opdrachten gericht op kinderen 
van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Als leerkracht kan jij het best inschatten, 
wat jouw groep aankan en aantrekt.

Waarom naar de stadsakker komen?

Voor wie?

•	 Wil jouw school of klas werken rond gezondheid, de seizoenen, ecologie 
of duurzaamheid? De StadsAkker maakt deze thema’s heel concreet.

•	 Wannes is de tofste boer, die op maat jong en oud bijleert over ecologische 
landbouw, en waarom dat gezond is voor jezelf en voor het leefmilieu. 
Iedereen kan Wannes ook helpen op het veld.

•	 De nieuwe activiteitsdozen werden ontwikkeld in samenwerking met 
Ecolife vzw.

•	 De StadsAkker is de enige zelfplukboerderij (mét bijenkasten) in  
groot-Tienen. Is ons aanbod niet helemaal wat je zoekt? 

Stel ons je vraag en we bekijken de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Je vraagt een bezoek voor je klas aan via info@stadsakker.be. Dit kan heel 
het jaar rond.  Als het regent, kunnen we in de serre terecht. 

Rondleiding

Boer Wannes leidt jullie rond op de StadsAkker. 
Hij vertelt, laat je voelen, proeven en meewerken op het veld.

Als begeleider kan je zelf ook activiteiten begeleiden op de StadsAkker, 
met de activiteitsdozen. Daarmee diep je een of meer thema’s uit. Alle 
opdrachten zijn volledig uitgeschreven met doel en aanpak, en al het 
spelmateriaal is aanwezig. Je kiest zelf welke activiteiten je doet. 

Geen zorgen,  je kan het educatief materiaal op voorhand online doornemen: 
haal de box op of ga online op www.stadsakker.be/educatie. Een aantal 
activiteiten kan je ook voor of na je bezoek op school doen.

 ca. 1,5 uur

boxen  ca. 1,5 uur

NIEUW: We hebben nu ook 5 thematische dozen boordevol toffe activiteiten!

Je kan kiezen voor alleen de rondleiding, of deze 
combineren met de activiteiten uit één of meer boxen. 
Vermeld je keuze bij reservatie. De box-activiteiten 
begeleid je zelf. 
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wat jouw groep aankan en aantrekt.

Waarom naar de stadsakker komen?

Voor wie?
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Hij vertelt, laat je voelen, proeven en meewerken op het veld.

Als begeleider kan je zelf ook activiteiten begeleiden op de StadsAkker, 
met de activiteitsdozen. Daarmee diep je een of meer thema’s uit. Alle 
opdrachten zijn volledig uitgeschreven met doel en aanpak, en al het 
spelmateriaal is aanwezig. Je kiest zelf welke activiteiten je doet. 

Geen zorgen,  je kan het educatief materiaal op voorhand online doornemen: 
haal de box op of ga online op www.stadsakker.be/educatie. Een aantal 
activiteiten kan je ook voor of na je bezoek op school doen.

 ca. 1,5 uur

boxen  ca. 1,5 uur

NIEUW: We hebben nu ook 5 thematische dozen boordevol toffe activiteiten!

Je kan kiezen voor alleen de rondleiding, of deze 
combineren met de activiteiten uit één of meer boxen. 
Vermeld je keuze bij reservatie. De box-activiteiten 
begeleid je zelf. 



 
 

www.stadsakker.be 

 

 

 

VOOR WIE?  
Vanaf de 3de kleuterklas kan je met je leerlingen naar de StadsAkker komen.  

De activiteitsdozen bevatten opdrachten gericht op kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. 
Als leerkracht kan jij best inschatten, wat jouw groep aankan en aantrekt. 

 

WAAROM NAAR DE STADSAKKER KOMEN?  
Wil jouw school of klas werken rond gezondheid, de seizoenen, ecologie of duurzaamheid? De 
StadsAkker maakt deze thema’s heel concreet. Iedereen kan ook wel iets vertellen over voeding: 
eten verbindt. 

Wannes is de tofste boer, die jong en oud op maat bijleert over ecologische landbouw, en waarom 
dat gezond is voor jezelf en voor het leefmilieu. Iedereen kan Wannes ook even helpen. 

De nieuwe activiteitsdozen werden ontwikkeld in samenwerking met Ecolife vzw. 

De StadsAkker is de enige zelfplukboerderij (mét bijenkasten) in groot-Tienen. We hebben een 
voorkeurtarief voor klassen uit Tienen.  

Hallo, ik ben Wannes. Ik werk als boer op 
de StadsAkker in Tienen.   

Daar teel ik groenten en kruiden op een 
ecologische manier.  

Regelmatig komen er groepen kinderen 
met de klas of hun organisatie leren over  

 Groenten, kruiden en eetbare 
bloemen 

 Korte keten landbouw 
 De rol van bijen en andere insecten 
 Gezond eten en bewegen 

Kom jij ook met je klas of groep? 

 

Ik leid jullie graag rond. En je kan me 
helpen.  

NIEUW: We hebben ook activiteitsdozen 
per thema.  

WWW.STADSAKKER.BE

V.U.: Dirk M
asquillier, Een

m
eilaan

 2, 3010 Kessel-Lo 

Contacteer:
Iris Verhoeyen
Opbouwwerker Riso Vlaams-Brabant 
0494 53 01 83
info@stadsakker.be
www.stadsakker.be

Hallo, ik ben Wannes. Ik werk 
als boer op de StadsAkker in 
Tienen.  

Daar teel ik groenten en kruiden 
op een ecologische manier. 

Regelmatig komen er groepen 
kinderen op bezoek.

Kom jij ook met je klas of groep?

“Ik leid jullie graag rond. 
En je kan me helpen op het veld.”

Meer info en inschrijvingen: info@stadsakker.be

Prijs per kind:
Rondleiding door Wannes: € 0,5
Box: € 1 (unieke prijs voor een of meer boxen) 

Locatie StadsAkker: achterzijde Sint-Jansziekenhuis, Houtemstraat 115, 
Tienen (geen postadres)

Geïnteresseerd?

Vanaf de 3de kleuterklas kan je met je leerlingen naar de StadsAkker komen. 
De activiteitsdozen (box 1-5, z.o.z.) bevatten opdrachten gericht op kinderen 
van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Als leerkracht kan jij het best inschatten, 
wat jouw groep aankan en aantrekt.

Waarom naar de stadsakker komen?

Voor wie?

•	 Wil jouw school of klas werken rond gezondheid, de seizoenen, ecologie 
of duurzaamheid? De StadsAkker maakt deze thema’s heel concreet.

•	 Wannes is de tofste boer, die op maat jong en oud bijleert over ecologische 
landbouw, en waarom dat gezond is voor jezelf en voor het leefmilieu. 
Iedereen kan Wannes ook helpen op het veld.

•	 De nieuwe activiteitsdozen werden ontwikkeld in samenwerking met 
Ecolife vzw.

•	 De StadsAkker is de enige zelfplukboerderij (mét bijenkasten) in  
groot-Tienen. Is ons aanbod niet helemaal wat je zoekt? 

Stel ons je vraag en we bekijken de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Je vraagt een bezoek voor je klas aan via info@stadsakker.be. Dit kan heel 
het jaar rond.  Als het regent, kunnen we in de serre terecht. 

Rondleiding

Boer Wannes leidt jullie rond op de StadsAkker. 
Hij vertelt, laat je voelen, proeven en meewerken op het veld.

Als begeleider kan je zelf ook activiteiten begeleiden op de StadsAkker, 
met de activiteitsdozen. Daarmee diep je een of meer thema’s uit. Alle 
opdrachten zijn volledig uitgeschreven met doel en aanpak, en al het 
spelmateriaal is aanwezig. Je kiest zelf welke activiteiten je doet. 

Geen zorgen,  je kan het educatief materiaal op voorhand online doornemen: 
haal de box op of ga online op www.stadsakker.be/educatie. Een aantal 
activiteiten kan je ook voor of na je bezoek op school doen.

 ca. 1,5 uur

boxen  ca. 1,5 uur

NIEUW: We hebben nu ook 5 thematische dozen boordevol toffe activiteiten!

Je kan kiezen voor alleen de rondleiding, of deze 
combineren met de activiteiten uit één of meer boxen. 
Vermeld je keuze bij reservatie. De box-activiteiten 
begeleid je zelf. 



educatief aanbod
Kom samen met je klas naar de StadsAkker en 
leer meer van stadsboer Wannes op het veld.

Box 3 / Soorten bijen

1. Kamishibai: Soly en Bie 
Visueel ondersteund verhaal, met theatrale uitwerkoptie 

2. Bijen-estafette 
Verzamelt jouw bijenteam het snelst alle nectar?  
Leef je uit in deze bijen-estafette.

Box 4 / Bodemhelden

1. Zoek de bodemhelden 
Zonder insecten geen goede grond!  
Verzamel insecten in je potje en onderzoek ze met een loep. 

2. Kriebelbeesten 
Kan je insecten en spinnen ook horen? Wie durft ze aan te raken?

Box 5 / Gezond eten en bewegen

Methodiek om (on)gezond eten bespreekbaar, afgewisseld met actieve 
opdrachten op de Beweegroute. 

Box 1 / Groenten herkennen

1. De Voelkampioen 
Groenten herkennen met je vingertoppen en ze 
beschrijven  

2. Welke groente ben ik? 
Raadspel waarbij kinderen spelenderwijs bijleren 
over de groenten op de StadsAkker.

Box 2 / korte keten en seizoenen

1. Magnetische wereldkaart:  
Plaats de groenten op hun regio van origine.  
Is dat in elk seizoen dezelfde? 

2. Quiz: eet lokaal 
Leer in een korte quiz bij over voedselkilometers en  
seizoensgroenten.

Is er nog meer?

Op de StadsAkker kan je ook gezellig picknicken en spelen in de speeltuin. 
Vergeet ook niet een foto van jezelf te laten nemen bij onze muurschildering 
(meer mogen we écht niet verklappen). 

De StadsAkker in een notendop 

De StadsAkker is in de eerste plaats een zelfplukboerderij, vlakbij het centrum 
van Tienen. Gezinnen kunnen er een oogstabonnement nemen. Zo voorziet 
stadsboer Wannes bijna 200 oogsters in natuurlijk geteelde groenten, fruit 
en kruiden. 

We hanteren een kostendekkende en een sociale prijs, waardoor de 
StadsAkker toegankelijk wordt voor iedereen. 

De StadsAkker is ook een plek voor ontmoeting, uitwisseling en educatie 
rond duurzaamheid. Er vinden tal van activiteiten plaats voor jong en oud. 
Van buurtfeesten tot workshops rond gezonde voeding. 

Je kan ons ook volgen op facebook: @StadsAkkerTienen



educatief aanbod
Kom samen met je klas naar de StadsAkker en 
leer meer van stadsboer Wannes op het veld.

Box 3 / Soorten bijen

1. Kamishibai: Soly en Bie 
Visueel ondersteund verhaal, met theatrale uitwerkoptie 

2. Bijen-estafette 
Verzamelt jouw bijenteam het snelst alle nectar?  
Leef je uit in deze bijen-estafette.

Box 4 / Bodemhelden

1. Zoek de bodemhelden 
Zonder insecten geen goede grond!  
Verzamel insecten in je potje en onderzoek ze met een loep. 

2. Kriebelbeesten 
Kan je insecten en spinnen ook horen? Wie durft ze aan te raken?

Box 5 / Gezond eten en bewegen

Methodiek om (on)gezond eten bespreekbaar, afgewisseld met actieve 
opdrachten op de Beweegroute. 

Box 1 / Groenten herkennen

1. De Voelkampioen 
Groenten herkennen met je vingertoppen en ze 
beschrijven  
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Raadspel waarbij kinderen spelenderwijs bijleren 
over de groenten op de StadsAkker.

Box 2 / korte keten en seizoenen

1. Magnetische wereldkaart:  
Plaats de groenten op hun regio van origine.  
Is dat in elk seizoen dezelfde? 

2. Quiz: eet lokaal 
Leer in een korte quiz bij over voedselkilometers en  
seizoensgroenten.

Is er nog meer?

Op de StadsAkker kan je ook gezellig picknicken en spelen in de speeltuin. 
Vergeet ook niet een foto van jezelf te laten nemen bij onze muurschildering 
(meer mogen we écht niet verklappen). 

De StadsAkker in een notendop 

De StadsAkker is in de eerste plaats een zelfplukboerderij, vlakbij het centrum 
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stadsboer Wannes bijna 200 oogsters in natuurlijk geteelde groenten, fruit 
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VOOR WIE?  
Vanaf de 3de kleuterklas kan je met je leerlingen naar de StadsAkker komen.  

De activiteitsdozen bevatten opdrachten gericht op kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. 
Als leerkracht kan jij best inschatten, wat jouw groep aankan en aantrekt. 

 

WAAROM NAAR DE STADSAKKER KOMEN?  
Wil jouw school of klas werken rond gezondheid, de seizoenen, ecologie of duurzaamheid? De 
StadsAkker maakt deze thema’s heel concreet. Iedereen kan ook wel iets vertellen over voeding: 
eten verbindt. 

Wannes is de tofste boer, die jong en oud op maat bijleert over ecologische landbouw, en waarom 
dat gezond is voor jezelf en voor het leefmilieu. Iedereen kan Wannes ook even helpen. 

De nieuwe activiteitsdozen werden ontwikkeld in samenwerking met Ecolife vzw. 

De StadsAkker is de enige zelfplukboerderij (mét bijenkasten) in groot-Tienen. We hebben een 
voorkeurtarief voor klassen uit Tienen.  

Hallo, ik ben Wannes. Ik werk als boer op 
de StadsAkker in Tienen.   

Daar teel ik groenten en kruiden op een 
ecologische manier.  

Regelmatig komen er groepen kinderen 
met de klas of hun organisatie leren over  

 Groenten, kruiden en eetbare 
bloemen 

 Korte keten landbouw 
 De rol van bijen en andere insecten 
 Gezond eten en bewegen 

Kom jij ook met je klas of groep? 

 

Ik leid jullie graag rond. En je kan me 
helpen.  

NIEUW: We hebben ook activiteitsdozen 
per thema.  

WWW.STADSAKKER.BE

V.U.: Dirk M
asquillier, Een

m
eilaan

 2, 3010 Kessel-Lo 

Contacteer:
Iris Verhoeyen
Opbouwwerker Riso Vlaams-Brabant 
0494 53 01 83
info@stadsakker.be
www.stadsakker.be

Hallo, ik ben Wannes. Ik werk 
als boer op de StadsAkker in 
Tienen.  

Daar teel ik groenten en kruiden 
op een ecologische manier. 

Regelmatig komen er groepen 
kinderen op bezoek.

Kom jij ook met je klas of groep?

“Ik leid jullie graag rond. 
En je kan me helpen op het veld.”

Meer info en inschrijvingen: info@stadsakker.be

Prijs per kind:
Rondleiding door Wannes: € 0,5
Box: € 1 (unieke prijs voor een of meer boxen) 

Locatie StadsAkker: achterzijde Sint-Jansziekenhuis, Houtemstraat 115, 
Tienen (geen postadres)

Geïnteresseerd?

Vanaf de 3de kleuterklas kan je met je leerlingen naar de StadsAkker komen. 
De activiteitsdozen (box 1-5, z.o.z.) bevatten opdrachten gericht op kinderen 
van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Als leerkracht kan jij het best inschatten, 
wat jouw groep aankan en aantrekt.

Waarom naar de stadsakker komen?

Voor wie?

•	 Wil jouw school of klas werken rond gezondheid, de seizoenen, ecologie 
of duurzaamheid? De StadsAkker maakt deze thema’s heel concreet.

•	 Wannes is de tofste boer, die op maat jong en oud bijleert over ecologische 
landbouw, en waarom dat gezond is voor jezelf en voor het leefmilieu. 
Iedereen kan Wannes ook helpen op het veld.

•	 De nieuwe activiteitsdozen werden ontwikkeld in samenwerking met 
Ecolife vzw.

•	 De StadsAkker is de enige zelfplukboerderij (mét bijenkasten) in  
groot-Tienen. Is ons aanbod niet helemaal wat je zoekt? 

Stel ons je vraag en we bekijken de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Je vraagt een bezoek voor je klas aan via info@stadsakker.be. Dit kan heel 
het jaar rond.  Als het regent, kunnen we in de serre terecht. 

Rondleiding

Boer Wannes leidt jullie rond op de StadsAkker. 
Hij vertelt, laat je voelen, proeven en meewerken op het veld.

Als begeleider kan je zelf ook activiteiten begeleiden op de StadsAkker, 
met de activiteitsdozen. Daarmee diep je een of meer thema’s uit. Alle 
opdrachten zijn volledig uitgeschreven met doel en aanpak, en al het 
spelmateriaal is aanwezig. Je kiest zelf welke activiteiten je doet. 

Geen zorgen,  je kan het educatief materiaal op voorhand online doornemen: 
haal de box op of ga online op www.stadsakker.be/educatie. Een aantal 
activiteiten kan je ook voor of na je bezoek op school doen.

 ca. 1,5 uur

boxen  ca. 1,5 uur

NIEUW: We hebben nu ook 5 thematische dozen boordevol toffe activiteiten!

Je kan kiezen voor alleen de rondleiding, of deze 
combineren met de activiteiten uit één of meer boxen. 
Vermeld je keuze bij reservatie. De box-activiteiten 
begeleid je zelf. 


