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1 Beleidsplan Stichting Kinderboerderij Uden 

Beleidsplan Kinderboerderij Uden (2017-2021) 
 
Opmerking: Stichting Kinderboerderij Uden, wordt in de volksmond ook wel ‘Kinderboerderij 
Groenhoeve’ of meestal gewoon ‘De Kinderboerderij’ genoemd. In het navolgende  
beleids-/activiteitenplan zullen wij verder spreken van ‘De Kinderboerderij’. 
 
Algemeen 
 

Dit beleidsplan van Stichting De Kinderboerderij kan worden gekenschetst als de ‘doorgaan op de 
huidige voet’-variant. De Kinderboerderij is gevestigd aan de Artillerieweg 3 in Uden.  
Een substantiële ondersteuning/bijdrage van de gemeente Uden is noodzakelijk. 
 
De Kinderboerderij is, gedurende 365 dagen van het jaar, vol continu in bedrijf. De dieren 
hebben immers alle dagen verzorging nodig. Maar het streven is ook om 52 weken per jaar 
gedurende 7 dagen per week voor de bezoekers geopend te zijn. De toegang tot  
De Kinderboerderij is gratis, waarbij een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld.  
De openingstijden zijn: in de zomer (zomertijd) van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en 
zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. In de winter (wintertijd) van maandag t/m vrijdag van 
11.00 - 16.30 uur en zaterdag en zondag van 13.00 - 16.30 uur. De Stichting Kinderboerderij heeft 
geen winstoogmerk. 
 
Doelstellingen van De Kinderboerderij 
 

• Educatief en recreatief 
 

Kinderen raken steeds minder bekend met de functie en het gedrag van landbouwhuisdieren. 
Soms weten ze zelfs niet waar hun voedsel vandaan komt. De Kinderboerderij wil daar wat 
aan doen, omdat zij dit van belang vindt voor de vorming van de kinderen en hun latere 
functioneren in de maatschappij. De Kinderboerderij wil kinderen, in schoolverband of in hun 
vrije tijd, op een ontspannen manier iets laten leren/ervaren over dier en natuur, milieu en 
duurzaamheid. 

 

• Ondersteuning van dagbestedingstherapieën 
 

BrabantZorg/Carrousel Groen uit Schaijk is een zorginstelling met cliënten (assistent 
medewerkers) die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Een aantal van deze 
cliënten is op De Kinderboerderij op therapeutische basis actief met zinvolle dagbestedingen. 

 

• Ondersteuning van scholen voor leer-/werkplekken 
 

De Kinderboerderij biedt de mogelijkheid voor schoolgebonden en/of maatschappelijke 
stages. 

 

• Re-integratie plekken 
 

Samenwerking met (semi-)overheidsinstanties op het gebied van re-integratie van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt (WMO-ers en Participatiewet). 
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Algemene activiteiten op De Kinderboerderij 
  
Bezoekers 
 

Voor de jeugd staat De Kinderboerderij (met natuurlijk een speeltuintje) ter beschikking om hier 
op een prettige en leerzame wijze een ochtend of middag te besteden. Hierdoor kunnen ze zich 
op speelse wijze vertrouwd maken met (niet exotische) dieren. 
 

Om vervreemding van onze boerderijdieren tegen te gaan en omdat andere gelegenheden 
daarvoor steeds schaarser worden, is het voor de kinderen van belang om met de dieren in 
contact te kunnen komen,  
 

De Kinderboerderij laat hen kennismaken met diverse boerderijdieren zoals vogels, kippen, 
ganzen, eenden, geiten, schapen, damherten, varkens, ezels en zelfs een koe (kalf) als zomergast. 
Kinderen kunnen in de geitenweiden fysiek in contact komen met geiten, schapen en varkentjes. 
Ze kunnen de vogels, kippen, eenden en andere dieren voeren, maar ze kunnen ook met 
konijnen en cavia’s knuffelen, waarvoor speciale knuffelbakken zijn neergezet. Ook kunnen zij 
zien dat eieren worden uitgebroed en dat er kuikens uitkomen. Dit betekent dat ze het gehele 
proces kunnen volgen, van eieren tot en met het uitkomen van de kuikentjes. 
 

De kinderen ervaren dat dieren niet eng zijn, maar ook wordt ze geleerd dat ze sommige dieren 
niet alléén mogen benaderen. En ze zien dat dieren consequent op de juiste wijze verzorgd 
moeten worden, waartoe ze ook worden uitgenodigd. Vaak kan worden waargenomen dat 
kinderen met oorspronkelijk een angst voor dieren na verloop van tijd vrij worden in de omgang 
met die dieren. De Kinderboerderij ziet deze spontane ervaringseducatie als een zeer belangrijke 
doelstelling. 
 

De Kinderboerderij krijgt ook een steeds grotere aantrekkingskracht op ouderen. Natuurlijk 
allereerst de ouders en de opa’s en oma’s, die met een bezoek aan De Kinderboerderij een 
prettige ochtend en/of middag doorbrengen door het kijken naar de dieren. En niet te vergeten 
naar hun in een niet gevaarlijke, eenvoudige omgeving spelende (klein-)kinderen. Tegelijkertijd 
kunnen ze zelf op het terras en in de serre genieten van een kopje kofje of drankje, desgewenst 
met een stukje appelgebak. Maar ook ouderen of senioren zonder kinderen brengen steeds 
vaker een ontspannend bezoekje aan De Kinderboerderij. 
 
Educatie 
 

Het educatieve aspect is de primaire doelstelling van De Kinderboerderij Uden. Door een gebrek 
aan geschikte vrijwilligers heeft de Educatiegroep tot voor een zevental jaren geleden op een 
relatief laag pitje gestaan. Vanaf 2013 is deze groep nieuw leven ingeblazen. Er is nieuw 
lesmateriaal ontwikkeld voor het basisschoolonderwijs waardoor inmiddels vier professionele 
leskisten zijn aangeschaft. De vierde leskist is in 2013 beschikbaar gekomen, mede dankzij een 
subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Meer informatie hierover is te vinden op de website 
van De Kinderboerderij. De reacties van scholen en buitenschoolse opvang zijn bijzonder positief. 
De verwachting is dat de vraag naar deze leskisten (inclusief ondersteuning) groter is dan dat De 
Kinderboerderij aan kan. Het versterken van de educatieactiviteit is een belangrijk 
aandachtsgebied van het bestuur van De Kinderboerderij voor de komende jaren. 
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Vrijwilligers 
 

De Kinderboerderij werkt voornamelijk met vrijwilligers: deels volwassenen en deels jeugd.  
Vanaf 2018 is De Kinderboerderij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 
zorginstelling BrabantZorg/Carrousel Groen. Zij stelt een betaalde en gekwalificeerde kracht als 
Beheerder ter beschikking aan De Kinderboerderij. Daarnaast wordt een aantal cliënten van 
BrabantZorg/Carrousel Groen als assistent medewerker in de dagbesteding ingezet. 
 
Vanaf 2010 is er een aanzienlijke instroom van volwassen vrijwilligers geweest. Het zijn soms 
mensen, die door hun leeftijd in combinatie met de economische omstandigheden, moeilijk aan 
betaald werk kunnen komen. Door middel van het verrichten van vrijwilligerswerk hebben zij 
niet meer de verplichting van het UWV om (eindeloos) te moeten solliciteren. De inmiddels 
opgedane ervaring leert, dat zij het werk op De Kinderboerderij zeer zinvol vinden en als erg 
prettig ervaren. Andersom is De Kinderboerderij zeer tevreden over deze mensen. 
 
De Kinderboerderij heeft op haar website een oproep staan voor vrijwilligers die op verschillende 
plaatsen op De Kinderboerderij kunnen worden ingezet. Er is voor iedereen nuttig werk te 
verrichten. Neem daarvoor contact op met de Beheerder. 
 
Stagiaires 
 

De Kinderboerderij is een gewilde plaats om stage te lopen. Er melden zich regelmatig stagiaires 
aan van diverse opleidingen en van verschillend niveau. We zijn een erkend leerbedrijf voor vier 
niveaus, van VMBO tot en met HBO. Ook voor een maatschappelijke stage heeft De 
Kinderboerderij plaatsingsmogelijkheden. Door het wegvallen van de rijkssubsidie is het aantal 
stagiaires afgenomen. Zeker bij grote activiteiten was hun inzet zeer waardevol. 
 
De Kinderboerderij Uden ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente Uden. Met 
regelmaat heeft het bestuur van De Kinderboerderij aan de gemeente doorgegeven dat het 
exploiteren van een kinderboerderij met uitsluitend vrijwilligers bijna onmogelijk is geworden.  
Ten gevolge van de complexiteit van de materie (dierenwelzijn en -veiligheid) en de steeds 
toenemende (wettelijke) regelgeving, kan de continuïteit van De Kinderboerderij in gevaar komen. 
 
Bijzondere activiteiten 
 

Naast bovenstaande activiteiten organiseert De Kinderboerderij op verzoek of op eigen initiatief 
allerlei bijzondere activiteiten zoals: 
 

• Ontvangst van klassen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen evenals groepen bejaarden 
voor het besteden van een prettige ontspannen morgen of middag op  
De Kinderboerderij. In overleg met de Beheerder is een aangepast programma mogelijk; 

• enkele malen een kindermiddag met diverse activiteiten voor de kinderen; 

• in maart/april: op Tweede Paasdag een groot lentefeest met de komst van de lammeren; 

• in mei/juni: een schapenscheerdag waarop diverse schapen worden geschoren; 

• in oktober: Werelddierendag, de dieren worden verwend met iets lekkers; 

• in december: Sinterklaasviering, lampionnenoptocht en levende Kerststal. 
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Gerealiseerde plannen 2017-2020 
 

In 2013 zijn plannen gemaakt voor de overkapping van het terras en renovatie van de toiletgroep 
en de kantine. In 2015 zijn deze plannen gerealiseerd, mede door een groot aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Hierdoor kunnen mensen droog en warm zitten en kunnen aan (school)kinderen het 
hele jaar door educatieprogramma’s worden aangeboden. Tevens is in 2015 een nieuwe stal 
gebouwd in de wei naast het gebouw ‘De Groenhoeve’. Deze wordt ook gebruikt als kraamkamer 
tijdens het lammeren van de dieren. 
 
Dankzij de aanpassing van het ‘Udens Buske’ in 2013, welke door gemeente Uden, IVN-Uden, 
Vogelwacht Uden en Vrijwillig Landschapsbeheer Uden is gerealiseerd, is het aantal bezoekers 
sterk toegenomen. 
 
Het reguliere onderhoud van erf, weides en opstallen vraagt redelijk wat financiële middelen van 
De Kinderboerderij. In 2016 is een stal voor konijnen geheel gerenoveerd met een nieuw dak. In 
2017 is tijdens een actie van NLdoet een nieuw en stevig hek geplaatst als afscheiding in een wei. 
Tevens zijn er op twee stallen nieuwe betonnen dakpannen gelegd en zijn alle dakgoten 
vervangen. In 2018 is er een investering gedaan in de speeltuin. Er is ook met financiële steun 
van NLdoet een nieuwe wip-wap geplaatst. In 2019 is het kantoor gemoderniseerd en is er een 
nieuwe computer en printer aangeschaft. Ook een beveiligingsinstallatie is aangebracht. 
 
In de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn we geconfronteerd met de maatregelen die we moesten 
nemen bij een uitbraak van vogelgriep. We willen De Kinderboerderij hiervoor minder kwetsbaar 
maken. Vandaar dat we in 2018 en 2019 de volières voor eenden, pauwen en kalkoen hebben 
verplaatst. Hierdoor is tevens ruimte ontstaan voor de aanleg van een moestuin ten behoeve van 
een educatieproject voor (school)kinderen. 
 
Nog uit te voeren plannen 2020-2021 
 

In 2020 en 2021 wordt het bestaande voerhok gemoderniseerd waardoor het weer voldoet aan 
de normen van veiligheid en hygiëne. Het plafond in de kantine wordt in 2020 vernieuwd. Nieuw 
te plaatsen lichtbakken vervangen de koude TL-buizen. In 2021 wordt het hout van veel stallen 
vervangen omdat dit verrot is. Tevens moet er nog veel buiten schilderwerk worden verricht. 
 
Tot slot 
 

Het bestuur van De Kinderboerderij vertrouwt erop dat zij, met een bezoekersaantal van circa 
70.000 personen per jaar, op ruimhartige (jaarlijkse) steun van de gemeente Uden mag blijven 
rekenen. Dit om De Kinderboerderij toekomstbestendig te maken. Het nu voorgelegde 
beleidsplan is gebaseerd op continuering van de huidige situatie. 
 
 
 
Uden, 20 augustus 2020 
 
 


