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1. Algemene informatie

Kinderboerderij de Veldmuis is in 1991 opgericht in het tv programma De Uitdaging
van de AVRO, dat door Angela Groothuizen werd gepresenteerd. Het initiatief
hiertoe werd genomen door een paar wijkbewoners. De Veldmuis bevindt zich in de
Zaanse wijk De Westerwatering en is gelegen aan de Ilpendamstraat 38.
Bij de start stond er één gebouw, wat nu het grootste gebouw is, en het
dierenbestand omvatte een varken, kippen en konijnen. Later is dit aangevuld met
meer diersoorten en zijn er dierenverblijven bijgekomen.
De kinderboerderij is een vereniging, er zijn statuten en het is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel. Het beheer van de kinderboerderij valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur. Dagelijks zijn er vrijwilligers die de zorg
voor de dieren en het terrein uitvoeren. In de loop der jaren zijn er vele
wisselingen geweest, zowel binnen het bestuur als in de vrijwilligersgroep voor de
dagelijkse zorg van de kinderboerderij.
Financieel is de kinderboerderij afhankelijk van leden en donateurs, giften van
bedrijven, Wecycle en eigen inkomsten middels het organiseren van diverse
jaarlijkse of eenmalige activiteiten. Het bestuur heeft het voornemen de ANBI
erkenning te verkrijgen. Dit houdt in dat de kinderboerderij de Veldmuis door de
belastingdienst als “ algemeen nut beogende instelling” is aangewezen. Hiermee
kunnen schenkers aan de kinderboerderij gebruik maken van fiscale voordelen.
Sinds mei van dit jaar kent het bestuur een nieuwe samenstelling; ieder lid heeft
een portefeuille waar hij/zij voor verantwoordelijk is. Het bestuur zag zich
geconfronteerd met achterstand op diverse gebieden: financieel, onderhoud
terrein en gebouwen, de organisatie van de vereniging. Het bestuur heeft zich
uitgesproken zich hard te maken voor het behoud van de kinderboerderij, waarbij
de zorg voor de huidige dieren voorop staat.
In dit meerjaren plan zal de voorgenomen koers van de kinderboerderij de
Veldmuis beschreven worden. Echter de praktijk maakt het ook noodzakelijk om
gaandeweg ad hoc besluiten te nemen die kunnen afwijken van de
beleidsvoornemens. In die zin is het plan ook een werkdocument.
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2. Missie, visie en doelstelling
Missie
Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij waarbij kinderen en
volwassenen op een educatieve en recreatieve manier in aanraking komen met
dieren in hun leefomgeving.

Visie
Kinderboerderij de Veldmuis heeft een voorbeeldfunctie voor de bezoekers op het
gebied van het houden en verzorgen van dieren. De gezondheid en welzijn van de
dieren staat hierbij centraal. De voorbeeldfunctie is tevens educatief jegens alle
bezoekers.
De kinderboerderij heeft in de wijk een maatschappelijke rol, met een
aantrekkelijke en goed onderhouden locatie, die aan de bezoekers de mogelijkheid
biedt te recreëren en met elkaar in contact te komen op een vrijblijvende en
laagdrempelige wijze.
De organisatie van de kinderboerderij functioneert professioneel en draagt dit uit
naar vrijwilligers en bezoekers. Veiligheid en hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Doelstelling
Educatie: de kinderboerderij biedt de inwoners van de Westerwatering en
omringende wijken, maatschappelijke organisaties, scholen de gelegenheid om
kennis te maken en informatie te krijgen over de verzorging van de aanwezige
dieren en planten op de kinderboerderij teneinde affiniteit, waardering ren respect
hiervoor te stimuleren.
Recreatie: de kinderboerderij biedt de bezoekers de gelegenheid tot een
laagdrempelige wijze van recreatie middels de aanwezige dieren, planten,
faciliteiten en activiteiten en fungeert daarbij tevens als speel- en groene
ontmoetingsplaats voor de wijk. Het biedt daarnaast regelmatig thema gerichte en
overige activiteiten aan voor kinderen en volwassenen ( zomerfeest,
Sinterklaasfeest, maar ook verjaardagsfeestjes).
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Ondersteunend: bieden van vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie en
soortgelijke trajecten. Het beperkt bieden van werkplekken voor taakstraffen voor
jeugdigen (bureau Halt). Het aan scholen aanbieden van ruimte voor schooltuinen.

2.1 Organisatie
De kinderboerderij de Veldmuis draait volledig op vrijwilligers. De
verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen ligt bij het bestuur. Dagelijks zijn er
per dagdeel tenminste 3 vrijwilligers aanwezig die de zorg hebben voor de dieren,
gastvrouw dan wel gasheer zijn voor de bezoekers en bijdragen aanzet algemene
onderhoud. Eén van hen draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid, is de
zogenaamde A vrijwilliger. Daarnaast zijn er vrijwilligers met een specifiek
aandachtsgebied zoals de dieren, het groen, onderhoud gebouwen. In bijlage I is de
organogram weergegeven.

3. Toekomstperspectief
3.1 korte termijn
Op het moment van het aantreden van het nieuwe bestuur hing het voortbestaan
van de kinderboerderij aan een zijden draadje. Ook na een half jaar is, ondanks
alle inzet van de vrijwilligers en bestuursleden en support van wijkbewoners de
toekomst niet zeker: er is veel achterstallig onderhoud aan alle gebouwen en de
speeltoestellen in de speeltuin moeten vervangen worden. Kortom er is op korte
termijn veel werk aan de winkel wat uiteraard gepaard gaat met een forse
financiële investering. Inmiddels is de ledenadministratie op orde, is en wordt er
hard gewerkt aan het onderhoud van het terrein, wordt de financiële situatie
rooskleuriger dankzij alle acties en donaties, waardoor de geitenstal vervangen kan
worden en andere dierenverblijven opgeknapt.
Voor de vernieuwing van de speeltuin is gedurende het maken van dit plan veel tijd
besteed aan het vinden van financiën. Middels een crowdfundingsactie is de helft
van het benodigde budget opgehaald en zijn we in gesprek met de gemeente
Zaanstad voor een aanvullende bijdrage. Ook dat lijkt positief uit te vallen, is ons
mondeling meegedeeld.
De wens is om op korte termijn een theehuisje in een aparte ruimte annex aan de
grote stal te realiseren. Doel is tweeledig: vergroten van het sociale element van
de kinderboerderij doordat bezoekers er elkaar kunnen treffen onder het genot van
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een kopje thee of koffie en het verruimt de inkomsten. tevens zal het dienen als
ontspanningsruimte voor de vrijwilligers.
Het bestuur streeft ernaar om de openingstijden te verruimen: nu is de
kinderboerderij zeven dagen per week gedurende de middag geopend, het
voornemen is om ook de ochtenden open te zijn voor het publiek. Dit is grotendeels
gerealiseerd.
3.2 komende vijf jaren
Op de kinderboerderij verblijven diverse soorten dieren, in de loop der jaren door
besturen en vrijwilligers samengesteld. Het huidige dierenbestand omvat diverse
soorten kippen, konijnen, eenden, geiten, twee varkens, schapen, vogels en kleine
knaagdieren en sinds kort ook bijen. De vraag is of de kinderboerderij in de
toekomst blijft kiezen voor de diversiteit of dat er een keuze gemaakt gaat worden
voor specialisatie in een diersoort met daarnaast een beperkt aantal soorten
dieren. Het bestuur zal op korte termijn de richting gaan bepalen, waarbij de
volgende strategische overwegingen van belang zijn:
-

positie in de markt ten opzichte van andere kinderboerderijen in de regio

-

kunnen ontwikkelen van nieuwe activiteiten

-

educatieve functie verstevigen

-

aantal vaak voorkomende dierenziektes beperken

-

aantrekkelijkheid voor het publiek vergroten

-

aantrekkelijk blijven voor vrijwilligers

Welke keuze er gemaakt gaat worden voor de langere termijn zal sowieso van
invloed zijn op de herinrichting van het huidige terrein van de kinderboerderij. Zal
het beleid onveranderd blijven wat het aantal diersoorten betreft, dus behoud van
diversiteit, dan volgt hieronder een schets van een ideaal beeld van de
herinrichting van het terrein.

3.3 herinrichting terrein bij diversiteit aan dieren
Speeltuin.
Gelijk rechts bij de ingang een mooie grotere speeltuin met goed hekwerk en veel
groen om de speeltuin heen.
-

Nieuwe toestellen
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-

Goed hekwerk om de kinderen in de speeltuin te houden.

-

Bomen en een heg om de speeltuin heen, zodat we een natuurlijk uitstraling
creëren.

Hoofdgebouw (huidige stal)
Biedt onderdak aan de kleine, meest knaagdieren en is opslagplaats voor het
veevoer. De zolder dient deels als hooizolder en opslagplaats voor activiteiten
materiaal, niet gebruikte kooien etc. De stal dient tevens als vergader- en
ontspanningsruimte. Wensen:
-

dakraam op zolder

-

zonnepanelen

-

Theehuis als ontspanningsruimte, aanpalend aan de stal, aan de kant van de
speeltuin. Voor het theehuis een terras met picknick tafels met parasols
waar vrijwilligers en bezoekers lekker kunnen zitten.

-

Varkensverblijf aan de linkerkant van het pand met modderpoel.

-

Aan de zijkant van het horeca huis zit een grote wasbak met kranen en zeep
dispensers waar iedereen de handen kan wassen i.v.m. hygiëne.

-

Duiventil.

Ganzen, eenden en zwarte zwanen verblijf
-

Ganzen verblijf met een betegeld plein waar de dieren gevoerd worden. Het
plein is om een modderpoel te voorkomen. In dit verblijf zijn meerdere
soorten ganzen en eendensoorten. Verderop in het verblijf is een mooi hok
waar ganzen zich terug kunnen trekken om te kunnen broeden.

-

Naast het ganzenverblijf een verblijf voor een paar zwarte zwanen en
meerdere siereenden. Ook is er een betegeld pleintje voor de eenden en
zwanen waar de dieren gevoerd kunnen worden om modder te voorkomen.
En verderop, in het weiland, een huisje waar de zwanen zich terug kunnen
trekken om te kunnen broeden en meerdere kleine broedhuisjes voor de
eenden.
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Pluimvee
Naast het zwanen- en ganzenverblijf een pluimveeverblijf met buiten volières.
Eromheen wandelpaden voor de bezoekers zodat zij de dieren goed kunnen
bekijken. Dit houdt in dat de huidige pluimvee ruimtes of vervangen of aangepast
worden. In de nieuwe situatie kunnen alle dieren binnen en buiten lopen en de
bezoekers kunnen binnen en buiten naar de dieren kijken. Met speciale
broedhokken voor de kippen en kleine vogelhuisjes voor de vogels om te kunnen
broeden.
-

Kippen verblijven met minimaal 6 bijzonders kippensoorten

-

Parelhoentjes

-

Kalkoen

-

een volière waarin diverse vogelsoorten en parkieten (huidige opknappen)

Natuurpad en bijenstal
Links naast de ingang achter de stal een natuurpad aanleggen met fruitbomen. Met
uitlegborden voor de bezoekers over de fruitsoorten. Pad is aangelegd met
houtsnippers. Langs het pad ook mooie planten- en bloemensoorten. En aan het
einde van het pad een bijenstal met glaswand zodat publiek veilig dichtbij kan
kijken. Optie is om van dit pad een zgn “blotevoetenpad” te maken, een pad
aangelegd met verschillende materialen en waarop veilig met blote voeten gelopen
kan worden om de verschillen te ervaren.
-

Nieuw pad aanleggen.

-

Bijenstal met glaswand.

-

Na de bijenstal tot aan het einde van het terrein appels- en perenbomen
planten, zodat we elk najaar appels, peren etc kunnen verkopen.

-

Langs het water 15 kleine eenden broedhuisjes plaatsten waar wilde eenden
in kunnen schuilen en broeden met een loopplankje naar het water.

-

Naast het pad aan weerskanten wilde bloemen zaaien.

Geiten en schapen
De geitenstal voldoet niet meer en wordt op korte termijn vervangen. In dit
verblijf zullen in hoofdzaak de geiten verblijven. Het gaat om geiten en schapen
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van speciale rassen. Om het verblijf zal een hekwerk komen, dusdanig dat de
dieren naar de twee afzonderlijke weilanden kunnen die tevens toegankelijk
worden voor de bezoekers.
-

Geiten verblijf, maximaal 6 rassen

-

Schapen verblijf, maximaal 3 rassen

-

Links in het pand een apart gedeelte om reptielen te houden. Om ons te
onderscheiden van andere kinderboerderijen en ook om bezoekers kennis te
laten maken met deze dieren.

Konijnen paradijs
Gesitueerd ter hoogte van de tuin en mini slootje. Een groot verblijf met ook
aparte hokken voor logeerdieren.
-

4 veldjes waarvan 2 voor grote konijnen en 2 kleine, om konijnen los te
kunnen laten lopen.

-

Konijnen flats voor de logeer dieren.

-

Konijnen flats voor onze eigen konijnen

Toiletgebouw
Een apart toiletgebouw zou ideaal zijn. Maar haalbaar? Indien ja dan aanpalend
aan de stal, mogelijk op de plaats van de huidige werkplaats. Met daarin:
-

Heren toilet

-

Dames toilet

-

Invalide toilet (kan ook gecombineerd met een van de andere toiletten)

-

Baby verschoon plek

-

Wasbak met kraan, zeepdispenser en handdoekjes.

3.4 Herinrichting bij beperking aantal diersoorten
Speeltuin: zoals beschreven onder 3.3
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Hoofdgebouw (huidige stal) zoals beschreven onder 3.3
Natuurpad en bijenstal zoals beschreven onder 3.3

De aanpassingen zullen afhankelijk zijn van de keuze van specialisatie.
Opties zijn:
- accent op geiten met kaasmakerij?
- schapen met kaasmakerij?
- combinatie van beperkt aantal soorten geiten en schapen?
- accent op kleinvee soorten?
- reptielen?

Leslokaal?
De stal aanpassen voor een educatieve functie met de mogelijkheid om lessen en
voorlichting te kunnen geven aan scholen en andere groepen geïnteresseerden.
-

Toilet en oude personeelsruimte eruit slopen (kan als het theehuis er komt)

-

Nieuwe tafels en stoelen

-

Aanrecht en kraan vervangen

-

Schoolbord

-

Leeshoekje

-

rekken voor folders met informatie over dieren

4 Haalbaarheid
De beschreven plannen komen voort uit de vurige wens de kinderboerderij de
Veldmuis toekomst bestendig te maken en te houden. De huidige financiële positie
biedt helaas geen rooskleurig beeld voor de nodige en gewenste investeringen,
ondanks alle inspanningen van het afgelopen jaar, 2017. Het lijkt een onmogelijke

10

opgave om als zelfstandig functionerende vereniging het “ eigen huis” draaiende te
houden. Met andere woorden: het roer moet om. Maar hoe?
Opties op organisatorisch gebied zijn:
A. Organisatorisch een samenwerkingsverband aangaan met
-

andere kinderboerderij(en); te denken valt aan Darwinpark, onderdeel van
de stichting ZNM

-

organisatie(s) in de wijk, zoals de belangenvereniging Westerwatering, voor
een verstevigende positie in de wijk. Mogelijk via de belangenvereniging de
wijkbewoners betrekken bij wensen tav bestemming van de kinderboerderij.

-

geografisch samenvoegen van de kinderboerderij en de speeltuin de Oase
tot één recreatief plein

B. bestemming wijzigen
-

accent op de speeltuin leggen, wel dieren, maar minder en alleen klein vee,
kippen?

-

accent op de speeltuin, uitbreiding tuinen, ook voor de buurt naast de
school. Fruitteelt.

-

combinaties van bovenstaande

Voor alle opties is het noodzakelijk in overleg met de gemeente te gaan over de
haalbaarheid, dan wel alternatieven in samenhang met de toekomstplannen van de
wijk de Westerwatering. Wat sluit het meest aan bij de visie dan wel
ontwikkelingsplannen van de gemeente met betrekking tot de wijk Westerwatering?
Is de gemeente bereid te investeren, bereid mee te denken, bereid partijen bij
elkaar te brengen. Daarover is het bestuur van de kinderboerderij met de
gemeente in gesprek.
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