
 

Artillerieweg 3  |  5403 PB Uden  |  T: 0413 250047  |  info@kbuden.nl  |  www.kbuden.nl 

 

1 Beleidsplan Stichting Kinderboerderij Uden 

Beleidsplan Stichting Kinderboerderij Uden (2021-2026) 
 
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, volcontinu in bedrijf. De dieren hebben 
immers alle dagen verzorging nodig. Maar het streven is ook om 52 weken per jaar gedurende 
zeven 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 tot 17.00 uur 
en zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In de winter (wintertijd) van maandag t/m vrijdag 
van 11.00 tot 16.30 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 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 dagbesteding. 

 

• Ondersteuning van scholen voor leer-/werkplekken 
 

De Kinderboerderij biedt de mogelijkheid voor schoolgebonden en/of maatschappelijke 
stages (van VMBO tot HBO-niveau). De Kinderboerderij is een erkend leerbedrijf. 

 

• Re-integratie plekken 
 

Samenwerking met (semioverheid) instanties, waaronder Carrousel Groen en IBN, 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 zij zich 
op speelse wijze vertrouwd maken met landbouwhuisdieren. 
 

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

De Kinderboerderij laat de jeugd kennismaken met diverse boerderijdieren zoals vogels, kippen, 
ganzen, eenden, geiten, schapen, damherten, varkens, ezels en zelfs een kalfje als zomergast. 
Kinderen mogen 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 knuffelen 
met cavia’s en konijnen. 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 bij de Kinderboerderij 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. Vaak zie je dat kinderen, met oorspronkelijk angst voor 
dieren, na verloop van tijd vrijer worden in de omgang met de dieren. De Kinderboerderij vindt 
deze ervaring heel belangrijk. 
 

De Kinderboerderij krijgt een steeds grotere aantrekkingskracht op ouderen. Dit geldt zeker voor  
ouders en grootouders, die met een bezoek aan de Kinderboerderij een prettige ochtend en/of 
middag beleven. Tegelijkertijd kunnen ze op het terras of in de serre genieten van een kopje 
koffie of drankje, desgewenst met een stukje appelgebak. De Kinderboerderij is een 
kindvriendelijke omgeving. Ook ouderen zonder kinderen brengen steeds vaker een 
ontspannend bezoekje aan de Kinderboerderij. Daarnaast zien we steeds vaker bewoners van 
verzorgingshuizen zoals MuzeRijk, het Orgelhuis en Sint Jan als gast op de Kinderboerderij. 
 
 

Educatie 
 

Een van de doelstellingen van de Kinderboerderij Uden is om kinderen van het basis- en speciaal 
onderwijs maar ook losse groepen op een ontspannende en speelse manier iets over de dieren 
en het leven op de Kinderboerderij te laten ontdekken. Door middel van praktisch opgezette 
thematische projecten beleven de kinderen de natuur van heel dichtbij. Het educatieteam van de 
Kinderboerderij heeft hiervoor de beschikking over een viertal professionele leskisten, waarmee 
groepen kinderen op enthousiaste wijze wegwijs worden gemaakt op de Kinderboerderij. 
 
 
 
 
 



 

Artillerieweg 3  |  5403 PB Uden  |  T: 0413 250047  |  info@kbuden.nl  |  www.kbuden.nl 

 

3 Beleidsplan Stichting Kinderboerderij Uden 

Medewerkers Kinderboerderij 
 

De werkzaamheden op de Kinderboerderij worden verricht door: 
 

• Beheerder: deze is in dienst van BrabantZorg/Carrousel Groen en stuurt de 
(jeugd)vrijwilligers en (assistent)medewerkers aan. Daarnaast het 
opstellen van een taakverdeling en het in de gaten houden van de 
gezondheid en welzijn van de dieren. 

 
 

• (Jeugd)vrijwilligers: dit zijn onbetaalde vrijwilligers, van jong tot oud. Ze helpen mee bij de 
verzorging van de dieren, in de kantine en/of zijn bezig met onderhoud- 
en renovatiewerkzaamheden van de weides en dierenverblijven. 

 
 

• Ass. Medewerkers: de assistent-medewerkers worden vanuit Carrousel Groen bij de 
Kinderboerderij geplaatst en verrichten, indien mogelijk, dezelfde 
werkzaamheden als een vrijwilliger. Zij worden begeleid door 
werknemers van Carrousel Groen. 

 
 

Stagiaires 
 

De Kinderboerderij is een gewilde plaats om stage te lopen. Er melden zich regelmatig stagiaires 
van diverse opleidingen en van verschillend niveau. De Kinderboerderij is een erkend leerbedrijf 
voor vier niveaus, van VMBO tot en met HBO. Ook voor een maatschappelijke stage heeft de 
Kinderboerderij plaatsingsmogelijkheden. Van één dag in de week tot blokstages van meerdere 
weken achtereen. Tijdens een stage op de Kinderboerderij helpen stagiaires mee met de 
dagelijkse werkzaamheden in de dierverzorging.  
 
 

Bijzondere activiteiten 
 

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

• Ontvangst van schoolklassen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen evenals groepen 
ouderen voor het besteden van een prettige ontspannen ochtend of middag op 
de Kinderboerderij; 

 

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

• in februari/maart: een carnavalsmiddag voor de kinderen; 
 

• in maart/april: op Tweede Paasdag een 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: een Sinterklaasmiddag; 
 

• in december: lampionnenoptocht en levende Kerststal. 
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Nog uit te voeren plannen 2021-2026 
 

• In 2021 wordt het bestaande voerhok gemoderniseerd waardoor het weer voldoet aan de 
huidige normen van hygiëne en veiligheid.  

 

• Daarnaast wordt in 2021 het bestaande caviaverblijf opgeknapt en uitgebreid met een 
overdekte buitenren, die ook toegankelijk is voor de kinderen. 

 

• In 2021 wordt het hout van veel stallen vervangen omdat dit verrot is, dit is een continu 
proces. Veel van onze stallen zijn aan groot onderhoud toe waarbij tevens wordt bekeken 
om de bestaande functionaliteit te verbeteren. Ook moet er nog veel buiten schilderwerk 
worden verricht. 

 

• Verder gaan we in 2021 een aantal hekken vervangen door dubbelstaafmatten. De 
benodigde materialen hiervoor zijn inmiddels al ingekocht. 

 

 

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 en te houden. Het nu 
voorgelegde beleidsplan is gebaseerd op continuering van de huidige situatie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uden, 25 november 2020 
 
 


