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1. Hoofddoelstelling 

 
De Stichting Kinderboerderij Middelburg is in de jaren ’70 opgericht met het doel 

kinderen en volwassenen in contact te brengen met de natuur in het algemeen en 

met landbouwhuisdieren in het bijzonder, en hen daardoor de mogelijkheid tot een 

bewuster beleving van de natuur en leefomgeving te bieden. 

Kinderboerderij de Klepperhoeve is een stichting die als zodanig is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel te Middelburg.  

Het statutaire doel is: Het inrichten en exploiteren van een kinderboerderij  

Dierenwelzijn en sociaal maatschappelijk belang staat hoog in het vaandel.  

2. Beschrijving van de Kinderboerderij 

 
Kinderboerderij “De Klepperhoeve" ligt in het Meiveldpark in de wijk Middelburg-Zuid. 
Door het terrein van de kinderboerderij loopt een van de fietspaden die de wijk 
verbindt met het centrum van Middelburg. In het Meiveldpark bevindt zich tevens de 
speeltuin, het scoutinggebouw, een trapveldje, Cruijff Court, een kinderdagopvang en 
een honden uitlaatplaats. Door deze combinatie is het Meiveldpark een 
ontmoetingsplaats voor veel mensen van verschillende bevolkingsgroepen. 
Aan het begin van het fietspad is beperkte parkeergelegenheid en ook met het 
openbaar vervoer zijn we redelijk bereikbaar. 
 
Het terrein van de kinderboerderij beslaat 2 hectare, waarvan 1,5 ha weiland is. De 
overige 0.5 ha is erf met gebouwen. Het boerderijgedeelte bestaat uit een grote 
schuur met daarin een winterstalling voor de geiten, knaagdierenstal, kleine horeca 
met terras voor uitgifte van koffie, thee en ijs, ontmoetingsruimte met keuken en 
toiletten. Op de zolder bevinden zich de opslagruimte en de ruimte voor educatieve 
activiteiten, verjaardagsfeestjes en te huur voor workshops en/of vergaderingen.  
Op het erf bevinden zich verschillende opstallen zoals de kippenverblijven, de 
volières en de stallen voor ezels, pony’s, geiten en varkens. De dwerggeitenwei 
bevindt zich centraal op het erf, net als de paddock.  Naast het overdekte terras 
bevindt zich ons winkeltje, met boerderij-gerelateerde producten.  Aan de andere 
kant van het fietspad liggen 7 weides, met twee stallen en een schuiltent voor de 
koeien, geiten en schapen. 
 
In 2021 zijn de volgende dieren aanwezig: 
 
4 minivarkens, 2 ezels, 2 pony’s, 2 koeien, 7 melkgeiten,11 dwerggeiten, 7 Zeeuws 
Melkschapen, 20 kippen van diverse rassen, 7 eenden, 3 kalkoenen, 12 konijnen, 5 
cavia’s, 3 kleurmuizen en 10 gerbils. Ook zijn er drie volières met daarin diverse 
parkieten en tropische vogels. 
 
Onze dieren worden geselecteerd op karakter en gezondheid zodat zij geschikt zijn 
voor interactie met bezoekers.  
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3. Missie 

 

Anno 2021 zijn er aardig wat veranderingen opgetreden, waarbij ook het 
maatschappelijk belang een hele grote rol speelt. Hierbij kunt u denken aan de inzet 
van volwassen vrijwilligers voor renovatie en verbetering van erf en opstallen en het 
creeëren van een ontmoetingsplaats voor niet alleen kinderen maar ook voor 
mensen die behoefte hebben aan sociaal contact.  
 
Als Stichting Kinderboerderij proberen wij een diversiteit aan dieren te exploiteren op 
ons terrein, daarbij rekening houdend met dier en welzijn, ruimte en een goed 
onderbouwd fokbeleid waarbij gekeken wordt naar de karaktereigenschappen van de 
dieren.  
 
Onze bezoekers bestaan o.a. uit autochtone en allochtone kinderen met hun 
ouders/verzorgers, met en zonder rugzak, gehandicapten en dementerende ouderen. 
Wij brengen ze in contact met onze dieren, zodat zij de dieren kunnen aaien en 
verzorgen, eventueel onder begeleiding van een boerderijmedewerker. Zo leren zij 
met respect met onze dieren om te gaan. Ook de kinderopvang brengt regelmatig 
een bezoek aan de boerderij.  
 
De boerderij heeft in de eerste jaren na de oprichting een recreatieve functie gehad 
en richtte zich alleen op Middelburg-Zuid. Inmiddels zijn educatie, duurzaamheid, 
activiteiten, stagebegeleiding en ons maatschappelijk belang voor vrijwilligers 
minstens zo belangrijk en richten wij ons niet alleen meer op Middelburg-Zuid. 
 
 

4. Visie 
 

• Het streven is om het SKBN Kwaliteitsbewijs voor het goed exploiteren van 

de kinderboerderij. Het kwaliteitsbewijs is de opvolger van het Keurmerk 

Kinderboerderijen;  

• Het blijven voeren van een streng aankoop- en selectief fokbeleid; 

• Erkend stageplaats blijven, niet alleen voor diergerichte opleidingen maar 

ook praktijkonderwijs en maatschappelijke stage; 

• Educatie verbreden en verdiepen; 

• Recreatieve trekpleister blijven, door middel van horeca en diverse 

activiteiten op het erf, wat een interactie geeft tussen dier en mens, 

ongeacht de leeftijd; 

• Bezoekers bewust maken van het belang van duurzaamheid, door middel 

van het Leeskastje, LED verlichting, Wecycle, hergebruik van mest voor 

volkstuinen, inzameling frietvet en oud ijzer. Ook hebben wij een moestuin 

en is de biokas in aanbouw. Wij proberen het goede voorbeeld te geven 

door het gebruik van regentonnen, plastic en oud papier apart in te 

zamelen en het gebruik van automatische drinkbakken in het kader van 

waterbesparing. Op het dak van het woonhuis liggen 6 zonnepanelen;  

• Informatie- en educatiepunt te blijven voor het houden, verzorgen en 

welzijn van (landbouw-) huisdieren; 

• Participatie aan SKBN studiedagen, landelijke kinderboerderijen dag; 
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• Deskundigheidsbevordering personeel, deze zijn allen in bezit van het 

BHV-diploma en dit wordt jaarlijks herhaald; 

• Jeugdige vrijwilligers begeleiden tot volwaardige kinderboerderij-hulpen en 

deze kinderen structuur, waardering en aandacht geven die sommigen 

thuis niet altijd krijgen. De eindverantwoordelijke voor deze vrijwilligers blijft 

altijd de beheerder; 

• Gebruik maken van de kwaliteiten en interesses van de volwassen 

vrijwilligers; 

• Het voorkomen van het verspreiden van zoönose, dit zijn ziektes die van 

dier op mens over kunnen gaan (zoals Q-koorts). Er dienen duidelijke 
regels wat betreft inenten, contact met bezoekers tijdens bevallingen en 

hygiëne gehanteerd te worden. Het in ons bezit zijnde zoönose- en 

chlamydiacertificaat van de GD dient ieder jaar te worden geëffectueerd;  

• Samenwerking met organisaties zoals de SWM, SVRZ, KOW, 

Philadelphia, De Zorgtafel, Juvent, Stichting Landschaps Beheer, wijkteam 

Zuid, Lions Club Walcheren, lokale ondernemers, verzorgingstehuizen en 

scholen in Middelburg en omliggende dorpen; 

• Uitbreiding van bezoeken door scholen, om kinderen bewuster te maken 

van hun maatschappelijke participatie/verantwoordelijkheden; 

• Uitbreiding van bezoeken aan de boerderij door groepen dementerende 

ouderen, om ze laten genieten van een andere omgeving en onze dieren;  

• Aanbieden van boerderij gerelateerde workshops voor verschillende 

doelgroepen, van jong tot oud.  
 

5. Toegankelijkheid 

 
Onze openingstijden zijn: 

• dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur  tot 17.00 uur  

• zaterdag, zondag en maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

• In december, januari en februari sluit de boerderij om 16.30 uur 
In verband met de Corona-pandemie opent de boerderij momenteel om 10.30 
uur vanwege de extra schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van de 
hygiëne voor bezoekers. 
 

Wij zijn gesloten op Koningsdag, 1e en 2e kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. 
 
De kinderboerderij is vrij toegankelijk. Voor het bezoek op afspraak van groepen 
(bijvoorbeeld een schoolklas) vragen wij een bedrag van €1,50 p.p.  
 
Per 1 januari 2020 is de kinderboerderij rookvrij geworden. 
 
Ook mindervaliden kunnen de kinderboerderij bezoeken. Er zijn ruime paden over 
het terrein aangelegd zodat alle locaties voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn en 
er is een invalidentoilet aanwezig. Op het erf staan 2 picknicktafels die speciaal 
gemaakt zijn voor rolstoelgebruikers. 
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Helaas is het voor hen niet mogelijk om de educatieve ruimte op de zolder te 
bezoeken, er is geen voorziening om met een rolstoel naar boven te gaan. Om die 
reden hebben wij in 2020 op de begane grond een ontmoetingsruimte gerealiseerd 
die wel toegankelijk is voor rolstoelen.  
 
Honden zijn aangelijnd welkom, mits zij zich rustig gedragen tegenover de dieren en 
andere bezoekers.  
 
De kinderboerderij is ca. 360 dagen per jaar geopend. Het aantal bezoekers wordt 
dagelijks globaal geteld. Zo kan een redelijke schatting van het aantal bezoekers per 
jaar gemaakt worden. De kinderboerderij streeft naar 50.000 bezoeken per jaar. 
Buitenom het lammerenseizoen en vakantieperiodes, zien wij een toename van 
bezoekers door de activiteiten en horeca, zowel doordeweeks als in het weekend.  
Wij zien een toename van toeristen op ons erf. Ons vakantiedierenhotel wordt door 
ongeveer 150 konijnen en cavia’s bezocht per jaar en is tijdens de zomervakantie 
altijd volgeboekt. Regelmatig worden er dieren ter afstand aangeboden, waar men 
niet meer voor kan of wil zorgen. Deze dieren (voornamelijk konijnen) worden door 
ons opgevangen, daar er in de regio geen opvangcapaciteit is voor deze diersoorten. 
Sinds 2020 is het verplicht om in het bezit te zijn van een bewijs van 
vakbekwaamheid, het benodigde certificaat Besluit Houders van Overige Zoogdieren 
is bij ons aanwezig.  
 

6. Educatief werk 
 

• Een praktijkplaats bieden aan 20-25 stagiaires per jaar, om hun praktijk-  
  ervaring en proeven voor hun studie invulling te geven en hopelijk positief af 
  te ronden; 

• De jonge vrijwilligers (circa 20 per week) leren gestructureerd, respectvol en  
   verantwoordelijk om te gaan met onze dieren, materialen en elkaar; 

• Organiseren van algemene activiteiten, elke woensdagmiddag  en in het   
   weekend met betrekking tot dieren. In vakantieperiodes zijn er dagelijks  
   activiteiten;  

• De boerderij wordt regelmatig bezocht door cliënten van SVRZ, Zorgstroom, 
  Philadelphia, WVO Zorg en ’s Heeren Loo; 

• Maatschappelijke organisaties zoals Visio en Traho plannen jaarlijks een  
  bezoek aan de boerderij inclusief workshops; 

• Wekelijks klassenbezoek werken/leren op de boerderij; 

• Bezoeken aan verzorgingstehuizen met dieren zijn de afgelopen jaren enorm 
  toegenomen. Anderzijds komen ook groepen dementerende ouderen vaker  
  bij ons op de boerderij voor een praatje en een kopje koffie; 

• Er vinden ongeveer 60 kinderfeestjes per jaar plaats op de kinderboerderij; 

• Informatie verstrekken over het op verantwoorde wijze houden van 
  verschillende diersoorten, zowel via bebording bij de verblijven als  
  mondeling. 

• Jaarlijks worden er gemiddeld 40 afspraken gemaakt met schoolgroepen die  
  de boerderij willen bezoeken, vaak willen ze dan deelnemen aan een  
  educatieve activiteit. Regelmatig bezoeken kinderdagverblijven de boerderij;  
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•   Vaak worden op woensdag,- zaterdag- en/of  zondagmiddag onze pony’s  
  gezadeld zodat jonge bezoekers een rondje kunnen rijden onder begeleiding  
  van een medewerker. Dit is een zeer populaire activiteit; 

•   In 2019 is er gestart met de Boerderijclub, dit is bedoeld voor kinderen van  
  5 tot 12 jaar die meer willen leren over de boerderijdieren. In 6 lessen leren 
  ze alles over de verzorging en gaan ook zelf aan de slag; 

•   Vanaf mei tot eind september worden er regelmatig op zaterdagochtend  
  workshops voor kinderen aangeboden, vooral de pony-ochtenden zijn erg in  
  trek; 

•   Onze kleinste bezoekers kunnen de boerderij op een speelse manier  
  ontdekken op een traptractor en spelen in de zandbak of ons speeltuintje. 

 

7. Jaarlijkse activiteiten 

 
Ieder jaar organiseert de kinderboerderij een aantal activiteiten die tot doel hebben 
een groter deel van de Middelburgse bevolking bij het werk van de kinderboerderij te 
betrekken, zoals 

• Het Schapenscheerfeest; 

• Dierendag; 

• NLDoet (2 dagen); 

• Dag van de Duurzaamheid; 

• Burendag (Oranjefonds); 

• Zomerfestijn SWM en samenwerkende Brede school; 

• Vrijwilligers-bedankt-dag;  

• Boerenborrel voor mensen die de boerderij steunen op verschillende 
manierenen.  

 
Daarnaast organiseert de boerderij diverse activiteiten met betrekking tot onze 
dieren, zoals jonge-dieren-dag, voer-een-dier, ponyrijden en vogelhuisjes maken. 
 

 
         8. Public relations    
 

Publiciteit is enorm belangrijk, het medium Facebook en Instagram gebruiken wij om 
onze activiteiten en andere nieuwtjes over de boerderij kenbaar te maken aan ons 
publiek. Dit blijkt zeer succesvol, wij hebben inmiddels ruim 3000 volgers en dit 
aantal is nog steeds groeiend. Ook de website houden wij up-to-date. Voor grotere 
activiteiten wordt de pers ingeschakeld en flyers rondgedeeld. Er worden e-mails 
gestuurd naar scholen en naar de wijkwebsite van Middelburg-Zuid. Ook wordt er 3 
keer per jaar een nieuwsbrief verzonden naar alle belanghebbenden.  
Wij trachten ons maatschappelijk belang te vergroten door in nauw contact te staan 
met diverse organisaties.  
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9. Medewerkers 

 

(Meewerkend) Bestuur 

 

Hoofd Boerderijzaken Hoofd activiteiten 

 

Medewerkers  dierverzorging 

 

Medewerker dierverzorging (WAJONG) 

 
Het bestuur van de Stichting heeft vijf medewerkers in dienst. Zij werken allen 
parttime. De totale formatie is circa 2,9 fte, maar als de groei doorzet zoals nu al 
merkbaar is, zal dit wellicht uitgebreid moeten worden.  
Wekelijks zijn er 5 stagiaires van diverse niveaus en opleidingen. Er zijn ongeveer 20 
jeugdige vrijwilligers, die, verspreid over de week een of meer uren komen helpen. 
Daarnaast zijn er wekelijks 10 volwassen vrijwilligers in de leeftijd van 20 tot 70 jaar. 
Wij hebben een medewerker die reeds 16 jaar bij ons werkt onder behoud van zijn 
WAJONG en een medewerkster met een beperking die 1 dag bij ons is. 2 dagen per 
week bieden wij dagbesteding aan een cliënt van De Zorgtafel.  

De stagiaires 

De laatste jaren is er veel tijd besteed aan het begeleiden van stagiaires en 
vrijwilligers. De Stichting is sinds 1998 lid van SBB,  een instantie die met behulp van 
een bedrijfsadviseur goede opleidingsomstandigheden creëert op bedrijven waar 
leerlingen van diverse scholen stage kunnen lopen. De kinderboerderij heeft de 
afgelopen jaren zo een goede naam gekregen als stageplaats en is een “erkend SBB 
leerbedrijf”. 
 
De stagiaires komen uit het vakonderwijs, zoals Scalda College te Goes, 
het Prinsentuin College uit Breda en het cursuscentrum Dierverzorging Barneveld. 
Wij bieden ook Maatschappelijke stageplaatsen aan voor leerlingen van o.a. het 
Calvijn College, CSW en Nehalennia. 
 
De stagiaires krijgen stageopdrachten, die ze onder begeleiding uitwerken of doen 
hier hun proeve van bekwaamheid. Dit vraagt tijd en kennis van het personeel van de 
kinderboerderij, met name van de beheerder die zich het meest intensief met de 
stagiaires bezig houdt. Het niveau van de stagiaires loopt sterk uiteen, sommigen 
kunnen al snel zelfstandig werken, maar bij anderen is het nodig om heel regelmatig 
het geleverde werk te evalueren, bij te sturen en de juiste lijn  te laten zien.   
 
De kinderboerderij is een praktijkplaats waar de stagiaire of leerling een 
deelkwalificatie kan behalen voor zijn of haar opleiding. Dit betekent dat de 
beheerder ook stagiaires of leerlingen kan afwijzen als het eindoordeel over het 
geleverde werk negatief is. Leerlingen die bij ons stage willen lopen, worden eerst 
uitgenodigd voor een intake-gesprek. Aan de hand hiervan wordt gekeken of de 
stagiair(e) bij ons op de boerderij zijn/haar stage kan volbrengen. 
Ook speelt men in op het competentiegericht onderwijs waar MBO opleidingen mee 
werken. Zo worden er opdrachten aan onderwijsinstellingen gegeven om concrete 
projecten te realiseren. 
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Door de ervaring van de beheerder en het regelmatige contact met de scholen en 
hun mentoren, is er een zeer korte lijn tussen de theorie van het onderwijs en de 
praktijk van het leerbedrijf. Het onderwijs en het leerbedrijf kunnen zo snel inspelen 
op veranderingen en daardoor blijft het leeraanbod up-to-date. 

De vrijwilligers 

De jeugdige vrijwilligers worden ingezet bij de dagelijkse werkzaamheden. Ze werken 
onder verantwoordelijkheid van het beheer of medewerker en zijn nooit alleen op de 
boerderij aanwezig. De werkzaamheden worden zo verdeeld dat alle vrijwilligers alle 
voorkomende taken uitvoeren, zodat er voldoende variatie is.  
Bij het toekennen van een taak wordt rekening gehouden met de leeftijd en 
capaciteiten van de vrijwilliger. Momenteel hebben wij een wachtlijst waar ruim 40 
kinderen op staan uit Middelburg en omgeving, die ons graag willen komen helpen. 
Het vergt tijd en aansturing van het beheer en medewerkers om deze jeugdige 
vrijwilligers te begeleiden bij de verzorging van de dieren.  
 
De volwassen vrijwilligers zijn onderverdeeld bij de activiteiten en bij onderhoud en 
projecten van de boerderij. Door de inzet van deze vrijwilligers komen er projecten tot 
stand die door de medewerkers van de boerderij niet tot uiting zouden komen door 
de werkdruk. Zij werken onder leiding van het beheer of een lid van het werkend 
bestuur, alle volwassen vrijwilligers hebben een VOG ingeleverd.  
Het bestuur heeft bij de gemeente Middelburg een verzekering voor de vrijwilligers 
afgesloten en allen hebben een vrijwilligerscontract. 

10. Het beheer 

    Onder beheer van de kinderboerderij wordt verstaan: 

• Het openstellen van de kinderboerderij; 

• Opstellen van voerlijsten; 

• Het beheer van de verblijven en terreinen; 

• Het coördineren van de verzorging van de dieren en de controle hierop. 

•    Het op peil houden van het dierenbestand d.m.v. fokschema's en gerichte in- 

en verkoop van dieren, rekening houdend met dierenwelzijn en 

karaktereigenschappen;  

•    Alle administratieve handelingen zoals bestellingen, kasboek, dierenbestand, 

dienstroosters etc.; 

•    Het volgen van wetgeving op alle relevante gebieden zoals 

      afvalverwerking, identificatie, registratie en preventief medisch handelen. Ook  

      het Kwaliteitsbewijs valt hieronder;  

•    Zorgdragen voor de gezondheid van dieren en indien nodig medicatie 

verstrekken; 

•    Dierenarts inschakelen indien hier aanleiding voor is;  

•    Onderhoud stallen, hekwerk en dergelijke; 

•    Het naleven van en toezicht houden op de richtlijnen opgesteld door de Arbo-

dienst in het kader van de Arbo-wet; 

•    Contact houden met externe partijen; 

•    Het leiding geven aan het personeel van de boerderij; 

•    Het begeleiden van stagiaires; 

•    Het begeleiden van de vrijwilligers; 
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•    Voorlichting geven aan bezoekers over het houden van dieren in het 

algemeen; 

•    Voorlichting geven aan bezoekers over het houden van een specifiek dier; 

•    Wekelijks overleg met bestuur. 
 
Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door het Hoofd Dierverzorging en het Hoofd 
Activiteiten. 
 

11. Aandachtspunten 
 

• Het voortbestaan van de kinderboerderij waarborgen; 

• Altijd zoeken naar inkomstenbronnen of sponsoren; 

• Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, wij blijven alert op mogelijkheden 
met betrekking tot duurzaamheid, onder meer door de scholen in de wijk en 
omgeving erop attent te maken dat frietvet, elektrische apparaten en oud ijzer 
op de boerderij ingeleverd kunnen worden; 

• Hekwerk aan de overkant aan de waterkant is dringend aan vervanging toe;  

• Opnieuw bestraten van het plein; 

• Realiseren van de bio kas; 

• Onderhoud van de oude bomen in de weides; 

• Vernieuwen van het oude kippenverblijf zodat deze weer aan de eisen van 
deze tijd voldoet. 

 

12. Inkomsten 
 
De kinderboerderij wordt deels gesubsidieerd voor de Gemeente Middelburg. 
Aangezien dit niet toereikend is om de kinderboerderij volledig te exploiteren 
genereren wij inkomsten op verschillende  manieren, o.a.: 

• Club van 50; 

• Boerderijvrienden; 

• Adopteer een dier; 

• Horeca-verkoop; 

• Winkeltje; 

• Inzamelen van frietvet, elektrische apparaten en oud ijzer; 

• Verkoop van eieren, aardappelen en uien; 

• Organiseren van verschillende activiteiten en kinderfeestjes; 

• Organiseren van workshops voor volwassenen;  

• Verhuur van boerderijzolder en ontmoetingsruimte; 

• Bezoeken met kleine dieren aan zorginstellingen en kind-centra; 

• Opvang van logédieren; 

• Aanbieden van Boerenlunches. 
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12. Veiligheid 
 
Wij streven ernaar een veilige plek te zijn voor dier en mens. Er is geïnvesteerd in 
een camerasysteem t.b.v. de veiligheid van onze dieren, er is een AED aangeschaft 
en er hangen nieuwe brandmelders in de binnenruimtes. De dwerggeiten worden 
waar mogelijk hoornloos gefokt zodat het voor onze kleinere bezoekertjes veiliger is 
om met ze in contact te komen. Een deel van de bestrating is vernieuwd om 
valpartijen te voorkomen.  
 
Corona heeft een enorme impact op de algemene bedrijfsvoering van de boerderij. 
Er wordt steeds geanticipeerd op de geldende maatregelen, zoals extra hygiëne, 
verplichte looproutes, mondkapjesplicht in de schuur en 1,5-meter afstand. De 
boerderij heeft in 2020 de poorten ruim 20 weken moeten sluiten en ook de eerste 
maanden van 2021 zijn de poorten dicht voor bezoekers.  

 
13 Samenvatting 
 
De kinderboerderij heeft een enorme groei doorgemaakt en dit is terug te zien aan 
het aantal mensen die een warm hart toedragen aan de boerderij. Wij streven naar 
verdere professionalisering van het bedrijf, zowel op het gebied van dierenwelzijn- en 
gezondheid als sociaal maatschappelijk ondernemen. Het genereren van inkomsten 
blijft een speerpunt om het voortbestaan van de kinderboerderij voor deze, maar 
zeker ook de volgende generatie te waarborgen.  
 


