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Samenvatting Beleidsplan BuurtBoerderij De Nijkamhoeve 2021-2025 

 

Het beleidsplan 2021-2025 is alweer het derde beleidsplan van onze BuurtBoerderij. Het 

beleidsplan geeft aan hoe wij in de komende jaren de BuurtBoerderij vorm willen geven en 

hoe wij onze missie zo goed mogelijk kunnen realiseren.  

 

Missie 

Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve wil een laagdrempelige, toegankelijke 

BuurtBoerderij exploiteren die mensen verbindt en laat samenkomen. We willen het 

boerderijdier dichter bij de mensen, in het bijzonder bij de kinderen brengen. We willen 

bewustwording creëren voor natuur, milieu en duurzaamheid in de eigen leefomgeving, 

onder andere door natuur- en milieueducatie te geven aan kinderen en volwassenen. De 

BuurtBoerderij wil tevens ruimte bieden aan vrijwilligers die een achterstand tot de 

arbeidsmarkt hebben of op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding dan wel een stageplek 

zoeken voor hun (v)mbo-opleiding.  

 

Doelen 

1. De positie als ontmoetingspunt voor de buurt versterken.  

2. Het versterken van de functie van het theehuis door het voeren van een meer diverse 

kaart, afgestemd op de wensen van bezoekers. Het verhuren van het theehuis voor 

activiteiten, cursussen en vergaderingen. 

3. Het huidige aantal vrijwilligers behouden en daarbinnen ruimte scheppen voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

4. Het aantal bezoekers ieder jaar met gemiddeld 3% laten stijgen, zodat kinderen, 

ouders en ouderen kunnen blijven leren en genieten van de dieren.  

 

Binnen de boerderij draait het primair om de dieren en het dierenwelzijn. Daarbij moeten de 

onderkomens aangepast zijn aan de onder te brengen dieren en dienen de verblijven in 

goede staat te zijn.  

 

Dierenwelzijn is belangrijk. Kinderboerderijen hebben een educatieve en voorbeeldfunctie. 

Dit vraagt ook om openheid over de wijze waarop er met de dieren op de boerderij wordt 

omgegaan. Er moet dan ook rekening worden gehouden met de volgende zaken: 

• De dieren hebben voldoende ruime huisvesting. 

• Afspraken over de verzorging van de dieren moeten goed vastgelegd worden. 

• Verjonging van de veestapel is nodig om een gezonde populatie te houden. 

• De beherende organisatie zorgt voor de inzet van een vakbekwaam beheerder. 

• Regelmatig controleert een dierenarts de dieren op de boerderij. 

• Op diverse (educatieve) manieren besteedt de kinderboerderij aandacht aan het 

welzijn van en respect voor het dier. 

 

Hygiëne bepaalt mede het dierenwelzijn en voorkomt dat er ziekten (zoönosen) kunnen 

worden overgedragen van dier naar mens. Wij volgen hierin de ‘code voor hygiëne op 

kinderboerderijen in Nederland’ van de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN). In 

deze hygiënecode wordt een aantal belangrijke handvatten gegeven om overdracht van 

zoönosen te voorkomen: 

• Weides worden regelmatig uitgemest. 
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• De eetgelegenheid op de boerderij moet schoon en mestvrij zijn. 

• Er is een gelegenheid om laarzen en schoenen schoon te maken. 

• Er is op de boerderij gelegenheid om handen te wassen. 

• Er is een bord met instructies voor bezoekers over hygiëneregels en zoönosen 

aanwezig. 

 

Het Keurmerk Zoönosen dat in 2019 is verkregen, wordt gecontinueerd. 

 

Accommodatie 

• De accommodatie dient in goede staat te verkeren.  

• De accommodatie dient geschikt te zijn voor de ontvangst van mensen met een 

beperking.  

• De accommodatie dient indien nodig voor de hygiëne te worden aangepast. 

 

Duurzaamheid is een belangrijk item voor het functioneren van de boerderij. Aan de 

volgende punten wordt nadrukkelijk aandacht besteed: 

• De energieopwekking vindt voor een groot deel op de locatie plaats door het hebben 

van zonnepanelen. 

• Regenwater wordt opgevangen en voor besproeiing gebruikt. 

• Er worden alleen biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

• De boerderij is een inzamelpunt voor vet en afgedankte elektrische apparatuur. 

• Bekeken wordt of biodiversiteit kan worden verwerkt in de lesstof van de scholen. 

 

Hobbytuinen 

De boerderij is voor een ruim deel afhankelijk van de huuropbrengst van de hobbytuinen. . 

Ook hier wordt gekozen voor een biologische benadering. Met de uitgifte van hobbytuinen 

sluiten we aan bij het initiatief van de stadslandbouw in Den Haag. De helft van de 

hobbytuinen worden beschikbaar gesteld aan instanties (o.a. de stichting Anton Constandse) 

die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding willen geven. 

Met de stichting Anton Constandse wordt gewerkt aan het opzetten van een permacultuur op 

een deel van de tuinen. De opbrengst van deze tuinen komen ten goede van het theehuis. 

 

Theehuis 

Door openstelling van het theehuis op diverse middagen is het een geliefd plekje voor 

buurtbewoners en verpleeghuisbewoners. Het is het streven om ook de nieuwe bewoners 

rondom het HagaZiekenhuis te verwelkomen in onze accommodatie. Ook willen we kijken of 

het theehuis als ontmoetingsplek voor het personeel en de bezoekers van het 

(kinder)ziekenhuis verder kan worden gestimuleerd. 

 

Recreatie en activiteiten 

Vanuit de missie komt naar voren dat de stichting de bewoners van de omliggende wijken 

door middel van de boerderij een bepaalde vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding, 

ontspanning en een ontmoetingsplek (samengevat in het woord recreatie) wil bieden. 

De boerderij is ook voor mindervaliden goed bereikbaar en toegankelijk. Een aantal keren 

per jaar worden er activiteiten georganiseerd. De laagdrempeligheid van de boerderij moet 

gewaarborgd blijven en locatie en geld mogen geen belemmering vormen voor bezoekers 

van de boerderij. 
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Educatie is één van de pijlers van onze stichting. Aan schoolkinderen en volwassene 

worden educatielessen aangeboden. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om 

educatie voor volwassenen op poten te zetten door het houden van voordrachten of 

workshops over natuur en milieu. Voor de algemene voorlichting worden informatieborden 

opgehangen met uitleg over de dieren. 

 

Maatschappelijk functioneren 

Om onze missie, het zijn van een laagdrempelige voor iedereen toegankelijke 

BuurtBoerderij, ten uitvoer te brengen wordt het beheer van de boerderij uitgevoerd door 

vrijwilligers, die samenwerken met studenten van de MOB-opleiding Dierverzorging. Wij 

bieden ook stagemogelijkheden voor leerlingen van allerlei andere soorten opleidingen. Ook 

zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs voor hun maatschappelijke stage bij ons van 

harte welkom. Met instanties als Anton Constandse en 2Samen wordt samengewerkt om de 

maatschappelijke rol verder vorm te geven. 

 

Organisatie 

Het streven is de invulling van het bestuur zodanig vorm te geven dat de bestuursleden 

minder betrokken hoeven te zijn bij de dagelijkse gang van zaken van de boerderij. De 

stichting houdt contact met de branche door lid te zijn van de Samenwerkende 

Ondernemende Kinderboerderijen (SOK). De stichting wil de samenwerking met het 

Verpleeghuis Houtwijk verbreden en onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met het 

Verzorgingshuis Houthaghe, het Juliana Kinderziekenhuis en het Haga Ziekenhuis, dit om de 

buurtfunctie van de boerderij te versterken. 

 

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van de stichting. Het is niet alleen zaak om voldoende 

vrijwilligers te vinden doch ook die vrijwilligers te werven die ervaring, enthousiasme en 

kennis op allerlei gebied inbrengen. Het werken met vrijwilligersovereenkomsten en het 

aanwijzen van begeleiders van de vrijwilligers is een voorwaarde om de vrijwilligers goed en 

efficiënt in te zetten. Daarnaast streven we ernaar een scherp oog te hebben voor de 

behoeften van onze vrijwilligers, zodat ze voelen dat ze niet alleen hun skills maar ook hun 

persoon er bij ons toe doen. 

 

Communicatie is voor een stichting als de Vrienden van De Nijkamphoeve van 

levensbelang. Continu moet er aandacht zijn voor de communicatie met de omgeving, de 

doelgroepen, de donateurs en de sponsors en niet te vergeten de overheidsinstanties. Om 

dit goed uit te voeren is een communicatieplan opgesteld.  

De interne communicatie verdient de nodige aandacht. Er wordt een protocol opgesteld 

waarin wordt omschreven hoe we elkaar informeren. 

 

Financiën 

De stichting krijgt haar inkomsten vooral uit donaties, adoptie van dieren en sponsoring. 

Daarnaast probeert zij door subsidies projecten te financieren. Er zijn daarnaast nog 

inkomsten uit verkoop van horeca, opbrengsten van de boerderij zoals eieren, honing en 

verhuur van de hobbytuinen. De verhuur van het theehuis voor vergaderingen en andere 

activiteiten dient in de komende jaren verder vorm te worden gegeven. Verder wordt er geld 

opgehaald dankzij de (digitale) melkbus op de boerderij. 
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De uitgaven worden overheerst door de exploitatiekosten voor het in stand houden van de 

veestapel en het dierenwelzijn. Daarnaast vraagt ook het nog resterende achterstallig 

onderhoud van de opstallen een forse investering. Door zoveel mogelijk te werken met 

vrijwilligers en door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die onze sponsors ons 

bieden, wordt geprobeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

 


