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Textielinzameling
voor het goede doel
KICI is de grootste onafhankelijke, charitatieve inzamelaar van
Nederland en zet zich sinds 1975 in voor het hergebruik van textiel
en schoeisel. Met de opbrengst steunt KICI goede doelen in binnen en
buitenland. Hoofdbegunstigde is Het Nederlandse Rode Kruis.
KICI zamelt jaarlijks ruim tien miljoen kilo textiel in. Dit gebeurt via de bekende groene
inzamelcontainers in zo’n 100 gemeenten in het land en huis-aan-huis inzamelacties,
of via acties in samenwerking met bedrijven, scholen, verenigingen en andere instellingen.
U bent ervan verzekerd dat de kleding duurzaam verwerkt wordt. Kleding die opnieuw
draagbaar is, wordt verkocht en krijgt een tweede leven in ontwikkelingslanden.
Niet herdraagbaar textiel wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten,
zoals spijkerbroeken, milieuvriendelijk isolatiemateriaal of nooddekens.

Kijk voor de dichtstbijzijnde textielcontainer
bij u in de buurt op www.kici.nl/containers.

Meer informatie, samenwerken of textiel doneren? Wij helpen u graag!
Stichting KICI
Colijnplein 20, 2555 HA Den Haag
T. 070 383 03 06, F. 070 385 15 50
info@kici.nl
www.kici.nl

1e jaargang uitgave 1 - 2011

Kinderboerderijencourant

“Gemeenten willen
samen met hun
inwoners leren en
werken aan een
duurzame stad. Dat
betekent winst voor de
toekomst, de volgende
generatie. Ondanks
de noodzaak tot
bezuinigen moeten we
juist daarin investeren.
Het creëren van
inspirerende plekken,
waar veel mensen
elkaar ontmoeten, is
daarbij buitengewoon
belangrijk.
Daarom roepen we
alle belanghebbende
partijen op om mee te
doen aan de campagne
Alle kinderboerderijen
Duurzaam!’’
Voorzitter
GDO
Sebastiaan
van ‘t Erve,
wethouder
Amersfoort
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Alle kinderboerderijen
Duurzaam!
B

ruist het in jouw omgeving
al van de activiteiten op het
gebied van duurzaamheid?
Steeds meer gemeenten stimuleren hun inwoners om een
bijdrage te leveren aan een
groene en duurzame omgeving. Maar hoe doe je dat?
Jouw kinderboerderij zou het
voorbeeld kunnen geven van
wat je zelf thuis, op het werk of
op je (sport)club kunt doen aan
een duurzamer samenleving!
De kinderboerderij vormt dé
verbinding tussen inwoners,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in een
gemeente. In Nederland zijn
zo’n 500 kinderboerderijen
en dierenweides, waaraan
jaarlijks maar liefst 30 miljoen bezoeken worden afgelegd! De kinderboerderij kan
daarom bij uitstek een voorbeeldfunctie vervullen op het
gebied van duurzaamheid. En
natuurlijk voor het geven van
informatie en educatie hierover. Dan moeten ze natuurlijk wel zelf duurzaam zijn;
op het gebied van energie,

water, groen en afval.
Dat kunnen de kinderboerderijen (meestal) niet alleen.
Landelijke campagne
De vereniging Gemeenten
voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) heeft samen met
de overkoepelende organisaties van kinderboerderijen
in Nederland (VMK en SKBN)
het initiatief genomen voor
de landelijke campagne ‘Alle
kinderboerderijen Duurzaam!’.
Met de centra voor Natuuren Milieueducatie (NME) - die
duizenden scholen bereiken -,
het IVN en Urgenda (Samen

sneller Duurzaam) is deze
campagne opgezet. Samen
met inwoners, gemeenten,
bedrijven en organisaties
kunnen we van de kinderboerderij een goed voorbeeld
van duurzaamheid maken.
In deze KinderboerderijenCourant geven we een beeld
van deze duurzame initiatieven. Maar er kan nog veel
meer worden gedaan!
De campagne start op 11-1111, de Dag van de Duurzaamheid. Wil je meer weten? Kijk
dan op de website voor meer
informatie.

www.allekinderboerderijenduurzaam.nl

Hoe duurzaam is jouw kinderboerderij?
K

inderen van groep 7 en
8 uit het hele land gaan de
komende weken onderzoeken
hoe duurzaam hun kinderboerderij is. Dit doen ze aan
de hand van een duurzaamheidsscan.

houder aan. Want misschien
kan hij of zij de kinderboerderij wel helpen bij het nog
verder verduurzamen!

Rondom de thema’s energie,
water, groen en afval gaan ze
in groepjes aan de slag. Ze
bekijken hoe het afval wordt
gescheiden, wat er met de
mest wordt gedaan en hoe
energiezuinig het gebouw is.
Hoe is de stand van zaken op
deze boerderij? Wat kan worden verbeterd?

k inderboerderijenc ourant is een

V

eel kinderboerderijen komen op en rond 11 november
2011, de Dag van de Duurzaamheid, in actie met allerlei
activiteiten rond dit thema.
Deze dag is ook de aftrap van
de landelijke campagne Alle
kinderboerderijen Duurzaam!
Zo kun je zien wat de mogelijkheden zijn die kinderboerderijen, in samenwerking met
andere organisaties, bieden
op het gebied van duurzaamheid én wat je zelf kunt doen
in je eigen omgeving.

De kinderen bieden de resultaten van hun onderzoek op
11-11-11 - de Dag van de
Duurzaamheid - aan de wet-

Colofon:

Kom ook langs op de
Dag van de Duurzaamheid
Kinderboerderijen zijn al
bezig met verduurzamen van
het gebouw en het omliggende terrein. Met zonnepanelen
of groen op het dak en soms
zelfs een kleine windmolen.
Ze gebruiken milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen,
scheiden afval, hebben moestuinen en de dieren krijgen
biologisch voer.
Je kunt zelf ook meedoen aan
de Dag van de Duurzaamheid.
Initiatiefnemer Urgenda roept
iedereen op zich te melden om
te laten zien hoe makkelijk en
concreet duurzaamheid is.

www.dagvandeduurzaamheid.nl
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Stadsboerderij Dordrecht
werkt als een thermosfles
D

e meest duurzame stadsboerderij van Nederland staat
sinds begin dit jaar in Dordrecht. De opdracht was om
er een duurzaam gebouw van
te maken; goed voor de natuur, zuinig met water, grondstoffen en energie.
Aan de buitenkant kun je het
al zien: een dak bedekt met
mos en zonnepanelen. De be“Weizigt is een uitstekend middel om onze
burgers, maar ook bedrijven, instellingen en
organisaties te bereiken. Het NME-centrum
en de Stadsboerderij
zijn in staat om over
duurzaamheid te communiceren, maar vooral ook om het te laten
zien. Het is een prachtige parel in de stad.’’
Harry Wagemakers,
wethouder
Dordrecht

planting houdt zowel warmte
en kou als geluid tegen. Wie
het toilet doorspoelt, ontdekt dat er geen leidingwater
wordt gebruikt, maar het wat
grijzige regenwater. In droge
perioden komt er grondwater
aan te pas.
Ook de grote glazen klimaatszone voor de stal is een
blikvanger. In de winter houdt
deze ruimte de warmte vast
die binnenkomt door de zon.
“Het pand is zo goed geïsoleerd dat onze houtpalletkachel nauwelijks gestookt hoeft
te worden,’’ vertelt directeur
Louise Bergenhenegouwen
van duurzaamheidscentrum
Weizigt. “Het werkt als een
thermosfles. De 40 centimeter dikke wanden zijn gevuld
met hout en steenwol en de
ramen zijn voorzien van drievoudig isolatieglas.’’
Zuiniger
Verantwoord snoepen kan
ook op de stadsboerderij. Een
automaat in de klimaatzone
biedt pure en eerlijke versnaperingen. De bankjes die
hier staan, zijn gemaakt van
sloophout van de oude kin-
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derboerderij en de rugleuningen komen van oude stoelen.
Het meubilair in de vergaderruimte boven de stallen is ook
hergebruikt. Extra daglicht
komt hier binnen via solatubes; flexibele buizen bekleedt
met spiegels, waardoor de
LED-verlichting bijna niet
nodig is. En de ruimte wordt
gekoeld met een luchtbehandelingskast. Deze koeling is

tien keer zuiniger dan reguliere airconditioning.
Snufjes
Zo zit het hele pand vol met
duurzame snufjes. Je kunt via
interactieve ontdektochten
over het terrein ook meedenken hoe je zelf kunt bijdragen
aan een duurzame wereld.
www.weizigtnmc.nl

Gemeente Oss en Brabant Wonen investeren samen in Elzenhoek
V

eranda’s met druivenranken, een groen dak, een
biodiversiteitstuin, een grijswatertoilet, hergebruik van
oude materialen.
De nieuwe kinderboerderij De
Elzenhoek in Oss laat straks
zien wat er allemaal mogelijk
is op het gebied van duurzaamheid.
“Duurzaamheid is een vaag

begrip. Wat is er mooier dan
mensen op een tastbare
manier te laten zien wat
er mogelijk is en wat ze er
thuis zelf mee kunnen,’’ zegt
beheerder Talitha Visser.
De Elzenhoek bestaat uit
een centrum voor natuur- en
milieueducatie (NME) en een
kinderboerderij. Sinds de zomervakantie is het complex

gesloten, om in september
2012 geheel vernieuwd weer
open te gaan. Woningcorporatie Brabant Wonen maakt
de nieuwbouw van het NMEcentrum mogelijk. De gemeente Oss investeert in de
nieuwe kinderboerderij en het
omliggende park.
Wethouder Jan Hoeksema:
“De Elzenhoek ligt prachtig in
het wijkpark van De Ruwaard.
Jong en oud loopt er makkelijk binnen. Natuurlijk voor de
dieren, maar ook voor de gezelligheid. Echt een ontmoetingsplek. En onze jeugd kent
De Elzenhoek ook van het
educatiecentrum. Belangrijk
om hen kennis over dieren,
planten en natuur bij te brengen. Dat nemen ze hun leven
lang mee.’’
De dieren krijgen een nieuw
verblijf en de schoolkinderen
een nieuw leslokaal. Voor de
kinderboerderij wordt gedacht
aan ecologische isolatie die je

Wethouder Jan Hoeksema.

via een luikje in de muur kunt
zien, wanden van leemstuc,
led-verlichting en natuurlijk
worden de oude materialen
hergebruikt. Beheerder Talitha is nu al enthousiast over
de toekomstige werkplek van
haar medewerkers, zichzelf
en natuurlijk de dieren. “Want
die blijven de basis van de
boerderij.’’
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Goed voorbeeld in Zwijndrecht
W

ie wil er een konijn vasthouden?” Henk Mirck, IVNschoolgids en wethouder van
de gemeente Zwijndrecht
pakt het dier voorzichtig uit
het hok en legt het in de
armen van een leerling van
de Ambachtse basisschool
De Meander. Mirck verzorgt
een les op kinderboerderij
de Kiboehoeve. Daar zijn na
de zomervakantie de lessen
natuur- en milieueducatie
na ruim vijf jaar weer van
start gegaan. De scholen zijn
enthousiast en voor het hele
schooljaar zijn de lessen al
volgeboekt. Zwijndrecht heeft
zich ook al opgegeven voor
de campagne Alle kinderboerderijen Duurzaam!. De

gemeente is bezig met het
verduurzamen van de Kiboehoeve. “Je moet als gemeente
ook zelf laten zien dat je goed
bezig bent. Hier kunnen we
juist de jeugd en hun ouders
goed bereiken met communicatie over duurzaamheid
en het ook zichtbaar maken.
Denk aan zonnepanelen en
isolatie, maar ook aan een
oplaadpunt voor elektrische
fietsen,’’ zegt Mirck.
En de Kiboehoeve wil ook laten zien wat er gebeurt als je
de wc doortrekt of je tanden
staat te poetsen en de kraan
maar laat lopen. De stichting
Rioned heeft daarover een
mooie expositie.

Bloemrijke
weiden in Arnhem
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“Biologische teeltwijzen beschermen onze
toekomst. Maar daarnaast is het ook cruciaal om de productie in
eigen streek te houden
in verband met de uitstoot van uitlaatgassen
bij transport. Dus hoe
korter de afstand, hoe
beter.”
Paul Hendriksen,
Transition Towns Nederland

I

n weilanden vol bloemen
worden elk voorjaar de dieren
van de stadsboerderijen De
Korenmaat en West Presikshaaf in Arnhem losgelaten.
Insecticiden of kunstmest
worden niet gebruikt op deze
ecologische stadsboerderijen
met het SKAL-certifikaat. Dat
staat voor Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw.
“Onze dieren krijgen bijvoorbeeld biologisch voer en
hebben veel ruimte,’’ vertelt
Theo Visser. De stalmest en
het composteerbaar afval
worden ook weer gebruikt
voor het bemesten van de
weilanden. Zo ontstaan die
bloemrijke weiden. Op beide
boerderijen - die jaarlijks

TRANSITION TOWNS NEDERLAND
DE KRACHT VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP

samen ruim 200.000 bezoekers trekken - wordt gefokt
met zeldzame Nederlandse
landbouwhuisdierenrassen;
kippen, schapen, varkens,
geiten en koeien. Visser: “Die
oude rassen gedijen ook goed
op biologisch voer.’’ De boerderijen helpen zo bij het in
standhouden van deze rassen
en een stuk cultuurhistorie.
www.natuurcentrumarnhem.nl

De Weidemolen wekt eigen energie op
in het dak; buisjes
K inderboerderij De Weide- solatubes
molen in Zoetermeer is klimet spiegeltjes die het dag“Kinderen gaan graag
naar kinderboerderijen
en stadsboerderijen.
Om dieren te bekijken
en aan te raken en om
lekker buiten te spelen.
Daardoor vervullen
kinder- en stadsboerderijen een belangrijke
rol in de samenleving:
ze laten kinderen (en
hun ouders!) op een
leuke manier zien
hoe in de natuur alles
groeit en bloeit, waar
hun eten vandaan
komt, en hoe je met
dieren moet omgaan
en hoe je ze moet verzorgen.”
Staatssecretaris
Henk Bleker

Voorlezen uit Mr
Finney

D

e Dag van de Duurzaamheid begint met een landelijke
voorleesactie op basisscholen
en kinderboerderijen uit ‘Mr
Finney en de andere kant van
het water’ van Laurentien van
Oranje en Sieb Posthuma.
Mr Finney maakt kinderen
nieuwsgierig naar onze aarde
en stimuleert hen vragen te
stellen over de toekomst.
Hij ontdekt dat oplossingen
voor de wereld om ons heen
soms dichterbij liggen dan we
denken.

maat neutraal gebouwd: dat
wil zeggen dat het gebouw
evenveel energie gebruikt
als opwekt. En dat is goed
te zien: heel het dak van de
boerderij ligt vol met zonnepanelen, er wordt gebruikt
gemaakt van een warmtepomp en sinds kort staat
er zelfs een windmolen van
dertien meter hoog.
Bovendien is het dak van de
stal bedekt met groen als isolatie tegen warmte en kou en
om regenwater op te vangen.
En voor de verlichting van de
binnenruimten wordt onder
meer gebruik gemaakt van

licht binnenbrengen.

In het gebouw hangt een informatiepaneel dat toont hoeveel energie de kinderboerderij verbruikt en hoeveel er
wordt geproduceerd door de
zonnepanelen en de windmolen. Deze informatie komt ook
van pas tijdens de lessen aan
scholieren, onder meer bij het
project Energieke Scholen.
“We kunnen de bezoekers ook
vertellen waar ze moeten zijn
als ze voor thuis meer informatie willen over zonne- of
windenergie,’’ zegt beheerder
Mas Zuidam.
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“De Haagse Stadsboerderijen zijn al in 2010
CO2-neutraal geworden. Dat betekent dat
er volop energie wordt
bespaard en er duurzame energie wordt
opgewekt door de
zonnepanelen. Maar
dat wil niet zeggen
dat de beheerders op
hun lauweren rusten:
ook in de communicatie naar de bezoekers
wordt het belang van
duurzaamheid onder
de aandacht gebracht.
Groen denken, groen
doen. Ook op de Stadsboerderij.’’
Rabin Baldewsingh,
wethouder
Den Haag

Eerlijke koffie in
Haarlem
O

p Kinderboerderij de Schoterhoeve in Haarlem is beheerder Iems Tervoort al
enkele jaren bezig de kinderboerderij duurzamer te maken.
In kleine stapjes en met hulp
lukt dit. Tervoort: “We hebben
ongeveer twintig tl-buizen
vervangen voor een energiezuinigere versie. Daar zijn
we mee begonnen, nadat we
een duurzaam cadeau aangeboden hadden gekregen van
Main Energy. Daarna heeft
het bedrijf MSD tijdens een
teamdag de zolder aangepakt
en de elektra en ze hebben
direct energiezuinige lampen geplaatst. Ook is er een
bewegingssensor geplaatst,
zodat de lampen niet onnodig
aan blijven.”
Koffie
Bezoekers kunnen op de
Schoterhoeve een duurzame
aanpassing proeven. De oude
koffiemachine is vervangen
door een moderner apparaat.
De inhoud: Fair Trade koffie.
Dit betekent dat de producenten van de koffiebonen een
goede prijs hebben gekregen
voor hun producten en dat
deze onder acceptabele omstandigheden zijn verbouwd.

Kinderboerderijencourant

Opladen in
Den Haag!
V

Zoeken naar zonneboiler en lichtsensoren
den van duurzame oplossinuurzaam handelen en
Dduurzame
gen kunt zien: lichtsensoren,
ontwikkelingen
laten zien zijn twee verschillende dingen. Er kunnen in
de kinderboerderij al duurzame aanpassingen zijn
gedaan, maar als boerderijen
een voorbeeldfunctie willen hebben, moeten ze dat
wel zichtbaar maken voor de
bezoekers.

Systke Romijn van NME
Amstelveen vertelt: “Op
Speelboerderij Elsenhove in
Amstelveen gaan we dit keer
geen bordjes ophangen. We
maken een zoekkaart voor
bezoekers waarop staat aangegeven waar je de voorbeel-

zonneboilers, waterbeheer
enzovoort. Waar vind je het
terug en wat doet Elsenhove
ermee? Wat is het nut en wat
levert het op?”
Om bezoekers te prikkelen
om vooral ook zelf duurzame
oplossingen te kiezen wordt
verwezen naar een aparte
pagina op www.amstelveen.
nl. Hier zijn tips en verwijzingen te vinden over wat je
zelf kunt doen op het gebied
van duurzaamheid en waar de
gemeente je eventueel mee
kan helpen, zoals relevante
subsidies.

Daglicht via buisjes in Rotterdamse stallen
“Met goede informatie
D e tl-buizen in kinderboer- soren.
derijen De Kooi, de Bokkenerbij laten we de bezoekers
sprong en Wilgenhof in Rotterdam hoeven overdag niet
meer te branden. De stallen
worden sinds enkele maanden
verlicht door solatubes. Dat
zijn buizen die het daglicht
van buiten naar binnen brengen. “Hiermee besparen we
ongeveer 309 euro per jaar”,
staat te lezen op het bordje
in de stal. Op het dak van de
boerderijen zijn ook zonnepanelen geplaatst. Verder wordt
er energie bespaart met LEDverlichting en bewegingssen-

eel mensen komen naar
kinderboerderijen om lekker
te ontspannen en de ‘batterij’ op te laden, zodat ze er
weer tegen kunnen. Op vier
Haagse Stadsboerderijen kunnen bezoekers tegenwoordig
ook hun elektrische fietsen en
scooters opladen, uiteraard
met groene stroom.
Op de Haagse Stadsboerderijen Hoeve Bijdorp, Landzigt,
Nijkamphoeve en Op den Dijk
is zo’n oplaadpunt te vinden.
U herkent het aan het speciale bordje. Vraag de beheerder
naar de mogelijkheden.

kunnen zien wat het oplevert.
Door kleine aanpassingen kun
je aardig wat besparen,’’ zegt
Wim van der Bor, bedrijfsleider Natuur en Milieu bij De
Kooi. “Ook met een regenton,
die bij de kinderboerderijen is
geplaatst, bespaar je al gauw
2000 liter schoon drinkwater
per jaar.’’ Op het terrein staat
ook nog een hok voor cavia’s
met een sedumdak en een
beregeningsinstallatie. Zo
kunnen mensen op ooghoogte
zien hoe zo’n dak werkt.

“Het is mooi dat kinderen leren waar eieren,
vlees en melk vandaan
komen.
Voor kinderen (en
kleinkinderen) is een
bezoek aan de kinderboerderij een feest.
Het geeft veel stadskinderen de kans kennis te maken met het
leven in de buitenlucht
en de band tussen dieren en het boerenbedrijf. De boerderij moet
voor onze kinderen en
kleinkinderen toegankelijk en herkenbaar
blijven. Op kinderboerderijen leren volgende
generaties dat spelenderwijs.”
Staatssecretaris
Joop Atsma
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Amsterdamse ‘boekenstal’
I n de stal van kinderboerderij
de Bijlmerweide uit Amsterdam zijn tijdens de weideperiode boeken ‘op stand’
te vinden. Omdat de koeien
buiten staan en daardoor de
koeienstand beschikbaar is,
wordt deze gebruikt als ‘boekenstal’. Gelezen boeken mag

je uitzoeken voor slechts een
euro en wil je een boek kwijt
dat je al gelezen hebt, dan
mag je deze in de boekenstal
achterlaten. Op deze manier
krijgen boeken een extra
leesleven en ontvangt de
Bijlmerweide nog een beetje
extra inkomsten.

Kinderboerderijen
Actief Award

De eindstand
1e

Klaverweide
(Capelle a/d/ IJssel)

D

2e

e spanning was te snijden
op de vier kinderboerderijen
die nog overgebleven waren
bij de wedstrijd om de Kinderboerderijen Actief Award.
Van maart tot en met september zijn de kinderen, vrijwilligers en medewerkers heel
druk bezig geweest met het
uitvoeren van zes opdrachten
op de eigen boerderij. Hiermee zijn veel punten in de
wacht gesleept.
Op zaterdag 24 september
werd deze wedstrijd afgesloten op Kinderboerderij De
Maten in Apeldoorn met een
‘eindstrijd’ waarbij de kinderen van de deelnemende
kinderboerderijen hebben
bepaald wie de winnaar is
geworden van de 3e Kinderboerderijen Actief Award.

De Trotse Pauw
(Spijkenisse)

3e

De Maten
(Apeldoorn)

4e

Landzigt
(Den Haag)

Supporters Kinderboerderijen Actief Award

Opgeruimd straat netjes
af val op straat?
Een aantal keer per jaar ma- Minder
Tijdens het schoonmaakrond-

ken kinderen van 8 tot 12 jaar
vanuit de Haagse stadsboerderijen, zoals Waaygat, Nijkamphoeve en Schildershoeve, een zwerfvuilrondje. Ze
gaan ‘gewapend’ met werkhandschoenen en afvalknijpers
de straat op. Soms krijgen ze
ook hulp van een ezel of bok.
De ezel krijgt manden op zijn
rug, waar het afval in kan. De
bok trekt een bokkenwagen
met afvalmanden.

je houden de kinderen op een
kaartje bij waar ze welk afval
vinden.

Advertentie

Deze informatie komt in een
overzicht dat op een duidelijk zichtbare plek in de
stadsboerderijen hangt. Zo
kan iedereen de activiteiten
volgen en bekijken of na een
tijdje het zwerfafval in de wijk
minder is geworden.

KennisPortal

met interactief
lesmateriaal
en
voor digibord
r
e
t
compu

Past bij

Aardrijkskun

Ook voor

de

Activiteiten op de kinderboerderij
V eel kinderboerderijen organiseren leuke, leerzame, duurzame en educatieve activiteiten. Een uitgebreid overzicht
van activiteiten en adressen is te vinden op:

www.kinderboerderijenactief.nl

spreekbeurten
korte filmpjes
opdrachten

Natuuronderwijs
ONLINE LESSEN!

Groep 6 & 7

Les 1 Nieuw leven, over jonge dieren.
Les 2 Erin en eruit, over eten en poepen.
NIEUW: 3

op de

kinderboerderij

Wonen in Nederland en de zorg voor ons eten.

Les 4 Eten en gegeten
Les 5 Weet wat je eet!

worden.

(Januari 2012 online)

(Maart 2012 online)

MethodeLink

AANMELDEN: WWW.VEETEELT.NU
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D ieren

en energie

D

ieren hebben geen
energiecentrales op kolen
en geen discussies over
kernenergie.
Ze maken wel gebruik van
energie en krachten uit de
natuur. Welk dier maakt
waar gebruik van?
Weet je ook hoe?

Van wie is de vacht?
V ul de juiste letter in bij het
juiste dier.

Zet de volgende soorten
energie onder de juiste
dieren:
Zonne-energie
Waterkracht
Windkracht
Biomassa
Energiebesparing

k heb lekker warme
A: Ikrulletjes,
maar in de

lente gaat mijn jasje uit,
anders krijg ik het veel te
warm.

a mij maar niet aaien!
B : GAnders
krijg je pijn. Mijn
vacht beschermt me
tegen vijanden.

ijn jas is niet zo lekker
C: Mzacht.
Om af te koelen
neem ik een lekker
modderbad.

k heb geen haren. Toch
D : Ihou
ik het lekker warm
dankzij mijn donzen
binnenjas.

borstel		
dekveren		
donsveren		
haren			
D R
huid			
G O
jas			
pels			 A V
rui			 A A
scheren
L C
schild
schubben		 M H
IJ T
slijmlaag
stekels
L I
vacht
S S
vervellen
J A
vetlaag
warm
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1. Va r

A.

en

Close-up
W e hebben een close-up
van een paar huidbedek-

2 . Pad

kingen gemaakt.
Bij welke foto hoort welke
close-up?

3. H amster

1
2
3
4

O plossing:

C

=
=
=
=

l
4. Eze

Rebus

B

D

W

elk spreekwoord staat
hier?
Het betekent: “hem
prikkelen, dingen zeggen
die hem onaangenaam
zijn”.
Neem je dit letterlijk:
Hier houden de dieren
meestal niet zo van!
De antwoorden staan op pagina 10.

ie +

r=t

-n

o = ha

-k

- ik

e i = ij

d=k
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Deventer actief met af val
B

ij kinderboerderij De Ulebelt
in Deventer gaat de mest uit
de stallen op grote composthopen. Die compost wordt
weer gebruikt in de verschillende tuinen op het terrein.
Om te leren hoe mensen in
hun eigen tuin compost kunnen maken en gebruiken,
geeft De Ulebelt informatie
en verzorgt cursussen. Zo
heeft De Ulebelt ook het
zogenoemde Bokashi-project
uitgevoerd, waarbij inwoners
een emmer kregen voor hun
groenafval. Dat werd via een
fermentatieproces omgezet in
organische bemesting. “Daarvoor is veel interesse,” vertelt
directeur Kor Braams.
De kinderboerderij is ook een
van de plekken in Deventer

waar mensen hun luiers kunnen afgeven. Die gaan naar
een vergistingfabriek, waar
ze er biogas en compost van
maken. Daarmee slaan de
inwoners twee vliegen in één
klap: de eigen vuilcontainer
raakt minder snel vol en de
luiers worden hergebruikt.
Braams: “Verder hebben we
lespakketten over afval en
hebben we een groot evenement gehouden over wat je
met restproducten kunt doen,
met als inzet de afname van
het restafval.”
De Ulebelt in Deventer zet
tijdens evenementen de afvalpiramide in, zodat ook in
de openbare ruimte het afval
gescheiden ingezameld kan
worden.

1e jaargang uitgave 1 - 2011
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Weervrouw van RTL
Nieuws Helga van
Leur is als moeder van
drie jonge kinderen
regelmatig te vinden op
de kinderboerderij in
haar woonplaats.
“De kinderen vinden het
er natuurlijk leuk. En
ik vind het belangrijk
dat ze vertrouwd raken
met dieren, leren dat
dieren onderdeel zijn
van de natuur en als ze
in de supermarkt lopen,
weten waar de kipfilet
vandaan komt. En dat er
ook dieren opgevangen
worden die elders geen
plek hebben,’’ vertelt
Van Leur.
Helga van Leur is ambassadeur van Urgenda, de
organisatie voor versnelde ontwikkeling van
duurzaamheid en innovatie in Nederland. Urgenda steunt de campagne
Alle kinderboerderijen
Duurzaam! en is initiatiefnemer van de Dag
van de Duurzaamheid.

Urgenda-ambassadeur en
RTL-weervrouw Helga van
Leur. Foto Nick van Ormondt

“Ik geef veel lezingen
over het klimaat. Er zijn
steeds meer mensen op
deze kwetsbare aarde
die gebruikmaken van
de natuurlijke hulpbronnen. Maar die zijn niet
oneindig. Daarvan moeten we ons bewust zijn.
Bij Urgenda zijn heel
veel mensen met positieve ideeën die iets in
beweging kunnen brengen. Je leunt en steunt
op elkaar en samen kun
je veel bereiken.’’

Nieuw leven voor apparaten

D oet het scheerapparaat of

een spaarlamp het niet meer?

Binnenmaas let op plastic af val
L

et op: plastic kan dierenlevens kosten’ staat al jaren te
lezen op borden in de kinderboerderij op het recreatieoord
Binnenmaas in de Hoeksche
Waard. Er staan dan ook

Sinds afgelopen zomer zijn er
ook nog eens knaloranje bakken bijgekomen, speciaal voor
de inzameling van plastic.
Wethouder Wouter Joosten
promoot dat zelfs via Twitter.
Zo helpt de kinderboerderij in
Mijnsheerenland mee aan het
scheiden van afval.

Bij steeds meer kinderboerderijen staat een Wecycleinzamelbak voor kleine elektrische apparaten en kapotte
energiezuinige verlichting.
Wecycle haalt deze apparaten
op en daarna worden ze gerecycled. Veel apparaten krijgen
een nieuw leven door ze eerst
geheel of gedeeltelijk uit
elkaar te halen. Demontage
is nodig om milieuschadelijke
stoffen te kunnen verwijderen en om alle voor hergebruik geschikte materialen zo
‘schoon’ mogelijk te kunnen
scheiden.

De bewoners zijn al langer
gewend aan het scheiden
van plastic. Dus deze bakken
raken ook vol. En de medewerkers van de kinderboerderij gebruiken ze zelf ook,
bijvoorbeeld voor de zakken
van het dierenvoer.

Voordeel voor milieu en
kinderboerderij
De kleine elektrische apparaten apart aanbieden, is dit
beter voor het milieu. Maar u
helpt er ook de kinderboerderijen mee. Via een puntensysteem sparen zij voor nieuwe

genoeg afvalbakken op het
terrein en de medewerkers
krijgen regelmatig complimenten dat het terrein van de
boerderij er zo schoon uitziet.

apparaten, gereedschap, boeken, sport- of spelmateriaal.
En kinderen leren dat elektrische apparaten niet thuishoren in de vuilnisbak. En voor
u is het makkelijk om bij een
bezoek aan de kinderboerderij uw apparaat in te leveren.
Wat mag er in de inzamelbak?
Stelregel: toegestane apparaten zijn kleine elektrische apparaten en elektrische (tuin)
gereedschappen die in een
boodschappentas passen.
Kinderboerderijen met een
Wecycle-inzamelbak zijn
onder meer. te vinden in:
Den Haag (alle Haagse Stadsboerderijen), Leidschendam,
Oosterhout, Rotterdam, Schoterhoeve Haarlem.
Meer informatie is te vinden
op www.wecycle.nl.
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“Kinderboerderijen zijn
van grote waarde. Het
aaien van de dieren,
leren hoe dieren leven;
voor veel kinderen is
het een eerste kennismaking met natuur.
Voor scholen zijn kinderboerderijen een onmisbare schakel in hun
natuur- en milieueducatie. De ANWB neemt
haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid
met NatureWise, een
maatschappelijke
stage in de natuur voor
VMBO-leerlingen. Wij
vragen hetzelfde van
de overheid, dus laat
de kinderboerderijen
niet vallen.”
Guido van
Woerkom
hoofddirecteur
ANWB

Klimaat verandering
dicht bij huis
H

oe kun je zien welke planten en diersoorten in jouw
gemeenten zijn komen wonen
of juist verdwenen? Op veel
kinderboerderijen in het land
staan Natuursmoelenbomen.
Daarin hangen een soort
vogelhuisjes met kaartjes:
verdwenen zoals de kemphaan of zijn gekomen, zoals
de ijsvogel. Bezoekers kunnen
door een spleetje gluren en
zo zien wat er is veranderd.
Bij de stichting Milieueducatie
en Kinderboerderij (MEK) in
Oosterhout staat de ‘boom’ in
het educatieve gedeelte.
“Wij houden het nieuws bij
en als er een nieuwe soort
is bijgekomen, hangen we
die erbij. De boom blijft zo
actueel. Het is een concrete
manier om te laten zien wat
ook dicht bij huis het effect
van de klimaatverandering op
de biodiversiteit,” zegt Angela
Knook van MEK.

Ook kleine beestjes zijn nuttig
Z

e zorgen voor een voedzame en luchtige aarde, ze
eten muggen op, ze bevruchten planten. Kleine beestjes
zijn niet eng, maar nuttig,
ook thuis in de tuin. Dat kunnen kinderen en hun ouders
ontdekken in de kleinebeestjestuin op kinderboerderij De
Maten in Apeldoorn.

In de tuin liggen houtwallen en dood hout, staan er
buisjes voor de metselbijtjes,
lekker geurende bloemen en
vlinderstruiken. Onder een
vergrootglas kun je de beestjes goed bekijken.
“Kinderen vinden die beestjes
vaak eng, maar als je uitlegt
hoe belangrijk bijvoorbeeld
spinnen of slakken zijn, kijken ze er heel anders naar,”
vertelt Marieke Koning van De
Maten.
Met de Ecokids heeft ze ook
een insectenhotel gebouwd
met een egelverblijf onderop,
een waterbak voor vogels bovenop en daartussen houten
schijven, holle buisjes gevuld
met takjes en andere materialen waartussen insecten zich
kunnen nestelen. “Kinderen
kunnen zo’n plekje ook in hun
eigen tuin maken.’’

Oplossingen Slim bezig!: Dieren en energie

Foto Hans Kraaijkamp

Moestuin midden in Utrecht
assen vol sla en groenten
dere kinderboerderijen in
Tnemen
Utrechtse schoolkinUtrecht zijn er moestuinen
deren trots mee naar huis van
hun educatieve moestuin op
het terrein van stadsboerderij Griftsteede. Het hele jaar
door tuinieren de kinderen
en de oogst mogen ze thuis
opeten. Vaak maken ze op de
boerderij samen ook een soep
of kruidenboter met verse
kruiden uit de tuintjes.
“Om te stimuleren dat ze de
groenten thuis ook gebruiken,
geven we een kaart mee met
eenvoudige recepten, zoals
andijviestampot of courgettesoep. Zo leren ze ook dat
groente en fruit eten gezond
is,” zegt Maarten van Deursen
van Griftsteede. Kinderen die
heel enthousiast zijn, krijgen
als Tuinbikkel extra les en
houden soms jarenlang hun
tuintje bij.
De Griftsteede heeft ook
vrijetijdstuintjes: een volwassene kan hier met kinderen
tuinieren en zijn liefde voor
alles wat groeit en bloeit
overdragen. Ook bij de an-

voor schoolkinderen.

“Het is belangrijk dat
kinderen dichter bij de
natuur komen te staan,
niet alleen met kennis
maar ook met lijf en
leden. Het mooie aan
kinderboerderijen is dat
er ook volwassenen komen. Het is een prachtig
vertrekpunt om mensen
te laten nadenken over
duurzaamheid.’’
Jan Habets,
Plant Publicity Holland/
De Groene Stad

Twitterende
kinderboerderijen
V

eel kinderboerderijen gebruiken sociale media zoals
Twitter om bezoekers en belangstellenden te laten weten
wat er allemaal gebeurd.

Kleuren maar!
Vind je het leuk om te kleuren? Vraag op jouw kinder-

boerderij naar deze kleurplaat.

Al zo’n 30 kinderboerderijen twitteren er regelmatig
op los! Volg hen of volg de
KinderboerderijenCourant
op twitter voor het laatste
nieuws: @kbCourant.

Een kikker maakt gebruik van zonne-energie. Het is een koudbloedig dier, zonder
warmte van de zon kan hij niet op temperatuur blijven.
Een vis maakt gebruik van de kracht van het water. Hij heeft een gestroomlijnd
lichaam en maakt gebruik van de stroming van het water.
Een vogel maakt gebruik van de wind en de thermiek in de lucht om te vliegen.
Een worm gebruikt biomassa, dat is namelijk zijn eten. Hij leeft van afval, zoals
bladeren, uit de natuur.
Woordzoeker: Isolatie
Rebus: iemand tegen de haren in strijken
Van wie is de vacht?: A= schaap, B = egel, C = varken, D=kip
Close up: 1 = C, 2 = A, 3 = B, 4 = D
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Haal de zon in huis met Horizon!
• Wek uw eigen energie op
• Bespaar op energiekosten
• Verlaag CO2-uitstoot
• Help mee aan de verbetering van het milieu.
Horizon biedt de mogelijkheid aan particulieren
en bedrijven om zelf zonne-energie op te
wekken door het plaatsen van zonnepanelen.
Op deze manier bespaart u op energiekosten en draagt u bij aan de CO2 reductie.
De terugverdientijd ligt rond de 10 jaar voor huishoudens, terwijl de levensduur
rond de 25 en 30 jaar ligt. Zonder subsidie!

Horizon is gevestigd in Dordrecht en is een initiatief van ondernemers,
die internationaal hun sporen hebben verdiend. Het bedrijf richt zich op
de ontwikkelingen van duurzame energieprojecten, specifiek gericht op
(fotovoltaïsche) zonne-energie. Horizon investeert, exploiteert en financiert grote
en kleine projecten in zonne-energie in binnen- en buitenland.

www.horizonnrg.nl
info@horizonnrg.nl
010-411 19 93
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Europese Week van de Afvalvermindering.
19 – 27 november 2011. Doet u mee?
Iedere dag produceren we in Nederland zo’n anderhalve kilo afval per persoon. Dat levert jaarlijks een enorme
berg afval op. Gelukkig kunnen we ongeveer de helft van dit afval weer recyclen, maar dan blijft er nog
steeds heel veel afval over wat verbrand moet worden. We kunnen zelf echter heel veel doen om afval
te voorkomen. In veel gevallen spaart u daarmee niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee:
• Koop bewust: duurzame en kwalitatief goede spullen zijn vaak iets duurder in aanschaf, maar gaan ook langer mee.
• Koop niet teveel: het gemiddelde gezin gooit jaarlijks ca. 100 kg goed voedsel weg.
• Consumeer bewust: veel informatie kunt u tegenwoordig digitaal ontvangen in plaats van
per post, zoals reclamefolders, de krant, de telefoongids.
• Denk aan hergebruik: spullen die u niet meer nodig hebt kunnen vaak nog door
een ander gebruikt worden. Breng ze naar de kringloopwinkel.
• Houdt afval gescheiden: afval wat toch ontstaat kunt u scheiden. Kijk bijvoorbeeld
op www.milieucentraal.nl voor de afvalscheidingswijzer.

Samen
pakken we
de afvalberg
aan!

Afval verminderen kan dagelijks, heel gemakkelijk.
Kijk op www.ewwr.eu of op www.milieucentraal.nl voor tips wat
u zelf kunt doen.

www.ewwr.eu
De NVRD coördineert namens het ministerie van I&M deze week voor Nederland.

NVRD_adv228x163mm_1368(2).indd 1
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Landelijke campagne:

Alle kinderboerderijen Duurzaam!
Start: 11 november 2011, de Dag van de Duurzaamheid
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www.allekinderboerderijenduurzaam.nl

