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Ontmoetingspark de Moeshorn

Inleiding
Voor u ligt het ondernemingsplan van de Vereniging
Ontmoetingspark De Moeshorn, opgericht op 19 juli
2022, hierna te noemen “De Moeshorn”.

Ultieme missie
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk
eenzaam en dat geld in sterke mate ook voor Uithuizen. 60 procent heeft geen partner, meer dan de helft
van de inwoners heeft een lage tot gemiddelde opleiding en ongeveer een derde van de inwoners is ouder
dan 65 jaar. Veel voorzieningen zijn ontoereikend en
ook het draagvlak van de overgebleven voorzieningen
is bij een klein aantal bewoners beperkt en de continuïteit van het voorzieningenniveau daardoor onzeker.
De sociale cohesie is te laag
Je kunt eenzaam zijn met veel contacten, zonder gevoel van verbinding en waardering. Herkenning en
erkenning van eenzaamheid is niet vanzelfsprekend.
Het aanpakken van eenzaamheid begint met het leg-

sen naar dieren. Daardoor verdwijnen in hoog tempo
natuurgebieden, sterven diersoorten uit, wordt het
mondiale ecosysteem zwaar belast en ontwricht. Via
educatieve programma’s en in samenwerking met
andere organisaties binnen de gemeente wil de
Moeshorn daar een steentje bijdragen aan de verbetering in de relatie tussen mens en dier.
De Moeshorn wil bijdragen aan het vormgeven van
een sociale leefomgeving door het aanbieden van een
ontmoetingspark dat toegankelijk is voor iedereen.
Daarnaast worden op De Moeshorn verschillende
‘dieren en boerderijdieren’ gehouden en de voorziening hebben een educatieve en recreatieve functie.
Het plan dat voor u ligt is een aanzet tot een ondernemersplan van de Vereniging Ontmoetingspark De
Moeshorn. Vanuit organisatieontwikkeling gezien
bevinden we ons, op het moment van dit schrijven, in
de ontwikkelingsfase van de organisatie.

Behoefte en draagvlak
De inwoners van Uithuizen hebben via een online
enquête aangegeven de behoefte te hebben aan een
plek in het dorp waar mensen elkaar op een recreatieve plek kunnen ontmoeten en waar kinderen kunnen spelen in een natuurlijke omgeving en waar dieren een belangrijke rol spelen. In het hoofdstuk
“Draagvlak onder de bevolking van Uithuizen” wordt
hier nader op ingegaan.

Doelstelling, visie en uitgangspunten
De doelstelling is dat wij voor alle bewoners uit Uithuizen en omgeving een verbindende factor willen
zijn.

gen van contact. En het is van meerwaarde als contacten uitgroeien tot duurzame contacten.

•

Wij richten ons op kinderen door voor verschillende leeftijden uitdagende (speel)faciliteiten
in te richten.

•

Ook zullen bezoekers hun hart kunnen ophalen in de stallen bij de dieren.

Voor (kwetsbare) personen biedt De Moeshorn een
zinvolle vrijetijdsbesteding met als doel om de sociale
•
cohesie te verbeteren.
Respect voor dieren is onder mensen niet altijd voldoende ontwikkeld. Dit heeft geleid en leidt steeds
•
opnieuw tot onzorgvuldigheid in het gedrag van menPagina 4 Printdatum: 15-8-2022

Wij richten ons op ouderen door een ontmoetingsruimte in te richten waar tevens leuke
activiteiten worden georganiseerd.
Wij richten ons op volwassenen die graag in de
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buurt van natuur willen genieten in onze belevenistuinen of graag iets willen leren in de educatieve tuin.
•

In het theehuis willen wij graag vrijwilligers en
cliënten van zorginstellingen inzetten.

•

Wanneer al deze mensen elkaar kunnen ontmoeten binnen de Moeshorn, is deze verbindende doelstelling geslaagd te noemen.

Doelgroepen en doelstelling
De doelstellingen die we met De Moeshorn nastreven
zijn:
•

•

Educatie: hieronder verstaan we alles wat tot
gevolg heeft dat bezoekers iets opsteken. Van
informatieborden tot les- en ontwikkelmateriaal. Maar educatie is ook het kennismaken,
aaien en verzorgen met en van de dieren.
Samenwerking met scholen, peuterspeelzalen
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en kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde.
•

Recreatie: De Moeshorn moet een leuke, aantrekkelijke locatie zijn en gezellig om naar toe
te gaan. De bezoekers komen er voor hun plezier.

•

Samenwerking met campings, bungalowparken en andere voorzieningen voor dagrecreatie
heeft een duidelijke meerwaarde.

•

Sociaal/maatschappelijk: De Moeshorn is een
ontmoetingsplek in het dorp voor bewoners en
anderen. Het maakt dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zonder auto, ook
per fiets of wandelend gebruik kunnen maken
van De Moeshorn en contacten kunnen leggen.

Het is dus meer dan een plek waar
kinderen en dieren elkaar ontmoeten.

Ontmoetingspark de Moeshorn
•

Samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente, steunpunt Minima, Vluchtelingenwerk en
de Voedselbank is belangrijk en kan tot verbreding en verdere ontwikkeling leiden.

•

Therapeutisch/zorg: blijkens contacten die
we hebben gehad met zorginstellingen verwacht men dat door de nieuwe participatiewet er behoefte is aan meer mogelijkheden
voor dagbesteding in de open lucht.

•

Samenwerking met zorginstellingen zorgt
voor een aanbod op maat voor doelgroepen
op steeds meer kinderboerderijen.

•

Leerbedrijf: de Moeshorn kan ook een leerbedrijf zijn voor stagiaires uit het middelbaar
en het hoger beroepsonderwijs.

•

Samenwerking met voortgezet en beroepsonderwijs biedt voordelen voor beide partijen.

•

Opvang: de praktijk bij andere kinderboerderijen leert dat een dergelijke voorziening ook
automatisch opvang biedt voor dieren die
anders elders “gedumpt” worden rond vakantietijd.

•

Samenwerking kan gezocht worden met
dierenartsenpraktijken, asiels en de dierenambulance.

•

Duurzaamheid: het is belangrijk om kinderen (en volwassenen) spelenderwijs met
toepassingen van duurzaamheid in de praktijk in aanraking te laten komen. Toepassingen in de praktijk van alle dag laten zien aan
jong en oud is een belangrijke kans.

•

Samenwerking met alle organisaties en instellingen op het gebied van duurzaamheid,
bijvoorbeeld in het platform Duurzaamheid
kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaamheid.

•

•

jongeren (12 jaar en ouder).

•

(basis)scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang.

•

instellingen (bijvoorbeeld; verzorgtehuizen
met groepen ouderen of groepen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking).

•

deelnemers aan speciale projecten als bijvoorbeeld HALT of werk re-integratie enz.

Onze doelgroepen voor De Moeshorn zijn in feite
•
alle inwoners van de gemeente Het Hogeland en
bezoekers aan onze gemeente voor een vakantie of
anderszins, bijvoorbeeld:
•

gezinnen met (groot)ouders en kinderen (tot
12 jaar).
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De gemiddelde bezoeker is vrouwelijk, tussen de 33 en 39 jaar oud, heeft
twee kinderen in de leeftijd van 1 tot
5 jaar en woont in de buurt. Ze is een
reguliere bezoeker die gemiddeld elke
maand een kinderboerderij bezoekt.
Bij haar bezoek blijft ze tussen de 1
tot 2 uur. Vrijwel altijd komen bezoekers met kinderen naar de kinderboerderij (94 tot 97%). Meestal zijn
dit eigen kinderen of kleinkinderen.
Soms worden vriendjes of oppaskinderen meegenomen.

toeristen en andere bezoekers van buiten.
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Aantal verwachte bezoekers
Het aantal bezoeken aan publieksboerderijen op jaarbasis wordt niet door alle locaties bijgehouden. Sommige boerderijen maken een schatting, anderen hebben een bezoekersteller. Op basis van de beschikbare getallen is het aantal bezoeken per boerderij gemiddeld 56.135 per jaar, variërend van 4.000 tot 175.000 bezoekers. Voor alle 530 publieksboerderijen ligt het bezoekersaantal dan op 29,3 miljoen per jaar. Omdat van
slechts van een kwart van de boerderijen de (geschatte) bezoekersaantallen bekend zijn, spreken we veiligheidshalve over 25 tot 30 miljoen bezoeken per jaar. Het aantal bezoekers van de andere activiteiten waaronder de publieksactiviteiten is lastig in te schatten. Uithuizen heeft nog geen ervaring met dit soort locaties.
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Respect voor mens en dier

Onze strategie voor de komende jaren is gericht op
het zo aantrekkelijk mogelijk houden van De MoesHoe er ook over de waarden en betekenis van (huis) horn voor een breed publiek. Daarnaast willen wij
dieren wordt gedacht (in culturele, economische,
voorzien in een zo breed mogelijk aanbod aan dagbeideologische of godsdienstige zin), het gaat om leven- stedingsplekken, zodat voor iedereen die bij onze
de wezens die respect verdienen. En dat respect
boerderij wil werken een geschikte plek kan worden
komt tot uiting in het bevorderen van goede zorg
gevonden. Daarom blijven wij ook buiten De Moesvoor (huis)dieren en in het vergroten van kennis, inhorn inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen
zicht en vaardigheid van mensen in het omgaan met voor een uitbreiding van activiteiten in de dierverzordieren. De Moeshorn probeert haar doelstelling waar ging en/of het groenbeheer. Hiermee kunnen wij ons
te maken door aan te sluiten bij de leef- en denkwe- aanbod aan werkplekken en de diversiteit daarin verreld van dieren, volwassenen en kinderen. Door acti- der vergroten. Zo spelen wij in op de uiteenlopende
viteiten aan te bieden waarvoor kinderen belangbehoeftes, talenten en mogelijkheden die leven bij
stelling hebben, die zij fijn en interessant, spannend
vrijwilligers en cliënten.
of een beetje eng vinden. Door activiteiten waarvan
Uitgangspunten voor het De Moeszij spelenderwijs het nodige opsteken.

Ontmoetingsplaats
De Moeshorn wil een plaats zijn waar niet alleen de
kinderen graag komen, maar ook ouders, grootouders en alle andere belangstellenden.
De Moeshorn wil een sociale functie in de samenleving vervullen en een prettige plaats zijn waar gratis
makkelijk binnen gelopen kan worden voor een kopje
koffie, thee of fris, gewoon een krantje lezen of gezellig bijpraten. Door De Moeshorn als ontmoetingsplaats te borgen, vergroten wij de mogelijkheden om

horn, de dieren en de veiligheid van
de bezoekers

De Moeshorn heeft een sterke sociale en educatievefunctie. Dit vraagt om openheid over de wijze waarop
er met de dieren op De Moeshorn wordt omgegaan.
Er dient dan ook rekening te worden gehouden met
de volgende zaken:
•

Dieren op de Moeshorn worden gehouden in
een omgeving waarbij zij zo goed mogelijk hun
soorteigen gedrag kunnen etaleren.

DE MOESHORN WIL GRAAG DE HUISKAMER ZIJN WAAR IEDEREEN WELKOM IS EN ZICH THUIS VOELT EN WAAR JE ANDEREN KUNT ONTMOETEN.
ons verder te ontwikkelen tot een plek voor maat•
schappelijke participatie en dagbesteding. In onze
visie is het daarvoor wenselijk ook een beperkt aantal
exotische dieren te huisvesten. Dit vergroot de aantrekkingskracht van De Moeshorn.
•
Onze meer ondernemende activiteiten (horeca, winkel, groenbeheer voor derden, kinderfeestjes) zijn
uitsluitend ondersteunend aan onze maatschappelij- •
ke en sociale doelen. De Moeshorn is en wordt geen
door winst gedreven organisatie.

Strategie
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De dieren hebben voldoende ruime huisvesting die aangepast is aan het aantal, de grootte
en de soort specifieke behoefte van de aanwezige dieren.
Dieren kunnen indien gewenst afgezonderd
van publiek gehouden worden.
De Moeshorn heeft als belangrijke functie
direct contact tussen mens mens en mens en
dier. Op het contact in weides, hokken en
knuffelhoeken is toezicht. Is er geen medewerker aanwezig, dan is er geen mogelijkheid tot
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direct contact met de dieren. De Moeshorn is
alleen open als er een beheerder aanwezig is.
•

•
•
•

•

•

verschijnselen te zien zijn.
Wanneer bezoekers in contact komen met mest en
dergelijke, is het mogelijk dat bezoekers besmet worden met deze zoönose-verwekkers en een infectie
ontwikkelen.

Het beheer van een Moeshorn, de verzorging
van de dieren en de invulling van de publieksfunctie vereist deskundigheid. De beherende
organisatie zorgt voor de inzet van een vakbeDe ‘code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nekwaam beheerder.
derland’ van de Stichting Kinderboerderijen Nederland(SKBN)wordt gevolgd. In deze hygiënecode worAfspraken over de verzorging van de dieren
den een aantal belangrijke handvatten gegeven om
moeten goed vastgelegd worden.
overdracht van zoönose te voorkomen, zoals:
Overpopulatie moet voorkomen worden.
Weiden die toegankelijk zijn voor het publiek worden
Verjonging van de veestapel is nodig om een
regelmatig uitgemest. Wanneer er een aparte eetgegezonde populatie te houden. Vooralsnog
legenheid aanwezig is op de boerderij, moet deze
wordt dit niet bereikt door fokken doch door
schoon en mestvrij zijn.
het aankopen dan wel leasen van dieren.
Er is een gelegenheid om laarzen en schoenen
Dieren moeten goed gezond zijn. Regelmatig
schoon te maken.
controleert een dierenarts de dieren op de
Er is een bord met instructies voor bezoekers over
boerderij.
hygiëneregels en zoönose aanwezig. In de code voor
Op diverse (educatieve) manieren besteedt
hygiëne wordt aangeduid wat er op het bord moet
het ontmoetingspark aandacht aan het welzijn
staan en waar dit geplaatst kan worden.
van en respect voor het dier en de verschillenOp De Moeshorn moet het publiek de handen kunde vormen van het houden van dieren inde
nen wassen met water en zeep en de handen kunnen
veehouderij.
afdrogen met (papieren) wegwerphanddoeken.

HYGIENE
Een goed hygiënebeleid is op De Moeshornvan het grootste belang om besmettingen bij
medewerkers en bezoekers met door dieren
meegedragen ziektekiemen te voorkomen.
Een persoonlijk hygiënebeleid voor zowel
medewerkers als bezoekers is hierbij van
belang, waarbij de nadruk ligt op het goed
wassen van handen met water en zeep, na
contact met dieren, mest en de omgeving
van dieren om zoönose te voorkomen.
Zoönose zijn infectieziekten die overgedragen kunnen worden van dier op mens. Het is
mogelijk dat dieren op de kinderboerderij
een zoönose bij zich dragen zonder dat er
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Huidige situatie

Uithuizen is een dorp met 5500 inwoners, heeft een
winkelstraat met kleine lokale winkeliers en een supermarkt en een andere locatie met drie supermarkten. Er is een hertenkamp met herten, geiten en
kippen.
Het hertenkamp ligt op een mooie locatie, vlak naast
de Borg de Menkemaborg. Het perceel omvat een
flink gebied van 13000m2. Mogelijk uit te breiden
naar meer dan 26000m2. Op deze locatie bevinden
zich een verblijf voor de kippen, geiten, herten, een
heuvel en een langgerekte sloot. Het hertenkamp is
niet voorzien van groenbeplanting. Het hertenkamp
telt momenteel zo’n 5 soorten dieren. Er zijn enkele
grote dieren, zoals herten en geiten en daarnaast wat
kippen.

Het hertenkamp is in eigendom van de gemeente en het beheer en de verzorging van
de dieren is in handen van:

Beheer Park, opstal, overige
dieren en voeding. Just in Case
Baflo

Beheer en eigenaar van alle
hoefdieren. Zorgt ook voor de
afvoer van dieren indien nodig.
Gradiënt Natuurbeheer

Qua ontspanning is bij het hertenkamp een kleine speeltuin aangelegd waar niet heel veel gebruik van
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Een stukje geschiedenis
De geschiedenis van de dierenweide in Uithuizen
Het Natuur en Milieu Educatief Centrum was een
instelling van de gemeente en gaf voorlichting over
natuur en milieu. Het was de moeite waard het centrum te bezoeken maar in juli 2003 werd het centrum
door de gemeente Eemsmond gesloten i.v.m. te hoge
kosten. Vlakbij het centrum lag lange tijd een hertenkamp met een verscheidenheid aan dieren. Begin
2000 is het hertenkamp verplaatst naar de Moeshornweg. Deze locatie is nog steeds in gebruik als
dierenweide.

Bestaande dierenweide
De dierenweide in Uithuizen was een fijne plek voor

zien de vele steunbetuigingen is het voor de inwoners van belang dat dit stukje groen in Uithuizen niet
verloren gaat. Voorwaarde is wel dat het beheer beter georganiseerd wordt.

Opknappen dierenweide
(hertenkamp)
Het doel is minimaal om een aantrekkelijke en levensvatbare dierenweide voor Uithuizen te behouden. Het hertenkamp zal worden opgeknapt, de huidige sloot zal worden uitgegraven. Er moet elektriciteit en water worden aangelegd, het gras moet verbeterd worden en het hekwerk moet
worden aangepakt en aangepast.

Faciliteiten voor kinderen en dieren binnen
de gemeente Het Hogeland
Kinderboerderij in Winsum
Aan de rand van Winsum, op loopafstand van station en bushaltes ligt het
Hertenkamp de Borgstee. Op dit
mooie, ruim opgezette en afgebakende
hertenkamp biedt Cosis dagbesteding
op dinsdag t/m vrijdag. De cliënten
verzorgen dieren, zoals herten, geiten,
varkens, schapen, kippen, eenden en
konijnen, verschonen de hokken en
doen het groenonderhoud in de naastliggende bossen. Verder zijn er nog
taken als beheer kantine, boodschappen doen, bezoekers ontvangen en
rondleiden, hand- en spandiensten
voor het in de buurt gelegen Cultureel
Centrum de Blauwe Schuit en afval
prikken in de omgeving.
vele inwoners van Uithuizen en omstreken, maar is
door de jaren heen verouderd en verwaarloosd. GePagina 12 Printdatum: 15-8-2022

Belevingsboerderij de Zes Grazen in
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Sint Annen
Bij Belevingsboerderij de Zes Grazen zullen door het
jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd
worden. In de vorm van activiteiten voor jong en oud
en verschillende evenementen is er altijd wat te beleven.

beeld de dieren. Moet er een hek gerepareerd worden of een nieuw stuk gaas in de kippenren worden
gezet? Ook de onderhoudsklusjes behoren tot de dagelijkse taken. Er vinden regelmatig activiteiten plaats
voor zowel cliënten als bezoekers.

Kinderboerderij Maatjeshonk in Bedum
Op Kinderboerderij Maatjeshok kunnen mensen met
een verstandelijke beperking uit de omgeving terecht
voor dagbesteding. Zij voeren en verzorgen bijvoor-

Huidige situatie dierenweide

Mogelijke toekomstige situatie

Pagina 13 Printdatum: 15-8-2022

Ontmoetingspark de Moeshorn

Pagina 14 Printdatum: 15-8-2022

Ontmoetingspark de Moeshorn

Van dierenweide naar
Ontmoetingspark
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Er wordt ingezet op meer: een ontmoetings- een andere inrichting van een dierenweide en de verblijven. De dierenpopulatie moet hier goed op aangepark vóór en dóór de samenleving.
Graag nemen we u mee in het verhaal Uithuizen er de
uitbreiding van de dierenweide. Na het lezen van dit
ondernemingsplan is hopelijk duidelijk geworden wat
de noodzaak van de verandering is en welke filosofie
hieraan ten grondslag ligt. Ook willen we u laten zien
hoe de verandering tot uitvoering komt, met welke
partijen samengewerkt gaat worden, of het plan
daadwerkelijk financieel haalbaar is en hoe de verandering wordt aangepakt.

Dierenweide anno 2022

past te worden. Niet alle dierensoorten lenen zich
even goed voor contact met mensen en hebben een
even hoog knuffelgehalte. De inzet is om de Moeshorn volgens deze nieuwe stijl op te zetten zodat het
aansluit bij de maatschappelijke relevantie die een
ontmoetingspark anno 2022 behoort te vervullen

Filosofie voor de nieuwe aanpak

De filosofie voor de nieuwe aanpak wordt gevormd
door zeven pijlers. Hieronder zijn deze pijlers uiteenEen dierenweide is tegenwoordig niet alleen maar
gezet en wordt per pijler een toelichting gegeven hoe
een ‘veld met dieren’. Een dierenweide vervult tegen- deze is verankerd. De uitdaging is om een opzet te
woordig een bredere maatschappelijke functie en
vinden waarbij voor zo min mogelijke gemeentelijke
biedt veel meer activiteiten aan haar bezoekers. Ze is bijdrage Het Ontmoetingspark voor de lange termijn
gericht op onder andere educatie op locatie, recreatie in stand kan worden gehouden en waarbij er zelfs
en ontmoeting. Activiteiten die vorm gegeven kunnen ruimte is om aanvullende activiteiten te ontplooien.
worden door een combinatie van samenwerkingsverbanden en vrijwilligers.

Interactie met dieren
Tevens gaat het om interactie met dieren. Dit vraagt
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Pijler 1
Voor en door de samenleving
Heraan wordt invulling gegeven door het beheer en
de exploitatie van Het hertenkamp over te dragen
van de gemeente Het Hogeland aan het
verenigingsbestuur. Daarnaast is er volop ruimte
voor de inzet van vrijwilligers voor de
ondersteuning en uitvoering van verschillende
taken.

Pijler 2
Werkgebouw met ontmoetingsruimte en
bestrating
De opzet dient zo te worden gekozen dat er
minimaal een nieuw werkgebouw met
ontmoetingsruimte wordt gerealiseerd. Dit verblijf
dient toekomstbestendig te zijn. Daarnaast is er
ruimte om aanvullende activiteiten op te pakken.
Financiering van deze aanvullende voorzieningen
dient te komen vanuit de gemeente, subsidies,
sponsoring, samenwerking, inzet van vrijwilligers en
overige inkomsten.

Pijler 3
Betere toegankelijkheid door plaatsen van een
poort en pad met hekwerk

Het hertenkamp is op dit moment nog niet
toegankelijk voor publiek. Om het publiek in
contact te brengen met de dieren zal een poort
geplaatst worden met een looppad en hekwerk.
Het hekwerk dient zodanig hoog en/of open te zijn
dat de dieren daar niet overheen kunnen maar het
publiek wel de dieren kan aaien. De voorkeur gaat
uit naar een hekwerk van natuurlijk materiaal.
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Pijler 4
Overeenkomst voor minimaal 10 jaar
Om het de exploitatie voor langere tijd te kunnen
waarborgen moet een gebruiksovereenkomst voor
minimaal 10 jaar kunnen worden afgesloten.

Pijler 5
Samenwerken met partners
De Moeshorn dient een voorziening te worden
waar ook andere partijen gebruik van kunnen
maken. Het verenigingsbestuur zal partners zoeken
die een rol kunnen vervullen en gebruik willen
maken van De Moeshorn. Dit kunnen partners zijn
die meedenken over invulling van De Moeshorn
maar denk hierbij ook aan zorginstellingen voor
ouderen en mensen met een beperking en scholen.
Hierdoor wordt tevens op praktische wijze invulling
gegeven aan thema’s als jeugdparticipatie en
kwetsbare groepen. Dit alles zal plaatsvinden onder
toezicht en begeleiding van het Verenigingsbestuur.

Pijler 6
Ieder dier zijn eigen onderkomen.
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Pijler 7
Voldoen aan de wet- en regelgeving
In Nederland zijn naar schatting zo’n 500
kinderboerderijen en dierenweides. Jaarlijks
worden hier bijna 30 miljoen bezoeken aan
afgelegd. Kinderboerderijen moeten, net als ieder
ander bedrijf, voldoen aan de wet- en regelgeving.
Kinderboerderijen hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid naar hun gebruikers, zowel
naar de bezoekers als de mensen die op de
Moeshorn werkzaam zijn. Daarom moet de
Moeshorn aandacht besteden aan het verkleinen
van de risico’s voor de specifieke risicogroepen
(kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen
met een verminderde weerstand) door het nemen
van de juiste hygiënemaatregelen en het geven van
goede voorlichting. Om de veiligheid van bezoekers,
medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en dieren
verder te waarborgen, is het van groot belang dat
kinderboerderijen bewust en systematisch de
kwaliteit en veiligheid van haar diensten (gaan)
beheren. Tevens heeft de Moeshorn een
voorbeeldfunctie op het gebied van dierhouderij en
dierenwelzijn.. Hier draagt het Keurmerk
Kinderboerderijen aan bij.
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DRAAGVLAK ONDER DE BEVOLKING
Ongeveer 14 dagen hebben we de bevolking gevraagd om te reageren op het voornemen
om van de bestaande dierenweide een kinderboerderij te maken en de reacties waren
overweldigend positief.

Steunbetuigingen op Facebook
Op facebook 163 steunbetuigingen

Steunbetuigingen op de website

Op de website 163 steunbetuigingen

Steunbetuigingen via
handtekeningenlijst
18 steunbetuigingen
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Facebook

163

Website

163

Handtekeningenlijst

18

Totaal

344

Aantal sponsors

4

Aantal toegezegde medewerkers

33
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Van dierenweide naar Ontmoetingspark

blijf voor de kippen maken zodat wij ze kunnen opsluiten bij ophokplicht.

Om dit te realiseren wordt ingezet op het versterken
van bestaande en het toevoegen van nieuwe functies
op het gebied van recreatie, educatie en ontmoeting.

De accommodatie dient in goede staat te verkeren.
Om dit te realiseren dient in eerste instantie een
schouw plaats te vinden waarbij de conditie van de
gebouwen in kaart wordt gebracht. Het achterstallige
onderhoud wordt geïnventariseerd en er wordt een
(werk)plan opgesteld om dit achterstallige onderhoud
aan te pakken. Het terrein wordt geïnspecteerd en
waar nodig worden herstelwerkzaamheden verricht.
De in het terrein gelegen kabels en leidingen worden
in kaart gebracht. De accommodatie dient geschikt te
zijn voor de ontvangst van mensen met een beperking. Aanpassingen voor deze doelgroep worden waar
mogelijk aangebracht. De accommodatie dient indien
nodig voor de hygiëne te worden aangepast. Jaarlijks
dient de accommodatie te worden gecontroleerd op

Contact met dieren

Bestaande accommodaties

De Moeshorn zal de mogelijkheid moeten gaan bieden tot fysiek contact met dieren en bewustwording
van de functie die dieren hebben in onze samenleving
(huisdieren, landbouw, voedselvoorziening).

Dierenpopulatie
Ten aanzien van de dierenpopulatie denken wij aan
een zo’n breed mogelijke samenstelling. Huisdieren
met hoog knuffelgehalte en andere boerderijdieren
waaronder geiten, zwijntjes en diverse soorten pluimvee maar ook herten. De dieren moeten van een sterk
en gezond ras zijn en onder elkaar moeten ze een
sociaal gedrag vertonen waardoor het geheel een
prettige uitstraling krijgt. Verder is er het streven om
met behulp van bestaande natuurorganisaties door
middel van het aanplanten van divers groen en het
aanleggen van een vijver een grote biodiversiteit te
genereren. Een opsomming van mogelijke stallen en
gebouwen vind je aan het einde van dit document.

Huisvesting De Moeshorn
De bestaande stal wordt gerepareerd en het werkgebouw wordt nieuw gebouwd. Hierbij wordt rekening
gehouden met het multifunctionele gebruik van het
werkgebouw. Het dak zal voorzien worden van zonnepanelen voor een gedeelte van de energievoorziening. Tevens willen wij in eigen beheer een klein verPagina 21 Printdatum: 15-8-2022

alle veiligheidsaspecten die voor een openbare voorziening van toepassing zijn.

Nieuwe accommodaties
De Moeshorn biedt een ontspannen ontmoetingsplek
voor mens en dier. Om de geborgenheid voor de bezoekers te benadrukken moet worden uitgegaan van
een groot gebouw dat een thuis biedt aan mens en
dier.
Een nieuwe accommodatie maakt het dat De Moeshorn nog meer kan gaan functioneren als centrale
ontmoetingsplek voor ouders met kinderen en ouderen in de wijk maar ook voor de vrijwilligers onderling.

Ontmoetingspark de Moeshorn

Deze accommodatie, het werkgebouw) biedt tevens
ruimte aan een ontmoetingsruimte, voor de vrijwilligers en eventuele gasten zoals bijv. de dierenarts.

Duurzaamheid
De Moeshorn wil duurzaam werken. Op het gebied
van energie, water, groen, afval en biodiversiteit worden activiteiten ontplooid die de duurzaamheid bevorderen. Voor de energie opwekking zal het gebouwe worden voorzien met zonnepanelen en wordt
bekeken waar het aanbrengen van energiezuinige
verlichting mogelijk is. De accommodatie dient verder
kritisch beschouwd te worden op isolatie. Wat betreft
het water wordt bezien of het opvangen en gebruiken
van regenwater tot de mogelijkheden behoren. Wat
betreft het onderhoud aan het groen wordt zo veel
mogelijk gestreefd naar biologische middelen om onkruid te bestrijden. Biodiversiteit is een onderwerp
dat bij uitstek geschikt is als educatief onderwerp.
Gekeken wordt hoe dit kan worden verwerkt in de
lesstof van de scholen. Er dient daarnaast een studie
te worden gedaan naar de mogelijkheden tot biodiversiteit op de boerderij. Ook het opzetten van een
biologische tuin kan hier aan bijdragen.

Materiaal
Binnen en buiten overheerst het gebruik van hout.
Afhankelijk van de situatie wordt het toegepast in

verschillende vormen, bewerkingen, texturen, afwerkingen en kleuren. Het ontwerp toont met een effectieve en rijke integratie van flora en fauna, architectuur en landschap, geborgenheid en gastvrijheid dat
zorg nooit marginaal mag en vooral niet hoeft te zijn.

Ruimtelijke inpassing
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Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid tot het
bouwen tot 100m2.
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Recreatie

richt op kinderen. Daarbij gaat het zowel om kinderen die individueel komen (al dan niet met begeVanuit de missie komt naar voren dat de Moeshorn leiding van ouders, grootouders of anderen) als om
de bewoners een bepaalde vorm van zinvolle vrijekinderen die groepsgewijs komen, vanuit de buitentijdsbesteding, ontspanning en een ontmoetingsplek schoolse opvang, kinderdagverblijven en speciaal
(samengevat in het woord recreatie) wil bieden.
onderwijs. De Moeshorn wordt een plek waar ook
Voor de Moeshorn kan men onderscheid maken
andere doelgroepen dan kinderen met (groot)
tussen een binnen- en een buitengedeelte. Het stre- ouders zich thuis voelen vanwege de laagdrempeligven is om zes dagen in de week De Moeshorn open heid. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen vanuit het nabijte stellen voor bezoek. Op maandag is De Moeshorn gelegen centra zoals De Blinkstede en de Hunsingogesloten voor diverse onderhoudsklussen.
heerd maar ook mensen met een beperking van
Woonlocatie Molenerf en Klinkhamer. Het aanbod
Mindervaliden
varieert van educatiebijeenkomsten (over natuur,
milieu en dieren) tot het maken van een kerststal
rond het werkgebouw. Deze educatiebijeenkomsten
zullen zowel buiten als binnen plaatsvinden. De
Moeshorn wordt extra aantrekkelijk door een klein
gezellig terras met mogelijkheden tot het drinken
van een kopje koffie tot en met het kopen van voer
voor de dieren uit een automaat.
Er kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals
een rondleiding, open dag, maandelijkse themadag,
wedstrijd, prijsvraag en verkoop van certificaten die
mensen bindt met de Moeshorn.

Biologische tuin
De Moeshorn dient ook goed bereikbaar te zijn.
Daarnaast moet er ook een aantal activiteiten per
jaar georganiseerd worden. De laagdrempeligheid
van het ontmoetingspark moet gewaarborgd. Ook
moet het mogelijk zijn om dieren vast te houden en
te aaien onder andere voor het rustgevende effect
wat dat op mensen heeft. Het ontplooien van activiteiten is altijd ingegeven vanuit het belang van het
functioneren van De Moeshorn en dient ook bij te
dragen aan het vervullen van de missie. Daarnaast
mogen de activiteiten er ook toe bijdragen dat er
inkomsten kunnen worden gegenereerd uit verkoop
van producten die vanuit de activiteit kunnen voortkomen.
De Moeshorn wordt een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats, waar allerlei doelgroepen
zich welkom voelen.
Belangrijke trekkers zijn uiteraard de dieren, maar er
worden daarnaast ook leuke, recreatieve activiteiten
aangeboden. Het recreatieve aanbod is primair gePagina 23 Printdatum: 15-8-2022
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Er kunnen fruitkooien gebouwd worden en hiermee
op De Moeshorn te ontplooien. Deze activiteiten zulwordt voorkomen dat de met zorg geteelde gewassen len veelal buiten worden uitgevoerd.
vroegtijdig door onze loslopende dieren worden opBezoekerscentrum
gegeten.
Het bezoekerscentrum wordt niet alleen gebruikt
voor het geven van voorlichting en informatie aan
onze bezoekers of voor het ontvangen van school-

Ideeen

Ganzenpad
Er kan een ganzenpad worden gerealiseerd, waarbij
kinderen spelenderwijs, door het spelen van een ganzenbordspel, van alles leren over ganzen.

Blote voetenpad
Denk aan een blote voetenpad waarbij kinderen kunnen ervaren hoe het voelt als je met blote voeten
over diverse ondergronden, zoals steen, zand, schelpen enz. loopt.

klassen. Diverse organisaties maken gebruik van het
bezoekerscentrum voor het geven van lezingen of
cursussen of voor het houden van vergaderingen.

Tentoonstellingsruimte
Er zal gewerkt worden aan permanente tentoonstellingen van kunstenaars en organisaties die raakvlakken hebben met het doel en de visie van de vereniging.

Natuur- en milieueducatie
Onderwijsinstellingen en leerkrachten, ook van buiten Uithuizen moeten ons weten te vinden. We zullen
een groot aanbod aan lessen en lesmateriaal aanbieden. In overleg is ook maatwerk mogelijk.
Jaarlijks wordt een onderwijsbrochure opgesteld zowel druk als digitaal die een overzicht geeft van de
mogelijkheden en ondersteuning die wij kunnen bieden. De brochure zal zijn te downloaden via de website en wordt ook een overzicht van het aanbod naar
de scholen in de provincie Groningen gestuurd.

Omdat we streven naar een zo breed mogelijk aanbod van NME-activiteiten, bieden wij ook andere organisaties de mogelijkheid op de Moeshorn activiteiDe Moeshorn wil ruim aandacht gaan besteden aan
ten te ontwikkelen. Wat is er mogelijk: andere verenieducatie gericht op dieren, natuur, milieu en duurgingen, vergaderingen, lezingen en cursussen zoals
zaamheid, in samenwerking met andere actieve instellingen in Het Hogeland en omgeving. Veel educa- moestuincursussen; maar ook een de Stichting Hulphond met puppy trainingen of knutselmiddagen en
tieve activiteiten kunnen op scholen worden uitgevoerd, maar nog leuker kan het zijn om de activiteiten educatieve cursussen.

Educatie
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Samenwerkingspartners
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Inleiding
De Moeshorn zal worden beheerd door vaste vrijwilligers en minimaal 1 fte als vaste kracht in de rol van
coördinator. Op dit moment zijn er al kandidaten die
deze rollen kunnen invullen.

even een wat grotere investering nodig is.

Fondsen
Er zijn ongeveer 40 fondsen geïnventariseerd die
mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming en exploitatie van de Moeshorn

Er zijn voldoende aanmeldingen voor ondersteuning
bij de uitvoering van het beheer en de verzorging van
de dieren. Deze ondersteuning kan tevens ingezet
worden bij de aanvullende activiteiten op het gebied
van educatie en recreatie.
•

Participanten (deelname, donaties en sponsoring)

Deze ondersteuning wordt opgepakt door de scholen •
en de overige vrijwilligers, maar biedt tevens een
kans voor instellingen in de samenleving waardoor
de maatschappelijke functie wordt vergroot. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met diverse partijen uit de samenleving.

Bewoners uit Uithuizen
Bedrijven en organisaties uit Uithuizen

Partners en subsidiegevers

•

De Menkemaborg en andere horecagelegenheden voor deelname aan de horecafunctie

•

Cosis: Stelt mensen beschikbaar voor wie het
erg belangrijk is dat ze gewoon mee kunnen
doen in de maatschappij. Leuk en nuttig werk
hebben. Andere mensen ontmoeten. Een dagritme hebben. En waar mogelijk werken aan
herstel. Als ze daarvoor de kans krijgen.

•

Stichting Werk Op Maat: Stichting Werk op
Maat is opgericht in 1988 en heeft sindsdien
ruime expertise opgebouwd. Wij zijn sterk in
het praktisch en daadkrachtig aan de slag gaan
met hulpvragen van onze deelnemers en opdrachtgevers.

Voor de ontwikkelingen en werkzaamheden zal contact worden gezocht met:
De gemeente Het Hogeland voor het terrein, de vergunningen en mogelijk zelfs een subsidie.

Stichting Groninger Dorpen: Onze missie is het versterken van de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners, zodat zij invloed krijgen op toekomstige ontwikkelingen in hun dorp. Dat doen we door het ondersteunen van initiatieven, het behartigen van belangen, het stimuleren van innovaties en het aanjagen
van kansen van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen en andere organisaties die actief zijn op het
Investeringssubsidie Duurzame energie (ISDE). Met
platteland.
de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) stimuleert de overheid de komende jaren dat NederImpulsloket. Een subsidieregeling vanuit Nationaal
landse huizen en bedrijven minder door gas en meer
Programma Groningen voor inwonersgroepen en
kleine ondernemers met een goed idee waarvoor net door duurzame warmte worden verwarmd.

Investeringssubsidie
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Samenwerking ten aanzien van Vrijwilligers
educatie op de Moeshorn
De vrijwilligers en de medewerkers van Cosis vormen
Voor de samenwerking t.b.v. educatie zal contact
worden gezocht met
•

Scholen binnen Uithuizen en omgeving

•

Andere kinderboerderijen en educatieve centra

•

Maatschappelijke organisaties

•

Zie daarvoor: https://
socialekaartgroningen.nl/gemeenten.php?
gmt=Het+Hogeland

•

Jongerenorganisaties
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de drijvende kracht achter de Moeshorn. Het hebben
van voldoende menskracht en draagkracht is heel
belangrijk om het ontmoetingspark tot volle wasdom
te laten komen. Niet alleen de capaciteit maar ook
kwaliteit speelt daarbij een grote rol. Het is dus niet
alleen zaak om voldoende vrijwilligers te vinden doch
ook die vrijwilligers te werven die ervaring, enthousiasme en kennis inbrengen op allerlei gebied.
Het werven van vrijwilligers dient dan ook voortvarend te worden opgepakt. Het is verstandig om de
opzet rond de vrijwilligers goed te organiseren. Het
werken met vrijwilligersovereenkomsten en het aanwijzen van begeleiders van de vrijwilligers is een
voorwaarde om de vrijwilligers goed en efficiënt in te
zetten.

Ontmoetingspark de Moeshorn

ORGANISATIE EN STRUCTUUR
De nieuwe aanpak is gericht op een ontmoetingspark “vóór en dóór de samenleving”.
Hieraan wordt invulling gegeven door het beheer en
de exploitatie van De Moeshorn over te dragen van
de gemeente Het Hogeland en de huidige beheerders
aan het verenigingsbestuur en de inzet van vrijwilligers voor de ondersteuning en uitvoering van verschillende taken (pijler 1).
In dit hoofdstuk worden de aspecten ten aanzien van
de bedrijfsvoering van De Moeshorn beschreven.
Daarnaast wordt ingegaan op het bestuur, de organisatie, de prognose van de bezoekers aantallen, communicatie en sponsoring.
De Moeshorn wordt beheerd door de Vereniging
Ontmoetingspark De Moeshorn.
De Vereniging is opgericht op 19 juli 2022 met twee
bestuursleden. Er is gekozen voor een vereniging om
de verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor de
leefomgeving met de samenleving te delen in de
vorm van leden. Een verenigingsbestuur is goed in
staat om haar eigen ambitie te bepalen ten aanzien
van de aanvullende activiteiten en hierbij partners en
vrijwilligers te betrekken. Daarnaast kan een Verenigingsbestuur optimaal sponsormiddelen verwerven.
De taak van het Verenigingsbestuur is het beheer van
de De Moeshorn. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

treft dit het eigendom van de grond en de huidige
opstallen. Het eigendom hiervan ligt bij de gemeente.
In overleg met de gemeente worden afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik en eigendom
van de grond door middel van een gebruikersovereenkomst. Daarnaast worden in een uitvoeringsovereenkomst afspraken gemaakt over onder andere het
beheer van de dierenweide.

Onderhoud
Onderdeel hiervan is dat de verantwoordelijkheid
voor het klein onderhoud bij de vereniging ligt. Tevens worden in de overeenkomst afspraken over de
hoogte van het subsidiebedrag en de besteding hiervan vastgelegd. Hier kunnen ook de wederzijdse verwachtingen, randvoorwaarden en de financiële afspraken worden beschreven, zoals de financiële bijdrage van de gemeente aan De Moeshorn de komende jaren, de inbreng van andere middelen en goederen en daaraan verbonden verplichtingen.

Evaluatie
Er zal een periodieke evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de doelstellingen en resultaten. De Vereniging Ontmoetingspark De Moeshorn voert haar eigen
administratie. Om goed te kunnen functioneren heeft
De Moeshorn diverse verzekeringen, zoals een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering. De Vereniging gaat de ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Fondsen stellen deze anbi status vaak als
voorwaarde voor hun bijdrage.

•

Voorzitter

•

Secretaris

•

Penningmeester

•

Bestuursleden

•

Leden

Organisatie

•

Donateurs

Vaste vrijwilligers

•

Sponsorvertegenwoordigers

Relatie met de gemeente het
Hogeland
De Vereniging heeft in twee opzichten een directe
relatie met gemeente Het Hogeland. Allereerst bePagina 28 Printdatum: 15-8-2022

Bij de toekomstige kinderboerderij De Moeshorn
wordt ingezet op zoveel mogelijk vaste vrijwilligers.
Deze vrijwilligers houden de basisvoorziening in
stand.

Vrijwilligers
In de organisatie moet volop ruimte zijn voor de inzet
van overige vrijwilligers. Deze kunnen op verschillen-
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de niveaus worden ingezet, ter ondersteuning van het
bestuur, het ondersteunen bij het beheer en de verzorging en het organiseren van aanvullende activiteiten ten aanzien van educatie en recreatie. Hierbij
wordt gedacht aan inwoners van Uithuizen, experts
op specifieke terreinen, vrijwilligers van verenigingen,
scholen, wijkplatforms en andere instellingen
(vrijwilligers in georganiseerd verband.). De vrijwilligers worden individueel, in werkgroepen of op speciale ‘vrijwilligersdagen’ ingezet voor allerlei werkzaamheden en/of ter ondersteuning van het verenigingsbestuur, zoals:
•
•
•
•
•
•

Om dit te bereiken is het van belang dat er sprake is
van bekendheid, sociale betrokkenheid, verbondenheid en het werven van sponsorgelden.

Websites
De centrale websites: www.uithuizen-online.nl en
moeshorn.nl, waarop feitelijke (basis)informatie staat,
moet altijd up-to-date zijn. De websites kunnen naast
informatie gericht op volwassenen ook elementen
bevatten die kinderen aanspreken zoals spelletjes,
kennisquiz, en dierengeluiden.

Daarnaast moet trots gecreëerd worden bij het bestuur, de medewerkers, de partners en de vrijwilligers
Dagelijks beheer en (klein) onderhoud;
waardoor een positieve uitstraling van hen uitgaat die
De zorg voor dieren;
zij overbrengen op anderen. Met behulp van sociale
De ontvangst en begeleiding van / toezicht op media zoals Facebook en speciale Facebook groepen
kunnen aanvullend nog meer mensen verbonden
bezoekers;
worden aan de Moeshorn. Ook zal er regelmatig graHet opzetten en uitvoeren van recreatieve actitis publiciteit rondom nieuwtjes, activiteiten en interviteiten en evenementen;
views plaatsvinden door middel van bijvoorbeeld
Het opzetten en uitvoeren van educatieve acti- persberichten in de lokale dagbladen, de lokale televisie en tijdens de openbare bijeenkomsten.
viteiten en evenementen;
Pr, marketing, communicatie en (integer en
vakkundig) gebruik van sociale media;

Sponsoring

Voor de aanvullende activiteiten kan ingezet worden
Het opzetten en onderhouden van een website
op sponsoring. De grootste kans ligt bij sponsoring in
en ICT middelen;
natura. Dit kan voor beheer en onderhoud, maar ook
•
Ondersteuning van het bestuur bij de interne
voor de uitvoering van aanvullende activiteiten en
organisatie en exploitatie.
aankoop materialen (waaronder bijv. terrasstoelen,
beplanting en natuurlijk materiaal). Bij beheer en onderhoud zou gedacht kunnen worden aan het opknappen van de huidige stal en uitbreiding van het
Voor het opstellen van dit ondernemersplan is het
hekwerk. Uiteraard is het mogelijk om met sponsoring
verwachte aantal bezoekers van belang. Het aantal
bezoekers per jaar van de huidige ‘oude’ dierenweide aanvullende middelen te verwerven. Daarnaast zijn er
is naar schatting 1000 per jaar. De bezoekers bestaan verschillende ideeën voor zoals verkoop van dierenvoer, adopteer een dier of adopteer een dierenvervoornamelijk uit (groot)ouders met kinderen. Een
blijf.
voorzichtige schatting is dat het aantal bezoekers
•

Prognose bezoekersaantallen

ruim zal stijgen omdat het nieuw en anders van opzet
is. Uitgangspunt voor het aantal unieke bezoekers per
jaar is 10.000 waarbij het uitgangspunt is dat door de
vele educatieve en recreatieve mogelijkheden de bezoekers meerdere keren de Moeshorn zullen bezoeken.

Communicatie en promotie
Het doel is om de bezoekersaantallen te vergroten.
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FINANCIELE HAALBAARHEID
Zonder sponsors, donateurs en leden is niets mogelijk
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Huidige kosten

Adoptie dier

Inzicht in de huidige kosten is niet voorhanden. Deze
zijn bij de gemeente bekend maar zijn uiteindelijk
voor dit plan niet echt van belang. Met de gemeente
zijn toekomstige (beheers)afspraken veel belangrijker. Deze zullen moeten gelijke tred moeten houden
met zowel de ambities van de Moeshorn, het draagvlak onder de bewoners en de draagkracht van de
geldgevers zoals sponsors, fondsen, donaties en
eventueel de overheid.
De kosten nu zijn onder meer voor het voer, hooi en
stro voor de dieren, bescheiden onderhoud van de
hokken en sloot. Het huidige verblijf is geen beeldbepalend object van De Moeshorn maar dient wel te
worden opgeknapt en aangepast aan de wensen van
de nieuwe vereniging. Het voer en stro wordt opgeslagen in een schuur bij de aanliggende boerderij.
Deze opslag behoort toe aan de bewoner van de
nabijgelegen woning. Ter vervanging van deze schuur
dient een nieuw werkgebouw gebouwd te worden.
Ook de toegang tot de voorraad dient goed te zijn
geregeld.

Adopteer een dier of geef adoptie als cadeau. Een
dier adopteren heeft o.a. tot doel meer mensen te
betrekken bij De Moeshorn om meer financiële armslag te krijgen. Met het adopteren van een dier helpt
het adoptie baasje bij de verzorging van het dier. Zo
draagt hij/zij bij in de voerkosten, kosten voor zaagsel, stro, onderhoud en verbetering stallen en hokken. Het adoptie baasje ontvangt een certificaat en
een informatieboekje over zijn dier

Inkomsten
Het uitgangspunt is om bijdragen en/of subsidies van
derden (te verkrijgen om de investerings- en structurele kosten te dekken. Dit dient geheel kostendekkend te zijn.
Inkomsten bestaan, naast bijdragen door fondsen)
uit eigen inkomsten uit verkoop van voerzakjes en ijs,
giften, donateurs. Mogelijkheden om meer inkomsten te genereren wordt onderzocht. De Moeshorn
zal actief aan de slag gaan en blijven met het vinden
van extra inkomsten uit donateurs, sponsoren en
verhuur van de educatieve ruimte voor kinderfeestjes etc.
Belangrijk blijft het omhoog brengen van inkomsten
uit bijzondere activiteiten. Met een bezoekersaantal
van 10.000 bezoekers per jaar moet het mogelijk zijn
om hierop extra inkomsten te genereren. Doel is om
een groep vrijwilligers te vormen die samen met bestuur en beheer activiteiten gaat organiseren die
geld opleveren. Opbrengsten uit voerzakjes en ijs wil
De Moeshorn verder omhoog brengen door het verbeteren van de bediening.
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Adopteer een dier

20

Prijs per adoptie per jaar

750

Opbrengsten per jaar per
jaar

15000

Adopteer een verblijf
Een bedrijf kan een dierenverblijf adopteren en voorzien van zijn naam
en logo. In overleg
met de bedrijven
kunnen de kosten en
opbrengsten vastgesteld worden.
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INVESTERING NIEUWBOUW
Klassieke L-vorm 21

Investering nieuwbouw
De Vereniging zal de kosten voor de nieuwbouw van
het ontmoetingsgebouw en dierenverblijven middels
bijdragen van ondernemers, fondsen en andere middelen financieren maar aansluitingen voor water,
elektriciteit en riool zijn voor rekening van de gemeente. Tevens is het wenselijk dat de gemeente het
groot onderhoud, vastrecht en verbruik water en
elektra gaat bekostigen.

Het werkgebouw
Volgens bestemmingsplan is een gebouw tot 100 m2
mogelijk.
•

Afmeting 600 x 1200cm met 900 x 600cm

•

Wandhoogte ca 240cm

•

Ca. 38 graden, nokhoogte ca. 500cm

•

Betonbanden fundering, geplaatst op betonstiepen van max. 120cm diep
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•

Douglas kantrechte gevelplanken

•

Douglas kolommen 20x20cm

•

1 stel opgeklampte draaideuren

•

grote glaspui

•

Dakbeschot met oude (gebruikte) gebakken
dakpannen

•

Gemonteerd

•

PRIJS INDICATIE

•

EUR 79.775,00 incl. BTW

•

Prijs is zonder reis- en overnachtingskosten

•

Prijs voor vloer, goten, zolder en schilderwerk
op aanvraag (niet inbegrepen)

•

Prijs voor gemetselde borstwering op aanvraag
(niet inbegrepen)

•

Prijs voor isoleren en aftimmeren op aanvraag
(niet inbegrepen)
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INVESTERINGEN
Investeringsbegroting
Kosten (zie specificatie)
Centrale gebouw
Aankoop dieren
Terrein
Werkplaats
kantoormaterialen
Dierbenodigdheden
Kosten ontmoetingsruimte
Totaal investeringen

€153.000,00
€ 33.200,00
€ 5.000,00
€ 1.200,00
€ 2.500,00
€ 5.300,00
€ 4.010,20

€ 204.210,20

Specificatie investeringsbegroting
Aankoop dieren
Geiten, paarden, herten, kippen, eenden enz.
Parkieten
Alpaca's

€ 30.000,00
€ 200,00
€ 3.000,00

Totaal aankoop dieren
Gebouwen
Hoofdgebouw aankoop
Bouwkosten hoofdgebouw
Zonnepanelen (gedeeltelijk gesponsord)
verblijf kippen en voederbakken
Geitenverblijf met voederbakken
Verblijf varkens
Kippenrennen
Verblijf herten opknappen
Totaal gebouwen
Terrein
Aanplant bomen met bescherming
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€ 33.200,00

€ 79.000,00
€ 50.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 153.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
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VERVOLG INVESTERINGSBEGROTING
Werkplaats
Bezems/dweilen
Onderhoud machines
Tuinslang
Kunstmeststrooier
Klustape
Siliconenspray
Mijnlamp
Mesjes
Totaal werkplaats

€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 1.200,00

Kantoormachines en apparatuur
Kantoormeubilair
Computer, printer aansluitingen
Totaal kantoor en ontmoetingsruimte
Dierbenodigdheden
Hooiruifjes konijnen
Scharensets
Plantensproeier
Voerbakjes + drinkflesjes
Knaagdiermandjes
Longeerlijn en zweepje
Kammen, borstels en hoevenkrabbers e.d.
Schaduwdoek
Vogelspeelgoed
Vliegendekens pony’s
Dierenweegschaal
Hooibal (slowfeeder)
Vogelhuisjes
Binnenvoliére
Hooiruif
Benodigdheden geitenklimrek
Diversen
Totaal dierbenodigdheden
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€ 500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 1.500,00
€ 5.300,00
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VERVOLG INVESTERINGSBEGROTING
Kosten ontmoetingsruimte
Meubilair
Geluid (versterker, boxen etc)
Keukeninrichting
Beamer voor vergaderingen
Scherm/televisie
Planten
Vloerbedekking
Gordijnen

Totaal overige kosten
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€ 700,00
€ 600,00
€ 750,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 1000,00
€ 410,00

€ 4.010,20
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EXPLOITATIEKOSTEN
Inkomsten en uitgaven
Exploitatiebegroting 2023
Omzet (zie specificatie)
Bijdragen fondsen per jaar
Sponsoring en gemeentelijke bijdrage per jaar
Eigen inkomsten
Bijdragen bedrijven middels adopties
lidmaatschappen
300x 10
Totale omzet

€ 50.000,00
€ 63.500,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 156.500,00

Exploitatiekosten (zie specificatie)
Personeelskosten
Huisvestingskosten
verkoopkosten
algemene kosten
Afschrijvingen per jaar
Reserveringen
Dierkosten
Totale kosten

€ 68.850,00
€ 7.400,00
€ 10.500,00
€ 7.850,00
€ 20.421,02
€ 20.421,02
€ 7.650,00
€ 153.092,04

Resultaat
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(zie specificatie)
(zie specificatie)
(zie specificatie)
(zie specificatie)
10% van investering
10% per jaar
(zie specificatie)

€ 11.907,96
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SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN
Specificatie exploitatiekosten

Personeelskosten
Salariskosten

€ 65.000,00

Vrijwilligerstraktaties
Kerstpakketten vrijwilligers (giftcards AH)
Traktatie vrijwilligersbijeenkomst

€ 100,00
€ 500,00
€ 500,00

Nieuwjaarsborrel vrijwilligers

€ 500,00

bestuurskosten
(vergaderkosten)
Werkkleding (t-shirts)

€ 2.000,00
€ 250,00

Totaal personeelskosten

Huisvestingskosten
Kosten organiseren bijeenkomsten

Gas/water/electra
(gemeente?)
Belastingen (WOZ, rioolrecht e.d.)
Dienstverleningskosten ongediertebestrijding
Schoonmaakkosten

€ 68.850,00

€ 2.000,00

€ 0,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 5.000,00

Totaal huisvestingskosten
Verkoopkosten
Inkoop verkoopprodukten/koffie vrijwilligers
Kosten fondsenwerving
Totaal verkoopkosten
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€ 7.400,00

€ 500,00
€ 10.000,00
€ 10.500
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SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN
Algemene kosten
Accountantskosten
Kantoor-, telefoon-, porto/verzendkosten
Verzekeringen
Huishouding
Mestopslag en ophaalregeling
Heffing dierregistraties
Bankkosten
Lidmaatschap SKBN en HVU
Strooizout
Afvalverwijdering
Hostingkosten website
Totaal algemene kosten

€ 200,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 1.500,00
€ 200,00

Dierkosten
Voer
Hooi en stro
Dierenarts en verzorging
Likstenen
Bodembedekking
Totaal dierkosten

€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 150,00
€ 1.500,00

Totaal

€

7.850,00

€

7.650,00

€

93.750,00

Opbrengsten
Sponsors
Gemeentelijke subsidie
Donateurs/sponsors
Donateurs speciale projecten (eigen hok met naam)
Verhuur educatieve ruimte
Verkoop dieren
Opbrengst ijs/frisdrank
Overige opbrengsten + bijzondere Activiteiten
Donateurs 200 * 50
Adopteer dier
20 x 750

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€
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63.500,00
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IS HET PLAN HAALBAAR?
Tekst voor ondertitel
Naar aanleiding van de cijfers en de verwachte participatie van gemeente, fondsen, subsidiegevers donaties mag voorzichtig geconcludeerd worden dat het
plan voorde nieuwe kinderboerderij De Moeshorn op
hoofdlijnen haalbaar is.
Met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan het basisonderhoud van De Moeshorn in stand kan worden
gehouden. Daarnaast worden volop kansen geboden
om meeropbrengsten te genereren zodat er meer
activiteiten geboden kunnen worden die noodzakelijk
zijn voor het goed functioneren van de dierenweide.
Het wordt een dierenweide dóór en vóór de samenle-
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ving waarbij het verenigingsbestuur haar eigen ambitie kan bepalen en daarmee haar verantwoordelijkheid kan nemen. De samenwerkingsverbanden met
de diverse partners moeten nog verder worden geconcretiseerd, maar ook hier is een rol weggelegd
voor het verenigingsbestuur.
Samenvattend hoort een toekomstbestendige kinderboerderij zich te kunnen ontwikkelen als een sociale
onderneming waar aandacht is voor verschillende
behoeften en een breed aanbod (spelen en leren,
ontmoeten, recreëren en participatie.
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DIERENPOPULATIE EN VERBLIJVEN
Mogelijke dieren en verblijven voor de kinderboerderij
Alpaca

tot 150 kilo. Ze hebben een zacht en aanhankelijk
karakter en kenmerken zich door hun statige houding
en markante uiterlijk. Ze hebben lange hangoren (30
centimeter) die in de winter gemakkelijk kunnen bevriezen. In 1982 zijn de eerste Nubische geiten naar
Nederland gehaald.

Wallische geit

Alpaca’s zijn rustige, sterke kameelachtige kuddedieren en komen van oorsprong uit het Andesgebergte
in Zuid-Amerika. De alpaca verschilt van zijn soortgenoot, de lama, door zijn rechte spitse oren. Ze maken
een zacht kreunend geluid, hummen genoemd. Hun
dikke vacht kan verschillende kleuren hebben

Dwerggeit

Wallische geiten zijn groot, sterk, vrij sober, met een
korte kop en hals. Bok en geit hebben een zwarte sik
en horens. Ze vallen op door hun zwart-witte tekening. De bokken hebben opvallende, lange, gedraaide
en steil geplaatste horens. De vacht van een Wallische geit is zeer lang. Deze geit is vriendelijk, heeft
een meegaand karakter en daarom uitstekend geschikt voor verblijf op een kinderboerderij.

Ouessant schaap
Ouessantschapen zijn aanhankelijke dieren die gemakkelijk te hanteren zijn. Het zijn echte kuddedie-

Dwerggeiten zijn klein en staan bekend om hun
speelse en nieuwsgierige karakter. Daarnaast zijn ze
levendig, klimmen graag en zijn aanhankelijk. De
dwerggeit is één van de populairste geitenrassen in
Nederland. Ze hebben een mooie rechte rug met een
buiklijn die naar achteren toe iets afloopt
(wigvormig). De horens zijn vrij klein en naar achter
toe gebogen. Als melkgeit zijn ze niet geschikt.

Nubische geit
De Nubische geit is het grootste geitenras ter wereld.
De geiten kunnen tot 100 kilo wegen, de bokken zelfs
ren en ze kunnen goed wennen aan menselijk gezelschap. In 1971 werd dit kleine schapenras naar Nederland gehaald. Hun wolopbrengst is hoog en bedraagt ongeveer 10 procent van het lichaamsgewicht.
De ooien werpen maar één lam per keer. De mannetjes zijn in het bezit van grote gedraaide horens.

Racka schaap
De Racka staat dicht bij de natuur en is alert, gehard
en sober. Het is een echt kuddedier. Kenmerkend zijn
de V-vormige, spiraalvormige hoorns die wel 60 cm.
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lang kunnen worden. Er is en witte en een zwarte ras- labella is afgeleid van een Argentijnse familie die het
variant. Het ras heeft een unieke uitstraling en een
ras verbeterd heeft.
rustig karakter en is daarom prima geschikt om op De
Koe
Moeshornte houden. Hun dubbele vacht beschermt
Een koe is een vrouwelijk rund. Runderen waren vroetegen kou en warmte.
ger nodig in de landbouw als last- en trekdier en voor
Damhert
de productie van mest en vlees. Pas later werden de
Damherten komen in verschillende kleuren voor. De
runderen gebruikt voor de productie van melk en
meest voorkomende kleur is bruin met witte vlekjes. melkproducten. Koeien kunnen zo’n 15 tot 20 jaar
In de winter heeft het Damhert minder opvallende
oud worden. Runderen grazen tussen de 6 en 11 uur
vlekjes en is de vachtkleur lichter. De mannetjes dra- per dag en snijden daarbij plukken gras af met hun
gen een gewei dat ieder jaar wordt afgeworpen. Dam- tong en een korte kopbeweging.
herten leven in roedels en kunnen in gevangenschap
ruim 20 jaar oud worden. Het vrouwtje werpt rond de Mini varken
Een Mini varken is een verzamelbegrip voor een aanlangste dag altijd haar jong.
tal kleine varkensrassen. Een Mini varken blijft relatief
Ezel
klein ten opzichte van de grote, roze varkens uit de
Ezels zijn hoefdieren die verwant zijn aan paarden. Ze bio-industrie. Mini varkens zijn sociale, gevoelige,
moeten met soortgenoten samenleven om zich
aanhankelijke, grappige, intelligente, communicatieve
prettig te voelen. Ezels zijn niet dom of koppig, maar en zindelijke dieren. Er zijn fokbedrijven die steeds
kleinere minivarkens fokken, deze
worden ook wel ‘microvarkens’
genoemd.

Gottinger minivarken

lieve, aanhankelijke en intelligente dieren die van
aandacht houden. De ezel werd meer dan 5.000 jaar
geleden voor het eerst als werkdier ingezet. Ze kunnen 30 tot 40 jaar oud worden. De draagtijd van een
ezel bedraagt ongeveer 12 maanden.

Het Göttinger varken is in 1960
ontstaan toen professor F. Haring
een Amerikaans minivarken, een
Vietnamees hangbuikzwijn en een
Duits landvarken kruiste. Het ras
werd ontwikkeld aan de Göttinger
Universiteit in Duitsland en voornamelijk gebruikt als proefdier.
Göttingers hebben een korte romp
en kleine, rechtop staande oren.
Ze komen voor in de kleuren bruin, zwart, grijs en
rood.

Konijn

Konijnen behoren tot de haasachtigen en zijn actieve,
slimme en sociale groepsdieren. Het mannetje wordt
bij de konijnen een ram genoemd en het vrouwtje
Falabella paard
Het Falabella ras is het enige miniatuurpaardenras ter een voedster. Een konijn kan grommen, dit doet hij
om zijn territorium af te bakenen. Van nature is een
wereld. Ze zijn wel heel klein, voor velen bieden ze
konijn nieuwsgierig. Door op zijn achterpoten te gaat
een schattige aanblik. Ondanks dat ze zo klein zijn
worden ze toch paarden genoemd en geen pony’s. Ze staan kan hij alles goed bekijken. Ze worden gemiddeld 8 tot 10 jaar oud.
hebben immers de bouw van een paard. Het is een
vriendelijk, intelligent paardje met lef. De naam FaPagina 41 Printdatum: 15-8-2022
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Cavia

(hennen). Een pauwenhaan kan heel hard schreeuwen! Eens per jaar verliest de pauw zijn veren (rui).
Een cavia wordt vaak verward met een marmot,
Als je zo’n veer vindt, brengt dat geluk. Tenminste,
maar dat is een andere diersoort en leeft in de Alpen.
dat denken veel mensen.
Cavia’s zijn gemakkelijk tam te maken waardoor het
knuffelgehalte hoog is. Ze hebben verschillende kleu- Kalkoen
ren en hun vacht is gladharig, langharig of borstel. De
De kalkoen is een opvallende verschijning met zijn
cavia is een sociaal dier en moet daarom niet alleen
rode lellen en aanhangsels aan zijn kop. Net als een
zijn. Ze worden 6 tot 8 jaar oud en het zijn goede
pauw kan het mannetje zijn staartveren tot een waaispeelkameraadjes.
er uitspreiden om zo indruk te maken op de vrouwtjeskalkoenen. Het imposante baltsgedrag is mooi om
Hudson-eekhoorn
te zien. Kenmerkend is het luidruchtige roepen
De Hudson-eekhoorn wordt ook wel rode eekhoorn
(klokken) van het mannetje. De kalkoen is een in Negenoemd. Een verwarrende naam, want zo heet
derland gedomesticeerde vogel.
‘onze’ eekhoorn al. Deze soort is een slag kleiner dan
onze rode eekhoorn en heeft veel kortere pluimen
Chinese knobbelgans
aan zijn oren. Ze hebben een rood-bruine rug en een
De Chinese knobbelgans is de gedomesticeerde vorm
witte staart. De moeder kan 2 tot 8 jongen krijgen
van de Aziatische zwaangans. De zwaangans is een
per worp. Ze communiceren met elkaar door te sjirtamelijk zeldzame soort die voorkomt in Zuidwestpen of te kwetteren. Leeftijd, 7 tot 9 jaar.
Rusland, China en Mongolië. Opvallend is de hangbuik, die bij het vrouwtje groter is dan het mannetje.
Pauw
Ook de zwarte knobbel op de snavel en keelflap

springen in het oog. Ze kunnen heel tam en vriendPauwen behoren tot de familie van de fazantachtigen schappelijk worden.
en vallen op door hun prachtig, gekleurde verenkleed
en de grote sierveren van de mannetjes. De haan zet Keizergans
zijn staart op om indruk te maken op de vrouwtjes
De Keizergans is een middelgrote gedrongen gans die
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van nature voorkomt rondom de Beringzee in Alaska.
Ze zijn overwegend wit en blauwzwart van kleur en
hebben een relatief kleine snavel. Het mannetje en
vrouwtje lijken erg veel op elkaar. De gele poten en
witte staart onderscheiden hem van de Sneeuwgans.
Keizerganzen vormen koppels voor het leven en zijn
winterhard.

Zwarte zwaan
Zwarte zwanen zijn monogaam, ze houden hun hele
leven dezelfde partner. Wanneer ze bedreigd worden
maken ze veel kabaal door met hun vleugels te klapperen en een dreigende houding aan te nemen. Het
nest bouwen ze gezamenlijk, waarbij het vrouwtje ’s
nachts broedt en het mannetje overdag. De broedtijd
duurt gemiddeld 40 dagen. Ze kunnen tot wel 40 jaar
oud worden!

Goudfazant
Het mannetje (haan) van de Goudfazant is opvallend
kleurrijk, waarbij de goudgele kop (met kam) en de
goudgele tot gele onderrug in het oog springen. Het
vrouwtje (hen) is minder opvallend gekleurd. Goudfazanten vliegen erg onhandig. Daarom lopen ze liever
en brengen ze het grootste deel van de tijd op de
grond door. Goudfazanten kunnen in gevangenschap
10 tot 15 jaar oud worden.

Kippen
Kippen zijn sociale dieren die van nature leven in kleine groepjes van een haan, enkele hennen en eventueel kuikens. Binnen zo’n groep heerst een duidelijke
rangorde (pikorde). Kippen nemen graag een stofbad
om hun verenkleed te reinigen van o.a. parasieten.

Volierevogels
Vogels die in een buitenvolière gehouden kunnen
worden zijn heel divers, van kleine prachtvinkjes tot
exotische papegaaien. Er is veel variatie in formaat,
kleur, behoeften en gedrag. De Moeshorn heeft naast
verschillende volières ook een volièreplein, bestaande uit een aantal compartimenten. Er worden alleen
vogels geplaatst die winterhard zijn, zoals valkparkiet,
Kakariki, kanarie en grasparkiet.

Dierenverblijven
Klein stalletje
Een klein stalletje biedt ruimte aan schapen die er
hun jongen krijgen en grootbrengen.

Kerststal

In de maand december wordt dit verblijf ingericht als
kerststal met daarin Jozef, Maria en kindje Jezus. In
de overige maanden kunnen de aanwezige dieren
(koe, geiten en schapen) deze stal gebruiken als overParelhoender
nachting of om er te schuilen bij slecht weer. Het geDe Parelhoen is een warmbloedig dier dat goed tegen bouw doet tevens dienst als kraamstal.
de kou kan. Het onderscheid tussen mannetjes en
vrouwtjes is moeilijk te zien. Hun legsels zijn behoor- Blokhut
lijk groot en kunnen uit zo’n 20 tot 30 eieren bestaan. De Blokhut is het onderkomen van de dwerggeiten.
Parelhoenders zijn goede moeders die goed voor hun Bijna alle geiten hebben behoefte aan een droge
schuilmogelijkheid. De ruimte moet condens- en
kuikens zorgen. Wanneer ze schrikken gaan ze
schreeuwen en springen soms tot 1 meter de lucht in. tochtvrij zijn en goed geventileerd. Wanneer het even
te druk is in de wei kan een dier zich hier in terugtrekZe worden 7 tot 10 jaar oud.
ken of afzonderen.

Eenden

De naam Eend is de algemene naam voor een aantal
soorten vogels uit de familie van de eendachtigen.
Eenden zijn echte watervogels, met zwemvliezen en
waterafstotende veren. Een mannetjeseend heet een
woerd en het vrouwtje heet gewoon vrouwtje. De
gemiddelde leeftijd van een eend is 5 tot 12 jaar. Op
de kinderboerderij zijn, naast Muskus eenden, ook
Carolina- en Mandarijn eenden aanwezig. Het aantal
soorten is wisselend.
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Varkenshok
Dit hok dient als nachtverblijf voor de (mini)varkens.
In de weide ervoor zal een modderbadje worden aangelegd waar de varkens heerlijk in kunnen wroeten.

Buiten voliere
De buitenvolière zal diverse grasparkieten bevatten.
Daarnaast krijgen ze wel eens gezelschap van Agapornissen. In het voorjaar en zomer zijn de grasparkieten
druk bezig met het uitbroeden van de eieren en het
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grootbrengen van de jongen.

Vijver
De vijver van minstens twintig vierkante meter zal
worden gedeeld door Chinese knobbelganzen, Zwarte
zwanen en diverse eendensoorten zoals Muskus een-

groepen kleinere konijnen. De konijnen hebben de
beschikking over een grote buitenren zodat ze ook
naar buiten kunnen. In voorkomende gevallen worden hier vakantiekonijnen ondergebracht.

Konijnenparadijs
In deze ruimte bevinden zich diverse hokken waarin
voornamelijk kleine tot middelgrote konijnen huizen.
De konijnen kunnen geknuffeld worden. Schotten
voor de deur verhinderen dat de beestjes weglopen.

stal
Het onderkomen is onderverdeeld in enkele compartimenten waarvan het achterste deel dient als nachtverblijf voor de varkens en ezels of damherten. Het
voorste gedeelte is voor hooiopslag.

den. In warme periodes zorgt het water van de vijver
voor afkoeling en de dieren gebruiken het om te badderen en te drinken.

Caviastalletje
In deze ruimte worden diverse cavia’s gehuisvest. De
kinderen kunnen binnen op een veilige manier de
cavia’s aaien en knuffelen. Door de grote ramen kun
je goed naar binnen kijken om te zien wat er allemaal
gebeurt

Kippenhok

Werkschuur

De kippenhok zal bestaan uit een aantal compartimenten waarin verschillende kippenrassen worden
gehuisvest met uitloopgaten zodat de dieren de weide in kunnen. In het binnenhoek worden voorzieningen gemaakt zodat de kippen daar hun eieren kunnen
leggen en eventueel uitbroeden.

Deze bevat werkbanken met de benodigde gereedschappen en er is ruimte voor opslag van hooi en
stro.

Overdekte voliere
In de overdekte volière zul je allerlei soorten vogels
treffen. Sommigen kunnen prachtig zingen, anderen
alleen maar schreeuwen. Van kleine prachtvinkjes tot
exotische papegaaien. Er worden alleen vogels in geplaatst die winterhard zijn, zoals valkparkiet, Kakariki,
kanarie en grasparkiet. In het voorjaar en zomer zijn
er veel jonge vogels.

Kleindierstallen
Hierin worden verschillende dieren gehuisvest, met
name de wat grotere konijnen (Vlaamse reus) of
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Voerhok
Hier wordt dagelijks het voer (veelal verse groenten)
voor de dieren bereid.

Zwanenkoepel
Dit overdekte buitenverblijf is het domein van een
koppel Zwarte zwanen. Hier kunnen ze rustig en ongestoord hun eieren uitbroeden. Tijdens de broedtijd
zijn ze minder vriendelijk voor het publiek omdat ze
hun nest fel verdedigen.
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Dieren kunnen een kind
helpen om zich veilig
te voelen. Dit geldt
ook voor oudere
kinderen, waar een
teddybeer of
lievelingsdeken niet
meer aanwezig zijn.
Een dier kan een
actieve, energieke
speelkameraad zijn,

De beschaving van een samenleving valt af te
meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren
Volgens Gandhi begint respect in een samenleving
met het respectvol en humaan omgaan met
dieren. Als je mededogen hebt voor de meest
kwetsbaren op de
wereld is de kans
dat je ook
mededogen hebt
voor de
medemens
groter. Daarmee
neemt de kans op
een geweldloze
samenleving toe.
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