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KINDEROPVANG

De betere  boerencrèche
Laarzen aan en lekker door 
de modder banjeren, geitjes 
voeren en hooi scheppen. Op 
een agrarische crèche zijn de 
kinderen veel buiten. Zelfs 
hun bedjes staan op het erf. 

tekst Catelijne Elzes beeld Anouk de Kleermaeker
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Van de ecologische crèche 

en de ouderparticipatie-

crèche heb je misschien 

wel eens gehoord. Maar  

er is nóg een fenomeen  

in opkomst: het agrarische 

kinderdagverblijf. Inmiddels 

zijn er al zo’n 120 boerde-

rijen in Nederland waar je je kind overdag naartoe 

kunt brengen. Veld-Zicht in Hekendorp is er zo een. 

Als je door de weilanden aan komt rijden, voel je 

tussen de knotwilgen, slootjes en springende geitjes 

de rust al over je komen. Binnen in het kinderdag-

verblijf is het gewoon een herrie hoor, maar dat 

hou je natuurlijk als je twaalf peuters bij elkaar 

zet. ‘Al hebben ze hier wel minder ruzietjes met 

elkaar dan op een reguliere crèche,’ vertelt boerin 

en directeur van het kinderverblijf Petra Blom (34). 

‘Omdat hier meer ruimte is. De kinderen kunnen 

zich makkelijker even terugtrekken.’ 

Ruimte is een van de grootste verschillen tussen 

een traditioneel kinderdagverblijf en een agrarisch 

kinderdagverblijf. Petra: ‘Alles is ruimer opgezet. 

Zowel binnen als buiten. Zo kunnen de kinderen 

lekker rondstruinen en hoeven de babygroep en  

de peutergroep de buitenruimte niet te delen.’ 

Rondje boerderij
De buitenruimte is afgesloten, zodat de kinderen 

niet zelf naar dieren of in slootjes kunnen rennen. 

Dit gebeurt alleen onder begeleiding. De natuur,  

seizoenen, het leven met dieren, de kinderen op 

Veld-Zicht krijgen er veel van mee. Elke dag, ook 

als het regent, doen ze een rondje boerderij. Eerst 

oud brood geven aan de eenden en de geitjes, dan 

naar de koeienstal om hooi te scheppen en kijken 

hoe de koeien worden gemolken. Weliswaar met  

de robot, maar dat is hoe het tegenwoordig gaat. 

‘In de lammertijd 
nam iedereen 

eerst een kijkje  
in de schapenstal’

KINDEROPVANG

Petra: ‘Bezig zijn met de natuur is deel van ons peda-

gogisch beleid. Kinderen die hier op de crèche hebben 

gezeten, kennen de bloemen niet alleen van plaatjes, 

ze hebben ze in hun hand gehad. Ze weten dat melk 

van de koe komt en wanneer schapen hun lammetjes 

krijgen. In de lente mochten ze steeds in de stal kijken 

of er een lammetje was geboren. Zelfs ouders keken 

eerst bij de schapen voordat ze op de groep kwamen.’

Op een boerderijcrèche kunnen de kinderen wel tegen 

een stootje, dat leren ze snel. Je wordt een keer door 

een kip gepikt en dat is vervelend, maar dan weet je 

wel dat kippen kunnen pikken. Een van de dreumesen 

is bang voor de grote koeien. De leidster pakt zijn hand 

vast, maar tilt hem niet op. Ze stampen samen lekker 

hard door de stal, dat helpt. Bij de babygroep staan 

er drie bedjes in de buitenlucht, waarin de kinderen 

afwisselend slapen. Zelfs als het vriest. Petra: ‘Wel 

met muts en handschoenen, in een dikke slaapzak 

onder twee dekens, maar toch. De peuters slapen  

ook graag buiten. ’s Morgens overleggen we met ze 

wie wil en wie er lang niet aan de beurt is geweest.’ 

Een ander verschil met een reguliere crèche is dat 

kinderen bij Veld-Zicht meer mogen dan gemiddeld. 

Gaan ze naar buiten, dan krijgen ze een overall en 

laarzen aan en mogen ze door de modder stappen of 

zich vies maken in het stro. Natuurlijk komen ze ook 

in aanraking met dierenpoep. ‘We vertellen de ouders 

van tevoren dat ze niet bang hoeven zijn voor bacte-

riën, omdat we daar op een verantwoorde manier mee 

omgaan,’ vertelt Petra. ‘Bovendien is het bekend dat 

kinderen die op een boerderij opgroeien, minder last 

hebben van allergieën omdat ze met veel bacteriën in 

aanraking komen. Er is hier nog nooit een kind ziek 

geworden. Wel heeft ons hondje Vicky een keer een 

knauw gegeven. De ouders van het kind reageerden 

relaxed. Ze zeiden: “We hebben zelf voor deze vorm 

van opvang gekozen, dan kan zoiets gebeuren.”’  ❯ 

 

Zo hard sabbelt  
een kalfje.

De kinderen kennen 
de koeien bijna  
allemaal bij naam.

Op de boerderij leef 
je met de seizoenen.
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Leven volgens het landritme:  

lekker scharrelen  
en een beetje 

wegdromen

KINDEROPVANG
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Natuurlijk wordt er extra aandacht besteed aan  

handen wassen en als kleren te vies zijn geworden, 

gaan ze ter plekke meteen in de wasmachine. Mocht 

er onder de dieren een ziekte uitbreken, dan zijn er 

in elk geval gescheiden toegangswegen naar de stal  

en het kinderdagverblijf. Petra: ‘Daarnaast draagt 

Veld-Zicht het Zoönosenkeurmerk, wat aangeeft dat 

een bedrijf verantwoord omgaat met dierziekten.  

Zo verklein je de risico’s voor de kinderen en hun 

ouders zo optimaal mogelijk.’  

Onbezorgd
De meeste ouders kiezen bewust voor een boerderij-

crèche als Veld-Zicht. Ze zijn heel enthousiast. Marcia 

Plomp (32) bijvoorbeeld, de moeder van Joep (3) en 

Fiene (3 maanden), is zelfs een beetje jaloers op haar 

kinderen. ‘Ze hebben het daar zó leuk. Lekker rond-

banjeren, elke dag iets te beleven. De rust, de ruimte, 

de vrijheid, zelf wonen wij niet zo. Ik ben blij dat ik 

ze dit kan bieden. Ik maak me nooit zorgen. Alleen in 

het begin vond ik het nog wel spannend dat Joep met 

drie maanden al buiten lag te slapen. Het liep tegen 

het vriespunt. Toen ben ik naar hem toe gegaan en 

voelde hij heerlijk warm aan. Weg zorgen. Ja, waar-

schijnlijk heeft Joep in drie jaar Veld-Zicht wel iets 

meer torretjes gegeten dan het gemiddelde kind. 

Maar wat maakt het uit?’ •
 

Jouw kind ook op de boerencrèche?
De meeste boeren met een kinderdagverblijf zijn lid van de  
Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK).  
Op agrarischekinderopvang.nl kun je zoeken naar kinderdag- 
verblijven in jouw buurt. Ze zitten door heel Nederland.
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‘Joep heeft hier  
iets meer torretjes 

gegeten dan het  
gemiddelde kind’

Picknickje doen in 
het weiland?

Flink meehelpen  
in de groentetuin.


