Koeien en kinderen
onder één dak
Dat een traditionele veehouderij maatschappelijke meerwaarde kan hebben,
bewijst Willy Verweij, eigenaresse van kinderopvang De Boerderij en De Bergertjes.
Wat begon in de keuken en een omgebouwde stal, groeide uit tot een professionele
opvang voor kinderen tussen 0 en 13 jaar. ‘Hier spelen de kinderen tussen koeien en
schapen en leren zij van de natuur en het leven op een boerderij.’
PRAKTIJK

‘Na de geboorte van mijn zoon verruilde ik
mijn stadswoning in Amsterdam voor de
veehouderij in Weesp’, begint Verweij. ‘Het
plattelandsleven bleek lastig te combineren
met het moederschap en mijn baan als
verpleegkundige. Ik besloot me te bezinnen
op een nieuwe uitdaging. Dat werd het
organiseren van kinderopvang op onze
veehouderij. De activiteiten die we bieden
sluiten aan op de individuele (zorg)vraag.
Wij spreken onze kinderen aan op hun
eigen talenten en ontwikkelmogelijkheden.
Door opvang te bieden in een omgeving
waar kinderen op een vanzelfsprekende
wijze in contact komen met de natuur en
dieren, kunnen we een belangrijke bijdrage
leveren aan hun geestelijke en lichamelijke
groei.’

Twee werelden verenigd
Om een operationele veehouderij uit te
breiden met een kinderopvang, zijn duidelijke afspraken nodig. Verweij legt uit: ‘De
boer moet altijd zijn werk kunnen doen. Als
de koeien in de wei staan en er rijden trek10

kers op en neer, dan lopen we niet met onze
kinderen in het land. Overigens was het in
de jaren negentig helemaal niet gebruikelijk
om kinderen op te vangen op het platteland.’ Desondanks is De Boerderij en De
Bergertjes een groot succes geworden en
slaagde Verweij erin om nog twee opvanglocaties in Nigtevecht en Nederhorst den Berg
te openen. Inmiddels biedt ze professionele
opvang aan 250 kinderen en heeft ze ongeveer 50 medewerkers in dienst.

Multifunctioneel zorglandgoed
Muiden
Op dit moment is Verweij in onderhandeling over een vierde opvanglocatie in
Muiden. ‘Hier willen we een multifunctioneel zorglandgoed ontwikkelen. Een park
met volop mogelijkheden op het gebied van
zorg, kinderopvang en educatierecreatie,
zoals overnachtingen in hooiberghutten of
tipi’s. Ook mensen met een licht verstandelijke handicap kunnen op onze zorgboerderij aan de slag. In een boerenlandwinkel
willen we bijvoorbeeld kaas verkopen die
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door autistische jongeren is gemaakt in
onze eigen kaasmakerij. Verder liggen er
plannen voor een wandelpad langs de
Vecht, een kinderboerderij en een theehuis.
De basisgedachte is dat we het gebied toegankelijk willen maken voor iedereen die in
een natuurlijke omgeving wil werken en
recreëren.’

Plannen stagneren
Het bedrijfsplan is geschreven, gemeente en
provincie zijn enthousiast. Hoewel er in de
regio behoefte aan opvang is en het plan
past binnen de wet- en regelgeving, stagneert de voortgang. Verweij: ‘De grond, de
boerderij en de stallen zijn getaxeerd en de
financiering voor de aankoop van het
gebied is rond. Hoewel de provincie de
gronden heeft bestemd voor zorglandbouw,
blijft het al ruim een halfjaar stil. Bureau
Beheer Landbouwgronden, onderdeel van
EL&I, heeft de verkoop van de gronden
tijdelijk stilgelegd en de provincie doet nu
onderzoek naar de voorwaarden waartegen
de gronden voortaan verkocht kunnen
worden. Maar wij willen verder met onze
ambitie om natuur en mensen dichter bij
elkaar te brengen. Ik hoop dat we hiermee
binnen afzienbare tijd verder kunnen.’
www.kinderopvangdeboerderij.nl

