Veiligheid op de kinderboerderij
Bewakingscamera’s en hoge hekken of kan het ook anders?
Dierenmishandeling, diefstal en overvallen. Helaas
hebben ook de kinderboerderijen hiermee te maken.
En dat is vaak zwaar, zeker als het dieren betreft
die gestolen of erger, mishandeld, worden. Maar zijn
bewakingscamera’s en hoge hekken de oplossing of
kan het ook anders?

incidenten kunnen melden.

Mishandeling,
diefstal
en
vandalisme
op
kinderboerderijen zijn (gelukkig) incidenten. Vrijwel
elke kinderboerderij heeft er helaas weleens mee te
maken gehad, maar over het algemeen is het geen
structureel probleem. Als kinderboerderij kun je overlast
nooit helemaal voorkomen, maar je kan de risico’s wel
verkleinen.

Zie je als beheerder groepen jongeren het terrein op
komen die je niet helemaal vertrouwt? Luister dan naar
je onderbuikgevoel en hou ze net iets beter in de gaten.

Onder openingstijden
Als de kinderboerderij geopend is, hoort er altijd
personeel aanwezig te zijn. Niet alleen om vandalisme
of mishandeling te voorkomen, maar ook om de dieren
in de gaten te kunnen houden of om kinderen erop
te wijzen niet achter de dieren aan te rennen. Als een
kinderboerderij geen personeel (beschikbaar) heeft, is
het raadzamer om de openingstijden te beperken dan de
boerderij zonder toezicht open te houden. Een ongeluk
zit in een klein hoekje, zeker als je met dieren en kinderen
te maken hebt. Zorg ook dat je herkenbaar bent als zijnde
medewerker, zodat bezoekers weten waar ze eventuele

Op het terrein is het belangrijk dat er voldoende overzicht
is. Voorkom afgelegen hoekjes of stallen waar je geen
toezicht kan houden. Hou het eventueel omliggende
groen kort, zodat er goed overzicht is.

Buiten openingstijden
Zorg ervoor dat de kinderboerderij - waar mogelijk
- goed omheind is. Het hoeft niet met hoge hekken te
zijn, want de ervaring heeft sommige kinderboerderijen
geleerd dat hoge hekken juist eerder uit lijken te
lokken om eroverheen te gaan. Maak afspraken met
de groenbeheerder rondom de kinderboerderij om
‘open zicht’ op de kinderboerderij te houden. Vraag ook
buurtbewoners een oogje in het zeil te houden en zorg
ervoor dat ze weten waar ze terecht kunnen bij onraad.
De dieren moeten ook veilig zijn, niet alleen voor
ongenode bezoekers, maar ook voor roofdieren. Haal
kwetsbare dieren naar binnen en zorg ervoor dat de
stallen goed afgesloten zijn. Soms is het ook nodig om
de konijnenhokken af te sluiten om te voorkomen dat de
dieren losgelaten worden.

In gesprek met de jongeren
Bij kinderboerderij de Oude Zustertuin waren
er twee zomers achter elkaar incidenten met
hangjongeren. Zij hingen rond in het park,
hadden een grote mond en vielen de dieren
lastig. Konijnen werden losgelaten en de varkens
bekogeld. Het bestuur van de kinderboerderij
ging hierop met de gemeente en de wijkagent
in gesprek om deze incidenten in de toekomst
voor te zijn. Albert Keulen, voorzitter van de
kinderboerderij: “Uit deze gesprekken volgden
een aantal aanbevelingen en actiepunten.
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Camerabewaking en portofoons
Er worden nu een aantal voor de hand liggende
stappen genomen, zoals het plaatsen van borden
artikel 461 ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. Zo
heeft de politie meer bevoegdheid om jongeren aan te
spreken. Ook komt er meer verlichting in het park en
zal de wijkagent en de BOA vaker door het park lopen.
Daarnaast worden de buurtbewoners geïnformeerd.
Zij ontvangen een brief waarin wordt gevraagd om
eventuele incidenten of overlast te melden, al dan niet
anoniem.
Vanuit de gemeente is het ook serieus opgepakt. Er zijn
gesprekken geweest met de moskeegemeenschap om
de incidenten te bespreken. Zij hebben ook aangegeven
daarop actie te willen ondernemen. Eigenlijk zijn het
allemaal hele simpele dingen, je gaat met elkaar in
gesprek en neemt enkele maatregelen. Zo willen wij
aankomende zomer overlast voorkomen. Ik heb er alle
vertrouwen in.“

Waakhond en ganzen op het terrein
Bij de Klepperhoeve in Middelburg werd de
kinderboerderij tot vijf jaar geleden (ook) bewoond
door de beheerder. Dat is niet helemaal meer van
deze tijd, daarom is er besloten om een waakhond en
waakganzen aan te schaffen.
Het terrein wordt bewaakt door een Franse waakhond, de
beauceron (zie foto). Dit ras is met een schofthoogte van
circa 70 cm zeker geen hond om zomaar over het hoofd
te zien. Overdag ligt de hond op zijn eigen plek in de
kantine. Na sluitingstijd loopt hij los over het erf. Dat hij
precies weet wat er van het verwacht wordt is duidelijk:
overdag is het een mak lammetje, bij een eventueel
nachtelijk bezoek moeten ook de medewerkers hem
ervan overtuigen dat ze ‘goed volk’ zijn.

Het is al lang geleden dat kinderboerderij De Goudse
Hofsteden te maken heeft gehad met inbraken en
overlast. Voorheen is de kinderboerderij helaas
geconfronteerd met diefstal en vandalisme, vooral
in de wat meer afgelegen bijentuin. Een aantal jaar
geleden zijn er daarom maatregelen genomen die de
kansen hierop sterk hebben verlaagd.
Op een aantal strategische plekken op het terrein
zijn camera’s opgehangen en de gebouwen zijn
voorzien van een alarmsysteem, zowel voor inbraak als
brand (rookmelders). Deze staan in contact met een
beveiligingsbedrijf. “Uiteraard houden we zelf overdag
goed toezicht”, licht beheerder Sandra Harkes toe. Zo
hebben de medewerkers en vaste vrijwilligers portofoons
op zak, waarmee zij onderling communiceren. Op
deze manier kunnen we elkaar direct op de hoogte
brengen als er iets aan de hand is en tijdig ingrijpen.
De camerabeelden zijn zichtbaar op kantoor. Zo kan er
meegekeken worden naar de situatie op het erf.
Ook de gunstige ligging helpt mee aan een veilige
kinderboerderij. Zo is het gehele terrein omringd
door sloten. Doordat de kinderboerderij als het ware
op een eiland ligt, is dit een drempel om het terrein
onuitgenodigd te betreden. Rondom het terrein liggen
woonwijken en het voorhuis is bewoond. Dit zorgt
ervoor dat er ook veel sociale controle is, ook buiten de
openingstijden. Mocht onverhoopt toch ’s nachts het
alarm afgaan, dan is de beveiligingsdienst of hulpdienst
snel ter plaatse. Hierdoor kan er zowel overdag als ‘s
avonds en ’s nachts gezorgd worden voor een veilige
situatie op de kinderboerderij en voor de dieren.

Tegenover het terrein liggen de weilanden met daarop
de grote grazers. Dat terrein wordt bewaakt door drie
ganzen. En zodra zij aanslaan, slaat ook de hond aan.
Genoeg lawaai dus voor eventuele relschoppers om de
kinderboerderij met rust te laten.
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