Kinderboerderij in cijfers
De branche kinderboerderijen in beeld
De kinderboerderij 'om de hoek' is zo
vanzelfsprekend voor veel mensen. En toch is elke
kinderboerderij anders. Dat maakt het ook lastig om
dé kinderboerderij te typeren. Gelukkig zijn er ook
nog altijd een groot aantal overeenkomsten tussen
kinderboerderijen, zoals natuurlijk de dieren en de
publieke functie. En natuurlijk het doel om dier en
bezoeker met elkaar in contact te brengen.

Kinderboerderij of dierenweide?
Het onderscheid tussen een kinderboerderij is
dierenweide is in sommige gevallen lastig. De ene
locatie noemt zichzelf een dierenweide, maar is
eigenlijk een kinderboerderij. En andersom. De
vSKBN hanteert de definitie dat locaties die niet of
beperkt toegankelijk of geopend zijn voor het grote
publiek, maar wel gelegen op openbaar terrein
(zoals een stadspark) omschreven kunnen worden
als dierenweides. Kinderboerderijen kennen ruimere
openingstijden waarbij het publiek écht op het terrein
kan en meestal ook echt tussen de dieren kan komen.
In dit artikel gaat het om zowel de kinderboerderijen als
de dierenweides.

Hoeveel kinderboerderijen zijn er in
Nederland?
Er zijn geen precieze getallen van het aantal
kinderboerderijen in Nederland. Er is een grote
diversiteit onder kinderboerderijen. De ene locatie
omschrijft zichzelf al als kinderboerderij, als er twee
geiten en een groep konijnen te knuffelen is. De andere
kinderboerderij is een professionele organisatie met
dierverzorgers en educatieve medewerkers in dienst.
Bij de vSKBN zijn 462 locaties bekend van dierenweides
en kinderboerderijen. Deze locaties zijn te vinden op de
website onder het kopje ‘Waar in de buurt?’
Op het kaartje hierboven is de verdeling ze zien per
provincie. De meeste kinderboerderijen zijn te vinden
in Noord-Holland en Zuid-Holland, gevolgd door
Noord-Brabant. De minste kinderboerderijen zijn te
vinden in de Noordelijke provincies en in Zeeland.
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Hoeveel bezoekers komen er?
Het aantal bezoeken aan kinderboerderijen op
jaarbasis wordt geschat. Van 125 kinderboerderijen en
dierenweides zijn de (geschatte) bezoekersaantallen
bekend. Van deze kinderboerderijen heeft 33,6%
een bezoekersteller, de andere locaties hebben een
schatting gemaakt van het aantal bezoekers.
Per kinderboerderij komt het gemiddelde uit
op bijna 55.000 bezoeken per jaar. Voor alle 462
kinderboerderijen ligt het aantal bezoeken daarmee op
25,4 miljoen per jaar (!). Dat zijn behoorlijke aantallen!

Waar is de kinderboerderij te vinden?
De meeste kinderboerderijen hebben een belangrijke
functie in de wijk, stad of dorp. Vaak zijn ze dan ook
midden in een wijk of aan de rand te vinden.
Midden in een stad /dorp

33%

Aan de rand van een woonwijk/stad/dorp

27%

In een park

29%

Anders

11%

Hoeveel mensen werken er?
Op de kinderboerderijen zijn zo’n 2.000 werknemers
in dienst, zowel fulltime als parttime. Het gaat om
ongeveer 1272 FTE. Daarnaast werken er ruim 1.800
cliënten op kinderboerderijen, vaak als dagbesteding.
Ook zijn er vele vrijwilligers actief, met name bij de
stichtingen en verenigingen. In totaal zijn er bijna 6400
vrijwilligers actief op kinderboerderijen.

BRANCHEORGANISATIE:

Wie beheert de kinderboerderijen?

Welke dieren worden gehouden?

Onder de beheersvorm wordt de ‘eigenaar’ of beheerder
van de kinderboerderij verstaan. In praktijk is dit vaak
een stichting, zorginstelling of de gemeente. Hierbinnen
zijn ook nog eens combinaties mogelijk, zoals een
gemeentelijke kinderboerderij die beheerd wordt
door een ‘vrienden van’ stichting. Of een dierenweide
waarvan de grond eigendom is van de gemeente,
de dieren in het weekend verzorgd worden door
vrijwilligers van een stichting en doordeweeks door
cliënten van een zorginstelling.

Op vrijwel elke kinderboerderij zijn geiten, schapen,
kippen, konijnen en ander kleinvee te vinden. Hieronder
een overzicht van de dieren die gehouden worden op
kinderboerderijen. Opvallend is dat in 2005 er minder
koeien en varkens gehouden werden. Waarschijnlijk
heeft dit te maken met de dierziekte-uitbraken (MKZ,
varkenspest) in de jaren hiervoor.

Beheersvorm
Gemeentelijk
Vereniging

21%
3%

2005

2012

Paardachtigen

72%

65%

Runderen

42%

69%

Varkens

69%

81%

Schapen

93%

98%

Geiten

98%

100%

Stichting

41%

Kleinvee

96%

-

Zorginstelling

25%

Konijnen en knaagdieren

n.b.

100%

Onderwijsinstelling

2%

(Sier)hoenders

n.b.

96%

Particulier

1%

Watervogels

n.b.

65%

Recreatie-instelling

6%

Duiven

n.b.

69%

Overig

1%

Anders, namelijk o.a. siervogels,
reptielen, kat, damherten

n.b.

40%

Hoe worden kinderboerderij getypeerd?
Kinderboerderijen worden op verschillende manieren
getypeerd. Hieronder is de verdeling van de typen
kinderboerderijen te vinden. In praktijk is een
kinderboerderij en stadsboerderij hetzelfde, alleen de
naam is anders. Ook hier zijn er weer vele combinaties
mogelijk. Zo zijn er dierenparken waarin een
kinderboerderij te vinden is, maar ook NME-centra die
nauw samenwerken met de kinderboerderijen en onder
hetzelfde beheer vallen.
Type locatie
Kinderboerderij

60%

Stadsboerderij

7%

Dierenweide (of hertenkamp)

17%

Dierentuin-/park

2%

NME centrum

3%

Recreatieterrein

5%

Zorgfunctie (primair!)

7%
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Meer weten? Kijk op www.kinderboerderijen.nl

Bezoekers in beeld gebracht
Het Zuid-Hollands bureau voor Toerisme brengt
jaarlijks alle attracties en bezienswaardigheden
in Zuid-Holland in beeld. Tot voor kort waren er
slechts drie kinderboerderijen die in dit overzicht
te vinden. Momenteel zijn dit er al 15. Bij meer dan
20 kinderboerderijen wordt er een aparte rubriek
aangemaakt. Opvallend is wel dat in de top 25 van ZuidHollandse attracties de eerste kinderboerderij op nummer
21 te vinden is! De top 10 van de rubriek ‘diversen’ bevat
zelfs 7 kinderboerderijen.
De gegevens van het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
worden door vele organisaties geraadpleegd. Door in
deze overzichten terug te komen, wordt het voor meer
mensen duidelijk welke potentie kinderboerderijen
hebben. Kinderboerderijen uit Zuid-Holland die hun
bezoekersaantallen willen toevoegen, kunnen dit melden
via M.vandeWouw@zhbt.nl of kijk op www.zhbt.nl
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