> Birgit van der Laan

Zonnepanelen op de stallen en een natuurlijke
speelplek voor de kinderen
Speelboerderij Elsenhove is steeds op zoek naar logische verbindingen

Voor we het interview beginnen, biedt Ruud
Oosterhof, teamleider NME, me een kopje thee aan.
Het valt me op dat op het label “Fairtrade” te lezen is.
“Jullie hebben duurzaamheid echt tot in de details
doorgevoerd” merk ik op. Ruud, aangespoord door
deze opmerking, steekt meteen van wal.
“Dat is leuk dat je dat zegt. Daar is een stagiaire van ons
mee bezig geweest. Hij had als opdracht om de catering
te ‘verduurzamen’. We zetten in 2013 in op 50% van de
omzet aan verkoop van duurzame producten en streven
over enkele jaren naar de 75%. We kiezen er bewust voor
om in te zetten op de omzet en niet om het complete
assortiment, omdat je in de winter nu eenmaal minder
verkoopt. We hebben dan meer producten op voorraad
die langer houdbaar zijn. In de zomer verkopen we ook
streekproducten.”

Het grappige was dat de jongens graag wedstrijdjes
wilden doen, terwijl de meisjes wilden ‘chillen’. Met de
wensen van de kinderen in ons achterhoofd gaan we
volgend voorjaar beginnen met de aanleg van een
natuurlijke speelplek. We hebben dit najaar al flink
gesnoeid en er zijn vorig jaar ook een aantal bomen
gerooid. Maar we hebben ook nieuwe boompjes
geplant. Bij de speelplek zetten we bomen die bloeien
in het voorjaar en bessen geven in het najaar. Zo ziet het
er in het voorjaar extra aantrekkelijk uit voor bezoekers
en in het najaar trekken de bessen vogels aan. Op
die manier stimuleren we ook de biodiversiteit in de
omgeving. “

“Jongens doen graag wedstrijdjes, terwijl
meisjes willen chillen”
56 zonnepanelen

Masterplan voor de speelboerderij
“Voor de speelboerderij is een paar jaar geleden een
masterplan geschreven. Daaruit kwam naar voren dat
onze boerderij eigenlijk bestaat uit drie eilanden: de
gebouwen, de speeltuin met de horeca en de weilanden
met de dieren. We voeren nu per eiland veranderingen
en verbeteringen door, maar we zorgen er wel voor dat
er constant verbindingen gelegd worden. De speeltuin
staat dus niet los van de dieren of de gebouwen. Op
het gebied van spelen hebben we aan de bezoekers
gevraagd wat zij willen en de kinderen gaven aan dat ze
avontuurlijker willen spelen en meer uitdagingen willen.
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“Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, is bij
ons de Intentieverklaring Duurzame Kinderboerderij
ondertekend door de wethouder. We kwamen er
vorig jaar achter dat we ongemerkt al veel deden
aan duurzaamheid. We hebben voor de dag van de
duurzaamheid in 2011 een duurzame plattegrond laten
maken. Daarin is van verschillende thema’s te vinden
wat wij doen en ook wat mensen thuis kunnen doen.
Zo hebben we bijvoorbeeld op het dak van de bijenstal
een zonnepaneel liggen. Dan is daar ook elektriciteit en
verlichting en hoefden wij geen kabel dwars door het
weiland te trekken. “

BRANCHEORGANISATIE:

“We doen dus al veel, maar we willen nog veel meer doen. Naar
aanleiding van de ondertekening van het convenant nam de
wethouder van milieu contact met ons op en maakte de afspraak dat
we 56 zonnepanelen op de daken krijgen. Daarmee kunnen we 30%
van onze eigen energie opwekken. Waarom 56? Omdat we niet meer
daken hebben. Ze komen nu op het dak van het hoofdgebouw, de
stallen en de horeca te liggen.
Gemeente Amstelveen heeft ervoor gekozen om zonnepanelen op
de daken te leggen van gemeentelijke gebouwen, zoals het raadhuis.
Maar ook hier op de kinderboerderij, omdat wij een etalage zijn voor
de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Hier ziet iedereen wat
er gedaan wordt en er komen veel bezoekers. Het college van B&W
vergadert hier graag, omdat wij een representatieve locatie zijn waar ze
trots op zijn.”

Zorg voor goede contacten
“Of wij last hebben van de bezuinigingen? Ja, wij merken ook dat er
bezuinigd moet worden. Maar ik heb wel gemerkt dat het echt helpt
als je een goed netwerk hebt. Ik ben aanwezig bij het milieu-overleg
van de gemeente, maar ook bij wijkbeheer en het maandelijks overleg
met de wethouder. Zo weet ik wat er speelt binnen de gemeente,
maar ook waar potjes met geld te vinden zijn. Zo kwam ik er vorig jaar
achter dat er nog geld lag bij de afdeling Spel & Recreatie binnen de
gemeente. Aangezien onze speeltoestellen na vele jaren trouwe dienst
écht aan vervanging toe waren, waren wij hard op zoek naar manieren
om de toestellen te vervangen. Met die afdeling, die
nog geld over had, is toen afgesproken dat zij niet
alleen alle toestellen zouden vervangen, maar ook dat
Speelboerderij Elsenhove
zij het beheer overnemen en dus ook de keuringen
uitvoeren. En wij hebben weer een mooie, maar vooral
Gemeente
Amstelveen
veilige speeltuin. Veiligheid en gestructureerd werken
Organisatie
Gemeentelijk
vinden we belangrijk, daarom zijn we ook hard aan
Aantal medewerkers
4 (3,5 FTE)
de slag met het keurmerk. Niet omdat we er niet aan
Aantal vrijwilligers en
35 vrijwilligers, 1 vaste cliënt en 8
voldoen, maar omdat het een geweldig middel is om
cliënten
cliënten die elke dinsdag komen
aan te tonen dat je het goed doet.”
Grootte
3,4 hectare
“Tijdens de overleggen en in de plannen van de
gemeente ben ik ook constant aan het zoeken naar
koppelingen en verbindingen. Zo was er een project
opgestart over biodiversiteit. Wij hebben hier een
bijenstal en waren daar ook op andere manieren al
mee bezig. Dat project sloot goed aan op wat wij
hier al doen en dus heb ik de Speelboerderij naar
voren geschoven als locatie om het project uit te
kunnen voeren. Onze visie is ook het verbinden en
samenwerken waar mogelijk. “

Aantal bezoekers

100.000 per jaar

Bijzondere dieren

Streven naar zoveel mogelijk
zeldzame Nederlandse rassen

Bijzonderheden

- Spelen is belangrijke functie van
de kinderboerderij
- Duurzame kinderboerderij

Website

www.elsenhove.nl
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>> Vervolg van de vorige pagina
Tijdens de wandeling over het terrein van De Elsenhove worden
we begeleid door Marcel Gerrits, beheerder van de boerderij.
Daarbij kom ik erachter hoezeer er op de speelboerderij
nagedacht is over het beheer, maar ook de keuzes die gemaakt
zijn. Niets lijkt aan het toeval overgelaten te zijn, terwijl de
boerderij toch een harmonieus en logisch geheel is.
Zo zijn er drie verblijven waar konijnen leven, elk op hun
eigen manier. De blikvanger op het terrein is zonder twijfel het
zeshoekige verblijf. Hierin wonen vier verschillende, zeldzame
konijnenrassen. Uiteraard in kleine (voedster)groepen. Verderop
bij de speeltuin is een ander verblijf te vinden met nog enkele
andere rassen. Deze konijnen kunnen de kinderen aaien. In
“Villa Kakelbont”, de vrolijk gekleurde stal met kleine dieren,
zijn tenslotte nog twee kleine konijnen te vinden die geaaid
kunnen worden. Veel werk, zo lijkt het op het eerste gezicht.
Maar bij de Speelboerderij willen ze graag dat de kinderen
helpen met het voeren en verzorgen van de dieren. En dan
blijkt het toch erg handig als er meerdere konijnenverblijven
zijn.
Ook bij de nieuwe kippenren mogen de kinderen helpen
met voeren én natuurlijk het rapen van de eieren: favoriet
bij de meeste kinderen. Via een handige voergang achter de
kippenren kunnen de kinderen bij de kippen naar binnen
gluren. En zelfs over de voergang is nagedacht: deze kijkt uit
op het weiland waar veel weidevogels broeden en in de zomer
de Lakenvelders grazen. Momenteel wordt er dan ook hard
gewerkt aan het aantrekkelijk schilderen van deze voergang om
zo een ‘vogelobserveerpunt’ te maken.
Aan educatie dus geen gebrek op de speelboerderij. Met
prachtige wandschilderingen en speelse educatie kunnen de
kinderen van alles ontdekken op de boerderij.
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