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Kinderboerderij
Binnenmaas fokt met
beleid
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Bezoekers van kinderboerderij Binnenmaas
genieten van jonge dieren. Daarom heeft
beheerder Anne Knoot bewust gekozen
voor het fokken met de verschillende
diersoorten op de boerderij. Afzet van
dieren is geen punt. Fokkers en liefhebbers weten dat ze bij Binnenmaas terechtkunnen voor goede en gezonde beesten.

zien hoe het er op een boerderij aan toe gaat, en wat de rol is van
dieren bij de voedselproductie. Daar doen we heel nuchter over.
Van poespas houden we niet. Als een stierkalf na een half jaar bij
zijn moeder gezoogd te hebben, hier weggaat, vertellen we
gewoon dat hij naar een mestbedrijf gaat. En dus uiteindelijk als
vlees bij de mensen op het bord komt.”
Volgens Anne waarderen boeren in de regio de opstelling van de
kinderboerderij. “Veel mensen komen met hun kinderen niet
vaak op een agrarisch bedrijf. En via de media horen ze vaak
eenzijdige verhalen. Wij willen er aan bijdragen om mensen te
informeren over hoe en waarom dieren op boerderijen gehouden
worden.”

D

Soms moet Anne zijn visie verdedigen bij zijn collega’s van
e bonte biggen zijn volop aan het spelen in het stro.

Recreatiepark Binnenmaas (lees ook ‘Onderdeel van recreatie-

Mest is er in hun hok niet te vinden. ‘We krijgen hier

park’). “Dan wordt er bijvoorbeeld tegen mij gezegd ‘Waarom

ruim 60.000 bezoekers per jaar. Dagelijks zijn we

huur je geen jonge neushoorn?”. Ik denk dat we kinderen net zo

geopend. Dit betekent dat de dieren er altijd netjes bij moeten

veel plezier kunnen doen met een kalf van een melkkoe.

liggen’, vertelt Anne Knoot, beheerder van kinderboerderij
Binnenmaas in Mijnsheerenland (Z.H.).
“We staan immers voortdurend in een vitrine. En daar is niets
mis mee, want we hebben niets te verbergen. De gezondheid van
de dieren en hygiëne staan hoog in ons vaandel. Dat is belangrijk

Onderdeel van recreatiepark

voor een kinderboerderij omdat je beslist geen ziekteverwekkers

Kinderboerderij Binnenmaas is onderdeel van Recreatiepark Binnen-

wilt verspreiden.”

maas in Mijnsheerenland (Z.H.). Naast de kinderboerderij is er onder

Knoot werkt al 17 jaar als beheerder van de kinderboerderij. Hij

meer een zwembad, een speeltuin en diverse kinderattracties. In de

geniet van het ontvangen van gasten, en het geven van uitleg

zomer trekken veel gezinnen voor een dagje uit naar Binnenmaas.

over de dieren.

‘Door de ligging op een recreatiepark verschillen we van andere

Kinderboerderij Binnenmaas houdt vooral traditionele boerderij-

kinderboerderijen’, vertelt beheerder Anne Knoot. ‘In tegenstelling

dieren. “We proberen het woord ‘boerderij’ in kinderboerderij zo

tot kinderboerderijen in een woonwijk, komen bij ons de meeste

goed mogelijk gestalte te geven. Daarom zul je hier minder snel

bezoekers niet zo vanuit hun huis hier even naartoe wandelen.

dieren als alpaca’s of herten aantreffen.”

Daardoor zijn we misschien iets minder laagdrempelig. Een voordeel

De keuze voor vasthouden aan boerderijdieren, heeft te maken

van de ligging buiten het dorp is dat we niet door ouders worden

met het feit dat beheerder Anne Knoot de kinderboerderij niet

gezien als makkelijke plek om hun kind een paar uur te dumpen.

alleen ziet als een leuk uitstapje, maar ook als leerzaam. “De

Kinderoppas hoeven we hier nooit te zijn. Alle kinderen die hier

kinderboerderij is een belangrijk middel om kinderen te laten

komen, zijn in gezelschap van vader en moeder of opa en oma.’
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Kosten
Ook het werken met een begroting hoort bij het werk van een
kinderboerderijbeheerder. “We proberen er voor te zorgen dat de
kinderboerderij er goed uit blijft zien. Om kosten te drukken,
doen we veel onderhoudsklusjes zelf”, vertelt Anne. In totaal

‘Meer vraag naar dieren
dan we kunnen bieden’

werken er, inclusief hemzelf, bijna drie mensen fulltime voor de
kinderboerderij. “Ook bij het inkopen van veevoer ga ik kosten-

Fokken

bewust te werk. Diverse voedermiddelen haal ik rechtstreeks bij

Waar Anne niet op bespaart, is de fokkerij. “We weten dat onze

de boer, en spaar daarmee de kosten van de tussenhandel uit.”

gasten hier niet komen om een bejaardenhuis voor dieren te
bezoeken. In het voorjaar zien de mensen graag lammetjes en
kuikens bij de kippen.”
Kinderboerderij Binnenmaas fokt met bijna alle diersoorten en

De dieren

discussies gevoerd worden over de wenselijkheid van het fokken

Een greep uit de dieren die je kunt aantreffen bij kinderboerderij

met dieren op kinderboerderijen. “Er zijn mensen die het niet

Binnenmaas: ezel, pony, runderen (blaarkop en holstein), schapen

ethisch vinden om te fokken met kinderboerderijdieren, alleen

(Kerry Hill en zwartbles), geiten (melkgeit, toggenburger, Nubische

omdat bezoekers graag jonge dieren zien. Maar jonge dieren horen

geit en dwerggeiten), kippen (Barnevelder, Brahma, Wyandotte,

op een kinderboerderij. Daar komt bij dat de critici veronderstel-

Bonte leghorn, Cochin, Nederlands kuifhoen), konijnen (acht

len dat kinderboerderijen dieren fokken waar geen bestemming

rassen), pauwen, parelhoenders, kalkoenen, eenden (diverse rassen),

voor is. Bij ons is dat beslist niet het geval. Vrijwel alle dieren die

zwarte zwanen, varkens (Göttinger minivarkens en kruising Piëtrain

hier niet kunnen blijven, raken we goed kwijt. Sterker nog, er is

varkens), cavia’s, muizen, ratten en gerbils.

vaak meer vraag naar dieren dan we kunnen bieden.”
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rassen die op de boerderij aanwezig zijn. Anne weet dat er
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‘Waarom huur je geen
jonge neushoorn?’

Dat kinderboerderij Binnenmaas een goede naam heeft bij
liefhebbers van boerderijdieren, komt mogelijk door het gedegen
fokbeleid. Anne en zijn collega’s denken goed na over welke
dieren ze willen inzetten voor de fokkerij, en welke dieren het
best met elkaar gepaard kunnen worden. Dat Anne zelf een groot
dierenliefhebber is, speelt daarbij zeker een rol. Hij houdt niet
van middelmatigheid en probeert voortdurend om kwalitatief

te doen. Een voorbeeld is blaarkop koe ….. Zij brengt bijna ieder

goede dieren op de boerderij te hebben. “Doordat we kwaliteit

jaar een kalf ter wereld; steeds van één van de beste blaarkopstie-

hebben, kunnen we onze dieren altijd goed verkopen. Met die

ren die bij de KI beschikbaar zijn. Haar nakomelingen komen dan

opbrengsten kunnen we een deel van het voer betalen.”

ook bijna altijd terecht bij een blaarkopfokker die er verder mee
gaat fokken.

Een heel best kalf

Bij de kippen de konijnen is het al niet anders. Op kinderboerderij

Een voorbeeld van letten op kwaliteit is de jaarlijkse aankoop

Binnenmaas zijn tal van rassen te vinden. Met de beste dieren

van een kalf. “Dat doe ik bij een melkveehouder in de regio. Ik

van ieder ras bezoekt Anne ieder jaar enkele kleindierenshows en

betaal dan liever 50 euro meer om één van zijn betere kalveren

valt daar regelmatig in de prijzen. “Daardoor zijn we bij fokkers

te kunnen kopen. Het voordeel is dat zo’n melkveehouder over

bekend, en hebben we in de loop der jaren een groot netwerk

twee jaar het door hemzelf gefokte kalf met plezier weer

opgebouwd. Met diverse fokkers van kippen en konijnen wisselen

terugkoopt. Hij weet dat wij er goed voor zorgen, en dat hij een

we soms fokmateriaal uit om weer betere dieren te kunnen

doodmakke vaars terugkoopt.” Anne wijst naar het kalf dat

fokken. Ook voor een kinderboerderij is het van belang om goede

tussen de geiten in de wei loopt. “De moeder van dit kalf is

relaties te onderhouden en elkaar verder te helpen.”

kampioen geweest op de fokveedag. Een hele beste dus.”
Ook met de andere beesten, probeert Anne het zo goed mogelijk

Berrie Klein Swormink
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