
 

  

Van de voorzitter 

 
Het is één van de grootste renovaties sinds de opening veertig jaar geleden door burgemeester Wierenga, geweest. In 2017 is de 

kapschuur van een geheel nieuw dak voorzien. Ook is een schitterende timmerwerkplaats gebouwd. Tegelijkertijd heeft het stadsdeel 

de weg nieuw ingericht. De boerderij is nu voorzien van een buitenerf met beukenhagen, een nieuw hek en een nieuwe inrit met 

prachtige poort van de parkeerplaats. 

 

De boerderij is er enorm op vooruit gegaan. We zijn enorm blij met de gulle gaven - vooral uit het wijkbudget - die dit mogelijk hebben 

gemaakt. Ook zijn we trots op de vele vaklieden en vrijwilligers die aan de verbouwing hebben bijgedragen. En op de beheerders die 

gezorgd hebben dat alles in goede banen werd geleid en het normale werk door kon gaan.  

 

Financieel had de boerderij het erg moeilijk de eerste helft van het jaar. Verkoop van voerzakjes moest worden gestaakt in verband 

met de vogelgriep.  Twee particuliere organisaties reageerden snel na de alarmerende berichten in de krant en hielpen de stichting er 

bovenop met royale giften. Daarmee kon het verlies beperkt blijven. 

 

We hopen ook in het nieuwe jaar veel bezoekers te ontvangen. In 2017 waren het er 80.000 die genoten van een bezoek aan deze 

prachtige plek in de wijk. 

 

Frans Feil 

Voorzitter 

 
Kinderboerderij Noord 
 
Kinderboerderij Noord is in 1975 opgericht en wordt beheerd door een 

zelfstandige stichting. Bestuursleden komen uit de wijk. De kinderboerderij is 

in de jaren uitgegroeid tot een belangrijke voorziening in de stad. Rondom de 

gebouwen en het erf zijn weiden met traditionele boerderijdieren zoals 

kippen, schapen, koeien en geiten. De stichting heeft ten doel om kinderen 

kennis te laten maken met dieren. Naast dieren is er met de jeugdtuin en de 

volkstuinen ook aandacht voor kruiden, bloemen en gewassen. 

 

Het bestuur werd gevormd door 

Frans Feil  voorzitter 

Martin Smeijers  secretaris  

Vacant   penningmeester 

Elly Bonke  lid dagelijks bestuur 

Rob Ebenau  lid bestuur 

Bennie Hulscher  lid bestuur 

Henk Degen  lid bestuur (tot december 2017) 

 

De taken van de penningmeester zijn verdeeld over de leden van het dagelijks 

bestuur. Daarnaast werd de financiële administratie verzorgd door Quislaine 

van den Berg en Alette Wijnen. 

 

 

 



  Beheer 
 
Het beheerdersteam staat onder de 

bezielende leiding van Sabine 

Oosterbroek. Zij wordt daarin 

trouw bijgestaan door Dennis 

Terhaar, die ook verantwoordelijk 

is voor het onderhoud. Quislaine 

Storteboom is onze vaste inval- en 

weekendkracht.  

Dieren 
 
Een paar jaar geleden is het besluit genomen 

om ons meer te richten op Oudhollandse 

rassen. In 2017 zijn 10 schapenlammeren, 13 

geitenlammeren, een stierkalf, 

ezelveulenhengst en damhertkalf geboren. 

Een van de lama’s is samen met het ezeljong 

aan het eind van het jaar verkocht. 

Speeltuin en samenwerking SES 
 
Afgelopen jaar heeft de stichting Enschedese Speeltuinen de speeltoestellen gekeurd en waar nodig verbeteringen aangebracht. Zo 

kreeg vooral de glijbaan een grote renovatiebeurt. Verder werd de gammele wipkip vervangen door een prachtig nieuw wipschaap. 

Jeugdtuin 
 
Deze wijkactiviteit is een gezamenlijk project van de boerderij en de stichting Jeugdtuinen Enschede. De boerderij heeft destijds 

gezorgd voor de voorziening, zoals de poort, hek, pomp, kist en picknicktafel. De stichting Jeugdtuinen Enschede exploiteert sinds 

enkele jaren de tuin. Met een aantal vrijwilligers zorgt ze zich voor de tuin samen met een tiental kleine tuindertjes. In 2017 is het 

bestuur geheel vernieuwd. Met nieuw elan wordt gewerkt aan een hele mooie tuin. 

Grootvee 
1 koe (Groninger blaarkop) 
1 wolvarken 
1 Bonte bentheimer 
2 mini varkens  
3 ezels  
1 lama 
5 damherten 
 

Grootvee (vervolg) 
15 zwartblesschapen 
9 dwerggeiten    
1 toggenburger geit 
1 boergeit 
2 landgeiten                       
 

Knaagdieren 
konijnen en cavia’s 
chinchilla’s en degoe  
 
Pluimvee 
eenden en ganzen 
pauwen en duiven  
kalkoenen en kippen 
 

Volières 
parkieten en kanaries 
fazanten en agepornissen 
pauwstaartjes en duiven 
kwartels 

 

Natuureducatie 
 
De kinderboerderij is actief op natuureducatie. Ze heeft speciale lespakketten voor kleuters en schoolleerlingen op verschillend niveau. 

Naast de lesprogramma’s worden ook speurtochten georganiseerd met vragen over dieren. Bij alle dierenverblijven staan borden met 

een uitleg over de dieren. Ook staat er een computerzuil met beelden en teksten over de dieren op de boerderij. 



  
Volkstuinen 
 
De kinderboerderij biedt ruimte voor zo’n 100 volkstuinen. Via tuinvereniging ’t Vaneker, aan wie het terrein is verpacht, kunnen 

buurtbewoners een tuin huren. De vereniging zet zich in voor een mooi terrein. Nieuwe bebouwing wordt niet toegestaan. Jaarlijks 

heeft de vereniging overleg met het bestuur over gemeenschappelijk zaken, zoals de mestvaalt en de parkeerplaats. De volkstuin is ook 

betrokken geweest met de herinrichting van de toegang van de kinderboerderij. 

Nieuwe kapschuur 
 
De oude kapschuur is ontdaan van de asbest dakbedekking en 

volledig gerenoveerd. Een aparte ruimte is gebouwd en ingericht 

als timmerwerkplaats. Volieres zijn geheel vernieuwd. Het nieuwe 

dak  is voorzien van mooie dakpannen. Het hek langs de weg is 

vernieuwd.  

 

Het opknappen van de kapschuur was onderdeel van het 

Meerjarenonderhoudsplan dat de boerderij samen met 

Vastgoedbedrijf Enschede heeft opgesteld. Dit plan dient als 

leidraad voor al het onderhoud. 

Herinrichting ingang  
 
Samen met het stadsdeel is het plan 

uitgevoerd voor de herinrichting van de weg 

en parkeerplaats.  De boerderij is nu 

voorzien van een groot buitenerf, nieuwe 

hekken bij boerderij en volkstuinen en 

nieuwe hagen langs de weg. Ook is dankzij 

een royale gift een nieuw hek geplaatst bij 

de ingang van de parkeerplaats.  

 

Een feestelijke opening van de kapschuur en 

van het nieuwe buitenerf vond plaats op 16 

september. 

Duurzaamheid 
 
De kinderboerderij wekt met haar zonnepanelen op het grote dak en op het volièredak, stroom op. Daarmee dekt ze belangrijk deel 

van haar eigen gebruik. Resthout wordt ingezet voor verwarming van de timmerwerkplaats. Hier is een mooie houtkachel in geplaatst. 

Verder doet de boerderij actief mee aan afvalscheiding. Alle afval wordt gescheiden verzameld in papier, plastic en overig afval. 

Mekkelholtsmoat 
 
Een kleine kudde schapen graast sinds 2016 op het grasland aan de vanekerstraat, net ten noorden van de boerderij en de volkstuinen. 

Hekken zijn geplaatst en de pomp is aangesloten. De schapen zorgen voor een prachtige weide. Plannen bestaan om een schaapskooi 

te bouwen en de kudde uit te breiden. 

Vogelgriep 
 
Door de vogelgriep moesten vanaf november 2016 alle kippen en pauwen worden opgehokt. Eenden en ganzen moesten worden 

afgeschermd. Delen van de boerderij zijn afgezet om elk contact tussen mensen en vogels te voorkomen. Verkoop van voerzakjes 

moest noodgedwongen worden gestaakt. Pas in het voorjaar konden de kippen weer vrij. De boerderij zelf is gelukkig niet getroffen. 

Desalniettemin heeft de maatregel de boerderij duizenden euro gekost vanwege gederfde inkomsten en extra voerkosten. 



 
Giften 
 
De kinderboerderij kreeg een royale gift van 

5.000 euro van de Vrijmetselaarsloge 

Tubantia. De organisatie had de noodkreet 

van de boerderij vernomen. Eerder kreeg de 

boerderij 1.000 euro van de stichting 

Steunfonds Dierenbescherming Twente.  

Ook veel mensen uit de wijk hebben extra 

geld overgemaakt. In de zomer werd de 

boerderij verblijd met een gift van de Lions’ 

Club Enschede Zuid – Haaksbergen. Hiermee 

kon een nieuw hek worden geplaatst op 

nieuwe ingang van de parkeerplaats. Eind 

2017 kreeg de boerderij vele giften voor de 

bouw van de nieuwe schaapskooi. 

 

Kengetallen 2017 
 
In dit jaarverslag is een aantal aansprekende activiteiten van de kinderboerderij uitgelicht. Om een breder beeld neer te zetten, volgt 

hieronder een aantal kengetallen met betrekking de kinderboerderij. 

Algemeen 
▪ Op gericht: 1975 
▪ Bezoekers: 77.360 
▪ Dagen open: 360 
▪ Personeel (fte): 2,3 
▪ Vrijwilligers (uren): 6.331 
 

Activiteiten 
▪ Voerzakjes: 10.886 
▪ Kinderfeestjes: 13 
▪ Klussendag en doonateursbijeenkomst 
▪ Ouderenzorg (elke woensdag) en de jeugdtuin (elke zaterdag) 
▪ Zonnestroom (kWh): 3.200 

Donateurs en sponsoren 
▪ Donateurs en adopties: 80 
▪ Sponsoren: 

- direct: 8 
- via boekje: 50 

 

 

Verkorte jaarrekening 2017 
 
In dit jaarverslag is een aantal aansprekende activiteiten van de kinderboerderij uitgelicht. Om een breder beeld neer te zetten, volgt 

hieronder een aantal kengetallen met betrekking de kinderboerderij. 

Activa 
  

Passiva 
 

overlopende activa 962 
 

algemene reserve 7.180 

debiteuren 600 
 

bestemmingsreserve 101.022 

liquide middelen 115.048 
 

renovatie kapschuur 0    
overlopende activa 8.408 

Totaal 116.610 
 

Totaal 116.610      

     

Baten 
  

Lasten 
 

huur en pacht 11.454 
 

personeel 66.100 

voerzakjes en verkoop dieren 5.970 
 

gebouwen en terreinen 19.282 

subsidie gemeente 104.500 
 

huur 11.200 

verkoop koffie en ijs 7.220 
 

algemeen 5.249 

rente 103 
 

activiteiten 4.529 

giften 4.383 
 

dierenverzorging 17.613 

overig 11.015 
 

inkoop ijs 5.836      

   
dotaties aan reserveringen    
- giften 4.383    
- vernieuwing hekwerken 3.250    
- onderhoud gebouwen 8.750      

totaal 144.644 
 

totaal 146.193      

   
Resultaat -1.548 

 


