
Kinderen kunnen vol verwondering door een supermarkt lopen of los gaan op  

een kinderboerderij. Maar heb je ze wel eens bezig gezien op de Herenboerderij? 

Ze timmeren nestkastjes, springen in de modder, speuren met een loep naar 

bodembeestjes en voeren de dieren. Van een struik boerenkool of een stok 

spruiten worden ze vanzelf enthousiast. De diverse kinderactiviteiten zijn niet 

alleen leuk – ook voor de ouders – maar ook nog eens leerzaam.

speurtocht

Ga je mee tellen hoeveel kalfjes geboren zijn, raad eens welke groente hier groeit 

of zoek mee naar eieren die door de kippen in de fruitgaard worden gelegd. 

Tijdens de speurtocht op de boerderij loop je met je kind langs alle dieren en de 

groentevelden. Zo kom je samen veel te weten over wat er groeit en bloeit. 

bodemdiertjes

In het najaar helpt jong en oud mee met een bodemonderzoek. We gaan kijken 

welke beestjes in onze bodem leven. Bodemdieren zorgen voor gezonde grond en 

zo kunnen onze planten de voeding en het water goed opnemen. Regenwormen 

leveren bijvoorbeeld goede mest voor de planten. Hoe meer wormen je vindt, hoe 

beter onze grond. 

vogelkastjes timmeren

We hebben huisjes getimmerd en geverfd voor de vogels. Ze hangen verspreid 

over het hele Wilhelminapark. 32 kastjes waren afgelopen jaar bewoond. De 

vogels zorgden ervoor dat wij geen last hadden van de processierups.

pompoen snijden

Rond Halloween wordt het extra gezellig op de boerderij. De pompoenen worden 

geoogst en dat vieren we met een lekker soepje en warme chocolademelk. Wie 

wil, kan een mooie pompoen versieren of uithollen. 

leuk met de kinderen!

in het kort
Bij Herenboeren is er voor kinderen van 
alles te ontdekken.

Er zijn regelmatig kinderactiviteiten, zoals 
een speurtocht, bodemdiertjes tellen of 
pompoenen  snijden.

Jonge Herenboeren weten waar het eten 
vandaan komt, hoe het groeit en hoe het 
verwerkt wordt tot het op hun bordje ligt.

Met een loep 
op zoek naar 
bodembeestjes.


