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Achtergrond
Aanleiding onderzoek
De gemeente Houten vindt het belangrijk om kinderen te laten spelen en op een plezierige en leerzame
manier in aanraking te laten komen met dieren.
Op dit moment heeft de gemeente het tijdelijk beheer van de kinderboerderij en speeltuin aan de
Keercamp in Houten. In het najaar gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe exploitant. Graag wil de
gemeente daarom weten wat inwoners verwachten van deze speelboerderij in de toekomst. Wat
waarderen inwoners aan de kinderboerderij en speeltuin en wat kan er beter? En wat verwacht men van
deze voorziening in de toekomst? Welke mogelijkheden en activiteiten zouden bezoekers graag zien bij
de “kinderboerderij van hun dromen”?
Om hier inzicht in te krijgen heeft de gemeente een onderzoek uitgezet over dit onderwerp onder haar
inwoners.

Methode van onderzoek
Voor het onderzoek zijn alle 1.447 leden van het Burgerpanel uitgenodigd om deel te nemen aan een
online enquête. In de periode van 30 juni tot en met 19 juli 2021 hebben in totaal 584 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een respons van 40%.
Daarnaast zijn in dezelfde periode inwoners van de gemeente Houten via berichten op sociale media en
in ‘t Groentje opgeroepen om ook hun mening te delen over dit onderwerp. Omwonenden van de
speelboerderij kregen een uitnodiging per brief. In totaal hebben op deze manier nog eens 286 inwoners
meegewerkt aan het onderzoek.
Voor dit onderwerp is ook de mening van kinderen belangrijk. Daarom zijn ook enkele vragen voorgelegd
aan de kinderen van deelnemers aan het onderzoek, wanneer deze in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar
zijn en wel eens naar de kinderboerderij gaan. In totaal hebben 190 kinderen in de leeftijd van 3 tot en
met 12 jaar aan het onderzoek meegewerkt.
De resultaten voor de inwoners van 18 jaar en ouder zijn gewogen naar leeftijd, wijk en geslacht, zodat
deze representatief zijn voor de gehele Houtense bevolking. In bijlage 2 is een respondentenprofiel
opgenomen.
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Samenvatting
De gemeente Houten heeft in juli 2021 een onderzoek gehouden onder haar inwoners over de
kinderboerderij en speeltuin in de gemeente Houten. Deelnemers aan het burgerpanel van de gemeente
Houten kregen een uitnodiging per mail, daarnaast zijn inwoners via (sociale) media uitgenodigd om deel
te nemen. In totaal hebben 870 Houtenaren aan het onderzoek meegewerkt.

Houtenaren hechten veel belang aan een kinderboerderij in de gemeente
Negen op de tien inwoners vinden het belangrijk dat er een kinderboerderij in Houten is. Zes op de tien
Houtenaren vinden dit zelfs heel belangrijk. Logischerwijs vinden jongere inwoners met kleine kinderen
dit het meest belangrijk, maar ook andere inwoners onderschrijven dit belang.
Uit de spontane toelichtingen blijkt dat Houtenaren een kinderboerderij vooral belangrijk vinden doordat
kinderen er op een laagdrempelige manier in contact komen met dieren. Zij vinden dit belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Een bezoek aan de kinderboerderij is voor kinderen een leuk en tegelijkertijd
leerzaam uitje. Verschillende inwoners vinden dat dit een basisvoorziening is voor een kinderrijke
gemeente zoals Houten.
Kinderboerderij en speeltuin bij Imkerplas zijn algemeen bekend en veel bezocht
De kinderboerderij in Houten is een algemeen begrip: vrijwel alle inwoners zijn er mee bekend en de
meeste inwoners zijn er ook wel eens geweest. In 2020 en in de eerste helft van 2021 was de
kinderboerderij gesloten, vanwege corona maatregelen. In 2019, het jaar voor de sluiting, brachten zes
op de tien inwoners een bezoek aan de kinderboerderij. De meeste bezoekers komen er meerdere keren
per jaar. Eén op de vijf bezoekers komt er zelfs 10 keer of vaker per jaar. Vooral jongere inwoners met
kinderen, vrouwen en inwoners die in de buurt van de kinderboerderij wonen (Noord-West) komen er
vaak.
Houtenaren komen meestal samen met hun eigen kinderen naar de kinderboerderij, maar ook wel met
kleinkinderen of andere kinderen, zoals vriendjes of oppaskinderen. Slechts een klein deel van de
bezoekers komt er zonder kind. Veel bezoekers blijven er 1-2 uur. Slechts weinig bezoekers brengen een
kort bezoekje. Juist door de combinatie van kinderboerderij en speeltuin kunnen kinderen zich goed
vermaken.
Combinatie van kinderboerderij en speeltuin maakt bezoek extra aantrekkelijk
De kinderboerderij bij de Imkerplas is één geheel met de naastgelegen speeltuin. Bezoekers geven
spontaan aan dat zij deze combinatie erg waarderen. Er is zo veel variatie aan activiteiten mogelijk bij
een bezoek en er is altijd wel iets wat de kinderen leuk vinden. De speeltuin heeft leuke, gevarieerde
speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden, vooral het spelen met water spreekt aan. Ouders vinden
het fijn dat er een omheining omheen staat.
De kinderboerderij is vooral aantrekkelijk doordat er veel verschillende dieren rondlopen, waar kinderen
ook echt bij kunnen komen. De mogelijkheid om een ijsje of drankje te kopen en op het terras te zitten
maakt een bezoek extra aantrekkelijk. Door de groene, ruime opzet en de vriendelijke vrijwilligers heerst
er een gemoedelijke sfeer. Bezoekers waarderen de kleinschaligheid en het laagdrempelige karakter en
vinden het fijn dat het dicht in de buurt is. Dit maakt het ook een fijne ontmoetingsplek voor ouders en
kinderen, al is dit niet het eerste waar men aan denkt bij de kinderboerderij.
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Onderhoud, openingstijden en gevarieerd aanbod zijn belangrijkste aandachtspunten
De helft van de bezoekers heeft nog suggesties wat verbeterd zou kunnen worden aan de kinderboerderij
en speeltuin in Houten. Veel van de genoemde verbeterpunten hebben betrekking op het onderhoud.
Bezoekers vinden het onverzorgd, rommelig, en niet heel hygiënisch. Ook zijn veel opmerkingen gemaakt
over de openingstijden. Deze sluiten niet goed aan op de schooltijden en op het dagritme van jonge
kinderen. Veel inwoners zouden graag in de ochtend de kinderboerderij willen bezoeken.
Voor zowel de speeltuin als de kinderboerderij geldt dat er nog wat meer variatie zou mogen zijn. Vooral
voor kleine kinderen lijken er weinig geschikte speeltoestellen te zijn. Bij de kinderboerderij zien
bezoekers graag nog meer verschillende soorten dieren. Meerdere bezoekers zouden een uitbreiding
van de horeca op prijs stellen. Verder zijn er onder meer wensen met betrekking tot meer educatieve
voorzieningen, geen of een lagere entreeprijs en beter en professioneler beheer.

Op de kinderboerderij “van je dromen” staat contact tussen kind en dier centraal
Wanneer inwoners mogen aangeven welke activiteiten of onderwerpen zij belangrijk vinden op de
kinderboerderij en speeltuin “van hun dromen”, blijkt heel duidelijk dat dieren hierbij centraal staan. Het
fysieke contact met de dieren, waardoor kinderen kunnen ontspannen en meer te weten komen over de
dieren vormt duidelijk de kern van een kinderboerderij. Vrijwel alle inwoners vinden dit belangrijk.
Op de tweede plaats is het een gezellige locatie waar kinderen zich kunnen uitleven in de speeltuin en
waar ze spelenderwijs van alles te weten komen.
De helft van de inwoners vindt het desgevraagd wel belangrijk om er anderen te kunnen ontmoeten, maar
de functie als ontmoetingsplaats is van ondergeschikt belang. Ook horeca met de bijbehorende
gezelligheid wordt wel gewaardeerd, maar is wat minder belangrijk. Dat geldt ook voor het kunnen
deelnemen aan activiteiten. Wanneer die meer gericht zijn op sociale interactie (bijvoorbeeld
kinderfeestjes) dan op interactie met dieren is dit wel leuk, maar minder belangrijk.
Kinderen vinden zowel dieren als speeltuin erg leuk
Eén op de drie deelnemers aan het onderzoek heeft zelf een kind in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, met wie
ze wel eens naar de kinderboerderij gaan. Een deel van deze kinderen heeft ook vragen over de
kinderboerderij beantwoord. Dit zijn voornamelijk kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar.
Wanneer deze kinderen in hun eigen woorden mogen uitleggen wat ze leuk vinden aan de
kinderboerderij, blijkt dat de combinatie van kinderboerderij en speeltuin hen ook erg aanspreekt. Zij
noemen zowel het knuffelen met dieren als de speeltuin. Geiten, konijnen en pony’s zijn de favoriete
dieren. In de speeltuin zijn de hoge glijbaan en de waterspeelplek het meest geliefd.
Iets meer dan de helft van de kinderen zou nog graag iets willen doen op de kinderboerderij of in de
speeltuin dat nu nog niet mogelijk is. In de speeltuin zouden zij heel graag nog een trampoline of
springkussen zien. Op de kinderboerderij willen ze graag nog wat meer interactie met de dieren, door ze
te voeren, vasthouden of verzorgen.

Rapport Onderzoek Kinderboerderij
5

Conclusies
Houtenaren hechten veel waarde aan de aanwezigheid van een kinderboerderij in hun gemeente. Het is
daarom van groot belang dat de huidige kinderboerderij op een goede manier wordt voortgezet.
De kern van een kinderboerderij is het contact tussen kind en dier, waardoor kinderen spelenderwijs leren
met dieren om te gaan. De kinderboerderij is in die zin dan ook belangrijker dan de speeltuin, maar juist
de combinatie van die twee maakt het extra aantrekkelijk, zowel voor volwassenen als voor kinderen. In
keuzes en communicatie komt de kinderboerderij dan ook op de eerste plaats, maar er moet zeker ook
voldoende aandacht zijn voor de speeltuin.
Het bezoek aan de kinderboerderij is primair een uitje mét en voor kinderen. Het meest belangrijk is dat
kinderen contact hebben met dieren en lekker kunnen spelen. Het contact met andere kinderen en met
andere volwassenen is een fijne bijkomstigheid, maar voor de meeste bezoekers is dit niet het hoofddoel.
De huidige kinderboerderij en speeltuin lijken goed aan dit doel te voldoen, al zijn er wel verbeterpunten.
Die liggen vooral op het vlak van onderhoud, openingstijden en variatie in aanbod van dieren en
speeltoestellen.
Daarnaast zouden veel bezoekers het wel waarderen als er een uitgebreider horeca aanbod komt. Dit
maakt het bezoek nog aangenamer. Dit moet echter geen doel op zich worden en mag niet ten koste
gaan van de gemoedelijke, ongedwongen sfeer, die de kinderboerderij nu zo aantrekkelijk maakt.
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1. Belang kinderboerderij
1.1 Een kinderboerderij in de gemeente is erg belangrijk voor Houtenaren
Inwoners van de gemeente Houten hechten veel waarde aan de aanwezigheid van een kinderboerderij
in hun gemeente. Negen op de tien inwoners vinden dit belangrijk en zes op de tien vinden dit zelfs heel
belangrijk. Slechts 5% van de inwoners hecht hier geen belang aan.

Kunt u aangeven hoe belangrijk u het vindt dat er in
Houten een kinderboerderij is?
Basis= Iedereen (n=870)

1%

1%
4%

6%

Heel belangrijk
Belangrijk

29%
59%

Neutraal
Onbelangrijk
Heel onbelangrijk
Weet niet

Uit de spontane toelichting bij deze vraag blijkt dat Houtenaren het vooral belangrijk vinden dat kinderen
zo op een laagdrempelige manier in contact komen met dieren, ook als ze thuis geen (huis-)dieren
hebben.
Selectie spontane toelichtingen
• Alle kinderen moeten dieren kunnen zien en aaien.
• Belangrijk dat kinderen met dieren in aanraking komen.
• Het is een veilige plek om met dieren kennis te maken en met kinderen te spelen en ravotten.
• Kinderen die thuis geen dier hebben kunnen zo toch ermee in aanraking komen.
• Kinderen kunnen op een speelse wijze kennismaken met dieren.
Het is een leuk en ontspannend uitje voor kinderen, dat tegelijkertijd heel leerzaam is. Kinderen leren
spelenderwijs hoe ze met dieren moeten omgaan en maken zo kennis met hoe de natuur werkt. Dit is
goed voor de ontwikkeling van kinderen en hoort bij hun opvoeding. Het brengt hen waardering en respect
bij voor dier en natuur.
Selectie spontane toelichtingen
• Een leuk uitje, kennismaking met natuur en dieren.
• Leuk en leerzaam voor jonge kinderen
• Belangrijk voor de ontwikkeling van mijn kleinkinderen
• De kinderboerderij is leerzaam voor kinderen en ze leren omgaan met dieren.
• Een kind moet leren met dieren om te gaan en kennis krijgen van de natuur.
• Kinderen leren respect te hebben voor dier en natuur
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De ontmoeting tussen kind en dier staat voor de meeste inwoners duidelijk centraal bij de kinderboerderij.
Ontmoeting tussen kinderen onderling of tussen volwassenen wordt veel minder vaak genoemd.
Selectie spontane toelichtingen
• Fijn uitje, contact met dieren en andere kinderen
• Ik vind het belangrijk dat er een centrale plek is waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en kinderen
met elkaar kunnen spelen
• Plek voor kinderen om samen te spelen en te leren; betaalbaar uitje voor heel veel gezinnen
Een deel van de inwoners vindt een kinderboerderij een basisvoorziening die bij een grotere gemeente
hoort, zeker bij een kinderrijke plaats zoals Houten. Enkele inwoners merken op dat er al niet zo veel te
doen is voor kinderen in Houten. De kinderboerderij is dan een leuk uitje, waar je makkelijk te voet of op
de fiets heen kunt gaan, en dat door de lage entree voor iedereen betaalbaar is.
Selectie spontane toelichtingen
• Houten is een kinderrijke gemeente. Daar hoort een kinderboerderij bij.
• Houten telt een groot aantal jonge kinderen, waarvoor het belangrijk is om relatief dichtbij zowel
recreatieve als ontspannende uitjes te hebben.
• Heel leuk voor de kinderen. Laagdrempelig en goedkoop uitje.
• Het is een plek waar jong en oud graag naar toe gaat en ook mensen die het wat minder breed
hebben kunnen erheen, omdat de entree weinig tot niets kost.
• Het is een goedkope oplossing voor armere gezinnen, die kunnen wat in Houten zelf doen. Het is
makkelijk te bereiken op de fiets, niet duur en belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen.
Overigens lijkt een groot deel van degenen die aangaven een kinderboerderij “onbelangrijk” te vinden,
de vraag niet goed gelezen te hebben. Op basis van hun toelichting lijken zij wel voorstander te zijn van
een kinderboerderij in de gemeente.
Degenen die echt geen meerwaarde zien, geven onder andere aan dat zij andere zaken belangrijker
vinden en dat het concept, met dieren in gevangenschap, niet van deze tijd is. Een enkeling geeft aan
zelf geen kleine kinderen te hebben.
Selectie spontane toelichtingen
• Ik vind andere zaken belangrijker zoals goede huisvesting en (verkeers)veiligheid.
• Het is een slechte zaak om dieren in gevangenschap te houden, in welke vorm dan ook.
• Niet meer van deze tijd.
• Geen jonge kinderen meer
In de vraag is met name gevraagd naar het belang van de kinderboerderij. Er zijn daardoor weinig
spontane opmerkingen gemaakt over de speeltuin. Degenen die hier wel iets over zeggen vinden dit
meestal een waardevolle aanvulling op de kinderboerderij. Voor een enkeling is de speeltuin echter niet
nodig.
Selectie spontane toelichtingen
• Kinderrijk dorp waar een boerderij met diertjes en een speeltuin erg welkom is.
• De combinatie spelen en dieren is perfect.
• Vooral een speeltuin vind ik heel belangrijk. Lekker spelen zonder dat de kinderen constant in de
gaten hoeven te worden gehouden.
• Zo hebben de kinderen hier een veilige speelplek in combinatie met dieren, dit maakt het juist uniek.
• De speeltuin die erbij zit vind ik overdreven en onnodig
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2. Bezoek aan de kinderboerderij en speeltuin
2.1 Hoge bekendheid Kinderboerderij bij Imkerplas
Vrijwel alle inwoners van de gemeente Houten zijn bekend met de kinderboerderij en speeltuin bij de
Imkerplas. Slechts 3% van de Houtenaren is hier niet mee bekend. Vooral oudere inwoners (65 plussers)
en inwoners van het buitengebied zijn wat minder bekend met de kinderboerderij.
Negen op de tien inwoners zijn zelf wel eens bij de kinderboerderij geweest. Mannen en 65-plussers zijn
er minder vaak wel eens geweest dan vrouwen en jongere inwoners.

Bent u bekend met de kinderboerderij en speeltuin bij de Imkerplas
in Houten? Basis= Iedereen (n=870)
89%

Ja, ik ben hier
wel eens geweest

8%

3%

Ja, ik weet dat deze er is,
maar nog nooit geweest

Nee, niet mee bekend

2.2 Bezoek kinderboerderij
De kinderboerderij is een groot deel van het afgelopen jaar gesloten geweest, als gevolg van de corona
maatregelen. In 2019 (het jaar voor de corona) heeft twee derde van de inwoners die er wel eens zijn
geweest de kinderboerderij bezocht. Dit is 59% van alle inwoners van de gemeente Houten (89% is er
wel eens geweest, waarvan 66% in 2019 = 59% van alle inwoners).
De meeste bezoekers komen er meerdere keren per jaar. Eén op de vijf bezoekers in 2019 kwam er zelfs
meer dan 10 keer. Deze frequente bezoekers zijn vooral jongere inwoners (jonger dan 44 jaar), relatief
veel vrouwen en vooral inwoners van Noordwest.
Hoe vaak heeft u in 2019 (het jaar voor corona) een bezoek gebracht aan de
kinderboerderij en speeltuin bij de Imkerplas in Houten?
Basis= Bezoekers kinderboerderij (n=773)
34%
27%

15%
10%

12%
3%

Geen bezoek

1 keer

2 t/m 4 keer
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5 t/m 10 keer

Meer dan 10
keer

Weet ik niet
(meer)

Bezoekers van de kinderboerderij in 2019 brachten meestal een bezoek samen met kinderen. Er komen
vooral ouders met kinderen (63%), maar ook grootouders met kleinkinderen (22%). Bijna één op de vijf
bezoekers (18%) neemt ook wel eens vriendjes van de (klein-)kinderen mee of andere kinderen, zoals
neefjes, nichtjes, kinderen van vrienden of oppaskinderen. 8% van de bezoekers komt er zonder
kinderen. Daarnaast geven verschillende inwoners aan dat ze er op een andere manier komen,
bijvoorbeeld als vrijwilliger of dat ze er langs lopen als buurtbewoner of wanneer ze de hond uitlaten.
Komt u op deze kinderboerderij met (uw) kinderen of kleinkinderen?
Basis= Bezoekers kinderboerderij in 2019 (n=514)
63%

22%
13%

Ja, met
mijn kinderen

Ja, met mijn
kleinkinderen

8%

6%

Nee, zonder
kinderen

Anders,
namelijk...

8%

Ja, met vriendjes Ja, met andere
van mijn
kinderen,
(klein)kinderen
namelijk...

Bij de kinderboerderij komen vooral veel kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Maar ook met kleinere
of oudere kinderen wordt de kinderboerderij wel bezocht. Er zijn echter nog maar weinig kinderen van
13 jaar oud of ouder die naar de kinderboerderij gaan.
U gaf aan dat u wel eens met een kind/ kinderen naar de kinderboerderij en
speeltuin bij de Imkerplas gaat. Hoe oud is dit kind/ zijn deze kinderen?
Basis= Bezoekers kinderboerderij in 2019 met kind (n=474)
45%
36%
27%

29%

27%

20%

19%

4%
0 t/m 1
jaar

2 jaar

3 jaar

4 t/m 5
jaar

6 t/m 7
jaar

8 t/m 9
jaar

1%

3%

10 t/m 12 13 t/m 15 16 t/m 17 18 jaar of
jaar
jaar
jaar
ouder

Een groot deel van de bezoekers (44%) blijft gemiddeld één tot 2 uur op de kinderboerderij en speeltuin
tijdens een bezoek. Een kwart van de bezoekers blijft er langer dan 2 uur. Slechts een klein deel van de
bezoekers brengt er gemiddeld minder dan 30 minuten door. Enkele inwoners geven aan dat juist door
de combinatie van kinderboerderij en speeltuin kinderen zich er langer kunnen vermaken.
Vrouwen blijven er vaker dan mannen 2 uur of langer (32% versus 14%) en bezoekers met kinderen
blijven er gemiddeld langer dan bezoekers zonder kinderen (25% versus 11% langer dan 2 uur). Vooral
wanneer er ook vriendjes of andere kinderen bij zijn, duurt het bezoek vaak langer (34% langer dan 2
uur).
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Hoe lang blijft u gemiddeld op de kinderboerderij en speeltuin in Houten
tijdens een bezoek? Basis= Bezoekers kinderboerderij in 2019 (n=514)
44%

25%
20%

6%

0 tot 30
minuten

4%
30 tot 60
minuten

1 tot 2
uur

2 tot 3
uur

1%

Langer dan
3 uur

Weet ik niet
(meer)

2.3 Redenen om kinderboerderij niet te bezoeken
De meeste bezoekers van de kinderboerderij komen er samen met kinderen. Houtenaren die de
kinderboerderij in 2019 of zelfs nog nooit hebben bezocht, noemen dan ook als belangrijkste reden dat
zij geen (klein-)kinderen hebben in de leeftijd voor een kinderboerderij. Inwoners die er nog nooit zijn
geweest geven relatief iets vaker aan dat het er nog nooit van is gekomen of zij noemen een andere
reden. Ook bij deze overige redenen geven meerdere inwoners aan dat zij geen (klein-)kinderen meer
hebben in de juiste leeftijd. Ook noemen sommige inwoners dat zij pas kort in Houten wonen of dat zij
nog geen kans daarvoor hebben gehad, omdat de kinderboerderij de afgelopen periode veelal gesloten
was vanwege de corona maatregelen.
Enkele inwoners gaan liever naar een andere kinderboerderij of speeltuin, vanwege het entreegeld,
omdat er weinig echt contact is met dieren of omdat zij de speeltoestellen daar aantrekkelijker vinden.

Waarom heeft u deze kinderboerderij en speeltuin in 2019 niet /
nog nooit bezocht? Meerdere antwoorden mogelijk.
87%

Geen (klein)kinderen in de leeftijd
Niet van gekomen
Te ver weg

63%
4%
26%
3%
5%

Vinden mijn (klein)kinderen niet leuk

2%
1%

Liever naar een andere kinderboerderij

1%
1%

Liever naar een andere speeltuin

2%
0%

Niet goed bereikbaar
Andere reden, namelijk: …

0%
0%

In 2019 niet geweest (n=259)
10%
22%
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Nog nooit geweest (n=67)

3. Pluspunten en verbeterpunten
3.1 Pluspunten
Negen van de tien volwassen bezoekers hebben in hun eigen woorden toegelicht wat zij vooral
waarderen aan de kinderboerderij en speeltuin in Houten.
Kunt u aangeven wat u waardeert aan de kinderboerderij en speeltuin in Houten?
Basis = bezoekers kinderboerderij (n=514)

Vooral de combinatie van de speeltuin en kinderboerderij spreekt hen erg aan, dit is veruit het meest
genoemde pluspunt. Hierdoor zijn er veel verschillende dingen te doen tijdens een bezoek en is er altijd
wel iets dat kinderen leuk vinden.
Selectie spontane toelichtingen
• Combi speeltuin en kinderboerderij heeft meerwaarde, doordat ze na het bezoek ook nog kunnen
spelen en vice versa (houdt de aandacht vast).
• De combinatie speeltuin en kinderboerderij zorgt ervoor dat er altijd iets is dat de kinderen
interesseert
• De combinatie van speeltuin en kinderboerderij is top! Als het alleen een kinderboerderij was, waren
we korter gebleven. Nu hebben we de hele middag gespeeld, geknuffeld en ijsjes gegeten.
• De verscheidenheid, water/modder, speeltoestellen, vrije ruimte om te spelen, picknicken en de
combi met de dierentuin maakt het uniek.

De speeltuin heeft leuke, gevarieerde speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. De mogelijkheid
om met water te spelen spreekt daarbij erg aan. Ouders vinden het daarbij erg fijn dat er een veilige
omheining omheen zit.
Selectie spontane toelichtingen
• Speeltuin voor veel variatie in leeftijden.
• De diversiteit aan speeltoestellen; de mogelijkheid om met water te spelen
• De speeltuin is lekker ruim en groen aangelegd.
• Ik vind ook het spelen met water en zand erg leuk, Vooral voor peuters en kleuters.
• De speeltuin is een fijne plek, doordat ook jongere kinderen zelfstandig kunnen spelen door het
afgesloten terrein.
• Dat je er als ouder lekker kunt zitten op een kleedje terwijl de kinderen veilig kunnen spelen, omdat
het afgesloten is.
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De kinderboerderij is aantrekkelijk doordat er veel verschillende dieren rondlopen, waar kinderen bij
mogen, die ze kunnen aanraken en knuffelen en die ze mee mogen helpen verzorgen. Ook de educatieve
mogelijkheden worden genoemd.
Selectie spontane toelichtingen
• De aanraakbaarheid van dieren is groot. Het is geen dierentuin met dieren op afstand. De kinderen
mogen meehelpen met verzorging.
• Dat ze heerlijk kunnen ravotten en leren van de dieren en hoe ze ermee om kunnen en moeten gaan.
• Belangrijk is dat de kinderen de dieren kunnen aanraken, aaien en contact kunnen maken met de
dieren.
• De VELE verschillende dieren, met knuffel gehalte en de speeltuin.
• Diversiteit dieren (klein/groot/aaibaar en niet aaibaar).
• Het feit dat er rekening mee wordt gehouden dat kinderen leren over dieren.
• Educatief voor kinderen. Veel gezinnen hebben geen huisdieren. Zo kunnen ze toch in contact komen
met dieren en het belang leren zien van zorgdragen voor je omgeving.
Bezoekers vinden het daarnaast erg prettig dat er horeca aanwezig is, waar ze een ijsje kunnen kopen
voor de kinderen of waar de ouders op het terras kunnen zitten terwijl de kinderen spelen.
Selectie spontane toelichtingen
• Combinatie dieren, speeltuin en kleinschalige horeca.
• En dat er wat te eten en drinken /toiletten zijn.
• De combinatie van dieren, speelplek en ijsje/drinken kunnen kopen.
• Mogelijkheid om een ijsje te kopen; aanwezigheid van een toilet.
• En terras erbij voor ouders terwijl het kind lekker speelt.
Het terrein is aantrekkelijk, doordat het ruim en groen is opgezet en het goed wordt verzorgd en
onderhouden.
Selectie spontane toelichtingen
• Het is altijd goed onderhouden. De dieren zien er gezond en fit uit, omdat de medewerkers de dieren
altijd goed verzorgen.
• Het is dichtbij en goed onderhouden.
• Mooi, goed verzorgd, groen, gezellig.
• Ruim opgezet, toegankelijk voor iedereen.
• Vrij spelen, veel gras en schaduw, waterspeelplek, ruimte en veilig, door omheining.
Door deze opzet en de vriendelijke vrijwilligers heerst er een gemoedelijke sfeer. Houtenaren waarderen
de kleinschaligheid en het laagdrempelige karakter.
Selectie spontane toelichtingen
• Dat het kleinschalig en gezellig is.
• De eenvoud, het simpele zonder toeters of bellen.
• De kleinschaligheid, toegankelijkheid en gemoedelijke sfeer die er heerst.
• Eigenheid, gezellig, niet te groot niet te klein.
• Het is goed verzorgd, maar ook simpel. Niet teveel gedoe eromheen.
• Aan de ene kant veel vertier, maar ook rustgevend.
• Laagdrempelig, niet te duur, kleinschalig en fijn in de buurt.
• Vriendelijke open sfeer van de hardwerkende en betrokken vrijwilligers.
• De kleinschaligheid en vriendelijkheid van de medewerkers.
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Dit alles maakt het een fijne ontmoetingsplek voor ouders en kinderen, al wordt dit pluspunt niet heel
vaak genoemd.
Selectie spontane toelichtingen
• Leuke plek om met vriendjes met elkaar te spelen en ouders elkaar te spreken.
• Mogelijkheid voor kinderen om nieuwe kinderen te ontmoeten en mee te spelen op een veilige plek.
• Fijne plek om af te spreken met mensen met kinderen.

Tot slot merken enkele inwoners op dat het fijn is dat de kinderboerderij dichtbij, makkelijk bereikbaar en
goedkoop is.
Selectie spontane toelichtingen
• Dat er een dergelijke plek is op korte afstand voor een ieder. Dat je ook zonder auto naar zo iets kan.
• Dat het aanwezig is en de locatie is goed (je kunt er lopend of met de fiets naar toe).
• Fijn dat dat in Houten is en dat we niet ver hoeven reizen.
• Een leuk uitje om tussendoor te doen en wat niet al te duur is.
• Kleinschalig, lage of geen prijzen, voor iedereen dus toegankelijk.
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3.2 Verbeterpunten
De helft (52%) van de bezoekers heeft nog één of meer suggesties wat verbeterd zou kunnen worden
aan de kinderboerderij en speeltuin in Houten.
Kunt u aangeven wat volgens u verbeterd kan worden aan de kinderboerderij en speeltuin in
Houten? Basis = bezoekers kinderboerderij (n=514)

Een groot deel van de genoemde verbeterpunten heeft betrekking op het onderhoud; dit geldt zowel voor
de speeltuin als voor de kinderboerderij. Bezoekers vinden het onverzorgd, rommelig, en niet heel
hygiënisch. Een enkeling maakt zich zelfs zorgen over de veiligheid.
Selectie spontane toelichtingen
• Aantal speeltoestellen vervangen, verfje hier en daar, opnieuw bestraten, sommige stukken ongelijk.
• De fietsjes en skelters zijn oud en stuk, vaak zelfs gevaarlijk.
• Het ziet er uit alsof er wel eens wat groter onderhoud gedaan mag worden. Ook veel brandnetels bij
de hekken.
• Kan wel even opknapbeurt gebruiken, likje verf binnen en speeltoestellen die kapot zijn vervangen
• Mag allemaal wel iets netter, het ziet er wat smoezelig uit / wat ouder / niet heel schoon.
• Ik vond het binnen in de boerderij zelf bij het zitgedeelte onhygiënisch. Het had wat gezelliger,
schoner gekund en wat moderner.

Ook zijn veel opmerkingen gemaakt over de openingstijden. Deze sluiten niet goed aan op de schooltijden
en op het dagritme van jonge kinderen. Veel inwoners zouden graag in de ochtend de kinderboerderij
willen bezoeken.
Selectie spontane toelichtingen
• De openingstijden. Graag ook in de ochtend open!
• De openingstijden. Voor niet schoolgaande kinderen zijn de openingstijden heel onhandig met
slaapjes. Ik stel voor om op de woensdag en vrijdag open te gaan vanaf 09.00.
• Ochtend en maandag open, zeker voor de kleinsten, voedermomentjes met de kids erbij
• Openingstijden aanpassen, nu alleen na schooltijd open. Ik vind deze nu erg smal.
• De openingstijden. Deze moeten goed aansluiten aan schooltijden en vakantiedagen.
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Een deel van de bezoekers ziet de horeca graag uitgebreid met een (overdekt) terras, schone toiletten
en een breder assortiment. Er is vooral vraag naar lekkere koffie, maar ook andere (gezonde)
versnaperingen. Dit maakt het voor ouders aantrekkelijker om er samen het hun kind heen te gaan en
om langer te blijven.
Selectie spontane toelichtingen
• Eventueel iets meer horecamogelijkheden.
• Horeca en prettige wc. Dat waren de voornaamste redenen om naar huis te gaan.
• Het koffietentje kan een upgrade gebruiken, verder hoeft er niks te veranderen.
• Lekkere koffie.
• Meer richten op horeca. Zo maak je het ook voor volwassenen aantrekkelijker.
• Betere horeca: een mooi paviljoen waar je ook binnen kunt zitten en waar je hoogwaardiger kunt eten
en drinken. Goede koffie, lekkere lunch, fruit te koop voor de kinderen i.p.v. alleen snacks.

Bezoekers zien in de kinderboerderij graag meer verschillende soorten dieren. Zij hebben de indruk dat
er in het verleden meer variatie in diersoorten was. Zij vinden het leuk als de kinderen echt bij de dieren
kunnen komen, als zij deze kunnen aanraken en knuffelen en mogen meehelpen bij de verzorging.
Sommige inwoners denken dat het dierenwelzijn nog wat beter kan.
Selectie spontane toelichtingen
• Dieren leken vergeleken met andere kinderboerderijen niet altijd goed verzorgd.
• Dieren ruimer plaatsen, meer rust voor de dieren.
• Op het oog ziet de dierenzorg er niet goed uit, weilanden vaak kaalgevreten. Je kunt niet goed bij de
dieren, ik vind het leuker als je er tussen kunt lopen.
• Meer dieren die je mag aaien, mooiere verblijven en weide voor de dieren.
• Meer dierenwelzijn, iemand die uitleg kan geven over de dieren.
• Meer variatie aan dieren. Beter onderhoud.
• Het aantal verschillende dieren terugbrengen naar het oude niveau.

Verschillende bezoekers hebben wensen voor meer of andere speeltoestellen, zodat de speeltuin
aantrekkelijker wordt voor alle leeftijden. Vooral voor de kleinste bezoekers lijkt het aanbod nu nog wat
beperkt te zijn.
Selectie spontane toelichtingen
• Verder zou iets meer speeltoestellen voor peuters leuk zijn. Bv kleine glijbaan.
• Mogelijk meer speeltoestellen, ook voor de allerkleinste.
• Nog wat meer speeltoestellen, zodat aanbod nog diverser is voor verschillende leeftijden.
• Speeltuin meer voor alle leeftijden, sommige kinderen zijn net te klein voor het aanbod
speeltoestellen.
Een klein deel van de Houtenaren zou meer activiteiten en educatieve elementen willen terugzien op de
kinderboerderij. Enkele personen stellen voor om bordjes met informatie over de dieren te plaatsen.
Selectie spontane toelichtingen
• Een (educatief) activiteitenaanbod waar je als gezin of kinderfeestje gebruik van kan maken zou
super zijn.
• Meer educatie en programma's.
• Er kunnen educatieve bordjes bij de dieren gezet worden met informatie voor ouder of kind.
• Mogelijkheid tot ponyritje, kinderen (nog) meer betrekken bij de verzorging van de dieren, nog meer
educatieve activiteiten.
• Ik zou het graag uitgebreid willen zien als educatief centrum. Milieu, natuur. En dan ook met
lespakketten voor school, cursussen etc.
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Verschillende inwoners vinden dat de kinderboerderij goedkoper of zelfs gratis zou moeten zijn. Een
entreeprijs weerhoudt inwoners van een kort bezoekje.
Selectie spontane toelichtingen
• Hou de speelboerderij vooral laagdrempelig en betaalbaar voor iedereen.
• Minder hoge of geen toegangsprijs.
• De kinderboerderij zou op onvoorwaardelijke steun van de gemeente moeten kunnen rekenen zonder
dat daar iets tegenover staat.
• Ik vind dat een kinderboerderij te allen tijde gratis te bezoeken moet zijn voor de gemeenschap.
• De toegangsprijs was iets te hoog voor een (heel) kort bezoek met de kleinste kinderen.

Enkele inwoners denken dat het beheer van de kinderboerderij beter georganiseerd kan worden. Zij
vinden dat hier meer duidelijkheid over moet komen, waarbij ook de gemeente duidelijk beleid moet
voeren en een financiële bijdrage moet leveren. Dit zal het ook weer aantrekkelijker maken voor
vrijwilligers om zich aan te melden.
Selectie spontane toelichtingen
• Gemeentebeleid, transparantie, controle op financieel beleid, ook open op dinsdag.
• Grotere groep vrijwilligers en een goed bestuur. Goede controle door de gemeente
• In ieder geval transparantie qua procedures en ook best wel een open en eerlijke evaluatie van de
gang van zaken de afgelopen jaren, zodat mensen weer vertrouwen krijgen
• Professionalisering personeel, niet alleen op vrijwilligers draaien. Beter beleid rondom
jeugdvrijwilligers.
• Zorgen voor een vast TEAM van mensen wat begeleid wordt door een vast team van vrijwilligers.
• Wat meer controle, maar zonder de laagdrempeligheid weg te halen.
• Misschien ook wel mensen die daar begeleiding geven aan kinderen en een beetje op toezien dat
alles goed gaat en de kinderen wat leren.
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4. De kinderboerderij van uw dromen
Aan de inwoners is gevraagd welke activiteiten of onderwerpen zij belangrijk vinden op de kinderboerderij
en speeltuin “van hun dromen”. Daaruit komt heel duidelijk naar voren dat dieren hierbij centraal staan.
Het fysieke contact met de dieren, waardoor kinderen kunnen ontspannen en meer te weten komen over
de dieren vormt duidelijk de kern van een kinderboerderij. Vrijwel alle inwoners zijn het er over eens dat
dit belangrijk is. Meer dan de helft vindt het zien, aaien en knuffelen van dieren zelfs heel belangrijk.
Op de tweede plaats is het een gezellige locatie waar kinderen zich kunnen uitleven en waar ze
spelenderwijs van alles te weten komen. Inwoners vinden het hiermee vooral belangrijk dat de
kinderboerderij veel te bieden heeft voor kinderen. Zij kunnen hierdoor als volwassene ook ontspannen
en genieten. Bijna de helft van de inwoners vindt het wel belangrijk dat je er kunt afspreken met kennissen
en vrienden en vier op de tien inwoners zien het als een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt.

Kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten of onderwerpen belangrijk vindt.
Op de kinderboerderij en speeltuin “van mijn dromen”…
Basis= Iedereen (n=870) % (heel) belangrijk
kun je dieren zien, aaien en knuffelen

93%

kun je meer te weten komen over dieren

93%

kunnen kinderen ontspannen door contact met dieren

92%

worden kinderen uitgedaagd zich lekker uit te leven

84%

kun je meer te weten komen over insecten zoals bijen en libellen

83%

kun je meer te weten komen over zorgen voor klimaat en natuur

80%

is er gezelligheid

80%

zijn er andere speelmogelijkheden dan bij ons in de straat of wijk

78%

worden activiteiten irt dieren georganiseerd

76%

kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken

73%

kun je als volwassene ontspannen omdat de kinderen spelen

71%

kun je meer te weten komen over de boerderij, kaas, groenten

69%

zijn plekken en tuintjes met allerlei kruiden, vruchten en planten

63%

kun je leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen

62%

kun je tegen betaling deelnemen aan georganiseerde activiteiten

60%

kun je met water spelen

60%

kun je eten of drinken kopen

57%

kun je met kennissen en vrienden afspreken

48%

kun je zelf kinderfeestjes houden

46%

is de kinderboerderij betrokken bij de wijk en de buurt

44%

kun je producten kopen die op de boerderij worden gemaakt

42%

is het een gezellige drukte

40%

kun je mensen uit de buurt ontmoeten

39%

is het lekker rustig

37%

kun je tegen betaling deelnemen aan kinderfeestjes

36%

zijn alleen gezonde snacks verkrijgbaar

35%

is een mooi eindpunt van een fiets- of wandeltocht

33%

kun je mensen met een andere culturele achtergrond ontmoeten

33%
0%
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Georganiseerde activiteiten worden vooral gewaardeerd wanneer deze gerelateerd zijn aan dieren.
Driekwart van de bezoekers vindt het belangrijk dat er activiteiten zijn die te maken hebben met dieren.
Terwijl minder dan de helft van de Houtenaren het belangrijk vindt dat je er zelf kinderfeestjes kunt
houden. Deelname aan kinderfeestjes tegen betaling is nog wat minder belangrijk.
Inwoners vinden het vooral belangrijk dat het gezellig is op de kinderboerderij. Zij hebben een minder
duidelijke mening of het hiervoor een gezellig drukte of lekker rustig moet zijn.
Meer dan de helft van de Houtenaren vindt het belangrijk dat je er eten of drinken kunt kopen, maar dit
hoeven niet perse gezonde snacks te zijn. Dit vinden inwoners niet zo belangrijk. Ook verkoop van
boerderijproducten is niet heel belangrijk. Inwoners zien de horeca-functie vooral als toevoeging aan het
bezoek aan de kinderboerderij en niet als doel op zich: het hoeft geen mooi eindpunt voor een fiets- of
wandeltocht te worden.
De kinderboerderij heeft ook een sociale rol: inwoners vinden het belangrijk dat mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt er kunnen werken en je kunt er ook leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen, maar het is
minder belangrijk dat de kinderboerderij betrokken is bij de wijk en buurt of dat je er mensen met een
andere culturele achtergrond kunt ontmoeten. Dit lijkt te ver af te staan van de kern van de kinderboerderij.

Op basis van de scores van Houtenaren op de verschillende activiteiten en onderwerpen kunnen deze
worden ingedeeld in zeven hoofddimensies, die in de ogen van de inwoners met elkaar samenhangen.
Hieruit komt weer duidelijk naar voren dat het contact met dieren op de eerste plek staat. Spelen en leren
komen op een gedeelde tweede plaats. Ontmoeting, horeca en gezelligheid en activiteiten volgen op
enige afstand en zijn alle drie ongeveer even belangrijk. Rust en gezonde snacks zijn het minst belangrijk.

Kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten of onderwerpen belangrijk vindt.
Op de kinderboerderij en speeltuin “van mijn dromen”…
Basis= Iedereen (n=870) Gemiddelde belangscore. Hoe hoger de score, hoe belangijker.
5 = heel belangrijk, 1 = hee

Dieren

4,3

Spelen

3,9

Leren

3,9

Ontmoeting

3,5

Horeca en gezelligheid

3,4

Activiteiten

3,4

Rust en gezond

3,2

In de bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle onderliggende belangscores en de indeling van de
verschillende scores in de zeven dimensies.
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5. Wat je als kind graag zou willen
Eén op de drie deelnemers aan het onderzoek heeft zelf een kind in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, met wie
ze wel eens naar de kinderboerderij gaan. Aan deze ouders is gevraagd om ook enkele vragen voor te
leggen aan hun kind. Op deze manier hebben 190 kinderen hun mening gedeeld. Dit zijn voornamelijk
jonge kinderen, in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar (71%).
Hoe oud ben jij?
Basis= Kinderen (n=190)

17%
15%

15%
12%

11%

7%

8%

8%
5%

1%
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5.1 Kinderen vinden zowel dieren als speeltuin erg leuk
Alle deelnemende kinderen hebben laten weten wat ze het leukst vinden aan de kinderboerderij en
speeltuin in Houten. Uit hun antwoorden blijkt dat ook kinderen de combinatie van dieren en spelen erg
leuk vinden; vaak worden beiden genoemd. Kinderen die niet beiden noemen, kiezen iets vaker voor de
speeltuin dan voor de dieren.
We willen je graag wat vragen over de kinderboerderij en speeltuin in Houten. Wat vind je het
leukst op de kinderboerderij en speeltuin in Houten? Basis = kinderen (n=190)
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Veel kinderen komen graag naar de kinderboerderij om de dieren een bezoek te brengen en ze te
knuffelen, voeren en aaien. Met name de geiten, konijnen en pony’s vallen in de smaak. Veel kinderen
genieten van de interactie met de verschillende dieren.
Selectie spontane toelichtingen
• De dieren.
• Geiten, schapen en konijnen.
• Het spelen en alle verschillende dieren.
• De geitjes en het klimrek.
• Ik vind van de boerderij de dieren voeren het leukst.
• Met de konijnen knuffelen, geitjes aaien.
• Konijntjes.
• Dat je bij de geitjes in de wei kan en de kabelbaan.
• Alle diertjes eigenlijk wel!
• Pony’s.
• Knuffelen met de geiten en kijken naar Bella, het grote varken.
• De kippen, varken hooi geven.

Kinderen vinden het ook erg leuk dat de kinderboerderij naast dieren ook nog een speeltuin heeft.
Klimmen en glijden doen ze graag; ze zijn dan ook erg te spreken over de glijbanen en klimtoestellen.
Vooral over de grote glijbaan zijn veel kinderen enthousiast.
Selectie spontane toelichtingen
• De speeltuin.
• De grote glijbanen bij het klimrek.
• De glijbanen en de mandjesschommel.
• De speeltoestellen met de hele hoge glijbaan.
• Glijden van de glijbaan.
• Klimmen, glijden.
• Schommel.
• De glijbanen en het speelgedeelte achteraan met schommels.
• Lekker uitleven in de speeltuin.

Kinderen zijn daarnaast geregeld te vinden bij de waterplaats, waar ze met plezier spelen met de
waterpomp en met water en zand.
Selectie spontane toelichtingen
• De waterspeelplaats.
• Met water spelen.
• De waterpomp.
• Spelen met water met de waterpomp.
• Spelen met water en zand.
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5.2 De kinderboerderij wordt voor kinderen nog leuker met een trampoline en meer dieren
Iets meer dan de helft van de kinderen zou nog graag iets willen doen op de kinderboerderij of in de
speeltuin dat nu nog niet mogelijk is.
Is er iets dat je heel graag zou willen doen op de kinderboerderij of in de speeltuin dat er nu nog
niet is? Basis = kinderen (n=190)

Vooral een trampoline of springkussen zou voor veel blije gezichten zorgen bij de jonge bezoekers. Velen
van hen vinden dit een goede toevoeging aan de speeltuin.
Selectie spontane toelichtingen
• Trampoline springen.
• Springkussen.
• JAAAA EEN TRAMPOLINE.
• Grote trampoline (groot opblaaskussen uit de grond).
• Een permanent springkussen.
Verder noemen kinderen vaak dat ze graag meer betrokken worden bij de verzorging van de dieren.
Dieren voeren, vasthouden en aaien onder begeleiding van een verzorger, zou voor de kinderen een
informatieve en leuke bezigheid kunnen zijn die het bezoek nog leuker maakt.
Selectie spontane toelichtingen
• Lammetjes de fles geven.
• Koeien melken.
• Dieren mee helpen verzorgen.
• Dieren voeren.
• Eens meelopen met de verzorgers.
• Dieren vasthouden en aaien.
• Voer kopen om zelf dieren te kunnen voeren.
• Meer leren over dieren verzorgen.
Sommige kinderen zouden graag zelfs nog wat verdergaan in de interactie met de dieren. Hen lijkt het
leuk om naast het verzorgen, ook op een pony te rijden of ermee te lopen.
Selectie spontane toelichtingen
• Rijden op een pony.
• Pony rijden net zoals bij de geitenboerderij (Utrecht).
• Pony verwennen in de wei met wortels en borstels en dat je erop kan rijden of mee kan lopen.

Rapport Onderzoek Kinderboerderij
22

De waterplaats kon al op veel complimenten rekenen, maar zou volgens kinderen nóg leuker zijn als deze
zou worden uitgebreid.
Selectie spontane toelichtingen
• Meer waterspeel dingen.
• Spelen met water op een veilige manier.
• Iets met water.
• Meer dingen om met water te spelen.
• Waterspeeltuin.
Daarnaast noemt een klein groepje kinderen een aantal andere speeltoestellen die volgens hen iets
zouden toevoegen aan de speeltuin, zoals een klimrek, draaimolen en ook een kabelbaan wordt een
aantal keer genoemd. Twee kinderen (van 11 en 12 jaar) zouden graag meer toestellen zien voor wat
oudere kinderen.
Selectie spontane toelichtingen
• Nog meer speeltoestellen.
• Draaimolen.
• Een heel groot speeltoestel waar je kunt klimmen en klauteren en schommelen.
• Een kabelbaan.
• Touwen klimrek.
• Wat toestellen voor wat oudere kinderen.
• Meer ruimte om te fietsen, fietskarren, parcours rijden.
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6. Verschillen tussen doelgroepen
In dit hoofdstuk kijken we naar relatieve verschillen tussen groepen. De belangrijkste verschillen vatten
we hier onder samen per groep.

6.1 Verschillen op basis van leeftijd
Op basis van leeftijd is een aantal verschillen te zien, die vooral zullen samenhangen met de
aanwezigheid van kleine kinderen onder de jongere inwoners. De meest duidelijke verschillen zijn dan
ook zichtbaar tussen de jongste inwoners (18-44 jaar) en oudste inwoners (65+).
18-44 jaar
Jongere inwoners hebben vaker een gezin met kleine kinderen. Zij vinden een kinderboerderij nog
belangrijker dan andere inwoners en hebben vaker een bezoek gebracht aan de kinderboerderij in 2019.
Zij komen er vaak met hun eigen kinderen en blijven er dan relatief lang. Op de kinderboerderij van hun
dromen is het extra belangrijk dat kinderen dieren kunnen knuffelen, dat de kinderen worden uitgedaagd
en dat er andere speelmogelijkheden zijn. Doordat de kinderen er lekker kunnen spelen kunnen zij er ook
ontspannen en met vrienden afspreken. Zij vinden het in vergelijking met oudere inwoners het meest
belangrijk dat je er zelf een kinderfeestje kunt organiseren. Ook horeca is voor hen belangrijk. Zij vinden
het wat minder belangrijk dat kinderen meer te weten komen over insecten en de boerderij en zij zien
minder een sociale rol binnen de buurt of richting andere culturele achtergronden. De dimensies spelen
en activiteiten vinden zij belangrijker dan gemiddeld, terwijl zij leren juist wat minder belangrijk vinden.
45-54 jaar
45-54 jarigen zijn ook vaak wel eens op de kinderboerderij geweest, maar waren minder vaak dan de 1844 jarigen ook bezoeker in 2019. Zij zullen vaker net iets oudere kinderen hebben, die nu niet meer in de
leeftijd zijn voor een kinderboerderij. Als zij er komen, is dat meestal met de eigen kinderen. Zij vinden
het relatief belangrijk dat er op de kinderboerderij van hun dromen andere speelmogelijkheden zijn als in
de eigen straat. Als volwassene willen ze er kunnen ontspannen, met vrienden kunnen afspreken en eten
en drinken kunnen kopen. Het organiseren van kinderfeestjes is ook nog relatief belangrijk.
55-64 jarigen
Deze groep komt in vergelijking met de jongere inwoners vaker naar de speeltuin met kleinkinderen of
zonder kinderen. Zij vinden het in vergelijking met de andere inwoners wat belangrijker dat de
kinderboerderij betrokken is bij de wijk en de buurt.
65 jaar of ouder
Oudere inwoners hechten iets minder belang aan een kinderboerderij in de gemeente en zij vinden overall
wat minder activiteiten van belang op de kinderboerderij van hun dromen. Zij zijn zelf minder vaak wel
eens op de kinderboerderij in Houten geweest. Degenen die er in 2019 kwamen, waren er vaak samen
met de kleinkinderen. Rust is voor hen wat belangrijker dan gemiddeld.

Belang en bezoek kinderboerderij
71%
Kinderboerderij HEEL belangrijk
46%
94%
Is hier wel eens geweest
79%
80%
In 2019 geweest
49%
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18-44 (n=348)
45-54 (n=174)
55-64 (n=182)
65+ (n=165)

Bezoekgedrag kinderboerderij
18%
Meer dan 5 keer in 2019
7%
92%
Met eigen kinderen
4%
0%
Met kleinkinderen
84%
4%

18-44 (n=278)

Zonder kinderen

3%

45-54 (n=75)
27%

55-64 (n=80)

> 2 uur

65+ (n=81)

17%

Op de kinderboerderij van mijn dromen ...
97%

dieren zien, aaien en knuffelen

88%
91%

kinderen uitgedaagd zich lekker uit te leven

73%
83%

andere speelmogelijkheden dan in de straat

70%
82%

is er gezelligheid

74%
80%

als volwassene ontspannen omdat kinderen spelen

60%
79%

meer te weten komen over insecten

87%
71%

met kennissen en vrienden afspreken

25%
71%

kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken

69%
65%

eten of drinken kopen

47%

62%

tegen betaling deelnemen aan activiteiten

50%
61%

meer te weten komen over de boerderij, kaas, groenten

76%
57%

zelf kinderfeestjes houden

34%
51%

plekken en tuintjes met allerlei kruiden, vruchten en planten

72%
44%

mensen uit de buurt ontmoeten

34%
42%

tegen betaling deelnemen aan kinderfeestjes

29%
39%

is het lekker rustig

40%
36%

betrokken bij de wijk en de buurt

47%

45-54 (n=174)

30%

mensen met andere culturele achtergrond ontmoeten

39%
26%

alleen gezonde snacks verkrijgbaar

44%
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18-44 (n=348)

55-64 (n=182)
65+ (n=165)

Op de kinderboerderij van mijn dromen ...
Gemiddelde belangscore per thema. Hoe hoger de score, hoe belangrijker
4,3
Dieren
4,3
4,0
Spelen
3,8
3,7
Leren
4,1
3,5
Activiteit
3,3
3,5
Ontmoeting

3,4
3,4

18-44 (n=348)

3,5

45-54 (n=174)

Horeca
3,1
Rust
3,3
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55-64 (n=182)
65+ (n=165)

6.2 Verschillen tussen mannen en vrouwen
Mannen zijn net zo bekend met de kinderboerderij als vrouwen, maar vrouwen hechten er meer belang
aan en komen er ook vaker. Vrouwen komen er vooral met de eigen kinderen en ook relatief vaak met
vriendjes of andere kinderen. Mannen komen er relatief vaak met de kleinkinderen.
Het grotere belang dat vrouwen hechten aan de kinderboerderij zien we ook terug bij de wensen voor
de kinderboerderij van hun dromen. Vrouwen vinden veel van de mogelijke activiteiten of onderwerpen
belangrijker dan mannen.

Belang en bezoek kinderboerderij
52%

Kinderboerderij HEEL belangrijk

67%
85%

Is hier wel eens geweest

93%

Man (n=424)

52%

In 2019 geweest

66%

Vrouw (n=441)

Bezoekgedrag kinderboerderij
22%

Meer dan 5 keer in 2019

31%
58%

Met eigen kinderen

67%
29%

Met kleinkinderen
Met vriendjes / andere kinderen
> 2 uur

18%
12%

Man (n=219)

23%
14%
32%
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Vrouw (n=292)

Op de kinderboerderij van mijn dromen ...
81%
87%

worden kinderen uitgedaagd zich lekker uit te leven

74%

is er gezelligheid

85%
72%

andere speelmogelijkheden dan in de straat

84%

65%

als volwassene ontspannen omdat kinderen spelen

77%
52%

kun je met water spelen

67%
55%

tegen betaling deelnemen aan activiteiten

65%
51%

kun je eten of drinken kopen

62%
36%

kun je met kennissen en vrienden afspreken

59%
42%
49%

kun je zelf kinderfeestjes houden

33%

kun je mensen uit de buurt ontmoeten

45%
33%

is het lekker rustig

40%
32%

tegen betaling deelnemen aan kinderfeestjes

40%

Man (n=424)

28%

mensen met een andere achtergrond ontmoeten

37%
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Vrouw (n=441)

7.3 Verschillen tussen wijken
Op basis van wijk zijn enkele verschillen zichtbaar.
Het aantal inwoners van het buitengebied dat aan het onderzoek heeft meegewerkt is te klein om harde
uitspraken over deze groep Houtenaren te kunnen doen, maar deze groep lijkt nog het meest te
verschillen van de overige inwoners. Zij lijken wat minder belang te hechten aan een kinderboerderij, wat
logisch is aangezien kinderen in het buitengebied al vaker met dieren in aanraking zullen komen. Zij zijn
wat minder bekend met de kinderboerderij in Houten en zijn er minder vaak geweest in 2019.
Inwoners van Noordwest, die het dichtst bij de kinderboerderij in de buurt wonen, zijn er het vaakst wel
eens geweest en kwamen er in 2019 relatief vaak 10 keer of vaker.
Inwoners van de zuidelijke wijken komen wat vaker op de kinderboerderij met hun eigen kinderen, waar
inwoners van het buitengebied en de noordelijke wijken er vaker komen met kleinkinderen. Dit zal
samenhangen met het verschil in leeftijd en gezinssamenstelling; in de zuidelijke wijken wonen meer
jongere gezinnen met kleine kinderen.

Belang en bezoek kinderboerderij
77%
Kinderboerderij
(heel) belangrijk

89%
90%
90%
86%
86%
99%
99%
99%
93%

Bekend met
kinderboerderij

83%
88%

Is hier wel eens
geweest

95%
89%
85%
45%
60%
66%
58%
57%

In 2019 geweest

Buitengebied (n=69)

Noordoost (n=189)

Noordwest (n=255)

Zuidoost (n=165)

Zuidwest (n=187)

Bezoekgedrag kinderboerderij
3%
Meer dan 10x
geweest in 2019

5%

12%

20%

10%
50%
52%

Met eigen
kinderen
24%
Met
kleinkinderen

Buitengebied (n=31)

10%
9%
Noordoost (n=113)

69%
79%
79%

32%
30%
Noordwest (n=167)
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Zuidoost (n=95)

Zuidwest (n=106)

Bijlage 1 – Processtatistieken
Voor het onderzoek zijn alle 1.447 leden van het Burgerpanel uitgenodigd om deel te nemen aan een
online enquête. In de periode van 30 juni tot en met 19 juli 2021 hebben in totaal 585 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een respons van 40%.
Daarnaast zijn inwoners van Houten via berichten op sociale media en in ‘t Groentje opgeroepen om aan
het onderzoek mee te werken. Via deze weg hebben nog eens 286 personen aan het onderzoek
deelgenomen.
De resultaten voor deze twee groepen zijn samengenomen en vervolgens gewogen naar leeftijd, wijk en
geslacht, zodat deze representatief zijn voor de gehele Houtense bevolking.
De rapportage is op totaalniveau. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen groepen bewoners op
basis van leeftijd, wijk en centrum versus overige wijken.
Burgerpanel

Open link

Uitnodigingen verstuurd

1.447

n.v.t.

Enquêtes voltooid

584 (40%)

286

Gemiddelde invultijd

8 min.

Betrouwbaarheidsinterval

95%

Maximale foutmarge

3,3%

Panel versus open link
Tijdens de analyse fase is ook gekeken naar verschillen tussen deelnemers aan het onderzoek via het
burgerpanel en via de andere kanalen. Deze twee groepen verschillen duidelijk van elkaar qua
samenstelling: respondenten via open link wonen vaker in de buurt van de kinderboerderij (Noord-West),
zij zijn vaker 18-44 jaar en het zijn vaker vrouwen met kinderen.
Degenen die via de open link hebben meegedaan staan overall positief tegenover een kinderboerderij:
Zij vinden het nog belangrijker dan panelleden dat er een kinderboerderij is in Houten
Zij zijn beter bekend met de huidige kinderboerderij en zijn er afgelopen jaar vaker geweest,
vooral met eigen kinderen.
Zij vinden de horeca functie (eten/drinken) en ontspannen als volwassene terwijl de kinderen
spelen, gezelligheid, ontmoeting en activiteiten belangrijker
-

Panelleden komen er minder vaak, omdat zij geen (klein)kinderen hebben in de leeftijd. Zij
vinden de educatieve functie van een kinderboerderij juist wat belangrijker

Deze verschillen zijn terug te voeren op het verschil in profiel. Voor deze rapportage zijn beide groepen
samengenomen en vervolgens gewogen, zodat ze representatief zijn voor de gehele Houtense bevolking.

Kinderen
Eén op de drie deelnemers aan het onderzoek heeft zelf een kind in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, met wie
ze wel eens naar de kinderboerderij gaan. Aan deze ouders is gevraagd om ook enkele vragen voor te
leggen aan hun kind. Op deze manier hebben 190 kinderen hun mening gedeeld. Dit zijn voornamelijk
jonge kinderen, in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar (71%).
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Bijlage 2 – Respondentenprofiel
De resultaten voor het burgerpanel zijn samengenomen met de overige inwoners die hebben gereageerd
op de oproep in (sociale) media. Vervolgens zijn de resultaten met weegfactoren gecorrigeerd. Hiermee
wordt er rekening gehouden met de werkelijke verhouding naar geslacht, leeftijdscategorie en wijk binnen
de totale Houtense bevolking.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de ongewogen als gewogen verhoudingen.

Profiel respondenten
(n=870, panelleden + overige inwoners)

Ongewogen
percentage

Gewogen
percentage

Geslacht

Man
Vrouw
Anders / wil niet zeggen
Totaal

41%
59%
1%
100%

49%
51%
1%
100%

Leeftijd

18 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Onbekend / wil niet zeggen
Totaal

43%
18%
19%
20%
1%
100%

40%
20%
21%
19%
1%
100%

Wijk

Buitengebied
Noord-Oost
Noord-West
Zuid-Oost
Zuid-West
Totaal

4%
21%
44%
12%
19%
100%

8%
22%
29%
19%
21%
100%
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Bijlage 3 – Kinderboerderij en speeltuin ‘van mijn dromen’

Kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten of onderwerpen belangrijk vindt.
Op de kinderboerderij en speeltuin “van mijn dromen”…
Basis= Iedereen (n=870)
kun je dieren zien, aaien en knuffelen

55%

kun je meer te weten komen over dieren
kunnen kinderen ontspannen door contact met dieren

is er gezelligheid

26%
25%

worden activiteiten irt dieren georganiseerd

kun je als volwassene ontspannen omdat de kinderen spelen

kun je zelf kinderfeestjes houden

45%

43%

16%

41%

13%

kun je producten kopen die op de boerderij worden gemaakt

9%

is het een gezellige drukte 5%
7%

30%

36%

31%

3%
1%
4%

28%

5%3%
4%
9%1%
3%
12% 5%
2%
15% 3%
4%
13% 5%5%

32%

13% 4% 7%

33%

33%

15%

35%

42%

32%
32%

kun je tegen betaling deelnemen aan kinderfeestjes 6%

30%

10%

2%7%3%

34%

is het lekker rustig 5%
zijn alleen gezonde snacks verkrijgbaar

6%
1%
3%
2%
5%3%

28%
24%

35%

10%

18%

31%

48%

4%
2%
3%

22%
24%

47%

16%

9%

kun je mensen uit de buurt ontmoeten

47%

12%

is de kinderboerderij betrokken bij de wijk en de buurt

19%

48%

18%

kun je eten of drinken kopen

17% 3%
1%
3%

50%

14%

kun je met water spelen

14% 2%
1%
3%
15% 3%
1%
4%

56%

25%

kun je leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen

kun je met kennissen en vrienden afspreken

54%

21%

zijn plekken en tuintjes met allerlei kruiden, vruchten en planten

14% 1%
3%
2%

53%

23%

kun je meer te weten komen over de boerderij, kaas, groenten

12% 1%
1%
3%

45%

19%

kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken

11%2%
1%
3%

55%

35%

zijn er andere speelmogelijkheden dan bij ons in de straat of wijk

5%
1%
2%

50%

27%

kun je meer te weten komen over zorgen voor klimaat en natuur

4%
0%
2%

51%

34%

kun je meer te weten komen over insecten zoals bijen en libellen

3%
1%
2%

49%

41%

worden kinderen uitgedaagd zich lekker uit te leven

kun je tegen betaling deelnemen aan georganiseerde activiteiten

38%

44%

36%

17% 4%4%

46%
36%

26%

33%

6%3%

12% 2%
4%

12% 2%
3%
18%

6%5%

22%

7%3%

is een mooi eindpunt van een fiets- of wandeltocht

7%

26%

40%

17%

6%4%

kun je mensen met een andere culturele achtergrond ontmoeten

7%

26%

40%

16%

8% 4%

0%
Heel belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk
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20%

40%

Heel onbelangrijk

60%

80%

100%

Weet niet / geen mening

De scores op de verschillende activiteiten en onderwerpen kunnen door middel van statistische analyses
van antwoordpatronen ( een zogenaamde factoranalyse) worden ingedeeld in zeven hoofddimensies,
die in de ogen van de inwoners met elkaar samenhangen. In onderstaande grafiek is door middel van
kleur aangegeven welke activiteiten bij welke dimensie horen.
Kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten of onderwerpen belangrijk vindt.
Op de kinderboerderij en speeltuin “van mijn dromen”…
Basis= Iedereen (n=870) % (heel) belangrijk
kun je dieren zien, aaien en knuffelen

93%

kun je meer te weten komen over dieren

93%

kunnen kinderen ontspannen door contact met dieren

92%

worden kinderen uitgedaagd zich lekker uit te leven

84%

kun je meer te weten komen over insecten zoals bijen en libellen

83%

kun je meer te weten komen over zorgen voor klimaat en natuur

80%

is er gezelligheid

80%

zijn er andere speelmogelijkheden dan bij ons in de straat of wijk

78%

worden activiteiten irt dieren georganiseerd

76%

kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken

73%

kun je als volwassene ontspannen omdat de kinderen spelen

71%

kun je meer te weten komen over de boerderij, kaas, groenten

69%

zijn plekken en tuintjes met allerlei kruiden, vruchten en planten

63%

kun je leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen

62%

kun je tegen betaling deelnemen aan georganiseerde activiteiten

60%

kun je met water spelen

60%

kun je eten of drinken kopen

57%

kun je met kennissen en vrienden afspreken

48%

kun je zelf kinderfeestjes houden

46%

is de kinderboerderij betrokken bij de wijk en de buurt

44%

kun je producten kopen die op de boerderij worden gemaakt

42%

is het een gezellige drukte

40%

kun je mensen uit de buurt ontmoeten

39%

is het lekker rustig

37%

kun je tegen betaling deelnemen aan kinderfeestjes

36%

zijn alleen gezonde snacks verkrijgbaar

35%

is een mooi eindpunt van een fiets- of wandeltocht

33%

kun je mensen met een andere culturele achtergrond ontmoeten

33%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten of onderwerpen belangrijk vindt.
Op de kinderboerderij en speeltuin “van mijn dromen”…
Basis= Iedereen (n=870) Belangscore, hoe hoger de score, hoe belangijker

Dieren

4,3

Spelen

3,9

Leren

3,9

Ontmoeting

3,5

Horeca en gezelligheid

3,4

Activiteiten

3,4

Rust en gezond

3,2
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Bijlage 4 – Vragenlijst
Inleiding
De gemeente beheert op dit moment tijdelijk de kinderboerderij en de speeltuin in de buurt De Campen
(bij de Imkerplas) op het adres Keercamp 17. We doen dit om kinderen te laten spelen en op een
plezierige en leerzame manier in aanraking te laten komen met dieren. De gemeente gaat in het najaar
op zoek naar een nieuwe exploitant van de kinderboerderij en speeltuin.
Graag willen we weten wat u verwacht van deze kinderboerderij en speeltuin in de toekomst. Daarom
stellen we u een aantal vragen. Uw antwoorden helpen ons om een beeld te krijgen van wat Houtenaren
belangrijk vinden.
Heeft u een kind in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar waarmee u wel eens naar deze kinderboerderij
gaat? Dan willen we ook graag enkele vragen stellen aan (één van) uw kind(eren). U mag deze vragen
ook samen met uw kind invullen, bijvoorbeeld als uw kind nog klein is en/ of dit niet zelfstandig kan. Komt
dit niet uit of wilt u dit liever niet, dan kunt u deze vragen overslaan.

De volgende vragen worden aan u zelf gesteld (PANEL: als lid van het Burgerpanel.)

Belang van de kinderboerderij met speeltuin
1.

2.

Kunt u aangeven hoe belangrijk u het vindt dat er in Houten een kinderboerderij is?
Heel
onbelangrijk

Onbelangrijk





Neutraal



Belangrijk

Heel
belangrijk

Weet niet/
geen mening







Kunt u dit toelichten?

 Weet niet/geen mening
Bezoek aan de kinderboerderij en speeltuin
3. Bent u bekend met de kinderboerderij en speeltuin bij de Imkerplas in Houten?
 Ja, ik ben hier wel eens geweest
 Ja, ik weet dat deze er is, maar ben er nooit geweest → door naar vraag: 7
 Nee, niet mee bekend
→ door naar vraag: 10
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Indien wel eens geweest
4. Hoe vaak heeft u in 2019 (het jaar voor corona) een bezoek gebracht aan de kinderboerderij
en speeltuin bij de Imkerplas in Houten?








Geen bezoek -----→ ga door naar vraag: 7
1 keer
2 t/m 4 keer
5 t/m 10 keer
Meer dan 10 keer
Weet ik niet (meer)

5. Komt u op deze kinderboerderij met (uw) kinderen of kleinkinderen?
Toelichting: het gaat om hier om kinderen onder de 18. Onder ‘Anders, namelijk’ kunt u eventueel
nog wat anders invullen.
(Meerdere antwoorden mogelijk)








Ja, met mijn kinderen
Ja, met mijn kleinkinderen
Ja, met vriendjes van mijn (klein)kinderen
Ja, met andere kinderen, namelijk …
Nee, zonder kinderen
Anders, namelijk: …..

6. Hoe lang blijft u gemiddeld op de kinderboerderij en speeltuin in Houten tijdens een bezoek?








0 tot 30 minuten
30 tot 60 minuten
1 tot 2 uur
2 tot 3 uur
Langer dan 3 uur
Weet ik niet (meer)

Indien v3= weet dat deze er is OF v4= niet bezocht in 2019
7. Waarom heeft u deze kinderboerderij en speeltuin < in 2019 niet / nog nooit> bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 Geen (klein)kinderen in de leeftijd voor een kinderboerderij of speeltuin
 Mijn (klein)kinderen vinden een kinderboerderij niet leuk
 Te ver weg
 Niet goed bereikbaar
 We gaan liever naar een andere kinderboerderij, omdat:…
 We gaan liever naar een andere speeltuin, omdat: …
 Niet van gekomen
 Andere reden, namelijk: …
 Weet ik niet
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Pluspunten en verbeterpunten
Indien V4 = Bezoekers
8. Kunt u aangeven wat u waardeert aan de kinderboerderij en speeltuin in Houten?

 Weet niet/ geen mening
Indien V4 = Bezoekers
9. Kunt u aangeven wat volgens u verbeterd kan worden aan de kinderboerderij en speeltuin
in Houten?

 Niets, het is goed zoals het is
 Weet niet/geen mening

De kinderboerderij van uw dromen
10. We zijn benieuwd wat u belangrijk vindt of zou vinden op de kinderboerderij en speeltuin in
Houten. Kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten of onderwerpen belangrijk
vindt?
Op de kinderboerderij en speeltuin “van mijn dromen”…
[Vraag verdeeld over 4 pagina’s – random volgorde van thema’s en random volgorde vragen
binnen thema]
Heel
onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel
belangrijk

Weet niet/
geen
mening

Heel
onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel
belangrijk

Weet niet/
geen
mening

De wereld ontdekken
.. kun je meer te weten komen
over insecten zoals bijen en
libellen
.. kun je meer te weten komen
over dieren
.. kun je meer te weten komen
over de boerderij en het maken
van kaas en het kweken van
groenten
.. kun je meer te weten komen
over het goed zorgen voor het
klimaat en de natuur
.. zijn plekken en tuintjes waar
allerlei kruiden, vruchten en
planten te bewonderen zijn
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Sfeer
.. kun je eten of drinken kopen
.. kun je producten kopen die op
de boerderij worden gemaakt
zoals bijvoorbeeld kaas
.. is het lekker rustig
.. zijn alleen gezonde snacks
verkrijgbaar
.. kun je als volwassene
ontspannen omdat de kinderen
vrij kunnen spelen
.. is het een gezellige drukte
.. is een mooi eindpunt van een
fiets- of wandeltocht
.. is er gezelligheid

Heel
onbelangrijk

Onbelangrijk

Ontmoeting
.. kun je mensen uit de buurt
ontmoeten
.. kun je met kennissen en
vrienden afspreken
.. kun je mensen met een andere
culturele achtergrond ontmoeten
.. kunnen mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt onder
begeleiding werken
.. kun je leuk en zinvol
vrijwilligerswerk doen
.. is de kinderboerderij betrokken
bij de wijk en de buurt (bijv.
meedoen aan “burendag”)
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Neutraal

Belangrijk

Heel
belangrijk

Weet niet/
geen mening

Heel
onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel
belangrijk

Weet niet/
geen
mening

Activiteiten
.. kun je tegen betaling
deelnemen aan georganiseerde
activiteiten
zoals
uilenballen
uitpluizen, vlindervoederplankjes
maken, klompen schilderen, etc.
.. worden er activiteiten die met
dieren
te
maken
hebben
georganiseerd
.. kun je zelf kinderfeestjes
houden
… kun je tegen betaling
deelnemen aan georganiseerde
kinderfeestjes
.. kun je dieren zien, aaien en
knuffelen
..
zijn
er
andere
speelmogelijkheden dan bij ons in
de straat of wijk
.. kun je met water spelen
.. worden kinderen uitgedaagd
zich lekker uit te leven
.. kunnen kinderen ontspannen
door contact met dieren

Wat je als kind graag zou willen
Indien V5 = bezocht met kind
11. U gaf aan dat u wel eens met een kind/ kinderen naar de kinderboerderij en speeltuin bij de
Imkerplas gaat. Hoe oud is dit kind/ zijn deze kinderen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)












0 t/m 1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 t/m 5 jaar
6 t/m 7 jaar
8 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar
18 jaar of ouder
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[Indien vraag 11 = 3 t/m 7 en vraag 5 = 1]
12. Wij willen graag enkele vragen stellen aan uw kind of één van uw kinderen in de leeftijd van 3
t/m 12 jaar waarmee u naar de kinderboerderij gaat.
Zou u uw kind of één van uw kinderen willen vragen om (samen) de volgende drie vragen te
beantwoorden?
OPEN LINK: Daarna stellen we graag ook nog enkele vragen aan u zelf.

 Ja, mijn kind wil en kan meedoen -> door naar vraag 13
 Nee, dat lukt niet, wil ik liever niet. -> bedanken voor de
medewerking in geval van panellid.

13. Hoe oud ben jij?
Antwoord: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

14. We willen je graag wat vragen over de kinderboerderij en speeltuin in Houten. Wat vind je het
leukst op de kinderboerderij en speeltuin in Houten?

 Weet niet/geen mening
15. Is er iets dat je heel graag zou willen doen op de kinderboerderij of in de speeltuin dat er nu
nog niet is?

 Nee. Ik kan niets bedenken, het is goed zoals het is
 Weet niet/geen mening
[indien panellid met deelname kind]
Dit was de laatste vraag van de vragenlijst. Dankjewel voor het meedoen!
Klik op versturen om je antwoorden te verzenden.
[indien panellid zonder deelname kind]
Dit was de laatste vraag van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Klik op versturen om uw antwoorden te verzenden.
[Indien open link met deelname kind]
Dit was de laatste vraag voor de kinderen. Dankjewel voor het meedoen!
Er volgen nu nog wat achtergrondvragen voor je ouders.
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[Indien open link zonder deelname kind]
Tenslotte hebben we nog enkele vragen over u zelf.

Achtergrondgegevens
16. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
 Anders
 Wil ik niet zeggen
17. Wat is uw leeftijd?
 Jonger dan 18 jaar
 18 tot 44 jaar
 45 tot 54 jaar
 55 tot 64 jaar
 65 jaar en ouder
18. Wat is de samenstelling van uw huishouden?
 Alleenstaand
 Alleenstaand (zonder partner) met kinderen
 Ik ben gehuwd/woon samen zonder thuiswonende kinderen
 Ik ben gehuwd/woon samen met thuiswonende kinderen
 Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorgers
 Ik woon in een studentenhuis / woongroep
 Anders
 Geen antwoord
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19. In welke wijk woont u?
Noord-West

Noord-Oost

Zuid-West

Zuid-Oost

Borchen

Akkers

Bouwen

Grassen

Campen

Bermen

Castellum Oost

Landen

Erven

Centrum Oost

Castellum West

Meren

Gaarden

Centrum West

Houten

Mossen

Hoeven

Gilden

Muren

Sporen

Hoven

Hagen

Polders

Tuinen

Oorden

Molens

Schaften

Oude Dorp

Sloten

Stenen

Poorten

Velden

Waters

Slagen

Weiden

Kleine
kernen
en
buitengebied
kern
Houten
’t Goy
Schalkwijk
Tull en ’t Waal
Buitengebied kern
Houten
(niet
behorende tot de
Kleine kernen)

 Weet niet
Voor niet panelleden: attenderen op burgerpanel
Dit was de laatste vraag van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Klik op versturen om uw antwoorden te verzenden.
Wilt u in de toekomst vaker meedenken met de gemeente Houten? Dan kunt u zich aanmelden voor het
burgerpanel van de gemeente Houten via:
https://www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/onderzoek-en-cijfers/burgerpanel

Dit is het einde van de vragenlijst.
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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