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JAARVERSLAG 2020 DE OUDE ZUSTERTUIN 
 

De Zustertuin in de Bodegraafse samenleving 
Bestuur en medewerkers willen de Oude Zustertuin als kinderspeel- en dierenpark uitdrukkelijk positioneren ín 
de Bodegraafse samenleving. De tuin is publiekelijk gratis toegankelijk en is er voor iedereen. Veel vaste 
bezoekers en organisaties kennen de Zustertuin. Vrijwel dagelijks ontvangen wij tussen de 40 en 50 bezoekers 
en bij mooie dagen loopt dit ruim op. Bij speciale activiteiten zijn dat er uiteraard veel meer, met als 
uitschieter de 3 tot 4 duizend bezoekers tijdens de Open Dag op Koningsdag. Naar schatting bezoeken circa 
20.000 tot 25.000 mensen jaarlijks de Zustertuin. De Oude Zustertuin is ook opgenomen in een door Landal 
opgezette fietsroute door Bodegraven. Op de website www.BuitengewoonBodegravenReeuwijk.nl, een 
website met recreatietips in de gemeente, komt de Zustertuin uiteraard ook voor. 
 

De belangrijkste doelstelling van de Zustertuin is het bieden van een speelmogelijkheid aan kinderen, mét een 
educatief doel. Al spelend komen kinderen vanaf hele jonge leeftijd tot in de pubertijd in contact met dieren. 
Tijdens de zogenoemde ‘knuffeluurtjes’ op de woensdagochtend kunnen kinderen met kleine kooidiertjes in 
de Hooiberg knuffelen, deze verzorgen en voeren. Weidedieren (schapen, geiten) mogen worden gevoerd en 
in de twee speelhoeken kan worden gespeeld. 
 
Volwassenen maken ook dankbaar gebruik van de Zustertuin om te ontspannen en weg te zijn van de 
dagelijkse beslommeringen. 
 
Impact van de corona-maatregelen 
In 2020 heeft de Oude Zustertuin, net zoals alle andere openbare gelegenheden (doorstroomlocatie) haar 
hekken moeten sluiten als uitvloeisel van de corona-pandemie. De eerste lockdown verplichtte ons om te 
sluiten van 15 maart tot 1 juni en op 24 maart werd de noodverordening van kracht die alle evenementen 
verbood tot en met 1 september. Dit hield in dat de Open Dag tijdens Koningsdag niet door kon gaan.  
 
Op Tweede Pinksterdag 1 juni konden wij de hekken weer openen, uiteraard met de nodige 
voorzorgsmaatregelen en waarschuwingsborden om afstand te houden, handen te wassen en geen handen te 
schudden. Een van de maatregelen die wij hebben genomen is het plaatsen van een handenwasbak aan de 
buitenwand van het Uilennest. Voor het aanschaffen hiervan heeft het bestuur de opbrengst gebruikt van de 
Dorpsquiz, die door de KPJ werd georganiseerd. Dank aan deze organisatie voor hun gulle gift! 
 
In de periode dat wij gesloten waren hebben vrijwilligers veel werk verzet en de tuin weer helemaal op orde 
gebracht. Veelzeggend is dat we veel complimenten krijgen van bezoekers van buiten Bodegraven, omdat ze 
verrast zijn zo’n kinderboerderij te treffen. De aanpassing in deze periode was dat wij moesten sluiten om 
18.00 uur in plaats van 20.30 uur. 
 
Vanaf 3 november 2020 geldt een tweede lockdown-periode waarin wij de hekken gesloten moeten houden 
en eind maart 2021 konden de hekken weer open voor publiek. Met spijt in het hart hebben bestuur en 
vrijwilligers moeten vaststellen dat zij in 2020 niet die ontspanning in Bodegraven hebben kunnen aanbieden 
die zij gewend zijn en van plan waren. 
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Dieren in de tuin 
De Oude Zustertuin is een kinderspeel- en dierenpark in het hart van ons mooie dorp. Daarom een overzicht 
van de aanwezige dieren per 31-12-2020. 
 
 Aanwezige dieren op  1 jan 2020   31 dec 2020 
 
 Schapen  7   6 
 Geiten   10   10 
 Pony   1   3 
 Varkens  2   2 
 Konijnen  10   12 
 Kleine knaagdieren 21   23 

Pluimvee  40    30 
 Volièrevogels   55   40 
 Watervogels  4 ganzen en 6 eenden 4 ganzen en 6 eenden  
  
                                                                                                               
 
Opgenomen van particulieren: 18 dieren: 4 konijnen, 5 cavia’s, 2 kippen en 7 volièrevogels. 
Dit jaar zijn er gelukkig geen dieren zonder overleg achter gelaten (gedumpt).  
 
Begin augustus heeft de Zustertuinpony Wiske gezelschap gekregen van twee nieuwe pony’s: Rebbel en 
Phenix. We hebben al eerder geprobeerd om Wiske aan een maatje te koppelen, maar dat was geen succes. 
Met Rebbel en Phenix gaat het wel goed. Onze oude pony Wiske toont zich blij deze maatjes, want ze is vrolijk 
en de drie paarden vormen nu een hechte kudde. Rebbel en Phenix zijn eigendom van een van onze 
vrijwilligsters die haar pony’s bij ons heeft kunnen stallen. Zij verzorgt haar pony’s en Wiske 
 
Er zijn dit jaar 5 geitenbokjes geboren en 1 geitje. Er zijn 2 ramlammeren geboren en 2 ooilammeren. Al deze 
lammeren zijn verkocht aan andere kinderboerderijen en particulieren. We hebben zelf nog een geiten ras 
aanschaft die we nog niet hadden, Toggenburgers (1 geit en 2 geitlammeren) en 2 ooilammeren om onze 
kudde te verjongen. 
 

Vogelgriep  
Op 30 oktober is er besmettelijke vogelgriep geconstateerd bij een pluimveebedrijf in Altfrost en sinds die datum 
moet ook de Zustertuin aan de ophokplicht geloven. Later is vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf in 
Hekendorp en de Zustertuin ligt in het gebied waar het vervoersverbod gold.  

Vorig jaar is door de bouwploeg hard gewerkt aan nieuwe, grotere hokken bij de pauwen- en kalkoenenren. 
Juist met het oog op de vogelgriep, want we moeten er rekening mee houden dat dit ieder jaar opnieuw de kop 
opsteekt. Door de grotere verblijven kunnen we het pluimvee makkelijk ophokken. Alleen voor de watervogels: 
de ganzen en eenden, hebben we een noodtent geconstrueerd van een aantal oude marktkramen, omdat deze 
watervogels wel het water in moeten kunnen. 
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Het genoemde vervoersverbod betekende voor de Zustertuin dat de mest van het pluimvee niet afgevoerd kon 
worden en dus apart ingezameld is. 

 

Onderhoud van de tuin 
Er is veel onderhoud gepleegd. Tijdens de eerste lockdown-periode hebben wij de gelegenheid te baat 
genomen om het gras voor de twee doelen op het speelveld opnieuw in te zaaien. Nu dit gras niet werd 
betreden, was dit dé mogelijkheid om de grasmat te herstellen. 
 
Op 10 april is een nieuw speeltoestel neergezet. Het speeltoestel is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 
twee tot tien jaar. De Oase Zandhoeve staat in de zandbak bij het konijnenplein, op de plaats van De Zandpret. 
Daarmee hebben we na 22 jaar trouwe dienst afscheid genomen van dit populaire speeltoestel. 
 
Het bestuur heeft voor De Oase Zandhoeve gekozen, omdat kinderen actief met zand kunnen spelen. De Oase 
Zandhoeve heeft verscheidene takelconstructies om het zand naar boven te brengen en via buizen en 
schoepraderen kan het zand weer worden teruggestort. Hiervoor moeten de kinderen wel samenwerken. 
 
Het speeltoestel is ruim opgezet en bestaat uit diverse etages. Hierdoor kunnen meer kinderen tegelijkertijd 
op de Oase Zandhoeve spelen. Het toestel garandeert uren klim- klauter- en zandpret! Verder hebben wij een 
zandkraantje geplaatst op de plek van het brug-egeltje. Ook hiermee kunnen kinderen zich vermaken als 
‘kraanmachinist’.   
 

  
 
Het speeltoestel is medegefinancierd door Stichting Bonaz. Dankzij een financiële impuls kon de versnelde en 
noodzakelijke vervanging van De Zandpret worden gerealiseerd. 
 
De bouwploeg heeft groot onderhoud gepleegd aan de varkensstal en het pauwenhok. Van beide gebouwen 
zijn de houten wanden vervangen.  
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De gemeente heeft wat zieke essen uit de rij met eikenbomen gehaald. Op deze eiken zijn we heel zuinig, want 
deze zijn gezichtsbepalend voor de Zustertuin. Van een aantal gevelde bomen staat de stam nog tot een 
hoogte van ongeveer 2 meter.  
 
Duurzaamheid staat als vast agendapunt op de agenda. De het voorjaar hebben we de Tl-verlichting in de 
gebouwen omgebouwd naar ledverlichting. Eerder hebben we al wat energieslurpers (verwarmingen, 
pompjes) vervangen door zuinigere exemplaren. 
 
Uit een energiescan die wij hebben laten opstellen is komen vast te staan dan zonnepanelen voor ons (nog) 
niet aan de orde zijn; de daarvoor in aanmerking komende gebouwen hebben teveel schaduw op hun daken 
door de omringende bomen. 
 
Asfaltschade 
Door het gebruik van een te zware hoogwerker om daarmee onderhoud aan de buitengevel van het 
appartementencomplex Jozefhof te verrichten is schade ontstaan aan het asfalt van het Albert Keulenplein. 
Precies op de plaatsen waar de hoogwerker stond, zijn kuilen in het asfalt ontstaan. Dit leidde tot gevaarlijke 
situaties, want sommige gaten waren behoorlijk diep. Daarom heeft de Zustertuin het plein, in goede 
samenwerking met de gemeente en vooruitlopend op de uitkering van het schadebedrag, eind juni een 
nieuwe slijtlaag laten aanbrengen op het hele plein. Deze herstelkosten zijn inmiddels door de veroorzaker 
voldaan. 
 

Keurmerken en erkenningen 
Een kinderboerderij moet voldoen aan diverse eisen en keurmerken. Voor 2020 is het keurmerk Zoönose van 
de GD weer gehaald. Ook achter het keurmerk Chlamydia staat een groen vinkje. 
 
De Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN), waarvan de Oude Zustertuin lid is, heef een 
opzet gemaakt voor het verlenen van een algemeen keurmerk. In dit Keurmerk zal de Risico Inventarisatie & 
Evaluatie van de Zustertuin zijn opgenomen. De beheerder is samen met het bestuur thans bezig om alle 
noodzakelijke teksten te schrijven, die in dit Keurmerk moeten worden vastgelegd. 
 
De erkenning van het SBB is verlengd. Dit betekent dat de beheerder stagiaires mag begeleiden van 
verschillende niveaus van de Opleiding Dierensector. 
 

Rookvrije generatie 
In september 2020 heeft de Zustertuin meegewerkt aan een filmpje met als doel het rookvrij maken van kind 
omgevingen. Dit was een initiatief van de GGD Midden Holland. Onze gemeente heeft het oog op de 
Zustertuin laten vallen als locatie en voorbeeld. Wethouder Oskam en de voorzitter van De Zustertuin hebben 
hun medewerking verleend aan dit succesvolle initiatief. 
 

Donateurs 
Particulieren kunnen de Zustertuin als donateur steunen. Het donateurenbestand is oud, maar toch vrij 
stabiel. Na de zomervakantie is een oproep uitgegaan om nieuwe donateurs te werven en dit heeft tot enige 
tientallen nieuwe donateurs geleid.  
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Bestuur, beheerders en vrijwilligers 
Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden: voorzitter drs C. van den Hoven, secretaris drs H. Brouwer, 
penningmeester R. Peters, bestuurslid technische zaken ing P. Langhorst, bestuurslid evenementen mw F. 
Adrichem en algemeen bestuurslid: A. Keulen.  
We zijn nog op zoek naar een bestuurslid public relations. 
 
Beheerders in de Zustertuin zijn Mw Mariëlle Spijker voor 18 uur per week en mw Ilona van Leeuwen voor 8 
uur per week. Beiden staan bij de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk op de loonlijst. 
 
Zonder onze 55 vrijwilligers kan de Zustertuin niet bestaan.  De jaarlijkse traditionele barbecue op de laatste 
zaterdagavond van de zomervakantie is altijd prachtig, maar kon dit jaar niet doorgaan. 
Het bestuur heeft lange tijd gezocht naar een aangepaste vorm, maar heeft toch moeten besluiten dit jaar de 
barbecue af te gelasten. In plaats daarvan hebben we de vrijwilligers verrast met een overlevingspakketje, 
zodat mensen thuis toch een alternatief hadden met een hapje en een drankje. 
 
Eind 2020 bestond het vrijwilligersbestand uit 6 bestuursleden; 6 leden van de bouwploeg op maandagavond; 
14 dierenverzorgers voor doordeweeks; 5 zaterdagvoerders; 7 zondagvoerders; 5 leden van de groenploeg op 
donderdagochtend; 4 gastvrouwen / heren; 4 overige vrijwilligers (kluszaterdag / schoonmaak- of 
onderhoudsklussen / afsluiten); 4 activiteitencommissieleden; 3 leden voor de Opendagcommissie. Sommige 
bestuursleden en vrijwilligers verrichten meerdere verschillende taken. 
 
Dit jaar is er één dierenverzorging-stagiair geweest en hebben drie maatschappelijke stagiaires hebben 
meegedraaid. Er is geen jongere via de Raad van Kinderbescherming geweest en niemand via bureau Halt. Een 
flink aantal minder maatschappelijke stagiaires door de lockdowns en gesloten middelbare scholen. 
 
Overleg met de gemeente 
Het bestuur spreekt periodiek met de gemeente over het wel en wee van de Zustertuin. In het gesprek met de 
gemeente begin oktober hebben we gevraagd naar de afbraak van de kassen op het voormalige 
Welkoopterrein De gemeente vertelde dat de sloopwerkzaamheden in haar opdracht zijn uitgevoerd, omdat 
de situatie gevaarlijk was. Er zullen huizen gebouwd gaan worden op deze locatie, maar hierover valt nog niets 
te melden. 
 
De beide terreinen zijn door een sloot gescheiden. Tegen de tijd dat er concrete plannen komen voor het 
Welkoopterrein, zullen we als bestuur erop inzetten dat deze watergang (zoals de sloot eigenlijk heet) een 
kwaliteitsimpuls krijgt. De Zustertuin heeft in het verleden meer last dan profijt van deze watergang gehad en 
dit willen we graag omkeren. 
 
 
 
Maart 2021 
Bodegraven 
 


