
   SPECIAL SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

Speelboerderij Elsenhove is een begrip in Amstelveen. 
De boerderij, aan de rand van Amstelveen, bestaat al 46 jaar. 
‘Het is één van de mooiste speelboerderijen van Nederland 
en trekt jaarlijks zo’n 80.000 tot 100.000 bezoekers’, 
vertelt beheerder Margriet Spierings trots. ‘De speelboerderij 
is een combinatie van een kinderboerderij met een 
avontuurlijke én een natuurlijke speeltuin, de vervulling 
van een kinderwens. Met name de ruime opzet en 
grote variatie aan zeldzame rassen maken de 
speelboerderij uniek.’

EEN UNIEKE 
PLEK VOOR 
JONG EN OUD

SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE
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het  Drents Heideschaap, de Nederlandse 
Toggenburger (geit) en Twentse landgans 
lopen hier rond. De buitenlandse rassen 
die we hebben, zijn hier met een reden. 
Zo hebben we Vlaamse reuzen, één 
van de grootste konijnen die er zijn. 
Tevens hebben we een Frans schaap 
van het eiland ‘Île d’Ouessant’, omdat 
dit het kleinste schaap is dat er bestaat. ’ 
Met een zoekkaart vol foto’s kunnen 
kinderen op zoek gaan naar de 
zeldzame Nederlandse rassen op 
speelboerderij Elsenhove. 

‘Speelboerderij Elsenhove heeft het 
predicaat ‘Erkend educatief centrum’, 
uitgereikt door de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen, omdat wij op een posi-
tieve manier bekendheid geven aan de 
zeldzame rassen in Nederland en het 
werk van SZH. Maar naast zeldzame 
Nederlandse rassen houden we ook 
andere (huis)dieren zoals: ezels, 
kalkoenen, tamme ratten, cavia’s 
en parkieten.

Duurzaamheid
De locatie heeft zich in de afgelopen 46 
jaar ontwikkeld van een kinderboerderij 
naar een echte speelboerderij: er is veel 
ruimte om te spelen, zowel op speel-
toestellen als in de natuurlijke speeltuin. 
Margriet vertelt dat duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt op de Speelboer-
derij. ‘We hebben 56 zonnepanelen en 
op het paneel bij de stal van Elsenhove 
kun je zien hoeveel ze opleveren. 

De opbrengst is genoeg om zo’n 8 tussen- 
woningen van elektriciteit te voorzien. 
Tevens hebben we groene daken op 
diverse gebouwen en met onze regen-
tonnen bewateren we onze bloembakken. 
We hebben tevens een goed isolerend 
rieten dak, een zonneboiler en wind-
molen. De avontuurlijke speeltuin is 
helemaal gemaakt van acacia hout en 
wilgentenen. Acacia hout is geteeld hout 
dat duurzaam is. Van de wilgentenen 
zijn tunnels gemaakt. Verder hebben we 
een oplaadpaal voor elektrische fi etsen. 
Kortom, over alles is nagedacht.’

In recreatiegebied Elsenhove, tussen Oranjebaan, A9 en Amstel, 
ligt Speelboerderij Elsenhove, eigendom van de gemeente Amstelveen. 
Margriet is hier nu 28 jaar werkzaam en straalt als ze over haar 
‘werkplek’ vertelt. ‘Ik was voorheen werkzaam bij een kinderboerderij 
in Den Haag en Zoetermeer. Toen we verhuisden naar Zeeland heb 
ik mijn baan opgezegd. Maar al snel merkte ik hoe zeer ik de 
kinderboerderijen miste. Toen er vervolgens een plek vrij kwam 
bij Speelboerderij Elsenhove, twijfelde ik geen moment. Dit is 
absoluut één van de mooiste kinderboerderijen van Nederland.’

Zeldzame rassen
Op de boerderij maken zowel jong als 
oud kennis met boerderijdieren. Speel-
boerderij Elsenhove is een oude boerderij 
waar vroeger vooral koeien werden 
gehouden. ‘Wat ik enorm leuk vind om 
te vertellen is dat we hier nu heel veel 
verschillende zeldzame Nederlandse 
rassen hebben, met de nadruk op Noord-
Holland. Hiermee onderscheiden we ons 
ten opzichte van andere kinderboerde-
rijen. In de commerciële landbouw zijn 
deze rassen bijna helemaal verdwenen 
omdat ze niet genoeg eieren leggen, niet 
genoeg melk geven of niet snel genoeg 
groeien. Maar deze rassen zijn het 
absoluut waard om bewaard te blijven’, 
stelt Margriet. ‘Net als oude gebouwen 
en schilderijen vertellen ze wie we zijn: 
cultureel erfgoed.’

‘We zijn gespecialiseerd in Nederlandse 
rassen en hebben maar liefst 27 verschil-
lende soorten; van de Lakenvelder kip tot 
de Lakenvelder koe. Maar ook de Neder-
landse Hangoordwerg (konijn), 

Beheerder Margriet Spierings
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Spelen en leren
Op de Speelboerderij is altijd wel wat 
te doen. Als je geluk hebt zie je de 
geboorte van een lammetje of een kalfje. 
Of misschien zie je wel een kip met 
heel veel kuikens. Je kunt de eieren van 
verschillende kippen bekijken of een 
speurtocht doen. Om 16.00 uur mogen 
kinderen ook helpen met voeren. ‘Het is een 
mooie én leerzame plek’, zegt Margriet. 
‘Wij vinden natuureducatie belangrijk, 
maar hanteren een niet-schoolse manier 
van educatie. Wij willen dat kinderen 
spelenderwijs leren.’ De Speelboerderij 
beschikt over een memory-spel, 4 op een 
rij, een vraagbaak met knoppen en een 
speurtocht. Alles in het teken van de 
Speelboerderij.’

‘In het gebouw ‘Villa Kakelbont’ zijn 
twee broedmachines’, vertelt Margriet. 
‘We hebben hier plexiglas geplaatst 
zodat kinderen kunnen kijken naar het 
broeden en uitkomen van de eieren. 
In deze villa zie je kleine huisdieren 
zoals konijnen, cavia’s, kuikens, ratten 
en parkieten. Ook op het gebied van 
zonne-energie hebben we educatieve 
speelattributen: zodra de zonnepanelen 
naar de zon worden gedraaid, laadt het 
op en gaat het speelattribuut draaien.’ 

‘Onze medewerkers en vrijwilligers willen 
hun enthousiasme voor natuur, milieu en 
duurzaamheid overbrengen op kinderen 
en volwassenen. Wij genieten van deze 
bijzondere plek in Amstelveen, van het 
contact met dieren en van de natuur waarin 
de boerderij ligt. We willen deze plek, 
de activiteiten en de educatie graag 
behouden voor de huidige en de 
volgende generaties.’

‘Bij de uitgang van Speelboerderij 
Elsenhove staat een hongerig ‘spaar-
varken’. Het is mogelijk voor bezoekers 
om hier een kleine bijdrage in te doen, 
zodat de boerderij kwalitatief op een 
hoog peil kan blijven en dierenverblijven 
steeds verbeteren. Mochten mensen 
een donatie of sponsoring willen doen, 
dan kan dat via de Stichting Vrijwilligers 
Speelboerderij Elsenhove.’

   SPECIAL SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

‘Speelboerderij Elsenhove speelt ook een grote rol in 
Natuur- en Milieu-educatie in Amstelveen en omgeving. 
Het is heel belangrijk om kinderen al vroeg zaken te 
leren over de natuur en het milieu, daarom is daar 
veel aandacht voor op Speelboerderij Elsenhove. 

Om die reden komen hier ook scholen, om bijvoorbeeld 
een les te geven. Qua duurzaamheid zijn er verschillende 
maatregelen genomen en ook de nieuwe horeca-
ondernemer tHuis op Elsenhove heeft veel duurzame, 
ambachtelijke en lekkere producten.’

WETHOUDER 
FLOOR GORDON 
Natuur- en Milieu-educatie en Duurzaamheid
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tHuis op Elsenhove
Speelboerderij Elsenhove is heerlijk voor kin-
deren en voor volwassenen. Het is bovendien 
een uitstekende uitvalsbasis voor fi etstochten 
en wandelingen door recreatiegebied 
Elsenhove, de Middelpolder, Groengebied 
Amstelland en het Groene Hart. Op het terras 
van horecagelegenheid ‘tHuis’ kun je even 
rustig bijkomen.

‘Geniet van een eerlijk assortiment warme 
en koude dranken, ijsjes voor jong en oud, 
lekkere snacks en een huisgemaakte lunch. 
Wij maken alles zelf, werken met bio-
logische ingrediënten en kopen zo lokaal 
mogelijk in’, vertelt Eline van Gulik. Ze is 
tevens eigenaresse van restaurant ‘tHuis aan de 
Amstel’ en begon de horecagelegenheid ‘tHuis 
op Elsenhove’ met veel enthousiasme twee jaar 
geleden, net voordat de corona uitbrak. 
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van horecagelegenheid ‘tHuis’ kun je even 

‘Geniet van een eerlijk assortiment warme 
en koude dranken, ijsjes voor jong en oud, 
lekkere snacks en een huisgemaakte lunch. 
Wij maken alles zelf, werken met bio-
logische ingrediënten en kopen zo lokaal 
mogelijk in’, vertelt Eline van Gulik. Ze is 
tevens eigenaresse van restaurant ‘tHuis aan de 
Amstel’ en begon de horecagelegenheid ‘tHuis 
op Elsenhove’ met veel enthousiasme twee jaar 
geleden, net voordat de corona uitbrak. 

FOTO: MARGRIET SPIERINGS
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   SPECIAL SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

‘Ondanks het rottige startmoment heb ik 
geen moment spijt dat we hier begonnen 
zijn. Het is zo’n heerlijke en bijzondere 
plek om te werken. We zijn dit jaar dus 
extra blij dat we open zijn op het moment 
dat de bloesem bloeit en de lammetjes 
geboren worden’, vertelt Eline enthousi-
ast. ‘Zelf heb ik twee kleine kinderen en 
toen ik van de mogelijkheid hoorde om 
op Speelboerderij Elsenhove de horeca te 
verzorgen, werd ik meteen blij. Een plek 
waar kinderen fi jn buiten kunnen spelen 
in combinatie met echt lekkere koffi e voor 
de ouders had ik in Amstelveen nog niet 
gevonden. Nu zorgen we daar zelf voor.’

Margriet is enorm blij met de samenwerking
met de horecagelegenheid. 'Gelukkig zijn 
de bezoekersaantallen weer net zo hoog 
als voor Corona. Vooral met mooi weer is 
het gezellig druk'. 

‘Kom in de zomer genieten van ons terras 
gelegen aan de natuurspeeltuin en kom 
bij slechter weer lekker binnen schuilen 
tegen de regen en kou’. De sfeer is ge-
moedelijk en er is plek voor de kinderen 
om te knutselen en te spelen’, aldus Eline.

Verjaardagspartijtjes kunnen 
op Speelboerderij Elsenhove 
uitstekend worden gevierd. 
De feestjes worden verzorgd 
door tHuis op Elsenhove. 
Voor meer informatie over 
tijden en prijzen zie: 
www.thuisopelsenhove.nl

Een dagje werken op de 
speelboerderij
Margriet is trots op het fi jne team dat zich 
inzet voor de Speelboerderij. ‘We werken 
met 4 vaste krachten die een middelbare 
agrarische- of dierenverzorging opleiding 
hebben gedaan. Daarnaast hebben we 
regelmatig stagiaires van dierverzorgings-
opleidingen die we met ons team bege-
leiden. We starten om 8.00 uur met het 
verzorgen van de dieren, het uitmesten 
en zorgen ervoor dat het terrein er netjes 
uitziet. Gedurende de dag houden we 
de boel schoon, geven voor-lichting aan 
publiek of zijn bezig met educatie. 
Ook geven we informatie over het houden 
van huisdieren. Mijn taak is specifi ek achter 
de schermen alles regelen van bijvoorbeeld 
de activiteiten tot het voorradig zijn van 
alle benodigdheden op de Speelboerderij. 
Ik houd de website www.elsenhove.nl bij, 
schrijf stukjes en plaats foto’s en fi lmpjes 
op de Facebook en Instagram pagina van 
Speelboerderij Elsenhove. 

Daarnaast maak ik het rooster voor de 
medewerkers en begeleid de vrijwilligers. 
De Stichting Vrijwilligers Speelboerderij 
Elsenhove zet zich al 46 jaar in. Zij houdt 
zich onder andere bezig met het orga-
niseren en uitvoeren van de activiteiten 
die je terug kunt vinden op de kalender 
op onze website, zoals leren brood 
bakken met brooddeeg bolletjes of de 
Boerenlanddag. Ook werken er bij ons 
twee gepensioneerde mannen die enorm 
handig zijn en hier graag komen klussen. 
Hier zijn we ontzettend blij mee.’ 

Kinderen vanaf 10 jaar mogen dagelijks 
(na school) meehelpen met het verzorgen 
van dieren en het doen van andere nood-
zakelijke klussen op de boerderij: van het 
voeren van de konijnen, tot het uitmesten 
van de dierenverblijven of het borstelen 
van de dieren. Het voeren van de dieren 
gebeurt enkel door de verzorgers. Maar om 
16.00 uur mogen kinderen ook helpen met 
voeren. Van harte welkom!

Eline van Gulik, eigenaresse van horecagelegenheid ‘tHuis op Elsenhove' FOTO: JASMIJN FOTOGRAFEERT

FOTO: JASMIJN FOTOGRAFEERT

.nl •  MEI 2022   31

27 31 Amstelveenz nr68 Elsenhove #5.indd   3127 31 Amstelveenz nr68 Elsenhove #5.indd   31 29-04-2022   10:1229-04-2022   10:12


