Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand - Beleidsplan
Datum: 30 januari 2019
Missie
‘Beleef het landschap naast de deur!’ is de missie van de Educatieve Boerderij. En dan gaat het om
meer dan alleen ‘groen’. In de missie zit zowel aandacht en zorg voor de natuur als voor de mens zelf
besloten.
Bewust worden van de natuur om je heen leidt tot meer respect en waardering voor de natuur en tot
meer bereidheid om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving en een respectvolle
samenleving.
Doelstellingen
 De natuurwaarde en biodiversiteit van het gebied vergroten.
 Het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van natuur en milieu van kinderen en
volwassenen door educatie en beleving.
 Mensen kennis laten maken met het Kempisch Heideschaap en de rol bij natuurbeheer in de
omgeving.
 Bijdragen aan het welzijn van de regio. Daar onder verstaan wij:
o bestaande natuur-hotspots ontlasten, bewoners en passanten
recreatiemogelijkheden bieden,
o bewoners uit de regio bewust maken van de aantrekkelijkheid van de
woonomgeving,
o sociale samenhang, betrokkenheid, ontmoeting en samenwerking bevorderen,
o kansen bieden aan mensen met een beperking en/of achterstand op de
arbeidsmarkt.
Activiteiten
Om de genoemde doelstellingen te bereiken zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:



Bevordering van de natuurwaarde en biodiversiteit gebeurt door:
o de aanleg van landschapselementen met bloemen en fruitpluktuin, bloemrijke
akkers, bloemrijke grasland, bijenkasten en waterpoelen
o natuurlijk beheer door begrazing door schapen



Educatie en beleving stimuleren een positieve houding ten opzichte van natuur, landschap en
duurzaamheid. Dit realiseren we op de volgende manieren:
o De Stichting organiseert cursussen, workshops en excursies, zowel voor schoolklassen
en groepen als individuele bezoekers. Motto: ‘leren in het echt, beleven door te
doen’, ofwel ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren. De nadruk ligt op
duurzaamheid, natuur, landschap en cultuurhistorie.
o Voor beleving van natuur en landschap worden de aan te leggen
landschapselementen, pluktuin etc. zo ingericht dat kinderen en volwassenen hier
kunnen spelen en ontdekken. De waardering voor de biodiversiteit en natuur groeit
daarmee.
o We zoeken actieve samenwerking met scholen in de gemeenten Tilburg, Loon op
Zand en Dongen. Bewegen, buitenspelen en voedselbewustzijn zijn zaken die steeds
belangrijker worden gevonden voor de jeugd. Activiteiten van de Educatieve
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Boerderij kunnen leerstofvervangend zijn voor onderwerpen uit het onderwijs over
natuur, milieu en gezondheid.
Overleg met andere aanbieders van natuureducatie dient om het aanbod van de
Educatieve Boerderij af te stemmen op wat er al bestaat en zo samen een completer
educatief programma aan te bieden, en om de doelgroep scholen op een efficiënte
wijze te benaderen.
o Derden kunnen tegen betaling van gebouw en buitenruimte van de Educatieve
Boerderij gebruik te maken, bijvoorbeeld om zelf een educatieve activiteit uit te
voeren.
o De Educatieve Boerderij vertelt het verhaal van het agrarisch bedrijf en het
landschap.
o De educatieve ruimte zal op onderdelen een voorbeeld zijn van duurzame bouw.



Rondom het Kempisch Heideschaap zal door de Stichting educatie worden verzorgd in nauwe
samenwerking met De Lachende Ooi, bedrijf voor natuurbeheer met schapenbegrazing:
o informatie en lessen over het Kempisch heideschaap en de rol van de kuddes bij
natuurbeheer in de omgeving
o lammetjesdagen
o demonstraties schapenscheren
o de wolfabriek, workshops met betrekking tot bewerking van de wol.



Voor versterking van de regio doen we het volgende:
o De Stichting Educatieve Boerderij biedt zinvolle dagbesteding en sociale contacten
door vrijwilligerswerk in o.m. natuurbeheer, onderhoud en educatie. Natuurlijk zijn
ook mensen met een beperking en/of achterstand op de arbeidsmarkt welkom. Een
speciale doelgroep vormen ‘Nieuwe Nederlanders’ uit de omliggende gemeenten.
o Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt samengewerkt met de eigenaar van de
locatie, die in de omgeving natuurbeheer uitvoert door begrazing met schapen met
zijn bedrijf De Lachende Ooi. De eigenaar verzorgt tevens commerciële activiteiten
zoals horeca, verblijfsrecreatie (B&B, mini-camping) en verkoop van streekproducten.
Deze activiteiten staan los van die van de Stichting Educatieve Boerderij, maar
vergroten wel de aantrekkelijkheid van de activiteiten van de Stichting.

Over de locatie
Natuurmonumenten en de gemeenten Tilburg en Loon op Zand staan open voor nieuwe, frisse
ideeën die een waardevolle bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het gebied tussen Tilburg
en Loon op Zand. De Educatieve Boerderij kan helpen de recreatiedruk op de Loonse en Drunense
duinen te verminderen.
Gemeente Tilburg is juist nu erg actief met betrekking tot de realisatie van Landschapspark Pauwels.
De locatie van de Educatieve Boerderij bevindt zich centraal in dit gebied. Door de afstand tot de
Duinen en tot de woonkernen is deze plek uitermate geschikt voor de combinatie van
schapenhouderij, natuurbeheer, educatie en recreatie.
De gronden bij de Educatieve Boerderij maken onderdeel uit van de te realiseren ecologische
verbindingszone tussen Huis ter Heide en het Noorderbos enerzijds en De Brand en De Loonse en
Drunense Duinen anderzijds.
De voormalige VAB-locatie (Vrijkomende Agrarische Bebouwing ) blijft in gebruik als agrarisch bedrijf,
met een jonge ondernemer die zijn bedrijf in 2010 is gestart en de levensvatbaarheid van De
Lachende Ooi reeds heeft bewezen. De Lachende Ooi is gespecialiseerd in landschapsbeheer voor
diverse opdrachtgevers in de omgeving. De ondernemer biedt de Stichting Educatieve Boerderij het
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gebruik van de voormalige jongveestal en een perceel van de buitenruimte aan. De Stichting gaat
deze ruimten geschikt maken voor haar activiteiten.
Eerstvolgende stappen om te komen tot realisatie van de doelstellingen zijn het vinden van
financiering en expertise voor:
1. het opstellen van een projectplan voor verbouwing en inrichting van de educatieve ruimten
2. het opstellen van een educatieplan
3. werving van fondsen
4. werving van vrijwilligers
Het opstellen van de plannen zal gebeuren in samenwerking met partners op het gebied van natuuren milieueducatie in de regio, met de betreffende gemeenten en met recreatieve, agrarische en
natuurbeherende organisaties.
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