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Stichting Beleef de Peerdegaerdt 

Ieder in zijn kracht  

 

Over De Peerdegaerdt 
 

Er is een plek waar..... 
 

Je de puurheid van de natuur kunt voelen 

Bevlogenheid voor het leven tot uiting komt 

Elke dag hard wordt gewerkt en genoten 

Economie en natuur elkaar versterken 
 

Een plek om je hart aan te verliezen..... 
 

Welkom op de Peerdegaerdt 
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1. Inleiding 
De Peerdegaerdt ontpopt zich met een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers tot een 

Landgoed Nieuwe Stijl. Hierbij proberen we vooruit te lopen op de transities die gaande zijn en 

bestaande lineaire processen om te buigen naar circulaire processen. De Blue Economy 

inspireert ons hierbij. Onze zorg- en activiteitenboerderij is één van de kernactiviteiten die 

afgelopen jaren op De Peerdegaerdt is ontwikkeld. Op De Peerdegaerdt zetten we mensen in hun 

eigen kracht en we willen dit met Stichting Beleef De Peerdegaerdt voor meer mensen 

bereikbaar maken.  

 

Dit jaarverslag van Stichting Beleef de Peerdegaerdt geeft een samenvatting van het jaar 2020. 

 

2. De Peerdegaerdt 
Landgoed de Peerdegaerdt in de Hoeksche Waard is niet zomaar een landgoed, zoals er al velen 

zijn. De Peerdegaerdt ontleent haar karakter aan de unieke hoogstamboomgaard van ruim 

honderd jaar oud met geïntegreerde Mien Ruys wandeltuin.  

 

De Peerdegaerdt is 7 hectare groot en biedt ruimte aan:  

• Een hoogstamboomgaard van ruim 100 jaar oud  

• Een Mien Ruys wandeltuin 

• Een (ecologische) moestuin van 2.500m2  

• Een tiental Friese paarden  

• Een grote diversiteit aan boerderijdieren 

• Een diversiteit aan vogels, waaronder boerenzwaluwen en ransuilen 

• Diverse opstallen 

 

Sinds 2011 is hier ook een zorgboerderij gevestigd. De zorgboerderij maakt gebruik van de 

verschillende elementen van het landgoed om de begeleiding van volwassenen en kinderen met 

een fysieke en/of mentale ondersteuningsvraag vorm te geven. Het zorgprogramma kent 

verschillende ontwikkelpaden waarbinnen de deelnemers aan hun fysieke en mentale welzijn 

kunnen werken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan dierverzorging, 

paardenverzorging, buitenarrangementen, groenbeheer en moestuinieren.  
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Naast de deelnemers van onze zorgboerderij komen jaarlijks duizenden mensen naar De 

Peerdegaerdt en dragen wij op natuurlijke wijze bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Om uiteindelijk meer mensen in de gelegenheid te stellen De Peerdegaerdt te beleven is eind 

2014 Stichting Beleef de Peerdegaerdt opgericht. Hiermee willen we een impuls geven aan de 

activiteiten die op De Peerdegaerdt plaatsvinden. Deze stichting is ook aangemerkt als ANBI. 

 

3. Activiteitenverslag 
 

Onze huidige activiteiten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Vanwege onze 

maatschappelijke en educatieve rol, zijn we voortdurend op zoek naar waardevolle 

samenwerkingen. 

 

Gevolgen COVID 2019 pandemie 
De COVID 2019 pandemie liet ook De Peerdegaerdt niet onberoerd. Door de uitbraak van het 

coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de activiteiten van De Peerdegaerdt enerzijds 

geïntensiveerd, zoals de begeleiding op onze zorgboerderij. Doordat onze jeugdige deelnemers 

niet meer naar school konden, waren zij vaker bij ons. Anderzijds waren activiteiten op het 

gebied van educatie en buitenarrangementen niet, tot zeer beperkt, toegestaan. Deze tendens 

deed zicht voor vanaf april 2020. De coronacrisis heeft het financieel resultaat over 2020 van De 

Peerdegaerdt beperkt beïnvloed. Dankzij de SET COVID 2019 subsidie van 50.000 euro die we 

kregen toegekend, waardoor we in staat waren onze begeleiding vanuit de zorgboerderij ook 

online vorm te geven, konden we de continuïteit van onze zorgboerderij zo goed mogelijk 

waarborgen. Daarnaast bleef de geplande begeleiding vergoed worden vanuit de diverse 

instanties, ook als deze door een (kans op) besmetting niet door kon gaan. Hier staat tegenover 

dat de inkomsten vanuit onze buitenarrangementen en educatieve activiteiten enorm zijn 

afgenomen, terwijl de vaste lasten hiervoor hetzelfde bleven. 

 

We zetten ons dagelijks in om binnen deze nieuwe omstandigheden de activiteiten van onze 

zorgboerderij zo goed mogelijk te organiseren en onze andere activiteiten waar mogelijk zo 

veilig mogelijk door te laten gaan. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM voor onze 

medewerkers en deelnemers.  

 

Zoals aangegeven maken we gebruik van de regelingen die aangeboden worden door de 

overheid. Achteraf kwamen we niet in aanmerking voor de NOW-regeling, aangezien de 

inkomsten van de zorgboerderij ten opzichte van het voorgaande jaar zijn gegroeid en deze 

dominant zijn ten opzichte van de overige inkomsten, was de daling van de totale inkomsten niet 

groter dan 20%. Wij beoordelen continu de liquiditeitspositie. Naar onze inschatting verwachten 

wij de komende periode volledig in onze operationele liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. 
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Zorg- en activiteitenboerderij 
Op de zorgboerderij biedt De Peerdegaerdt mensen met een begeleidingsvraag of met een 

achterstand op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. De dagelijkse 

werkzaamheden, zoals dierverzorging en groenbeheer, zorgen voor de structuur in de 

dagbesteding van onze deelnemers. Door de uitbreiding van onze activiteiten worden ook 

andere talenten steeds meer aangesproken en ontwikkeld. 

 

   
 

Door te werken in de natuur, door kennis te maken met onbekende eigenschappen van de 

natuur, het ontdekken van de samenwerking die je als mens kunt aangaan met de natuur, maar 

ook door te ontspannen komt de natuur voor mensen tot leven. De wisselwerking met de 

aanwezige Friese Paarden en alle andere dieren, de rust en ruimte van De Peerdegaerdt, hebben 

een bijzonder positieve uitwerking op iedereen. Niemand hoeft zich anders voor te doen: je 

wordt gewaardeerd om de persoon die je bent.  

 

Waar we voor de werkbegeleiding met name via onderaannemersovereenkomsten en PGB 

werkten, hebben we als gevolg van de decentralisatie sinds 2015 een WMO-overeenkomst met 

de gemeente Hoeksche Waard, zodat mensen rechtstreeks bij ons terecht kunnen voor een 

zinvolle dagbesteding. In 2020 begeleidden we wekelijks gemiddeld 30 deelnemers, waarvan 23 

jeugdige deelnemers, deze laatsten komen via de Jeugdwet bij ons binnen. 

 

Dit filmpje op YouTube vertelt meer over onze zorgboerderij:  

 Zorgboerderij De Peerdegaerdt: https://youtu.be/28C1FvsHaCo  

 

Thuiszittersprogramma “Op weg” 

Start en ontwikkeling thuiszittersprogramma  

In juli 2017 kregen wij een begeleidingsvraag voor een meisje van 15 jaar. Zij zat al maanden thuis en 
ging niet meer naar school. Door haar ouders en Het Jeugdteam werd gezocht naar een rustige plek, 
het liefst met paarden, omdat zij hier zo van hield.  
 
Niet eerder hadden wij op De Peerdegaerdt iemand begeleid die zo lang niet meer naar school ging, 
maar haar verhaal raakte ons. Door onze plek in combinatie met de dieren hebben we haar voor 7 
maanden intensief begeleid met ons team.  

https://youtu.be/28C1FvsHaCo
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We waren geschokt om te zien hoe dit meisje totaal energie- en futloos bij ons startte voor haar 
begeleiding. Wij namen haar letterlijk ‘aan de hand’ mee over ons landgoed en lieten haar kennis 
maken met onze paarden en andere dieren. Langzaam kreeg zij meer energie en keerde haar 
glimlach terug. Door dit beeld waren haar ouders al zo blij dat zij de dagelijkse dagbesteding op De 
Peerdegaerdt wellicht als het meest haalbare doel voor hun dochter zagen. Nooit hadden zij durven 
dromen dat hun dochter zich, na haar periode bij ons, uiteindelijk weer voor een opleiding zou 
aanmelden.  
 
Hierna volgden er nog twee aanvragen voor de begeleiding van thuiszitters. Ook zij zijn, na een 
individueel begeleidingstraject, succesvol uitgestroomd en begonnen aan een opleiding.  

 
“Op weg” 

De afgelopen jaren hebben wij diverse trajecten van thuiszitters succesvol afgerond. Hierdoor 
merkten we dat we op dit onderwerp een grotere rol wilden spelen. Op basis van onze inzichten en 
ervaringen, gebruikmakend van inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek (Kohnstamminstituut 
2019), hebben wij in 2019 en 2020 daarom een programma ontwikkeld speciaal gericht op deze 
doelgroep. De naam van dit thuiszittersprogramma is: “Op weg”. 
 
Vanuit onze zorg- en activiteitenboerderij bieden wij begeleiding op maat voor thuiszitters van 6 t/m 
27 jaar uit De Hoeksche Waard, Regio Rijnmond en De Drechtsteden. Tijdens de intake bepalen we 
gezamenlijk het einddoel van de begeleiding: terug naar school, werk of dagbesteding. Met onze 
trajecten maken we jongeren weerbaarder en veerkrachtiger. Door het werken aan zelfvertrouwen, 
lukt terugkeer naar de samenleving vaak goed. Vanuit hun eigen kracht kunnen zij de vaak complexe 
“buitenwereld” weer aan. 
 
Soms is er te veel gebeurd of aan de hand. Dan richt de begeleiding zich op acceptatie en het leren 
omgaan met deze problematiek. Vooral door te kijken naar iemands mogelijkheden en dat “wat er 
wel is”. Waar mogelijk betrekken we ouder(s) bij de begeleiding. 
 
Deze begeleiding vindt altijd plaats op ons landgoed van 7 hectare, een omgeving middenin in de 
natuur. Dit biedt rust en jongeren voelen zich vrijer. Ze ontspannen meer en kunnen zich dankzij onze 
individueel gerichte trajecten op hun eigen tempo ontwikkelen. 
 

Fases 

Fase 1. Herstelfase 

Deze fase staat in het teken van rust, ontspanning, fysiek en psychisch herstel zonder druk of 
prestatie.  
 
Fase 2. Opbouwfase 

Het aanleren van structuur, conditie opbouwen en activeren. We starten met het aanleren van 
vaardigheden op het gebied van hun kwetsbaardere persoonlijkheidskenmerken. Als dit niet mogelijk 
is, leren we kinderen en jongvolwassenen om beter met deze kwetsbaarheden om te gaan. Belangrijk 
is dat zij succeservaringen opdoen. 
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Fase 3. Voortbouwfase 

Bestendigen van aangeleerde vaardigheden en succeservaringen. Op een natuurlijke wijze 
(ondersteunend, aandachtig zonder negatief oordeel) en zonder prestatiedruk begeleiden we de 
jongeren in hun activiteiten om hun doelen te behalen.  
 
Fase 4. Uitstroomfase 

We bereiden samen met de jongere de transfer terug naar school, werk en/of dagbesteding voor. 
We leggen contact met school of desbetreffende instanties om dit zo goed mogelijk en in 
samenwerking te laten verlopen.  
 
Fase 5. Nazorgfase 

We ondersteunen, als er behoefte is, deelnemers die herstart zijn met school/werk/dagbesteding. Zo 
ervaren zij voldoende veiligheid. Voor deze nazorgbegeleiding zijn ze minder frequent op De 
Peerdegaerdt aanwezig. 
 
Waar mogelijk gaan we middels coaching aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemer: dit loopt als rode draad door alle fases. Hierbij werken we samen met onze 
ketenpartners binnen de jeugdzorg, het jeugdteam en de scholen. 
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Samenstelling en structuur van het zorgteam 

Deelnemers van “Op weg” worden door een gedreven team begeleiders, individueel, begeleid. De 
samenstelling van het team is divers; zowel qua opleiding (MBO en HBO) als qua leeftijd.  
Medewerkers worden onder andere geselecteerd op hun individuele kwaliteiten en hun intrinsieke 
motivatie om de visie van De Peerdegaerdt voor haar deelnemers vorm te geven. Zo zijn er 
begeleiders met een voorliefde en kennis over kleine boerderijdieren, groenbeheer, speciale 
doelgroepen, moestuinieren en medewerkers met facilitaire kennis. Ook de backoffice, het 
relatiebeheer en operationele zaken behoren tot de werkzaamheden. 
 
Er is een gecertificeerd paardencoach aanwezig binnen het team die kan worden ingezet voor de 
individuele coaching van deelnemers.   
 
Er is een verpleegkundig specialist GGZ beschikbaar waar begeleiders terecht kunnen voor 
consultatie met betrekking tot casuïstiek. Ook behandelt zij nieuwe aanvragen voor deelname aan 
“Op weg”.  
 
Daarnaast werken we samen met scholen om kinderen op De Peerdegaerdt de juiste 
huiswerkbegeleiding te bieden. Hiervoor is een nieuwe prikkelvrije binnenruimte essentieel. Een 
medewerker met een pedagogische achtergrond en onderwijsbevoegdheid zou een goede aanvulling 
op het team zijn. De Peerdegaerdt wil professionaliseren maar de financiële middelen ontbreken.  
 
Inmiddels hebben we diverse fondsen aangeschreven en hopen we dat zij dit waardevolle 
programma financieel kunnen ondersteunen, zodat we dit verder kunnen doorontwikkelen en 
daarnaast meer kinderen kunnen begeleiden. 
 

Vrijwilligers 
In 2013 heeft de wethouder van de Gemeente Strijen ons in contact gebracht met “Werk & 

Inkomen Hoeksche Waard” (WIHW), hierdoor hebben wij de afgelopen jaren meerdere 

vrijwilligers vanuit de WIHW begeleid. Het belangrijkste wat we uit dit traject gehaald hebben is 

dat mensen die zich een lange tijd nutteloos hebben gevoeld en daarnaast weinig zelfvertrouwen 

hadden, op De Peerdegaerdt hebben ervaren dat ze wel degelijk een verschil maken en van 

waarde zijn voor onze maatschappij. 

 

Educatie 
In 2010 zijn we benaderd door «Van Luchtkasteel tot Dassenburcht» om deel te nemen aan dit 

landelijke educatie project. Het project wil natuur en cultuurhistorie op particuliere 

landgoederen onder de aandacht van leerlingen op basisscholen brengen. Dit was de start van de 

educatieve programma’s op De Peerdegaerdt. Educatie past binnen onze doelstellingen: 

kinderen in verbinding brengen met de natuur.  
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Belevingsgerichte buitenlessen 

Basisscholen volgen met hun leerlingen buitenlessen bij ons en beleven hierbij het landschap en 

de natuur. De Peerdegaerdt heeft basisschool Het Spui (nu De Parel) geadopteerd. Zij komen al 

jaren elk schooljaar naar het landgoed voor belevingsgerichte buitenlessen. Ook hebben we 

speciale arrangementen ontwikkeld voor kinderen die structureel ondersteuning nodig hebben 

en wekelijks op De Peerdegaerdt komen voor activiteitenbegeleiding. 

 

Buitenarrangementen 
We stellen organisaties in de gelegenheid om De Peerdegaerdt te leren kennen en al onze 

natuurlijke kwaliteiten te beleven en te ervaren.  

 

Paardencoaching 

Organisaties kunnen bij ons terecht voor vergaderarrangementen en teamdagen. Aanvullend 

kunnen medewerkers deelnemen aan uiteenlopende natuurworkshops, zoals paardencoaching, 

peren plukken, varkens knuffelen en de workshop wild plukken. Ook voor vrijwilligersdagen, 

coaching en cursussen is ruimte op De Peerdegaerdt. 

 

Huwelijk 

Particulieren kunnen op De Peerdegaerdt terecht voor onder andere familiedagen en 

huwelijksfeesten. In 2015 heeft een eerste huwelijksvoltrekking plaatsgevonden bij onze 

idyllische vijver, onder een prieeltje dat is gebouwd door de medewerkers van onze zorg- en 

activiteitenboerderij.  

 

Voor grotere groepen werken we samen met cateraars, die op plantaardige basis koken. Kleine 

groepen kunnen we inmiddels met onze zorg- en activiteitenboerderij faciliteren. We vinden het 

fijn wanneer onze doelstellingen door deze ontvangsten samensmelten. 
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Verbinding met de stad 

Naast het leggen van verbindingen binnen de Hoeksche Waard, weten ook steeds meer mensen 

uit de stad De Peerdegaerdt te vinden. Tijdens onze georganiseerde activiteiten komt ongeveer 

de helft van de bezoekers uit het stedelijk gebied. Hiermee legt De Peerdegaerdt de verbinding 

tussen stad en platteland. 

 

Doorontwikkeling naar voedsellandgoed: beleef de moestuin! 
 

Eén van onze doelstellingen is om mensen te inspireren en bewuster te maken van een gezonde 

en milieubewuste leefstijl. Dit heeft in 2017 geleid tot de aanleg van onze ecologische moestuin 

van 2.500 m². De tuin is gerealiseerd op een van de oudste agrarische delen van De 

Peerdegaerdt die vanaf de Varkensdijk in Strijen direct zichtbaar is. 

 

Wij zijn blij met het resultaat en onder de indruk van al het werk dat verzet is door verschillende 

ontwerpers, medewerkers en vrijwilligers. De moestuin hebben we ‘ouderwets’ ingericht, dat 

wil zeggen met bedden en teelten op rijtjes. Daarnaast hebben we moestuinbakken gemaakt, 

zodat de deelnemers van onze zorgboerderij hun eigen bak gedurende het jaar kunnen beheren. 

 

Eetbare groene wanden 

In de moestuin staat een ‘fruithal’ waar de bramen, frambozen, bessen en aardbeien eendrachtig 

samengroeien. We hebben een bosrand-achtig gedeelte ingericht, met minder bekende 

meerjarige eetbare planten, gebaseerd op de principes van permacultuur. Ook hebben verticale 

constructies geplaatst voor allerlei klimplanten, om zo eetbare groene wanden te creëren.  

In de aanwezige ecologische haag hebben 

we de soorten naast eetbaarheid vooral 

op ecologische waarde en het aantrekken 

van biodiversiteit uitgekozen. Voor ons is 

de moestuin een belangrijk educatief 

gedeelte van Landgoed de Peerdegaerdt. 

Voor onze deelnemers is de moestuin een 

rustpunt, een plek waar ze zichzelf 

kunnen zijn én een plek waar ze een 

hands on meer verantwoordelijkheden 

kunnen ontwikkelen. Kortom: de moestuin is van groot belang voor Landgoed de Peerdegaerdt 

én de provincie Zuid-Holland. 

 

Kort samengevat is de beleving van onze moestuin gericht op: 

• Activiteiten in Zuid-Holland die eraan bijdragen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
een bewuste keuze te laten maken voor gezond en duurzaam eten; 

• Activiteiten gericht op het werven of behouden van vrijwilligers of het mogelijk maken 
van vrijwilligerswerkzaamheden in recreatie- of natuurgebieden in Zuid-Holland; 
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• Activiteiten die ertoe leiden dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar uit de steden de 
natuur binnen en buiten de stad gaan beleven; 

• Activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners van de provincie Zuid-
Holland; 

 

Deze activiteiten: 

- Leveren een bijdrage aan de gezondheid van inwoners van de provincie Zuid-Holland; 
- Leiden tot groei van het aantal vrijwilligers; 
- Leiden tot een intensiever gebruik van de recreatie- of natuurgebieden. 

 

We hebben nog vele plannen en ideeën die we met behulp van de moestuin vorm willen geven, 

zowel voor de deelnemers van onze zorgboerderij als externe deelnemers. Een deel hiervan 

hebben we inmiddels in samenwerking met de provincie Zuid-Holland kunnen realiseren 

dankzij het project ‘Beleef de moestuin!’, wat bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Kinderactiviteiten 

2. Publieksdagen 

3. Communicatie 

 

1. Kinderactiviteiten 
Zorgboerderij 

Op woensdagmiddagen en zaterdagen (incidenteel op andere dagdelen) komen kinderen met 

heel uiteenlopende achtergronden en hulpvragen voor dagbesteding op onze zorgboerderij. 

Diagnoses zijn bijvoorbeeld autisme of ADHD, vaak in combinatie met hoogbegaafdheid. Een van 

de opvallendste resultaten is het enthousiasme dat bij de kinderen is ontstaan voor de moestuin. 

Het lijkt voor hen een soort magische plek te zijn. Soms kunnen ze niet wachten om er weer 

naartoe te gaan. 

 

Al maanden overleggen deze kinderen met elkaar 

welke groentes in hun moestuinbak komen. Ze 

planten bollen in de herfst en zijn euforisch als de 

eerste krokus bovenkomt. Ze verzamelen 

regenwormen voor in hun moestuinbak, omdat ze 

geleerd hebben dat die belangrijk zijn voor de 

bodem. Ze rapen blaadjes, omdat ze weten dat die 

weer voeding zijn voor het bodemleven. Ze halen 

rupsen van de kolen en zetten ze aan de andere kant 

van de sloot weer uit. Ze worden wild van 

enthousiasme als ze bij de aardappeloogst zien hoeveel gouden knollen er uit de grond komen, 

helemaal 'vanzelf gegroeid door de natuur'. Hun kleine handjes hebben nog nooit zo snel 

gewerkt. 

 

Voor sommigen van hen is de moestuin zo’n fijne en vertrouwde plek dat zij dit hebben 

uitgekozen als hun rustpunt. Dit rustpunt mogen zij gebruiken als zij even overprikkeld of 
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gespannen zijn. Het enthousiasme van de kids is zo aanstekelijk dat wij een moestuinvlog-video 

hebben ontwikkeld.  

 

 #moestuinkids:   https://www.youtube.com/watch?v=9zNj8X5dHRA  

 

Educatieve kinderarrangementen 

Naast de wekelijkse groep kinderen die komt voor dagbesteding hebben we regelmatig 

aanvragen voor groepen kinderen voor eenmalige activiteiten. Het gaat dan om schoolklassen en 

BSOs die willen komen voor educatieve doeleinden in combinatie met ontspannend buiten zijn. 

Maar ook particulieren komen graag voor een kinderfeestje naar onze moestuin. Binnen het 

project ‘Beleef de moestuin!’ hebben we 

voor deze groepen kinderen een educatief 

moestuinarrangement ontwikkeld, dat een 

dagdeel in beslag neemt.  

 

Een grote groep kan zich splitsen en volgt 

een belevingsgerichte speurtocht met 

diverse vragen over de moestuin, de 

vragen zijn onderverdeeld in makkelijke 

en moeilijke vragen. De 

moestuinbeheerder verzorgt tegelijktijdig 

voor de andere groep een verkorte 

workshop over moestuinieren, waarbij zoveel mogelijk op de seizoensactiviteiten wordt 

aangesloten. 

 

Zo mogen zij kruiden plukken, eten en raden waar wij het voor gebruiken. Ook hebben wij 

aansprekende kruiden zoals het Maggiplantje en het colaplantje. Deze smaken heel herkenbaar 

en zo krijgen de kinderen een interessante middag in de moestuin waarbij ze onbewust meer 

leren over gezond eten en zijn tegelijkertijd lekker actief buiten bezig. 

 

Vakantieworkshops 

Tijdens een aantal schoolvakanties organiseren we 

interessante vakantieworkshops voor kinderen uit 

de Hoeksche Waard en omliggende steden. In 2018 

hebben we binnen het project de workshop 

‘moestuinieren’ kunnen ontwikkelen. Tijdens de 

workshop moestuinieren gaan we met de kinderen 

naar de moestuin. Samen met onze moestuinvrouw 

Agaath leren de kinderen meer over de moestuin en 

hoe je heerlijke kruiden en groenten kan telen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zNj8X5dHRA


 

peerdegaerdt.nl 

 
  

13 13 

Natuurlijk gaan de kinderen naar huis met hun eerste eigen plantje én maken we heerlijke 

hapjes boven een kampvuur.  

 

Het feit dat de kinderen een eigen plantje mee naar huis nemen is een belangrijk punt in de 

workshops. Ze zien thuis hoe geplante zaadjes uitgroeien tot kruiden. Deze kruiden kunnen ze 

thuis gebruiken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de kinderen een klein stukje groene 

vitaliteit mee naar huis nemen. Hierdoor houden wij de moestuin niet op het landgoed, maar 

verspreidt deze zich langzaam in de regio.  

 

2. Publieksdagen 
Gedurende het jaar hebben wij beperkt publieksdagen kunnen organiseren als gevolg van de 

COVID-19 maatregelen. Op Landgoed 

de Peerdegaerdt zijn verschillende 

rondleidingen beschikbaar evenals 

interactieve workshops voor groepen 

zoals particulieren en teams uit 

organisaties. Steeds vaker nemen wij 

hen mee naar de moestuin. Een 

bijzondere plek voor veel mensen, 

omdat moestuinieren steeds 

populairder is. Meer mensen gaan 

vegetarisch of plantaardig leven en 

vinden het interessant om 

zelfvoorzienend te kunnen zijn. Door middel van onze moestuin zijn al onze lunches plantaardig 

en kunnen wij zeker in de oogstmaanden heel veel groenten uit eigen moestuin eten. Deze 

gebruiken wij ook in de catering voor evenementen en voor onze eigen lunch.  

 

Door het gebruik van groenten tijdens buitenarrangementen biedt de moestuin voor de 

bezoekers een mooi leereffect. Ze zien waar hun eten vandaan komt en we inspireren hen 

hiermee om zelf kruiden te gaan telen en oogsten.  

 

3. Communicatie 
Met de communicatie van Landgoed de Peerdegaerdt over verschillende kanalen willen wij onze 

doelstellingen waarmaken. Dit doen wij onder anderen door Facebook, Instagram, LinkedIn en 

de nieuwsbrief welke wij versturen.  

In het afgelopen jaar hebben wij de verschillende activiteiten weten te promoten via onze 

kanalen. Vooral in de voorjaarsvakantie heeft dit een goed en fijn resultaat opgeleverd. Hier 

waren alle dagen volledig volgeboekt! 

 
Via offline media zijn we diverse keren met onze workshops in het AD Hoeksche Waard 
verschenen, ook stond deze workshops in het blad voor de Rotterdampas vermeld. Deze offline 
media hebben een bereik van 240.000 mensen. Verder hebben we in de uitzending ‘Chris 
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Natuurlijk’ meer kunnen vertellen over onze workshop Natuurgeneeskunde. Het bereik van deze 
uitzending hebben we niet meegenomen in het totaal. 
 
Via social media hebben we gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. 
Hetzelfde geldt voor onze bezoekers. We schatten in dat we via de socials een bereik hadden van 
ruim 84.000 mensen.  
 
In totaal hadden we afgelopen jaar met alleen onze moestuin een bereik van meer dan 300.000 
mensen, zowel online als offline.  

Vrijwilligers 
Afgelopen jaar hebben we al vrij snel vanaf het begin een groeiende groep vrijwilligers in de 

moestuin. Een uiteenlopende groep, van mensen die net met pensioen zijn en zich actief buiten 

willen inzetten, tot jonge zelfstandigen die elke week in de buitenlucht willen ontspannen en 

opladen. Van mensen die elke week vaste dagdelen komen, tot iemand die af en toe langsfietst 

als hij energie heeft. We zijn heel blij om te merken wat een positieve invloed het werken in de 

moestuin op hen heeft. Ze gaan altijd weer vrolijk en energiek weg, en pakken snel dingen op 

over het biologisch moestuinieren. Uiteraard krijgen ze van ons een groentetas, zodat ze thuis 

aan de slag kunnen met de bekende en minder bekende verse groenten. 

 

Vrijwilligers over de moestuin: 

 

 

  

 

Vrijwilliger Truus: Tijdens NLdoet dag ben ik in aanraking gekomen met De Peerdegaerdt 

en de moestuin. Het beviel mij zo goed, dat ik mij als vrijwilligster heb aangemeld voor dit 

project. Een maal per week ben ik daar te vinden. Het is zo fijn om een ochtend bezig te zijn 

in een omgeving waar ik blij van word en te zien wat de natuur ons allemaal geeft. 

Marianne: "Ik vind het fantastisch om met planten en kruiden bezig te zijn en er meer over 

te leren. Daarnaast is het heerlijk om zo buiten actief te zijn." 

 

Dave "Ik wil graag leren over de processen jaarrond in een moestuin, zoals de grond 

bewerken, zaaien en oogsten. Wat ik daarnaast zo leuk vind aan de moestuin is dat ze de 

kinderen er heel erg bij betrekken. We missen die basiskennis tegenwoordig en hier 

proberen ze dat contact met de natuur weer terug te brengen." 
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Algemene informatie 
 

Stichting Beleef de Peerdegaerdt is een stichting, opgericht op 18-12-2014, heeft als 

vestigingsplaats Strijen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

621 26 601. De stichting is aangemerkt als ANBI-stichting. 

 

Deze jaarrekening heeft betrekking op boekjaar 2020 van de Stichting, welke eindigde op 31-12-

2020. 

 

De gegevens van de Stichting zijn 

 

Naam:    Stichting Beleef de Peerdegaerdt 

Adres    Kruisdijk 4b 

Postcode   3291 LH 

Plaats    Strijen 

KvK nummer   621 26 601 

RSIN nummer   854669516 

AGB code   98-100788 

Website:    www.peerdegaerdt.nl 

 

 

Bestuursleden 

− Voorzitter: Nicole van Haelst 

− Penningmeester: Hèlen Sturm 

− Bestuurslid: Ellen van Sprundel 

 

Datum vaststelling 29-06-2020 
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Balans per 31 december 

 
 

1 

1 
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Staat van baten en lasten 
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Algemene toelichting 
 

Activiteiten 

De Peerdegaerdt ontpopt zich met een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers tot een 

Landgoed Nieuwe Stijl. Hierbij proberen we vooruit te lopen op de transities die gaande zijn en 

bestaande lineaire processen om te buigen naar circulaire processen. De Blue Economy 

inspireert ons hierbij. Onze zorg- en activiteitenboerderij is één van de kernactiviteiten die 

afgelopen jaren op De Peerdegaerdt is ontwikkeld. Op De Peerdegaerdt zetten we mensen in hun 

eigen kracht en we willen dit met Stichting Beleef de Peerdegaerdt voor meer mensen 

bereikbaar maken. 

 

In het activiteitenverslag geven we aan hoe we dit in 2020 jaar hebben vormgegeven. 

 

Doelstelling 

De Stichting stelt zich ten doel het vergroten van de maatschappelijke bijdrage van Landgoed de 

Peerdegaerdt binnen de samenleving in het algemeen en daarvan in het bijzonder het 

ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en het 

verbeteren van welzijn van mens en dier. 

 

Beleid en beleidsplan 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door mensen bewust te maken van hun natuurlijke 

mogelijkheden en hun eigen kracht, waardoor men weerbaarder en veerkrachtiger wordt en de 

zelfredzaamheid toeneemt. 

 

Hieronder valt onder andere: 

 

a. Het activeren van mensen; 

b. Het stimuleren van mensen te participeren binnen de samenleving; 

c. Het stimuleren van natuurbeleving; 

d. Het faciliteren van de activiteiten; 

e. Het stimuleren van vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid; 

f. Het bieden van educatieprogramma’s in relatie tot de natuur; 

g. Het vergroten van de kennis op het gebied van permacultuur; 

h. Het positioneren en onder de aandacht brengen van de activiteiten op De Peerdegaerdt; 

i. Het vormen van een social playground voor onder meer Blue Economy initiatieven; 

j. Het stimuleren van transities die bijdragen aan een rechtvaardige en groene omgeving; 

k. Het samenwerken met het maatschappelijk middenveld; 

 

Verwezenlijking van het doel wordt onder meer mogelijk gemaakt door: 

 

− Uitgeoefende activiteiten van de stichting; 
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− Giften en donaties; 

− Subsidies en sponsorbijdragen; 

− Verkregen legaten. 

 

Algemene grondslagen 
 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor kleine organisaties 

zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 

RJK C1). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Stelsel- en schattingswijzigingen 

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen 

zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter 

vrije beschikking aan de Stichting. 
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Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. 

Dit bedrag is vrij beschikbaar, maar moet aan de doelstelling worden besteed. 

 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt 

dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de 

stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen 

bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn 

besteed (waaronder fondsen op naam). 

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

 

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de 

toelichting vermeld. 

 

Toelichting op de balans 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: niet aanwezig. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
Begrotingscijfers zijn niet vermeld omdat de begroting niet als belangrijk stuurinstrument 

wordt gebruikt voor de beheersing van de activiteiten. 

 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding 

plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als 

gift. 

 

De stichting heeft 17 werknemers (10,55 FTE) in dienst. 

 

  Impact COVID 2019 
De COVID 2019 pandemie liet ook De Peerdegaerdt niet onberoerd. Door de uitbraak van het 

coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de activiteiten van De Peerdegaerdt enerzijds 

geïntensiveerd, zoals de begeleiding op onze zorgboerderij en anderzijds geminimaliseerd. 

Doordat de jeugdige deelnemers van onze zorgboerderij niet meer naar school konden, waren zij 

1 
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vaker bij ons. Anderzijds waren activiteiten op het gebied van educatie en buitenarrangementen 

niet, tot zeer beperkt, toegestaan. Deze tendens deed zich voor vanaf april 2020. De coronacrisis 

heeft het financieel resultaat over 2020 van De Peerdegaerdt beperkt beïnvloed. Dankzij de SET 

COVID 2019 subsidie van 50.000 euro die we kregen toegekend, waardoor we in staat waren 

onze begeleiding vanuit de zorgboerderij ook online vorm te geven, konden we de continuïteit 

van onze zorgboerderij zo goed mogelijk waarborgen. Daarnaast bleef de geplande begeleiding 

vergoed worden vanuit de diverse instanties, ook als deze door een (kans op) besmetting niet 

door kon gaan. Hier staat tegenover dat de inkomsten vanuit onze buitenarrangementen en 

educatieve activiteiten enorm zijn afgenomen, terwijl de vaste lasten hiervoor hetzelfde bleven. 

 

We zetten ons dagelijks in om binnen deze nieuwe omstandigheden de activiteiten van onze 

zorgboerderij zo goed mogelijk te organiseren en onze andere activiteiten waar mogelijk zo 

veilig mogelijk door te laten gaan. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM voor onze 

medewerkers en deelnemers.  

 

Zoals aangegeven maken we gebruik van de regelingen die aangeboden worden door de 

overheid. Wij beoordelen continu de liquiditeitspositie. Door de ontstane onzekerheid na het 

uitbreken van de pandemie, hebben we uitstel betaling loonheffingen aangevraagd, evenals de 

NOW-aanvraag. Bij de vaststelling kwamen we niet in aanmerking voor de NOW-regeling, 

aangezien de inkomsten van de zorgboerderij ten opzichte van het voorgaande jaar zijn gegroeid 

en deze dominant zijn ten opzichte van de overige inkomsten, was de daling van de totale 

inkomsten niet groter dan 20%.  

 

Per jaareinde hebben we 17.249 euro aan NOW ontvangen en staat 33.443 euro aan uitgestelde 

loonheffingen open. Dit betekent dat we in de post overige schulden 50.692 hebben uitstaan, 

welke we in 2021 moeten terugbetalen. Derhalve is dit bedrag niet in het resultaat van 20202 

opgenomen. 

 

Onze huidige cashpositie is dusdanig dat we verwachten de komende periode volledig in onze 

operationele liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien, waarbij we rekening houden met het 

terugbetalen van 50.692 euro. 
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Overige gegevens 
Vaststelling jaarrekening 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld op 29-06-2020. 

 

Gezien de omvang van de Stichting is in overeenstemming met de richtlijn voor kleine 

organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is 

gepubliceerd (richtlijn RJK C1) geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de 

jaarrekening. 

 

Statutaire regeling inzake de saldobestemming 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten 

is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 

resultaatbestemming is opgenomen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 

vermeld. 

 


