
De zon staat hoog aan de hemel, de lucht 
is strakblauw. Een man en een vrouw 
sjouwen met dakpanplaten. Een man 

bestuurt een shovel, twee andere zijn druk in 
de weer met boormachines. Een vrouw timmert 
een paal in de grond. Het groepje vrijwilligers 
gaat er hard tegenaan. ‘Op 22 juni vindt de fees-
telijke opening plaats’, vertelt Robert Borghuis, 
voorzitter van de Stichting Boerderij op IJburg. 
‘De schuur deed eerder dienst bij kinderboerde-
rij De Dierenweide in Osdorp, wij hebben haar 
gered van de sloop. Nu kunnen we tenminste 
doen in plaats van afwachten, al is het gebruik 
als gevolg van het bestemmingsplan van dit 
kavel wel beperkt.’

Pony’s
Kavel 70 waarop nu zo hard wordt gewerkt, 
bevindt zich op het Rieteiland Oost, achter 
de tennisbaan. ‘De functie van deze grond is 
begrensd tot sport en spel’, zegt Borghuis. ‘We 
mogen er dus geen geitjes, schapen, konijnen, 
cavia’s en kippen houden. Maar wél paarden en 
pony’s, omdat paardrijden een sport is. De Die-
renbescherming zorgt voor de komst van vier 
pony’s, verwaarloosde beestjes die bij ons op 
krachten kunnen komen.’ 

Eén van de harde werkers houdt een bijzondere 
creatie omhoog, een houten poort met borstels 
aan de bovenkant en beide zijkanten. ‘Een was-
straat voor pony’s?’, oppert iemand. ‘Nee, joh, 
dat is voor als ze jeuk hebben.’ Het blijft gissen.  

Verborgen-dieren-route
‘De locatie hier is ideaal’, aldus Borghuis. ‘Gren-
zend aan het Diemerpark en de Diemer Vijfhoek, 
liggend aan het water. We maken er een plek van 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten met als 
verbindende factor: bewust leven met elkaar, in 
en met de natuur.’ Hij wijst naar de containers 
van de club Kano op IJburg. ‘Samenwerken met 
de kanoclub past bij de natuurbeleving. IJburg is 
een land tussen kano en natuur. Op het land kun 
je meedoen aan de verborgen-dieren-route. Die 
loopt langs die grijze betondozen die onlangs 
zijn beschilderd met dieren uit het Diemerpark. 
Wij leveren de natuurcoach die niet alleen van 
alles vertelt over de natuur maar ook bijvoor-

leren over zaaien, groeien, onderhoud, oog-
sten en proeven. Het door leerlingen gerunde 
restaurant van het IJburgcollege gaat kruiden 
en groenten betrekken uit de moestuin van De 
Schuur. Ook mensen met meervoudige beper-
kingen zijn welkom. Borghuis: ‘We gaan tuin-
tafels maken waar je zo je rolstoel onder kunt 
schuiven. In de tafels komen bakken voor aarde 
en plantjes, zodat er ook op die manier in de 
tuin kan worden gewerkt.’

‘We gaan tuintafels maken 
waar je zo je rolstoel onder 

kunt schuiven’

Eerste stap
Het streven is dat De Schuur ongesubsidieerd 
blijft. ‘We hebben al enkele sponsors. Zonline, 
een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt, en De 
Rotary Club Amsterdam Blauw zijn de eerste. We 
worden als een goed doel beschouwd. Daarom 
kunnen fietsers die aan het project Ring-Ring 
deelnemen, kilometers voor ons maken. En gaat 
KPN op IJburg een consumentenactie voor ons 
voeren’, vertelt Robert Borghuis enthousiast. 

In de grijper van de shovel bungelt een onder-
deel van de dakconstructie. ‘Het gaat sneller 
dan gedacht. De hoogste tijd voor koffie. Oh, nu 
ik het daarover heb… Er komt ook een village-
pump.’ Met behulp van een iPhone wordt aan de 
hand van een YouTube-filmpje al snel duidelijk 
wat dat is. Aan de buitenkant lijkt de village-
pump enigszins op een benzinepomp. De vul-
slang wordt in nabijgelegen water gelegd. Om 
het apparaat in actie te krijgen, moet er hand-
matig worden gepompt. Via een geniaal systeem 
met membranen wordt het grondwater gezui-
verd tot drinkwater. 

‘Vooralsnog zitten we hier twee jaar’, besluit 
Borghuis terwijl hij in zijn koffie roert. ‘Hoe dan 
ook, dit is de eerste stap in de realisatie van een 
boerderij op IJburg. Die permanente plek komt 
er zeker!’

www.boerderijopijburg.nl

Het meest kinderrijke gebied 

van Europa. En dan geen kin-

derboerderij. Dat kan natuur-

lijk niet. Het onderwerp kwam 

voor het eerst ter sprake op 

een bijeenkomst van IJburg 

droomt, IJburg doet. 

Dominee Rob Visser ging 

ermee aan de slag. Twee 

jaar later is de bouw van De 

Schuur van IJburg een feit. 
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beeld over wat het betekent als je je hond laat 
loslopen.’

Moestuin
De IJburgse kids en andere jonge bezoekertjes 
staat nog veel meer leuks te wachten. Hutten 
bouwen op het terrein van De Schuur. Touw-
trekken. Boogschieten. Samen naar de sterren 
kijken. Met de kinderopvangorganisatie Unikidz 
worden programma’s ontwikkeld waarin kin-
deren een stuk moestuin beheren en al doende 

15

Schuur voor verbondenheid en natuur


