
>  WERKEN BIJ DE BOERDERIJ
 
Bij De Huydecoper werken dagelijks mensen met een verstande-

lijke beperking. Onder deskundige begeleiding runnen zij het 

boeren bedrijf. Hier kunnen zij zich op allerlei manieren met de 

verzorging van de dieren bezighouden. De één kamt de pony of 

werkt op de mesthoop, terwijl de ander de stal schoonveegt of de 

kippen en de schapen voert. Vijf dagen per week kunnen zij er 

paardrijden onder leiding van vrijwilligers. Andere bewoners met 

een verstandelijke beperking van de locatie Nieuwenoord zijn 

ook geregeld op de boerderij te vinden. Zij komen er graag knuf-

felen met de dieren of gewoon even ruiken aan het boerenleven.

>
  LEREN EN SPELEN BIJ DE  
KINDERBOERDERIJ

Ook voor kinderen uit de buurt en leerlingen van basisscholen is 

op boerderij De Huydecoper van alles te beleven. Zij kunnen hier 

kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking en 

met het leven op een boerderij. Met een informatiemap in de 

hand verkennen scholieren het terrein en leren er van alles over 

dieren. De mensen die er werken, geven antwoord op al hun  

vragen. Zo heeft de boerderij een educatieve functie. Maar ook 

gewoon lekker spelen en rondrennen is mogelijk. Op het terrein 

is een kleine speeltuin.

De bosrijke omgeving en de geluiden van de dieren die er rondlopen, maken van boerderij De Huydecoper op 
het terrein van Amerpoort in Baarn een waar rustpunt. Maar dat niet alleen. Het is ook een plek waar het 
bruist van de activiteiten. Voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor scholieren, kinderen, 
wandelaars en vrijwilligers. Op boerderij De Huydecoper is altijd wat te doen.
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Onderweg naar Kasteel Groeneveld in Baarn of gewoon aan het  

wandelen in het bos? Wandelaars kunnen even stoppen bij  

De Huydecoper. Om rustig te genieten van de omgeving en de 

dieren of om even een boterham te eten aan één van de picknick-

tafels. 

>    FACILITEITEN BEZOEKERS

De Huydecoper verkoopt dagelijks verse eieren en honing, in het 

seizoen is er ijs verkrijgbaar. Tevens verkoopt de Huydecoper op 

kleine schaal door cliënten gemaakte producten.

Daarnaast biedt de Huydecoper de bewoners van Amerpoort de 

gelegenheid hun feestjes op de boerderij te vieren. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen via huydecoper@amerpoort.nl

Bij De Huydecoper bruist het altijd van de 

ideeën voor nieuwe activiteiten. U kunt die 

activiteiten op de boerderij steunen. De  

exploitatie van De Huydecoper is onder

gebracht in Stichting Huydecoper die af

hankelijk is van giften van donateurs en  

sponsors. Financiële steun – algemeen of 

gericht op specifieke projecten – is van harte 

welkom. Donateur worden? Neem contact 

op met De Huydecoper, Huydecoperlaan 1 

3744 Pg Baarn, tel. 035 647 56 21. Email 

Huydecoper@amerpoort.nl. 

DONATEUR WORDEN?

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Kijk op www.amerpoort.nl/huydecoper

Adres: Huydecoperlaan 1, 3744 PG Baarn

Tel.: 035 647 56 21 - Mail: huydecoper@amerpoort.nl - Facebook: www.facebook.com/dehuydecoper.boerderij 

Openingstijden: zeven dagen per week van 9.00 tot 16.30 uur (pauze van 12.00 tot 13.00 uur)

 

Boerderij De Huydecoper is gecertificeerd door de Stichting KinderBoerderijen Nederland (SKBN).
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