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Dit voorjaar opende Jeckio, een ecologisch kinderdagverblijf, zijn deuren 
in Utrecht. Brigiet, die haar kinderen naar een gewone crèche brengt, 
werd nieuwsgierig. Hoe eco is eco, en is het ook nog léuk voor kinderen?

Dagje eco-crèche

reportagetekst Brigiet Bluiminck beeld Bonnita Postma
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Een biologische warme maaltijd tussen de middag, 

eco-luiers, een pand dat verwarmd wordt door 

‘aardwarmte’, een belevingstuin met insectenhotel 

en spelletjes doen over het scheiden van afval. 

Kinderopvang Jeckio is anders dan een gewone 

crèche. Jeckio biedt ecologische kinderopvang.  

En daarin gaat Jeckio ver, lees ik op de website. 

Maar hoe ziet dat eruit? Kruipen de kinderen  

er rond in katoenen luiers en krijgen ze van die 

organische kinderkoekjes – die ik persoonlijk 

ontzettend vies vind? Ik ga op bezoek als het 

kinderdagverblijf zijn vijfde week draait.  

Bio fruithap
Als ik binnenstap, is pedagogisch medewerker 

Tessa van Gool al bezig met de voorbereiding van 

de biologische fruithapjes. In de keuken istaan 

naast het aanrecht een afvalscheidingstation en  

op de muur prijkt het biologische weekmenu. 

Vestigingsmanager Samora Strijder is er ook en 

steekt een hand naar me uit. Even later komen  

een voor een de kinderen binnen. De broertjes  

Fox (3) en Ramses (1), baby’s Milo en Gabriël 

(beiden 5 maanden) en baby Tommy (13 weken) 

die vandaag voor de derde keer komt wennen. 

Moeder Hazel Hardijzer: ‘Ik heb eigenlijk niet heel 

bewust voor Jeckio gekozen. Ik had Tommy bij nog 

drie crèches ingeschreven, maar overal was een 

wachtlijst. Toen kwam mijn buurvrouw met een 

flyer van Jeckio. Ik ben op internet gaan kijken en 

wat ik daar las, vond ik heel leuk. Tijdens de eerste 

rondleiding kreeg ik zo’n goed gevoel, dat ik Tommy 

meteen ingeschreven heb. Nu, na een paar keer 

wennen, is dat gevoel alleen maar versterkt. De 

tuin is fantastisch geworden, en dat Tommy hier 

biologisch te eten en te drinken krijgt, is mooi 

meegenomen. Bovendien vind ik de leidsters en de 

sfeer heel prettig.’

Op de Konijntjes – alle groepen zijn vernoemd naar 

een kinderboerderijdier – spelen Fox en Ramses op 

een soort bruggetje waar kinderen spelenderwijs 

hun evenwicht leren behouden.

Inmiddels is ook vaste invalkracht Amy begonnen, 

ze verschoont een van de kleintjes op de commode. 

In de commode zit een lade, en als je deze uittrekt 

komt er een trapje tevoorschijn zodat de kinderen 

er zelf op kunnen klimmen. Op plankjes erboven 

staat voor elk kind een mandje met persoonlijke 

spulletjes. Niet van die lelijke plastic mandjes als 

op onze crèche, maar van riet. Aan de kapstok 

hangen de bekende luizenzakken, maar erboven 

staan regenlaarsjes die Jeckio voor de kinderen 

heeft aangeschaft en er hangen overalletjes.

‘We gaan elke dag met de kinderen naar buiten,’ 

vertelt Samora. ‘Ook als het regent.’

Afbreekbare luiers 
Terwijl ik op de groep meekijk, vertelt Samora 

verder over hoe eco Jeckio is. ‘Jeckio betekent 

‘Jouw ecologische kinderopvang’. En eco betekent 

voor ons dat we de kinderen uitsluitend biologische 

voeding geven. Verder hebben we ecologische luiers, 

ecologische schoonmaakmiddelen, biologisch 

afbreekbare afvalzakken en eco-wasmiddel. Plus: 

energiezuinige verlichting, strenge afvalscheiding 

en een zuinig pand. Op het dak liggen zonnepanelen 

die genoeg energie leveren om alle apparaten in het 

verblijf te laten draaien.’ 

Eh... zie ik daar een energieslurpende wasdroger? 

‘We zijn ecologisch waar dat kan,’ vertelt Samora. 

‘Maar het moet ook praktisch zijn. Zo zijn we 

begonnen met ecologische zalf voor luieruitslag, 

maar daarvan werden de billen alleen maar roder. 

Toen zijn we overgestapt op reguliere Sudocrem. 

Ook het beddengoed en de matrasjes zijn niet eco. 

Daar hebben we wel naar gekeken, maar met 

zesendertig bedjes en veel reservemateriaal werd 

dat te kostbaar. En als de kinderen willen trakteren, 

hoeft dat ook niet biologisch te zijn. We vragen niet 

van de ouders om dezelfde visie te hebben als wij.’

Dan gaat er op de groep een alarm af. Amy heeft 

baby Gabriël uit bed gehaald, maar is vergeten om 

de Babysense (een sensormatje voor in het babybed 

om de ademhaling te monitoren, red.) uit te zetten. 

Huh, een Babysense? Past dat wel in het eco-beleid? 

‘Ja,’ vertelt Samora. ‘Bij de start hebben we een 

risico-inventarisatie gedaan en omdat wiegendood 

nog steeds voorkomt, hebben we voor dit systeem 

gekozen. Het biedt extra veiligheid en we merken 

dat ouders dit prettig vinden.’

Als Tessa om kwart voor twaalf de warme maaltijd 

bereidt en de keukenla opentrekt, komt daar ook 

het welbekende gekleurde Ikea-bestek tevoorschijn. 

Dat is in ieder geval één overeenkomst met mijn 

crèche. Als de kinderen smakelijk beginnen aan 

hun warme prak – biologische worteltjes met vis en 

aardappeltjes – kijk ik nog eens goed om me heen. 

Ik mis iets. In tegenstelling tot wat ik op mijn 

kinderdagverblijf zie, ligt de vloer niet bezaaid met 

plastic speelgoed op batterijen. Wat ik wel zie, is 
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Jeckio is niet het enige ecologische 

kinderdagver blijf in Nederland. Ook  

in bijvoorbeeld Culemborg, Dordrecht, 

Alphen aan den Rijn, Etten-Leur en 

Amsterdam vind je ecologische en 

biologische kinderdagverblijven. 

Helaas zijn er geen landelijke cijfers 

bekend over het aantal kinderdag-

verblijven met deze signatuur. 

Niet de enige‘Van die 
ecologische 
zalf werden 
de billen alleen 
maar roder’  

‘Vandaag hebben Fox en 
Ramses zand gehapt!’

Als het even kan, liggen 
de baby’s lekker op een 
kleedje in het gras.
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verantwoord houten speelgoed, waarbij de kinderen 

hun eigen fantasie moeten gebruiken. Even later 

verschoont Amy baby Gabriël. Hij krijgt een verse 

ecologische luier om. De volle wordt bewaard. ‘De 

luiers die wij hier gebruiken, zijn grotendeels 

biologisch afbreekbaar en gaan naar een speciaal 

composteringsbedrijf dat ze recyclet,’ licht Samora 

toe. ‘Dat was nog een hele zoektocht, want hier in 

Utrecht worden luiers niet apart ingezameld. Daar 

ben ik wel mee bezig; ik heb net de wethouder van 

GroenLinks erover gemaild. We willen het milieu zo 

min mogelijk belasten met onze luiers en het zou 

mooi zijn als dat in Utrecht op grote schaal kan.’  

Geen wachtlijst
Om half twee komt moeder Hazel weer binnen om 

haar zoontje Tommy op te halen van zijn laatste 

wendag. Tommy ligt nog heerlijk te slapen en als 

Tessa hem uit zijn bedje tilt, wordt hij niet eens 

wakker. ‘Het is goed gegaan,’ vertelt Tessa. ‘Hij is 

een heerlijk tevreden mannetje’. Hazels verlof is 

over twee dagen afgelopen en vanaf dat moment 

gaat Tommy drie dagen per week naar Jeckio. 

‘Inmiddels heeft een andere crèche ook laten weten 

dat er een plekje voor hem is. Hoewel dat kinderdag- 

verblijf dichter bij ons huis is, laat ik Tommy hier. 

Hij is nu natuurlijk nog te klein om in de tuin te 

kunnen spelen, maar als hij wat ouder is, zal hij het 

waarschijnlijk geweldig vinden.’ Dan vertrekt ze. 

‘Tot vrijdag!’

Hazel is niet de enige ouder die door toeval bij 

Jeckio terechtkomt, vertelt Samora. ‘De helft van 

de ouders woont in de buurt en kiest uit gemak 

voor ons. De andere helft komt bewust vanwege 

onze visie.’ Maar hoe komt het dat nog niet meer 

ouders dit kinderdagverblijf hebben gevonden? 

Want in tegenstelling tot mijn crèche is er hier 

geen wachtlijst. Ik heb mijn jongste al aangemeld 

toen ze nog maar een embryo van vijf weken was. 

Volgens Samora heeft dat te maken met de 

mond-tot-mondreclame. ‘Jonge ouders baseren hun 

keus voor kinderopvang vaak op ervaringen van 

andere ouders. Wij moeten eerst credits opbouwen. 

Ik verwacht aan het einde van het jaar wel twee 

groepen vol te hebben.’ Aan de kosten ligt het 

volgens Samora niet. ‘Een uur opvang kost bij ons 

€ 6,80, inclusief biologische maaltijd, eco-luiers en 

begeleiding van een pedagoog. Goedkoper dus dan 

reguliere opvang.’ En inderdaad, in de papieren 

van onze eigen crèche lees ik dat we € 6,94 per 

uur betalen. ‘En had ik al verteld dat we ook voor 

de ouders zorgen?’, vraagt Samora. ‘Sinds kort 

kunnen ze namelijk ook een biologische maaltijd 

voor zichzelf bestellen. Als ze hun kind komen 

halen, staat het eten klaar.’ Dat klinkt een stuk 

aanlokkelijker dan het gestress waarmee ik zelf  

na iedere werkdag weer probeer iets behoorlijks  

op tafel te zetten. 

Belevingstuin
De broertjes Fox en Ramses spelen inmiddels 

buiten. Fox neemt het voortouw en Ramses 

schuifelt achter hem aan. En hoewel we vlak bij  

de binnenstad zitten, is de tuin behoorlijk groot.  

Er staat een soort wigwam, een glijbaan, er is een 

grasveldje, zand, water en er lopen paden van gras, 

hout en steen. Bovendien staat er een tuinhuisje, 

dat vandaag dienstdoet als winkeltje. In het venster 

staat een plastic kassaatje van Fisher-Price. Het is 

een van de weinige plastic speeltjes die ik zie, maar  

dit is dan ook erg verantwoord. In de belevingstuin, 

zoals Samora hem noemt, ligt net als binnen de 

nadruk op het prikkelen van de zintuigen. ‘Er komt 

ook nog een moestuintje met twee fruitbomen en 

een insectenhotel,’ aldus Samora. In het gras ligt 

baby Milo op een dekentje te spelen terwijl Amy  

de schriftjes van de kinderen bijwerkt. Milo kijkt 

tevreden om zich heen en pakt een rammelaartje 

dat naast hem ligt. Fox heeft inmiddels het zand 

ontdekt en schept er flink op los. Broertje Ramses 

krijgt hem in de gaten en gaat helpen scheppen. 

Later die middag wordt Ramses een beetje moe.  

Ik neem hem, inclusief zijn zandbakhandjes en 

-smoeltje, even op schoot. Hij kijkt een paar 

seconden onwennig naar me, maar al snel lezen we 

gezellig samen uit het leven van het gansje Gonnie. 

Aan het eind van de middag worden de kinderen 

weer opgehaald en maak ik de balans op. Mijn 

onderbuikgevoel, dat vanochtend eigenlijk direct 

goed was, is nog steeds goed. En dat gevoel is bij 

mij, en waarschijnlijk bij veel andere ouders, van 

doorslaggevend belang als het gaat om het kiezen 

van een crèche, school of andere plek waar ik mijn 

kind regelmatig zal achterlaten. Daarnaast is de 

ecologische visie in de huidige tijd alleen maar goed.

En: na wat ik vandaag heb gezien, is het voor de 

kinderen vooral ook leuk.’ •  

Meer weten? Kijk op jeckio.nl.

Ramses doet  
al wat voorwerk  

voor de aanleg  
van de moestuin.  

Weer of geen weer: 
elke dag naar buiten.

‘ouders kunnen 
ook een biologische 
maaltijd voor 
zichzelf bestellen’
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