Het leukste uitje van Groningen is
de kinderboerderij!
> Birgit van der Laan

Het leukste uitje van Groningen is kinderboerderij
Winschoten. Aldus de 50.000 stemmers die via de
website ‘Het Land van de ANWB’ gestemd hebben op
de leukste uitjes per provincie. De kinderboerderij
kwam als winnaar uit de bus. En daar zijn de
Groningers behoorlijk trots op. Terecht.
Menno Cannegieter, beheerder van de kinderboerderij,
vertelt: “In maart hoorden we dat onze kinderboerderij
samen met twee andere uitjes genomineerd was
voor de titel van het leukste uitje. Dat was een grote
verrassing voor ons. We hebben dit natuurlijk ook op de
kinderboerderij en via onze website bekend gemaakt
en mensen opgeroepen om te stemmen. In mei
hoorden we dat we gewonnen hadden. Een maand later
ontvingen we de speciale troffee ´Het leukste uitje van
Groningen´ van de ANWB.”
“De gemeente dacht na over bezuinigingen.
Toen bekend geworden was dat wij het leukste

kinderboerderij
klein vinden en iets
heel groots hadden verwacht. “ Menno haalt daarbij
zijn schouders op. “Het kwam voor ons wel op het juiste
moment. De gemeente dacht na over bezuinigingen.
Toen bekend geworden was dat wij het leukste uitje van
Groningen waren, stonden ze de volgende dag op de
stoep met vlaai en bloemen om ons te feliciteren. Dit
kwam dus als een heel mooi moment om de gemeente
te laten zien hoe belangrijk de kinderboerderij is en
hoezeer dit leeft bij de mensen.”

Onderdeel van NOVO
Menno werkt sinds 1991 voor de kinderboerderij.
Gedeeltelijk voor de gemeente en gedeeltelijk voor
NOVO, de grootste zorginstelling in het Noorden. De
kinderboerderij is sinds 2002 één van de locaties waar
cliënten aan het werk zijn. Met 35 cliënten worden niet
alleen de dieren verzorgd, maar ook de catering, het
verderop gelegen hertenkamp en het park.

uitje waren, stonden ze de volgende dag met
vlaai en bloemen op de stoep.“

Cannegieter is blij met de nominatie. Al is hij er ook
nuchter onder, zoals een Groninger misschien wel
betaamt. “We hebben veel reacties gekregen en ook
meer bezoekers uit een andere omgeving. De meeste
mensen reageren positief, maar er zijn er ook die de
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“Het klinkt misschien veel, 35 man, maar de
kinderboerderij is vrij landelijk gelegen. Het terrein is
misschien een hectare, maar dat is het hertenkamp
ook. Daarnaast hebben we nog 7 hectare hooiland.
Het nabijgelegen park onderhouden we ook. We gaan
met de cliënten én paard en wagen het park in om
er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de paden vrij en

BRANCHEORGANISATIE:

beloopbaar blijven. Ja, er loopt een Groninger paard
voor de kar, al hebben we ook nog een fjord. Met de
fjord en de huifkar maken we ritjes in het park voor de
kinderen en bezoekers.”

“Het land van de ANWB” over de kinderboerderij:
Een kinderboerderij met een prachtig rosarium. Een
unieke combinatie!

Landelijk gelegen
Dat de kinderboerderij een prachtige, ruim opgezette
locatie is, dat is in één oogopslag duidelijk. Er is
veel groen en de dieren hebben alle ruimte. De
kinderboerderij ligt aan een park van 35 hectare.
Daar is ook een stuk land te vinden waar de koeien en
schapen staan te grazen. Even verderop is het rosarium,
een bloeiende rozentuin met rozen in allerlei kleuren,
te vinden. Toch is de kinderboerderij met 15 tot 20
duizend bezoekers per jaar niet de best bezochte
kinderboerderij van Nederland.

Op deze kinderboerderij valt van alles te doen en te zien.
Alle dieren die je zou verwachten, zijn er. De meeste mag
je knuffelen en aaien. Een extra belevenis: maak een ritje
met paard en wagen over het grote terrein. Er is een leuke
speeltuin, een parkachtig bos en een prachtig rosarium.
Dit is een van de grootste rozentuinen van Nederland.
Een ultieme combinatie dus, van flora en fauna.
Meer weten? www.landvananwb.nl

“Dat komt door de ligging,” aldus Menno, “We liggen in
een landelijk gebied, dus veel mensen hebben zelf ook
de ruimte en houden dieren. Daarnaast is Groningen
natuurlijk minder dichtbevolkt dan de Randstad.
De aantallen die ik daar hoor met soms wel 100.000
bezoekers per jaar, dat halen wij hier nooit. Toch kent
iedereen de kinderboerderij. We bestaan al sinds 1972,
maar de kinderboerderij is begonnen als dierenweide.
De dierenweide is er ook nog, die ligt aan de andere
kant van de weg. Daar staan de wat meer bijzondere
dieren, zoals de damherten en de lama’s. De gemeente
wilde toentertijd ook een wat meer educatieve functie.
Toen is een varkenshouder uitgekocht en daar heeft de
kinderboerderij zich gevestigd. Tot enkele jaren geleden
stonden zelfs de muren er nog van de varkensstallen,
maar die zijn er inmiddels uitgesloopt. Zo blijven we
bezig. Elk jaar vernieuwen we zo samen met de cliënten
stukje bij beetje de kinderboerderij.”
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