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Per provincie



Leuke dingen doen met de kids betekent vaak dat er veel geld moet 
worden uitgegeven.
Het is nou eenmaal geweldig om er vaak met de kinderen op uit te trek-
ken en samen veel plezier te hebben. Waarschijnlijk ben je een van hen. 
Dat dit niet erg duur hoeft te zijn bewijst dit e-boek.
Gebleken is dat een goedkoop uitje waarbij de kinderen lekker buiten 
bezig zijn steeds meer in trek komt. En kinderboerderijen zijn dan uiter-
aard DE geschikte plek om heen te gaan.
De entree is bijna altijd erg laag en in een aantal gevallen kom je gewoon 
gratis binnen.
Daarom dit e-boek. Maar liefst 26 kinderboerderijen worden genoemd, 
verdeeld over geheel Nederland.
Gebruik dit e-boek. Voor een dagje weg met de kroost of als je toch op 
vakantie in de buurt bent.
Ik wens je veel leesplezier.
O ja, reacties zijn altijd welkom.

Met vriendelijke groeten,
Jelle Joekema
www.weekendjewegmetkids.net

1.0 versie 
Voorwaarden aan verspreiding:
Je mag het e-boek weggeven aan anderen of voorzien van een bronver-
melding op je eigen site plaatsen. Het e-boek mag uitsluitend in deze 
vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de inhoud en/of opmaak 
te wijzigen of informatie uit dit boek op een andere wijze te gebruiken. 



Kinderboererijen in Groningen

Dierenweide De Eelderbaan is een kinderboerderij waarbij je mag 
helpen om de dieren te voeren. Het is een compleet feestfestijn voor 
kleine én wat grotere kinderen. En supervoordelig want je mag er gratis 
de hele dag spelen. Voor een dag onbezorgd spelen ga je dus naar de 
Kornalijnweg 7 in Groningen.

Elke dag open, gratis entree! Een heerlijke kinderboerderij, De Beesten-
borg. Je ziet hier veel soorten dieren, je kunt spelen in de zand en zelfs 
skelteren en tractor rijden is mogelijk!



Een feest voor alle kinderen! Het adres is Akeleiweg 69 in Groningen.

Kinderboerderijen in Friesland

Kinderboerderij De Naturij is meer dan zomaar een kinderboerderij! Je 
vindt er verder nog een speeltuin en een heuse vlindertuin. Hartstikke 
leuk voor de kids natuurlijk en de entree is laag. Echt de moeite waard 
voor een leerzame dag. Je gaat naar de Oude Slingeweg 4 in Drachten.

Je wilt meer weten over geitjes? Dat kan bij Calicofarm Geitenboerderij. 
En je mag zelfs een klein geitje de fles geven. Is dat spannend of niet? Je 
bent al voor 1 euro binnen en het adres waar je je moet melden voor een 
fantastische dag is Vennootsweg 20 in het dorpje Een.



Kinderboerderijen in Drenthe

Plezier voor oud en jong en ook nog eens gratis te bezoeken! Je gaat naar 
kinderboerderij De Beestenbult die in Hoogeveen is, in de Korenstraat 
47h. Ben je uitgespeeld met de bijna talloze dieren, dan zul je je opper-
best vermaken in de bijbehorende speeltuin. 

Heb je wel eens echte kangoeroes en lama`s van heel dichtbij gezien? 
Toch kan dat bij kinderboerderij Roden. Maar er is meer te zien! Wat 
te denken van de mooiste zwanen, herten en hele bijzondere exotische 
vogels? Interesse…het adres waar je echt de dag van je jonge leven hebt, 
is Norgerweg 2D in Roden.



Kinderboerderijen in Overijssel

Je vindt natuurlijk pony`s en paarden helemaal het einde! Nou, dan kun 
je op de kinderboerderij Cantecleer je hartje ophalen. De entree kost 
slechts enkele eurocenten en daar krijg je wel heel veel voor terug. Je wilt 
er zeker heen, het adres is Buitensingel 3 in Kampen.

Op zoek naar een `doedag`? Je treft het dan wel helemaal als je naar De 
Kleine Tuinman gaat. Een dagje ravotten, hutten bouwen, waterbeestjes 
vangen en nog veel meer! Een dag om nooit te vergeten! Waar moet je 
zijn? Oostwijk19 in Dedemsvaart. Veel plezier daar!



Kinderboerderijen in Utrecht

Konijnen, kippen, schapen en twee kleine varkentjes. Deze zijn te zien 
op kinderboerderij De Dierenvallei. Deze boerderij is echt cool en je 
mag ook nog eens gratis naar binnen! Is elke woensdagmiddag open van 
14:00 tot 16:00 uur dus een leuke middag ligt voor je klaar. Het adres is 
Asschatterweg 36c in Leusden.

Op zoek naar een grotere kinderboerderij? Dan ga je natuurlijk naar 
kinderboerderij De Brink. Er zijn leuke dieren en ook nog eens een 
speeltuin. De intree kost je niets dus wat houd je tegen?
Weet je waar je moet zijn? Aan de Kroostweg 7 in Zeist.



Kinderboerderijen in Flevoland

Aan de Steenwijkerweg 15 in Marknesse vind je Meerzoo. Een kinder-
boerderij, een speeltuin en een dierenpark. Je hebt alles bij de hand en je 
komt hier niet uitgespeeld en uitgekeken. Een prima onderkomen voor 
de kids en het binnenkomen kost slechts enkele euro`s. Een aanrader, 
ook voor het hele gezin!

Allerlei soorten kleine en grote dieren vind je op kinderboerderij Dront-
en. Iedereen is van harte welkom en je hoeft niks te betalen. Een te gekke 
kinderboerderij en die ligt aan de Wisentweg 5 in Dronten.



Kinderboerderijen in Gelderland

Grote dieren, kleine dieren én jonge dieren. Zij zijn allemaal te bewon-
deren en te aaien als je naar kinderboerderij De Beestenboel gaat. En het 
leuke is ook nog eens dat je niet hoeft te betalen om binnen te komen. 
Ga er heen en maak er een voortreffelijke dag van met de kids. Het juiste 
adres is Kazemat in Zaltbommel.

Een mooi park, de mooiste vijvers, de leukste dieren. Een complete 
boerderij voor het hele gezin, dat is kinderboerderij Rosorum. Je ouders 
hoeven geen intree te betalen dus wat wil je nog meer. Een dag op deze 
kinderboerderij betekent een dag vol pret en gezelligheid. Methen 2b is 
het adres en dat ligt in de mooie stad Zevenaar.



Kinderboerderijen in Noord- Holland

Een verademing, een stukje groen, een stukje paradijs te midden van 
onze hoofdstad. Er is genoeg te doen, te zien en te beleven. Grote 
mensen hoeven niks te betalen. Een dag vol lol, echt een dag om de 
kleine kinderen een plezier te doen. Kinderboerderij De Pijp, Lizzy Ans-
inghstraat 82 Amsterdam is het adres.

Slecht weer of mooi weer, je kunt altijd uit je dak gaan bij Kinderboerd-
erij Boerenvreugd. Er zijn veel dieren en je kunt eindeloos spelen in de 
speeltuin. Echt een superleuke kinderboerderij! En betalen…hoeft niet, 
iedereen mag gratis naar binnen. Beethovenlaan 18 in Aalsmeer, daar 
moet je heen.



Kinderboerderijen in Zuid- Holland

Stadsboerderij de Kakelhof, een begrip voor Den Haag en omstreken. 
Hier kunnen de kleine kinderen knuffelen en spelen met kleine dieren. 
Je mag voor niks naar binnen en je gaat meteen genieten van alle leuke 
beestjes. Het adres is Puccinistraat 215 Den Haag.

Dit is een interessante kinderboerderij! Het is kinderboerderij de Dier-
enhof en die ligt in Ridderkerk aan de Oosterparkweg 17. Grote mensen 
hoeven geen cent te betalen. De boerderij ligt in een park en bijna alle 
boerderijdieren zijn aanwezig. Zeker de moeite waard hoor!



Kinderboerderijen in Zeeland

Een bekende kinderboerderij in Middelburg namelijk de Klepperhoeve. 
Hier wordt veel gedaan om de kleine kids een bijzondere en fijne dag te 
geven. En ook grote mensen zijn van harte welkom want niemand hoeft 
te betalen. Een spannende dag meemaken doe je dus op het Meiveldpad 
55.

Leuk om hier eens naar toe te gaan, naar kinderboerderij Cantecleerho-
eve. Ligt in het dorp Clinge, aan de Hoevedreef 2. Alle dieren die op een 
boerderij wonen zijn hier te bewonderen. Je komt echt niet uitgekeken 
en zelfs volwassenen hoeven geen cent uit te geven om binnen te komen.



Kinderboerderijen in Noord- Brabant

Ooit gehoord van Hollanderkonijnen of van lakenvelders of van 
blaarkoppen? Nou, deze zie je allemaal op kinderboerderij Wolfslaar in 
Breda. Niet alleen dieren kijken, nee, je kunt ook deelnemen aan span-
nende speurtochten voor elke leeftijdsgroep tot 9 jaar. Een fijne kinder-
boerderij en het adres hiervan is Wolfslaardreef 95.

Wil je meehelpen met verzorgen van lieve dieren en wil je die ook nog 
eens knuffelen? Dan moet je beslist naar kinderboerderij De Kleine 
Meer. Niemand hoeft hiervoor te betalen dus rennen maar naar de Boss-
traat 45 in Valkenswaard.



Kinderboerderijen in Limburg

Een complete kinderboerderij, dat is Het Platteland. Je treft hier van 
alles aan zoals een fijne skelterbaan, een speeltuin, een knuffelhoek en 
natuurlijk een wei met diverse dieren. De kids moeten enkele euro`s 
betalen maar een volwassene hoeft dat niet. Heb je er al zin in? Ga dan 
zo snel mogelijk naar de Lorbaan 1 in Veulen, vlakbij Venray.

In het zuiden van Limburg ligt Landgraaf en daar is kinderboerderij t 
Hoefveld. Je kunt de hele dag ravotten en rennen; ben je moe, dan ga je 
de dieren voeren en daarna knuffelen en aaien want dat hoort erbij!
Ga maar vlug eens kijken want je vindt deze spannende kinderboerderij 
aan de Hereweg 145. 1.0 versie 



Disclaimer:
Bij het samenstellen van dit e-boek is de grootste zorg besteed aan de 
juistheid van de hierin opgenomen informatie. In de kampeerboerd-
erijenbranche veranderen zaken evenwel regelmatig. Weekendjeweg-
metkids stelt zich daarom niet aansprakelijk voor eventuele schade als 
gevolg van mogelijke onvolkomenheden in dit e-boek. 
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Dit e-boek is uitgegeven door 
Weekendjewegmetkids, 
www.weekendjewegmetkids.net
© 2014, Jelle Joekema




