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K
inderen scheuren op skelters en 
traptrekkers over de paden en 
spelen in de grote zandbak, ter-
wijl hun ouders en grootouders 
op het terras een plekje hebben 

gevonden. Als Van der Linde met twee 
flessen over het speelterrein loopt om 
de twee kalfjes in dierenweide te voe-
ren, heeft ze de aandacht van zowel de 
kinderen als de volwassenen. Passanten 
halen een ijsje en stellen haar vragen 
over de kalfjes en het melken met de 
melkrobot. 

Toch is het een rustige middag, constateert Van der 
Linde. ‘De schoolvakanties zijn voorbij in het Noorden 
en dat merken we meteen.’

In september en oktober heeft het bedrijf vooral in 
de weekenden en op woensdagmiddag nog aanloop. 
Kinderfeestjes, familiedagen en schoolreisjes, maar 
ook kinderen uit de buurt met een abonnement die 
komen spelen.

AAnvulling
De speelboerderij is eigenlijk een aanvulling op de 

ijstak. Van der Linde zocht naar een mogelijkheid om het 
ijs aan huis te verkopen in plaats van met de ijskar op 
pad te gaan en ontwikkelde activiteiten op de boerderij.

In 2005 legde de onderneemster een maïsdoolhof 
aan en een jaar later begon ze met een speeltuin naast 
het melkveebedrijf. Dat melkveebedrijf wordt gerund 
door echtgenoot Erik en staat los van de speelboerderij.

Bezoekers kunnen wel zien hoe de zeventig melk-
koeien worden gemolken met de melkrobot en ook 
lopen de kleinste kalveren – ‘als ze groter worden, 
worden ze te sterk en te lomp voor de kinderen’ – in de 

dierenweide. ‘Maar de bezoekers komen niet tussen de 
koeien. Dan kun je zelf niet meer aan het werk en het is 
ook niet veilig met al die trekkers en grote machines’, 
legt Van der Linde uit. 

Wel is er een duidelijke link met de boerderij. Naast 
het boerenijs, gemaakt van eigen melk, staat ook de 
speelboerderij in het teken van de boerderij. ‘De kinde-
ren voelen zich hier boer en boerin. Ze kunnen als ze 
dat willen een overall en laarzen aan en er zijn trap-
trekkers, een dierenwei en speeltoestellen met een link 
naar de boerderij.’

De speelboerderij is in de loop der jaren flink uit-
gebreid. In 2009 bouwden de ondernemers een schuur, 
waardoor de kinderen bij slecht weer ook binnen kun-
nen spelen. Ook legden ze een dierenweide en een extra 
parkeerterrein aan.

Het maïsdoolhof kwam meer en meer naar achteren 
te liggen, maar is nog steeds in trek. ‘We lopen dit jaar 
met het doolhof een maand achter, omdat de maïs eerst 
niet wilde groeien. Normaal gaat het in juli open, nu 
pas in augustus’, vertelt Van der Linde.

Inmiddels ontvangen de ondernemers jaarlijks dui-
zenden gasten op Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe 
en zijn ze bezig met een uitbreiding van het bedrijf. De 
speelschuur die het echtpaar vijf jaar geleden liet bou-
wen, wordt een keer zo groot, waardoor ook buiten het 
zomerseizoen kinderen kunnen komen spelen. ‘Straks 
kunnen ze hier het hele jaar door terecht voor bijvoor-
beeld kinderfeestjes en familiedagen.’

Bestemmingswijziging
De uitbreiding heeft heel wat voeten in de aarde 

gehad. ‘Vanwege de groei moest de bestemming van 
dit deel van het bedrijf worden gewijzigd van agrarisch 
naar recreatief. In 2009 is die molen in werking gezet en 
in 2013 was het erdoor. In april van dit jaar kregen we de 
vergunning voor de nieuwe schuur die we in oktober in 
gebruik willen nemen.’

Volop actie op de speelboerderij dus, maar hoe 
zit het met de andere takken? ‘Het melkveebedrijf, de 
ijsproductie en de speeltuin vormen een driehoeks-
verhouding. Het versterkt elkaar; als je een tak weg-
haalt, haal je de jeu ervan af. De meeste investeringen 
gaan momenteel wel in de speelboerderij zitten. Voor 
het melkveebedrijf met zeventig melkkoeien zijn geen 
groeiplannen en ook de ijstak blijft zo.’ 

Van der Linde maakt in het hoogseizoen twee tot 
drie keer per week 250 liter ijs. Het meeste wordt als 
schepijs op de boerderij verkocht, maar ze heeft ook 
afzet op campings en restaurants in de omgeving. ‘Ik 
heb geen tijd om nieuwe klanten te zoeken, dus groei zit 
er voorlopig niet in’, zegt ze.

Het is ook niet de bedoeling om weer op pad te gaan 
met het ijs. De ijstak met speelboerderij was juist bedoeld 
om thuis te kunnen werken. Destijds een bewuste keuze. 
‘Ik ben bewust geen boerin geworden, maar zocht iets 
voor mezelf waarbij ik toch thuis kon blijven.’

Dat de onderneemster nu op drukke dagen vierhon-
derd bezoekers op het erf heeft en acht medewerkers op 
papier heeft, kon ze vijftien jaar geleden niet bevroe-
den. En de eigen vakantie? ‘Die zit er in de zomer niet 
in. Dat wordt wintersport.’

Constant blijven vernieuwen
‘Je moet constant blijven vernieuwen, maar je moet je doel-
groep niet uit het oog verliezen’, stelt Lydia van der Linde. 
‘Onze kracht is het gewone en gemoedelijke. Kinderen kunnen 
hier lekker spelen, het is overzichtelijk en niet duur: 5 euro per 
kind en gratis voor volwassenen. Bij binnenkomst krijgen ze 
een consumptiekaart mee die ze bij vertrek kunnen afrekenen.’

Speelboerderij als volwassen tak
Nieuwe accommodatie verlengt seizoen De Drentse Koe in Ruinerwold

Het begon in 1999 met het maken van ijs. Lydia 

van der Linde uit Ruinerwold was op zoek naar 

een activiteit die ze naast het melkveebedrijf kon 

uitoefenen, maar waarbij ze toch thuis kon blijven.

Lydia van der Linde: ‘Onze kracht is het gewone en gemoedelijke.’
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‘Het melkveebedrijf, de ijsproductie 
en de speeltuin vormen een 
driehoeksverhouding’ 

Ida HyLKema

De speelboerderij wordt steeds belangrijker voor het multifunctionele melkveebedrijf De Drentse Koe. Foto’s: Ida Hylkema


