
Grote fi etstassenroute
naar biologische adresjes
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Kippenfarm
Kieft-Elzinga

Kieft-Elzinga is niet zomaar 
een kippenboerderij, maar 
een pronkjuweel waar som-
mige andere kippenboerde-
rijen een puntje aan kunnen 
zuigen. Twee forse paarden 
en een pony lopen bij de 
kakelende dames in de wei 
om ze te beschermen tegen 
vrijpostige roofvogels met 

foute plannen. Struikeldraad-
jes moeten er vervolgens 
voor zorgen dat ook hon-
gerige vossen zich niet aan 
de bruine hennen kunnen 
vergrijpen. Bovendien geeft 
een skybox, die ver de wei 
in steekt, de bezoeker ruim 
zicht op het vrolijke leven 
van biologische kippen.

Naar de vrolijk kakelende kippen van Kippenfarm Kieft-Elzinga

De oosthoek van Groningen, ten zuiden van Winscho-
ten, ziet er op de kaart enigszins rechtlijnig uit, met 
grote, lege polders. Wie beter kijkt, ontdekt een paar 
juweeltjes. Zoals natuurgebied De Gaast met zijn lek-
kere fi etspad en het Wedderveer dat is omgeven door 
bos. En de rest? Ook héél mooi, echt waar. Rustige 
fi etspaden, rustige wegen, polders, akkerland, bos.
Temidden van al dat moois stappen de parmantige 
bruine legkippen - tegen roofvogels beschermd door 
twee paarden en een pony - van de biologische leg-
hennenfarm Kippenkieft. 

FIETSROUTE 11. GRONINGEN, TUSSEN WINSCHOTEN, VEENDAM EN BELLINGWOLDE
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GRONINGEN LEGENDA

Polder, natuur-
gebied, weiland

36 of 24 km

2.30 of 2 uur

knp      =  fi etsknooppunt
LA       =  linksaf
RA       =  rechtsaf
RD       =  rechtdoor
ri         =  richting
P25347 = ANWB-paddestoel 25347
Y         =  richtingbord

Praktische informatie
Parkeren: P villapark Weddermeer, Paviljoenweg 2, Wedde.

Start-/eindpunt: P Weddermeer, vlak bij knoopount 29.

Naar de route: Van de P terug naar de weg en LA, richting 
knooppunt 66.

Knooppuntennetwerk: Waar een knooppuntbordje ontbreekt 
is het devies ‘Bij twijfel rechtdoor’. De ligging van knooppunt 
22 op de ANWB-kaart klopt niet. Op het kaartje van deze 
route is het knp op de juiste plek ingetekend.

Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 1 Groningen/Lau-
wersmeer.

Horeca, niet-biologisch: • Eetcafé Wedderbergen (vlak 
bij knooppunt 29), www.wedderbergen.nl, open 
ma-za 11-22 uur; zo 11-22 uur. 

Biologisch adres: • KIPPENFARM MTS KIEFT-ELZINGA, Oogst-
weg 2, Winschoten, www.kippenkieft.nl. Boerderijwinkel 
open: do13.30-18 uur; vr 10-18 uur; za 10-16 uur.

Toeristische info: Natuurgebied De Gaast is onderdeel 
van de Ecologische Hoofdstructuur en het boezemgebied 
van de Westerwoldsche Aa. Het bestaat uit grasland, sloot-
jes, natuurvriendelijke oevers en rietkragen. 
Info www.ivn.nl/afdeling/bellingwedde.

Links: Hafl ingers.
Rechtsonder: Molen 
Weddermarke, vlak bij 
knp 29.
Linksonder: Standbeeld 
in Oude Pekela.
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De routes
Route 1, ca. 38 km: P Weddermeer – zie A – 07 – 
06 – 05 – 86 – 04 – 22 – zie B (Kieft) – 86 – 88 – 
96 (zie C) – 98 – 97 – 68 – 51 (zie D) – 12 – 29 – P 
Weddermeer.

Route 2, ca. 24 km: P Weddermeer – zie A – 07 – 
06 – 05 – 86 – 04 – 22 – zie B (Kieft) – 86 – 88 – 08 
– 66 – P Weddermeer (ri 29).

Routebeschrijving

A: Waar de route naar knp 66 op de Hoofdweg ra 
gaat, LA slaan, fi etspad langs Hoofdweg. Eerste weg, 
bij Y542/3, RA Oerdeweg, ri Pekela’s en naar knp 07.

B: Bij knp 22: waar route naar knp 86 ra gaat (na een 
stuk fi etspad), Raadhuisweg oversteken en RD Ont-
sluitingsweg. Eerste weg RA Oogstweg, heen-en-weer 
naar Kieft en vervolgens naar knp 86.

C: De route gaat naar 2 knooppunten tegelijkertijd: 96 
en 98. Waar de bordjes naar 96 en 98 verschillende 
kanten op wijzen, 98 volgen.

D: Bij knp 51 RA en 1e fi etspad opnieuw RA,naar knp 
12, fi etspad door natuurgebied De Gaast.

Let op: De hoofdroute, route 1, is nagefi etst. De afkor-
ting van route 2 tussen knp 88 en het beginpunt is op 
de kaart uitgezet en niet nagefi etst.
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Het landschap
Het toerisme concentreert 
zich rond startpunt het 
Wedde. Daar is ook de enige 
horeca op de route, waar je 
pas op de laatste kilometer 
van de tocht langs komt. 
Verder heerst er rust op de 
fietspaden. Door de polder 
gaat het naar Oude Pekela, 
een mooie naam voor een 

enigszins ingeslapen stadje. 
De natuur op het smalle 
fietspad richting kippen-
farm is weliswaar verdeeld 
in rechte vlakken, maar 
toch alom aanwezig. Dan 
gaat het voor de tweede 
maal door Oude Pekela, 
waar helaas opnieuw geen 
gezellige kroeg te beken-

nen is. Geen nood, met een 
tas vol lekkernijen uit de 
landwinkel van Kieft-Elzinga 
kun je op een picnickbank 
langs de Pekel Aa pauzeren, 
of halverwege de heerlijke 
kilometers voorbij Blijham, 
die langs natuurgebied De 
Gaast gaan, via alweer een 
prachtig fietspad.

Kippenfarm Kieft-Elzinga
Als de jonge hennen van een biologisch opfokbedrijf bij Kieft-
Elzinga aankomen, zijn ze 17 weken oud en klaar voor hun 
eerste ei. ‘Om te zorgen dat ze dat ei netjes in de legnesten 
leggen, moet je ze eerst een beetje opvoeden’, zegt Alida 
Kieft. ‘Nadat de eieren gelegd zijn, worden ze via de lopende 
band die onder de legnesten is aangelegd, de stal uit getrans-
porteerd en van een stempel met de code ‘0’ voorzien. Die nul 
betekent dat het een gecertificeerd biologisch ei is. Daar zijn 
we best trots op.’
Kippen houden van regelmaat: het is wakker worden, poepen, 
eten & drinken, dan een ei leggen. ‘De luiken gaan ná de leg 
open, zo rond half tien, dan kunnen ze de wei in. Hennen 

hebben een hekel aan harde wind, want dan hebben ze geen 
lekkere warme veertjes om de kont’, verklaart Alida, ‘sommi-
ge hennen blijven dan liever binnen.’ In de wei lopen ook ha-
nen, twee uit de kluiten gewassen paarden en een pony. ‘Elke 
haan zorgt dat zijn eigen koppel rustig blijft en de paarden 
houden roofvogels weg’, legt Alida uit. ‘Kom, ik laat je de plat-
telandswinkel zien en daarna kun je naar de skybox lopen.’ 
Het lijkt wel of het op de terugweg harder waait, of zouden de 
Grunneger Speltpoffert, de bio-eieren, de canberry-notenmix-
cake, de honing-cranberrywijn en de flesjes Pronkjewel het 
fietsen zo zwaar maken?

Boven: Alida Kieft. 
Midden: De skybox en de paarden die de kippen beschermen.
Rechts: De winkel.
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