Boerderij Het Gagelgat
Boerderij Het Gagelgat is een hele oude boerderij en is gebouwd in het jaar
1712. Het lijkt alsof de ingang van de boerderij aan de verkeerde kant zit. Dat
komt omdat de weg vroeger anders liep. Het Gagelgat hoort bij De
Paardenkamp. Op De Paardenkamp zijn oude paarden en pony’s die een fijne
oude dag krijgen. Een rusthuis voor paarden dus. Op Het Gagelgat vind je niet alleen paarden, maar
er is nog veel meer te doen.

De boerderij
In Nederland heb je boeren die koeien, varkens of kippen houden. Op Het Gagelgat werden koeien
gehouden. Deze koeien konden in de weilanden rondom Het Gagelgat grazen en kwamen naar binnen
als dat nodig was. Daar stonden ze vast aan een ‘reupel’, zo noem je een houten paal waar een
ketting aan vast zat. Deze ketting liep als een halsband om de hals van de koe, en zo kon je de koe
een eigen plekje geven in de stal. Achter de koe liep een goot, waar alle mest en urine in opgevangen
werd. Zo bleven de koeien schoon, en kon je de mest makkelijk opruimen.

Rondleiding door de boerderij
In de boerderij kan je rondlopen en ondertussen luisteren naar verhalen, deze worden verteld omdat
er een soort ketting om je nek hangt. Er zijn verschillende verhalen in de boerderij te ontdekken.
Twee verhalen zijn meer voor de kinderen, en er zijn ook twee verhalen die meer voor de oudere
mensen zijn.
De verhalen worden verteld als je in een boek bladert, als je aan een tafel gaat zitten of als je een pot
met bijvoorbeeld spruitjes optilt.

Paardenbibliotheek
Als je dan aan het rondlopen en aan het luisteren bent in de boerderij, kom je ook op de appelzolder.
Hier vind je de paardenbibliotheek. Deze is de grootste van Nederland! Alle soorten en maten
paardenboeken zijn hier te vinden. Hele oude of juist gloednieuwe boeken, waar je in mag kijken en
mag lezen.

Winkeltje
Verder is er in de boerderij een winketje te vinden waar allemaal leuke dingen te koop zijn. Zoals
spulletjes voor in huis, fotokaarten en (kook)boeken. Ook is er zelfgemaakte jam, zelfgemaakte
appelsap en ouderwetse snoep te koop. En de honing die te koop is, wordt gemaakt door de bijen die
leven in de bijenstal naast de boerderij.

Moestuin
Wat je nog meer vindt rondom de boerderij is bijvoorbeeld de grote moestuin. Hier worden elk jaar
heel veel groentes in verbouwd die ook verkocht worden. En er is een pluktuin, waar in de lente en
zomer hele mooie bloemen bloeien. Deze worden ook verkocht. Het geld wordt gebruikt voor de
verzorging van de oude paarden van De Paardenkamp.

Stallen
Een paar van de oude paarden van De Paardenkamp staan in de winter op stal bij Het Gagelgat. Dat
kan op ‘De Deel’, daar zijn 9 stallen. Het kan ook in ‘De Potstal’, daar zijn 4 stallen. In de zomer staan
deze paarden dag en nacht in de weide. Maar in de winter kan dat niet, omdat het gras dan niet
groeit. De paarden mogen overdag in de zandbak en daarna in de stallen waar ook het voer voor ze
ligt.

Dieren op Het Gagelgat
Naast de paarden zijn er ook andere dieren op Het Gagelgat. De bijen zijn al genoemd, omdat de
honing in het winkeltje te koop is. Maar er zijn ook geiten, kippen, katten en konijnen. De geiten en
kippen lopen buiten in een eigen weitje. De konijnen zitten in een paardenstal met z’n allen bij elkaar.
Die stal mag je binnenlopen om de konijnen te knuffelen. De katten zijn echte boerderijkatten, ze
lopen overal en nergens en hebben geen vaste plek.

Stichting De Paardenkamp
Boerderij Het Gagelgat is een onderdeel van Stichting De Paardenkamp. De Paardenkamp is een
rusthuis voor oude en bejaarde paarden en pony’s. Paarden die 20 jaar of ouder zijn, mogen hier
genieten van een fijne oude dag, en blijven daar totdat ze overleden zijn. De Paardenkamp is elke dag
open voor bezoek. Ook is er een film over De Paardenkamp te zien, kan je een rondleiding krijgen van
1 van de vaste medewerkers, en is er een speurtocht te doen!

