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Zondag 30 april van 10.30 tot 16.30 uur in Kessel,  
Kessel-Eik en Neer Lekker fietsen, proeven, genieten van 
het Limburgse platteland. GRATIS fietstocht voor hele familie, 
met stops bij diverse boerenbedrijven.

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET MODERNE BOERENBEDRIJF
Tijdens de tiende editie van Loeren bij de Boeren zetten moderne boerenbedrijven gastvrij 
de poorten open voor jong en oud. Praat met trotse agrariërs. Bekijk de landbouwmachines 
van dichtbij. Proef verse zuivel, groenten, fruit en vlees. Strijk neer op de boerderij-
terrassen. Geniet van leuke doe-dingen voor jong en oud. Maak kennis met het prachtige 
Limburgse platteland. Kom letterlijk en figuurlijk proeven aan de agrarische sector! Dit jaar 
is het thema Trotse Boeren! 

GRATIS
Deelname is wederom geheel gratis! De fietstocht is circa 27 km. Voor kinderen zijn volop 
speciale doe-dingen opgezet. 

MEER INFORMATIE 
kijk op www.loerenbijdeboeren.com of de Facebookpagina Loeren bij de Boeren.  

Speciale dank gaat uit naar onze hoofdsponsoren: 

TROTSE 
BOEREN!

STEMKENSLOF BV WITLOFTREKKERIJ
Ed en Angelique Stemkens staan aan het hoofd van het grootste witlofbedrijf 
van Limburg. Het bedrijf is ca 45 jaar geleden opgestart door de ouders van Ed. 
Gestart met de teelt van witlof in de grond en vanaf 1985 zijn we overgegaan op 
hydrocultuur. Er wordt het hele jaar rond witlof geoogst. Het grootste deel van 
de witlof wordt op het bedrijf klaargemaakt voor distributie door heel Nederland 
middels een samenwerkingsverband met drie andere bedrijven, onder de naam 
Vitalof. De afzet is geregeld via Fossa Eugenia. Onze 3 kinderen zijn inmiddels ook 
met regelmaat in het bedrijf te vinden maar het is nog te vroeg om te zeggen of er 
een opvolger komt voor ons mooie familiebedrijf. 
www.vitalof.com/over-vitalof/stemkenslof-b-v
 

LOONBEDRIJF MAAS
Loonbedrijf Maas BV is al meer dan 50 jaar actief in agrarisch Loonwerk 
en grondverzet. Samen met onze vakkundige medewerkers en een modern 
machinepark worden werkzaamheden uitgevoerd in akkerbouw, tuinbouw,  
veehouderij, mesttransport, bloembollen, boomteelt en vaste planten. 
Grondverzet en transportactiviteiten behoren ook tot de bedrijfsactiviteiten. Met 
een diversiteit aan machines worden specialistische werkzaamheden uitgevoerd. 
Een ruime werkplaats voor onderhoudswerkzaamheden geeft ook mogelijkheden 
op bescheiden schaal reparaties en onderhoud voor derden uit te voeren. De 2e 
generatie Lorenz Maas, en Harry, Twan en Paul Hesen staan nu aan het roer. Graag 
nodigen we u uit om een kijkje te komen nemen.  www.maaskessel.nl

CAMPING EN ZORGBOERDERIJ ODA HOEVE
Harry en Ine Willems en hun twee zonen en dochter zijn erg betrokken bij 
hun Camping en Zorgboerderij Oda Hoeve. Harry, Maikel en Collin werken 
op de camping die over een ruime 100 kampeerplaatsen beschikt. Ine en Esther  
werken op de Zorgboerderij en bieden dagbesteding voor ouderen met een zorg-
vraag. Bij ons kunt u terecht voor wat te drinken en een lekker vers gebakken wafel!
 www.zorgboerderijodahoeve.nl | www.odahoeve.nl 

HERMANS HEREFORDS 
Herefords is een jong rundveebedrijf met de Hereford koe in de hoofdrol. 
De kudde bestaat uit zoogkoeien en dieren die worden gehouden voor het 
vlees. De meeste dieren lopen in natuurgebieden en kunnen in de winter gestald 
worden in ons innovatieve stalconcept ‘de Roundhouse’. Het vlees van onze dieren 
wordt verwerkt en verkocht in onze eigen slagerij en wordt erg gewaardeerd door 
restaurants. Hereford vlees kenmerkt zich door de mooie marmering en zorgt voor 
de karakteristieke smaak van vroeger. Tijdens Loeren bij de Boeren willen we u 
graag meer over dit ras vertellen. www.herefords.nl
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DEELNEMERS LOEREN BIJ DE BOEREN 2023
Proef en beleef het moderne platteland! Lekker fiet-
send door de gemeenten Peel en Maas en Leudal 
rondneuzen in de agrarische sector. De boeren heten 
u allen van harte welkom!
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CHAMPIGNONKWEKERIJ JACOBS
60 jaar geleden zijn Ton en To Jacobs gestart met het telen van champignons, 
John en Fenny hebben dit voortgezet en sinds vorig jaar is de derde generatie 
met Stan en Bart erbij gekomen. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de 
machinale oogst van champignons voor de verwerkende industrie en onlangs 
uitgebreid, gemoderniseerd en goed voor ca. 345.000 kg champignons per week. 
Gedrevenheid is de sleutel tot succes van deze moderne onderneming. Hierdoor 
staan wij garant voor een kwalitatief hoogwaardig product en zijn wij iedere dag in 
de weer om de beste champignons te produceren. Zoon Nick zal aanwezig zijn met 
de HAS Green Academy met een uitdaging voor de kinderen. www.jacobschamp.nl

‘DE WAOG’ BIOLOGISCHE TUINDERIJ
Wiel van de Bool en Trudelies Dorssers zijn ruim 40 jaar geleden uit idealisme 
begonnen met het biologisch telen van groenten. Biologische landbouw was 
nog nauwelijks bekend. De groenten werden verkocht in de eigen winkel en aan 
veel kleine handelaren en winkels. Snel ontstond een uitgebreid assortiment. In 
2012 is zoon Joep in  het bedrijf gekomen en heeft het bedrijf een sterke groei 
doorgemaakt. Vanaf 2014 telen we zoete bataat, ook wel zoete aardappel genoemd. 
Bataat is nu de hoofdteelt van ons bedrijf. De boerderijwinkel is uitgegroeid tot 
een ware ‘boerderij-supermarkt’ waarin een compleet assortiment biologische 
producten aangeboden wordt. Anno 2023 een zeer energiek en bloeiend bedrijf! 
www.dewaog.nl

MELKVEEHOUDERIJ SIJBEN
Ruim 50 jaar geleden is het melkveebedrijf gesticht op deze plek, toen een 
gemengd bedrijf met koeien, varkens en akkerbouw. Sinds ongeveer 25 jaar 
wordt het bedrijf gerund door Ben en Monique. We hebben een melkveebedrijf 
met melkkoeien en jongvee waarvan het grootste gedeelte in de zomer buiten 
loopt. De koeien worden met 2 melkrobots gemolken. Tijdens Loeren bij de 
Boeren willen wij u graag meer vertellen over ons bedrijf en kunnen jullie alles 
met eigen ogen bekijken. Voor de kinderen is er een springkussen. Tevens is er 
een verkeersplein aanwezig waarbij de verkeersveiligheid en het landbouwverkeer 
centraal staan. 

WATERSCHAP LIMBURG
Te veel water maar ook te weinig water is een probleem. We krijgen steeds 
vaker te maken met wateroverlast en droogte. Natuur en landbouw staan 
hierdoor onder druk. Dit vraagt om oplossingen die zorgen dat water bij extreme 
neerslag snel wordt afgevoerd en in droge periodes juist wordt vastgehouden. 
Samen met de agrarische sector werken we aan een degelijk watersysteem. 
Honderden stuwen houden het water in Limburg langer vast en voorkomen dat 
het water in droge periodes te snel wegstroomt. Ook herstelt het waterschap de 
natuurlijke loop van beken, zodat ze meer kronkelen. Dit doen wij met de omgeving, 
voor de omgeving. www.waterschaplimburg.nl
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WWW.LOERENBIJDEBOEREN.COM  |  FACEBOOK: LOEREN BIJ DE BOEREN

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:
 
1  Champignonkwekerij Jacobs BV | Karreweg-Noord 10a | Kessel  

2   ‘De Waog’ Biologische Tuinderij | Dijk 2 | Neer 

3   Melkveehouderij Sijben | Rieterweg 6 | Neer  

4  Waterschap Limburg | dagadres Rieterweg 6 | Neer

5   Stemkens Lof BV Witloftrekkerij | Peelweg 4 | Kessel-Eik

6  Loonbedrijf Maas BV | Lanterdweg 23 | Kessel-Eik

7  Camping en Zorgboerderij Oda Hoeve | Heldenseweg 10 | Kessel 

8  Hermans Herefords | Donk 23 | Kessel 

PARKEREN & RIJRICHTING
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, raden wij iedereen aan de route 
in de aangegeven richting te volgen en zo weinig mogelijk langs de weg 
te parkeren.

FIETSEN ACHTEROP DE AUTO? 
Geen probleem. Onder meer op de parkeerplaats bij de kerk in Neer, 
kunt u de auto de hele dag laten staan. 

ORGANISATIE
De organisatie is in handen van WERKGROEP Loeren bij de Boeren.

LOEREN BIJ DE BOEREN KOMT MEDE TOT STAND MET STEUN 
VAN DE VOLGENDE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES: 

Mooij Agro | STINSTIN Multimedia Design | Salarispoint  | Dierenartsenpraktijk Ell | Flynth  
| Reijnders verhuur | Plattelandscoöperatie | Bergs Advies | Coppens Agri-techniek |  
Zorgboerderij Casquettenhof Horn |

  Neer      0475-592542

Deze flyer geldt tevens als route- en infokaart tijdens Loeren bij de Boeren.
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