ACHTER DE SCHERMEN VAN HET MODERNE BOERENBEDRIJF
Tijdens de negende 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 doedingen voor jong en oud. Maak kennis met het prachtige Midden-Limburgse platteland. Kom letterlijk en
figuurlijk proeven aan de agrarische sector!

GRATIS

Deelname is wederom geheel gratis! De plattelands-tocht is circa 25 km. Voor kinderen zijn volop speciale doe-dingen opgezet. Dit jaar is er extra aandacht voor het thema Natuurinclusieve Landbouw.
Om het thema kracht bij te zetten wordt er samengewerkt met Natuurrijk Limburg, IKL, Boeren met Natuur
en WBE Roerstreek e.o.
Voor meer informatie, kijk op: www.loerenbijdeboeren.com of houd de Facebookpagina in de gaten: Loeren
bij de Boeren.

Speciale dank gaat uit naar onze hoofdsponsoren:

Proef en
beleef het
innovatieve
platteland

Zondag 28 april van 10.30 tot 16.30 uur
in Sint Odiliënberg, Herkenbosch en Vlodrop.

Lekker fietsen, proeven, genieten van het Midden-Limburgse platteland. GRATIS fietstocht voor hele familie, met stops bij diverse
boerenbedrijven.
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DEELNEMERS LOEREN BIJ DE BOEREN 2019
Proef en beleef het moderne platteland! Lekker fietsen door
de gemeente Roerdalen rondneuzen in de agrarische sector. De boeren heten u allen van harte welkom! De tocht is
± 25 km lang.

Lokaal
vers en
goed fruit

Knolselderij
hapjes

Kalfjes
aaien

FRUITBEDRIJF FAMILIE HERMANS
De familie Hermans is al drie generaties in Lerop actief op het gebied
van fruitteelt en heeft een Verswinkel in Herten met o.a. brood, vlees,
kaas, groente en fruit. Als teler weten we wat ‘Echt Vers’ betekend en dat
vind je terug in onze winkel. Wij hechten veel waarde aan het milieu wat je
terug ziet in de teelt van het fruit als ook de productiemiddelen en machines die gebruikt worden. Lokaal is verser en belast minder het milieu! Kies
daarbij wat in het seizoen groeit en wat direct van de boer komt. Zo werken we samen aan een beter milieu. Kom tijdens Loeren bij de boeren een
kijkje nemen zodat je ziet wat er allemaal bij komt kijken om lekker en goed
fruit te telen. Cas van Heel Holland Bakt is aanwezig en laat u van zijn
heerlijke baksels proeven. U bent van harte welkom. www.hermansfruit.nl
TUINBOUWBEDRIJF FAMILIE HEEMELS
Paul en Bianca wonen met hun twee dochters in Herkenbosch en werken samen met hun medewerkers met veel passie op ’t bedrijf. Sinds
begin jaren zeventig wordt er een landbouwbedrijf geëxploiteerd. Eerst als
gemengd bedrijf met akkerbouw, vee en tuinbouw. Heden ten dagen volledig gespecialiseerd in de teelt van sperziebonen en knolselderij. Tijdens
Loeren bij de Boeren laten we u zien wat er met de knolselderij, van plantje
tot de knol gebeurd. Er is een kok aanwezig die allerlei gerechten van
knolselderij klaarmaakt die u kunt proeven. Ook kunt u een kijkje nemen
bij Goodies en Kisses, het winkeltje van Bianca, met kleding, woonaccessoires en andere hebbedingetjes. Hier kunt u ook workshops volgen. Voor de
kinderen zijn er deze dag diverse activiteiten. www.heemelsagro.nl
MELKVEEHOUDERIJ FAMILIE WOLTERS
Rob en Lydia Wolters hebben, samen met hun 3 kinderen, een melkveebedrijf in Vlodrop. Het bedrijf ligt tussen twee natura 2000 gebieden, de
Meinweg en het Roerdal, in. Nadat Rob in 2004 het bedrijf van zijn ouders
heeft overgenomen, is het gegroeid tot een bedrijf met 120 melkkoeien en
60 stuks jongvee. Lydia doet de kalveren opfok en helpt dagelijks mee op
het bedrijf. Sinds 2018 produceren ze vlog-melk. Dat houdt in dat de koeien
alleen nog maar gentechniek-vrij voer krijgen. Tijdens Loeren bij de Boeren
willen ze een indruk geven hoe ze werken en dagelijks op een verantwoorde
manier voor uw verse melk zorgen. Voor de kinderen is er een springkussen,
kleurplaten en natuurlijk kalfjes aaien.

Kijk voor meer informatie over onze deelnemer
op www.loerenbijdeboeren.com

Accordeon
muziek en
schapen
scheren

Natuur- en
landschapsbeheer

Adviseren
agrariërs

Koffie
& vlaai

BOERDERIJ HOEVE SCHURENHOF, FAMILIE MEIJERS
Boerderij Hoeve Schurenhof is een kleinschalig gemengd agrarisch bedrijf in een monumentale boerderij aan de Roer in Vlodrop. Er wordt
rabarber en asperges geteeld en kleinvee gehouden. Naast het boerenbedrijf is er een landwinkel gevestigd waar men terecht kan voor een
breed assortiment aan groenten, fruit en ambachtelijke streekproducten
zoals ons eigen Roerdaler gagelbier. Tevens is er een terras waar u kunt u
genieten van,een lekkere kop koffie met Limburgse vlaai of huisgemaakt
gebak. Tijdens loeren bij de boeren zal er accordeon muziek ten gehore
gebracht worden en schapen geschoren worden. Voor de kinderen is er
een dierenknuffelhoek. Kortom een heel divers gemengd bedrijf met leuke
activiteiten tijdens loeren bij de boeren. www.schurenhof.nl
PLANTEN- EN AKKERBOUWBEDRIJF FAMILIE WOLTERS
Hoeve Moorsel is een typische carré boerderij, waar de sporen van de
laatste nadagen van de oorlog en de bevrijding van het Roerdal nog
goed te zien zijn. Daterend rond 1800, met de beeldbepalende kastanjebomen, is het gelegen tussen Vlodrop en Paarlo. De familie Wolters
woont sinds 1920 op Moorsel. Vanouds een gemengd bedrijf met akkerbouw, asperge en varkens maar eind jaren tachtig zijn ze zich gaan
specialiseren in het telen van conserven groente en vaste planten zoals
dicentra’s, pioenrozen en astilbe. Natuur- en landschapsbeheer is al jaren
een vast onderdeel in de bedrijfsvoering, dit ter bevordering van de biodiversiteit o.a. door beheer van insecten-kruidenrijke graslanden. Tijdens
Loeren bij de Boeren bent u van harte welkom op Hoeve Moorsel en kunt u
genieten van het prachtige Roerdal.
WATERSCHAP LIMBURG
Waterschap Limburg zorgt voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Om deze doelen te bereiken werken we nauw
samen met de agrarische sector. Niet zo vreemd, want ook voor agrariërs
is voldoende schoon water heel belangrijk. 1.400 Stuwen zorgen ervoor
dat het water in de beken op peil blijft. Door slim te maaien zorgen we
ervoor dat de beek in de zomer meer water vasthoudt en dat bij hevige
regenval het water sneller weg kan. Dat is goed voor de gewassen en voorkomt natte akkers. Zo werken we met z’n alle samen aan het verbeteren
van de waterkwaliteit. We adviseren agrariërs over wat zij kunnen doen
om het water schoon te houden. www.waterschaplimburg.nl
RUNDVEEHOUDERIJ FAMILIE HOUBEN
Broer en zus Henk en Marjo Houben zijn hobbyboeren en houden in St. Odiliënberg een kleine kudde Lakenvelder runderen. De Lakenvelder behoort tot
de zeldzame rundveerassen. Marjo heeft samen met haar vader tot 2004 een
melkveebedrijf met MRIJ melkkoeien gehad. Daarna zijn ze hobbymatig verder
gegaan met het ras Lakenvelders. Zo helpen ze om het zeldzame runderras
in stand te houden en hebben gedurende een deel van jaar iets heel moois
in het weiland lopen. Tijdens Loeren bij de Boeren informeren zij, samen
met de Vereniging Lakenvelder Runderen, jullie over de Lakenvelder koeien.
Daarnaast zijn er stands met informatie over agrarische Natuur, asbestsanering,
ZijActief Limburg en Burkino Faso. Ook is er een lekker kopje koffie/thee met
vlaai, een broodje of fris en zijn er diverse activiteiten voor kinderen.

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:
1 Fruitbedrijf familie Hermans
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Leropperweg 17B, Sint Odiliënberg

2 Tuinbouwbedrijf familie Heemels

Muytertweg 27, Herkenbosch

3 Melkveehouderij familie Wolters
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Herkenbosserweg 3a, Vlodrop

4 Boerderij Hoeve/Landwinkel Schurenhof,
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familie Meijers Grootestraat 49, Vlodrop

5 Planten- en akkerbouwbedrijf

familie Wolters, Bergerweg 48, Vlodrop

6 Waterschap Limburg

dagadres Bergerweg 48, Vlodrop

7 Rundveehouderij familie Houben
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Waarderweg 85, Sint Odiliënberg

PARKEREN & RIJRICHTING
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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?
U kunt de auto parkeren bij Kasteel Daelenbroeck
in Herkenbosch, op de parkeerplaats aan de
Kapittellaan in Sint Odiliënberg of in het centrum
van Vlodrop aan de Markt.

ORGANISATIE
De organisatie is in handen van stichting Loeren
bij de Boeren.
Deze flyer geldt tevens als route- en infokaart.
Neem deze mee tijdens Loeren bij de Boeren.
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Loeren bij de Boeren komt mede tot stand met steun
van de volgende bedrijven en organisaties:

Agrea I Dierenartsenpraktijk Ell I Reijnders Verhuur I Bergs Advies I
Acconavm Adviseur en Accountants I Janssen livestock BV I STINSTIN
Multimedia Design I Plattelandscoöperatie I Veehandel VOF Veekens
en Zn I van Kessel Olie I Lely Center Venray I Scheres brandstoffen handel VOF I Ondernemersvereniging Roerdalen I Staadegaard Haelen BV
landbouw -tuin en parkmachines I Op ‘t Root Ospel BV I Camping Geelenhoof I Activiteitenboerderij “Het hobbyschuurtje I Geitenhouderij
Stijndergeit I Zorgboerderij Casquettenhof Horn

Vanwege het uitgestrekte gebied, moeten we de kaart op deze manier plaatsen.
Zo blijft de route goed leesbaar.

