
Lekker fietsen, proeven, genieten van het Midden-Limburgse 
platteland. GRATIS fietstocht voor hele familie, met stops bij  
diverse boerenbedrijven Zondag 29 april 2018 van 10:30 tot 
16:30 uur in Ell, Tungelroy en Swartbroek

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET MODERNE BOERENBEDRIJF

Tijdens de achtste editie van Loeren bij de Boeren zetten moderne boerenbedrijven gastvrij de poor-
ten 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 Midden-Limburgse platteland. Kom letterlijk en figuurlijk 
proeven aan de agrarische sector!

GRATIS
Deelname is wederom geheel gratis! De plattelandstocht is circa 20 km. Voor kinderen zijn volop speciale 
doe-dingen opgezet. Dit jaar is er extra aandacht voor het thema Arbeid & Scholing. Om het thema kracht 
bij te zetten wordt er samengewerkt met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), HAS Venlo, Citaverde 
College en AB-werkt.

Voor meer informatie, kijk op: www.loerenbijdeboeren.com of hou de Facebookpagina in de gaten: 
Loeren bij de Boeren.

Speciale dank gaat uit naar onze hoofdsponsoren:
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GEITENHOUDERIJ STIJNDERGEIT
Erik en Yvon van Logtestijn hebben met hun 3 kinderen sinds 1996 
melkgeiten. Eerst in Brabant en vanaf 2006 in Ell. Stap voor stap hebben 
ze gebouwd aan hun bedrijf met als resultaat een geitenbedrijf voor 1.100 
melkgeiten en 300 opfoklammetjes. Verder worden er educatielessen voor 
scholen, excursies en doe-middagen georganiseerd. Daarnaast krijgt u 
deze dag de gelegenheid om het leven van een lammetje tot melkgeit te 
zien. U kunt verschillende geitenkaasjes en geitenijs proeven en voor de 
kinderen is er schminken en mogen ze spelen op de hooiberg en/of lam-
metjes knuffelen. www.stijndergeit.nl

AKKERBOUWBEDRIJF MAATSCHAP BREUKERS
Familie Breukers runt samen met hun medewerkers een akkerbouwbe-
drijf in Ell én Slowakije. De bedrijven in zowel Nederland als in Slowakije 
zijn nog volop in beweging. Er worden voornamelijk aardappelen aange-
vuld met uien, groenten, koolzaad en graan allen kwaliteitsproducten op 
een duurzame manier geproduceerd. Bijna alle werkzaamheden worden 
in eigen beheer uitgevoerd. De aardappelen worden tot ver in het voorjaar 
bewaard in geautomatiseerde opslagloodsen. U zult kennis maken met de 
dagelijks werkzaamheden, landbouwverkeersveiligheid en demonstratie 
GPS ploegen. Voor de kinderen is er een springkussen. Verder kunt u zien 
hoe onze sector zich inzet voor een gezonde teelt en gezonde toekomst 
voor boer én burger. Kom kijken én proeven en ervaar het belang van de 
agrarische sector! www.maatschapbreukers.nl

BIOLOGISCHE MELKVEEHOUDERIJ KEMPER 
Familie Kemper-Vullinghs houdt sinds 2001 melkvee in Swartbroek.  
Op geleidelijke wijze werd er de afgelopen jaren steeds minder kunstmest 
en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt zodat de stap begin 2016 om 
volledig over te schakelen naar biologische bedrijfsvoering niet meer zo 
groot was. Inmiddels is het bedrijf volledig gecertificeerd en erkend om bio-
logische melk te mogen produceren en leveren. U als consument kunt hier 
dagelijks van genieten. U kunt zelf zien en krijgt uitleg wat produceren van 
melk volgens het biologisch keurmerk inhoud en ervaringen worden met 
u gedeeld. Ook is er gelegenheid om biologische producten te proeven en 
kunnen de kinderen deelnemen aan diverse activiteiten.

ZICHTSTAL VLEESKUIKENS VAN DE KRUIJS
Familie Van de Kruijs runt samen hun vleeskuikensbedrijf in Swartbroek. 
Zij openen graag hun staldeuren voor iedereen die meer wil weten over de 
vleeskuikenhouderij. Als voorzitter van Kipkiplekker wil Jolanda en ook An-
toine ons laten zien dat kwaliteit op hun bedrijf hoog in het vaandel staat. 
Dit kunt u met eigen ogen zien in de skybox en ervaren door een heerlijk 
stukje kip te proeven wat ook allemaal te verkrijgen is in hun winkeltje of via 
de versautomaat. Verder mogen de kinderen met de kuikentjes knuffelen 
en is er een trampoline of kunnen ze zich laten schminken. 
www.vandekruijs.nl 
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DEELNEMERS LOEREN BIJ DE BOEREN 2018
Proef en beleef het moderne platteland! Lekker fietsen (±20 km) 
door de gemeente Leudal en Weert rondneuzen in de agrarische 
sector. De boeren heten u allen van harte welkom!
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MELKVEEHOUDERIJ HOEVE LIESHOUT
Familie Bovend’eerdt runt al jaren een gespecialiseerd en modern melk-
veehouderijbedrijf. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van een traditioneel 
gecombineerd landbouwbedrijf tot een gespecialiseerd en modern melk-
veehouderijbedrijf. De focus ligt op de promotie van de sector en de vele 
mogelijkheden op het platteland. De komende jaren zullen steeds nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld, waarbij de beleving van het platteland cen-
traal staat. Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen bij onze melkrobots en di-
verse stands van o.a. jagers en natuurorganisaties. Onder het genot van een 
drankje op het terras, kunnen de kinderen zich uitleven op het springkussen 
of zich wagen aan oud Hollandse spelen. www.hoevelieshout.nl

WATERSCHAP LIMBURG 
Waterschap Limburg zorgt voor veilige dijken, droge voeten, schoon en 
voldoende water. We werken hierbij nauw samen met de agrarische sector 
want voor agrariërs is voldoende schoon water ook heel belangrijk. 1.400 
Stuwen zorgen dat het water in de beken op peil blijft. Door slim te maaien 
bereiken we dat de beek in de zomer meer water vasthoudt en dat bij hevige 
regenval het water sneller weg kan stromen. Dat is goed voor de gewassen 
en voorkomt te natte akkers. Verder werken we samen aan het verbeteren 
van de waterkwaliteit door te adviseren wat ieder kan doen om het water 
schoon te houden. www.waterschaplimburg.nl

ZORGBOERDERIJ/GROEPSACCOMMODATIE INGELSHOF
Jos en Gerry Mans hebben in Tungelroy een agrarisch bedrijf met zorg-
boerderij voor ouderen en groepsaccommodatie. De boerderij wordt over-
dag gebruikt als zorgboerderij voor dagverzorging van ouderen. Daarnaast 
is Ingelshof elk weekend beschikbaar als groepsaccommodatie met over-
nachtingsmogelijkheden en te huur voor vergaderingen, kookgroepen en 
groepsbijeenkomsten. U kunt ook een kijkje nemen bij Rakkers van Roekes, 
bij onze zoogkoeien, het kleinvee en in de groente- en bloementuinen. Er is 
een expositie met portret- en natuurfoto’s van Wim Verdonschot en u kunt 
genieten van livemuziek en verse vlaai of knapkoek uit de monumentale 
oven. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. www.ingelshof.nl 

KWEKERIJ STALS
Maurice en Wilma Stals wonen samen met hun 3 kinderen in Ell en werken 
samen met het personeel met veel passie op het pot-perkplantenbedrijf.
Ze telen jaarlijks ruimt 3,5 miljoen planten voor verkoop aan particulier, 
tuincentra, exporteurs en veiling. De hortensia is het hoofdproduct van hun 
kwekerij met verder ruime keuze aan perkplanten. De teelt vindt plaats in de 
kassen, containerveld en buitenvelden. U zult worden meegenomen in het 
gehele proces van oppotten, teeltbanen maken op buitenveld middels gps, 
tot het klaar maken voor uitlevering naar klant. Voor de kinderen is er een 
luchtkussen en tractor racebaan aanwezig. www.kwekerijstals.nl



DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

1  Melkveehouderij Hoeve Lieshout  
 Breijbaan 30, 6005 NE Swartbroek
2  Waterschap Limburg, T-splitsing Breijbaan,  

 Spechtebaan, Swartbroek
3  Zorgboerderij/groepsaccommodatie   

 Ingelshof 
 Dupesweg 1, 6005 PP Tungelroy
4   Kwekerij Stals 

 Castertstraat 4,  6011 SL Ell
5   Geitenhouderij Stijndergeit 

 Brandvenstraat 4, 6011 SH Ell
6   Akkerbouwbedrijf maatschap Breukers 

 Hoogstraat 53, 6011 RX Ell
7  Biologische melkveehouderij Kemper 

 Hennenstraatje 1, 6005 PH Swartbroek
8  Zichtstal Vleeskuikens Van de Kruijs 

 Ittervoorterweg 18, 6005 NR Swartbroek 
 (onder voorbehoud wegens dreiging vogelgriep)

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

Fietsen achterop de auto? Geen probleem. 
Onder meer op de parkeerplaats bij de kerk 
in Ell (Sebastiaanstraat) en op de parkeer-
plaats bij de kerk in Swartbroek (Ittervoor-
terweg), 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: 

Dierenartsenpraktijk Ell I Agrarisch Centrum Verbeek bvba I Cogas I STINSTIN Multimedia Design I Frans Veugen Bedrijfshygiëne BV I Vion Food Group/ De Groene Weg I  
Van Welie Advies I Bergs Advies BV I Lely Center Venray/Janssen boerderij autom. BV I Mans Machines BV I Alpuro Breeding I Fidus Advies BV I Giel Ogier Elektro BV I Camping 
Geelenhoof I Activiteitenboerderij Het hobbyschuurtje I Reijnders verhuur I Plattelandscoöperatie I Hendrikx Stallenbouw I Zorgboerderij/groepsaccommodatie Ingelshof

PETER STULTIËNS

BANDEN | UITLIJNEN | BALANCEREN | LICHTMETALEN VELGEN | STIKSTOF

WEERT, RISSEWEG 16 -20  T 0495 54 33 30    WWW.STUBAND.NL - WWW.PROFILETYRECENTER.NL

Coo ech
Watertechniek & technisch onderhoud

 (+31)  6 23200070 | www.cootech.nl
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Deze flyer geldt tevens als route- 
en infokaart. Dus deze flyer goed 
bewaren en meenemen op de tocht.
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