
ZEUGENHOUDERIJ KORTEN  
Hennie en Ilse Korten zijn eigenaar van een varkenshouderij in het buitengebied 
van Heibloem. Wij houden zeugen waarvan de biggen bestemd zijn voor Duitse vlees-
varkenshouders. De dieren verblijven in stallen voorzien van luchtwassers. De stallen 
worden verwarmd door de biomassaketel die wordt gestookt op pellets. Dit garandeert 
duurzaamheid. Onze werkwijze voldoet aan de eisen van het  Nederlandse IKB-keur-
merk (Integrale Ketenbeheersing Varken) en het Duitse Q&S-keurmerk (Qualität und 
Sicherheit). Deze dag mogen de kinderen met een paar biggetjes op de foto!

MELKVEEHOUDERIJ HARTMAN 
Co en Marion Hartman zijn eigenaar van een melkveebedrijf in Heibloem. Onze melk-
koeien verblijven in een vrijloopstal, die de vorm heeft van een serre. Het cabriodak 
van deze stal is oprolbaar. De bodem is bedekt met een ligbed van houtsnippers. Deze 
biobodem is goed voor het milieu, comfortabel voor de koeien en dient na een jaar als 
gezonde voeding voor gewassen. Wij maken gebruik van melkrobots. Wij geven deze 
dag ook uitleg over de werking van windmolens, waarvan er een in onze wei staat. 
www.mvhartman.nl

RIA JOOSTEN CATERING EN EVENEMENTEN
Frans en Ria Joosten zijn eigenaar van een catering-bedrijf met luxe appartementen, 
gelegen in het buitengebied van Neer. De appartementen zijn te huur als vakantie-
woning. De Braampeel ligt in de achtertuin van ons bedrijf Ria Joosten Catering & Eve-
nementen. Het natuurven wat hier vroeger lag, is in originele staat teruggebracht. Een 
prachtig stukje natuur met hoogstam fruitbomen, begraasd door Schotse hooglanders. 
www.joosten-catering.nl en www.proeflokaallimburg.nl

BIOLOGISCH TUINDERIJ PEETERS-MERTENS 
Biologische Tuinderij Peeters-Mertens in Neer teelt biologische groenten. Ons groei-
ende bedrijf heeft als specialisatie vroege teelten. Wij telen nu op ±20 hectare grond 
onder andere prei, Chinese kool, courgettes, aardappelen en daarnaast ook enkele 
kleine gewassen, waaronder pastinaak. De eerste oogst is in juni. Wij leveren onze 
groenten via de biologische coöperatie Nautilus aan onder andere handelshuis Na-
turelle en Udea. 
 

ZORGBOERDERIJ KLOOSTER KEYSERBOSCH
Zorgboerderij Klooster Keyserbosch in Neer is een zorgboerderij voor hulpbehoe-
vende en dementerende ouderen en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. 
Thijs en Carien Boonen zijn eigenaar. In dit uit het jaar 1200 daterende pand, een 
voormalig klooster, bieden wij de senioren dagbesteding. Activiteiten zijn onder andere 
het verzorgen van kleinvee, het maken van bloemstukjes, onderhoud van de tuin en sa-
men koken. Samen koken is voor onze cliënten heel belangrijk omdat het zorgt voor de 
dagelijks terugkerende structuur. Deze dag tonen wij zelfgemaakte producten. Ook zijn 
er oude ambachten te zien. www.kloosterkeyserbosch.nl 

MELKVEEHOUDERIJ OTTEN-VAN EIJK 
Fons en Monique Otten-van Eijk zijn eigenaar van een melkveebedrijf en vakantie-
woning in Neer. Wij huisvesten onze melkkoeien in een traditionele ligboxenstal, maar 
gedurende het grootste gedeelte van het jaar zijn ze in de aangrenzende weiden te 
vinden. De kalveren fokken wij zelf, in het oude gedeelte van ons bedrijf. Het ruwvoer 
voor ons vee telen we op eigen grond. Ook zijn we dit jaar met een vakantiewoning 
gestart, die u kunt bezichtigen.

MUSEUMBOERDERIJ ‘DE LEIMSKOEL’ 
In Roggel staat de uit 1900 stammende Heemkundeboerderij De Leimskoel. Deze 
landgevelboerderij verkeert nagenoeg in oorspronkelijke staat. Het woongedeelte is 
nog hetzelfde ingericht als vroeger. In het bedrijfsgedeelte tonen wij diverse werktui-
gen, gereedschappen en hulpmiddelen die in en om de boerderij werden gebruikt. 
Ook laten wij gebruiksmaterialen van ambachtslieden zien. Tijdens deze dag kunt u 
op onze locatie ook genieten van Poolse muziek, dans en lekkernijen verzorgd door 
mensen uit Pogorzela in het kader van een uitwisseling met Leudal. www.heemkun-
deroggel.nl 

AARDBEIENKWEKERIJ VERSTAPPEN
Adje en Ynske Verstappen runnen een aardbeienkwekerij in Roggel. Wij telen aard-
beien van april tot het einde van het jaar. In het voor- en najaar groeien de aardbeien 
in kassen, in de zomer buiten op stellingen in hangende goten. Onze plukkers kunnen 
op deze manier staand werken en de aardbeien blijft opspattend regenwater bespaard. 
Wij kweken zelf de aardbeienplantjes. Voor de bestuiving hiervan zorgen hommels en 
bijen. Tijdens Loeren bij de Boeren geeft een imker uitleg over zijn vak. Voor de kinderen 
is er een leuke speurtocht!

MELK- EN LEGPLUIMVEEBEDRIJF VAN NIEUWENHOVEN 
Peter en Tiny van Nieuwenhoven runnen in Roggel een melk- en legpluimveebedrijf 
met vrije-uitloopkippen. Op een tweede nabijgelegen locatie houden wij op moderne 
wijze biologische legkippen. De eieren van deze kippen gaan naar winkels in binnen- 
en buitenland. De verse eitjes zijn ook dagelijks vers verkrijgbaar in onze eierautomaat. 
Tijdens Loeren bij de Boeren kunt u in de stal kijken en zien hoe de eieren verzameld 
worden. Bij de standhouders kunt u terecht voor informatie over huisvesting en voeding 
van onze kippen. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht!

Heerlijk 
ambachtelijk 
knabbelspek

Proef 
onze huis-
gemaakte
producten

Samen 
op de foto 
met onze 
kalfjes! 

Boeren-
kaas en zelfge-
maakte Poolse 

lekkernijen. 

IJs met 
sappige 

aardbeien

Van kip tot 
ei: biologische 
mini-uitsmijter

Happen 
en stappen 

in de 
Braampeel

Bekijk 
‘schoningslijn’ 
voor biologi-

sche prei 

DEELNEMERS LOEREN BIJ DE BOEREN 2014
Proef en beleef het moderne platteland! Lekker fietsen (± 20 kilometer) 
door Leudal en rondneuzen in de agrarische sector. De boeren heten u 
allen van harte welkom!
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GRATIS fietstocht voor de
hele familie, met stops bij 
diverse boerenbedrijvenwww.lltb.nl

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET MODERNE BOERENBEDRIJF

Tijdens de vierde 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 Midden-Limburgse platteland. Kom let-
terlijk en figuurlijk proeven aan de agrarische sector!

GRATIS
Deelname is wederom geheel gratis! De plattelands-tocht is circa 20 km. Voor kinderen 
zijn volop speciale doe-dingen opgezet. De inpassing in het buitengebied, samenwer-
king met natuurorganisaties en de mogelijkheden op het platteland krijgen dit jaar spe-
ciale aandacht.

Speciale dank gaat uit naar onze hoofdsponsoren: 

www.lltb.nl

Kijk voor 
meer informatie op 

www.lltb.nl of 
www.facebook.com/
loeren.bijdeboeren 
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LOCATIES DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

1   Zeugenhouderij Korten | Staldijk 2 | Heibloem
2   Melkveehouderij Hartman | Boerderijweg 10 | Heibloem
3   Ria Joosten Catering en Evenementen | Boerderijweg 4A | Neer
4   Biologische Tuinderij Peeters-Mertens | Langhaag 6 | Neer
5   Zorgboerderij Klooster Keyserbosch | Keysersbos 1 | Neer
6   Melkveehouderij Otten-van Eijk | Dries 35 | Neer
7   Museumboerderij De Leimskoel | Kunneweg 10 | Roggel
8   Aardbeienkwekerij Verstappen | Heide 6 | Roggel
9   Melk- en legpluimveebedrijf Van Nieuwenhoven | Heide 7 | Roggel
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PARKEREN EN RIJRICHTING
U kunt starten op elk bedrijf. Bij alle bedrijven kunt u parkeren op een aange-
geven locatie. Bij Ria Joosten Catering & Evenementen (3) staat een bus klaar, 
die u vervoert naar melkveehouderij Hartman (2) en Zeugenhouderij Korten (1). 
Deze bus brengt u ook weer terug bij Ria Joosten (3). Om gevaarlijke situaties 
te voorkomen, raden wij iedereen aan de route in de aangegeven richting te 
volgen en nergens langs de weg te parkeren.

Fietsen achterop de auto? 
Geen probleem. Onder meer bij tennishal de Leistert in Roggel, bij de kerk in 
Heibloem en bij de picknickplek aan de Roggelsedijk kunt u de auto de hele 
dag laten staan. Deze plekken liggen in de fietsroute.

Deze flyer geldt tevens als route- en infokaart! Dus deze flyer goed bewaren en 
meenemen op de tocht.

ORGANISATIE
De organisatie is in handen van de LLTB De Winning Limburg, waarbinnen circa 250 bedrijven uit de Midden-Limburgse agro-sector verenigd zijn. 
Loeren bij de Boeren komt mede tot stand met steun van de volgende bedrijven en organisaties: 

P

P

ABAB Accountants en Adviseurs  I  
Bergs Advies  I  BVB Substrates  I  
Agrovision  I  Nunhems Netherlands BV

EN FINANCIELE DIENSTVERLENING ☎ 0495 - 657710 www.hub-tonnaer.nl

www.opkapittelsbos.nl 20 t/m 24 aug


