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 REGELEMENT

1 De fietstocht wordt aangegeven door de route in dit programmaboekje 
 en wordt ook bewegwijzerd middels routeborden.
2 De te bezoeken bedrijven worden in de routebeschrijving genoemd. 
 maar zijn ook herkenbaar aan de vlag van de Boerderijen fietspuzzeltocht,  
 die als markeringspunt bij de bedrijven staat.
3 Op de te bezoeken bedrijven zijn geen controleposten aanwezig. Evenmin  
 is er iemand van de organisatie aanwezig. U wordt zoveel mogelijk 
 ontvangen door de desbetreffende ondernemers en/of gezinsleden.
4 U ontvangt een vragenformulier over de betreffende bedrijven. De 
 antwoorden op deze vragen dienen bij het betreffende bedrijf te 
 worden ingevuld en kunnen gelden als bewijs dat u langs het bedrijf 
 bent gefietst.
5 U bent niet verplicht ieder bedrijf daadwerkelijk te bezoeken. Daarin bent  
 u vrij. Er wordt wel gevraagd om de route volledig te fietsen. 
6 Fiets altijd goed rechts van de weg en bij het oversteken goed uitkijken. 
 Indien verkeersbegeleiders aanwezig zijn, dient u hun aanwijzingen op 
 te volgen.
7 De organisatie en andere medewerkers kunnen op generlei wijze
 aansprakelijk worden gesteld voor schade e.d.
8 Deelname is op eigen risico.
9 U kunt uw antwoordenformulier met antwoorden op de Markt in Beilen
 inleveren tot 18.00 uur. 
10 Roken in of dicht bij de deelnemende bedrijven is niet toegestaan.
11 Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen op de erven van de 
 deelnemende bedrijven.
12 Op ieder bezoekadres is een bandenreparatieset aanwezig.
13 Op veel bedrijven is een toiletvoorziening aanwezig. Dit wordt in de 
 route aangegeven met het teken       .
14 Deze Boerderijen fietspuzzeltocht is georganiseerd door de 
 werkgroep boerderijenfietspuzzeltocht van de Stichting Beleef Beilen.
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 VOORWOORD

Welkom bij de tweede Boerderijen fietspuzzeltocht in Beilen. Deze fietstocht
voert u op deze 2e Pinksterdag door de omgeving van Beilen. Vandaag fietsen 
we door het prachtige Midden-Drentse land, over mooie landweggetjes 
langs de akkerbouwvelden waar het LTO Noord gewasborden heeft 
geplaatst. En misschien fietst u wel op plaatsen waar u nog niet eerder bent 
geweest. Variatie genoeg.
Deze dag staat in het teken van gezellig en leerzaam fietsen. Op de 35 km 
route geniet u van het prachtige landschap in de fietsgemeente Midden-
Drenthe. U bezoekt een bloembollenbedrijf, melkveehouderijen, een 
pluimveehouderij, akkerbouwbedrijven en een molen. Er gebeurt ontzettend 
veel in de agrarische sector. En dat is zeker een kijkje waard!
We hopen dat u geniet van deze dag en dat deze Boerderijen fietspuzzeltocht
zo goed gaat bevallen dat het voor u een jaarlijkse traditie wordt op 
2e Pinksterdag. De commissie, bestaande uit Wim Stevens, Denny Hatzmann,
Astrid Belt, Gerard Metselaar, Dirk de Boer, Henk Lomulder en Dennis
Snoeyer, wenst u voor vandaag heel veel plezier.

ACHTER DE SCHERMEN KIJKEN: PROEF, VOEL EN BELEEF
Op elk bedrijf ervaart u de passie en het enthousiasme van de mensen. Wat u
altijd al wilde weten over de agrarische sector, komt u te weten tijdens de
Boerderijenfiets puzzeltocht. Weet u bijvoorbeeld hoe een melk- of voerrobot 
werkt? En wat de passie is van een molenaar? Hoe zou het zijn om heel veel 
kippen te houden? Op al deze, en andere, vragen krijgt u antwoorden.

ROUTE
Er is een een 35 km route met onderweg veel bezienswaardigheden. Tevens 
zijn er veel rustpunten, waardoor de route ook erg geschikt is voor gezinnen 
met kinderen. 

BEDRIJVEN STELLEN ZICH VOOR
In dit boekwerkje zijn prachtige verhalen over de agrarische bedrijven 
opgenomen. Van bedrijfshistorie tot aan de toekomstvisie. Zodra u begint 
met lezen kruipt u in het bedrijf en ervaart u wat deze ondernemers beweegt. 
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PUZZELVRAGEN
U heeft een puzzelvragenformulier ontvangen. De vragen hebben betrekking 
op de te bezoeken bedrijven. Het is dus zaak om ogen en oren goed de kost 
te geven. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

LEUKSTE BEDRIJF
Op het puzzelvragenformulier kunt u, indien gewenst, aangeven welk bedrijf 
het meeste indruk op u heeft gemaakt of het meest gastvrij of simpelweg het 
leukste was. Het bedrijf met de meeste stemmen bezorgen we nog een leuke 
attentie. 

PECHHULP 06 55 77 08 02
U kunt als deelnemer gebruik maken van onze pechhulp. Deze wordt 
verzorgd door Fietswereld Biemold uit Beilen. In geval van (fiets)pech kunt 
u bellen met 06-55770802 (Astrid Belt - secretariaat). 

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Voor snelle en goede hulp is het 
belangrijk dat u duidelijk aangeeft waar u zich bevindt en wat het probleem 
is. Indien het probleem niet direct te verhelpen valt, kunt u de tocht 
voortzetten op een leenfiets. 

BELANGRIJKSTE TELEFOONNUMMERS
Secretariaat (tevens noodnummer)  06 55 77 08 02 
Reservenummer (in geval noodnummer bezet is)  06 83 79 56 67 
Huisartsenpost  0900 112 0112 
Alarmnummer  112
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LIEVING 45   -   9411 TC BEILEN   -   0593-582020   

“VOOR ELKE TUINKLUS HET JUISTE GEREEDSCHAP” 

Alles voor een geslaagd feest...

    gewoon uit Beilen, wel zo dichtbij!

• catering
• BBQ
• buffetten
• partytenten
• tent inrichting
• horecaondersteuning

0593 - 54 37 34
www.burgerpartyverhuur.nl



HILBERTS BLOEMBOLLEN VOF

VERANTWOORDING NEMEN DOOR UITLEG TE GEVEN OVER DE 
BEDRIJFSVOERING VAN DE SECTOR.

Van harte welkom op het bloembollenbedrijf van de familie Martin (44) en 
Hilda (45) Hilberts, Tolmaatsweg 2.
 
Bedrijfshistorie
Martin Hilberts was in 1992 klaar met zijn MBO opleiding en is daarna in 
samenwerking met de familie Westerhof  (vnl. veeteelt bedrijf) begonnen 
met de teelt van lelies. Daarnaast werkte Martin bij de bedrijfsverzorging. 
In 1997 is het bedrijf gevestigd op de huidige locatie. Na 6 jaar is de 
samenwerking met de familie Westerhof gestopt. Zij gingen zich volledig 
richten op de veeteelt en Martin op de bloembollenteelt. Naarmate de
lelieteelt groeide, stopten de werkzaamheden voor de bedrijfsverzorging in 
2001. Bij de bedrijfsverzorging kwam Martin op veel verschillende bedrijven 
en kon zo een vergelijk maken hoe het wel moet en vooral hoe het niet moet.

Grootte/werkzaamheden
Inmiddels heeft het bedrijf ongeveer 120 ha grond in gebruik alleen voor de 
teelt van bloembollen. Ongeveer een kwart van de gebruikte grond is in 
eigendom. De rest wordt gehuurd en geruild. Dit is weer voordelig voor 
vruchtwisseling en grondverbetering. 
De verdeling is ongeveer: 65 ha Lelies, 40 ha Tulpen, 15 ha Gladiolen, 
2 ha Hyacinten, 2 ha Krokussen en 2 ha Narcissen. Er wordt gedeeltelijk 
op contractbasis gewerkt en gedeeltelijk eigen teelt. 
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Een gedeelte van de eigen tulpenteelt wordt geëxporteerd naar Canada, 
daar worden er in kassen tulpenbloemen van geteeld (voor de bosjes tulpen 
die weer geëxporteerd worden naar de Verenigde Staten). De overgebleven 
tulpenbollen gaan weer terug naar Hilberts voor ‘afbroei’, wat het weer 
mogelijk maakt om deze bollen te gebruiken voor vermeerdering. Kortom 
de bollen gaan de hele wereld over. Er zijn 3 vaste medewerkers en 2 zzp-ers 
werkzaam op het bedrijf. In het hoogseizoen komen hier ongeveer 30 Poolse 
werknemers, vnl. studenten bij, die op deze manier hun studie kunnen 
bekostigen.

Wat valt er te zien?
Het bedrijf zet de deuren open om te laten zien wat de bollenteelt inhoudt. 
Van planten naar oogsten tot verwerking. Ook wordt uitgelegd hoe de bollen 
geselecteerd worden, al tijdens de groei tot aan de verwerking.
Wist u dat in 15 jaar tijd het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 80% is 
verminderd? Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook kostentechnisch 
een verbetering.
De machines en werktuigen waarmee alle werkzaamheden worden verricht 
zijn te zien en ook de grote koelcellen waar de bollen bewaard worden, kunt 
u bekijken.

Toekomstvisie
De markt voor bloembollen is een vrije markt van vraag en aanbod. Dit was 
ook een van de redenen om te beginnen. Wat positief is dat in de omgeving 
Midden-Drenthe veel jonge ondernemende mensen zijn. Ook voor de 
werkgelegenheid is deze sector van maatschappelijk belang. Dit is een
 belangrijke en bovenal leuke drive om in deze sector werkzaam te zijn.

De kracht van dit bedrijf
Door de specialisatie in de bloembollen is het mogelijk om optimaal gebruik 
te maken van de grond, de machines, verwerking van de bollen en het 
personeel.

WWW.HILBERTSBLOEMBOLLEN.NL
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MAATSCHAP BLAUW

WAT JE HEBT, DAAR PAS JE GOED OP

De familie Blauw, heet u van harte welkom op hun melkveehouderij aan de 
Garmingerstukken 10.

Bedrijfshistorie
De grootvader van Wim had een gemengd bedrijf op Eursinge. Deze is 
overgenomen door de vader van Wim. In 1983 is het bedrijf verhuisd naar de 
huidige locatie, waar Wim na zijn HBO studie het bedrijf heeft overgenomen. 
In 2010 is de zoon van Wim, Leon, in de maatschap gekomen. Eind 2013 is 
de nieuwe stal in gebruik genomen waarna de oude stal is omgebouwd tot 
jongvee stal. 

Grootte/werkzaamheden
In de nieuwe melkveestal staan ongeveer 125 koeien die gemolken 
worden met twee melkrobots. Dit is ook een van de redenen dat de koeien 
binnen blijven. De stal is zo gebouwd dat groei mogelijk is en als het nodig 
is ook een derde melkrobot bij te plaatsen is. In de oude stal is plaats voor 
ongeveer 120 stuks jongvee en droge koeien. Het bedrijf heeft ongeveer 65 
ha grond in gebruik voor gras en maïs.

De koeien worden gefokt op productie en gehaltes waarbij ook gekeken 
wordt voor de inzetbaarheid bij de melkrobots.
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Wat valt er te zien?
Het bedrijf laat u de nieuwe emissiearme stal zien. Tijdens de bouw is gekeken 
naar het welzijn van de koeien. Zo ligt er rubber op de roosters, de ligboxen 
zijn voorzien van zogenaamde koematrassen. Verder zijn er de melkrobots en 
voor de kalveren is er een drinkautomaat. 

Toekomstvisie
Door de regelgeving wordt er veel druk van boven opgelegd. Het doel is niet 
om alleen maar groter te groeien (van groot, groter,  grootst) want op die 
manier raak je het overzicht kwijt en zijn de investeringen zo groot dat dit 
ten koste gaat van de verdiensten. 
Maar met de nieuwe stal is er wel een langzame maar gecontroleerde 
groei mogelijk met een gezonde bedrijfsvoering.

De kracht van dit bedrijf
Het een familiebedrijf is, dat is de kracht: “Hier heeft nog nooit iemand 
anders dan een Blauw gemolken”. Wim en Leon kennen de koeien en weten 
wat er gebeuren moet, die kennis is niet zomaar over te dragen.
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AKKERBOUWBEDRIJF PRINS

TOPSPORT BEDRIJVEN MET JE HOBBY

De familie Prins woonachtig aan Hamveld 7, heet u van harte welkom 
op hun akkerbouwbedrijf. Het wordt geleid door de broers Harry (50) 
en Jan André (44).

Bedrijfshistorie
De oorspronkelijke pachtboerderij ‘Achter de Spannen’, genoemd naar de 
vroegere perceelstukken ‘de Spannen’ bij Westerbork, stamt uit 1938. Deze 
werd door de grootvader van Harry en Jan André in 1947 gepacht. Het was 
een gemengd bedrijf. In 1968 werd het overgenomen door zijn zoon Geert. 
In 1970 gingen de koeien weg en werd het een volledig traditioneel 
akkerbouwbedrijf dat in 2005 is overgenomen door Harry en Jan André.
 Inmiddels is Jeffrey, de zoon van Harry, bezig met zijn studie in de akkerbouw 
en hij draait daarnaast mee in het bedrijf. 

Grootte/werkzaamheden
De broers zijn beide actief op de boerderij en worden bijgestaan door familie 
en vrienden wanneer dat nodig is. Het bedrijf heeft ruim 200 ha landbouw-
grond (vnl. zandgrond) in gebruik voor de teelt van fabrieksaardappelen 
(>50%), suikerbieten (25%), gerst en uien. De uien worden nu voor het 
derde seizoen geteeld op ruim 8 ha. Behalve het zaaien en oogsten van de 
suikerbieten en uien worden alle werkzaamheden - van land voorbewerken, 
poten, zaaien, verzorgen tot oogsten - zoveel mogelijk zelf gedaan. 
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Wat valt er te zien?
Het bedrijf laat u de tractoren en machines zien waarmee het land bewerkt 
wordt (van zaaien tot oogsten). Ook ziet u de bewaarschuren waar en hoe de 
aardappelen bewaard worden. Vanzelfsprekend zal u uitleg worden gegeven 
over het hoe en waarom van de teelt van de gewassen. 

Toekomstvisie
Het verbouwen van gewassen is en blijft natuur, maar alles wat er met de 
menselijke hand aan kan  worden gedaan om de gewassen tip top te telen, 
wordt gedaan. 
Dit betekent:
• Efficiënt en innovatief werken en zorgen dat de machines up to date 
 blijven. Dit jaar is voor het eerst gebruik gemaakt van GPS op tractoren 

voor efficiënt gebruik van de percelen. 
• Waar mogelijk percelen aankopen dicht bij de boerderij en vergelegen 

percelen afstoten. 
• De in eigendom zijnde percelen dusdanig in te richten dat ingespeeld 
 kan worden op klimaatveranderingen (extreme droogte/regenval) door 

drainage aan te leggen en door waterbeheer.

De kracht van dit bedrijf
Ongeveer 25% van de gebruikte percelen wordt jaarlijks geruild met 
veeboeren uit de omgeving. Dit is mogelijk door de ongeveer gelijke 
verdeling tussen akkerbouw en veeteelt bedrijven. Op deze manier kan 
optimaal gebruik gemaakt worden van vruchtwisseling. Hierdoor verbetert 
de grondkwaliteit en de gewassen zijn dan minder gevoelig voor ziektes. 
Aardappelen mogen bijvoorbeeld maar 1 keer per 2 à 3 jaar geteeld worden 
op hetzelfde perceel. Bij suikerbieten is dit 1 keer per 4 jaar. 
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STARTPLAATS 
WESTERBORK

7 t/m 10 juli 2015

4kidsRoutes (30 km)   

30 km Fietsen met 

avontuurlijke, bijzonde-

re en leuke activiteiten

onderweg en in het 

dorp. Van schat zoeken 

met een detector en

boogschieten tot een 

bungee trampoline.

Schrijf in en maak kans  op prachtige prijzen!
Startplaatsen: Assen, Meppel, Diever,  
Norg, Emmen en Westerbork

Drenthe doet wat met je

Volg ons op
4kids Westerbork  @4kidsWesterbork



 ROUTE 35 KM 

Startpunt: Markt Beilen

• Rechtdoor Brinkstraat in
• Einde Brinkstraat rechts Kruisstraat in
• 2e weg links Kruisstraat
• 1e weg rechts Weijerdstraat
• Einde weg links Julianastraat overgaand in Paltz
• Einde weg links het spoor over de Oosterstraat op
• 2e straat links: Lieving
• Op kruising recht oversteken (gevaarlijk punt) de Tolmaatsweg in

Eerste stop: Hilberts Bloembollen
Tolmaatsweg 2, Beilen

• Einde Tolmaatsweg, linksaf Holthe op
• Via de Oude Beilerweg door de tunnel onder de weg Emmen-Drachten
• Rechsaf de Stukkenweg op
• Rechtsaf de Goorns op
• Einde van de Goorns weg oversteken (gevaarlijk punt) 
 en rechtsaf op de Hoogeveenseweg
• Na de 2e rotonde linksaf naar 

Tweede stop: Melkveehouderij Maatschap Blauw
Garmingerstukken 10, Eursinge

• Weer terug richting rotonde en de weg oversteken naar Scharreveld
• Einde van de weg rechtsaf Holthe op
• 1e weg links richting Holthe 39
• 2e weg links Vossebergen
• Einde van de weg links Hamveld op

Derde stop: H.J. en J.A. Prins
Hamveld 7, Wijster

• Hamweg vervolgen 
• 1e weg rechts richting Hamveld 18
• 1e weg rechts richting Drijber
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• Oude diep oversteken (watertje)
• Einde van de weg links de Hullen op
• 1e weg rechts (wederom de Hullen)
• Rechtdoor over het kanaal
• Einde van de weg rechts de Berkenweg op

Vierde stop: Zantinge Scharrelkippenboerderij
Berkenweg 4a, Drijber

• Vanaf boerderijerf linksaf weg vervolgen Nijenkamp
• Einde weg linksaf de Brink op door Drijber
• Buiten Drijber 1e weg rechts  voor het kanaal; De Lotten 
• Linksaf de brug over en de Marsweg op
• 1e weg linksaf Marsweg
• Einde weg links Nieuwe Es

Vijfde stop: Melkveehouderij Maatschap Van Noord
Nieuwe Es 9, Wijster

• Vanaf boerderijerf rechtsaf terug de Nieuwe Es op
• 2e weg rechtsaf de Boerkoeleweg op
• 2e weg links de Emelangen op
• Bij de kruising rechtsaf de Emelangen volgen op het asfalt
• Na de brug linksaf het schelpenpad op
• 1e weg rechts Beilerweg

Zesde stop: Molen van Makkum
Makkum 38, Beilen 

• Weg vervolgen 
• Einde weg oversteken en linksaf Lieving, gevaarlijk punt
• Rechtsaf over het spoor de Paltz in
• 3e weg rechts de Perkstraat in
• Rechtdoor de Kruisstraat in
• Linksaf de Brinkstraat in; deze volgen tot de Markt

Finish: Inleveren vragenformulieren
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ADMINISTRATIE · BELASTING · ADVIES

IS UW ADMINISTRATIE NET EEN PUZZEL?
 

 
1 Opslagplaats voor veevoer
2 Bloem die o.a. bij Hilberts Bloembollen wordt geteeld
3 De kippen van Zantinge leggen er wel eens één
4 Jonge koe die voor de eerste maal drachtig is
5 Fiets met trapondersteuning noemt men ook wel een …
6 Voorjaarsbloem, veelal geel van kleur
7 Wortelgewas dat ook bij Maatschap Prins wordt geteeld
8 Plantmateriaal dat je in de grond zet
9 Van Gogh maakte er een schilderij over
10 Moderne apparatuur voor het melken of voeren van vee (o.a. bij Blauw en Van Noord)
11 Meest gebruikte machine in de agrarische wereld
12 Pasgeboren kalf
13 Drents voor aardappelland
14 Machine die gebruikt wordt bij het rooien van aardappels
15 Kip die vrij door de stal mag lopen

WIJ HEBBEN DE OPLOSSING !

        
        
    
          
                                  
            
                    

& 
                
                            
          
              
                        
                          
                      
                      

 
 



SCHARRELKIPPENBEDRIJF ZANTINGE

LACHEND NAAR JE WERK

De medewerkers van pluimveebedrijf Zantinge heten u van harte welkom op 
hun bedrijf. Het bedrijf wordt geleid door Albert Zantinge (53).

Bedrijfshistorie
De grootvader en vader van Albert waren allebei boer. De keuze was aan 
Albert om het bedrijf voort te zetten. Het was toen nog een gemengd bedrijf 
met melkvee en akkerbouw. In 1982 is hij samen met zijn vader in de 
maatschap gegaan. Op dat moment werd het melkvee afgestoten en is 
de nadruk op het telen van pootgoed komen te liggen. Het bedrijf had 
oorspronkelijk circa 30 hectare land, waarvan circa 6 hectare pootgoed. 

De teelt van pootgoed groeide naar 28 hectare, met daarbij nog enkele 
hectares fabrieksaardappelen en suikerbieten. Later groeide het bedrijf naar 
een totaal van ongeveer 78 hectare. Om pieken en dalen in de arbeid op te 
vangen is gekozen om naast de akkerbouw ook in de pluimveesector te gaan. 
Daarom werd het bedrijf op de huidige locatie gekocht. In eerste instantie wa-
ren er circa 12.000 vrije uitloop legkippen. Zeven jaar geleden werd de keuze
gemaakt om werk en privé optimaal naast elkaar te houden. 

De akkerbouwtak werd daarom gedeeltelijk afgestoten. De kippenstal werd 
gemoderniseerd en uitgebreid naar ongeveer 39.000 leghennen. 
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Grootte/werkzaamheden
Zoals al vermeld biedt de huidige stal plaats aan ongeveer 39.000 leghennen 
die dagelijks naar buiten kunnen. De volièrestal is opgedeeld in vakken van elk 
6.000 kippen waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de ruimte. 
De aardappelopslag schuren en werktuigschuren worden deels verhuurd aan 
derden. De ongeveer 55 ha eigen grond wordt grotendeels verhuurd. 
Ongeveer 25 ha gebruikt Zantinge voor de teelt van maïs (voor de handel) 
en tarwe, wat weer gebruikt wordt als voer voor de kippen. Afhankelijk 
van de markt wordt er meer verhuurd of meer zelf geteeld. Albert heeft de 
beschikking over 7 medewerkers die parttime werken op het bedrijf. 
 
Wat valt er te zien?
• U kunt natuurlijk zien hoe de kippen buiten scharrelen.
• Een kijkje in de stal met de verwerking van de eieren.
• De machines en tractoren die gebruikt worden op het bedrijf.
• Vanzelfsprekend wordt er uitleg gegeven over het hoe en waarom van 
 het houden van vrije uitloopkippen . 

Toekomstvisie
Door het afstoten van de actieve akkerbouw ontstond tijd en de ruimte om 
privé en werk samen te combineren en lachend naar het werk te gaan. Het 
houden van vrije uitloopkippen is met het oog op de toekomst een duurzame 
en maatschappelijke keuze. Voor zijn kinderen is er de mogelijkheid om het 
bedrijf over te nemen. Inmiddels is naast het bedrijf een boerderij aangekocht 
die gedeeltelijk als woonhuis wordt verhuurd. Het achterste gedeelte wordt 
verbouwd tot multifunctionele ruimte, waar promotiebijeenkomsten en 
voorlichtingen gehouden kunnen worden. Dit is een project waar Albert 
voor leeft.  

De kracht van dit bedrijf
De kracht van deze boerderij zijn de mensen er om heen!
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MAATSCHAP VAN NOORD 

AI-J ’T DOET ZO AS ’N AANDER, VERGIET JE ’T OK AS ‘N AANDER

De familie Van Noord, Nieuwe Es 9, heet u van harte welkom op hun 
melkveebedrijf “Zwiendiek”. In de maatschap zitten Berend (58) en Tonny (56) 
en hun zoon Jan-Wouter (28). Jan-Wouter is daarnaast ook nog werkzaam bij 
AltaGenetics.

Bedrijfshistorie
De grootvader van Berend had een gemengd bedrijf in Spier. Zijn vader startte 
in 1952 een gemengd bedrijf in Eursinge, waar deze in de ruilverkaveling van 
1966 een nieuw bedrijf bouwde in het Scharreveld. Hier namen Berend en 
Tonny het bedrijf in 1983 over. In 1991 moest het bedrijf plaatsmaken voor 
het nu bekende natuurgebied ‘Scharreveld/Boekweitenplas’. Uitbreiding was 
op deze locatie ook niet meer mogelijk. Het bedrijf is daarna gevestigd op de 
huidige locatie. 

Tot 1998 werden er ook fokzeugen en mestvarkens gehouden. Nu is het een 
melkveehouderij. In 2012 is de nieuwe stal in gebruik genomen. 

Grootte/werkzaamheden
Door de noodzakelijke verhuizing in 1991 was het mogelijk om te groeien. 
Zo kon er met een melkquotum van ruim 200.000 ltr melk naar ruim 
500.000 ltr melk uitgebreid worden. In de nieuwe melkvee stal staan 
ongeveer 140 koeien die gemolken worden in een ‘2x11 zij aan zij melkstal’. 
Het laatste quotumjaar is er ongeveer 1.100.000 ltr melk geleverd. 
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Het jongvee (ongeveer 110 stuks) wordt groot gebracht op een opfokbedrijf 
in Grolloo. De droge koeien kunnen naar buiten. Het melkvee zelf blijft 
binnen in de nieuwe stal. 

Het bedrijf heeft ongeveer 50 ha grond in gebruik voor gras en maïs. Met de 
huidige grootte van stallen kan er nog steeds een beetje gegroeid worden.  

Wat valt er te zien?
Het bedrijf laat u een nieuwe integrale duurzame stal zien. Dit houdt in dat er 
gekeken is naar het ‘koecomfort’. Zelfs met de deuren open moet je (bij wijze 
van spreken) de koeien naar buiten jagen. In de boxen ligt een zandbed, het 
ideale ligbed. De vloer is voorzien van gietasfalt, hierdoor is uitglijden bijna 
niet meer mogelijk. 

De koeien worden gevoerd met een voerrobot. In 4 bunkers wordt ruwvoer, 
krachtvoer en mineralen gemengd en dit wordt 8 x per dag verstrekt aan de 
koeien. Hierdoor is het mogelijk om in groepen te voeren; efficiënter met 
minder voerverlies. De stal is emissiearm en voorzien van een mestscheider. 
Zo kan ook de gier en de vaste mest efficiënt afgezet worden op het land 
voor een optimale groei van het gras en de maïs. 

Toekomstvisie
Het bedrijf is intensief, het maximale wordt eruit gehaald. De visie is dat een 
bedrijf de eigen problemen moet kunnen oplossen. Dit wordt wel steeds 
lastiger door de starre regelgeving.

De kracht van dit bedrijf
Door innovatief een bedrijf neer te zetten, dat klaar is voor de toekomst, 
om te worden overgenomen door de volgende generatie.
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DE MOLEN VAN MAKKUM 

DEZE MOLEN LEEFT NIET VAN WIND ALLEEN

De familie Bos, Jacco en Herma, nodigt u uit om een kijkje te nemen in de 
molen van Makkum.

Bedrijfshistorie
De molen is in 1906 van de Groeve bij Zuidlaren, waar deze dienst deed als 
poldermolen, verplaatst naar Makkum. Hier werd de molen omgebouwd 
tot korenmolen. De boeren uit de omgeving konden hun verbouwde graan 
brengen om het te laten vermalen tot veevoer. De molen was eigendom van 
de familie Mulder, die er tot 2003 heeft gewoond. In 1993 heeft een storm de 
molen flink beschadigd, met subsidiegelden en donaties is toen de molen in 
1998 geheel gerestaureerd in oude stijl.
De familie Bos woonde in Westerbork en was op zoek naar een huis met 
grond voor de paarden van de dochters. In 2005 reed Jacco langs het huis 
dat inmiddels te koop stond, zag dat daar mogelijkheden waren voor de 
paarden en startte de onderhandelingen. Toen bleek dat de molen bij de wo-
ning hoorde en bij de koop in zat. 

Tijdens zijn opleiding als bouwkundige kreeg Jacco les van een docent die 
molenaar was. Kortom er was al enige interesse in molens en het oude 
ambacht, maar ook in het hele bouwkundige er om heen. In 2007 is hij 
begonnen met de opleiding tot molenaar. Aangezien het molenaarschap 
meer hobby dan werk is, werkt Jacco bij Friesland Campina. 
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Grootte/werkzaamheden
Vroeger was de molen in gebruik door de familie Mulder voor het vermalen 
van graan tot veevoeder. Nu is de molen opengesteld voor publiek op 
zaterdagen (als de molen draait) en op afspraak. Wanneer de wind meewerkt 
zijn er demonstraties mogelijk. Er is wel eens voor een biologische boer graan 
vermalen. Maar de doorstroom van graan is hiervoor te laag en hobbymatig 
dan ook niet te doen. Ook geeft de familie Bos demonstraties aan scholen en 
groepen om het ambacht van de molenaar te laten zien en heeft inmiddels de 
eerste trouwplechtigheid plaatsgevonden.

Voor bijzondere molendagen die jaarlijks terugkeren zie ook www.molens.nl 
De werkzaamheden verder zijn het onderhoud van de molen; schoonhouden, 
verven etc.

Wat valt er te zien?
De familie Bos laat u een kijkje nemen in de molen, vertelt over de bouw en 
de werking. Afhankelijk van het weer zal de molen draaien.

Toekomstvisie
Doordat de molen in 1998 goed en degelijk is gerestaureerd is het voor 
de familie Bos mogelijk om de molen met eigen middelen (en met giften 
vanuit de fooienpot, want deze molen draait niet van wind alleen) de molen 
te onderhouden en zo een stuk historie in stand te houden. En dit alles op 
een prachtige locatie om te wonen.

De kracht van dit bedrijf
De interesse in de bouwkundige achtergrond van de molen en het besef dat 
het belangrijk is dat de historie van de molen van Makkum in stand moet 
worden gehouden geeft het ‘hobby’-molenaarschap een extra dimensie.

WWW.MOLENVANMAKKUM.NL
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Agrarische Dienstverlening Beilen 06-15190915

2 stuks grootpakpersen met gestuurde tandem

Balen wikkelen met Mc Hale 998

Ploegen met 5 schaar wentelploeg met vorenpakker



DE WINST IS VOOR U!

Met een scherpe premie voor een

complete en dus veiligere dekking!

Univé Woonverzekeringen:
kiest u voor Super of Superieur?

De woonverzekeringen van Univé horen tot
de beste. Omdat uw huis en inboedel goud
waard zijn, blijven wij kritisch en zorgen we
er continu voor dat onze woonverzekeringen
aan de hoogste eisen voldoen. Vandaar dat
we met twee nieuwe producten komen: Super
en Superieur. Uitgebreide verzekeringen met
perfecte dekkingen.

Bent u geïnteresseerd in één van deze nieuwe
verzekeringen? Neem dan contact op met
uw Univé-adviseur in de buurt of ga naar
www.unive.nl.

Univé Midden-Drenthe
Raadhuisstraat 12
9411 NB  Beilen
Telefoon (0593) 53 81 38
Fax (0593) 52 65 75
E-mail m.o@unive.nl



Hout in de TuinHout in de Tuin
•  Steigerhout  •  ** NIEUW** Lariks hout  •  Geïmpregneerd 

Tuinhout  •  Hardhout  •  Beton (schuttingsysteem)  

•  Tuinschermen en deuren  •  Gaaspanelen en tuingaas  

•  Poortframes  •  IJzerwaren  •  Dakbedekking  •  Buitenspelen  

•  kit-lijm en houtbescherming  •  Picknicktafels  •  Tuintafels  

•  Tuinbanken  •  Tuin stoelen

‘t Smalbroekerhout
Smalbroek 23
9411 TS  te Beilen
Tel. 06-24233780

www.houtindetuin.nlwww.houtindetuin.nl
Onze Afhaaltijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag: 
09.00 uur tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur.
Zondag: gesloten
(Onze afhaaltijden kunnen wijzigen, 
houd u daarvoor de website in de gaten)

Wij bezorgen ook!
Maar u kunt het ook gewoon bij ons afhalen

•  Steigerhout  •  ** NIEUW** Lariks hout  •  Geïmpregneerd 

Tuinhout  •  Hardhout  •  Beton (schuttingsysteem)  

•  Tuinschermen en deuren  •  Gaaspanelen en tuingaas  

•  Poortframes  •  IJzerwaren  •  Dakbedekking  •  Buitenspelen  

•  kit-lijm en houtbescherming  •  Picknicktafels  •  Tuintafels  

•  Tuinbanken  •  Tuin stoelen



Springkussens | Spelkussens 
Attracties | Spellen | Themafeesten 
Ballonnen en Helium | Clowntjes 
Zeskampen | Horecaverhuur

Eursingerweg 8 | 9411 BB Beilen | 0593 - 524241 | www.spelotheek.nl

K r u i s s t r a a t  1 0 ,  9 4 1 1  P E ,  B e i l e n  Te l .  0 5 9 3 - 5 2 2 1 4 5

Al meer dan 40 jaar!



Heerlijke Aardappels voor u!  Vanaf vrijdag 26 juni weer beschikbaar !! 
 

“Frieslanders van het Drentse zand” 
een prachtige uitgekiende combinatie,  welke samen een heerlijke smaak geven. 

 
Deze zijn met zorg verbouwd door, en verkrijgbaar bij; 
  

De maatschap Harry &  Jan André Prins 
 
Hamveld 7, 9418 TK Wijster 
 
0593 562 238 / 0621598078 
 
(Verkrijgbaar in groot, maar ook in klein verpakking) 
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“Frieslanders van het Drentse zand” 
een prachtige uitgekiende combinatie,  welke samen een heerlijke smaak geven. 

 
Deze zijn met zorg verbouwd door, en verkrijgbaar bij; 
  

De maatschap Harry &  Jan André Prins 
 
Hamveld 7, 9418 TK Wijster 
 
0593 562 238 / 0621598078 
 
 
(Verkrijgbaar in groot, maar ook in klein verpakking) 
 
 
  

Gerrit Kerssies, uw rundveespecialist

Fokkerij, voeding, vruchtbaarheid

T 06-57311164        

E gerrit73@hotmail.nl



www.frieslandcampina.com

FrieslandCampina voorziet mensen 

wereldwijd van al het goede van melk. 

Baby- en kindervoeding, zuiveldranken, 

kaas, melk, yoghurts, toetjes, boter, 

room, melkpoeder, zuivelingrediënten en 

vruchtendranken zijn producten die een 

belangrijke rol spelen in de voeding en 

het welzijn van mensen. Wij zijn samen 

met onze leden-melkveehouders expert 

in melk en breiden onze kennis over 

toepassingen ervan voortdurend uit;  

van de kwaliteit van het grasland waarop 

de koeien grazen tot het op de markt 

brengen van smakelijke en gezonde 

producten. En alle stappen daartussen. 

Wij zorgen voor  gezonde voeding, 
elke dag...

...voor een miljard mensen wereldwijd
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Ventweg Zuid 3
Beilen

Ook elke zondag open
van 13-18 uur!

Jumbo Mulder

wenst u een fijne

fietstocht!

De dag afsluiten met een bbq?

We zijn vandaag geopend

 van 13-18 uur!


