
ROUTE 40 KM            
START TUSSEN 9.00 & 12.00 UUR
KOSTEN DEELNAME € 4,00 P.P. & KINDEREN T/M 12 JAAR GRATIS 
START & FINISH OP DE MARKT IN BEILEN

BELEEF DE 
BOERDERIJEN

FIETSPUZZELTOCHT 
BEILEN OP 5 JUNI 
2e PINKSTERDAG



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/assen-nd

Ook vrijwilligers leveren topprestaties. Van wedstrijdformulieren invullen tot

verkeersregelaar. Geen vereniging draait zonder deze helden. Juist daarom

verdienen ook zij onze support. Veel succes met de boerenfietstocht! 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe helpt mee!

Samen op de
fiets.
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REGLEMENT

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 19.00 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 vierde Boerderijen fietspuzzeltocht in Beilen. Deze fietstocht
voert u op deze 2e Pinksterdag 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 40 km 
route geniet u van het prachtige landschap in de fietsgemeente Midden-
Drenthe. Dit jaar ziet u de prachtige rhododendrons en het bijbehorende 
bloeiende bedrijf. U kunt veel leren op een educatief bedrijf en natuurlijk mag 
de melkveehouderij ook dit jaar niet ontbreken. Ook maakt u kennis met de 
historie van de zuivel. 
De kippen en de eieren zullen u dit jaar weer verrassen. En u maakt kennis 
met een prachtig akkerbouwbedrijf. 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 wenst u voor 
vandaag heel veel plezier.

PLEZIER MET KINDERVERTIER
Voor de kinderen zullen er onderweg spelletjes worden georganiseerd, 
uiteraard gericht op de agrarische sector. 

ROUTE
Er is een een 40 km route met onderweg veel bezienswaardigheden. 
Tevens zijn er veel rustpunten. 

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
Net als voorgaande jaren ontbreken ook dit jaar de puzzelvragen niet. 
De antwoorden kunnen worden gevonden bij de deelnemende bedrijven. 
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.

PECHHULP 06 55 77 08 02
U kunt als deelnemer gebruik maken van onze pechhulp. Deze wordt 
verzorgd door Leon Doorten Fietsservice, Stationslaan 11, 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

Met dank aan LTO Noord voor het plaatsen van de gewasborden 
en aan de gemeente Midden Drenthe voor het beschikbaar stellen 
van de dranghekken.
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ADMINISTRATIE · BELASTING · ADVIES



LIEVING 45   -   9411 TC BEILEN   -   0593-582020   

“VOOR ELKE TUINKLUS HET JUISTE GEREEDSCHAP” 

   Alles voor een geslaagd feest of evenement,

gewoon uit Beilen!  Wel zo dichtbij!

• tent inrichting
• partytenten
• meubilair
• bar en biertaps
• glaswerk en servies
• horecaondersteuning

Romhof 12, tegenover Egbert Jan catering

0593-54 37 34  www.burgerpartyverhuur.nl



PARK GRAVELAND 

BELEEF HET GROENE LEVEN

De familie Graveland (Jan, Jeannette en Edwin) heet u van harte welkom op 
hun boomkwekerij en parktuin met Rhododendrons.
 
Bedrijfshistorie
Jan is hovenier en kon in 1991 samen met Jeannette hun droom 
verwezenlijken, met het stichten van een eigen bedrijf aan de Beilerweg  
in Wijster. Een hovenierbedrijf met een boomkwekerij van coniferen, heesters 
en vaste planten op een perceel van 0.5 ha. Na 10 jaar zijn Jan en Jeannette 
zich gaan specialiseren in het kweken van Rododendrons. Dit kwam voort 
uit de passie van Jan voor deze plant. Na verloop van tijd moesten zij kiezen: 
stoppen of uitbreiden. Aan de andere kant van het dorp was in 2006 de 
mogelijkheid om een perceel met woning van 5,5 ha over te nemen. De 
parktuin is in grote lijnen ingericht en de specialisatie op Rhododendrons 
was een feit. Vorig jaar is het bedrijf gesplitst waarbij Jan en Edwin 
verantwoordelijk zijn voor het hoveniersbedrijf en Jan en Jeannette voor 
de boomkwekerij ‘Park Graveland’.

Grootte/werkzaamheden
Het bedrijf heeft een perceel grootte van 5,5 ha waarvan bijna 2 ha is 
ingericht als parktuin. Hier zijn ongeveer 500 verschillende soorten 
Rhododendrons te bewonderen. Het overige gedeelte wordt gebruikt om 
de Rhododendrons op te kweken. Nieuwe soorten worden uit zaad 
opgekweekt en ook worden planten gekweekt door middel van stekken 
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en enten.In de tuin zijn bijzonder exclusieve soorten te bewonderen. De 
parktuin is vrij toegankelijk tijdens openingstijden (vrijdag en zaterdag, in 
mei ook op zondag). Ook groepen zijn van harte welkom.
In de verkoopkassen zijn zowel voor particuliere als voor zakelijke
belangstellenden planten te koop met daarbij een goed (vrijblijvend) advies.

Wat valt er te zien?
Een prachtig aangelegde parktuin met een ruim assortiment Rhododendrons 
samen met diverse bewonderenswaardige planten, struiken en bomen. Dit 
alles onder het genot van een kopje koffie op het terras.

Toekomstvisie
Ontwikkeling van nieuwe soorten Rhododendrons. Mensen mee laten 
genieten van het mooie werk in de parktuin. Samen ervan genieten is 
mooier dan alleen!

De kracht van dit bedrijf
Het enthousiasme overbrengen op de klant. Advies, aandacht en tijd geven 
aan de mensen. Door de persoonlijke benadering en opgebouwde ervaring 
de juiste plant verkopen aan de klant.

WWW.PARKGRAVELAND.NL 
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MELKVEEBEDRIJF HOVING

ONDERNEMEN DOEN WE SAMEN

De familie Hoving (Jans, Ina, Arjan en Marcel) heet u van harte welkom op 
hun melkveebedrijf.

Bedrijfshistorie
Jans en Ina Hoving hebben in 1990 het bedrijf aan het Kanaal Oostzijde 
te Drijber overgenomen van de ouders van Jans. Op deze locatie waren 
onvoldoende mogelijkheden voor uitbreiding en met het idee dat twee 
(Arjan en Marcel) van hun vier kinderen het bedrijf wilden overnemen, is 
gekeken naar een nieuwe locatie. In 2010 is dit moderne melkveebedrijf 
aan Het Binnenveld 16 in gebruik genomen.
 
Grootte/werkzaamheden
Op de locatie Het Binnenveld worden ongeveer 300 melkkoeien en 50 stuks 
jongvee (0-4 maanden) gehouden. Het overige jongvee wordt op de oude 
locatie verzorgd. Voor de voerproductie is ongeveer 150 hectare grond in 
gebruik, waarvan 130 hectare grasland en 20 hectare snijmaïs.. Het grasland 
wordt, van de bemesting tot het oogsten, zelf geteeld. Het zaaien en oogsten 
van de maïsteelt wordt door de loonwerker uitgevoerd. Jans en Ina wonen 
bij de boerderij en runnen samen met twee zonen het bedrijf. Iedereen is 
overal inzetbaar, maar toch heeft iedereen zijn eigen taak. Jans is voornamelijk 
verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de melkkoeien en Ina 
verzorgt het jongvee. Arjan houdt zich vooral bezig met het voeren van het 
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vee. Marcel is verantwoordelijk voor de mechanisatie, zoals het onderhoud 
van de machines. 

Wat valt er te zien?
U kunt de melkveestal met ongeveer 300 koeien bezichtigen, de melkstal en 
de stal van de jonge kalveren. Daarnaast zullen ook een deel van de land-
bouwmachines te zien zijn. Voor de kinderen is een leuke speurtocht uitgezet. 

Toekomstvisie
Door de wisselende regelgeving binnen de melkveehouderij is op dit moment 
de bedrijfsvoering optimaliseren het belangrijkste doel om voldoende 
rendement te blijven halen uit het bedrijf. Het doel is een duurzaam en 
toekomstbestendig bedrijf. 

De kracht van dit bedrijf
Het bedrijf is een familiebedrijf wat klaar is voor de toekomst, waarin 
men elkaar respecteert en elkaar aanvult.  De kracht van het bedrijf is de 
veelzijdigheid en flexibiliteit doordat veel werkzaamheden in eigen beheer 
worden uitgevoerd. 

Facebookactie
Upload de leukste foto op onze boerderij tijdens de boerderijenfietstocht. 
De leukste inzending ontvangt een leuke prijs. @MelkveebedrijfHoving

BOERDERIJEN FIETSPUZZELTOCHT 2017   9



MELKVEE EN EDUCATIEBEDRIJF FAM. MEIJER

STERK IN KRINGLOOP DENKEN

U wordt van harte welkom geheten  op het bedrijf van de fam. Meijer (Bouke, 
Jennette, Roy en Dennis) in Witteveen.

Bedrijfshistorie
Bouke is een melkveehouder in hart en nieren. Er was dan ook geen andere 
optie dan na de opleiding aan de middelbare agrarische school in de sector 
aan het werk te gaan. Het bedrijf van zijn ouders verder ontwikkelingen op de 
plaats waar hij was opgegroeid ging moeilijk omdat dat daar, op gebied van 
ruimtelijke ordening, een andere bestemming aan werd gegeven. In het 
jongste dorp van Drenthe, Witteveen, deed zich in 1986 de mogelijkheid 
voor om een akkerbouwbedrijf van 40 ha over te nemen. Dit bedrijf werd 
omgevormd tot een melkveehouderij bedrijf met 80 melkkoeien en 
bijbehorend jongvee. Het bedrijf heeft zich verder ontwikkeld tot een 
huidige omvang van 110 ha  met 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee. 
In 2015 is er nieuwe stal in gebruik genomen.

Grootte/werkzaamheden
Bouke is in 2015 uitgeroepen tot “meest inspirerende bodemboer van Noord 
Nederland”. Hij koestert zijn grond, dit is de basis van zijn bedrijf. De manier 
van bewerken en  omgaan met de grond geeft meer product met een betere 
kwaliteit. Hij kan hier zeer gepassioneerd over vertellen. Het bedrijf beschikt 
over een hoge ziektestatus, betekent vrijwel vrij van alle dierziekten. Dit 
betekent dat dit de duurzaamheid van de veestapel ten goede komt. 
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Koeien worden op dit bedrijf twee jaar ouder dan op een gemiddeld 
melkveebedrijf in Nederland. Werkzaamheden op het land worden 
gedeeltelijk zelf uitgevoerd en de rest is loonwerk. De koeien worden 
tweemaal daags gemolken in een traditionele melkstal. Dit bedrijf laat de 
koeien weiden. Het bedrijf is zo georganiseerd dat de arbeidsbehoefte mede 
wordt ingevuld met behulp van derden, zodat er ook tijd is voor andere 
maatschappelijke bezigheden. Zoon Roy zorgt dat het familiebedrijf aan 
alle wetten en regels blijft voldoen. Naast dat hij bedrijfsopvolger is, is hij 
werkzaam als adviseur bij zijn eigen adviesbureau onder de naam: Meijer 
Agro Service. Jennette is betrokken bij de stichting “de Boer op Noord”. 
Deze stichting heeft tot doel basisschoolleerlingen minimaal eenmaal een 
boerderij te laten bezoeken, omdat het belangrijk is dat kinderen weten 
“waar het voedsel vandaan komt”. 

WWW.DEBOEROPNOORD.NL

Wat valt er te zien?
U ziet een melkveebedrijf dat volop in bedrijf is. Van jongvee tot melkvee. De 
nog vrijwel nieuwe stal is uitgerust met emissie arme technieken. Bouke en 
Jennette geven graag uitleg over hun bedrijf.

Toekomstvisie
Duurzaamheid staat voorop in de bedrijfsvoering met daarin een centrale plek 
voor de kringloop. Op deze manier wil de familie Meijer ondanks de telkens 
veranderende wet- en regelgeving het bedrijf overeind houden. De opgelegde 
regelgeving vertalen ze niet als negatief, maar zien het als een positieve 
uitdaging. Ook door de betrokkenheid bij de stichting “de Boer op Noord” 
laten ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de jeugd zien.

De kracht van dit bedrijf
De organisatie van het bedrijf is zo ingericht dat het werk leuk blijft en er 
naast de werkzaamheden ook tijd blijft voor diverse andere dingen.
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FROM 9.00 PM 
LIVE ON STAGE

VAN INDONESISCHE BODEM

25 08 2017



ROUTE 40 KM 

Startpunt: Markt Beilen

• Verlaat de Markt en sla linksaf het fietspad van de Nassaukade op
• Kruising Torenlaan oversteken.
• Volg het Spiek overgaand in de Stroom
• 2e weg na zwembad rechts (ter hoogte van de Spiekvijver) de Made in
• Op de Made rechts aanhouden
• Brug Linthorst Homan Kanaal oversteken en linksaf het fietspad volgen
• Volg het fietspad over de fietsbrug
• Einde fietspad links. Ter Horst op
• 1e weg links richting Holthe, spoorwegovergang oversteken.
• Brug Linthorst Homan Kanaal oversteken, direct rechts schelpenpad op.
• Beilerweg oversteken, schelpenpad vervolgen
• Bij eerstvolgende boerderij rechts brug oversteken, de Emelangen op
• Op Emelangen links aanhouden
• Op kruising Bruntingerweg oversteken (!) volg de Marsweg
• 1e weg rechts Marsweg
• Einde weg links de Nieuwe Es volgen
• Einde weg links Drijberseweg op en ga direct naar de eerste stop

Eerste stop: Park Graveland 
Drijberseweg 23, Wijster

• Vanaf Park Graveland rechtsaf terug op de Drijberseweg
• 1e weg links Vamweg
• Bij fietspad links en daarna direct weer links
• Fietspad vervolgen
• Voor ‘t Blinkerdje links en direct rechts op parkeerplaats   
 (en mogelijke pauze bij ’t Blinkerdje)
• Vanaf ’t Blinkerdje fietspad vervolgen en 1e fietspad links
• Einde fietspad links
• Einde weg rechts De Brink volgen
• De Brink volgen totdat deze overgaat in Het Binnenveld (linksaf buigen)
• Het Binnenveld volgen (rechtdoor).

Tweede stop: Melkveehouderij Hoving
Het Binnenveld 16, Drijber
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• Vanaf Melkveehouderij Hoving rechtsaf, 
 het Binnenveld vervolgen overgaand in de Hullen
• De Hullen vervolgen overgaand in Steendervalsweg
• Hoogeveenseweg oversteken, Steendervalsweg vervolgen
• Sla de 2e weg rechtsaf en volg Koolveen
• 1e fietspad links (bij parkeerplaats in de bocht) Stienkamp
• Einde fietspad rechts Mantingerdijk  
• (Mogelijk pauze en oplaadpunt bij Voscheheugte) (!)
• Na Voscheheugte 1e weg links Mr. J.B. Kanweg op
• 1e weg rechts, Verlengde Middenraai oversteken en direct weer rechts

Derde stop: Melkveebedrijf en Educatieboerderij Meijer
Mr. J.B. Kanweg 98, Witteveen

• Vanaf Meijer weer terug en Verlengde Middenraai weer oversteken   
• Daarna direct rechts

Vierde stop: Bouwhuis Agro 
Mr. J.B. Kanweg 89, Witteveen

• Vanaf Bouwhuis Agro links en Mr. J.B. Kanweg vervolgen
• 2e weg rechtsaf Kerkweg op
• Mej. A. Talmaweg oversteken
• Kerkweg vervolgen totdat deze aansluit op Mr. J.B. Kanweg
• Op Mr. J.B. Kanweg rechts
• Fietspad langs Mr. J.B. Kanweg vervolgen
 (en mogelijk pauze bij Orveltermarke)      
• Einde fietspad links (Wezuperweg)
• Ter hoogte van Bosakkers (ongeveer 200 meter voor het bushokje) 
 de Wezuperweg oversteken en fietspad richting Orvelte volgen
• Einde fietspad schuin oversteken richting Schoolstraat
• 1e weg links Melkwegje op

Vijfde stop: Zuivelatelier
Melkwegje 3, Orvelte

• Mogelijk pauze bij de Schenkerij (tegenover Zuivelatelier) 
 of ergens in Orvelte   
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• Einde Melkweg linksaf de Dorpsstraat op
• 2e weg rechtsaf de Kromboom op
• Linksaf de Kromboom aanhouden

Aandachtspunt: IJzertijdboerderij      
  
• 2e weg linksaf de Diekeveenseweg op
• Diekeveenseweg vervolgen overgaand in Julianastraat
• Einde Julianastraat linksaf de Zandhoeklaan op
• Einde Zandhoeklaan rechtsaf de Hoofdstraat volgen

Aandachtspunt: Markt: “Beleef het Boerenleven”     
  
• Hoofdstraat vervolgen overgaande in Westeinde
• Westeinde vervolgen overgaand in Beilerstraat

Zesde stop: Maatschap Wiechers  
Beilerstraat 3, Westerbork

• Vanaf Maatschap Wiechers linksaf, Beilerstraat vervolgen
• Weg oversteken (!)
• 1e weg rechtsaf Lieving op
• Einde weg rechtsaf fietspad Lieving op
• Spoor oversteken, 1e weg rechtsaf, Paltz
• 1e weg rechtsaf, Weijerdstraat
• Einde Weijerdstraat links, Kruisstraat
• Op Kruisstraat rechtsaf, vervolgens rechtdoor Winkelerf in
• 1e weg linksaf, Brinkstraat volgen tot de Markt

Finish: Inleveren vragenformulieren
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BOUWHUIS AGRO 

ELKE DAG EEN EI, OP JE GEZONDHEID

U wordt van harte welkom geheten door de familie Bouwhuis (Johan, Rianne, 
Mirjam en Erik), op hun pluimvee- en akkerbouwbedrijf Bouwhuis Agro.

Bedrijfshistorie
Johan is opgegroeid op het melkveebedrijf van zijn ouders in De Krim samen 
met zijn drie broers. Daar werden zo’n 200 melkkoeien gehouden. Ondanks 
de - voor die tijd - grote boerderij was het niet mogelijk om daar met vier ge-
zinnen door te boeren. In 1988 is het bedrijf opgesplitst en zijn er 4 bedrijven 
gekocht. Johan zijn ouders een pluimveebedrijf in de Krim en Johan en Rianne 
het akkerbouwbedrijf op de huidige locatie met toen 45 ha. Johans broers 
hebben in de buurt van Witteveen allen ook een agrarisch bedrijf. In het begin 
zijn fabrieksaardappelen, suikerbieten en allerlei soorten groenten geteeld 
op het akkerbouwbedrijf, al gauw werd duidelijk dat een tweede tak kon 
zorgen voor meer risicospreiding. Zo is in 1991 de eerste leghennenschuur 
in gebruik genomen. De pluimveehouderij werd in 2006 uitgebreid, met een 
vierde schuur. In 2006 is ook de akkerbouw omgeschakeld naar de teelt van 
eigen voer voor de kippen. De laatste schuur is in 2010 omgebouwd voor het 
houden van 27.000 vrije uitloop leghennen. Mirjam is zes jaar geleden in het 
bedrijf gekomen en twee jaar geleden Erik. Nu werkt de hele familie mee.

Grootte/werkzaamheden
In de vier schuren lopen 72.000 leghennen die dagelijks ongeveer 70.000 
eieren leggen. Dagelijks worden in 2-3 rondes de stallen gecontroleerd. Dan 
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wordt gelet op zowel de dieren, de installatie als de eieren die soms op de 
grond gelegd worden. Omdat voor 50% gebruik gemaakt wordt van eigen 
geteeld voer, moeten voersilo’s naar behoefte worden bijgevuld. Door gebruik 
te maken van eigen geteeld voer (korrelmais, koolzaad en tarwe) kan de 
samenstelling snel worden aangepast. De mest wordt drie keer per week uit 
de stallen gedraaid en afhankelijk van de vraag op het eigen land gebracht of 
afgevoerd. De eieren worden twee keer per dag gesorteerd en ingepakt. Alle 
akkerbouw werkzaamheden worden ook zelf gedaan. Van grond bewerken, 
vaste mest uitrijden, zaaien, spuiten tot het oogsten. Het bedrijf heeft 
ongeveer 110 ha grond in gebruik. Doordat de hele familie meewerkt in het 
bedrijf en iedereen alles kan aanpakken kunnen alle werkzaamheden zelf 
uitgevoerd worden zonder extra personeel.

Wat valt er te zien?
Het bedrijf laat u zien hoe de kippen binnen in de stal en buiten rond 
scharrelen. Het verwerken van de eieren met een volautomatische sorteer-/
inpakmachine. Ook zullen er enkele landbouwwerktuigen te zien zijn, 
die gebruikt worden voor de teelt van de gewassen. 

Toekomstvisie
De laatste vijf jaar zijn alle stallen naar de nieuwste regelgeving verbouwd. 
De stallen zijn ingericht met volière-systemen. Hierbij komt het welzijn van de 
leghennen nog beter tot haar recht. Verder zijn er zonnepanelen op de daken 
geplaatst die grotendeels de stroomvoorziening kunnen waarborgen. Door de 
teelt van eigen voer op het land kan de mest hergebruikt worden en zo wordt 
geprobeerd om de kringloop van voer tot ei grotendeels gesloten te krijgen. 
Mirjam is lid van MmmEggies, een groep pluimveehoudsters die zich 
bezighoudt met de promotie van het Nederlandse ei en de pluimveesector
in Nederland.In 2017 is het bedrijf genomineerd in de top 5 van beste 
Nederlandse Agrarische bedrijven. Het mag duidelijk zijn dat met deze visie 
van welzijn, maatschappelijk belang, duurzaamheid en groei, het bedrijf klaar 
is voor de toekomst!

De kracht van dit bedrijf
Het is een familiebedrijf. Je weet waar je voor bezig bent! Iedereen kan elkaar 
aanvullen en versterken. 
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ZUIVELATELIER

IK DOE IETS WAAR IK BLIJ VAN WORD!

Riegiena Eefsting heet u van harte welkom in het Zuivelatelier te Orvelte.

Bedrijfshistorie
In 1899 is het zuivelfabriekje ‘de onderneming’ in Orvelte opgericht. Met de 
komst van een grotere zuivelfabriek is deze al in 1908 gesloten. De periode 
daarna heeft het pand diverse bestemmingen gehad (o.a. woonhuis). In 
1985 is het weer publieksgericht geopend als zuivelfabriek met bijbehorende 
winkel. Vorig jaar april heeft Riegiena de zaak overgenomen met als doel de 
zuivelfabriek voort te zetten in de ruimste zin van het woord.

Grootte/werkzaamheden
Riegiena had al ervaring in de Biologische AGF (aardappel, groente en fruit), 
daarbij heeft ze een passie voor koken, bezig met voeding en houdt ze ervan 
om het mensen naar de zin te maken. De mogelijkheid diende zich aan om 
‘de onderneming’ over te nemen. Na diverse opleidingen gevolgd te 
hebben in de zuivel heeft ze vorig jaar de deuren geopend voor het publiek. 
Nu worden de biologische zuivel, yoghurt, boter en karnemelk nog elders 
geproduceerd, maar het is de bedoeling dat na de verbouwing dit ook hier 
plaats vindt. 
In de winkel wordt kaas en alle bijpassende producten verkocht. In het 
proeflokaal worden voor groepen kaas-, zuivel-, wijn- en bierproeverijen 
gehouden. Alles wordt bereid met streekgebonden en zoveel mogelijk 
biologische producten. Ook worden workshops gegeven over het maken 
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van boter en kaas. Dit kan ook in combinatie met vergaderingen en als
teambuilding gedaan worden.

Wat valt er te zien?
Een kaasmakerij met uitleg over de handelingen, de winkel met alle 
bijpassende producten en het proeflokaal. Riegiena geeft ook een 
demonstratie van hoe boter gemaakt wordt en kunt u de karnemelk 
proeven. U krijgt een rondleiding door het museum met alle historische 
attributen uit ‘de (oude) onderneming’. Dit alles in een prachtig pand in 
een bijzonder historisch dorp.

Toekomstvisie
Riegiena heeft verschillende doelen voor de toekomst:
• Kaas en andere zuivelproducten maken in het Zuivelatelier Orvelte. 
• Een nieuwe kaasopslag en rijpingsruimte voor ongecoate kazen 
 (kazen met een natuurkorst) maken. 
• Nieuwe creatieve kazen ontwikkelen. 
• Meer groepen ontvangen in het proeflokaal om hiermee de kennis van   
 voedselbereiding en de bewustwording van wat we eten over te brengen.

De kracht van dit bedrijf
Het maken van pure en smaakvolle producten en het kunnen laten 
meebeleven hiervan aan de bezoekers. En daarnaast de passie en het 
enthousiasme waarmee het bedrijf wordt gerund.

WWW.ZUIVELATELIER.NL
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MTS WIECHERS EN ZONEN

GEEN BEDREIGINGEN, MAAR KANSEN

De familie Wiechers heet u van harte welkom op hun akkerbouw- en 
veehouderijbedrijf. Broers Theo en Gerald runnen het bedrijf samen met 
hun ouders Geert en Fenna.

Bedrijfshistorie
De grootouders van de broers begonnen in 1939 met een gemengd bedrijf. 
Dit bedrijf stond verderop aan de Beilerstraat 18. Heidevelden werden door 
grondverbetering ontwikkeld tot vruchtbare akkers en weilanden. In 1971 
werd er een bedrijf aan de Beilerstraat 10 bij gekocht en vervolgens werden 
beide bedrijven gesplitst. Zo konden, naast Geert en Fenna, ook de broer van 
Geert en diens vrouw, allebei een eigen bedrijf hebben aan de Beilerstraat in 
Westerbork. In de jaren 60 had de boerderij aan de Beilerstraat 10 de functie 
van zorgboerderij, waar vele mensen met een beperking onder de stichting 
‘Licht en kracht’ met plezier hebben gewerkt. Vanwege financiële redenen 
kon dit niet worden voortgezet. Dit bedrijf is, zoals gezegd, in 1971 
overgenomen door de ouders van Geert. In 2010 zijn Theo en Gerald samen 
in de maatschap gegaan bij hun ouders. De broers runnen samen het bedrijf, 
waarbij Gerald zich voornamelijk bezig houdt met het melkvee en de 
bedrijfsvoering op het erf. Theo concentreert zich op de akkerbouw en is 
veel in het veld.  
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Grootte/werkzaamheden
Het bedrijf heeft ongeveer 200 ha landbouwgrond in gebruik. Op de 
locatie Beilerstraat 10, waar ook het jongvee loopt, worden rond de 80 koeien
gemolken. Doordat het een gemengd bedrijf is, kan er optimaal gebruik 
gemaakt worden van wisselteelt. Voor de akkerbouw is er ca. 60 ha 
consumptieaardappelen in gebruik, 20 ha suikerbieten, 8 ha cichorei, 
10 ha fabrieksaardappelen en 50 ha pootaardappelen. Voor het melkvee 
is er 35 ha grasland en de overige hectares worden ingezaaid met mais. De 
maatschap Wiechers heeft zich gespecialiseerd in pootaardappelen. Vanwege 
onder meer hygiënemaatregelen, uitbreiden areaal en optimalisatie van 
bedrijfsvoering, is in 2011 overgegaan tot de bouw van een nieuwe schuur 
voor verwerking en bewaring van de ‘poters’. Deze ‘poters’ gaan tot ver over 
de Nederlandse grenzen, onder andere naar Algerije en Cuba.
Bijna alle landbewerking wordt in eigen beheer gedaan. Land bewerken, 
zaaien, poten, spuiten en oogsten. Voor de teelt, bewaring en verwerking van 
pootaardappelen is men bijna het hele jaar aan het werk.

Wat valt er te zien?
Naast de indrukwekkende landbouwmachines zijn de verwerkingslijn van de 
aardappelen en de opslagruimtes te bekijken. Uiteraard krijgt u ook informatie 
over wat de teelt van de gewassen inhoudt.

Toekomstvisie
Voor de toekomst wil de maatschap Wiechers streven naar optimalisatie van 
de huidige bedrijfsvoering. In plaats van over bedreigingen (ziektes zoals 
aardappelmoeheid en aaltjes) spreken ze bij de maatschap Wiechers liever 
over kansen. Kwaliteit staat voorop, vooral in het pootgoed. Daar moet je de 
vinger aan de pols blijven houden!

De kracht van dit bedrijf
Door de passie voor het vak en het gemengde bedrijf, kunnen ze elkaar
aanvullen op kwaliteiten en op persoonlijk vlak. Belangrijk uitgangspunt is 
daarbij duurzaam ondernemen, waarbij gedacht wordt aan onder andere 
vruchtbaarheid van de bodem.
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Agrarische Dienstverlening 
Oranjekanaal N.Z. 36 Hijken 06-15190915
2 stuks grootpakpersen met gestuurde tandem

Balen wikkelen met Mc Hale 998

Ploegen met 5 schaar wentelploeg met vorenpakker
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ook? 
Wij zorgen 
voor overzicht.

0593 56 59 70
info@we-support.nl
www.we-support.nl
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Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

Vestiging Beilen Ossebroeken 16  t 0593 72 80 00

Op zoek naar werk of 
personeel? Abiant is een 
van de grootste uitzend
organisaties in het Noorden.   

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





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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Jumbo Mulder

wenst u een fijne

fietstocht!
Na het fietsen

nog zin in wat lekkers?
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Alleen vandaag op vertoon

van deze advertentie

bij € 15,00 boodschappen

een ovenverse appeltaart

GRATIS!
Alleen geldig op

2e pinksterdag 05 juni 2017 
bij Jumbo Mulder in Beilen. 

Wij zijn elke zondag, 

dus ook vandaag 
geopend van 13 tot 18 uur!


