
ROUTE 35-40 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 21 MEI
2e PINKSTERDAG



Rabobank Assen en Noord-Drenthe

Tip ons: MarktteamMiddenDrenthe.assen-nd@rabobank.nl

Wij geloven in de kracht van verenigingen. Daarom helpen we hen ambities 

te realiseren waar we kunnen. Heeft u een tip voor Marktteam Midden-Drenthe?

Rabobank Assen en Noord-Drenthe helpt mee!

wens u een fijne
Boerderijen
Fietspuzzeltocht

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

ROUTE
Er is een route van ongeveer 38km met onderweg veel bezienswaardigheden. 
Tevens zijn er veel rustpunten. 

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 20 69 52 62
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 20 69 52 62 (Leon Doorten). 

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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MELK- EN PLUIMVEE BEDRIJF HUNSE V.O.F.

BLIJE KOEIEN, BLIJE BOEREN

De familie Hunse (de broers Harry en Piet) heten u wederom van harte wel-
kom op hun melk- en pluimveebedrijf. In 2014 ging de boerderijenfietspuzzel-
tocht langs de locatie, de Lotten 3, met alleen de leghennen. Deze editie van 
de fietstocht bent u van harte welkom op de locatie Eursing 31.

Bedrijfshistorie
Grootvader Hunse had een boerderij waar nu de Drenthehal in Beilen staat. In 
1969 is de boerderij verhuisd naar Eursing 34. Later in 1981 is het bedrijf ver-
plaatst naar de overkant van de straat, Eursing 31. Harry en Piet hebben het 
bedrijf in 1986 overgenomen van hun vader. Het bedrijf had toen ongeveer 
25.000 vleeskuikens en 80 melkkoeien. Omdat opschaling van de vleeskui-
kens niet mogelijk was op deze locatie is er 15 jaar geleden overgeschakeld 
naar leghennen. Op de locatie Eursing 31, 23.000 vrije uitloop leghennen.In 
2015 ging de superheffing en het melkquotum eraf en kon de melkveehou-
derij uitgebreid worden. Mede omdat Niek (zoon van Harry) graag door wil 
met de melkveehouderij. In 2015 is een oude kippenschuur gesloopt en is een 
nieuwe huidige melkveestal uitgebreid. 
 
Grootte/werkzaamheden
In de nieuwe stal lopen ongeveer 180 melkkoeien die 3 maal per dag ge-
molken worden in een 2 x 10 melkstal. Dit wordt ’s morgens gedaan door 
Harry en verder door een poule van 5 melkers. De melkkoeien blijven binnen. 
Op deze manier krijgen de koeien een uitgebalanceerd voedselrantsoen van 
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dezelfde kwaliteit en geen uitschieters van te nat, te droog of te weinig voed-
sel. Ook weersomstandigheden hebben minder invloed op de dieren omdat 
ze in een geconditioneerde stal staan. De koeien staan daardoor niet in de 
brandende zon of stromende regen en hebben geen last van de klimaatsver-
anderingen. Hierdoor hebben de koeien een duurzame en hoge gemiddelde 
melkproductie van ongeveer 38.7 liter per dag. 
Naast de melkkoeien lopen er in de stal nog een 80 stuks jongvee. De droge 
koeien lopen in een potstal met uitloop naar een zandbak. Deze ruime stal 
geeft rust en ruimte voor de koe totdat deze mag afkalven. De dagelijkse 
werkzaamheden bestaan naast het melken uit voeren, klauwen bekappen, 
insemineren en de dagelijkse controle van de gezondheid van het vee. Het 
bedrijf heeft ongeveer 96 hectare grond in gebruik waarvan ongeveer 25 
ha gebruikt wordt voor snijmais en de rest als grasland. Het landwerk wordt 
voornamelijk uitbesteed aan loonwerkers. Op deze manier hoeven er geen 
grote landbouwmachines aangeschaft worden en blijft er meer tijd over voor 
de aandacht van het vee.

Wat valt er te zien?
Als fietser kunt u natuurlijk de kippen buiten zien lopen. De aandacht ligt 
vooral op het laten zien van de grote melkveestal met melkvee en alles 
daaromheen. Ook het contact met de koe staat centraal.

Toekomstvisie
Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid om klaar te zijn voor de toekomst. 
Voor nu is het optimaliseren en verduurzamen zodat in de toekomst misschien 
verder uitgebreid kan worden en dat Niek met een gezond bedrijf verder kan 
boeren.

De kracht van dit bedrijf
Doordat het een gemengd bedrijf is met 2 takken geeft dit risicospreiding in 
de bedrijfsvoering. Het is een familiebedrijf waarbij door de diverse interesses, 
een brede kennis is opgebouwd voor een gezonde bedrijfsvoering.
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DENNENHOEVE BIOLOGISCHE PLUIMVEEHOUDERIJ 

PASSIE EN PLEZIER

U wordt van harte welkom geheten op de biologische pluimveehouderij Den-
nenhoeve door de familie Sijbenga (Kees, Jolanda, Gerco en Willemijn).

Bedrijfshistorie
In 1926 is de boerderij gesticht door de (toen) welgestelde familie Dusseldorp. 
De boerderij maakte deel uit van het landgoed Dusseldorp in Hooghalen. 
In de crisisjaren ’30 vorige eeuw heeft de grootvader van Kees de boerderij 
gekocht. In die tijd was de boerderij een van de mooiste panden in de om-
geving. In WOII heeft er brand gewoed en mede door de rietenkap en slecht 
blusmateriaal tijdens de oorlog is de gehele boerderij afgebrand. Deze is weer 
opgebouwd en vervolgens overgenomen door de vader van Kees in 1953. Het 
gemengde bedrijf (zoogkoeien en traditionele akkerbouw) werd in de jaren 
‘90 overgenomen door Kees en Jolanda. In 2007 zijn de zoogkoeien vervan-
gen door biologische legkippen. Qua arbeid paste dit goed binnen het bedrijf. 
Een nieuwe stal werd gebouwd en het erf werd geschikt gemaakt voor 
uitloop van de legkippen. In 2015 is de knoop doorgehakt om ook de akker-
bouw om te schakelen naar biologische teelt. Momenteel zitten ze nog in de 
overgangsfase, in 2019 hoopt het bedrijf volledig biologisch te zijn.

Grootte/werkzaamheden
De kippenstallen hebben plaats voor 4250 biologische leghennen. De leghen-
nen komen wanneer ze 17-18 weken oud zijn en blijven 14 maanden voor 
de productie van de biologische eieren. Door het relatief lagere aantal kippen 
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kan er veel aandacht geschonken worden aan de gezondheid en welzijn van 
de dieren. De kippen kunnen buiten rond lopen op een ruim stuk grond met 
veel bosschage. Door de vele beschutting lopen er t.o.v. andere bedrijven veel 
kippen buiten. Daarnaast heeft het bedrijf nog ongeveer 34 ha akkerbouw in 
gebruik. Hier worden Parijse worteltjes, zomertarwe, zomergerst en veldbo-
nen geteeld. Nu nog in de overgangsfase naar biologische teelt. De toekomst 
moet uitwijzen wat de meest rendabele gewassen zijn voor biologische teelt. 
Mogelijk kiezen ze er voor om zelf het voer te verbouwen voor de kippen. 
Daarnaast is Kees nog werkzaam als zzp-er in de agrarische dienstverlening. 
Op deze manier kan de balans gevonden worden tussen biologische teelt en 
pluimveehouderij en het kleinschalig houden.

Wat valt er te zien?
De familie Sijbenga laat u een deel van de kippenstallen zien met de eierver-
werking. Verder een prachtig beeld van de kippenuitloop waar de legkippen 
vrij rond lopen. Verder staan er diverse landbouw machines die gebruikt wor-
den voor de biologische akkerbouw.

Toekomstvisie
Er is bewust gekozen voor biologische bedrijfsvoering. Om iets te kunnen 
doorgeven aan de nieuwe generatie. Daar hoort bedachtzaam bezig zijn met 
de aarde bij. Door de diversiteit en kleinschaligheid is er een enorme brede 
kennis opgebouwd die doorgegeven kan worden.

De kracht van dit bedrijf
Met het gezin, enthousiast bezig zijn in een kleinschalig maar divers agrarisch 
bedrijf op een prachtige locatie!
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ROUTE CIRCA 38 KM

Startpunt: Markt Beilen

• Verlaat de Markt richting de fontijn en sla rechtsaf op het fietspad
• Houd rechts aan, steek de Esweg over en sla linksaf de Brunstingerstraat in 
• Ga op de kruising rechtdoor
• Einde weg Sportlaan oversteken en linksaf op het fietspad
• 2e weg rechts (Schapendrift) en direct 1e weg links en fietspad vervolgen
• Einde fietspad links en fietspad langs zandpad vervolgen
• Einde fietspad rechts (Hijkerweg)
• 1e weg links (Hoefslag)
• 1e weg rechts (De Hanekampen)
• Einde weg rechts (De Hanekampen)
• Bij rotonde links (fietspad Eursing)

Eerste stop:  Melk- en Pluimvee bedrijf Hunse 
   Eursing 31, Beilen

• Eursing vervolgen, later overgaand in Beilerweg

Tweede stop:  Dennehoeve biologische pluimveehouderij  
   Beilerweg 26, Hooghalen

• Beilerweg vervolgen overgaand in Stationsstraat
• Einde Stationsstraat (op viersprong) rechts
• Bij rotonde de Oude Provincialeweg oversteken 
• Klein stukje rechts en spoor oversteken (Oosthalen)
• Voorbij herinneringskamp 1e weg rechts (richting Schoonloo)
• 1e fietspad links
• 1e fietspad links 

Derde stop:  Uitkijktoren   

• Na uitkijktoren 1e fietspad rechts
• Einde fietspad links (Westerbroeken)
• 2e weg links (Smalbroeksweg)
• Einde weg links (Hoofdstraat)
• 3e weg links (Snippenkampsweg)
• Schoonloërweg oversteken (!)

Vierde stop:  Maatschap Boer  
   Schoonlooërweg 21-23, Elp
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• Bij Maatschap Boer achterlangs naar 

Vijfde stop:  Krista Lensing
   Schoonlooërweg, 21 Elp

• Vanaf Egbertsweg de Schoonloërweg oversteken en links aanhouden. (!)
• Oranjekanaal oversteken

Zesde stop:  Prenger Agrarische Dienstverlening  
   Tilbrugstraat 8, Zuidveld      
• Vanaf erf Prenger linksaf (tegengestelde richting)
• 1e weg links (langs Oranjekanaal)
• 1e fietspad links en rechtdoor op fietspad
• 1e fietspad links
• 1e fietspad links (Westerborkerstroom oversteken)
• Na oversteek  fietspad rechts aanhouden
• Einde fietspad weg vervolgen (Krommaat)
• 1e weg rechts (Homaat)
• Op rotonde links aanhouden (fietspad naast Groeneweg)
• Fietspad door bos volgen
• Einde fietspad Groeneweg oversteken naar Kerkhoflaan
• 1e weg rechts (Molenweg)
• Einde Molenweg links
• Kruising oversteken (Hoofdstraat/Westeinde)

Aandachtspunt: Markt: “Beleef het Boerenleven”     
  
• 1e weg rechts (Oude Beilerweg)
• Onder viaduct door
• Oude Beilerweg gaat over in Holthe
• 1e weg rechts (Tolmaatsweg)
• Kruising oversteken (!) en rechtdoor (Lieving)
• Einde weg rechts (Lieving)
• Spoor oversteken 
• 1e weg rechts (Paltz)
• 2e weg rechts (Weijerdstraat)en daarna links aanhouden (Kruisstraat) 
• Op Kruisstraat na 50 meter rechts aanhouden
• 1e weg links (Brinkstraat) richting de Markt

Finish: Inleveren vragenformulieren
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LANDBOUWBEDRIJF BOER 

BOEREN IS GEEN BEROEP, MAAR EEN MANIER VAN LEVEN

De familie Boer (Jan en Janny, Edwin en Krista) heet u van harte welkom op 
hun boerenbedrijf. Dit melkveebedrijf is een waar familiebedrijf, wat bestaat 
uit melkveehouderij, akkerbouw en een klein gedeelte paardenhouderij.
 
Bedrijfshistorie
De grootouders van Jan hadden een boerderij in Elp. Door een bombardement 
tijdens de tweede wereldoorlog ging deze, samen met nog 6 (rietgedekte) 
boerderijen, in vlammen op. Na de oorlog is er een nieuwe boerderij gebouwd 
aan de Schoonloerweg. In 1996 hebben Jan en Jannie de boerderij overgeno-
men van zijn ouders. Dit ging toen om 80 melkkoeien en 65 hectare grond. 
In 2013 is Edwin in de maatschap gekomen. De nieuwe melkveestal werd 
in 2015 in gebruik genomen en sindsdien worden er 220 koeien gemolken. 
Krista heeft 10 jaar volledig in de paardensport gewerkt en daarna nog een 
aantal jaren in de tandheelkunde. Sinds begin dit jaar werkt Krista mee in de 
melkveehouderij. Daarnaast verzorgt en traint ze de paarden. 

Grootte/werkzaamheden
In de nieuwe stal worden 220 koeien gehouden die gemolken worden door 
drie melkrobots. Hierdoor is er meer tijd om de verzorging van de dieren op-
timaal te kunnen doen. Hieronder wordt verstaan voeren, boxen schoonhou-
den, inseminatie en controle van het vee. Het melkvee blijft binnen. Zo is het 
beter te controleren op gezondheid, de kwaliteit van het voer is constant en 
extreme weersomstandigheden, zoals brandende zon en regen, hebben geen 
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invloed op de gezondheid van het melkvee. Het jongvee gaat wel zomers 
naar buiten. Het bedrijf heeft ongeveer 140 ha grond in gebruik, waarvan 
ongeveer 25 ha suikerbieten en de rest snijmais en gras. Het bewerken van 
de grond wordt zoveel mogelijk zelf gedaan. Van voorbewerken tot zaaien en 
oogsten. Twee paarden zijn in eigendom, de andere drie paarden staan in trai-
ning. De paarden worden naar een hoger niveau gebracht, van zadelmak tot 
wedstrijdklaar (voornamelijk dressuur). De paarden staan in een verbouwde 
koeienstal met daarachter een ruime bak waar ze getraind kunnen worden.

Wat valt er te zien?
Het melkvee is te bewonderen in de nieuwe ligboxenstal, de ruime afkalfstal 
en de melkrobots zijn van dichtbij te zien. Ook de stallen waar het jongvee 
gehuisvest wordt mag u bekijken. In de paardenbak worden dressuur demon-
straties gegeven op muziek en tevens kunt u de stallen bezichtigen.

Toekomstvisie
Regelgeving blijf een punt van verandering. Er zijn de laatste jaren grote 
sprongen gemaakt in de uitbreiding van het bedrijf. Nu is het zaak om in de 
huidige situatie het bedrijf te optimaliseren en klaar te maken voor de toe-
komst

De kracht van dit bedrijf
De kracht van het bedrijf is de saamhorigheid, de werkmotivatie en de wil om 
te blijven ontwikkelen, wat zeker van belang is tegenwoordig. 
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PRENGER AGRARISCHE DIENSTVERLENING

DICHTBIJ HET WERK EN DE KLANTEN 

Paul en Marion heten u van harte welkom op hun loonbedrijf in Zuidveld.

Bedrijfshistorie
In 1990 kwam Paul van school en ging werken bij zijn vader op de boerderij 
met akkerbouw en varkenshouderij in Orvelte. Vanaf 1996 was hij werkzaam 
bij een hovenier waarvan hij in 1998 het slotenonderhoud over nam.
In het begin was het voornamelijk slootonderhoud maar ook grondverzet. 
Doordat in de omgeving de markt veranderde in het agrarische loonwerk, was 
het mogelijk om uit te breiden naar activiteiten in de agrarische sector. Zodat 
naast het slootonderhoud en grondverzet de activiteiten van grondbewerken, 
zaaien, bemesten, tot oogsten van gras en mais tot de werkzaamheden zijn 
uitgebreid. Met daarnaast in de winter ook gladheidsbestrijding.

Grootte/werkzaamheden
Paul is alleen (eenmanszaak) begonnen, maar door de uitbreiding van werk-
zaamheden heeft hij inmiddels 3 personeelsleden. Ook zijn vader is werkzaam 
binnen het bedrijf. In drukke tijden heeft Paul de mogelijkheid om betrouw-
bare mensen extra in te huren, zodat alle werkzaamheden naar tevredenheid 
van de klanten kunnen worden uitgevoerd.
Nadat Paul begonnen is met 2 tractoren voor voornamelijk het slootonder-
houd is het machine arsenaal uitgebreid met mogelijkheden tot grondverzet, 
grond bewerken, bemesten, zaaien, maaien, oogsten van zowel mais en gras.
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Tevens worden de esgronden voor Staatsbosbeheer rondom Orvelte onder-
houden met het verbouwen van graan.

Wat valt er te zien?
De firma Prenger laat een groot gedeelte van het werktuigen arsenaal zien 
waar het hele jaar mee gewerkt wordt.

Toekomstvisie
Paul heeft de ambitie om zelf op de trekker mee te werken en dit ook te 
blijven doen. Hierdoor blijft hij dichtbij het werk en de klanten. Daardoor kan 
hij goed inspelen op de behoeft van de klant. Daar komt bij dat het personeel 
enthousiast en betrokken is en hierdoor een sterk team is.

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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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



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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Exclusief bij

Mulder

LEKKER
Na een dagje fietsen!

Monchou taart

6
HALVE TAART

99
Met aardbeien- of kersenvulling

Tegen inlevering 

van deze advertentie

2 EURO

KORTING
bij aankoop van 

een halve Monchou taart
Geldig t/m zondag 27 mei 2018.

8 710408 100456

Ventweg Zuid 3, 9411 ZZ Beilen




