
Beleef de boerderij

De familie Hupkes van Melkveehou-
derij De Fuik in Didam is trots op de 
innovatieve projecten waarmee ze op 
een duurzame manier voorziet in de 
primaire levensbehoefte van de mens. 
Bezoekers van de melkveehouderij val-
len van de ene verbazing in de andere. 
Computergestuurde robots melken de 
koeien, een volautomatische mestro-
bot houdt de stallen schoon. De koeien 
liggen op koematrassen en kunnen, zo 
vaak ze willen, genieten van een bor-
stelmassage. In een database wordt 
bijgehouden hoeveel melk de koeien 
geven. Hoe beter de koe het naar haar 
zin heeft, hoe meer melk ze geeft.

Hippekoeien.nl wil graag laten zien 
hoe het er aan toe gaat op een heden-
daagse melkveeboerderij. Het imago 
van de agrarische sector verbeteren. 
Openheid, transparantie. Laten zien 

wat er achter de schermen gebeurt. 
Het gesprek aangaan met de burger, 
de consument, de jeugd en hen betrek-
ken bij keuzes en dilemma’s. 

Duurzaamheid
Sinds het begin der mensheid hebben 
boeren natuur gecultiveerd. De agra-
rische sector onderkent daarom het 
belang van natuurbehoud en daarmee 
het belang van duurzaam ondernemen. 
Aan het eind van 2012 zal de bedrijfs-
voering van Melkveehouderij De Fuik 
voor 90% CO2-neutraal plaatsvinden. 
Met de maatregelen die inmiddels ge-
nomen zijn en de ontwikkelingen in de 
komende tijd, loopt de familie Hupkes 
wat duurzaamheid betreft voorop.  
Tijdens een rondleiding kunt u met 
eigen ogen zien hoe energiezuinig  
De Fuik zorgt voor de primaire levens-
behoefte van de consument.

Visie

Bio-industrie, megastallen, oormerken, melkquota, mestoverschot, wel of niet in 
de wei, mond- en klauwzeer, gekkekoeienziekte. De agrarische sector komt nog-
al eens in het nieuws. Meestal minder positief. Er bestaan veel misverstanden 
over het leven op een boerderij. Boeren praten altijd dialect, boerinnen gebrui-
ken nooit make-up. Men vraagt zich af of het vee wel diervriendelijk behandeld 
wordt en kinderen denken dat melk uit de supermarkt komt.



Arrangementen

Rondleiding
Kom met eigen ogen kijken hoe het er 
aan toe gaat op een moderne melk-
veehouderij. Computergestuurde 
robots melken onze koeien en houden 
de stallen schoon. Zie hoe de koeien 
genieten van een borstelmassage.  
Wij vertellen u graag over onze 
nieuwe projecten, die bijdragen aan 
een verlaging van CO2 uitstoot.

Spellen
U kunt bij ons verschillende spellen 
spelen. Bijvoorbeeld het “Hippekoeien-
spel”, waarbij u eventueel eerst uw ei-
gen koepion kunt maken. Bijzonder is 
het “Ik hou van Holland” arrangement, 
waarbij, met twee presentatoren,  
een variant van het van TV bekende 
spel wordt gespeeld.

Workshops
Samen met uw familie en/of vrienden 
kunt u zich bij ons creatief uitleven. 

Versier met decopatch een koe of 
leer in een dagdeel basistechnieken 
schilderen.
Speciaal voor kinderen, maar zeker ook 
leuk voor volwassen, is de workshop 
“koeschetsen”. Op een “koekaart”  
kan met diverse materialen een fan-
tasiekoe gekleurd en geplakt worden. 
Voor invoering van de gele oormerken 
werden deze kaarten gebruikt om de 
vlekken van de koeien, als identifica-
tiemethode, te schetsen.

Culinair
Om uw dag compleet te maken, kunt 
u deze afsluiten met een barbecue-
arrangement naar keuze. 
Of u bakt zelf pannenkoeken met melk 
van onze eigen koeien. Kaasfonduen 
met kaas uit de regio is ook een moge-
lijkheid. Wat dacht u van een maaltijd 
aan een lange tafel in onze stal? Voor 
onze culinaire arrangementen gebrui-
ken wij zoveel mogelijk streekproducten.

Hippekoeien biedt arrangementen voor diverse groepen. Excursiemogelijkheden 
voor scholen, een gezellige middag  of avond met familie en/of vrienden of een 
bijzondere vergaderlocatie voor bedrijven. We noemen een aantal mogelijk-
heden, die naar wens te combineren zijn. U kunt ons natuurlijk ook uw eigen 
ideeën voorleggen. Die passen we graag in.
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