
Zodra Melk een pleisterplaats maakt ...

In Referinghausen en omgeving informeren acht melk-
borden u over het thema koe, melk en melkveebedrijf, 
maar ook over het natuurpark Rothaargebergte en de 
samenhang tussen landbouw en natuurbescherming.

Samen voor Melk, landbouw en cultuur-/koeienlandschap.
Meer informatie op www.kuhlturlandschaft.de

De Melkstations werden vervaardigd in opdracht en met medewerking van:

 Johannes Remmel
 Minister voor klimaatbescherming, milieu, 
 landbouw, natuurbescherming en haar 
 gebruikers van het land Nordrhein-Westfalen 

Ondersteund door:

Geachte dames en heren,

Nergens is er een zo dicht samenzijn 
van industriële regio’s en landelijke 
cultuurlandschappen als bij ons in NRW. 
Mijn politiek richt zich op duurzame 
landbouw, die bijdraagt aan het behoud 
en de ontwikkeling van landelijke 
ruimtes, waarin het goed leven is. Wij 
willen de structuren van de boerderijen ondersteunen en 
versterken, en daarmee een bijdrage leveren aan de dier-, 
milieu- en klimaatgerichte modernisering van de landbouw. 

Wij willen de randvoorwaarden van de landbouw zo vast-
stellen dat het veelzijdige van onze landschappen en de 
soortenrijkdom van haar natuur met veelvuldige ecologische 
functies behouden kan worden.

Deze aanzet wordt in veel landelijke regio’s van Nordrhein-
Westfalen door de melkboeren en -boerinnen reeds aan-
gepakt. Zonder het houden van melkkoeien, kan de opper-
vlaktendekkende landbouw van onze groene regio’s niet 
verzekerd worden. Daarbij komt nog dat melk een van 
de belangrijkste inkomensbronnen is voor onze boeren 
en boerinnen, want zij verzekert het bestaan van veel 
boerenbedrijven. Tegelijkertijd worden de afwisselende 
cultuurlandschappen door de boerenbedrijven behouden. 
Dat is voor de bescherming van de natuur en de ontspanning 
van de bevolking even belangrijk.

Om deze samenhang voor u en uw kinderen aan te tonen, 
worden in Referinghausen en omgeving acht melkstations 
geplaatst. Kijk hoe melk wordt geproduceerd en beleef de 
natuur in een speciaal daarvoor uitgezocht landschap.

Ik bedank op deze plaats eenieder die aan de plaatsing van 
de melkstations heeft meegewerkt.

Veel plezier wenst 
u

Bord 1: 
Referinghausen: Het Q (Koe)-dorp 
met acht melkstations

Bord 2: 
Landbouw: 
Traditioneel veelzijdig

Bord 3: 
Natuurpark Rothaargebergte: 
Afwisselend landschap

Bord 4: 
De melkkoe: 
Uit gras wordt melk

Bord 5: 
Cultuurlandschap de Mede-
bacher Bocht: Het Toscane 
van het Sauerland

Bord 6: 
De “Alte Molkerei”  (oude melk-
fabriek): Getuige van een melk-
traditie

Bord 7: 
Melk en melkproducten: 
Veelzijdig en waardevol

Bord 8: 
De wereld van Lotte: 
Avontuur op de boerderij



De koe Lotte in Referinghausen. 

Op het spoor van de melk in 
het natuurpark Rothaargebergte.

Melk uit het Sauerlandse Toscane

Referinghausen ligt in de Medebacher bocht – het „Toscane“ 
van het Sauerland. Vanwege de geringe neerslag en de 
warmte kon zich hier een bijzonder cultuurlandschap 
ontwikkelen. Terwijl in de rest van het Hochsauerland naald-
boomwouden domineren, wordt dit landschap door weids en 
heuvelachtig grasland gevormd.

Vanwege de minder vruchtbare grond, werden in de regio 
vooral melkveebedrijven gevestigd. De groene akkers werden 
vooral benut om er de koeien te laten grazen en er hun voer 
op te verbouwen. Alleen al in Referinghausen zijn er vijf 
volwaardige bedrijven. Hier leven meer koeien (ca. 400) dan 
inwoners (ong. 250).

In het Hochsauerlandkreis zijn er in totaal circa 490 melkvee-
bedrijven met meer dan 22.000 melkkoeien. Daarmee be-
hoort dit district tot de vijf belangrijkste regio’s van het land, 
waarin het kostbare voedingsproduct melk geproduceerd 
wordt. Gemiddeld ligt de melkproductie tussen 7.500 en 
8.000 liter per koe per jaar.

Rondom de melkstations

Bezoekers van de melkstations 3, 4 en 5 worden met een 
indrukwekkend uitzicht op het veelzijdige cultuurlandschap 
hier in het noordoosten van het natuurpark Rothaargebergte 
beloond.
De lichtglooiende heuvels met hun weiden, die steeds weer 
door hekken, boomgroepen of bremstruiken onderbroken 
worden, vormen het beeld van het landschap. De kleinschalige 
akkers bieden de ideale omstandigheden om een thuis te 
geven aan een soortrijke planten- en dierenwereld. Een 
wandelparadijs dat ontdekt dient te worden.

Melk is door haar voedselprofiel 
als bestanddeel van het dagelijkse 
voedsel onverslaanbaar. Want zij 
levert zowel de hersenen als het 
lichaam energie in de vorm van 
melksuiker en melkvet, hoogwaardig 
eiwit voor de opbouw van alle 
lichaamscellen evenals vitamines 
en mineralen. En niet te vergeten: 
de nodige vloeistof.

Aanwijzingen voor de afzonderlijke melkstations:
Melkstation 1: Bord aan het begin van de route   
 en parkeerplaats.
Melkstation 2: Mogelijkheid voor een pauze.
Melkstation 3: Over een steile weg bergop direct vanuit 
 het dorp te bereiken. Niet geschikt voor
 kinderwagens.
Melksta. 3/4/5: Mooie uitzichten
Melkstation 6: Melkveebedrijf  bij de “Alten Molkerei” 
Melkstation 7: Greten Hof - verkoop (zelfbediening) van 
 melkproducten en kaas (glazen koelkast). 
 Rondleidingen na afspraak.
Melkstation 8: Informatiebord voor kinderen 
 bij de speeltuin/dierentuintje

Verdere toeristische informatie:
www.referinghausen.de
www.medebach-touristik.de

Meer informatie over de 
melkstations en de route: 
www.kuhlturlandschaft.de 
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