
Melkstations Referinghausen 
- met koe Lotte onderweg - 

Melk maakt cultuurlandschap

Referinghausen ligt in het natuurpark Sauerland 
Rothaargebirge, in de „Medebacher Bucht“ – oftewel het 
Toskana van het Sauerland. Door de geringe neerslag 
en magere bodem ontstond hier een cultuurlandschap 
die gekenmerkt wordt door heuvelachtige velden en 
weiden. Hier vestigde zich vooral de melkveehouderij.
Alleen al in Referinghausen zijn er vier voltijdbedrijven.
Hier leven meer koeien (ca. 450) dan inwoners ( ca. 250).

Meer informatie over 
de NRW-melkpaden:
www.kuhlturlandschaft.de 

Melkstations compact

De informatieborden bij de melkstations in en om Refe-
ringhausen geven uitleg over de melkproductie en de 
wisselwerking tussen natuur en landschap.

MS 1: Am Ehrenmal, 59964 Medebach-Referinghausen
 met parkeerplaats
MS 2: Eetgelegenheit
MS 3: Stijle, avontuurlijke weg naar boven – 
 niet geschikt voor kinderwagens
MS 3/4/5: Mooi panorama
MS 6: Melkveehouder an der „Alten Molkerei“
MS 7: Hier kunt u melkproducten kopen, 
 voor een rondleiding in de boerderij 
 moet u zich aanmelden
MS 8: Speelplaats; vrije uitloop voor dieren

Bezoek ons: www.kuhlturlandschaft.de

Toeristische informatie:
www.referinghausen.de
www.medebach-touristik.de
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De melkstations Referinghausen

 liggen in het natuurpark Sauerland Rothaargebirge.
 kunnen via de ca. 2 km lange wandelpaden achterel-

 kaar bezocht worden. Bij wandelingen langs de stra-
 ten, loop over het voetpad of blijf links op de weg. 

Vanaf bord drie gaat direkt vanuit het dorp een stijle weg 
avontuurlijk omhoog. Pas op, niet geschikt voor kinderwa-
gens. Maak een pauze bij bord 5 alwaar u een prachtig 
uitzicht heeft.

Waar melk een halte maakt ...

In en om het koedorp Refering-
hausen zijn er acht melkstations
opgezet. Hier wordt door middel 
van informatieborden uitleg ge-
geven over de volgende thema‘s: 

Bord 1: Referinghausen: het koedorp 
 met acht „melkstations“
Bord 2: Landbouw: traditioneel veelzijdig
Bord 3:  Natuurpark Rothaargebirge: 
 afwisselend landschap
Bord 4:  De melkkoe: uit gras wordt melk
Bord 5:  Cultuurlandschap Medebacher Bucht: 
 het Toskana van het Sauerland
Bord 6:  De „Alte Molkerei“ (de oude zuivelinrichting)  
 laat de traditie van de zuivelindustrie zien
Bord 7:  Melk en melkprodukten: veelzijdig en waardevol
Bord 8:  Lotte‘s wereld: avontuur op de boerderij

Speciaal voor kinderen staat er informatie op de bor-
den van NRW-melkmascotte koe Lotte.

De melkstations zijn uitgevoerd 
namens en in samenwerking met:

Landesvereinigung der
Milchwirtschaft NRW e. V.

Naturpark 
Sauerland Rothaargebirge Referinghausen

Gefi nancierd door:

Südwestfalen 
Agentur GmbH


