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Beste genieter,

Met de leus ‘Lekker. Doetinchem’ 

zet Doetinchem zich succesvol neer. 

Als het over lekker gaat, horen daar 

natuurlijk ook de producten uit onze 

streek bij. Want wist u dat uit onze 

regio de lekkerste kazen, kraakverse 

seizoensgroenten, verrukkelijk 

seizoensfruit en heerlijke bieren 

komen? En dan mis ik er nog een 

heleboel, want met ruim 100 lokale 

streekproducten hebben Doetinchem 

en de Achterhoek heel wat lekkers  

te bieden. 

Logisch dus dat Lekker. Doetinchem, 

samen met Stichting Foodpromotie 

Achterhoek, de maand oktober heeft 

uitgeroepen tot LKKR van Eigen 

Bodem. Tijdens deze maand delen we 

onze trots om Achterhoeker te zijn en 

laten we zien en proeven welke

schitterende producten in onze  

regio worden gemaakt.  

Streekproducten zijn vaak niet alleen 

verrassend lekker, ze zijn ook nog eens 

duurzamer. Want alles wat je lokaal 

maakt, bewerkt en consumeert, vraagt 

minder transport en bewerking en is 

goed voor onze lokale economie. 

Laten we dus vooral genieten van al 

het lekkers van eigen bodem en samen 

onze streekproducten op de kaart 

zetten in Lekker. Doetinchem. 

Eet smakelijk!

Henk Bulten

Wethouder Recreatie en Toerisme
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 De lekkerste 
evenementen 
  met als thema 
lokaal eten

okt
Event  
LKKR  

van  
Eigen  

Bodem

VERHALENOOGST OVER 
EETHERINNERINGEN
Begin oktober gaan vrijwilligers in gesprek met een 

aantal tachtigjarigen in Doetinchem en Braamt over hun 

‘smaakherinneringen’. Wat at men zoal? Wat was het 

lekkerste? Wat is er veranderd in de loop der tijden?  

Wat missen ze vooral? Was het eten vroeger beter of  

juist nu? Deze verhalen worden opgetekend en de mooiste 

herinneringen worden op 28 oktober gepresenteerd  

tijdens de Streekproductenmarkt LKKR van Eigen Bodem 

(zie pagina 6 voor meer informatie).
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In oktober worden er in Doetinchem een aantal unieke events 

georganiseerd. Stuk voor stuk met de focus op lokaal eten.  

Zo willen we kennis delen over de smaak, verscheidenheid  

en rijkdom van lokale producten uit Achterhoek en Liemers. 

Zodat deze lekkernijen nog beter op de kaart komen te staan.

 De lekkerste 
evenementen 
  met als thema 
lokaal eten

05 
okt
14.00 tot 
16.30 uur 

Gruitpoort 
Doetinchem

Gratis

WORKSHOP SMAKELIJK 
SCHRIJVEN - HERINNERINGEN 
AAN DE KEUKENTAFEL 
Als je je ogen sluit en terugdenkt aan de keuken in je ouderlijk 
huis, welke geuren ruik je dan? Wat was het lekkerste kostje dat 
je moeder vroeger kookte? Wat vond je vreselijk maar moest 
toch je eten? Welke producten uit de streek kwamen thuis op de 
eettafel? Over dit soort eetherinneringen organiseert Lang Leve 
Kunst en Naoberschap op 5 oktober een schrijfworkshop in de 
Gruitpoort. Een aantal van deze verhalen zal vervolgens te horen 
zijn op 28 oktober op de Streekproductenmarkt in Doetinchem.

Schrijf je mee? 
Deelname is kosteloos. Aanmelden kan door  
een e-mail te sturen naar info@gruitpoort.nl  
o.v.v. naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Smakelijk  

Schrijven

is een co creatie

van Gruitpoort  

en LKKR van  

Eigen Bodem
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28 
okt
12.00 tot 
17.00 uur 

Simonsplein
 Doetinchem

Streekproductenmarkt  
LKKR van EIgen Bodem
 Op en rondom het Simonsplein presenteert LKKR van 

Eigen Bodem samen met de makers een wereld aan 

streekproducten uit Achterhoek en Liemers. Met alle 

gelegenheid om zelf te ontdekken wat onze regio aan lekkers 

te bieden heeft: van bijzondere broden en boerderijzuivel 

tot fruit van oude Achterhoekse rassen, ‘vergeten’ groenten 

en eerlijke vleesproducten. Maar ook wijnen, ambachtelijke 

bieren, gedistilleerd uit eigen streek en nog veel en veel 

meer. U krijgt hier ook antwoord op vragen als: wie zijn  

de makers? Wat maakt deze producten zo bijzonder?  

Welke heerlijke recepten horen hierbij? Kom dus kennis 

maken met de makers, luister naar hun boeiende verhalen 

hoe zij produceren waarom het zo lekker is!

Actief meedoen

U kunt op verschillende plekken ook producten proeven, 

een kijkje nemen bij de bereiding van bijvoorbeeld 

ambachtelijk brood of zelf zuurkool maken. Naast 

proeverijen kunt u zelf aan de slag tijdens (gratis) 

workshops. Kijk voor de actuele starttijden van de 

workshops en proeverijen op www.lkkrdoetinchem.nl.

En heeft u zelf nog fruit uit eigen boomgaard of moestuin? 

Neem het mee en laat het ter plekke verwerken tot heerlijk 

fruitsap. Lekker voor thuis!

Het kan allemaal deze koopzondag op het Simonsplein! 

P.s. Op koopzondag parkeer je gratis in Doetinchem.

ONTDEK HET  

LEKKERSTE VAN  

EIGEN BODEM OP  

HET SIMONSPLEIN
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15 
okt

inloop
19.30
start 

20.00 uur 

De Steck

NETWERK- en DEBATAVOND: 
DOETINCHEMMERS EN LOKAAL ETEN 
Hoe denkt de Doetinchemmer over eten uit eigen regio?  

Komen producten uit de Achterhoek en Liemers hier op tafel? 

Daar is de afgelopen tijd gedegen onderzoek naar gedaan.  

De uitkomsten hiervan worden tijdens deze avond besproken. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want wat gaan wij – 

burgers, producenten, horeca en retail – met de uitkomsten 

doen? Al met al mooi voer voor een pittig en voedzaam debat 

waar iedereen aan mee mag doen. De toegang is gratis en we 

sluiten af met een borrel waar uiteraard een mooie plek is 

ingeruimd voor lokale producten. 
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21 
okt
12.00 tot 
17.00 uur 

In en rond
Centrum

 Doetinchem

€55,00 p.p.

27 
okt
16.00 tot 
23.00 uur 

Blend
 Doetinchem

€10,00 p.p.

WIJN- en SPIJSWANDELING

BIER, BURGERS, BITTERBALLEN 
en BANDS VAN EIGEN BODEM

Zes absolute toppers in Doetinchem kunnen niet wachten 

om te laten zien waar zij zo ongelofelijk goed in zijn. 

Wandel op deze zondagmiddag mee langs Villa Ruimzicht, 

De Zaak, Entree 1863, Gringo’s, LEV Foodbar en Groeskamp. 

Overal staan overheerlijke wijn-spijs combinaties voor u 

klaar. Met uiteraard een rol voor het streekproduct.  

Dus: trommel vrienden/familie/grote liefde of oude 

bekenden op en geniet van deze culinaire tocht.  

De wandeling is 4 tot 6 km lang. Deelnamekosten € 55,- pp. 

Inschrijven kan via: 

www.wijnspijs.nlculinaire-wandeling/doetinchem

Dit wordt puur genieten van swingende muziek met bands van eigen bodem zoals de Jürgen Rijkers Band en Liquid Love Machine. En ondertussen ook de lekkerste ambachtelijke 
biertjes van eigen bodem: Back Corner Brew en Wentersch uit Doetinchem en Hackfort Bier uit Vierakker. Plus malse burgers uit de foodtruck van Natuurlijk Sinderens Weidekalf en heerlijk bitterballen van Van Bommel Beef uit Toldijk. 
Entree: € 10,- incl. 3 proefglazen met bier van eigen bodem. Kaartverkoop: www.blenddoetinchem.nl
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Eko Vleesboerderij  

De laan van Wisch

Dinsdagmarkt Doetinchem

biologisch vlees (rund, varken, kip, lam)

IJsselbrood
Dinsdagmarkt Doetinchem

biologisch brood van tarwedesem

Tuinderij Rafelder

Dinsdagmarkt Doetinchem

biologische groenten en fruit

Het Volle Pond
Houtkamp 58, Doetinchem

biologisch groenten, fruit, vlees, zuivel, brood, dkw

Koffie Blom
Simonsplein 11, Doetinchem

Wentersch bier

Slagerij Viets
Wilhelminastraat 22,Doetinchem

vlees en vleeswaren van Sandershof en Bon Vivant

Zuivelhoeve 

Korte Heezenstraat 6, Doetinchem

Aurora kaas, Doesburgse mosterd en lokale honing

waar zijn lokale producten  

in doetinchem te koop?

Verschillende restaurants kopen bijvoor-

beeld hun scharreleieren bij Roy Tomesen 

(maak kennis met Roy op pagina 24) en  

op de kaart van de restaurants Gringo’s,  

Het Raedthuys en De Zaak pronkt het  

MRIJ-rund. Dit rood-bonte Maas-Rijn- 

en-IJsselvee (MRIJ) is een ras dat van 

oudsher bij de Achterhoek hoort. 

Liever vegetarisch? 

De kaas van geitenkaasboerderij  

Brömmels uit Winterswijk proef je  

bij Foodbar Lev in de Waterstraat.  

Trouwens, ken je de Stadsbrouwerij 

Hendrixen in de Grutstraat al? Daar  

drink je heerlijke lokale biertjes.

Steeds meer restaurants in 

Doetinchem gebruiken producten 

van Eigen Bodem in de keuken. 

Omdat ook zij smaak, versheid en 

lokaal samenwerken belangrijk 

vinden. Dus ben je LKKR uit eten  

in Doetinchem en nieuwsgierig 

naar welke lokale producten de 

chefkok in zijn of haar keuken 

gebruikt? Vraag er dan gerust  

naar want ze staan niet altijd  

op de menukaart vermeld.

De binnenstad van Doetinchem kent een rijk aanbod van restaurants en 

cafés. Rondom de Catharinakerk, het Simonsplein en de Grutstraat vind  

je gerechten uit alle windstreken met ingrediënten van Eigen Bodem.

Waar kan je lokale producten  

in Doetinchem proeven?
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waar zijn lokale producten 

rondom doetinchem te koop?

Aspergeboerderij de Stokhoven

Rijksweg 37, Drempt

www.destokhoven.nl

Asperges

Biologische tuinderij Rafelder

Driekoningenweg 1, Etten

www.biotura.nl

Biologische groenten en fruit

Biologische varkenshouderij 

Kruisselbrink
Perebolterweg 16, Westendorp

Varkensvlees

Boerderij Luemes

Het Goor 59, Ulft

www.luemes.nl

Boerderijwinkel

Boerderij Ruimzicht

Bielemansdijk 11a, Halle

www.boerderijruimzicht.nl

Kaas, vlees, groenten en  

boerderijwinkel

Bon Vivant vlees

Nijverheidsweg 9, Zelhem

www.bonvivant-vlees.nl

Varkensvlees

De Fruitschuur
Peppelmansdijk 24, Gaanderen

www.fruitschuur.com

Zacht fruit en boerderijwinkel

De Kruisbrink AGF Garritsen

Kruisbrinkseweg 7, Toldijk

www.dekruisbrink.nl

Aardappelen, groenten en fruit

De Twisselt
Bultenzijweg 5, Zelhem

www.detwisselt.nl

Boerderijwinkel

Dieker en t’ Kemke

Oude IJsselweg 3, Terborg

www.kempkeijs.nl

IJs en melk

Distelleerderij De Bronckhorst

Kroezekampweg 1A, Zelhem

www.distilleerderijdebronckhorst.nl

Distilaten

Klein Broekhuizen

Brokkenstraat 4, Wehl

www.kleinbroekhuizen.nl

Groenten en fruit

Landwinkel De Verse Kers

Bleeksestraat 2, Wehl

www.deversekers.nl

Boerderijwinkel, kersen, rundvlees

Molenmeel Montferland

Vinkwijkseweg 15, Zeddam

www.molenmeelmontferland.nl

Meel en meelproducten

Pluktuin de Kruudhof

Lankerseweg 3b, Halle

www.kruudhofpluktuin.nl

groenten (pakketten) kruiden

IJsboerderij de Steenhoven

Broekstraat 2, Hummelo

www.ijsvandesteenoven.nl

IJs en melk

Sandershof
Rondweg 1, Warm/Etten

www.sandershof.nl

Varkensvlees

T Slaege
Dinxperloseweg 26b, Silvolde

www.slaege.nl

Granen en bier

Tomesen Pluimveehouderij

Kilderseweg 41, Doetinchem

Eieren

Van Bommel Beef

Bleekstraat 8, Toldijk

www.vanbommelbeef.com

Rundvlees en bitterballen

Veld Varkens
Zelhem
www.veldvarkens.nl

Varkensvlees

Vleesboerderij Dieker 

Oude IJsselweg 5b, Terborg

www.vleesboerderijdieker.nl

Vlees (kip, rund, varken) 

Vleesboerderij Garritsen

Wolfstraat 5, Toldijk

www.vleesboerderijgarritsen.nl

Vlees (rund, varken)

Wijnboerderij ’t Heekenbroek

Tellingstraat 7, Drempt

www.heekenbroek.nl

Wijn

Wijngaard Duetinghem 838

Westermaatweg 7, Doetinchem

www.wijngaardduetinghem838.nl

Wijn

Wijngoed Monthferland

Munsterweg 4, Gendringen

www.wijngoedmontferland.nl

Wijn
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Eind dit jaar vind je pure en verse streekproducten  

allemaal onder een dak in Doetinchem. Want we  

zijn hard bezig om op een mooie locatie iets  

heel bijzonders voor jou neer te zetten, onder  

de welluidende naam: Van Mien.

De etalage van  
de Achterhoek en 
de Liemers

Meer weten?  Ga naar www.van-mien.nl of volg ons op:

 facebook.com/eetwinkelvanmien   https://www.instagram.com/vanmieneetwinkel

De Achterhoek en Liemers  
staan bol van producenten  
en boerderijwinkels 
via de onderstaande websites vind je nog veel meer bijzondere producenten:

Biologische Producenten  
Vereniging Achterhoek
www.achterhoekeko.nl

Achterhoek Toerisme
www.achterhoek.nl

Vereniging  
Streekproduct Achterhoek
www.achterhoekstreekproduct.nl

De Smaakacademie
www.smaakacademieachterhoek.nl

Stichting Bevordering  
Streekproducten de Liemers
www.liemerstrots.nl
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Biologische 
tuinderij Klein 
Broekhuizen:  
passie voor  
de streek

Met eigen ogen zien hoe een  
pompoen of pastinaak wordt geteeld?  
Of ontdekken hoe andere vergeten 
groentes er uitzien en smaken?  
Kom dan eens een kijkje nemen op de 
biologische tuinderij Klein Broekhuizen 
in Wehl.

Biologische tuinderij  

Klein Broekhuizen

Bokkenstraat 4, Wehl

www.kleinbroekhuizen.nl

Openingstijden: di tm vrij van 14-18 uur

za van 10-16 uur

Al vier generaties runt de familie 

Smeenk dit van oorsprong typisch 

Achterhoeks gemengd bedrijf. Erik 

Smeenk is er dan ook trots op dat 

hij dit boerenbedrijf verder kan 

ontwikkelen. Dit doet hij samen 

met zijn vrouw Wilma Kraaij op 

een manier die bij hun levensvisie 

past. Helemaal van deze tijd: 

tuinbouw met respect voor het 

milieu, verantwoord geteeld en 100 

procent biologisch. Dus heel lekker 

en goed voor de gezondheid. Ook 

vinden ze dat de lokale economie nog 

meer gestimuleerd kan worden. In 

samenwerking met collega’s zorgen 

zij dan ook dat streekproducten goed op 

de kaart komen te staan. 

Boerderijwinkel

“Het gaat allemaal natuurlijk niet 

vanzelf. Het is hard werken om de 

gezaaide of jong geplante groentes 

uiteindelijk op het bord van de 

consument te krijgen. Maar dat is ook 

juist het plezier en de uitdaging. Als klein 

bedrijf, niet centraal gelegen, moet je 

alles uit de kast halen om dit te bereiken. 

Maar het lukt!” Inmiddels weten de 

mensen uit de wijde omgeving de weg te 

vinden naar hun boerderijwinkel.  

Deze biedt een ruim assortiment groente 

en fruit, variërend per seizoen.
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Daarnaast verkopen ze hier ook 

yoghurt, kaas en eieren en bijvoorbeeld 

jam en soep. De winkel is een 

zelfbedieningszaak, waarbij je zelf 

moet afwegen en betalen. Alles op  

goed vertrouwen. Op zaterdagmorgen 

is er altijd iemand om te adviseren  

en te helpen.

Verrassingspakketten 

De winkel zorgt voor een deel 

van de omzet. Verder bieden ze 

een abonnementensysteem met 

groentepakketten. Op drie punten 

in de regio kan zo’n pakket 

worden afgehaald. Ook levert Klein 

Broekhuizen samen met boeren uit de 

regio aan een distributiecentrum voor 

landelijke groothandels en ze verkopen 

rechtstreeks aan natuurwinkels.

Bericht van het Land

In hun eigen nieuwsbrief vertelt Wilma 

regelmatig over het reilen en zeilen 

op Klein Broekhuizen. Daaruit blijkt 

de liefde voor streekproducten, de 

boerderij, de Achterhoek en de natuur. 

Echt een bedrijf met passie voor  

de streek!

Biologische tuinderij  

Klein Broekhuizen

Bokkenstraat 4, Wehl

www.kleinbroekhuizen.nl

Openingstijden: di tm vrij van 14-18 uur

za van 10-16 uur
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Varkenshouderij 
Sanders Hof: 
voor iedereen 
die van lekker 
scharrelvlees 
houdt

Op een prachtig plekje in het buurtschap 
Warm, vlakbij het dorpje Etten in de 
Achterhoek. Daar grazen ze, daar liggen 
ze, daar wroeten ze in de modder. Ruim 
twintig Bonte Bentheimer zeugen. Een 
tevreden geknor komt je tegemoet als je  
bij Sander en Rosemarijn het erf op loopt.

Sanders Hof

Rondweg 1, Etten

www.sandershof.nl

Openingstijden: 1e en 3e zaterdag

van de maand van 11 - 16 uur

Varkenshouderij Sanders Hof wordt 

sinds 2012 gerund door Sander 

Kerkhoffs, veehouder in hart en 

nieren, samen met zijn vriendin Roos 

die deels ook nog werkzaam is als 

dierenarts. Een druk en afwisselend 

bestaan, zeker omdat het gezin de 

afgelopen jaren is uitgebreid met 

‘drie eigen kleine biggetjes’, die ook 

verzorgd moeten worden. 

Het milieu en duurzaamheid

Diervriendelijk, kleinschalig, 

streekgericht en milieuvriendelijk. 

Kernpunten voor een verantwoord 

bedrijf in deze moderne tijd. 

Geen grote stallen waar de varkens 

opeengepakt van big tot slachterij de 

buitenlucht nooit zien, maar open 

schuilhutten in de wei. “De varkens 

voeden zich hier het hele jaar door met 

gras. Dus geen genetisch gemanipuleerde 

sojaproducten ingevlogen vanuit het 

buitenland. Te milieubelastend. Ik ruil 

liever onze varkensmest voor goed voer 

afkomstig van een akkerbouwbedrijf 

uit de buurt. Dat werkt veel beter”. De 

varkens zijn dan ook stuk voor stuk 

gecertificeerde scharrelvarkens. 
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Goed leven

Op Sanders Hof krijgen de Bentheimers 

de tijd om langzaam te groeien. Dat is 

goed voor de kwaliteit en smaak van het 

vlees. “Vanaf twee weken oud mogen de 

biggetjes al voorgoed naar buiten. Dat 

vinden ze heerlijk. Ze hebben hun neus 

om lekker mee te wroeten, dus dat mag 

hier volop. De ruimte, de modder, de 

schuilhutten. Alles is aanwezig om ze een 

tevreden bestaan te geven.” 

Directe verkoop

Sander en Roos leveren hun scharrelvlees 

aan land- en natuurwinkels. En de 

Amsterdamse worstmakers van Brandt 

en Levie maken er ook nog eens heerlijke 

producten van waaronder de bekende 

droge worst. Wie rechtstreeks van de 

boer wil kopen, kan iedere eerste en 

derde zaterdag van de maand in de 

boerderijwinkel terecht. “Dan is er vers 

ingevroren varkensvlees voor iedereen 

die van lekker vlees houdt en onze 

manier van produceren waardeert.” 

Neem dan gerust ook even tijd om 

te genieten van de varkens met hun 

biggetjes. Kinderen zijn er niet bij weg  

te slaan! Op afspraak organiseren Sander 

en Roos rondleidingen voor groepen. 

Welkom op Sanders Hof! 

Sanders Hof

Rondweg 1, Etten

www.sandershof.nl

Openingstijden: 1e en 3e zaterdag

van de maand van 11 - 16 uur
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Wijngaard 
Duetinghem 838: 
de kracht zit 
onder de kurk 

Ben je fijnproever van kwaliteitswijnen 
en wil je wel eens een moderne 
Achterhoekse wijngaard bezoeken? 
Laat je dan verrassen op de prachtig 
aangelegde Wijngaard Duetinghem 838 
te Doetinchem. 

Nadat de bodem goed was voorbereid 

heeft wijngaardier Paul Nieuwenhuis 

hier vanaf 2006 zo’n 3500 wijnstokken 

de grond ingebracht. En tot op de dag 

van vandaag staat hij borg voor de 

ambachtelijke en intensieve verzorging 

van de verschillende druivensoorten. 

Alles gebeurt met de hand: het opbinden 

van de druiven, het snoeien van 

uitlopers, het verwijderen van onkruid 

rond de stammen. Dat getuigt van ware 

liefde voor de wijnbouwerij. En het 

resultaat mag er dan ook zijn: heerlijke 

kwaliteitswijnen met een verfijnde 

smaak.

Duurzaam

“Het is heel belangrijk om zuinig 

te zijn op ons milieu. Daarom telen 

wij op ons bedrijf zoveel mogelijk op 

biologische wijze. Waarom zouden we 

ons milieu belasten door wijnen uit 

verre landen te importeren als we zelf 

ook zulke smakelijke wijnen kunnen 

produceren? Hier is keuze genoeg! Wij 

hebben bijvoorbeeld zeven wijndruiven, 

vier witte en drie rode. Allemaal familie 

van de Chardonnay, Sauvignon Blanc, 

Riesling, Cabernet Sauvignon,  

Pinot Noir en de Syrah.

Wijngaard Duetinghem 838

Westermaatweg 7,Doetinchem

www.wijngaardduetinghem838.nl

Openingstijden: van 1 april - 31 oktober

ma 8 -17 uur

do 8 - 13 uur

za 13- 17 uur

Buiten deze periode op afspraak
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Belangstelling voor streekproducten

Wijnbouwer Paul Nieuwenhuis ziet dat 

de belangstelling voor streekproducten 

toeneemt. Dus ook de vraag naar lokaal 

geproduceerde wijnen. “Gelukkig maar, 

want we mogen heel trots zijn op 

onze Achterhoek.” Om de consument 

te overtuigen van de kwaliteit van 

Achterhoekse streekproducten steekt hij 

graag zijn nek uit. Samen met collega’s 

organiseert hij bijvoorbeeld De jaarlijkse 

Open Wijndag. “Je moet mensen 

nieuwsgierig maken, ze laten proeven 

en beleven, dan volgt de betrokkenheid 

bij deze mooie producten vanzelf! 

Proeven en beleven

Je kunt bij Paul terecht voor een 

heerlijke proeverij, een feestje, 

zowel zakelijk als met vrienden en 

familie. De kracht van het prachtige 

Achterhoekse streekproduct zit bij 

Wijngaard Duetinghem 838 onder de 

kurk. De wijnen zijn te koop op het 

bedrijf zelf. Daarnaast levert Paul aan 

delicatessenzaken. Ook de horeca heeft 

de lokale wijn inmiddels ontdekt en al 

heel wat restaurants hebben de wijnen 

van Wijngaard Duetinghem 838 op de 

kaart gezet. 
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De Kruudhof Pluktuin: 
groente en fruit met die heerlijke 
smaak van vroeger

In het prachtige buitengebied bij Halle 
vind je De Kruudhof Pluktuin. Naast 
een grote moestuin met groenten 
en kleinfruit van het seizoen, kun je 
hier ook terecht voor verse kruiden. 
Een pareltje met heel veel lekkers én 
leerzaams.  

Puur genieten is waar het om draait

“Dat we hier biologisch telen, proef je 

gelijk bij de allereerste hap. Mensen 

komen dan ook terug vanwege de 

heerlijke smaak...” Eigenaren Janneke en 

Theo Wagenaar runnen al sinds 2005 met 

veel passie hun biologische groentetuin. 

Afhankelijk van het seizoen telen ze hier 

op ecologisch verantwoorde wijze een 

breed scala aan groenten en kleinfruit, 

zoals aardbeien, frambozen en bessen.

De moestuin

“Voor een gezonde teelt is de kwaliteit 

van de bodem van het grootste 

belang”, vertelt Janneke. “Daarom 

telt de tuin die zo’n 1.200 m2 groot is, 

maar liefst 36 bedden. Met een strak 

vruchtwisselingsschema voorkomen we 

dat de grond eenzijdig wordt belast en 

uitgeput raakt. De kool komt bijvoorbeeld 

pas na 6 jaar weer terug op het zelfde 

bed. De grond wordt verzorgd met 

eigen compost en gefermenteerde mest. 

Naast de groentes hebben wij wilde 

planten, bomen en struiken in de tuin. 

Deze trekken vogels, insecten en kleine 

zoogdieren aan. 

De Kruudhof Pluktuin

Lankerseweg 3, Halle

www.kruudhofpluktuin.nl

Openingstijden: we zijn er bijna altijd,

maar bel ons op 06 26 04 54 21 om  

het zeker te weten.



Belangrijk voor een natuurlijke 

bestrijding van plagen bij de moestuin.”

Leerzaam

Op de Kruudhof is iedereen welkom 

om te zien hoe alles groeit en bloeit. 

Hier plukken Janneke en Theo de 

groentes voor de groentetassen. Net 

wat het seizoen te bieden heeft. Vind 

je het leuk om thuis zelf aan de slag 

te gaan? Janneke geeft regelmatig 

moestuincursussen en verkoopt 

biologisch pootgoed. Klaar voor de 

moderne vierkante meterbakken die je 

bijvoorbeeld op een balkon kwijt kunt.  

Veel tijd of weinig tijd

Theo en Janneke stellen groente-

pakketten samen. Vers geplukt 

en gewassen en elke keer weer 

anders. Maar altijd met die heerlijke 

smaak van vroeger! Op hun website 

staat aangegeven welke groenten 

geleverd kunnen worden. Je kunt 

de groententassen zelf afhalen of 

binnen een straal van 30 km thuis 

laten bezorgen. Je bent op afspraak 

ook welkom voor een bezoek aan De 

Kruudhof. Heerlijk om te ontdekken 

wat deze biologisch tuin allemaal te 

bieden heeft.
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Landwinkel De Verse Kers: 
een keur aan verrassende 
streekproducten

Lekker op de fiets, aan de wandel, of 
een paar uurtjes toeren met de auto. 
In de Achterhoek kom je dan zo veel 
moois tegen. Een boerenbedrijf dat 
geitenkaas maakt, een imker die 
honing produceert, een brouwerij 
met Achterhoeks bier. Allemaal 
ambachtelijke producten, puur en met 
zorg bereid. Grote kans dat je deze 
terugvindt in Landwinkel De Verse Kers.

Op een hoger gelegen es, midden in  

de Wehlse Broeklanden ligt het boeren-

bedrijf van Annemiek Scholten en Nico 

Steintjes. Eind negentiger jaren begonnen 

met een varkenshouderij, werden 

Annemiek en Nico ook ‘verliefd’ op mini 

Dexterkoeien. Daar lopen er inmiddels  

40 van in de wei. Sinds 2006 combineren 

zij hun passie voor alles wat groeit en 

bloeit met een 1,5 ha grote kersengaard. 
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Een modern gemengd bedrijf dus 

dat anno 2018 is uitgegroeid tot een 

dynamisch en veelzijdig geheel.

Landwinkel

“Trots op onze dieren en fruit, wilden  

we van onze hobby ook ons werk maken.  

We hebben toch prachtige streekpro-

ducten in de aanbieding? Een biefstukje 

van de Dexterkoe, pracht vlees van de 

varkens en kersen uit eigen boomgaard. 

Allemaal niet alledaags, puur lokaal en 

de vleesproducten ook nog eens volledig 

traceerbaar. Daarom hebben we op het erf 

een winkel geopend en zijn lid geworden 

van de Coöperatie Landwinkel.”

 

De kracht van het streekproduct

“Naast onze eigen producten verkopen 

we in onze landwinkel graag zoveel 

mogelijk andere zaken uit eigen regio. 

Daar zitten veel voordelen aan. Ik 

ken de producent, weet waar hij voor 

staat en hoe het product tot stand is 

gekomen. Dat maakt ook dat wij in de 

winkel het verhaal achter het product 

kunnen vertellen. Zo kunnen we meteen 

onze kennis en passie voor de streek 

op klanten overbrengen. Om een breed 

assortiment te kunnen bieden, verkopen 

we ook wel van leveranciers van buiten de 

regio. Het mooie hiervan is dat we unieke 

cadeaupakketten en relatiegeschenken 

kunnen samenstellen.” 

Koeien kijken en nog meer

Nico en Annemiek geven graag een 

rondleiding over hun bedrijf. Iedereen is 

van harte welkom om te zien hoe kersen 

geteeld worden, hoe zij varkens houden 

en de Dexterkoeien fokken. Trouwens,  

in samenwerking met de gemeente 

grazen de Dexters met hun kalfjes op 

twee locaties in de directe omgeving.  

Een mooi visitekaartje toch…  

Op naar Wehl!

Landwinkel De Verse Kers

Bleekestraat 2, Wehl

www.deversekers.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 9 - 17 uur

za 9 - 16 uur
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Distilleerderij De Bronckhorst: 
van gewas tot in het glas uit  
eigen streek

Liefhebber van een goed glas 
Achterhoekse jenever, direct van het 
vat? Of gaat je voorkeur uit naar een 
mooie brandy of druivenlikeur? Ook nog 
geïnteresseerd in een uniek, ambachtelijk 
distilleerproces? Dan wordt het tijd 
voor een bezoekje aan Distilleerderij De 
Bronckhorst. Grote kans dat je met een 
fles van een van hun heerlijke distillaten 
naar huis gaat. 

De plek waar het allemaal gebeurt

Een prachtige boerderij, goudgele 

graanakkers, een grazige weide voor 

de koeien, ruimte en schone lucht. 

Als je dit karakteristieke landschap 

van de Achterhoek combineert met 

gezond verstand, durf en een portie 

pioniersgeest, ontstaat er een bijzonder 

bedrijf. Dat bewijst Erik Legters, 

vooruitstrevende ondernemer, met  

zijn ambachtelijke distilleerderij.
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Van koe tot korrel, tot borrel

“Je krijgt hier al het moois wat de natuur 

te bieden heeft. De smaak van onze 

distillaten is echt bijzonder. Dat komt 

door ons ambachtelijke, kleinschalige 

productieproces. De gerst op onze akkers 

wordt bemest met uitwerpselen van 

onze eigen Dahomey koeien, een speciaal 

ras uit West-Afrika. Smaakbepalend 

is ook de alcohol die we verkrijgen uit 

de restproducten van wijnbouwers uit 

de Achterhoek. Voor onze eau-de-vie 

gebruiken we lekkere, oude rassen appels 

en peren. Ook al uit de Achterhoek. Dus 

van gewas tot in het glas… alles wat wij 

nodig hebben, komt zoveel mogelijk van 

ondernemers uit eigen streek.”

Innovatief en verantwoord

“We produceren een constante hoge 

kwaliteit aan distillaten, maar ieder  

vat is weer anders van smaak.  

We hebben er voor gekozen om onze 

dranken op ambachtelijke manier te 

distilleren. De gerst rijpen we in eigen 

huis volgens het proces van oogsten en 

vermouten en volledig vrij van chemische 

middelen. Daarnaast willen we natuurlijk 

ook zo duurzaam mogelijk produceren. 

De mooie en zuinige, houtgestookte 

koperen ketel is hier een goed voorbeeld 

van. Bovendien zijn we in het bezit 

van het keurmerk Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. Mensen van 

de sociale werkplaats maken de prachtige 

houten kistjes voor onze flessen. Zo komt 

alles mooi samen.”

Op de kaart: “Mo’j g’woon ‘s pruven”

Diverse toprestaurants hebben de hoge 

kwaliteit van De Bronckhorst al ontdekt. 

Om de heerlijke, eerlijke smaak van de 

fruitdistillaten, whisky en brandy zelf 

te ondervinden, kun je met Erik een 

afspraak maken voor een rondleiding  

met proeverij. Leuk voor een zakelijk 

uitje, of met vrienden en familie.  

Razend interessant!

Distilleerderij De Bronckhorst

Kroezekampweg 1a, Zelhem

www.distilleerderijdebronckhorst.nl

Openingstijden: op afspraak
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Tomesen Pluimveehouderij 
wil het kippenwalhalla 
van de Achterhoek zijn

In de Achterhoek valt zoveel te 
ontdekken. Trek er maar eens op uit en 
haal een doosje dagverse eitjes uit de 
eierautomaat. Dat kan bij Tomesen, 
pluimveehouderij aan de Kilderseweg 
in Doetinchem. En daar is nog meer  
te beleven…

“Ik heb destijds de omslag naar 

scharreleieren gemaakt” zegt Roy 

Tomesen. Samen met zijn vrouw Maud 

bestiert hij een pluimveehouderij 

met leghennen. Het boerenbedrijf is 

gedurende vier generaties veranderd van 

gemengd bedrijf naar pluimveehouderij 

en bestaat inmiddels 100 jaar. Roy is 

vastbesloten om dit familiebedrijf nog 

verder te ontwikkelen. 



Maar dan wel met de nadruk op  

het welzijn voor de dieren!

Duurzaamheid

“We zetten ons nu extra in voor de 

verduurzaming van de pluimveesector. 

We gaan van meer naar minder 

legkippen. Dat betekent automatisch 

meer ruimte voor de kip. Zo hebben 

we nu in Doetinchem een stal voor 

scharreleieren. In Kilder produceren 

we 1* Beter Leven uitloopeieren. En we 

investeren veel om er straks een 2** 

Beter Leven keurmerk te krijgen. Mijn 

ouders werkten nog met legbatterijen. 

Maar de kip is van nature een bosvogel 

en zit graag hoog op een tak. Wij hebben 

daarom een stelling gebouwd die deze 

natuurlijke situatie nabootst. Ook ligt 

er op de vloeren strooisel waardoor ze 

lekker kunnen pikken en scharrelen”.

Van leghen naar vleeskip

Wanneer de kip ouder wordt neemt de 

kwaliteit van de eieren af. Dan worden 

de hennen geëxporteerd naar Afrika 

of verwerkt in diervoeder. Omdat 

vliegtransport zeer belastend is voor 

het milieu, zetten Roy en Maud zich 

in om samen met professionele koks 

en hobbykoks de leghen weer op de 

menukaart te krijgen. “Dit vergt wel  

een andere manier van bereiding,  

want het garen kost meer tijd. Maar  

wat is er mooier en lekkerder dan 

slowfood cooking?” 

Rondleidingen
Ons streven is om het kippen- 

walhalla van de Achterhoek te  

worden. Daarbij staat het welzijn 

van de dieren op de eerste plaats. 

Wij zijn transparant naar de  

consument. Onze deuren staan open 

voor iedereen die geïnteresseerd is 

in onze manier van kippenhouden.  

Op afspraak zijn er rondleidingen  

in de stallen die we voorzien zijn 

van zichtruimtes. Goed voor de kip.  

Leuk voor de bezoeker! 

Tomesen Pluimveehouderij

Kilderseweg 41, Doetinchem

Openingstijden:  

Eierautomaat dagelijks 8 - 20 uur,  

Rondleidingen op afspraak
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Boerderij 
Ruimzicht: 
alles met liefde 
voor mens, 
dier en natuur  

Halle staat bekend om haar rust, ruimte 
en karakteristieke buitengebied. Daar, 
middenin de natuur ligt Boerderij 
Ruimzicht. Tijd om puur te genieten met 
de kippetjes op het erf, de vrij rondlopende 
koeien en de blakende groentetuin. De 
liefde en het respect voor mens, land en 
natuur stralen je tegemoet. 

in de wei. Dat is goed voor het natuurlijke 

gedrag van de dieren. En als een koe een 

goed leven heeft, proef je dat terug in het 

vlees en in de kaas.”  

Tuinderij
Fred Beijleve bestiert de groentetuin op 

Boerderij Ruimzicht. Ook hij heeft een 

missie: 100 procent lokaal ondernemen 

met volle aandacht voor natuur en mens. 

Geen chemische bestrijdingsmiddelen, 

maar een gezonde en eerlijke productie. 

Dat vertaalt zich in de smaakvolle 

groentes en het fruit. 

De boer en zijn koeien
Boerderij Ruimzicht bestaat al sinds 1930. 

Gerjo Koskamp, boer in hart en nieren, 

is alweer de derde generatie. Voor hem 

staat een bewuste omgang met de aarde 

en mens centraal. Alles op dit bedrijf 

gebeurt daarom volgens de biologisch 

dynamische aanpak. Zo worden de 

natuurlijke bronnen niet uitgeput. 

Gerjo houdt zich vooral bezig met de 

veehouderij. “Onze koeien hebben nog 

gewoon hoorns en zijn antibioticavrij. 

De kalfjes worden na de geboorte niet 

meteen van de moeder gescheiden en 

wij hebben hier echte familiekuddes. Er 

lopen wel vier generaties koeien bij elkaar 

Boerderij Ruimzicht

Bielemansdijk 11a, Halle

www.boerderijruimzicht.nl

Openingstijden: vrij en za

10-12 uur en 14 tot 16 uur
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Inspiratie en participatie
Ruimzicht wil vooral ook een 

inspiratiebron zijn. Zo mogen mensen 

uit de streek die een hulpvraag hebben 

een tijdje meewerken om tot rust 

te komen. Ook zijn er werkplekken 

op de zorgboerderij. En voor meer 

bewustwording over de natuur en 

gezond eten organiseert Gerjo de 

zogenaamde boerderijschool voor 

leerlingen van een school in Zelhem. 

Kunnen ze meteen kennismaken met 

het boerenleven.

Boerderijwinkel
Op vrijdag en zaterdag van 10 tot 

12 uur en van 14 tot 16 uur is de 

boerderijwinkel geopend. Annet 

Kranenburg staat dan achter de 

toonbank en adviseert je met alle 

plezier over de kaas en het vlees 

van eigen boerderij. Maar ook over 

producten van andere boeren uit de 

streek die bij Ruimzicht te koop zijn, 

zoals biologisch geproduceerde honing, 

noten of wijnen. De boerderijwinkel 

biedt wekelijks een groentepakket 

dat je rechtstreeks kunt afnemen 

maar ook op verschillende locaties 

in de regio kunt afhalen. Wil je zelf 

proeven, ruiken en zien hoe er wordt 

gewerkt? Maak dan snel een afspraak. 

Op Ruimzicht worden al je zintuigen 

prettig geprikkeld! 
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kortings-
Bonnen
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€ 1,00 
korting 

bij biologische 
tuinderij 
Klein Broekhuizen

Bij besteding van minimaal €10,- 
ontvangt u tegen inlevering van 
deze bon €1,- kassakorting.  

Geldig tot 28 februari 2019.

10%  
korting 

bij Wijngaard 
Duetinghem 838

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 10% korting op uw 
bestelling op ons terras, of op  
uw aankoop in onze winkel.  

Geldig tot 28 februari 2019.

15%  
korting 

bij De Kruudhof 
Pluktuin 

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt éénmalig 15%  
korting op uw bestelling voor  
een heerlijk groentepakket. 
 

Geldig tot 28 februari 2019.

€ 2,50 
korting bij
Sanders Hof

Bij besteding van minimaal € 20,- 
aan producten van Sanders Hof 
ontvangt u met deze bon € 2,50 
korting. 

Geldig tot 28 februari 2019.
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Gratis  
rondleiding 

op Boerderij 
Ruimzicht 

Met deze bon krijgt u bij uw  
aankoop in onze boerderijwinkel 
een leuke rondleiding op onze 
boerderij. 

Geldig tot 28 februari 2019.

10%  
korting 

bij Landwinkel 
De Verse Kers

Bij inlevering van deze bon 
ontvangt u 10% korting op uw 
aankoop in onze landwinkel.   

Geldig tot 28 februari 2019.

Eieren  
met korting  
bij Tomesen 
Pluimveehouderij

Met deze bon betaalt u op  
20 oktober tussen 10 en 16 uur 
voor 1 doosje eieren slechts 1 euro. 
Max 2 doosjes per klant.   

Geldig op 20 oktober 2018
tussen 10 en 16 uur.
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Uit Achterhoek en Liemers komt het lekkerste van de hele wereld: 
groenten, fruit, vlees, ambachtelijke zuivel en nog veel meer… 
Allemaal superverse en eerlijke producten van eigen bodem, 
gemaakt met respect voor mens, dier en milieu. 

Een aantal zetten we in dit boekje volop in de schijnwerpers, steeds 
met het bijzondere verhaal erachter. Met als doel om deze smaakvolle 
producten ook bij u op tafel te krijgen. Want dat verdienen ze!

Koop dus het allerbeste van de lokale boeren, tuinders en ambachts-
lieden in Achterhoek en Liemers. En vertel gerust aan familie,  
vrienden en buren hoe u van deze producten geniet!

LKKR van Eigen Bodem is mede mogelijk gemaakt door: gemeente Doetinchem,  

Stichting Foodpromotie Achterhoek, streekproducenten Achterhoek en Liemers,  

Eetwinkel Van Mien, Gruitpoort, Eet & Co (fotografie) en LKKR Doetinchem.

Lekker van eigen bodem verdient 
een plek bij u thuis op tafel!
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Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in 
zijn platteland


