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In onderstaande lijst hebben wij zoveel mogelijk duurzame initiatieven in de Utrechtse Heuvelrug 

(Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Overberg) op het gebied van 

Voeding en Bloemen weergegeven.  

In de blogs over lokale voeding: https://www.iedereenisgoedvolk.nl/foodvolk leest u achtergrond 

informatie over de positieve impact die lokaal, biologisch en vegetarisch/veganistisch eten kan hebben 

op het milieu. Aan u de keuze. In de linker kolom vindt u de naam en adresgegevens en website van 

het initiatief. In de middelste kolom wat meer informatie over waarom we het een duurzaam initiatief 

vinden; zijn de producten bijvoorbeeld lokaal, biologisch of biodynamisch geproduceerd? En in de 

rechter kolom hebben we de eventuele milieu-keurmerken geplaatst, als het initiatief 

gecertificeerd is.  

De verschillende milieukenmerken 

EU-logo Sinds 1 juli 2010 is er door de Europese Unie een officieel logo ontwikkeld dat 
aangeeft of een product biologisch is. Dit 'EU-blad'-logo staat op alle producten die 
biologisch zijn volgens de Europese wetgeving. Het voordeel is dat alle Europese 
producten en producten die naar Europa worden geïmporteerd met dit logo voldoen 
aan de 'EU-verordening van biologische producten'. Voor meer informatie, zie: 

Certificering (skal.nl). 
 
Biologisch-dynamisch Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische 
landbouwbedrijven en de daaruit verwerkte producten. Bij biologisch-dynamische 
teelt is er naast de zorg voor voedingsmiddelen aandacht voor de bedrijfsomgeving, 
zoals het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en sociale en economische 
vernieuwingen.  Voor meer informatie, zie: Keurmerk | Stichting Demeter. 

 
De EKO keurmerken 
Wat is EKO - EKO (eko-keurmerk.nl) 
 
EKO voor horeca 
Horeca - EKO (eko-keurmerk.nl) 
Het EKO-keurmerk Horeca is gebaseerd op het percentage biologische producten op de totale inkoop. 
Het gouden keurmerk krijgen restaurants als ze 80 tot 100 procent biologisch inkopen. Voor zilver is 
dat 50 tot 80 procent en voor brons 20 tot 50 procent. Er is ook nog een speciale vermelding: 100% 
Goud! 

 

 
EKO voor winkels  
Het EKO-keurmerk Winkel is bedoeld voor retailbedrijven met een substantieel aandeel in biologische 
voeding. Een winkel mag het EKO-keurmerk voeren als het assortiment levensmiddelen voor meer dan 
90% biologisch gecertificeerd is en extra inspanningen op het gebied van verduurzaming aantoonbaar 
zijn. 
 
 

https://www.iedereenisgoedvolk.nl/foodvolk
https://www.skal.nl/certificeren/handel/bedrijf/certificering
https://www.stichtingdemeter.nl/keurmerk
https://eko-keurmerk.nl/wat-is-eko
https://eko-keurmerk.nl/horeca


3 
 

 
EKO voor producten  
Veel consumenten hechten waarde aan duurzaam voedsel. Het EKO-keurmerk geeft aan dat een 
product gecontroleerd biologisch is en bovendien afkomstig is van een bedrijf dat extra aandacht 
besteedt aan duurzaamheid.  
 

 

 
 
Info gebaseerd op wat we hebben doorgekregen van de ondernemers zelf 
NB. Wij hebben hier de informatie gepubliceerd zoals we die hebben doorgekregen van de 
ondernemers zelf, we zijn geen controlerende instantie. Heeft u aanvullingen, wijzigingen of een 
duurzaam initiatief op het gebied van voeding dat nog niet op deze lijst staat, stuur dan een mail naar: 
info@goed-volk.net. 

 
WINKELS VOOR VOEDING 
Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-keurmerk 
Odin 
Traaij 53, Driebergen 
www.odin.nl 
 

Supermarkt met alleen biologische 
voeding en verzorgingsproducten. 
Alle Odin winkels hebben het EKO-
Keurmerk en verkopen producten 
met o.a. het EKO keurmerk, 
Demeter en biologische keurmerk.  

 
Natuurvoeding Doorn 
Kampweg 30-30A, Doorn 
www.natuurvoedingdoorn.nl 
 

Natuurvoedingswinkel, alleen 
verkoop biologische en 
biodynamische voeding en 
verzorgingsproducten. 
Verkoop van verschillende 
keurmerken die de 
productkwaliteit wettelijk 
verzekeren van een natuurlijke, 
biologische en ecologische 
afkomst.  

Slager Ben 
Kampweg 38, Doorn 
www.slagerben.nl 
 

Biologisch vlees en scharrelvlees 
uit de regio. SKAL gecertificeerd; 
officieel Europees keurmerk voor 
biologisch vlees.   

Lekker 
Traaij 64 Driebergen 

Culinaire winkel, deel van de 
producten is lokaal en/of 

Geen milieu-keurmerk 

mailto:info@goed-volk.net
http://www.odin.nl/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.natuurvoedingdoorn.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3FA7n3MsirP5eIL0cHMDqu
http://www.slagerben.nl/
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www.lekkerdriebergen.nl biologisch. Vlees, verse maaltijden, 
kookworkshops. 

Maarnse Slagerij 
Tuindorpweg 49, Maarn 
www.maarnseslagerij.nl/ 
 

Lokaal vlees voor verkoop en 
catering 
 

Geen milieu-keurmerk 

Gildeslager Marlet 
Traay 97, Driebergen 
www.marlet.gildeslager.nl 
 

Varkens zijn opgegroeid op een 
biologische boerderij, met 
krulstaart, zonder preventieve anti-
biotica. De kippen zijn antibiotica-
vrij opgegroeid zonder groei 
bevorderaars. Lokaal lamsvlees. 

Geen milieu-keurmerk 

 
BOERDERIJ STALLETJES, BOERDERIJWINKELS EN 
LANDGOEDWINKELS 
Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-

keurmerk 
De Hondspol 
Gooyer Wetering 22-24, Driebergen 
https://dehondspol.nl/de-winkel 
 

Biodynamische zorgboerderij en 
winkel met biologische groenten 
van eigen land en zuivelmakerij. 
Biologisch vlees en biologisch brood 
van de Veldkeuken. 
Demeter en SKAL keurmerk. 

 
 

Boerderij Zuylestein 
Rijksstraatweg 1, Leersum 
www.melkgeitenhouderijzuylestein.nl 
 

Biologische melkgeitenhouderij 
(geitenkaas, geitenvlees, 
geitenzeep). 
SKAL biologisch keurmerk en BGA 
erkenning (voor lokale producten), 
voor meer info over de BGA 
erkenning; zie website  

 

Buurderij van Driebergen 
Ophaalpunt van de producten:  
Traay 12, Driebergen.  
Elke zaterdag tussen 11.30 en 13.00. 
www.boerenenburen.nl 
 

Boeren en Buren verzamelt en 
verkoopt verse producten van 
lokale boeren: groenten, fruit, 
vlees, eieren, zuivel, brood, honing. 
De broden van Lavett zijn SKAL 
gecertificeerd, de zuivel en het kaas 
van Miltenburg is biologisch, de 
appels en peren van Merkens zijn 
biologisch.  

SKAL keurmerk 
geldt alleen voor de 
broden van Lavett

 

Landgoedwinkel Kraaybeekerhof 
Diederichslaan 25a, Driebergen 
www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/ 
landgoedwinkel 
 

Landgoedwinkel met seizoen 
groenten en kruiden van eigen 
land. Alle groenten en kruiden zijn 
Biodynamisch; keurmerk Demeter 

 

http://www.lekkerdriebergen.nl/
http://www.maarnseslagerij.nl/
http://www.marlet.gildeslager.nl/
https://dehondspol.nl/de-winkel
http://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/%20landgoedwinkel
http://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/%20landgoedwinkel
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Kaasmakerij Huig van de Graaf 
Langbroekerweg 15A, Doorn 
Voor openingstijden winkel, ga naar: 
https://speciaalkaas.nl/winkel/ 

Kaas gemaakt van melk uit de regio. 
De melk wordt ook verkocht. Deel 
van de kazen is biologisch, zelf even 
navragen in de winkel. Geen 
gebruik van 
conserveringsmiddelen.   

 
Moestuin Landgoed Sterkenburg 
Langbroekerdijk 10b, Driebergen 
http://www.natuurlijksterkenburg.nl/ 

Verkoop: aan abonnementhouders (€ 

90 per seizoen). Contact Chris van 

Tongeren 06 55 79 34 

56, info@natuurlijksterkenburg.nl 
 

Lokale, onbespoten groente en 
kruiden uit de historische moestuin 
van het landgoed. 

Geen milieu-
keurmerk 

Zorgboerderij de Toekomst 
https://boerderijdetoekomst.nl 
Verkoop op woensdag van 10.30-
12.00 uur via marktkraam bij de 
Dorpskerk in Maarsbergen.  
 

Verkoop via de marktkraam van 
lokale, verse groenten, eitjes, kaas 
en andere seizoens-producten. De 
eitjes zijn biologisch. In de 
toekomst ook verkoop op de 
boerderij. Via de App 
MijnBoerderijtje kan je je je eigen 
moestuin beheren; jouw groenten 
worden door de medewerkers echt 
verbouwd en geoogst. 

Geen milieu-
keurmerk 

Zorgboerderij Nieuw Rijsenburg 
Langbroekerdijk 2, Driebergen 
Verkoop op woe, don en vrij van 
10.30-12.00 en 13.30-15.00 uur. 
https://www.lievegoed.nl/locaties/ 
lievegoed-nieuw-rijsenburg 
 

Onbespoten groente en fruit uit 
eigen tuin. Eieren van eigen kippen. 

Geen milieu-
keurmerk 

Kaasboerderij de Grote Katwinkel 
Buurtweg 38/38a, Leersum 
Zie voor openingstijden winkel: 
www.dekatwinkel.nl 
 

Verkoop van kaas van melk van 
eigen koeien. Rauwmelkse kaas; 
voller van smaak en ambachtelijk 
bereid. Niet gepasteuriseerd. 
 

Geen milieu-
keurmerk 

Het Groentelab 
Landgoed Beukenrode 
Beukenrodelaan 2D, Doorn 
https://cloo-leyn.nl 
 

Lokale, vaak biologische voeding uit 
eigen voedselbos, moestuin en bij 
biologische en lokale boeren uit de 
buurt.  
 

Geen milieu-
keurmerk 

IJsboerderij Vrede Rust 
Gooyer wetering 10, Driebergen-
Rijsenburg 
www.ijsboederijvrederust.nl 

Lokaal boerderij-ijs (van koeien van 
eigen land), nauwelijks gebruik van 
kunstmest in plaats daarvan klavers 
en kruiden, eigen geteeld 
krachtvoer voor de koeien.   

Geen milieu-
keurmerk 

https://speciaalkaas.nl/winkel/
http://www.natuurlijksterkenburg.nl/
mailto:info@natuurlijksterkenburg.nl
https://www.lievegoed.nl/locaties/
https://cloo-leyn.nl/
http://www.ijsboederijvrederust.nl/
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Fruitbedrijf van Arkel 
Amerongerwetering 1, Leersum 

Boerderij-stalletje met lokale 
aardappelen, appels, kersen, peren 
en pruimen van het eigen land. 

Geen milieu-
keurmerk 

Meyenhorst Fokkerij en 
boerderijwinkel 
Griftdijk 13, Maarsbergen 
Zaterdag open van 10.00-16.00 uur. 
Geen website. 

Boerderijwinkel met vlees van 
eigen dieren (antibiotica-vrij), 
eieren, zuivel en streekproducten. 

Geen milieu-
keurmerk 

Lokale scharreleieren 
Kersweg 36, Amerongen 
 

Lokale scharreleieren Geen milieu-
keurmerk 

Heuvelrug Noten en zuidvruchten 
Eindseweg 17B, Overberg 
https://www.heuvelrug-
notenenzuidvruchten.nl/particulier/ 
Winkel is geopend op vr van 13-16 en 
za van 9-12 uur. 
 

Verkoop van honing en ijs uit de 
regio. En varkensvlees en kalfsvlees 
uit eigen stal (onder de naam Hello 
Veal). Ook webshop. 

Geen milieu-
keurmerk 

Melktap Kronenburgh 
Gooyer Wetering 8, Driebergen 
https://melktapkronenburgh.com 
 

Zuivelproducten (yoghurt, vla, 
melk) van eigen koeien, ook 
verkoop diverse streek-producten. 

Geen milieu-
keurmerk 

Proefland 
De Venen 11, Maarn 
https://www.proef.land 
 

Boerderijwinkel met lokaal vlees en 
lokale scharreleieren, mosterd, 
kaas, limonade en jam. 

Geen milieu-
keurmerk 

Maatschap van Os 
Pittesteeg 8, 3941 PV Doorn 

www.vanos-limousinvlees.nl 

Boerderijwinkel met Limousin vlees 
van eigen koeien die hun hoorns 
nog hebben. Geen kunstmest en 
geen preventieve antibiotica. 
Kringloop-landbouw. De koeien 
eten gras, mais en graan dat op 
eigen bedrijf verbouwd wordt. 

Geen milieu-
keurmerk 

Rodenberg 
Engweg 40, Driebergen 
Contant betalen, of geld overmaken.  
 

Boerderij-stalletje met eieren van 
eigen kippen en 
aardappelen/appels uit de regio. 

Geen milieu-
keurmerk 

Landwinkel Weistaar 
Rottegatsteeg 6, Maarsbergen 
www.weistaar.nl 

De Landwinkel verkoopt kaas uit 
Leersum, rest van de producten 
komen bijna allemaal uit 
Nederland. 

Geen milieu-
keurmerk 

Engweg 78 Driebergen 
Verkoop op zaterdag van 10.00-16.00 
uur 

Onbespoten eetbare (en sier-) 
pompoenen en zoete aardappels 
van eigen land. 
 

Geen milieu-
keurmerk 

 
 
 

https://www.heuvelrug-notenenzuidvruchten.nl/particulier/
https://www.heuvelrug-notenenzuidvruchten.nl/particulier/
https://melktapkronenburgh.com/
https://www.proef.land/
http://www.vanos-limousinvlees.nl/
http://www.weistaar.nl/
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BLOEMENPLUKTUINEN 
Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-

keurmerk 
Bloemenpluktuin Kraaybeekerhof 
Diederichslaan 25a, Driebergen 
www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/ 
bloemenpluktuin 
 

Biologisch dynamische bloemen uit 
de bloemenpluktuin.  
De bloemen zijn biologisch 
dynamisch: Demeter Keurmerk 

 

Plukatelier 
Zandweg 15, Leersum 
Bezoek alleen op afspraak 
www.plukatelier.nl  
 

Natuurvriendelijk geteelde 
bloemen op de Utrechtse 
Heuvelrug en webshop. 
 

Geen milieu-
keurmerk. 

Bartiméus Historische Theetuin 
Driebergsestraatweg 44, Doorn 
https://bartimeus.nl/dagbesteding-
en-logeren/historische-theetuin 
Verkoop 1 april tot 1 november op 
woe/za/zo 11.30-16.30 uur. 
 

Historische moestuin; verkoop van 
bloemen uit de eigen tuin. Pluktuin; 
je mag zelf de bloemen 
plukken/oogsten. Geen kunstmest 
en geen bestrijdings-middelen 
gebruikt.  

Geen milieu-
keurmerk 

Moestuin Landgoed Sterkenburg 
Langbroekerdijk 10b, Driebergen 
http://www.natuurlijksterkenburg.nl/ 

Verkoop: aan abonnementhouders (€ 

90 per seizoen). Contact Chris van 

Tongeren 06 55 79 34 

56, info@natuurlijksterkenburg.nl 
 

Lokale, onbespoten bloemen uit de 
historische moestuin van het 
landgoed. 

Geen milieu-
keurmerk 

 
CATERING 
Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-keurmerk 
Streekplanck (Driebergen) 
Streekplanck bestellen via: 
info@streekplanck.nl  
0615528334 
https://streekplanck.nl 
 

Borrelplank met lokale producten 
en seizoens-voeding 
 

Geen milieu-keurmerk 

Foekje's Eko Food  
Leersum  
www.foekjesekofood.nl  
 

Biologische catering voor feest, 
cursus of evenement (foodtruck). 
Geen keurmerk, voeding is wel 
voor zeker 95% biologisch  

Geen milieu-keurmerk 

Het Groentelab 
Landgoed Beukenrode 
Beukenrodelaan 2D, Doorn 
https://hetgroentelab.nl/catering/ 

Catering met lokale, vaak 
biologische voeding uit eigen 
voedselbos, moestuin en bij 
biologische en lokale boeren uit 
de buurt.  

Geen milieu-keurmerk 

http://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/%20bloemenpluktuin
http://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/%20bloemenpluktuin
http://www.plukatelier.nl/
https://bartimeus.nl/dagbesteding-en
https://bartimeus.nl/dagbesteding-en
http://www.natuurlijksterkenburg.nl/
mailto:info@natuurlijksterkenburg.nl
mailto:info@streekplanck.nl
https://streekplanck.nl/
http://www.foekjesekofood.nl/
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ANTI VOEDSELVERSPILLING 

Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-keurmerk 

Too Good to Go App 
www.toogoodtogo.nl 
 

App Anti-voedselverspilling. 
Eten dat over is bij regionale 
supermarkten, bakkers, 
restaurants wordt verkocht 
via de Too Good To Go App.  

Geen milieu-keurmerk 

Initiatiefneemster is de Driebergse 
Marjolein Tiemens.                     
Zie voor verkooppunten: 
https://bijenwasdoeken.com 

Een bijenwasdoek is een 
duurzaam alternatief om 
voedsel te bewaren. 

Geen milieu-keurmerk 

Koek en Ei  
Hoofdstraat 113, Driebergen 
https://www.koekeneidriebergen.nl 

Koffietentje en lunch, anti-
voedselverspilling. Ze bieden 
een (on)Beperkt Houdbaar 
soep aan die gemaakt is van 
onverkocht voedsel uit de 
Albert Heijn. Biologische 
appeltaart en -sapjes. 

Geen milieu-keurmerk 

 
ZELFOOGSTTUINEN/ 
BIOLOGISCH COOPERATIEVE TUINEN 
Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-

keurmerk 
Zelfoogsttuin Kraaybeekerhof 
Diederichslaan 25a, Driebergen 
https://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/ 
zelfoogsttuin 
 

Lokale en biodynamische 
zelfoogsttuin, met 
biodynamische groenten. 
Demeter gecertificeerd. 

 

Buurtmoestuin Groentehoek 
Groenhoek 73, Driebergen 
bel 06-28422844 of mail naar info@lgs-
driebergen.nl voor info en aanmelding 
www.groentehoek.wordpress.com 
 

Buurtmoestuin om op 
biologische wijze groenten, 
fruit en kruiden te 
verbouwen. 
 

Geen milieu-keurmerk 

A Rocha dorpsakker de Parel 
Holleweg 37 Amerongen 
https://www.arocha.nl/nl/dorpsakker-de-
parel/ 
Verse groenten of bloemen te koop op 
di/vrij/zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Bij vragen over een groenten-
abonnement, mail: 
esther.gijsbertsen@arocha.org 
 

Ecologische moestuin 
(onbespoten groenten) en 
voorbeeld Heuvelrugtuin 
 

Geen milieu-keurmerk 

Tuinderij Steef en Eef 
Gooyerdijk 2, Leersum 
https://www.steefeneef.com  

Kleinschalige, natuur-
inclusieve moestuin met 
zoveel mogelijk lokale 

Geen milieu-keurmerk 

http://www.toogoodtogo.nl/
https://bijenwasdoeken.com/
https://www.koekeneidriebergen.nl/
https://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/
mailto:info@lgs-driebergen.nl
mailto:info@lgs-driebergen.nl
http://www.groentehoek.wordpress.com/
https://www.arocha.nl/nl/dorpsakker-de-parel/
https://www.arocha.nl/nl/dorpsakker-de-parel/
mailto:esther.gijsbertsen@arocha.org
https://www.steefeneef.com/
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producten. Groenten, 
kruiden, fruit en 
huisgemaakte 
boerderijproducten. 

Bartiméus Historische Theetuin 
Driebergsestraatweg 44, Doorn 
https://bartimeus.nl/dagbesteding-en-
logeren/historische-theetuin 
Verkoop 1 april tot 1 november op 
woe/za/zo 11.30-16.30 uur. 
 

Historische moestuin; 
verkoop van groente, fruit 
en bloemen uit de eigen 
tuin. Pluktuin; je mag zelf 
oogsten. Geen kunstmest en 
geen bestrijdings-middelen 
gebruikt.  

Geen milieu-keurmerk 

Landgoed Zuylestein 
Rijksstraatweg 11, Leersum 
Verkoop op vr, za en zo van 11.00-16.00 
https://www.landgoed-zuylestein.nl/van-
het-land/ 

Verkoop van groenten en 
vruchten uit eigen moestuin 
en boomgaard, eieren, jam, 
brood en vlees van eigen 
bosvarkens. Zonder 
kunstmest en zonder 
bestrijdingsmiddelen. 
 

Geen milieu-keurmerk 

Kasteel Amerongen 
Drostestraat 20, Amerongen 
https://kasteelamerongen.nl 

Tijdens openingstijden 
kasteel: verkoop groenten 
en aardappelen uit eigen 
moestuin, te vinden op de 
tafel in het muziekhuisje. 
Sap uit eigen tuin wordt 
verkocht in de winkel. 
Onbespoten, geen 
bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. 

Geen milieu-
keurmerk. 

 

HORECA 
Naam en adres Duurzaamheidsinf

o 
Milieu-
keurmerk 

Theetuin Kraaybeekerhof 
Tussen 1 april en 1 oktober elke vr en za 
geopend 
www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/theetuin
/ 
 

Soep en thee uit de eigen 
biologische/ biodynamische 
tuin. Tosti`s met brood uit 
de Veldkeuken. Al het eten 
is biologisch, vegetarisch en 
zoveel mogelijk 
biodynamisch. Demeter 
gecertificeerd. 

 

https://bartimeus.nl/dagbesteding-en
https://kasteelamerongen.nl/
http://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/theetuin/
http://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/theetuin/
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Antropia, cultuur en congrescentrum 
Hoofdstraat 8, Driebergen 
https://www.antropia.nl 
NB bel van tevoren even 0343-531 818, 
soms is Antropia verhuurd voor congressen 
of evenementen. 

Lunch en koffie/thee/gebak. 
Uitsluitend biologische en 
bio-dynamische 
streekgerechten. Koploper 
duurzaamheid. 

 
Voor meer info over 
Green Key, zie 
www.greenkey.nl. 

Restaurant Landgoed Zonheuvel Doorn 
Amersfoortseweg 98, Doorn 
https:landgoedzonheuvel.nl 
 

Ontbijt, lunch, diner. De 
keuken van het restaurant 
maakt gebruik van lokale 
voeding uit de omgeving, 
zoveel mogelijk biologisch 
en onbespoten groenten, 
fruit en kruiden uit de eigen 
moestuin.  

Voor meer info over 
Green Key, zie 
www.greenkey.nl

 

Groenland 
Hoofdstraat 155, Driebergen 
https://www.restaurantgroenland.nl 

Restaurant met seizoens-
ingrediënten in de hoofdrol. 
Deels lokale producten en 
deels biologisch. Een deel 
van de 
producten/ingrediënten is 
biologisch gecertificeerd 

Geen milieu-
keurmerk 

Bij Frouke 
Dorpsstraat 31, Doorn 
https://www.bijfrouke.nl 
 

Koffietentje en catering met 
zoveel mogelijk lokale 
producten en deels 
biologisch. Zuivel is van de 
Hondspol (biologisch-
dynamisch keurmerk). 

De zuivel heeft het 
Demeter keurmerk: 

 
Horeca bij Boekhandel Jacques Baas 
Traay 4c, Driebergen 

www.boekhandeljacquesbaas.nl 
 

Biologische koffie, thee en 
chocolade. Gebak is deels 
biologisch (van de 
Veldkeuken). Drankjes 
zoveel mogelijk biologisch. 
Inkoop zoveel mogelijk 
lokaal. Verkoop biologische 
koffie, thee en chocolade en 
biologisch-gecertificeerd 
gebak van de Veldkeuken. 

Geen milieu-
keurmerk 

Brasserie BUUT 
Kampweg 22, Doorn 
www.brasseriebuut.nl 
 

Restaurant voor lunch, 
borrel en diner. Keuken 
gebruikt hoofdzakelijk verse 
(seizoen)producten uit de 
Utrechtse Heuvelrug, veelal 
biologisch. Tevens verkoop 

Geen milieu-
keurmerk 

https://www.antropia.nl/
http://www.greenkey.nl/
https://www.restaurantgroenland.nl/
https://www.bijfrouke.nl/
http://www.boekhandeljacquesbaas.nl/
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luxe voedselwaren van 
Nederlandse bodem met 
een duurzaam verhaal 
(producten met minder CO2 
uitstoot, circulair, uit de 
regeneratieve landbouw, 
minder voedselverspilling).  

Landgoed Zuylestein 
Rijksstraatweg 11 
3956 CH Leersum 
Terras hele jaar open op vr (11-16), za (11-
15), en zo (11-16 uur). 
https://www.landgoed-zuylestein.nl/van-
het-land/ 

Terras is open voor een 
hapje en een drankje met 
producten uit eigen 
moestuin en boomgaard. 

Geen milieu-
keurmerk 

 

 
CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN 

Naam en adres Duurzaamheidsinfo Milieu-keurmerk 

Academie Kraaybeekerhof 
Locatie van de opleiding: 
Kraaybeekerhof 
Diederichslaan 25a, Driebergen 
https://kraaybeekerhof.nl 
 

Diverse cursussen en 
opleidingen: Natuurvoedings-
kunde, moestuincursus 
(biodynamisch tuinieren), 
Permacultuur, Natuurvoeding 
in een notendop. De opleiding 
werkt met (voeding uit) de 
biodynamische landbouw, 
Demeter gecertificeerd. 

 

Regeneratieve boerderij 
‘Schevichoven’ 
Middelweg 85, Leersum 
www.schevichoven.nl 

Rondleidingen (ook voor 
particulieren) en kennisdeling 
over regeneratieve landbouw; 
een duurzame nieuwe vorm 
van landbouw waarbij 
economie en ecologie hand in 
hand gaan. 

Geen milieu-keurmerk 

Our Human Nature 
www.ourhumannature.co/sovieja-
natural-farming/ 

Workshop Natural farming; 
natuurlijke landbouw zonder 
bemesting en 
ongediertebestrijding. Voor 
particulieren en kleinschalige 
kwekers/boeren. 

Geen milieu-keurmerk 

Plukatelier 
Zandweg 15, Leersum 
Bezoek alleen op afspraak 
www.plukatelier.nl  

Online cursus ‘Tot bloei’; over 
het oogsten van 
zelfgekweekte bloemen, 
succesvol zaaien en stekken.  
 

Geen milieu-keurmerk 

 
 
 
 

https://kraaybeekerhof.nl/
http://www.schevichoven.nl/
http://www.ourhumannature.co/sovieja-natural-farming/
http://www.ourhumannature.co/sovieja-natural-farming/
http://www.plukatelier.nl/

