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*biologisch wil zeggen geprodu-
ceerd volgens de volgende normen:

eko  Biologische producten zijn herkenbaar aan het 
EKO-keurmerk. Ze worden geteeld zonder kunstmest 
en chemische bestrijdingsmiddelen en bevatten geen 
chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen 
en conserveringsmiddelen. De biologische landbouw 
staat voor behoud van milieu, natuur, landschap en 
het welzijn van dieren. Deze normen gelden in de 
hele Europese Unie. Biologische producten worden 
gecontroleerd door Skal, de door de Nederlandse 
overheid aangewezen controleorganisatie.

skal   Skal (sinds 1985) is een onafhankelijke, interna-
tionaal opererende organisatie die er op toeziet dat 
het gehele productieproces van biologisch geteelde 
producten op de voorgeschreven, verantwoorde 
manier verloopt. Gebeurt dat, dan certificeert Skal 
de productiemethode en mag het product worden 
voorzien van het EKO-keurmerk. Dit EKO-keurmerk 
geeft de consument de garantie dat het product 
voldoet aan de strenge eisen van de biologische 
landbouwmethode.

demeter   De biologisch-dynamische (BD) land-
bouw komt voort uit de antroposofie. Een levensvisie 
die begin 20ste eeuw door Oostenrijkse filosoof 
Rudolf Steiner is ontwikkeld. De antroposofie gaat 
uit van de samenhang tussen plant, dier, bodem en 
kosmos. Aardse en kosmische krachten worden in de 
BD-landbouw optimaal gebruikt. Ze streeft naar een 
kringloop van eigen voer en eigen mest. Daarnaast 
moeten licentiehouders voldoen aan de EU-normen 
voor de biologische productiemethode.
Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar 
aan het Demeter-kwaliteitskeurmerk; de controle 
wordt uitgevoerd door Skal en de Vereniging voor 
Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding 
(BD-Vereniging).

globalgap en nop usda   Nautilus streeft 
ernaar om alle aangesloten bedrijven GlobalGAP en 
NOP USDA te certificeren. Voor de bestaande bedrij-
ven geld dat ook, bij de nieuwe leden wordt deze 
certificering zo snel mogelijk gerealiseerd. Nautilus 
vindt het belangrijk om alle markten met alle pro-
ducten te kunnen bedienen. Het bezit van de juiste 
keurmerken maakt je flexibel op deze markten.
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Lekker Lokaal Houten 
direct van de boer :  
een overzicht van voedsel- 
producenten uit de streek. 
Om te helpen op een duur- 
zame manier te leven, door 
lekkere producten dichtbij 
huis te kopen. We hopen dat 
deze info Houtenaren veel 
plezier geeft bij het ontdek-
ken van voedsel van dichtbij.

Nieuw Slagmaat
Boerderijwinkel 

Producten
Appels, peren, kersen, aardbeien, 
pruimen, aardappels, seizoensgroen-
ten, yoghurt, karnemelk, kwark, 
boter, diverse soorten boerenkaas, 
smeer- kruiden- en geitenkaas,  
scharreleieren, huisgemaakt appel-
sap, dubbelsappen, stoofpeertjes  
op sap, rozenbottelwijn en -jam, 
zelfgemaakte jam, pompoenen, 
kalebassen (Milieukeur)

Marsdijk 5  I  3981 HE  Bunnik
030 - 63 715 39  I  hvdmaat@hetnet.nl

Van der Grift
Fruitbedrijf met boerderijwinkel

Producten
Aardappelen, groente, eieren, appels, 
peren, fruit van het seizoen (zoals 
aardbeien, kersen en pruimen - ook 
ingemaakt), fruitsappen, appelmoes, 
gestoofde peren, appeltaart, kaas 
en zuivel, rundvlees uit de Krom-
merijnstreek (vers en diepgevroren), 
klompen, kinderspeelgoed, groot 
verpakt ijs, wijn, cadeaumanden, 
cadeaubonnen

Overeindseweg 35  I  3439 LP Nieuwegein
030 - 63 729 57  I  fruitbedrijfvandergrift.nl

Rijnveld
Boerderij 

Producten
Aardappels (‘Rijnveld pieper’) en 
kersen. Zomeraardappel Frieslander en 
Lekkerlander, winteraardappel Redstar, 
Meerlander Bildtstar en Maritiema

Op de vruchtbare rivierkleigrond groei-
en lekkere tafelaardappels, oftewel 
piepers. Al drie generaties lang teelt 
de familie Blitterswijk op landgoed 
Beverweert dit oude volksvoedsel.

Beverweerdseweg 67  I  3985 RC  Werkhoven
0343 - 55 13 55  I  derijnveld-pieper.nl

Brassica
Tuin

Producten
Diverse soorten groenten, seizoens-
fruit (appels, peren en zachtfruit),  
honing, jam, vruchtensappen,  
ingelegd zuur, chutney (biologisch)

Brassica is een vijftig jaar oude moes-
tuin van een halve hectare groot met 
boomgaard, bloementuin, kruiden-
tuin en bijenstand, grenzend aan een 
natuurgebied, de griend.  

Jonkheer Ramweg 31  I  3998 JR  Schalkwijk
06 - 29 42 13 46  I  tuin-brassica.nl

De Kersenhut
Landwinkel en schenkerij

Producten
Naast een uitgebreid winkelassorti-
ment wordt eigen fruit, jams, stroop 
en vruchtensappen verkocht; ook 
regioproducten als groenten, kaas, 
boter, eieren en honing (kersenpro-
ducten zijn Erkend streekproduct)

Voor high tea, boerenlunch, cadeau-
pakketten en kerstpakketten met 
streekproducten kan men terecht.

Groenewoudseweg 18  I  3945 BC  Cothen
0343 - 56 27 99  I  dekersenhut.nl 

Bouwlust
Fruitboerderij

Producten
Een ruime keuze aan appels en peren 
en daarnaast citrusfruit, aardappelen, 
uien, vruchtensappen, fruitcadeau’s, 
haardhout en zomerfruit

De monumentale boerderij is al 
jaren een begrip in de regio Utrecht. 
In de boerderij vindt u een sfeervol 
ingerichte verkoopruimte met de 
heerlijkste, eerlijke streekproducten.

Provincialeweg 80  I  3981 AS  Bunnik
030 - 66 688 61  I  fruitaanhuis.nl 

De Brienenshof
Kaasboerderij

Producten
Veel soorten boerenkaas en gei-
tenkaas, melk, karnemelk, yoghurt, 
boter, eigeren, ijs, servies, cadeaupak-
ketten en diverse streekproducten

De Brienenshof is aangesloten bij 
Terecht Anders. Op aanvraag kan een 
picknick, kanotocht, puzzeltocht of 
rondleiding door het boerenbedrijf 
verzorgd worden.

Ossenwaard 13  I  3945 PG  Cothen
0343 - 56 26 62  I  debrienenshof.nl 

De Ossenwaard
Kaasboerderij

Producten
Diverse soorten boerenkaas van 
koeien, geiten en schapen (met en 
zonder kruiden), boter, eieren en  
karnemelk (keurmerk Boerenkaas)

In het bakhuis en de oude omge-
bouwde wagenschuur uit 1810 is een 
permanente tentoonstelling te zien 
met historische landbouwwerk-
tuigen, gereedschap en keukengerei.

Molenspoor 6  I  3985 SH  Werkhoven
0343 - 56 13 61  I  de-ossenwaard.nl

Vernooy Kersen
Fruitteeltbedrijf

Producten
Diverse soorten kersen

De hoogstamboomgaard met  
vijftien oude kersenrassen is een  
waar agrarisch monument. 
De kersenteelt is in de Kromme  
Rijnstreek nog springlevend:  
men kan kersen vers uit de boom-
gaard kopen of het Kersenfestival 
bezoeken (elk jaar eind juni).

Groenewoudseweg 18  I  3945 BC  Cothen
0343 - 56 13 16  I  kersen.nu 

De Vliert
Minicamping

Producten
Er worden allerlei producten uit de 
streek verkocht, zoals appels, peren, 
eieren en aardappels. Verder in het 
seizoen ook pruimen, aardbeien, 
kersen en zonnebloemen,  
eigengemaakte jam en fruitsappen.

Als één van de weinige in Nederland 
vindt de verkoop plaats via een 
fruitautomaat.

Rijsbruggerweg 2  I  3981 HN  Bunnik
06 - 41 51 85 81  I  campingdevliert.nl 

De Lindeboom
Landwinkel

Producten
Aardappelen, boerenkaas, eieren, 
fruit (appels, kersen, peren, pruimen), 
groente, honing, jam, sappen, zuivel 
en rundvlees van het Rijnrund

In de winkel (die staat bij de oude 
doorrijschuur ‘de laetste stuyver’ en de 
eeuwenoude lindeboom) zijn eigen- 
en streekproducten, fruitmanden, ca-
deaumanden en bedrijfsfruit te koop.

Beusichemseweg 22  I  3779 MJ  ‘t Goy
06 - 53 51 89 50  I  landwinkeldelindeboom.nl 

Mallorca
Tuinbouwbedrijf

Producten
Aardappelen, groenten en fruit 
(biologisch)

Schonauwenseweg 6bis  I  3994 MC  Houten
06 - 26 14 49 00  I  hvdmaat@hetnet.nl

Zachtfruit Schalkwijk
Zachtfruitbedrijf van Garderen

Producten
Aardbeien, blauwe- rode- witte- en 
zwarte bessen, bramen, druiven, fram-
bozen, kersen, kruisbessen, pruimen 
(geteeld volgens Global-gap, Field to 
Fork en Nature Counts principes)

Servicestation Zachtfruit is (in samen-
werking met The Greenery) al twintig 
jaar gespecialiseerd in de teelt van  
rode bessen, bramen en frambozen.

Schalkwijkseweg 22  I  3998 LZ  Schalkwijk
030 - 60 123 37 I  zachtfruit.com

De Achterdijk
Plattelandwinkel

Producten
Fruit, vruchtensappen, eieren,  
aardappelen en groenten uit de 
streek, boter, kaas, melk, karnemelk, 
boerenijs, advocaat, rundvlees van 
het Rijnrund, yoghurt uit Cothen, 
meel van de molen in Werkhoven 
(Global-gap gecertificeerd)

De natuur wordt zoveel mogelijk in 
evenwicht gehouden.

Achterdijk 25  I  3981 HA  Bunnik
06 - 14 23 49 74  I  krommerijnfruit.nl 

Two Bee
Imkerij

Producten
Diverse soorten honing (biologisch)

Two Bee is een samenwerking van 
twee enthousiaste imkers waarbij 
op zeven plaatsen met veertig tot 
tachtig bijenvolken wordt geïmkerd. 
De honing komt uit de Krommerijn 
Streek en maakt deel uit van het Puur 
uit de Streek productenpakket.

Odijkseweg 68  I  3994 AT  Houten
030 - 63 739 39 I  imkerijtwobee.nl

Amelis’Hof
Tuinderij

Producten
Groente, kruiden, klein fruit, bloemen 
(biologisch-dynamisch)

Op landgoed Amelisweerd wordt de 
18e eeuwse moestuin van 1 ha bewerkt 
door tuinderij Amelis’Hof (voorheen 
De Aardvlo). Veel cultuurhistorische 
elementen zijn behouden of in ere 
hersteld, er is een kruidencirkel en er 
groeien druiven langs het hoofdpad.

Koningslaan 9a  I  3981 HD Bunnik
030 - 25 177 07  I  amelishof.nl 

Frans Wannooij
Imkerij

Producten
Honing zonder toevoeging van  
antibiotica

De imker heeft tien kasten met bijen 
van het Buckfast-ras. Deze bijensoort 
is bijzonder aangezien ze niet snel 
steekt. Het Buckfast-ras zou daarom 
zelfs in een woonwijk gehouden  
kunnen worden. 

Meerkoetweide 50  I  3993 EE  Houten
030 - 63 414 49  I   
frans_wannooij@hotmail.com 


