Ambassadeurs

REIS DOOR HET
LIEMERS LANDSCHAP
Op deze kaart staan alle streekgenoten en
ambassadeurs van de netwerkorganisatie Liemers
Trots. Streekgenoten zijn ondernemers die zelf
streekproducten produceren en/of verwerken in
hun bedrijf. Ambassadeurs zijn ondernemers die
de doelstelling van Liemers Trots ondersteunen
en daarnaast soms ook streekproducten
verkopen/gebruiken binnen hun bedrijf.
Scan onderstaande QR code om de interactieve
kaart op uw mobiele telefoon te openen.

33 B&B en Wellness
De Waalhoeve

34 Bio-Winkel
Gelders eiland

35 Brouwerij Hootch

36 Buitengoed
de Panoven

Heerlijk relaxen in uw privé
sauna of ontspannen tijdens een
duo-massage. Maak gebruik van
de Finse zoutsteen sauna, Turks
stoombad, jacuzzi, de infrarood
sauna of luxe douche.

Een biologische boerderijwinkel met een groot assortiment
bio producten. Verse groenten
en fruit, sap, stroop en kruidenierswaren ook van biologische
collega’s.

De brouwerij van Tolkamer. Bekend
om de bourbon infused Dark ale en
andere heerlijke bieren. Koop de
bieren bij verschillende streekgenoten of bestel online.

Ontdek de geschiedenis van
deze voormalige dakpan- en
steenfabriek uit 1850 die is omgetoverd tot industrieel erfgoed.
Een plek voor dagrecreatie met
overnachtingsmogelijkheden.

www.dewaalhoeve.nl
Ganzepoelweg 7, 6986 CM Angerlo
06 - 47 99 09 54

www.gelderseiland.com
Eltenseweg 1, 6915KA Lobith
06 - 53 51 61 77

www.brouwerijhootch.nl
Binnenweg 11, 6916 AS Tolkamer
0316 – 23 30 34

www.panoven.nl
Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar
0316 - 52 35 20
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37 Partycentrum
De Deel

38 De Rijnstrangen

Hét partycentrum voor bruiloften, bedrijfsfeesten, jubileumfeesten of familiefeest. Vier uw
feest in ons restaurant of in een
van de diverse zalen, terrassen
of in de Proeftuin.

In het natuurgebied de Gelderse
Poort ligt Camping en B&B de
Rijnstrangen. Een duurzame en
gastvrije camping met grote,
groene kampeerplaatsen en luxe,
landelijke appartementen.

www.partycentrumdedeel.nl
Didamseweg 13, 7037 DH Beek
0316 - 53 12 13

www.derijnstrangen.nl
Beuningsestraat 4, 6913 KH Aerdt
06 - 12 55 94 64
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39 De Versmuur

A12

In de Liemers zijn veel fietsroutes,
klompenpaden, musea en andere bezienswaardigheden. Scan de QR code voor een
overzicht van alle activiteiten in de Liemers.
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40 De Wellinghoeve

In een moderne verkoopautomaat
wordt dagelijks een breed scala
van Liemerse versproducten
verkocht. Van verse eieren,
zuivelproducten, boerenkaas en
sappen tot honing en mosterd.

De Wellinghoeve, camperplaatsen
en terras gelegen in het Rijnstrangengebied waar je tijdens
een prachtige wandeling of
fietstocht tot rust komt en kan
genieten van de lunchkaart.

www.deversmuur.nl
Heiliglandsestraat 3B
6923 PH Groessen 06 - 51 22 55 38

www.wellinghoeve.nl
Rijnstrangenweg 15
6923 SL Groessen 06 - 30 70 65 39
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Zien en doen

29

BABBERICH
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41 Het Boeren Hoekje

ZEDDAM

38

Onder de plataan vindt u het
gezelligste pleintje en onze
streekwinkel met B&B. Proef
het platteland tussen de middeleeuwse bouwstijl en geniet
van een boeren ijsje.

AERDT
PANNERDEN

13

HERWEN

AZEWIJN

Michiel en Ilse hebben droom
tot werkelijkheid gemaakt.
Ze zijn de trotse eigenaar van
een prachtige tweewielerzaak
vol met kwaliteitsfietsen en
fietsaccessoires.
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42 Liemers Fietsen
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Boerderijwinkels

‘S-HEERENBERG

GENDRINGEN
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1 Bakkerij Paul Berntsen
35

2 Buffelboerderij Arns

www.liemersfietsen.nl
Ploenstraat 11, 6921 PM Duiven
0316 - 26 13 37

LOBITH

43 Liemerse
Nieuwsbladen bv

NETTERDEN

9

3 De Groene Schuur

www.hetboerenhoekje.nl
Roggestraat 4, 6981 BK Doesburg
06 - 50 45 06 31

TOLKAMER

4 De Kaasstobbe

SPIJK

5 De Klaver
6 Dykhoeve Herwen

44 Ons Lokaal

Drie kranten met een onafhankelijke redactie die journalistieke
kwaliteit op lokaal niveau levert
met nieuws en verhalen over
inwoners, politiek, bedrijven en
verenigingen

In onze winkel vindt je (h)eerlijkste streekproducten van melk,
jam en muesli tot delicatessen
als wijn, bieren en luxe kaasjes.
Op ons terras serveren we een
drankje of een ijsje.

www.liemersenieuwsbladen.nl
De Uyterling 15, 6921 BS Duiven
0316 – 28 06 82

www.onslokaal.nl
Kastanjelaan 20, 7039 CC Stokkum
06 - 30 50 99 88

7 Fruitkwekerij van Schip
8 Grutterij-Molen De Hoop
9 Hof zum Walde
10 IJssalon Pisa

Horeca

Producenten

11 Kwekerij Gesthuizen
12 Landgoed Huis Sevenaer

20 Brasserie Een Mooie Dag

28 Boerderij Köning

13 Natuurkoeien Jos Bolk

21 Eet-Lokaal Café Restaurant & Zalen

29 Holleman vlees

14 Pluimveebedrijf Tomesen

22 Mobiele Eetheid

30 Landgoed De Houberg

15 Slagerij-worstmakerij Gerritschen

23 Partycentrum Plok

31 Liemers Lam

16 Tuinderij Bodemliefde

24 Proeflokaal Duiven

32 Vinkenhorst Angus Beek Farm

17 Van Tilburg Hortensia’s

25 Restaurant Zaal Thoen & Thans

18 Wijngoed Montferland

26 Social Foods

19 Wilting groente- & zachtfruit kwekerij

27 ‘t Centrum Reijmer

45 Papiermakerij
Doesburg
Papiermakerij Doesburg is
de ontmoetingsplaats voor
papierliefhebbers, kunstenaars
en creatieveling waar iedereen
papier kan komen scheppen.
De entree is gratis.

Versie maart 2022

www.papiermakerij-doesburg.nl
Ooipoortstraat 21, 6981 DS Doesburg
06 - 14 00 47 62

46 PuurZenZ
Een bijzondere cadeauwinkel
vol handgemaakte verzorgingsproducten, zeep, cadeaus, streekdelicatessen, kaarsen, geurkaarsen en kunst. Bijna allemaal
op 100% natuurlijke basis.

www.puurzenz.nl
Markt 11a, 6981 CJ Doesburg
06 - 43 47 74 59

47 Veerdienst Rheden
Dit voet-fiets veerpont verbind
fietsknooppunten 26 & 80 en
is de schakel tussen de Liemers
en Veluwezoom. Kijk dan op de
website voor de vaartijden. We
zien u aan de overkant.

www.veerdienstrheden.nl
Marsweg 6, 6988 BM Lathum
06 - 25 35 73 42

2 Buffelboerderij
Arns

Bakker Paul Berntsen is voornamelijk bekend van het Liemers
Liesje. Het koekje uit de Liemers,
gemaakt van tarwe uit de
Liemers, gemalen door Molen de
Hoop en gebakken door Paul.
Ontdek wat Paul nog meer bakt,
of in de bakkerij of in de online
broodshop.

Anita en Gert-Jan heten je van
harte welkom op Buffelboerderij Arns. De boerderij winkel
heeft een verscheidenheid aan
mozzarella, buffaletta, yoghurt
maar ook vlees is te koop direct
naast de boerderij. Een bezoek is
niet compleet zonder een buffel
knuffel.
www.brood-shop.nl
Kerkstraat 36
6941 AH Didam
0316 - 22 14 52

www.buffelboerderijzevenaar.nl
Kortslag 2
6903 PG Zevenaar
0316 - 33 43 69

Ferdinand en Lidy van Schip telen
verschillende soorten appelen en
peren op een milieuvriendelijke
manier. De appelen en peren
worden zowel direct aan consumenten als de handel verkocht.
Fruit wat niet geschikt is voor
consumptie wordt tot appel en
perensap verwerkt en verkocht.
www.dykhoeve.nl
Polderdijk 75
6914 KK Herwen
06 - 15 46 18 43

www.fruitteeltbedrijf-fvanschip.nl
‘s-Gravenwaard 1
6916 KB Tolkamer
06 - 50 53 82 18

12 Landgoed
Huis Sevenaer

11 Kwekerij
Gesthuizen
Bij Tuinderij Gesthuizen kweken
Ria en Jan de lekkerste groenten
en fruit in Didam en omstreken. In
de landwinkel kun je goed terecht
voor groente en fruit, perkplanten, zuivel en fruitschalen.

www.vantilburghortensia.nl
Zandweg 3
6923 BW Groessen
06 - 53 37 45 23
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met herkomst uit de Liemers
• Voldoen aan de strikte eisen
die Liemers Trots hieraan stelt
• Het hier aan verbonden keurmerk
‘Liemers Trots streekproduct’ mag alleen gevoerd
worden op producten die erkend zijn door Liemers Trots

www.deklaver.com
Bingerdenseweg 17
6986 CE Angerlo
0313 - 48 25 81

van de kennis over en het gebruik van deze streekproducten.
Aan het gezellige plein in Zevenaar vindt je IJssalon Pisa. Hier
wordt dagelijks vers ijs bereidt
door Coco met de verste en lekkerste ingrediënten uit de Liemers. In
de wintermaanden wordt er ook
een grote selectie aan chocolade
bonbons gemaakt.

LIEMERS TROTS
E-mail: info@liemerstrots.nl
www.liemerstrots.nl

Ontwerp en drukwerk: Sprong reclamestudio, Zevenaar

www.zuivelboerderijhofzumwalde.nl
Spijkerweg 3
6917 BH Spijk
06 - 51 90 51 35

www.ijssalonpisa.nl
Markt 67
6901 AJ Zevenaar
0316 - 78 25 55

14 Pluimveehouderij
Tomesen

15 Slagerij-worstmakerij Gerritschen

Maud en Roy Tomesen hebben
een modern leghennen bedrijf
met scharrelkippen. Eieren zijn
te koop in de automatenwinkel
bij het bedrijf, evenals honing en
diverse andere lokale producten.

Franz Gerritschen is een ouderwetse ambachtelijke slager waar
de volledige verwerking van runderen en varkens plaats vind. De
gezondheid, leeftijd en vetheid
van dieren zijn belangrijk in de
selectie voor het te verwerken
vlees. En dat proef je!

www.natuurkoeien.nl
52 Renbaan
6913 KL Aerdt
06 - 50 49 45 40

41 Kilderseweg
7007 GJ Doetinchem
06 - 12 24 84 50

16 Tuinderij
Bodemliefde
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20 Brasserie
Een Mooie Dag

21 Eet-Lokaal Café
Restaurant & Zalen

Frank en Ellen Wilting kweken
een aantal niche producten van
hoge kwaliteit. In de kassen
worden raapstelen, andijvie,
vlezige stamslaboon, aardbeien
en frambozen gekweekt onder de
slogan; “Wat Wilting maakt, dat
smaakt.” Op woensdagmiddag en
zaterdagochtend geopende voor
de verkoop.

Brasserie Een Mooie Dag is dé
plek waar je gastvrijheid echt beleeft. Patricia en Edwin genieten
er van hun gasten het gevoel van
Een Mooie Dag te geven. In de
open keuken werken ze uitsluitend met verse ingrediënten die
ze zoveel mogelijk uit de streek
halen. Van de bron direct naar het
bord, en dat proef je!
Iedere drie maanden wijzigen ze
hun menukaart, aangepast aan
het seizoen en de verkrijgbaarheid van de streekproducten.

Eet-Lokaal is dé horecazaak in het
centrum van Zevenaar met een
café, restaurant, 3 zalen en een
prachtige historische binnentuin
met een 150 jaar oude Moerbeiboom. Hier proef je wat regio de
Liemers te bieden heeft, geniet je
van zelfgemaakte taarten, lunch,
borrel en diner. Eet lokaal!
In het monumentale pand uit de
17e eeuw, op Landgoed Huis
Sevenaer is tevens gratis kunst
te bekijken.

www.brasserieeenmooiedag.nl
Remigiusplein 17
6921 BL Duiven
0316 - 25 35 46

UW SLAGERIJ

1927
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www.slagerijgerritschen.nl
Didamsestraat 3
6901 HA Zevenaar
0316 - 52 35 19

19 Wilting groente- &
zachtfruit kwekerij

Husselarijstraat 29
6924 AJ Loo
06 - 51 92 47 66

Liemers Trots is sinds 2010 de belangenorganisatie
voor producenten en verwerkers van ‘ambachtelijke’
streekproducten uit de Liemers en heeft als doel het bevorderen

10 IJssalon Pisa

G

www.huissevenaer.nl
Wittenburgstraat 11
(Parkeren Masiusplein)
06 - 53 40 12 30

Scan de QR code van het desbetreffende bedrijf voor het
actuele aanbod van streekproducten en openingstijden.

Sebastian is onze ecologisch
tuinder bij Tuinderij Bodemliefde.
Met een gezond voedselweb in
de bodem, een biodiverse plek,
zorg voor het water, geen gebruik
van chemicaliën en vele andere
factoren, worden de groenten
in onze tuin geproduceerd.
We bieden abonnementen aan op
wekelijkse groente- en eierenpakketten, maar ook losse groenten
te koop in onze boerderijwinkel.

Mobiele Eetheid van Ewald en
Johan is een cateringbedrijf en
kookstudio. Voornamelijk lokale
producten worden gebruikt voor
heerlijke en verassende gerechten.

www.eet-lokaal.com
Markt 25 (Wittenburgstraat)
6901 AH Zevenaar
0316 - 24 24 09

www.eetheid.nl
Babberichseweg 33c
6905 JR Zevenaar
0316 - 28 37 89

24 Proeflokaal Duiven

25 Restaurant Zaal
Thoen & Thans

26 Social Foods

27 ‘t Centrum Reijmer

Partycentrum Plok is al vele decennia lang een begrip in Didam
en omstreken - Juul Gesthuizen
en team staan garant voor een
leuk feest, activiteit, of buffet.
Veel verse lokale groenten, fruit,
vlees en kaas worden gebruikt en
dat proef je.

Oscar Grift van Proeflokaal
Duiven is dé partner voor al uw
catering. Wij zijn een creatieve
cateraar die de trend volgt, hierbij
houden wij van goed, eerlijk en
duurzaam eten. Op de dag zelf
vinden wij de beleving minstens
zo belangrijk als het serveren van
diverse heerlijke gerechten.

Naast de kerk in Oud Zevenaar vindt je Marita en Laurens
Reijmer met zaal Restaurant
Thoen en Thans. Veelal producten uit eigen moestuin en van
lokale producenten worden gebruikt voor gerechten van weleer
en heden.

Bart Schrier heeft met Social
Foods een concept verwezenlijkt
waar mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt hun talenten
inzetten voor het maken van de
lekkerste producten. Zowel leveranciers als producten worden
zorgvuldig gekozen voor een
circulaire en culinaire producten.

Laurens en Marita Reijmer zijn in
hart en nieren Liemerianen die
met veel plezier je ontvangen in
Restaurant Zalen Catering
’t Centrum. Het gebruik van lokale
producten voor een groot scala
aan gerechten laat zien hoe trots
ze zijn op hun Liemers zijn.

www.plok.nl
Dijksestraat 52
6942 CD Didam
0316 - 22 60 58

www.proeflokaalduiven.nl
Impact 71
6921RZ Duiven
06 - 51 00 17 73

28 Boerderij Köning

29 Holleman Vlees

Christine Wipfler van Boerderij
Köning maakt al vele jaren bijzondere kazen die regelmatig in
de prijzen vallen. De raauwe melk
van de koeien worden verkaast
tot smeuïge lactische kaasjes
met namen als Bolle and Paölke.
Geen verkoop aan huis maar bij
een groot aantal gespecialiseerde kaashandels in binnen en
buitenland.

Ambachtelijke slager Holleman
Vlees verkoopt een groot assortiment varkensvlees van huis. Je
bestelt rechtstreeks by Kitty, die
elk stuk vlees bereidt precies
zoals de klant dit wil.

www.boerderijkoning.nl
Oude Steeg 7
6903 PB Zevenaar
06 - 20 42 90 52

www.thoen-thans.nl
Kerkweg 10
6905 AW Zevenaar
0316 - 74 55 77

30 Landgoed
De Houberg

www.vbholleman.nl
Veldhuizenseweg 8
6909 DK Babberich
06 - 83 09 61 91

Arjen en Martine hebben een
bedrijf met Oudhollandse Lakenvelders, Japanse Wagyu runderren
en Mangalica (Hongaarse wol-)
varkens. In het kruidenrijke
grasland van Lobith lopen de dieren
tussen hagen en (fruit)bomen met
toegang to meertjes en het water
van de Oude Rijn. Dit bevordert
het welzijn van de dieren en levert
kwaliteit vlees.

www.houberg.nl
Houberg 1
6915 KB Lobith
06 - 29 44 47 68

www.bodemliefde.nl
Uitmeentsestraat 19
6987 CX Giesbeek
06 - 39 60 88 63

22 Mobiele Eetheid

23 Partycentrum Plok

VK

Organisatie ter bevordering van kennis
over en gebruik van streekproducten

Emiel en Esther Stam heten
je van harte welkom bij hun
melkvee en zuivelbedrijf in
Spijk. Temidden van kruidenrijke
graslanden grazen de koeien die
de heerlijke verse melk geven
en de grondstof is voor boeren
zuivel van het bedrijf. De boerderijwinkel heeft een rijk assortiment zuivel, streekproducten en
geschenken en een leuk terras
voor koffie met wat lekkers.

• Staan garant voor producten

Biologisch Melkveebedrijf
op Landgoed Bingerden.
Op De Klaver is elke dag verse
rauwe melk te koop die je zelf
bij de melktap kunt tappen. De
melk is van de Flechvieh koeien
van Astrid en Wilbert v.d. Cruijsen
die op biologische wijze hun
landbouwbedrijf runnen. Ook
is er vlees te koop van eigen
vee. Daarnaast is er een B&B
genaamd De Klaverbloem.

SINDS

www.wijngoedmontferland.nl
Munsterweg 4
7081 HJ Gendringen
0315 - 38 62 80

REIS DOOR HET
LIEMERS LANDSCHAP
Ontdek en proef de streekproducten

www.molen-dehoop.nl
Babberichseweg 35
6905 JR Oud-Zevenaar
0316 - 52 35 26

Natuurkoeien.nl van Jos Bolk
heeft als een van de weinigen
het predicaat scharrelvlees. De
runderen grazen in het natuurgebied de Gelderse Poort en Rijnstrangen over een groot gebied in
samenwerking met Staatbosbeheer voor natuur beheer.

Wijngoed Montferland heeft twee
wijngaarden. Kasteel Huis Bergh
en ‘t Oerlegoed in Gendringen.
De rode, witte en rosé wijnen zijn
van hoge kwalitatief en bekroond
met nationale en internationale prijzen. Het wijnhuis bevat
een wijnmakerij, wijnkelder en
proeverij om te genieten van een
goed glas wijn uit de streek.

Familie van Tilburg kweekt al
weer vele jaren hortensia’s in
Groessen. Alhoewel het overgrote deel wordt ge-exporteerd,
wordt de lokale afzet ook steeds
belangrijker. En op zaterdag ochtend kan je bij de kassen zelf je
hortensia uitzoeken en kopen.

Bij Grutterij - molen de Hoop aan
de rand van Oud-Zevenaar heten
Frits en Maaike Botter u van harte
welkom. De Liemerse tarwe wordt
tot meel vermalen voor diverse
ambachtelijke bakkers. Naast
de molen vindt u de gezellige
grutterij. Dit is dé winkel voor de
thuisbakker met een grote verscheidenheid aan meel, bakmixen
en geschenken.

www.dekaastobbe.nl
Kosterstraat 11
6921 RM Duiven
06 - 55 59 81 36

9 Hof zum Walde

13 Natuurkoeien
Jos Bolk

18 Wijngoed
Montferland

17 Van Tilburg
hortensia’s

www.degroeneschuur.nl
Lijkweg 9B
6923 CA Groessen
0316 - 33 07 18

Melkveebedrijf met kaasmakerij.
De Kaastobbe is een kaasmakerij
met winkel verbonden aan het
melkveebedrijf van Henk en
Daniëlle Vuulink. De melk van
de boerderij wordt hier direct
gebruikt voor het maken van ambachtelijke kaas. In de Kaastobbe
kun je een grote verscheidenheid
aan prijswinnende kazen en
kruidenkazen ontdekken en direct
op de boerderij kopen.

Liemers Trots Streekproducten

5 De Klaver

ON
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www.tuinderijgesthuizen.nl
De Hogenend 85
6942 ND Didam
0316 - 22 18 21

Landgoed Huis Sevenaer, een
historische kasteelboerderij in
hartje Zevenaar. Naast tuinbouw,
akkerbouw en veeteelt kent het
een unieke historische waarde. Natuur en Cultuur zijn met
elkaar verbonden. Jaarrond is het
niet openbare landgoed tijdens
vele activiteiten te beleven. De
biologische landgoedproducten
zijn te koop in de groentekraam
en via groentepakketten. Kijk voor
openingstijden en de landgoed
agenda op de website.

De uitgebreide streekwinkel van
Anja en Ferdinand Eeuwes is
onderdeel van een belevingsbedrijf van zaad tot eten. Een grote
verscheidenheid aan tropische en
oudhollandse groenten wordt hier
verbouwt, verkocht en verwerkt in
de kookstudio. Bezoek de streekwinkel, boek een kook workshop
of huur de tropische kas voor een
bijzondere gelegenheid.

4 De Kaastobbe

8 Grutterij-Molen
de Hoop

7 Fruitteeltbedrijf
F. van Schip

6 Dykhoeve Herwen
Dykhoeve Herwen van Jeroen en
Gerdien Stuyt is een bedrijf met
de filosofie om voedsel op een zo
duurzame en natuurlijke manier
to produceren.
Regelmatig worden activiteiten
georganiseerd zodat de consument kan kennismaken met deze
andere manier van boeren. Een
groot assortiment aan vlees kan
in de boerderijwinkel, online of
bij andere landwinkels worden
gekocht.

3 De Groene Schuur
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1 Bakkerij
Paul Berntsen

www.socialfoods.nl
Kerkweg 2
6905 AW Zevenaar
06 - 53 21 46 42

www.centrumreijmer.nl
Dorpstraat 78
6909 AN Babberich
0316 - 24 72 13

31 Liemers Lam

32 Vinkenhorst Angus
Beef Farm & More

De schapen van Jan Bisseling
lopen het grootste gedeelte van
het jaar buiten; langs dijken,
fiets- en wandelpaden in weilanden verspreid over de Liemers.
De kruiden in de weilanden
dragen bij aan het smakelijke en
malse vlees.

De Vinkenhorst boerderij van
Brord heeft sinds 2019 Aberdeen Angus Koeien die bijna hele
jaar buiten grazen. Het vlees is
bestemd voor lokale restaurants.
Tevens heeft de Vinkenhorst een
boomgaard, 100 walnoten bomen, bloemenranden voor bijen
en insecten, een dassenburcht,
een kikkerpoel en een fazanten- en patrijzenrand die flora en
fauna verrijken.

Roodwilligenstraat 1B
6921 PK Duiven
06 - 52 39 19 62

www.vinkenhorst.nl
Ossenwaard 9
6914 KB Herwen
06 - 20 01 84 36

