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ARK & EEMLANDSCHAP
De bedrijven in deze folder zijn allen lid van de agrarische natuur- en landschapsvereniging 

Ark & Eemlandschap. Ark & Eemlandschap is in 1999 opgericht om een bijdrage te leveren 

aan een duurzame en waarde(n)volle invulling van de gebieden Arkemheen en Eemland. 

Omdat boeren en burgers zich samen verantwoordelijk weten voor het fraaie open 

polderlandschap, zijn ze samen lid van Ark & Eemlandschap. 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vormt één van de hoofdactiviteiten van de 

vereniging. Daarnaast zet Ark & Eemlandschap zich in om burgers meer toegang te 

verschaffen tot het platteland. Dit gebeurt enerzijds door middel van educatieprojecten, 

waarbij lesmateriaal wordt ontwikkeld over de boerderij en agrarisch natuurbeheer en de 

klas een bezoek kan brengen aan een boerderij. Anderzijds stimuleert de vereniging de 

ontwikkeling van plattelands toeristische activiteiten, zoals wandelpaden over boerenland en 

fietsroutes langs agrarische bedrijven. Ook agrarische bedrijven met een boerderijwinkel, 

minicamping, terras of ontvangstruimte bieden de 

mogelijkheid aan burgers om kennis te maken met 

het platteland en worden daarom door de vereniging 

ondersteund. 



Toeristische lijndienst over de Eem en 
de Randmeren
Website: www.eemlijn.nl
Infotelefoon: tel. 033 46 123 93
di. t/m za. tussen 11 en 16 uur 
(15 april t/m 15 oktober).

Vanaf half april tot en met half oktober vaart de fietsboot vijf dagen per week één keer heen 
en weer (in voorseizoen en naseizoen maandag en vrijdag NIET) en in het hoogseizoen zelfs 
alle dagen van de week. Op de Eem zijn er vier opstapplaatsen: Amersfoort, Soest, Baarn 
en Eemdijk. Na het verlaten van de Eem vaart de fietsboot op dinsdagen, donderdagen en 
zondagen naar Huizen in het Gooi en op de andere dagen (woensdag en zaterdag tijdens het 
voor- en naseizoen; en tijdens het hoogseizoen óók op maandag en vrijdag) naar Spakenburg. 
Een kaartje van de ene opstapplaats naar de volgende kost voor een volwassene 3 euro en 
voor de afstand Amersfoort-Huizen of  Spakenburg-Amersfoort 9 euro; voor kinderen tussen 
de 2 en 12 jaar de helft. De fiets gaat mee voor 1euro p.p., ongeacht de afstand.
Passagiers gebruiken de fietsboot om een langere tocht te kunnen maken, zij kunnen 
daardoor verder van huis beginnen met trappen, of de fietsboot juist gebruiken om weer uit 
te rusten van het fietsen. Stichting Eemlijn vervoert toeristen en maakt ze attent op wat er in 
het gebied te genieten valt.

Verkoop van vers gestoken asperges en aanverwante artikelen, schepijs en  excursies en 
fietsverhuur. Ligging aan “Klompenpad” (wandelpad door boerenland). 
Per 1-09-06: kinderworkshops en kinderfeestjes.

Wakkerendijk 136 - 3755 DG Eemnes 
Tel./fax: 035-5314158 
Mobile: 06-10795465 
Email: mail@aspergeboerderijpost.nl 
Internet: www.aspergeboerderijpost.nl
Openingstijden: Tijdens de aspergetijd 
(derde week van april tot 24 juni) elke 
dag geopend: ma-do: 10 tot 17 uur, 
vrij. en za: 9 tot 17 uur,  zo: 13 tot 
17 uur. Rest van het jaar: maandag 
gesloten. di-za: van 9 tot 17 uur en 
zondag van 12 tot 17 uur. Verder op 
afspraak.

ASPERGEBOERDERIJ POST 
 

FIETSBOOT EEMLIJN 



Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Contactpersoon: Nicolette van de Kamp
Email: nicolette@eemlandhoeve.nl
Website: www.eemlandhoeve.nl
Openingstijden: van maandag t/m 
zaterdag (inclusief ‘s avonds)

Beleving & gezelligheid op het platteland, wat wenst u nog meer?! Kies uit het scala van 
plattelands-arrangementen op De Eemlandhoeve, geschikt  voor jong&oud. Dagjes uit met 
het personeel of met familie, teambuildingsactiviteiten na inspirerende vergadersessies, 
schoolreisjes en nog veel meer! 
Van poldersport tot boerenspelen, van workshops tot klederdrachtshows, van natuur 
tot cultuur, geheel verzorgd met catering van pure plattelandskwaliteit in onze stijlvolle 
zaalfaciliteiten.
Een complete uitwerking van onze arrangementen kunt u vinden op internet: 
www.eemlandhoeve.nl -> plattelandsarrangementen 

KOE&ZO
 
 Fam. v. Valkengoed 
 Lodijk 10
 3652LA Bunschoten
 033-4801721 of 06-21213865
 Website: www.koeenzo.nl

In deze sfeervolle en kleurrijke skybox met uniek uitzicht over de melkkoeien en het jongvee, 
maakt u onder leiding van Mirjam v Valkengoed mooie groendecoraties aangepast aan de 
seizoenen van het jaar. 
Ook voor ‘mooi mozaïeken’ bent u aan het juiste adres, schalen, spiegels, glasmozaïek…
Kom met je vriendin, moeder of zus, vier je verjaardag, organiseer een vrijgezellenfeestje,  
maar ook voor je tienerdochter is het leuk om een eigen mozaïekspiegel te maken met haar 
vriendinnen. Voor de workshops hebben wij plaats voor 10 personen per groep. 
U kunt ook individueel inschrijven, kijk hiervoor in de agenda op de website.
Tijdens de workshops is een rondleiding over het melkveebedrijf ook mogelijk. Tevens is er 
ruimte tot 20 personen voor een unieke vergaderlocatie.
Bel of mail voor meer informatie, of bekijk de website. 
Tot ziens bij Koe&Zo! 

DE EEMLANDHOEVE



DE KASTANJEBOOM

Koffie-, thee- en zuivelschenkerij
Zevenhuizerstraat 281
3751 LC  BUNSCHOTEN
Email: kastanjeboom@planet.nl
Website: www.dekastanjeboom.nl
Telefoon: 033-4564457 (liefst tussen 
9.00-11.30 en 13.30-15.00 uur)
Fax: 033-4564860
Openingstijden: Vrijdag tot en met 
zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Of 
als de borden buiten aan de weg staan. 
Verder op afspraak.

De Schenkerij leent zich uitstekend voor een gezellig samen zijn met een authentiek tintje. 
Tijdens een fietstocht of wandeling kunt u prima uitrusten op ons ruime boerenterras op een 
van de robuuste picknicktafels. Het terras is voor een gedeelte overdekt. Daarnaast kunt u ook 
gezellig binnenzitten bij de houtkachel. “De Kastanjeboom” biedt ruimte om te genieten van 
het boerenland op het terras, creatief te ontspannen, bijeenkomsten tot 20 personen eventueel 
aangevuld met lunch- en thee/koffie of pannenkoekarrangementen.
U kunt bij ons verkrijgen: Een goede kop koffie, cappuccino, thee, pure vruchtensappen, 
scharrelroom, tulband van De Kastanjeboom, boerenschepijs, streekproducten, cadeaupak-
ketten enz. Daarnaast verkopen wij in het weekend ook eieren, boerenkaas en boerenzuivel van 
de Landwinkel® Coöperatie, voor consumptie thuis. Wij maken deel uit van de Landwinkel® 
Coöperatie, dit is een samenwerking tussen een aantal individuele winkels en de regionale 
samenwerkings-verbanden Boerderij Pluswinkel, Vallei Landwinkels en Groene Hart Landwinkels.

EEF’S HOBBYDEEL

Zevenhuizerstaat 287 - 3751 LC Bunschoten 
Tel: 033-2981557
Openingstijden: dagelijks op afspraak.

Eef van Gulik geeft creatieve cursussen (workshops), 
zowel ‘s avonds als overdag. Je kan werken met 
verf, klei, hout en servetten, kaarten, beelden maken 
en groen decoraties. De materialen waarmee 
gewerkt wordt, zijn te koop. Ook is er gelegenheid 

voor kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten (verjaardag of familie workshops) en eventueel 
een rondleiding over de boerderij. De workshops duren ongeveer 2 uur. Daarbij hoort 
gezelligheid en een kopje koffie en natuurlijk een goed eindresultaat. 



BREEVOORT GEITENHOUDERIJ

Familie Tolboom
Slaagseweg 4, 3828 PK  Hoogland
tel: 033-4890882 fax: 033-2778379
Email: info@boerderijbreevoort.nl
Website: www.boerderijbreevoort.nl
Openingstijden: elke zondag van half mei t/m 
half september geiten kijken. Verder op afspraak.

Skybox met groepsmogelijkheden tot ca. 50 personen
- creatieve workshops 
- culinaire workshops  - zaalverhuur
- rondleidingen   - educatie
Diverse soorten heerlijke geitenkaas en verse geitenmelk.
Even geiten kijken? In de zomer is onze skybox regelmatig vrij toegankelijk.
De koffie is klaar!

BIOLOGISCHE BEZOEKBOERDERIJ HET DERDE ERF

Joop en Corine Wantenaar
Birkstraat 125, 3768 HE Soest
tel: 035 – 6090224
fax: 035 – 6090224
Email: HetDerdeErf@casema.nl
Website: www.HetDerdeErf.nl
Openingstijden: Koffie/ theehuis: 
wo, do, za, zo van 10.30 tot 16.30. 
Dagbesteding: di, wo, do ochtend van 
9.00 tot 13.00. Andere activiteiten op 
afspraak of vooraf aangekondigd.

Biologisch dynamische melkveehouderij; Boerderijterras met koffie/ thee/ sappen/ 
boerenroomijs; Boerengolf mogelijk in combinatie met picknick/ lunch/ bbq;  Klompenpad 9 
km lopen over boerenland, langs de Eem, bos & duin; Fietsroute ‘Boerenerven om de Eem’; 
Vleesverkoop van eigen biologisch dynamisch bedrijf; Stoelmassage en triggerpointtherapie; 
Dagbesteding zorgvragers; Rondleiding op afspraak In de herbouwde schaapskooi: 
Koffie en Theehuisje; Weekendverblijf voor zorgvragers; Educatie Platteland voor scholen; 
Verhuur Cursus- en vergaderruimte; Afhaalpunt biologische producten; Wijnproeverij onder 
muzikale begeleiding; Kinderkookshop eventueel in combinatie met Klompenpad; Slowfood-
proeverij; Aanschuiven aan tafel op gezette tijden; Mogelijkheid verhuur voor feest en trouwerijen



SCHOON NATUURVLEES VAN 
ZUIVERE FOKKERIJ

Gerda Tupker
Insingerstraat 13, 3766 MA Soest 
Tel 035 –6016991 
Internet: www.schoonnatuurvlees.nl 
of www.millieubewustzijn.nl
Openingstijden: op afspraak.

In Soest hebben wij, Jan en Gerda Tupker, een Zoogkoeienhouderij. De koeien zijn van 
het Belgische Witblauwe ras. De belangrijkste uitgangspunten voor de fokkerij is ‘vleesvee 
fokken op een natuurvriendelijke en diervriendelijke manier, met oog voor de toekomst 
en respect voor natuur en leefomgeving’. Onze dieren, met vlees van uitzonderlijke 
kwaliteit, zijn grootgebracht op natuurlijke wijze en hebben een goed koeienleven gehad. 
Dit resulteert in Gezond, Schoon en zeer Luxe vlees. Wij verkopen vleespakketten aan 
particuliere klanten. In onze vleespakketten zit alles gelijkelijk verdeeld zoals: Ossenhaas, 
Entrecôte, Biefstuk, Rosbief, Gehakt, Runderlappen, Rollade, Poulet, Riblappen, Tartaar en 
Schenkel. Ook zijn er Hamburgers en Sausijsjes van ons eigen vlees te koop. Sinds kort zijn 
wij aangesloten bij de stichting ‘Milieu Bewustzijn’ en adoptie bedrijf geworden. De Stichting 
Milieu bewustzijn onderstreept ook dat het belangrijk is dat de dieren een goed leven 

hebben en dat een Gezonde Voedselvoorziening de basis is voor de samenleving!

KAASBOERDERIJ “DE STAELENHOEF”

Toon en Trudie Hilhorst
Birkstraat 123, 3768 HE Soest
Tel 035 6013781  Fax 035 5885610
Email: destaelenhoef@valleilandwinkel.nl
Website:www.destaelenhoef.com
Openingstijden: 
Di t/m vr   9:00 – 12:30 en 13:30 – 18:00
Za 8:30 – 16:00. Zo en ma gesloten

Een nostalgische groene deur brengt u al piepend meteen in de stemming. U komt dan in 
de winkel met een interieur uit vroegere tijden. Via een glazen wand heeft u zicht op onze 
kaasmakerij waarin een ruim assortiment boerenkaas vorm en smaak krijgt, van melk van 
onze eigen koeien.
De winkel biedt verschillende soorten kaas: van jonge tot oude boerenkaas en diverse 
varianten kruidenkaas. Natuurlijk ook melk, karnemelk, yoghurt diverse soorten vla, kwark, 
boter etc. verkrijgbaar. Tevens is het mogelijk om zelf kaas te maken met een groep, leuk als 
verjaardagfeestje, familie reünie of bedrijfsuitje. Informeer eens naar de mogelijkheden.



ROCKY HOEVE

Familie Huurdeman
Zuidereind 21 - 3741 LG Baarn.
Tel: 035-5415737 of 035-5435992
Fax: 035-5413549. 
Email: achuurdeman@tiscali.nl
Openingstijden: op afspraak.

Een landelijke locatie, waar men kan verga-
deren, een kraamfeest/familiereünie of ander 
feest kan houden. Tevens is het mogelijk om na 
een wandel- of fietstocht met een groep mensen binnen of buiten wat te eten en/of drinken. 
Het eten kan bestaan uit een boerenlunch, vis (vers gerookt) en barbecuen. Op afspraak is 
alles mogelijk. Maximaal 50 personen. Met vriendelijke groet Familie Huurdeman.

BOERDERIJ / AGRO-TAVEERNE  ‘’NETELENBURG’’
Familie van den Hengel 
Zuidereind 35, 3741 LG Baarn
Tel: 035 5412921
Mobiel: 06 2262 4814
Openingstijden: Wij zijn open op zondag 
van half mei tot half september en met 
mooi weer eventueel ook op zaterdag. 
De bootjes zijn de gehele week te huur. 
U kunt ook een afspraak met ons maken.

Op onze boerderij  bent u van harte welkom om te genieten van de rust in de natuur. 
Op ons pittoresk terras komt u even tot rust onder het genot van een ijsje of een drankje, 
waarna u even een dutje kunt doen aan de oever van de Eem of een boottochtje kunt 
maken. U kunt op ons bedrijf bootjes huren.


