1 Boerderij Blom
Ons familiebedrijf staat op de
Greffelkamp bij Didam. We zijn
jonge, enthousiaste boeren en
hebben een heel eigenwijze wijze
van kalveren houden, uniek in de
rosékalverhouderij: rechtstreeks
contact met de melkveehouders,
kort transport voor de kalveren
en het rantsoen bestaat onder
andere uit lokaal kruidenrijk hooi.
De mest komt terecht op gewassen in de buurt. Bewust boeren,
noemen we dat.

2 De Groene Schuur

Oude Maatsestraat 14A
6941 SB Didam
06 - 30 01 83 61
www.boerderijblom.nl

De Groene Schuur is een belevingsbedrijf met een kwekerij,
streekwinkel en kookstudio. Er
worden (Tropische- en Vergeten)
groenten, pompoenen en pepers
verbouwd. In de streekwinkel zijn
diverse groenten en fruit verkrijgbaar en diverse huisgemaakte
producten en streekproducten.
In de kassen is een kookstudio
gevestigd waar kookworkshops
gegeven worden. Deze kunt u
combineren met een excursie of
een andere leuke activiteit.

3 De Kaastobbe

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

Wij zijn Henk en Daniëlle Vuulink
en runnen ons melkveebedrijf
met eigen kaasmakerij in het
mooie Duuvese Broek. Op
ambachtelijke wijze maar in een
modern jasje maken wij hier onze
kazen. Door geen conserveringsmiddelen, kleurstoffen of E-nummers te gebruiken onderscheiden
wij ons met onze heerlijke kazen.
Gewone goudse maar ook allerlei
lekkere kruidenkazen liggen
op de plank. Kom gerust eens
proeven.

5 Fruitteeltbedrijf
F. van Schip

4 Dykhoeve Herwen

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

Op boerderij Dykhoeve vindt je
runderen en varkens bij elkaar
op het land in een grote variatie
van voedergewassen. Dykhoeve
concept is uniek in Nederland,
gericht op natuurlijke weerstand van de dieren, duurzaam,
dier-welzijn, milieu-technisch
verantwoord.
Wij zijn transparant naar de
consument en laten graag onze
dieren en werkwijze zien. Ons
doel is een hoogwaardig stukje
vlees voor een betaalbare prijs!

Polderdijk 75
6914 KK Herwen
06 - 15 46 18 43
www.dykhoeve.nl

Wij zijn Ferdinand en Lidy van
Schip en telen op ons bedrijf in
Tolkamer op een milieuvriendelijke manier verschillende soorten
appels en peren. Doordat we over
een eigen koel- en sorteerruimte
beschikken kunnen we het hele
jaar door onze eigen product
leveren. We verwelkomen jullie
graag in onze boerderijwinkel
waar ook diverse andere streekproducten te verkrijgen zijn.
Voor openingstijden zie onze
website.

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

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

Husselarijstraat 29
6924 AJ Loo
06 - 51 92 47 66

Grutterij–Molen “de Hoop” OudZevenaar is een modern molenbedrijf met een rijke historie.
Ons assortiment wordt voor
het grootste deel op de molenstenen gemalen en verwerkt tot
brood-, cake-, koek- taartmixen
en geschenken. De authentieke
grutterij is een lust voor de thuisbakker. Passie voor het ambacht
en aandacht voor de klant gaan
hand in hand met hedendaagse
product- en voedselveiligheidseisen.

8 Landgoed
Huis Sevenaer

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

Biologische kasteelboerderij
Landgoed Huis Sevenaer heeft
een historische moestuin waar
elke vrijdag en zaterdag groenten
worden verkocht. De moestuin
ligt in hartje Zevenaar, direct
achter de Andreaskerk. Naast
groenten zijn er ook fruit, kruiden, sappen, noten en bloemen
verkrijgbaar. Het aanbod verschilt
per week, want de productie
volgt het seizoen. Veel groenten
zijn ’s-ochtends geoogst, verser
kan het niet!

10 Pluimveehouderij
Tomesen

9 Natuurkoeien

Achter de Andreaskerk
in centrum Zevenaar
06 - 53 40 12 30
www.huissevenaer.nl

Natuurkoeien.nl is gespecialiseerd in de productie van diervriendelijk duurzaam rundvlees in
samenhang met natuurbeheer.
Op ons vleesbedrijf staan dierenwelzijn en kwaliteit voorop.
We hebben het officiële keurmerk
voor scharrelvlees als een van de
weinigen in Nederland.
Het cholesterolarm vlees, mooi
van kleur en zonder toevoegingen. Het is gewoon puur natuur
wat je koopt

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

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

Brasserie Een Mooie Dag is dé
plek in Duiven waar je gastvrijheid echt beleeft. In onze open
keuken werken wij uitsluitend
met verse ingrediënten die wij
zoveel mogelijk uit de streek
halen. Van de bron direct naar het
bord, en dat proef je! Kom lekker
ongedwongen genieten van
een drankje, lunch of diner bij
Brasserie Een Mooie Dag.

In de heuvels van Montferland
en op de Wals in Gendringen zijn
op 4 hectare twee wijngaarden
aangelegd. We zijn geopend op
woensdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 18.00 uur om
onze heerlijke wijnen te kopen.
Ook zijn er rondleidingen en
proeverijen vanaf 10 personen
en je kunt trouwen op deze
prachtige trouwlocatie.

Kortslag 2
6903 PG Zevenaar
06 - 45 34 85 05
www.buffelboerderijzevenaar.nl

16 Eet-Lokaal Café
Restaurant & Zalen

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

Eet-Lokaal is dé horecazaak in
het centrum van Zevenaar met
een café, restaurant, 3 zalen en
een prachtige historische binnentuin. Bij ons eet je lokaal en proef
je wat regio de Liemers te bieden
heeft. Je kunt bij ons terecht voor
het nuttigen van zelfgemaakte
taarten, lunch, borrel of diner. In
ons monumentale pand uit de
17e eeuw kun je gratis kunst
bekijken.

Met
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REIS DOOR HET
LIEMERS LANDSCHAP
Ontdek en proef de streekproducten

Liemers Trots Streekproducten
•S
 taan garant voor producten met herkomst
uit de Liemers
Markt 25
6901 AH Zevenaar
0316 - 24 24 09
www.eet-lokaal.com

Organisatie ter bevordering van kennis
over en gebruik van streekproducten

•V
 oldoen aan de strikte eisen die Liemers Trots
hieraan stelt

20 Boerderij Köning

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

Bij Boerderij Köning staat de zorg
voor de 200 melkkoeien centraal.
Een deel van de melk wordt
verwerkt tot zachte kazen in de
eigen kaasmakerij. We maken
zachte witflorakazen zoals de
Witte van Köning, Petemoei,
Kameraadje en Bolle. De kazen
zijn van rauwe melk gemaakt
en hebben daardoor een unieke
smaak. Boerderij Köning levert
de kazen aan horeca en kaasspecialisten. Verkoopadressen
kunt u onze website raadplegen.

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

Wij zijn Arjan en Martine, de boeren
van De Houberg. Met passie verzorgen wij onze Lakenvelders, Wagyu
runderen en Mangalica varkens.
Zij lopen in een natuurgebied met
kruidenrijk grasland, bomen en
hagen. Wij vragen ons doorlopend
af hoe we landbouw op een zo natuurlijk mogelijke manier inpasbaar
kunnen maken in het ecosysteem.
Ons vlees met hoge kwaliteit wordt
gebruikt bij o.a. horeca, boerderijwinkels en aan huis.

• Het

hier aan verbonden keurmerk ‘Liemers Trots
streekproduct’ mag alleen gevoerd worden
op producten die erkend zijn door Liemers Trots
Kijk voor het actuele aanbod en de openingstijden
op de website van het desbetreffende bedrijf.

21 Hippe Koeien

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

23 Landgoed
De Houberg

22 Holleman Vlees
Het heerlijke ambachtelijke stukje
Holleman Vlees verwerkt en verkoopt Kitty zelf. Het vlees komt
van het familiebedrijf Holleman.
De varkens worden door ons
naar de slachterij vervoerd en
Kitty maakt het vlees klaar zoals
de klant het graag heeft. Wij
bieden een basisassortiment aan
vleesproducten, aangevuld met
seizoensproducten. Het vlees
wordt netjes geportioneerd en
vacuüm getrokken.

14 Zuivelboerderij
Hof zum Walde

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

17 Restaurant Zaal
Thoen & Thans

19 ‘t Centrum Reijmer
Nadat wij in contact kwamen met
de enthousiaste voorgangers
van Liemers Trots groeide bij
ons de belangstelling voor
streekproducten en streekgerechten. De “Liemers” verdient het
om op de kaart gezet te worden!
’t Centrum werkt daar graag aan
mee in ons restaurant, onze zalen
en ook met uw catering.
Fiets of wandel door de prachtige
Liemers en kom eens aan!

41 Kilderseweg
7007 GJ Doetinchem
06 - 12 24 84 50

Beleef de boerderij!
Bij Hippekoeien laten we u de
moderne melkveehouderij
“De Fuik “ van de familie Hupkes
uit Didam zien. U ziet er hoe
computergestuurde robots de
koeien melken en dat een volautomatische mestrobot de
stallen schoonhoudt. Onze koeien
liggen er op koematrassen en
kunnen zo vaak ze maar willen,
genieten van een borstelmassage. Ook zijn er vergaderarrangementen mogelijk.

Heesweg 1
6942 NG Didam
06 - 19 95 93 88
www.hippekoeien.nl

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

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

26 Het Boeren Hoekje

Bij ons kunt u naast uw luxe
overnachting producten van onze
streekgenoten uit de Liemers
proeven tijdens het ontbijt.
Rust, Ruimte en Relaxen daar
staan wij voor.

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.

Wat in twee kippenschuurtjes is
begonnen en van vader op zoon
werd overgedragen, is uitgegroeid tot een moderne rijwielzaak waar service in een hoog
vaandel staat.

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

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

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

Op zoek naar een partycentrum? Zoek niet verder! Wij zijn
hét partycentrum voor bruiloften, bedrijfsfeesten, jubileumfeesten of gewoon een gezellig
familiefeest.

30 Proef de Liemers
“De boer om de hoek”. De Liemers
produceert een breed aanbod aan
voedsel en delicatessen
Wij verzorgen je dagelijkse boodschappen en zaterdags een kant
en klaar pakket.

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

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

31 ‘t Gelders Eiland
Een kleine biologische boomgaard
en een boerderijwinkel met een
groot assortiment bio producten,
ook van biologische collega’s.
Parkeer uw fiets (of auto) en
wees welkom!

Smallestraat 33
6942 HA Didam
0316 - 22 60 58
www.steakm.nl

28 Oregional
De boeren en telers waar wij
mee samenwerken hebben
veel liefde voor hun dieren,
gewassen, omgeving en
producten.

Hoeksehofstraat 9, 6515 AV Nijmegen
0481 - 46 13 29
www.oregional.nl

32 Zenz Doesburg
Een bijzondere cadeauwinkel
vol handgemaakte verzorgingsproducten, zeep, streek delicatessen en kunst. Een plek waar
met liefde wordt gewerkt met
100% natuurlijke producten.

Wfjh

I]

w

F
P RO E
d

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

Steak ’m is een modern en stoer
steakrestaurant.
We serveren diverse gerechten
met de steak als echte specialiteit. Er wordt gewerkt met
vlees uit de regio. Er staat een
dry-aged kast in het restaurant
waarin delen van het rund minimaal 21 dagen in worden gerijpt.
We serveren ook zeer smaakvolle
vegetarische- en visgerechten.
Het team van Steak’m verwelkomt u graag.

25 B&B De Waalhoeve

29 Partycentrum
De Deel

24 Liemers Lam
Omdat consumenten een kwalitatief goed en lekker stukje
lamsvlees waarvan de herkomst
bekend is steeds meer waarderen, zijn we ons lamsvlees zelf
gaan verkopen. Onze lammeren
lopen langs dijken en fietspaden
in de Liemers. De kruiden in de
weilanden dragen bij aan het
smakelijke en malse vlees van
onze lammeren. We zijn trots op
ons lamsvlees omdat het van
topkwaliteit is en dat proef je.

Bij Thoen & Thans spelen
streekproducten zeker een rol
in onze keuken. De mooie en
smakelijke streekproducten die
de Liemers biedt verdienen ook in
ons restaurant een plaats op de
menukaart. Daarnaast gebruiken
wij ook producten uit onze eigen
moes- en kruidentuin.
Thoen & Thans: ook de perfecte plek om te starten met een
wandeling of fietstocht door de
Liemers.

Wij zijn Emiel en Esther Stam.
Samen runnen wij melkveebedrijf
Hof Zum Walde. Op ons melkveebedrijf hebben we een boerderijwinkel waar u onze zelfgemaakte
zuivelproducten en andere
streekproducten kunt kopen. Wij
werken zoveel mogelijk samen
met de natuur. Emiel zorgt voor
de koeien en Esther maakt de
lekkerste producten. Zo werken
we samen aan de beste smaak
van onze zuivel. En dat proef je!

18 Steak’m

P

15 Brasserie
Een Mooie Dag

Onze buffelboerderij is een echt
familiebedrijf. Alle buffelmelk
en vlees verwerken we zelf. Van
de melk maken we o.a. buffelmozzarella, yoghurt en bufaletta.
Ook het vlees verwerken we zelf
tot buffelgehakt, buffelburger,
biefstuk, saucijzen. Al onze
producten zijn in de Buffelshop
te verkrijgen. Nieuwsgierig?
Wees welkom, koffie staat klaar.
De Buffelshop is elke vrijdag en
zaterdag geopend van 10-16 uur.

Ontwerp en drukwerk: Sprong reclamestudio, Zevenaar

UZ

We zijn een vollegronds-tuinderij
met daarnaast een boerderijwinkel, hierin verkopen wij onze
eigen groenten en streekproducten. Wij telen aardbeien,
aardappelen en verschillende
soorten groenten. In het voorjaar
verkopen we perkgoed en later
in het seizoen pompoenen, kalebassen en winterviolen. In de
maanden april-oktober hebben
we boerderij-ijs.Kom een kijkje
nemen in de winkel of maak een
afspraak voor een rondleiding.

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

13 Wijngoed
Montferland

12 Waterbuffelboerderij Arns

11 Tuinderij
Gesthuizen

De kippen op ons bedrijf lopen
los in hun stal, kunnen naar
hartenlust pikken, een stofbad
nemen, en overdag lekker chillen.
Een groot aantal kippen heeft
een overdekte uitloop of kan naar
buiten. We ontvangen gasten
op afspraak voor rondleidingen.
Onze automatenwinkel is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00
uur voor kakelverse eieren en
andere streekproducten.

van de kennis over en het gebruik van deze streekproducten.

rs

Kwekerij Wilting heeft zich de
afgelopen jaren toegelegd op
het telen van niche producten.
De producten die wij telen zijn
raapstelen, andijvie, vlezige
stamslaboon, aardbeien en
frambozen. Ons specialisme is het
telen van vooral hoogwaardige
en smaakvolle producten. Bij ons
staat kwaliteit boven kwantiteit.
Steeds meer consumenten de
weg naar onze kwekerij weten te
vinden. Wat Wilting maakt,
dat smaakt.

7 Grutterij-Molen
de Hoop

e L m
ie

e

6 Groente & fruitkwekerij Wilting

Prins Mauritsstraat 19
6904 CS Zevenaar
06 - 23 25 23 95
www.proefdeliemers.nl

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

Markt 11a, 6981 CJ Doesburg
06 - 43 47 74 59
www.zenzdoesburg.nl
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Op deze kaart staan alle streekgenoten en
ambassadeurs van de netwerkorganisatie
Liemers Trots. Streekgenoten zijn boeren en
tuinders die streekproducten produceren en
verwerken en bedrijven (boerderijwinkels,
restaurants of B&B’s) die deze streekproducten
gebruiken of verkopen.
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