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Waarom een velddiner?
GoedVolk kijkt over de generaties heen. Van de beslissingen 
die we nu nemen, willen we ook dat die stand houden in de 
toekomst. We omarmen het zeven generaties principe. 
Inheemse mensen die dicht bij de natuur leven, weten als geen 
ander wat duurzaam leven inhoudt. Wat je wel moet doen en 
wat je vooral niet moet doen. Respect hebben voor alles wat 
leeft en je keuzes zo maken dat ze anderen niet schaden. 
Niet nu en ook niet over zeven generaties. 

Dat schreven we vorig jaar. Dat geldt nog steeds. 
Daarom organiseert GoedVolk samen met Bartiméus en 
de koks van Antropia en Groenland het tweede velddiner 
op de Heuvelrug. De samenwerking verbindt in de 
historische pluktuin het gedachtegoed van alle partners 
over duurzaamheid: het belang van onze aarde in materiële 
zin en de sociale aspecten van intermenselijke 
verbondenheid. Iedereen is GoedVolk!

Dit jaar vinden er twee edities van het Velddiner Utrechtse Heuvelrug 
plaats in de pluktuin van Bartiméus. Op vrijdag 2 september het 
Business Velddiner en op zaterdag 3 september het Community 
Velddiner. Met de business versie willen we ondernemers en 
bedrijven inspireren en aanmoedigen om te verkennen hoe zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een duurzamer 
voedingssysteem, uitgedaagd door Herman Wijffels die de problemen 
binnen ons voedselsysteem uiteenzet. Het Community Velddiner is er 
voor inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. In een sfeervolle ambiance 
staat ook hier lokaal voedsel centraal. Niet alleen als voer voor gesprek 
maar vooral door te proeven en te weten te komen waar je lokaal 
voedsel kunt kopen! Daarnaast is er alle ruimte voor gezelligheid, goede 
gesprekken, lokale muziek en kunst. Wij willen dat iedereen kan 
aanschuiven bij het Velddiner. 

VELDDINER UTRECHTSE 
HEUVELRUG 2022

Als stichting hebben wij geen 
winstoogmerk en hanteren wij een 
kostprijs voor deze belevenis. Echter wij 
weten dat dit voor sommige 
Heuvelruggers buiten hun budget is. 
Daarom is er de mogelijkheid om een 
bijdrage te geven voor een plek voor een 
anonieme gast aan tafel.



TWEEDE VELDDINER 
BIJ BARTIMÉUS

‘Mensen zijn zo veel meer dan hun beperking’
De entourage voegt veel toe aan de ambiance en de bedoelingen van 
het tweede velddiner. „De kracht van GoedVolk is om zaken bij 
elkaarte brengen die er al zijn. We creëren niets nieuws, maar laten zien 
wat er is” zegt Astrid de Groot – de Meijer, in haar dagelijkse praktijk 
adviseur van zorginstellingen en als vrijwilliger betrokken bij de 
organisatie van het velddiner. „Ik zie dat zorginstellingen zich inspannen 
om mensen die zorg nodig hebben inclusiever onderdeel te laten 
zijn van de samenleving. De pluktuin van Bartiméus is het 

decor voor het tweede velddiner dat 
GoedVolk samen met Bartiméus op 2 en 3 
september organiseert. „Een pareltje 
\verscholen in het bos, je moet hem weten te 
vinden” zegt Marja Mostert van Bartiméus, 
vanaf het begin betrokken bij de herinrichting 
van de historische tuin uit 1800. „Velen van 
ons zijn een beetje kwijt om zomaar ergens op 
af te stappen, gewend als we zijn om dingen 
eerst te googelen. Toen ik hier voor het eerst bij 
de pluktuin kwam, had ik zoiets van oh mag ik 
hier naar binnen en kan ik zo maar wat kopen” 
zegt Astrid de Groot - de Meijer van GoedVolk.

Dat mag ook op de Heuvelrug 
nog meer gebeuren. Mensen met 
een lichamelijke of verstandelijke 
beperking zijn zoveel meer dan 
hun beperking” Dat is wat 
Bartiméus doet: de bewoners 
van Bartiméus in contact 
brengen met de samenleving. 
„Vanwege hun beperkingen 
draaien we het alleen om: hoe 
brengen we de maatschappij naar 
Bartiméus toe” zegt Mostert. 

Daarom werkt Bartiméus samen 
met veel partijen op eigen 
terrein. „Onze bewoners kunnen 
niet of gedeeltelijk zelfstandig 
deelnemen aan de samenleving, 
maar willen wel graag meedoen. 
De pluktuin is het middel om 
hen een bijdrage te kunnen laten 
leveren aan het velddiner. 
Dat noemen we de omgekeerde 
integratie”



Verbinding
De tuin van Bartiméus is een 
symbolische plek om die 
verbinding met de samenleving tot 
stand te brengen. Iedereen kan 
deelnemen aan het velddiner. 
Net zoals vorig jaar verzorgen de 
koks van Antropia (Eric van 
Veluwen) en Groenland (Niels 
Oosthoek) het diner. Lokale 
producten zijn in voldoende mate 
te krijgen op de Heuvelrug. 
Bartiméus levert de kruiden en 
eetbare bloemen. De prijs van het 
kaartje is zo laag mogelijk 

gehouden. De Groot: „Zo bieden 
wij dit jaar de mogelijkheid om 
een kaartje te kopen voor een 
onbekende gast aan tafel, die dat 
misschien niet zo direct zelf zou 
kunnen betalen. De ‘community’ 
variant moet geen evenement zijn 
voor mensen die het zich 
makkelijk kunnen veroorloven. 
Wij zijn er voor de hele 
gemeenschap. We zeggen niet voor 
niets iedereen is GoedVolk. Het 
maakt niet uit wat je doet of waar je 
in de samenleving staat.” 

Bedrijven 
Ook bedrijven zoeken 
verbinding met GoedVolk op het thema duurzaamheid en de vraag is 
hoe kun je als bedrijf over dit thema in gesprek. „Het persoonlijke 
contact en met elkaar aan tafel van gedachten wisselen, is een 
laagdrempelige manier om het onderwerp te bespreken en leek ons een 
mooie toevoeging op het ‘community’ diner.” 

Daarom het ‘business’ diner. Herman Wijffels, inwoner van de Heuvel-
rug, houdt een lezing over het belang van lokaal ondernemerschap, om 
de discussie van het bedrijf met de medewerkers of relaties te prikkel-
en. „Dat sluit goed aan bij het doel van GoedVolk dat we over zeven 
generaties nog steeds duurzaam zijn. Bedrijven hebben daar evenzeer 
een belangrijke taak in te vervullen.” De papierschepperij van Bartiméus 
is al druk bezig met de productie van de menukaartjes.
www.velddiner.nl

https://www.iedereenisgoedvolk.nl/velddiner


Voorgerecht

Nagerecht

Hoofdgerecht

Dranken
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• Venkel mousse met gelei van rode biet, bramen, 

crouton van brioche, zoetzure beukenzwam en 
kruidenolie 

• Surplus rivierkreeft uit de kromme Rijn 
• Brood ingesmeerd met zongedroogde tomaat en 

olijf tapenade 
• Salade van geroosterde bospeentjes, bietjes,   

verse vijg en druiven, gerookte amandel en een 
pesto van rucola

• Gevulde pompoen met risotto van emmergraan
• Tarte tatin van geconfijte rode ui
• Rode bietjes en geitenkaas, dressing van rood fruit
• Stoemp palmkool met gerookt buikspek
• Sticky kip met gewokte groentes

• Clafoutis van peer, compote van appel en een 
coullis van framboos

• Aperitief - Steve’s Cider
• Witte wijn 2021 - Elsterwit - Souvignier gris druif, 

cuvee van twee verschillende vergistigingen
• Rode wijn 2020 - Heuvelrugrood - Cantor, Cabaret 

Noir en Monarch druif
• Bier - Heuvelrug Blond
• Walden organic iced tea
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S Plukatelier
Ik ben Jennita, founder van het 
plukatelier! Dit atelier is ontstaan 
uit mijn liefde voor bloemen en het 
verlangen mijn leven te vullen met 
schoonheid. Het begon allemaal op 
een stukje volkstuin, waar ik begon 
met het kweken van groenten, klein 
fruit en bloemen. Al gauw namen de 
bloemen steeds meer ruimte in, want 
het werd me al gauw duidelijk dat ik 
daar het aller gelukkigste van wordt. 
Omdat mijn enthousiasme niet meer 
te stoppen was besloot ik de 
vierkante meters tuin uit te breiden 
en daarmee kwam er meer ruimte 
voor de ontelbare soorten bloemen 
die ik graag wil telen. Ik vind het heel 
belangrijk zo natuurvriendelijk 
mogelijk te telen en maak ‘schone 
bloemen’ toegankelijk voor iedereen 
die hart voor de aarde heeft.
https://www.plukatelier.nl/

Bartiméus – Historische Pluktuin
Wij zijn er voor alle mensen in 
Nederland die slechtziend of blind 
zijn. Ook als ze een meervoudige 
beperking hebben. Werken in de 
historische pluktuin betekent voor 
cliënten dat ze dagelijks klanten of 
bezoekers van de tuin ontmoeten, 
zichzelf kunnen ontwikkelen en hun 
zintuigen kunnen prikkelen. In de tuin 
werken is gevarieerd werk: in het 
voorjaar zaaien en poten we, in de 
zomer en najaar staat het oogsten op 
de agenda en in de herfst maken we 
de tuin winterklaar.
https://bartimeus.nl/dagbested-
ing-en-logeren/historische-theetu-
in

https://www.plukatelier.nl/
https://bartimeus.nl/dagbesteding-en-logeren/ historische-theetuin
https://bartimeus.nl/dagbesteding-en-logeren/ historische-theetuin
https://bartimeus.nl/dagbesteding-en-logeren/ historische-theetuin


Landgoed Zuylestein
In de landgoedwinkel op Zuylestein wordt de oogst van Zuylestein 
verkocht. Die oogst is gevarieerd: groenten en vruchten uit onze 
moestuin en boomgaard, eieren van onze kippen, heerlijk varkensvlees, 
hammen en worsten van onze blije bosvarkens, huisgemaakte jams en 
diverse voedzame granen, gemalen verpakt of als vloerbroden. 
https://www.landgoed-zuylestein.nl/

Belle Boomgaard
Welkom in de Belle Boomgaard, een perengaard in omschakeling naar 
biologische teelt. De boomgaard is een familiebedrijf, gelegen bij Wijk 
bij Duurstede . De Belle Boomgaard is in tweede jaar van omschakeling 
van gangbaar naar biologisch. Dat is een proces van drie jaar, hierbij is 
er veel aandacht voor het regenereren van het bodemvoedselweb.
https://belleboomgaard.nl/

https://www.landgoed-zuylestein.nl/
https://belleboomgaard.nl/


De Leckere
De brouwerij, maak met 
Brouwerij De Leckere elke dag 
‘BEWUST LECKER ANDERS’. 
Ontdek de onderscheidende 
bieren; altijd lecker anders en iets 
te doordrinkbaar. Geniet volledig 
bewust; 100% biologisch en 
aardgasvrij. Laten we het leven 
vieren. Durf de Leckere.
https://deleckere.nl/

Domein tussen Rug en Rijn
Simon, Lianne en Hans hebben 
een wijngaard op de Utrechtse 

Heuvelrug aan de Rijn in Elst. 
Ieder jaar in oktober oogsten ze 

de druiven om witte, rode en 
rosé wijn te maken. Hun wijnen 

worden geserveerd in restaurants 
en verkocht bij winkels in de 

omgeving. Op verzoek 
organiseren ze rondleidingen en 

wijnproeverijen.
http://tussenrugenrijn.nl/

Kraaybeekerhof
Midden in de gemeente 
Driebergen-Rijsenburg ligt 
verscholen tussen bebouwing en 
bossen een oud landgoed. 
Daar vind je de Tuinen van 
Kraaybeekerhof met hun 
biologisch-dynamisch karakter.
https://www.tuinenvankraay-
beekerhof.nl/

https://deleckere.nl/
https://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/
https://www.tuinenvankraaybeekerhof.nl/


Landwinkel De Groenekan
U vindt bij ons onder andere zuivel, boerenkaas, groente & 
fruit en diverse soorten vlees. Met als trots ons kippenvlees 
van eigen bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat onze producten 
met de hand zijn gemaakt en op een (h)eerlijke manier bereid. 
Onze producten bevatten geen onnodig toegevoegde kleur-, 
geur- en smaakstoffen, waardoor u kunt genieten van de pure 
smaak.
https://landwinkeldegroenekan.nl/

De Hondspol
De Hondspol is een biodynamische zorgboerderij aan de rand 
van Driebergen-Rijsenburg. Met elkaar verzorgen we de 
bodem, gewassen, dieren en het landschap. In de tuin telen we 
een grote diversiteit aan groenten. In de kruidenrijke weilanden 
grazen onze zestig gehoornde melkkoeien. Zij geven smaakvolle 
melk, die wij op het eigen erf verwerken tot dagverse zuivel en 
boerenkaas. De vitaliteit van deze mooie plek proef je terug in 
de kwaliteit van onze producten. 
https://dehondspol.nl/



Om het Velddiner 2022 nòg leuker te maken hebben we kunstenaars van 
de Utrechtse Heuvelrug uitgenodigd werk uit te lenen. 
Daar is heel enthousiast op gereageerd zodat er een mooie gevarieerde 
expositie in en rond de tent is gerealiseerd.

KUNST IN DE TENT 
EN IN DE TUIN

In de tuin staan 
beelden van:
Jehuda de Jong
Ingrid Lubbers
Patricia Tesselhoff
Indra Schakelaar

In de tent ziet u 
schilderijen van:
Ellen Adank
Francien Goddijn
Leo van Halem
Sanne Heemskerk
Ineke Hogeboom
Ad van Rijn
Yvonne Stadt

Allemaal ontzettend bedankt !!!

Mijn naam is Bianca Jansen van Eck en al 22 jaar mag ik op de leukste 
werkplek werken die ik mij ooit kon bedenken!

Werkplaats Boschwijk van Bartiméus is een fantastische werkplek voor 
mensen met een meervoudige visuele beperking. Samen met mijn 
medewerkers maken wij dagelijks handgeschept papier van oude witte 
lakens. Dit doen we echt nog op de ouderwetse manier, hierdoor 
hebben we vele deelhandelingen en kan iedereen een bijdrage
leveren in het maken van onze fantastische kaarten. Aan elk 
handgeschept vel hebben wel 12 mensen gewerkt. Zo hebben wij ook 
een prachtige menukaart mogen leveren voor het Velddiner, waar we 
enorm trots op zijn! Door het hergebruiken van oude lakens werken 
we mee aan het nog mooier maken van onze omgeving, mensen om 
ons heen en onze planeet! Heeft u nog oud wit katoengoed liggen, 
dan ontvangen wij dit graag.

U bent van harte welkom op onze werkplaats om eens een 
kijkje te nemen!

HET ONTSTAAN VAN EEN 
HANDGESCHEPTE KAART



Het Velddiner Utrechtse Heuvelrug is mede 
mogelijk gemaakt dankzij de inbreng en steun van:
De Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Restaurant Groenland - Niels Oosthoek - voorgerecht en 
dessert
Cultuur en Congrescentrum Antropia - Eric van Veluwen - 
hoofdgerecht
Bartiméus – Marja Mostert - locatie
Pyropix – Roald van Stijn – videoregistratie
Elana Reyneveld – illustraties, opmaak & DTP
Jom Erlings – assistent Elana en fotografie 
Gerard van Wijk - teksten
GoedVolk – initiatiefnemer
Guido Meerman
Astrid de Groot - de Meijer
Erwin Hollestelle
Jeroen BeumerC
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GoedVolk is een initiatief van inwoners van de Gemeente Utrechtse
Heuvelrug en wil een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid 
van de regio. Door de aanwezige talenten te mobiliseren en in te zetten 
voor thema’s die leven en van belang zijn voor onze samenleving.
Iedereen is GoedVolk!
https://www.iedereenisgoedvolk.nl

Dank je wel  HJ van der Tak en 
Jehuda de Jong voor het gebruik 
van de “Winterwei”. Wat een 
prachtige locatie voor het 
Velddiner!

https://www.iedereenisgoedvolk.nl



