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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 7 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 7 generaties. 

Vanavond zitten we hier aan een lange tafel met een bont gezelschap 
Heuvelruggers die allemaal iets hebben met lokale voeding. 
Producenten, leveranciers, restaurateurs en andere liefhebbers. 
Zo hebben we het ons voorgesteld. Een lange tafel met betrokken 
mensen om te ervaren en te beseffen dat eten uit de eigen regio heel 
lekker en vol van smaak is, in de overtuiging dat lokaal biologisch 
voedsel gezonder, milieuvriendelijk en beter voor de natuur is. 

Hoe kan het dan dat we lokaal voedsel nog niet massaal kopen? 
Nou, omdat we bijvoorbeeld niet goed weten waar het te koop is. 
Of omdat we denken dat het duur is. Onze koks wijzen de weg. 

Zowel Erik, als Julian, als Niels 
weten letterlijk waar Abraham de 
mosterd haalt.Heel veel producten 
komen uit de buurt, van 
de Heuvelrug. Wat van dichtbij 
komt, hoeft niet over de weg, of 
door de lucht, of over de oceaan. 
Dat is een goede reden.

Wat is er nodig om lokale voeding 
beter op de kaart te zetten? 
Wat kunnen wij als gemeenschap 
daarin betekenen? Vragen die we 
tijdens dit velddiner kunnen 
verkennen. Of die, geïnspireerd 
door het heerlijke eerlijke menu, 
als afdronk van dit velddiner blijven 
hangen en tot nieuwe initiatieven 
leiden. We dagen iedereen hier 
graag toe uit. Wij geven alvast een 
paar suggesties in overweging. 
Ga op zoek naar lokale 
landwinkels en tuinen waar 
voedsel wordt geteeld. 

Daar zie je en beleef je waar 
producten vandaan komen. 
Wij nemen de uitdaging aan om 
periodiek recepten te maken op 
basis van lokaal voedsel. 
En het zou een mooi resultaat zijn 
als in Utrechtse Heuvelrug 
producenten en consumenten 
elkaar makkelijker gaan vinden. 

Wetende dat eten een prachtig 
middel is om te verbinden, wensen 
we iedereen een heerlijke avond, 
vol prachtige gerechten van rijke 
lokale ingrediënten en leuke 
ontmoetingen. Hoe mooi zou het 
zijn als we dit diner jaarlijks 
kunnen organiseren om de 
aandacht voor het belang van 
lokaal voedsel te vergroten.

Eet smakelijk!

Welkom op het Velddiner 
Utrechtse Heuvelrug 2021



De koks
Niels Oosthoek
Eigenaar van restaurant Groenland. 
„Het oude boerenambacht, 
historische kennis overgedragen 
van vader op zoon, daar ben ik 
naar op zoek”.  „We weten dat 
niet iedereen de weg naar de 
lokale producten weet te vinden. 
Ik zou het te gek vinden als uit 
dit velddiner samenwerking tot 
stand komt en we voedsel lokaal 
kunnen kopen. Het is goed dat 
een partij dit oppakt. De logistiek 
is vaak een struikelblok, maar het 
kan wel.”

Eric van Veluwen
Directeur en chef-kok van Antropia 
in Driebergen. 
„Het lijntje met het voedsel zijn 
we kwijt. Een krop andijvie kom 
je niet meer tegen. In de 
supermarkt is alles 
voorgewassen en gesneden. 
Als we kunnen bereiken dat je 
lekker eet met elkaar, over eten 
praat dat er toe doet en dan de 
verbinding zoekt met de 
producent, vind ik dat een mooi 
resultaat”. Ik daag GoedVolk uit 
om periodiek een paar recepten 
en suggesties te maken op basis 
van lokale producten.”

Julian van Eekhout
Julian van Eekhout is chef-kok van 
Landgoed Zonheuvel. 
Hij slaagt er iedere dag weer in 
om, samen met z’n 
keukenbrigade, grote aantallen 
cursus- en congresdeelnemers 
een goede en gezonde maaltijd 
te bezorgen. Julian: „we werken 
waar het kan met lokale 
producten. Bijvoorbeeld uit onze 
eigen moestuin of uit de tuin van 
landgoed Zuijlestein. We zijn de 
plek waar onder meer het SDG 
house en Earth charter is 
gevestigd en daarom is het 
belangrijk om invulling te geven 
aan wat wij noemen ‘futureproof 
food’ ”.



Lokale leveranciers 
met hun ingrediënten

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.

Proefland
“Het is te proeven is als je ergens aandacht aan 
geeft. (H)eerlijk eten, circulair werken en op 
natuurlijke wijze meegaan met de seizoenen!”
Proefland levert ook het Heuvelrug Blond, 
een biologisch gebrouwen bier met water 
van de Utrechtse Heuvelrug dat op 70 meter 
diepte wordt gewonnen. Onder de rug zit 
een grote voorraad bronwater, die gefilterd 
wordt door het zand en de natuur. 
Het is een stevig, hoppig speciaalbier, 
je proeft de natuur.



De Pronckheer
Vanuit de gedachte dat 
voedingsmiddelen of eetbare 
ingrediënten niet mogen worden
vernietigd, ontwikkelden Arjan 
Smit en Inge Stolk de formule 
voor hun streekrestaurant. 
Na gans, spreeuw, waterkonijn, 
ree en polderkreeft vond Arjan 
een oplossing voor beschadigd
en overtollig fruit van de 
fruittelers in de Kromme Rijn 
streek: 100% natuurzuivere 
distillaten.

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.

niet voeren

soms sta ik stil
op asfaltgrind
tien meter eerder opgestapt
om twijfelend mijn zak te control-
eren
zit mijn mobiel er nog wel in?

terwijl ik grabbel in mijn tas
versnelt een bruine kip haar pas
ze ploetert door het lange gras

ze stopt
kijkt naar mij op
hoopvol
haar scheve kop vanachter gaas
tot ik mijn vondst tevoorschijn haal

helaas

#dichteropdeheuvelrug
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Er ligt een vraagstuk op je bord.
#dichteropdeheuvelrug

Heuvelrug groenten: 
Gemarineerde rode biet, gebrande maiskolf, geroosterde bospeen, 
gepofte pompoen, gekonfijte knolselderij, weckpotje gevuld met 
compote van rode ui, weckpotje home made piccalilly, weckpotje gelei 
van bleekselderij en mosterdzaad van Zuylestein.

Heuvelrug kazen:
Diverse kazen uit de streek van de Hondspol.
De heuvelrug speciaal kaas uit Doorn.
Geitenkaas van Boerderij Zuylestein.

Heuvelrug surf & turf:
Bereiding van rivierkreeft van Pronckheer uit Cothen.
Diverse charcuterie waaronder gedoogde hammetjes van het heuvelrug 
varkentje Zuylestein en de Bonte Bentheimer van de Wederkerigheid.

Velddiner salade:
Salade met quinoa, geroosterde peen, bramen, witlof, basilicum, 
walnoten, paprika coulis. Deels van Bartimeus en deels van Zuylestein.
Brood van de Veldkeuken met gezouten boeren roomboter.

Hoofdgerecht
We koken allebei van weelde.
#dichteropdeheuvelrug

Vierluik van de Heuvelrug:
Knolselderij van de BBQ, pesto van palmkool, 
noten en krokante zwarte olijf van Zuylestein.

Polenta van graan, coulis van peterselie, kaaskaantjes 
en krokante boerenkool van Zuylestein.

Mille-feuille met rode ui, crème van geroosterde 
bloemkool en kastanje, witloof, gegrild en gerookt 
en in appelsap en laurier gegaard.  

Sucade, zacht gegaard met stoemp van aardappels en 
boerenkool van Bartimeus.



Nagerecht
Zet je tanden in andere gewoontes.
#dichteropdeheuvelrug

Het zoet van de Heuvelrug:
Crème brûlée met Heuvelhoning en zachte 
Zuylestein geitenkaas. Afgetopt met crumble van 
Bastogne en walnoten uit Zeist.

Tiramisu: Laagjes van lange vingers in Zonheuvel 
koffie gedrenkt. Mascarpone crème en konfijt van 
appel en peer uit Woudenberg

Uitgehangen biologische yoghurt met compote van 
rabarber en bramen uit eigen tuin.

HEUVELRUGSE DRANKEN

Heuvelrug water uit de kraan van Zonheuvel 
– plat en bruisend

Vruchtensap van de Kersenhut

Heuvelrug Blond bier van de Utrechtse 
brouwerij De Leckere

Wijn van wijndomein Tussen Rug en Rijn uit 
Elst

Elsterberg wit 2020
Heuvelrugrood 2019
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Bartiméus 
Historische Theetuin
Wij zijn er voor alle mensen in Nederland 
die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een
meervoudige beperking hebben. Werken in 
de historische theetuin 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.

De Veldkeuken
René van der Veer en Juliette Borggreve 
timmerden een fietskarretje om tot een 
echte mobiele minikeuken, de 
Veldkeuken. Hiermee konden ze koken 
in het veld met ingrediënten uit het veld. 
Het mobiele fietskarretje heeft wortel 
geschoten op Amelisweerd, waar nu hun 
restaurant is. Op Rhijnauwen vind je hun 
bakkerij en landgoedkeuken. Ze kiezen voor 
smaak, voor vitale groente, voor ingrediënten 
uit de streek, voor seizoensproducten, voor 
duurzame gewasteelt, voor eerlijke handel. 
En voor vlees noch vis! Lekker vegetarisch 
dus. Ze werken uitsluitend met biologische 
ingrediënten.

Lo
kale leveranciers 
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et hun ingrediënten



Stichting De Wederkerigheid
De Wederkerigheid in Driebergen is een sociale zorgonderneming, 
gevestigd op Landgoed De Reehorst.
De Wederkerigheid biedt in haar landgoedwinkel 
De Eekhoorn mooie biologische seizoensproducten aan van eigen land, 
van de boerderij en uit eigen keuken. Denk daarbij aan verse groente en 
fruit, vlees en vleesproducten, noten, bloemen, jam, sappen, 
koekjes, etc. Ook zijn er artistieke producten te koop uit ons atelier, 
zoals handgemaakte ansichtkaarten, diverse wolproducten en zelfs 
complete schapenvachten.

Landgoed Zonheuvel
Landgoed Zonheuvel beschikt over een eigen biologische groentetuin. 
De keuken van het restaurant maakt gebruik van duurzame uit de eigen 
biologische tuin! Denk daarbij aan verse munt voor de thee of 
pompoenen voor de soep. In de tuin verbouwen we dit jaar 
seizoensproducten, zoals kool, aardbeien, rabarber, kruisbessen, prei, 
aardappelen, sla soorten, paprika’s, vleestomaten en bietjes. Daarnaast 
kruiden als peterselie, dragon, munt, basilicum, bieslook, dille, dragon, 
kervel, koriander, oregano, rozemarijn, selderie, etc. De tuin is volledig 
biologisch, we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.

De Kersenhut
Landwinkel en Schenkerij De Kersenhut is onderdeel van het fruitteeltbedrijf 
van Theo & Martine en Erik Vernooij. 
Op hun bedrijf worden, naast de teelt van diverse appel- en 
perenrassen, pruimen en rode bessen, ongeveer 50 soorten kersen 
geteeld. De kersen komen van hoogstam- en laagstambomen, zijn 
allemaal verschillend van smaak, kleur en hardheid; van Oud Hollandse 
kersenrassen tot de nieuwe kersenrassen. Tijdens de oogstperiode van 
de kersen worden deze in de periode van half juni t/m eind juli onder 
de Hut verkocht in onze kersenhoogstamboomgaard.



Het Velddiner Utrechtse Heuvelrug is mede mogelijk 
gemaakt dankzij de inbreng en steun van: 

Kern met Pit
De Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Cultuur Festival Heuvelrug
Pyropix – Roald van Stijn – videoregistratie

Restaurant Groenland - voorgerecht
Cultuur- en Congrescentrum - hoofdgerecht

Hotel Landgoed Zonheuvel – dessert
Stichting SBI – mede-initiatiefnemer

GoedVolk - initiatiefnemer
Elana Reyneveld – opmaak & DTP

Jom Erlings – illustraties
Gera Pronk – Dorpsdichter Utrechtse Heuvelrug: http://honderdmeter.nl/

Jazzkoor Die Jazz Past 
Kunstwerk Linda Nieuwstad - https://lindanieuwstad.nl/

Jennita Jansen: Heuvelrug veldboeket NPUH

Het Velddiner Utrechtse Heuvelrug is georganiseerd 
op basis van de vrijwillige inzet van:

Erwin Hollestelle - Jeroen Beumer - Wim Oolbekkink - Niels Oosthoek -Eric van 
Veluwen - Julian van Eekhout – Patrick Willemse - Gerard van Wijk - Jom Erlings 

- Wim de Hoop - Elana Reyneveld - Annelou Evelein - Mirte Madelief van Zundert - 
Gera Pronk

in vijftien minuten
graag haute cuisine
geen veertje
geen wormpje
geen korreltje zand
het liefst net geoogst
en het liefst net gebrand
het liefst zonder randje
het liefst zonder gat
het liefst weken houdbaar
hoe handig is dat

dat ding zonder geur
is zo prachtig van kleur
zou het echt zo mooi smaken
o, hap er niet in

#dichteropdeheuvelrug

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.



GoedVolk is een initiatief van inwoners van de Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Wij willen 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


