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STAD EN LAND

Heb je een mooi ambachtelijk product met een verhaal en wil je graag antwoord op vragen zoals ‘waar kan ik het 
beste mijn product richting de consument afzetten, welke initiatieven zijn er allemaal en bij wie moet ik dan zijn?’ 

Of lever je juist producten direct aan de consument en loop je met vragen rond zoals ‘welke ambachtelijke 
producten zijn er in het Groene Hart, wat is het verhaal erachter, wie is de producent, hoe kan ik producten 

toevoegen aan mijn aanbod voor mijn FoodEvent/markt of afzetkanaal in de stad?’ Kom dan naar de Terugkomdag!

De Steinsetuin (De Steinsedijk 45) in Haastrecht

 
Verkorte Keten, 

van 
Bodem tot Bord

Donderdag 16 november - 9:30 – 12:00 uur

Verkorte Keten, van Bodem tot Bord is een vervolg op het boek Groene Hart, van Bodem tot Bord, 

waarin de ambachtelijke producten van meer dan 75 kaas- en zuivelbereiders, fruittelers, 

melkveehouders, mesters, jagers, vissers, restauranthouders geportretteerd zijn. De volgende 

stap is om deze smaakvolle producten zo vers en direct mogelijk bij de consument op het bord te 

krijgen. Dit project verbindt vraag en aanbod van Stad & Land aan elkaar. 
Boekpresentatie 13 april van 14.00 
tot 17.00 uur met aansluitend een 
Groene Hart proeverij op Fort 
Wierickerschans te Bodegraven.

Vanaf 5 april is 

‘Van Bodem tot Bord’ 

te bestellen voor slechts 

€ 36,- via 

www.vanbodemtotbord.nl 

en www.struinenenvorsen.nl 

Als u voor 5 april 

intekent krijgt u 

20% korting. 

Terugkomdag
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Mede mogelijk gemaakt door:

Gouwestreek



 GOUDasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda 9  40 51 35 50 S  VOF Hoevestein 49

S  Restaurant ‘t Reeuwijkse Hout S  Sup & Watershop S  Streekmuseum Reeuwijk 

S  Galeriewinkel AnderZ & Nico van Eijk plateel 21 45 S  Café Bistro ‘t Wapen S  Patissiers 

Femke en Sander 46 42  S  Chocoladefabriek S  Wijnkoperij Van de Velde & Halewijn

 S  IJsselhuis 40 9   GOUDasfalt

Zet je GPS aan, scan 
de qr-code en ga 
op pad 

of

Ga naar struinen-
envorsen.nl >rou-
tes>Foodexpeditie 
Gouwe Wiericke

Deelnemers op locatie:  Groene Hart Catering, Jan de Waard Visserij en Bee Box



 GOUDasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda 9  10 26 28 S  FarmCamps Stolkse Weide

73 S  MooiMekkerland S  SnoekVliet Hoeve - Stolweitjes 31 30 S  Kaasboerderij van 

Eijk 12 S  Arjan van der Eijk De Echte Bakker 34 S  Steinsetuin, pluk en theetuin 

S  Wandelen en Fietsen Krimpenerwaard 35 51 40 S  Wijnkoperij Van de Velde &  

Halewijn  S  IJsselhuis 9   GOUDasfalt

S Struinpunt, een deel- 
nemer van Struinen en
Vorsen. Daar is altijd iets
te proeven en/of te 
beleven!

Fietsknooppunt

Opstap/Eindpunt

Zet je GPS aan, scan 
de qr-code en ga 
op pad

of

Ga naar struinen-
envorsen.nl >rou-
tes>Foodexpeditie 
Krimpenerwaard.

Leuk om te weten  
•   GOUDasfalt is afhaalpunt voor Rechtstreex Krimpenerwaard en onderdeel van 

Bio) FoodHub@GOUDasfalt
•  Voor meer informatie en activiteiten: Struinenenvorsen.nl, 

/Struinenenvorsen, /groups/vanBodemtotBord,  
/Slowfoodgroenehartmarkt

Deelnemers op locatie:  Groene Hart Catering, Jan de Waard Visserij en Bee Box


