
Ken jij het buitengebied in jouw gemeente? Een gebied met ruimte, 
met boerderijen, stallen, schuren, kassen en gewassen, boeren, 
tuinders en grote tractoren zal je zeggen. Maar ken je het buitengebied 
echt? Weet je wat er gebeurt en hoe het gebeurt en waarom? Tijd om 
daar eens achter te komen, vind je niet.  

Boeren Inzicht biedt je die kans om op een nieuwe verfrissende manier 
kennis te nemen van de verschillende activiteiten die in ons mooie 
buitengebied plaatsvinden. Boeren Inzicht biedt jou de mogelijkheid om 
digitaal een kijkje op het bedrijf te nemen.

Hoe werkt het? Je maakt gebruik van de �etsroutes op deze �yer en je gaat 
naar een van de bedrijven die meedoen. Het bord bij het bedrijf maakt 
deelname snel duidelijk. Op het bord staat naast een foto en wat info een QR 
code die jou na scannen met jouw  smartphone  toegang geeft tot een site 
met nadere informatie over het bedrijf: tekst foto’s en mogelijk een �lmpje 
geven jou een indruk van de activiteiten en  werkzaamheden op het bedrijf. 
Op deze manier kun je een mooi aantal bedrijven in de ZLTO afdelingen 
Oosterhout en Drimmelen Geertruidenberg “virtueel“ bezoeken. 

Neem daar gerust de tijd voor want je hoeft de route niet in een keer af te 
werken. Kijk en geniet op jouw tocht van bedrijf naar bedrijf van ons mooie 
buitengebied. Een landschap dat door onze agrarische ondernemers wordt 
gevormd en onderhouden en waar elke dag jouw hoogwaardige en veilige 
voedsel vandaan komt. Ook in de toekomst.

Natuurlijk is Boeren Inzicht ook te vinden op Facebook en Instagram.

Welkom bij 

@toerdeboer - www.toerdeboer.nl
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Loonbedrijf van Ginneken

Melkveebedrijf Moerenhout

Familie Flipsen-Verhagen

Familie van der Schriek

Bloemkwekerij van Zon

Aardbeienkwekerij Loonen

Melkveebedrijf Claassen

Familie van den Heijkant

Melkveebedrijf Hoeve d’Oorde

Vijfhuizen varkenshouderij
Guus van de Burgwal & David van Leijsen

Statendamweg 105 | Oosterhout

Hultenkant 14 | Den Hout

Eindsepad 22 | Den Hout

Stelvenseweg 4 | Den Hout

Heistraat 15 | Oosteind

Provincialeweg 33 | Oosteind

Provincialeweg 134 | Oosteind

Rijsdijk 31 | Oosteind

Dongeweg 2 | Raamsdonk

Ter Horst 8 | Oosteind

Akkerbouw, mestdistrubutie 

Melkveebedrijf

Melkveebedrijf

Melkveebedrijf, zorgboerderij

Sierteelt

Aardbeien

Melkveebedrijf

Melkveebedrijf met pluktuin

Melkveebedrijf

Vleesvarkens
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Melkgeitenbedrijf Bibro

Melkveebedrijf & 

Ambachtshoeve Pullens

De Kersenhof Raamsdonk

& wijngaard buitendeks

Familie Timmermans

Familie van den Heijkant

De Aardappelhut &

Landbouwbedrijf Oomen

Luiten Ambachtstraat 33 | Raamsdonk

Luiten Ambachtstraat 27 | Raamsdonk

Zijlweg 2 | Raamsdonk

Werfkampenseweg 26 | Raamsdonk

Werfkampenseweg 18 | Raamsdonk

Kerklaan 15 | Raamsdonk 

Melkgeitenbedrijf

Melkveebedrijf, zuivelverwerking

Kersen, wijngaard, akkerbouw

Biologische akkerbouw

Varkenshouderij

Landbouw, akkerbouw
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Pensionstal ZeggeZicht

Boerderij de Laak

Hoeve ’t Boschend

Natuurboerderij Zonzeel

Melkvee & ijsboerderij Dilven

SweetPoint Teeltlocatie Made

De Koekoek

Hoeve Landzicht 

De Reevliet- Fam van Geel

(VOF) Van der Spek-Roos 

De Zwaluw

Meeuwissen Streekwinkel

Munnikenhof 1 | Terheijden

Moerdijkseweg 1 | Terheijden

Scheerbiesstraat 6 | Wagenberg

Zonzeelse Weg 20 | Hooge Zwaluwe

Geraniumstraat 53 | Made

Steelhovensedijk 21 | Made

Buitendijk 1 | Drimmelen

Brugdam 6 | Lage Zwaluwe

Zwaluwe Pootweg 5 | Lage Zwaluwe

Dirk de Botsdijk 4 | Lage Zwaluwe

Tweede weg 2 | Zevenbergsehoek

Paardenpension

Melkveebedrijf met ijsbereiding

Rund- en natuurboerderij 

en boerderijwinkel

Natuurinclusief melkvee, schapen

(weidevogel)

Melkveebedrijf met ijsbereiding

Puntpaprika’s (glastuinbouw)

natuurlijk weide- en akkerdomein

Theunisbloemen, paarden

Akkerbouw met zoete aardappelen

Biologisch akkerbouw, zorgboerderij 

Fruitteelt met streekwinkel 
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