
|Zaterdag 19 september|Ouwendorperhoeve & Eco Fields 

Op de Ouwendorperhoeve zetten   Nelleke en 
Adriaan zich in voor een mooie, gezonde en 
doelgerichte toekomst voor hun cultureel erf-
goed: het Friese Melkschaap. Het is een prach-
tige, ietwat verscholen vallei – nabij een              
historisch doodijsgat – in Garderen waar de 

oude rassen rondlopen.  

 

 

 

Friese Melkschapen, Bonte Bentheimers 

(varkens) en Lakenvelder runderen. Ook loopt 
er een stokoude ezel rond.                                       
In de biologische boerderijwinkel is zuivel en 
vlees van eigen erf te koop, naast allerlei an-

dere (streek)producten. 

   

Inclusief fietsroute (45 km)! 

  

 

                                                                                                                           

Ouwendorperhoeve   

Boerderijzuivel | Streekproducten | Terras  

Ouwendorperweg 27, 3886 MR Garderen | 0577-407177 

                                                                                                                            

Eco Fields 

Biologisch kalfsvlees | Wijn uit eigen wijngaard  

Matendijk 1,  6733 JD  Wekerom | 0318-461 344 

Eco Fields staat voor Hollands biologisch            
kalfs- en lamsvlees en wijn uit eigen wijngaard. 
Én een combinatie van boerderij en slagerij. 
Hierdoor ontstaat een gesloten cyclus van le-
vend dier tot kalfsvleesproducten. Eco Fields 
levert botermals biologisch kalfsvlees met een 

fijne structuur, zachte smaak en rosé van kleur.  

 

Naast rustige potstallen en veel tijd in de rui-
me wei, krijgen de kalveren bij Eco Fields een          
gevarieerd rantsoen met natuurlijke, biolo-
gisch geteelde voedingsmiddelen, zoals gras-
sen, maïs, gerst en erwten. Hiervoor werkt de 
boerderij  samen met  verschillende natuur be-

herende  organisaties. 

Breng zaterdag 19 september tussen 10.00 en 16.00 uur een bezoek  aan beide               
boerderijen!  Kom ruiken, proeven en genieten van wat het platteland jou te bieden 
heeft. Op de boerderijen zijn verschillende  activiteiten georganiseerd: rondleidingen 
over de boerderij, proeverijen en ook voor de kinderen zijn er verschillende                  
activiteiten. De koffie (en wat lekkers) staat klaar!   
Fietst u graag? Wij hebben een prachtige fietsroute waarbij u van de ene boerderij 
naar de  andere fietst, en ook weer terug natuurlijk. 
Uiteraard houden wij rekening met de corona maatregelen. 
Wilt u meer informatie? Bezoek dan www.ecofields.nl/opendag 

10.00-16.00 uur 

 SCAN ME! 


