Maak ‘t mee!

Wist je dat ...

Fiets door de moestuin van Den Bosch en maak ‘t mee! Langs de route vind je
de Hertogboeren en andere gepassioneerde agrarische ondernemers. Waar je op
sommige plekken het prachtige boerenland en haar dieren kunt bekijken,
is het op andere plekken mogelijk om streekproducten te proeven of om zelf
even in de schoenen van de boer te stappen. Tap je eigen melk, bezoek de kamelen
op de kamelenboerderij, adopteer je eigen appelboom of trek een lekker bakje
kersen uit de fruitautomaat. Je maakt het mee!

... Poule Den Dungen is een écht
streekproduct. De kippen leven
in de Dungense wei en eten
kwaliteitsvoer dat gemaakt wordt
in de Dungense Molen.
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... je op kamelensafari
kan? Speciaal voor kleine
groepen en individuen biedt
Kamelenmelkerij Smits de
Discovery Tour aan. Bepakt
met voer, informatieboekje
en plattegrond verken jij de
melkerij op je eigen tempo.

... je bij Fruitteeltbedrijf van
de Ven je eigen appelboom
kunt adopteren? Niets
lekkerder dan eigen appels!
Nicky Sanders

Kasteel Heeswijk verwelkomt jong en oud
binnen de kasteelmuren. Je kijkt er je ogen uit!


De moes
tuin van ch
Den Bos
Maak ‘t

mee!

50 km

Spring op
de fiets!

Kasteel Heeswijk
Kasteel 4, 5473 ZH Heeswijk-Dinther
www.kasteelheeswijk.com

Pak je fiets, volg de route
en maak kennis met heerlijke
streekproducten uit de moestuin
van ’s-Hertogenbosch.

Ik heb ‘t meegemaakt!
Neem deze routekaart mee tijdens je fietstocht
en vink af waar je geweest bent. Zo laat jij iedereen zien
wat je hebt meegemaakt.
Beschikbaarheid
Veel streekproducten zijn onlosmakelijk verbonden met
een seizoen. Daarnaast werken de boeren er het hele jaar hard
aan om het beste uit hun product te halen. Ben je van plan
om de highlights langs de route te bezoeken, check dan zeker
hun websites voor het actuele aanbod en de openingstijden.

Dit initiatief is ontwikkeld door VVV Noordoost-Brabant.
Concept en ontwerp Huyswerk | Druk Drukkerij Buuts

Het ontstaan van
de Hertogboeren
Enkele jaren geleden sloegen een
aantal Dungense en Gestelse boeren
de handen ineen. Vanaf dat moment
waren de Hertogboeren een feit. Bij
deze groep vakmannen en -vrouwen
zorgen oude tradities en echte ambacht
voor vorstelijk genieten van de heerlijkste
producten. Van vleesboerderij en fruit
bedrijf tot kinderboerderij en B&B, alle
smaken zijn vertegenwoordigd. Fiets langs
deze groep gepassioneerde ondernemers
en ontdek welke smaak bij jou past.

... kinderen met groene vingers
bij Kindermoestuin Haanwijk
aan het juiste adres zijn.

Middeleeuwse
pitstop

bezoek
sintmichiels
gestel.nl

Nicky Sanders is een vakman in hart
en nieren. Tegenwoordig houdt hij zich
bezig met Poule Den Dungen, maar ook
daarvoor zat de (pluim-)veehouder zeker
niet stil. Wat vakmanschap voor hem
betekent? Deze hertogboer zet zich in
voor het leveren van kwaliteit en een
betere smaakbeleving. Uiteraard mét
eerbied voor het dier en de omgeving.
Een mooi streven! Benieuwd naar zijn
‘product’? Volg de fietsroute en maak
een stop bij Poule Den Dungen en
Hotel-Restaurant Boer Goossens.
Zo fiets jij van vak naar schap.

... de Dungense Molenbakker
bevindt zich, zoals de naam al zegt,
in een échte molen.

t-M
r voorziet Sin
Van oudshe
heerlijke
nbosch van
e
g
o
rt
e
-H
’s
de stad
chtbaar
rond was vru
g
e
D
.
n
te
c
u
prod
tes en fruit
illende groen
h
c
rs
e
v

e
d
n
e
okken
. Wekelijks tr
p
lo
o
v

r
e
n
e
groeid
de stad.
de markt in
r
a
a
n
n
re
e
o
waren.
de b
rden zij hun
e
te
n
se
re
p
Vol trots
lezige
sperges en v
a
e
ll
o
v
k
a
a
Van sm
n zoete
isse appels e
fr
t
to
n
te
a
tom
dat ze in
een wonder
op hun
aardbeien, g
zo dol waren
h
sc
o
b
n
e
g
o
uidige
’s-Hert
! Ook in de h
in
u
st
e
o
m
gaat
Dungense
. Echte liefde
rs
e
d
n
a
t
ie
n
tijd is dit
erste
enkel de lekk
n
e
g
a
a
m
e
d
door
s hun reis
aken wekelijk
m
n
te
c
u
d
ro
p
e stad.
eland naar d
van het platt
route af?
eer dezelfde
k
e
z
e
d
j
ji
g
Le

meer
mee
maken?

Ontmoet de hertogboer …

A B

C D

Al trappend kom je langs de verschillende
hertogboeren en ontdek je wat
puur vakmanschap is. Van de enige
echte Poule Den Dungen tot krieltjes en
asperges, vers van het land. Hier worden
ambachten met passie bedreven.
Zie, proef en beleef het Gestelse platte
land. Maak het mee tijdens deze route.

Plattegrond

PROEVEN OP DE MARKT

HELEMAAL VAN (DE) STREEK

Verdwaal tussen de vele kraampjes en geniet
van al het lekkers uit de moestuin.
Markt ‘s-Hertogenbosch
Markt 77, 5211 JX ‘s-Hertogenbosch
www.marktdenbosch.nl

Boer Goossens
Heilig Hartplein 2, 5275 BM Den Dungen
www.boergoossens.nl

POTEN, KWEKEN EN OOGSTEN

Kinderen met groene vingers halen er hun hart op.
Neem deel aan een van de moestuinmiddagen.
Kindermoestuin Haanwijk
Haanwijk 2-4, 5271 VG Sint-Michielsgestel
www.natuurgroepgestel.nl

Vinkel

Dungense Molenbakker
Hoogstraat 91a, 5271 XA Den Dungen
www.dungensemolenbakker.nl

UNIEKE BRANDRODE RUNDEREN

DE BLOEMETJES EN BIJTJES

De Heikantse Hoeve - Veehouderij Willem van den Akker
Heikantsehoeve 52, 5258 TS Berlicum
www.heikantsehoeve.com

SHOPPEN OP DE BOERDERIJ*

Kom naar de boerderijwinkel, sla je slag en
neem wat van het boerenleven mee naar huis.

B&B Horzikse Hoeve
Horziksestraat 6, 5271 TD Sint-Michielsgestel
www.horziksehoeve.nl

Laat je verwennen met vers boerderij-ijs
en huisgemaakt appelgebak. Een lekkere stop!

ASPERGES PROEVEN

Plof neer op het boerderijterras, kijk uit over de
aspergevelden en koop wat van het ‘witte goud’.

IJsboerderij Op de Nieuwekampen
Nieuwekampen 34, 5382 JN Vinkel
www.opdenieuwekampen.nl

KAMELEN IN BRABANT

’N BOMVOLLE BOERDERIJ

VERSE MELK!

Proef de sfeer op het boerderijterras, terwijl de
kinderen spelen en kennismaken met de dieren.

Eerst tappen dan trappen. Tap je eigen melk
voor een verfrissende stop tijdens de route.

A

Melktap Berlicum
Werststeeg 17, 5258 TA Berlicum
www.facebook.com/MelktapBerlicum/

B

Bomentuin d’n Hooidonk
Hooidonk 1, 5275 HT Den Dungen
www.denhooidonk.nl
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Kinderopvang Het Vrolijke Koetje
Empelsehoefweg 5, 5236 BW ’s-Hertogenbosch
www.kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl

BIJ-ZONDER LEKKER

Zo nu en dan staat er een kraampje met
verse honing voor de imkerij. Smullen!

Vers Vlees Boerderij Savelkouls
Hustenweg 8, 5236 BC Empel
www.vvb-savelkouls.nl

21

MEER DAN EEN BOER

Bij deze kinderopvang ontwikkelen kinderen
zich te midden van natuur, rust en ruimte.
C

Koop (h)eerlijke vleesproducten voor thuis
en laat je verrassen door de smaak.

Wandel door het arboretum en verken
7,5 hectare vol prachtige natuur.

88

Stadsboerderij Eyghentijds
Lunerkampweg 5, 5245 NB Rosmalen
www.stadsboerderijeyghentijds.nl

(H)EERLIJK VERS VLEES

VAN BOOM TOT DROOM

50 km

*	Deze activiteit ligt ‘off-route’.
Een klein stukje omfietsen dus!

Niet op de kaart, wel leuk om mee te maken!

Kamelenmelkerij Smits
Werstkant 16, 5258 TC Berlicum
www.kamelenmelk.nl

start

Hier onderneemt een Hertogboer.

Aspergeboerderij ter Stege
Venstraat 4b, 5271 TV Sint-Michielsgestel
www.aspergeboerderijterstege.nl

Voeren, aaien en het proeven van melk, ontdek
alles over kamelen tijdens een bijzondere safari.

Sint-Michielgestel

De Vennenhof
Brandsestraat 22, 5271 SX Sint-Michielsgestel
www.vennenhof.nl

SLAPEN TUSSEN DE KOEIEN

EEN KOE-LE TUSSENSTOP*

Den Dungen

Fiets langs voor heerlijke streekproducten!
Van aardbeien tot asperges vers van het land,
je bent hier aan het juiste adres.

Slaap in de voormalige pinkenstal en
ontwaak midden in het boerenleven.

Zorgboerderij De Elsburg
Koesteeg 17, 5258 TN Berlicum
www.elsburg.nl

Middelrode

Hoe werkt het?
	Onthoud het nummer van
de startplaats waar je jouw tocht
begint, zodat je indien gewenst ook
weer op het beginpunt kunt eindigen.
	Onder de legenda vind je de uit
gestippelde route. De cijfers in de cirkels
zijn de zogenoemde knooppunten.
	Je volgt de bewegwijzering langs de weg
in de richting van de pijl, van knooppunt
naar knooppunt.
	Bij ieder knooppunt kun
je kiezen in welke richting jij
jouw route vervolgt.

Proef molenmik, pelikaanbrood of Maaskantse
zaligheid. Je wordt hoe dan ook smakelijk onthaald.

Ga op onderzoek uit en wie weet vind je
het unieke Brandrode rund in de wei.

Berlicum

JE EIGEN FRUITBOOM*

Adopteer een appelboom, trek wat aardbeien
uit de fruitautomaat en neem voor thuis nog wat
lekkers mee uit de boerderijwinkel.

LAAT MAAR DRAAIEN!

Kijk uit over de Dungense Weide en spot
het bijzondere kippenras: Poule Den Dungen.
Poule Den Dungen
Woudseweg 49, 5275 JJ Den Dungen
www.pouledendungen.nl

‘s-Hertogenbosch

De moestuin van Den Bosch kent twee
versies, een korte en een lange route. Beide
fietsroutes lopen over de fietsknooppunten.
Dat betekent dat je de bijbehorende
bewegwijzering kunt gebruiken én dat je
de route naar hartenlust kunt uitbreiden.
Jij bepaalt welke weg je aflegt en hoe lang
deze zal zijn. Je kunt in twee richtingen
fietsen, van knooppunt naar knooppunt
via de genummerde wit-groene borden
langs de weg.

Fruitteeltbedrijf van de Ven
Paterstraat 38, 5275 AJ Den Dungen
www.evenfruithalen.nl

SCHARRELENDE KIPPEN

Rosmalen

Hoe volg ik de routes?

Proef de Poule Den Dungen of geniet van een van de
andere gerechten bereid met producten uit de streek.

D

Henk Langens Landschapsinrichting-Imkerij
Wolfdijk 6, 5391 KG Nuland
www.henklangens.nl
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