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Over de Eemlandhoeve – de ‘groene oase’ 

Wij bieden een ontmoetingsplek voor mensen die graag verrast worden, 
midden op het platteland maar ook vlakbij de stad. Als u aan komt rijden 
uit het vlakke polderlandschap, valt de Eemlandhoeve meteen op als 

'groene oase'. De rust en de weidse omgeving geven een positieve boost 
aan uw nieuwe ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen voor 

de uitdagingen waar u voor staat. Vanuit de zalen of het restaurant loopt u 
gemakkelijk één van de prachtige tuinen in. Wij beschikken over zeven 
zalen, stuk voor stuk uniek door hun omvang, uitzicht of warme inrichting. 
Onze zalen bieden ruimte aan groepen van 2 tot 150 personen. Ook is het 
mogelijk een combinatie van zalen te huren. 

  
Daarnaast zijn we natuurlijk ook een boerenbedrijf, waar veertig 
vleeskoeien van het Franse ras Blonde d'Aquitaine lopen en verzorgd 
worden door Henk Huijgen. Alle koeien zijn geadopteerd door betrokken 
burgers. Een zuivere Blonde d'Aquitaine stier zorgt voor het nageslacht.  

  
Het Inspiratiehuys biedt plek waar Jan Huijgen, boer, filosoof en winnaar 
van de Sicco Mansholtprijs voor zijn bijdrage aan de duurzame landbouw, 
zijn visie en ideeën over een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem kan 
delen. Dit doet hij middels diverse initiatieven en coalities. Zoals BB4Food, 
Coalitie Voedsel Transitie en tal van andere initiatieven. 

 
Ons natuurbeheer is in handen van boerin Maaike Huijgen. Samen met 
haar team heeft ze ervoor gezorgd dat de natuur rond de hoeve 
uitgroeide tot de grootste publiekstrekker. Bezoekers verwonderen zich 



telkens over de enorme variatie aan planten en bloemen, vooral als ze 

horen dat veel van wat er groeit en bloeit vanzelf is opgekomen, dankzij 
zorgvuldig zorg voor het kleine ecosysteem rond de boerderij. Daarnaast 
zijn er de moestuinen op het erf met 'vergeten groenten’, aardappels, 
groente en fruit.  
  

Met de Eemlandhoeve willen we een voorbeeld zijn om het contact tussen 
burgers en boeren weer te stimuleren en de herkomst van ons voedsel 
zichtbaar en herkenbaar te maken. Dit doen we door zorg te dragen voor 
klimaat en bodem, bodem en bodemdiversiteit, voedselkwaliteit en 
integriteit, fair & truepricing en het leveren van een goed stuk eten. Dit 
contact met de burgers betekent dat we ook dagbesteding voor jong en 

oud hebben en zijn er ook een aantal bedrijven op onze hoeve gevestigd. 
  
Al de activiteiten die sinds de begin jaren ’90 zijn ontstaan, zijn erop gericht 
de ontmoeting tussen boer & burger, platteland & stad en Creator & 
creatie te bevorderen. Met het oog op duurzaam leven en geïnspireerd 

vanuit christelijke waarden. De laatste jaren heeft zich dat ontwikkeld tot 
twee kernwaarden: voedsel en ruimte. U en uw familie zijn van harte 
welkom om dit met ons te delen en mee te genieten van deze ruimte. 
 
 

Familiedagen op Maat 

Een gastvrij ontvangst, leuke activiteiten voor kinderen en genieten van 
(h)eerlijke producten in een gezamenlijke maaltijd; op de Eemlandhoeve 
bieden wij programma's voor familiedagen op maat. Kies zelf uit de diverse 

activiteiten of maak uw wensen kenbaar en wij maken een passend 
programma. 

Een voorbeeld: ontdek de boerderij tijdens een prachtige wandeling over 
het erf onder leiding van de boerin of hoor het verhaal achter de hoeve 
van boer én filosoof Jan, ontdek wie de beste 'boer' is tijdens het 

touwtrekken, koe melken, boerengolf of de kruiwagenrace. En geniet met 
elkaar van een (h)eerlijk diner of BBQ met o.a. vlees van onze eigen 
biologische koeien. 
 

 

Een aantal suggesties en prijsvoorbeelden: 

(Vanaf 15 personen, prijs p.p.) 

 
Lunchen bij de Boer (10.00-14.00 uur) 
Ontvangst met koffie thee en iets lekkers, daarna een buitenactiviteit, 

afsluiten met een lunch. € 29,50 

 

Walking lunch arrangement – seizoensgebonden 



Wij nemen u mee naar de ecologisch beheerde tuinen van de 

Eemlandhoeve en u gaat op zoek naar de oorsprong van de gerechten 
die langs de route geserveerd worden. Prikkel al je zintuigen, vul je maag en 

krijg nieuwe energie! € 34,50 
 

Middag bij de Boer (15.00-21.00 uur) 

Ontvangst met koffie thee en iets lekkers, daarna een buitenactiviteit, 

afsluiten met een borrel en diner. € 49,50 
 

Borrel en Diner (17.00-20.00 uur) 
Ontvangst met een borrel en hapje en aansluitend een heerlijk diner. 

€ 36,50 

 

Dagje de Boer op met zelfstandige middagactiviteit (10.00-17.00 uur) 
Ontvangst met koffie thee en iets lekkers, daarna een buitenactiviteit, 

heerlijke lunch, middagactiviteit en afsluiten met een borrel. € 39,50 

 

Dagje de Boer op met workshop (10.00-17.00 uur) 
Ontvangst met koffie thee en iets lekkers, daarna een workshop, heerlijke 

lunch, middagactiviteit en afsluiten met een borrel. € 45,00 
 

High tea (14.30-17.00) 

Wij verzorgen een gezellige high tea met zoetige heerlijkheden en hartige 
lekkernijen. Tijdens deze meer gangen high tea heeft u alle tijd heeft om 
gezellig bij te praten en te genieten van heel veel lekkers. Vanaf 10 

personen € 22,50 per persoon. 
 

BBQ (16.00) – seizoensgebonden 
Een uitgebreide BB met 3 soorten vlees van onze eigen Blonde d’Aquitaine 
koeien (hamburger, saucijsje en runderlapje), heerlijke groente, zoveel 
mogelijk van eigen erf. Gevulde portobello of zelfgekweekte Shiitake, 
groentespies en groentepakketje (v). 

Alles geserveerd met Eemlandse tomatensalade of groene salade, 
couscoussalade, kruidige aardappelsalade, boerenlandbrood met 

kruidenboter en diverse huisgemaakte sauzen. € 28,50 
 

(Verjaardags)Feestje 
Wij organiseren ook uw feest en bespreken graag alle mogelijkheden, van 

catering, aankleding en muziek. Prijs in overleg. 
 

Kinderen zijn bij ons meer dan welkom! 
Wij hebben natuurlijke speelruimtes, skelters, kinderstoelen en zelfs 2 bedjes 
voor de allerkleinsten. Uiteraard hebben we kleurplaten en passen we het 

menu voor ze aan. 
 

 

 

Activiteiten 



Van jong tot oud, iedereen kan zich vermaken op de boerderij. Informatie 

en prijzen van de activiteiten op aanvraag. Bekijk hier een greep uit ons 
aanbod: 

Handen uit de mouwen 

Denkt u aan een groene activiteit voor uw familie-uitje of vrijgezellendag? 
Op de Eemlandhoeve is altijd genoeg te doen op het erf en in de tuinen; 

van wilgentakken vlechten tot het uitrieten van de sloot. In overleg stellen 
wij een gevarieerd programma voor u samen waarin allerlei facetten van 
het boerenbedrijf aan de orde komen en het levert gegarandeerd 
hilarische en leerzame momenten op!  

Boerenspellen op het erf 
Of u nou een gezellige familiedag viert met een hoop kinderen, een 

vrijgezellendag of iemand zijn 50e verjaardag. Van onze boerenspellen 

wordt iedereen fanatiek. Met onder andere: touwtrekken, boerengolf, een 
kruiwagenrace en de lopende A. 
 

BBQ-workshop 

Iedereen kan BBQ’en! Maar wij leren u de kneepjes van het vak. Op onze 
mega-BBQ gaat u met een groep aan de slag en geniet van uw eigen 
talenten na afloop. Wie durft? 
 

Broodjesbakken 

Dit is een activiteit speciaal voor de kinderen. Ze zitten op banken rondom 
een vuurton. Er zijn bamboe- of wilgentakken, en in de keuken 
klaargemaakt en gerezen) brooddeeg. Een sliert brooddeeg wordt om een 
stok gerold en boven het vuurtje gebakken. Wellicht kunnen ze ook nog zelf 
kruidenboter maken van verse kruiden uit onze tuin en smeren op een 

heerlijk warm broodje! Dat wordt genieten! 
 

“Eetbaar Hout enten” 
Op de Eemlandhoeve kweken we eetbare- en gezonde Shiitake 
paddenstoelen op eikenhouten stammen. Dit gaat door middel van enten. 
In deze workshop gaan we bij de reeds geënte stammen kijken en krijgt u 

een uitleg hoe het enten van eikenstammen plaats vindt en wat we 
moeten doen om uiteindelijk de gewenste shiitakes te kunnen oogsten. 
Uiteraard gaan we ook Shiitakes bakken en proeven, want daar hebben 
we het natuurlijk allemaal voor gedaan. 

Rondleiding Imker 

Wilhelm Bos is al ruim 15 jaar op de Eemlandhoeve actief als imker. Hij heeft 
een prachtige bijenstal, achterop het erf bij een prachtige boom. In een 
korte rondleiding laat hij u kennismaken met zijn bijen. U kunt o.a. zien hoe 
de bijen binnen in de kast hun eigen leefomgeving creëren en u zult horen 
hoe belangrijk bijen zijn voor het leefklimaat van mens en dier. Eventueel uit 

te breiden met zelf kaarsen maken. 



Creatieve workshops 

Linda Gerritsen kan verschillende creatieve workshops verzorgen. Zoals: een 
opbergkrukje maken van een fruitkist, een broodplank maken met eigen 
tekst, handlettering, eigen sleutel/memobord maken en nog veel meer! 
 

Andere Groepsactiviteiten 

Wilt u meer dynamiek en actie? U kunt het niet bedenken of onze partner 

XL Adventure heeft er een activiteit voor. Gespecialiseerd in allerlei 
buitenactiviteiten.  
 
 

 
  



 

Rondleidingen en excursies 
Ontdek de volle breedte van de boerderij tijdens één van de rondleidingen 
of excursies: 

 

Rondleiding de uitgekomen droom van Jan Huijgen Boer en filosoof Jan 

Huijgen heeft op de Eemlandhoeve zijn droom gerealiseerd: een boerderij 
waar op innovatieve wijze wordt nagedacht over voedsel en 
voedselproductie. Een plek waar boer en burger elkaar ontmoeten en 

samen nadenken over het belang van duurzaamheid en een regionale 
voedselcultuur. Maar ook een plek waar u kunt genieten van de rijkheid 
van de natuur en waar u helemaal tot rust kunt komen. Tijdens een 
rondwandeling over het erf, langs de verschillende gebouwen en tuinen 
vertelt Jan u over de Eemlandhoeve, haar ontstaan en de bedrijfsfilosofie. 

€ 55,00 (niet op zondag) 
 

Rondleiding ecologisch erfbeheer op de Eemlandhoeve 
Boerin Maaike Huijgen en haar team onderhouden de natuur op de 
Eemlandhoeve. Door hun werk is de biodiversiteit op het erf enorm. Maaike 
zet zich er met hart en ziel voor in dat de beplanting op het erf beschermd 

blijft, zodat ook zeldzame planten en bloemen de ruimte krijgen. Tijdens de 
rondleiding over het erf laat Maaike u kennis maken met het erfbeheer. 
Haar nieuwste trots is de permacultuurtuin achterop het erf, waardoor de 
diversiteit van de begroeiing een ecosysteem wordt gecreëerd dat zichzelf 
in stand houdt en daardoor weinig onderhoud vraagt. 

€ 55,00 (niet op zondag) 
 

Koeiensafari met Henk Huijgen 
Henk kan als geen ander vertellen over de Blonde d’Aquitaine runderen die 
het vitale hart van de boerderij vormen. Hij vertelt hoe hij voor de dieren en 

de bodem zorgt en wat hij daarvoor terugkrijgt. Ten slotte neemt hij u mee 
in het ‘boer zijn’ anno 2018. 

€ 55,00 (niet op zondag) 
 

Vogelexcursie van IVN 
In het vanouds open weidelandschap langs de Eem komen nog steeds 

grote aantallen weidevogels voor. Soorten als kievit, grutto, scholekster en 
tureluur zijn hier in de broedtijd volop aanwezig. In het najaar komen in de 
polder ook veel vogels op doortrek zoals plevieren, wulpen en snippen. In 
de winter zijn er veel zwanen. Verder waargenomen: zomertaling, 
veldleeuwerik, gele kwikstaart en kwartel. 

Info en prijs op aanvraag (seizoensgebonden). 
 

Belevingsroute 
Er zijn recentelijk twee belevingsroutes uitgezet door Maaike Huijgen en 
Edward Procee: het "Kringloopje" en het "Levenspad". 

De beleving is voornamelijk gericht op het bewust worden van onze 
zintuigen: horen, zien, voelen (tastzin), ruiken en proeven. 



Door middel van een opdrachtenlijst die u meekrijgt wordt u op een 

bepaalde plek gevraagd eens stil te staan bij één of meerdere van uw 
zintuigen. Uw ervaringen kunt u noteren op de lijst, die u na afloop mee kunt 
nemen. Hoe meer tijd u aan de opdrachten geeft, des te meer zal 
u ontdekken. 

Info en prijs op aanvraag. 

 

 

Special: Tweedaags Inspiratie arrangement (vanaf 12 personen) 
Picture this: een boerenlunch aan robuuste houten tafels tegenover de 
koeienstal, ’s avonds een proeverij van heerlijke huisgemaakte hapjes in het 
huiskamerrestaurant of op het prachtige terras tussen de bomen, en slapen 

in een kasteelkamer op een prachtig landgoed in de bossen. En tussendoor 
ook nog aan je bedrijf bouwen! Dit zijn slechts een paar highlights uit het 
tweedaagse inspiratiearrangement. 
 

Wat houdt het inspiratiearrangement in? 

Het inspiratiearrangement is een tweedaags programma voor groepen met 
2x lunch, 1x diner, 1x ontbijt en 1x overnachting. U verblijft op de meest 
geweldige locaties in de prachtige omgeving van Amersfoort. U kunt dit 
arrangement boeken vanaf 12 personen. 

• Na ontvangst in de Eemlandhoeve kunt u genieten van een echte 

boerenlunch. Aan robuuste houten tafels, tegenover de koeienstal, 
proeft u diverse streekproducten. Dan volgt een inspiratiesessie door de 

grondlegger van de Eemlandhoeve. Boer en filosoof Jan Huijgen 
vertaalt uw eigen en de maatschappelijke dilemma’s op zijn Jan-
boeren-fluitjes naar de filosofie en de ervaringspraktijk van de 
Eemlandhoeve. Daarna kunt u gebruikmaken van het erf voor eigen 
programma’s of workshops. 

• Na check-in bij het hotel gaat u voor het diner naar De Stoeterij in 

Soesterberg. In het sfeervolle pand met warme huiskamerambiance of 

op het prachtige terras tussen de bomen, kunt u genieten van een all-in 
Buffet Aan Tafel. Er komen allerlei heerlijke huisgemaakte hapjes op tafel. 
Drankjes zijn voor eigen rekening. 

• U overnacht in Kasteel De Hooge Vuursche, gelegen op een prachtig 

landgoed tussen de uitgestrekte bossen van Hilversum en Baarn. De 
kasteelkamers zijn eigentijds ingericht en voorzien van een zitje en 
flatscreen-tv. Na het ontbijt in de lounge wordt in het Koetshuis een 
schilderworkshop gegeven met Mondriaan als thema. Aansluitend 

ontvangt u een lunch. 

• Na de lunch wordt u met Italiaanse Vespa-tuktuks naar de Keistad 

(Amersfoort) gebracht. Tijdens een stadswandeling vertelt een gids u alle 
in en outs bij de mooiste plekjes van de historische binnenstad. Na een 
bezoek aan het Mondriaanhuis, het geboortehuis van de beroemde 
schilder en tegenwoordig een museum, tukt u terug naar Kasteel De 
Hooge Vuursche. 

 



Het Inspiratiearrangement is vanaf € 357,- p.p (vanaf 12 personen) te 

boeken bij Kasteel De Hooge Vuursche. 

 

Contact 

 

Eemlandhoeve 

Bisschopsweg 7 

3752 LK Bunschoten-Spakenburg 

T: 033 299 92 00 

@: Info@eemlandhoeve.nl 

Openbaar vervoer 

Vanaf station Amersfoort neemt u bus 76 richting Bunschoten-Spakenburg. 
U stapt uit bij bushalte Polynorm. 
Daar steekt u de weg over en loopt u de N414 in richting Industrieterrein De 

Kronkels/Baarn. 
U loopt dan ongeveer 300 meter en slaat dan linksaf de doodlopende parallelweg 

in richting de Eemlandhoeve. 
Deze volgt u en na 300 meter ziet u aan uw linkerhand de Eemlandhoeve. 

 
 
Routebeschrijving met de auto 

 

Uit de richting Amersfoort/Apeldoorn 

 
1. Op de A1 neemt u afslag 12 (richting 

Bunschoten-Spakenburg). 

2. Bij de rotonde slaat u rechtsaf. 
3. Daarna volgt u de N199, voor 

ongeveer 2 kilometer. 
4. Bij de eerste rotonde gaat u 

rechtdoor. 
5. Ga bij de stoplichten slaat u 

vervolgens linksaf de N414 op 

(industrieterrein de Kronkels). 
6. Bij het eerstvolgende kruispunt is er 

een afslag naar rechts en een kleine 
afslag naar links. 

7. U neemt de kleine afslag naar links, 

de doodlopende parallelweg op. 
8. Deze volgt u en na 300 meter ziet u 

aan uw linkerhand de Eemlandhoeve. 

Vanuit Amsterdam 

 
1. Vanaf de A1 neemt u afslag 11 

(richting Eembrugge/Baarn). 

2. Op de rotonde neemt u de 2e 
afslag; de N414/Bisschopsweg op. 

3. Op de tweede rotonde gaat u 
rechtdoor. 

4. U volgt de Bisschopsweg/N414 voor 
ongeveer 4 kilometer. 

5. Na 4 kilometer is er een grote 

afslag naar links (richting het 
industrieterrein) en een kleine 

afslag naar rechts, u neemt de 
kleine afslag naar rechts, de 
doodlopende parallelweg op. 

6. Deze volgt u en na 300 meter ziet u 
aan uw linkerhand de 

Eemlandhoeve. 

 

tel:033%20299%2092%2000
mailto:info@eemlandhoeve.nl


 
 

 


